
15  ianuarie  -  15  februarie  2015

ªªii     vvoo cc eeaa    ttaa
ppooaa tt ee     ff ii     aauuzz ii ttãã!!

C M Y K

Anul  6  •  Nr.  4520 pagini 

Ziar distribuit în Austria, 
Belgia, Germania ºi Olanda

Erscheint in:  Belgien, Deutschland,
Niederlande und Österreich 

Un An mai bun ºi mai aproape de
Dumnezeu!
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români, cu salarii care pornesc de la
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condiþii de angajare 
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Bine ne-am regãsit stimaþi cititori. Cu forþe
noi, dupã câteva zile bune de concediu, am
revenit fiecare la viaþa de zi cu zi, unde stresul
a revenit deja.

Nu este nimic neobiºnuit, acest lucru este,
cum unii zic: „un rãu necesar”!

Mulþi dintre dumneavoastã aþi observat deja
faptul cã în luna decembrie a apãrut încã un
supliment. Acest lucru a fost posibil deoarece
cererea a fost foarte mare. În nici mai puþin de
o sãptãmânã, numãrul 44 a ediþiei din luna
decembrie s-a epuizat. Vã mulþumim pentru
grija ºi interesul pe care ni le acordaþi. Am
vãzut, încã odatã cã nu vã suntem indiferenþi ºi
cã dacã  am depus efortul de a mai scoate un

numãr aniversar al ziarului VOCEA TA, acest
lucru nu a rãmas indiferent domniilor voastre,
scriindu-ne ºi mulþumindu-ne pentru acest
lucru. Aºa cum vã aºteptaþi, structura ziarului
va fi schimbatã lunar, în funcþie de cererea ºi
bugetul care este disponibil. Suntem flexibili,
iar acest lucru este cel mai bun lucru care ni se
poate întâmpla. Numai aºa, vom reuºi sã ne
ridicãm la nivelul aºteptãrilor dumneavoastrã...
ªi vã asigur cã nu sunt puþine cererile!!! 

Reuºim (greu, dar cu brio) sã nu politizãm
aceastã publicaþie. Doresc sã rãmânem
echidistanþi faþã de oricare partid politic, iar
paginile noastre sã fie accesibile, în egalã
mãsurã, oricãrei culori politice, lucru care,

ºtiu, va bucura cea mai mare parte din cititorii
noºtri.

Nu vreau prin acest bref sã vã încarc cu
multe informaþii, dar doresc sã vã urez un An
Nou plin de bucurii, realizãri ºi sãnãtate!

Aºa cum Einstein spunea: „Cea mai
frumoasã ºi mai profundã trãire omeneascã
este misterul“, vã las pe dumneavoastrã sã
descoperiþi noutãþile din acest numãr ºi vã
aºteptãm cu noi scrisori pe adresa redacþiei.

Notã: Dorim ca din numãrul viitor sã
inaugurãm o nouã rubricã care se va numi: „
Cititorii ne scriu!” Orice pãrere, criticã sau
laudã sunt bine venite!

BREF de Ionela van Rees- Zota

Vã dorim un An Nou plin de bucurii ºi sãnãtate!

Activitãþi LARG în 
perioada 2013-2014



Au trecut deja mai mult de douã
sãptãmâni decând am pãºit în noul an, an
pe care ni-l dorim cu toþii la fel de bun ca
cel care a trecut ºi chiar mai bun…Sã
privim înapoi cu iertare, înainte cu
speranþã, în jos cu înþelegere, iar în sus
spre Cer cu recunoºtinþã, bucurie ºi
fericire! Sã-i mulþumim Tatãlui Ceresc ºi
sã îi fim recunoscãtori pentru toate
lucrurile pe care le-am primit în trecut sau
de care ne bucurãm în momentul prezent,
pentru toate binecuvântãrile pe care le
revarsã asupra noastrã în fiecare zi!

Sã ne trãim viaþa privind înainte. Sã
privim dificultãþile ca pe niºte
oportunitãþi ºi sã avem mereu bucurie în
suflet ºi zâmbetul pe buze, deoarece
zâmbetul dã viaþã fericirii din noi. Sã ne
bucurãm de fiecare clipã petrecutã
alãturi de cei dragi. Sã ne bucurãm chiar
ºi de lucrurile simple ºi mãrunte, cãci
într-o zi s-ar putea sã privim înapoi ºi sã
descoperim cã erau importante. Cu
adevãrat cele mai frumoase lucruri în
viaþã sunt gratuite!

Sã cãutãm sã fim mai buni, mai
iubitori ºi mai înþelepþi, sã fim noi
schimbarea pe care o dorim în lume ºi de
ce nu exemple bune pentru cei din jur
nostru. Sã cãutãm ca tot ceea ce facem sã
fie fãcut cu dragoste. ”Dumnezeu este
iubire ºi cel ce rãmâne în iubire rãmâne
în Dumnezeu ºi Dumnezeu rãmâne întru
el.” (1 Ioan 4, 16)

Sã fim oameni ai bucuriei ºi sã
împãrtãºim ºi celor din jur bucuria, astfel
vom gãsi oameni fericiþi. Sã-L cãutãm pe
Dumnezeu cu inima curatã ºi sã învãþãm
sã-L vedem în fiecare aspect al Creaþiei.
Sã începem sã-L iubim pe Dumnezeu în
fiecare om spre a descoperi frumuseþea
ascunsã a lui Dumnezeu din fiecare om
ce poartã chipul Tainei Sale!...Pãrintele
Teofil Pârâianu spunea cã ”dacã ne-am
iubi cu adevãrat , dacã ne-am revãrsa
iubirea unii faþã de alþii, s-ar lumina
lumea aceasta cu lumina iubirii
noastre...” 

Sã iubim cu dãruire ºi necondiþionat
pe aproapele nostru. Sã avem faþã de el
bunãtate, cinste ºi respect, iubire sincerã,
puternicã ºi lipsitã de viclenie. Sã avem
puterea sã-i iertãm din suflet pe toþi cei
care ne-au greºit ºi sã nu ne fie nici nouã
ruºine sã cerem iertare. Sã împãrþim cu
dragoste iertare pentru cã iertarea te face
un om mai liber. Ea instaleazã iubirea în
lume iar acolo unde existã iubire se
gãseºte binele prin excelenþã, izvorul
oricãrui gând, cuvânt sau fapte
bune…unde este iubire acolo este
Dumnezeu!

Sã ne apropiem mai mult de naturã,
sã încercãm sã o studiem, sã-i desluºim
tainele ºi sã urmãm calea pe care ne-o
aratã... ea încearcã sã ne înveþe pe noi
oamenii cum sã îl slãvim pe Dumnezeu
tot timpul ºi-n tot locul pururea!

”Totdeauna sã trãim prezentul, sã
uitãm trecutul, sã nu ne gândim prea
mult la viitor, sã fim mereu în clipa
prezentã cu Iisus Hristos.”(Pãrintele
Arsenie Papacioc) Dumnezeu este
singurul care ne poate lumina calea ºi
sufletul, pentru ”cã Dumnezeu este
luminã ºi nici un întuneric nu este întru
El”(1Ioan 1, 5).

Sã avem grijã la gândurile noastre.
Sã gândim  mereu frumos ºi numai

frumos ca sã trãim frumos ºi sã fim
fericiþi! Oamenii veseli, optimiºti,
fericiþi, sunt o binecuvântare pentru
societate, cãci aduc fericirea ºi altora!
Întotdeauna sã folosim cuvinte care sã
aducã viaþã ºi binecuvântare, iar vorba sã
ne fie plãcutã, dreasã cu sare, ca sã ºtim
cum trebuie sã rãspundem fiecãruia!
Niciodatã sã nu spunem ”nu se poate”, ci
sã începem cu ”sã vedem”. 

Sã pãstrãm mereu prin rugãciune
legãtura ºi contactul cu Dumnezeu, ca sã
cerem ºi sã primim ajutor de la El pentru
cã ”fericiþi sunt toti cei care au prins
legãtura cu Baza Cereascã ºi sunt
conectaþi, prin evlavie, cu Dumnezeu.”
(Pãrintele Paisie Aghioritul)

Sã-l lãsãm pe Iisus Hristos la timona
vieþii noastre, ca sã navigãm corabia
vieþii cu entuziasm ºi  fãrã teamã de
furtuni, pentru a avea parte de cele mai
frumoase clipe! 

Dragi cititori vã doresc un an mai
bun!Sã începeþi cu dreptul în Ianuarie, sã
aveþi parte de dragoste în Februarie, sã
fiþi înconjuraþi de pace în Martie, sã nu
aveþi nicio grijã în Aprilie, sã fiþi fericiþi
în Mai, sã zâmbiþi din Iunie pânã în
Noiembrie ºi sã vã bucuraþi în
Decembrie!

Adriana-Lucia Ciugudean
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La început
de An Nou
2015

Redacþia ziarului VOCEA TA ºi AGENÞIA
DE PRESÃ AªII ROMÂNI din Nürnberg vã
ureazã tuturor, acum, la început de An Nou 2015,
multã sãnãtate, pace ºi liniºte sufleteascã, noi
succese ºi bucurii, noroc ºi împlinirea tuturor
dorinþelor precum ºi un sincer ºi cordial La Mulþi
Ani!

Petrecerea dintre ani ne-a fãcut sã uitãm de
grijile ºi de nevoile unui an (2014) dominat de
recesiune economicã pe plan mondial, de conflicte
armate (în Siria, Ucraina, Palestina…), de
catastrofe aviatice (avioane bombardate sau
dispãrute în ocean) ºi navale (nave scufundate, cu
sute de refugiaþi la bord).

Revelionul–sãrbãtoarea începutului de An
Nou, întâmpinat cu focuri de artificii, clinchete de
pahare cu ºampanie, îmbrãþiºãri ºi sãrutãri la miez
de noapte– ne-a fãcut sã sperãm cã 2015 va fi un
an mai bun ºi mai bogat, care sã ne aducã
prosperitate, pace ºi, în primul rând, sãnãtate.
Bineînþeles cã ºi anul care a trecut ne-a adus
multe satisfacþii, realizãri deosebite, momente
fericite, speranþe împlinite ºi bucurii,pe care
dorim sã le retrãim an de an. Trebuie doar sã fim
optimiºti, sã gândim pozitiv, sã ne facem cu
conºtiinciozitate datoria, sã ne respectãm
reciproc, sã nu uitãm cã viaþa ne oferã ceea ce-i
dãm ºi noi. Poate cã, pentru unii mai pesimiºti,
toate acestea sunt simple sfaturi, care nu au nici o
legãturã cu realitatea vieþii, dominatã de noroc ºi
de soartã… 

Este adevãrat cã pesimiºtii gândesc astfel:
“Soarta este totdeauna vitregã cu cei lipsiþi de
noroc”, cã, mai bine, “Prost sã fii, noroc sã ai” sau
cã“De soartã n-ai unde te-ascunde” ºi cã “Dacã
eºti bogat sau sãrac, mulþumeºte-te cu soarta ta”.
La rândul lor, optimiºtii cred cã: “Norocul este o
altã denumire pentru tenacitatea voinþei”, cã
“Munca omului noroc aduce” sau cã “Soarta-i
cum ºi-o face omul” ºi cã “Soarta omului este
mereu în mâinile lui”.

Sã ne reamintim ce spunea despre noroc poetul
antic Publius Vergilius Maro: “Norocul îi ajutã pe
cei îndrãzneþi.“, sau milionarul american Ray
Kroc (fondatorul Corporaþiei McDonald’s):
„Norocul este un dividend al sudorii. Cu cât
transpiri mai mult, cu atât eºti mai norocos. “Cât
despre soartã, filozoful ºi scriitorul Arthur
Schopenhauer spunea: “Fericirea noastrã depinde
de ceea ce suntem, de individualitatea noastrã. ªi,
totuºi, prea adesea oamenii dau vina pe soartã.”,
iar filozoful ºi poetul Lucian Blaga aprecia cã:
“Soarta e o prãpastie în care cãdem numai dacã
privim prea mult în ea!”

În final, vã lãsãm pe dumneavoastrã, stimaþi
cititori, sã apreciaþi dacã este mai bine sã fim, în
Noul An 2015, pesimiºti sau optimiºti, dacã este
corect sã ne lãsãm în voia norocului ºi a sorþii, sau
dacã trebuie sã muncim, cu sârguinþã ºi încredere,
pentru a avea o viaþã fericitã…

… o viaþã fericitã, pe care noi v-o dorim din
toatã inima!

Mihai Anthony
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Europarlamentarul Laurenþiu
Rebega, membru al Grupului S&D din
Parlamentul European, condamnã  în
cei mai categorici termeni atacul
terorist care a avut loc în dimineaþa
zilei de 7 ianuarie 2015 asupra redacþiei
sãptãmânalului satiric francez “Charlie
Hebdo”, în urma cãruia cel puþin 12

persoane au fost ucise, iar alte cel puþin
20 sunt rãnite. 

În calitate de membru al forului
legislativ european, dar ºi ca om,
Laurenþiu Rebega repudiazã actele de
violenþã indiferent de natura lor ºi
manifestã deplinã solidaritate cu
poporul francez ºi compasiune pentru
pierderile suferite. Totodatã, în aceste
împrejurãri triste, îºi exprimã
susþinerea pentru eforturile autoritãþilor
franceze pentru prinderea ºi aducerea
vinovaþilor în faþa justiþiei.

De asemenea, în calitatea sa de
membru al Parlamentului European,
Laurenþiu Rebega considerã cã
organizarea unei dezbateri la nivelul
Parlamentului European, cerutã public
de doamna Renate Weber, membru al
grupului ALDE, în care sã se discute
despre siguranþa jurnaliºtilor, în faþa

acestor tipuri de violenþe, este mai mult
decât binevenitã. 

MEP Laurenþiu Rebega crede cã “În
astfel de momente dificile, indiferent
de grupurile politice în care îºi
desfãºoarã activitatea, politicienii
europeni trebuie sã îºi demonstreze
solidaritatea ºi angajamentul pentru
protejarea valorilor democratice, a
libertãþii de exprimare în special,
reprezentatã de presã. În lumina
tragicului ºi regretabilului eveniment,
petrecut miercuri la Paris, organizarea
unei dezbateri la nivelul Parlamentului
European, având ca subiect siguranþa
jurnaliºtilor este imperios necesarã,
pentru a gãsi acele soluþii care pot pune
la adãpost practicanþii acestei profesii
de orice presiuni sau ameninþãri.”

Cabinet Europarlamentar
Laurenþiu REGEBA

Comunicat de presã
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Lucrãtori în agriculturã, ºoferi,
electricieni, dispeceri ºi asistenþi medi-
cali sunt cãutaþi în þãri ca Danemarca,
Norvegia, Germania, Polonia, Marea
Britanie ºi Bulgaria, prin intermediul
reþelei Eures. De asemenea, Agenþia
Municipalã pentru Ocuparea Forþei de
Muncã Bucureºti anunþã organizarea
selecþiei pentru studenþii ºi masteranzii
care doresc sã lucreze în Germania în
vacanþa de varã, precum ºi o selecþie de
lucrãtori care vor sã se angajeze în
domeniul hotelier-gastronomic.

Danemarca recruteazã 50 de
culegãtori de cãpºuni ºi zmeurã pentru o
fermã care deþine 23 de hectare pentru
cultivarea cãpºunilor în câmp ºi în
solarii, precum ºi trei hectare de
cultivare a zmeurei în solarii/tuneluri.

Candidaþii trebuie sã aibã minim 18
ani, experienþã de muncã în acest
domeniu, sã vorbeascã foarte bine limba
englezã, iar experienþa în strãinãtate în
domeniul agricol constituie un avantaj.

Plata muncii se va face la kilogram,
echivalentul în coroane daneze a
aproximativ 1,6 euro brut/kg.

Angajatorul precizeazã cã oferã ºi
alte beneficii, cum ar fi: cazare în rulote,
douã persoane/camerã contra unei taxe
de cazare de 50 de coroane daneze/zi.

„Sunt puse la dispoziþie spaþii de
bucãtãrie, maºini de spãlat, internet.
Lucrãtorii trebuie sã îºi cumpere ºi sã
pregãteascã singuri mâncarea.
Transportul dus întors în/din Danemarca
este în sarcina lucrãtorului“, se aratã în
anunþul de angajare. Contractul va fi
pentru perioada 20 iunie-25 septembrie
2015, se va lucra ºase zile pe sãptãmânã,
între cinci ºi ºapte ore/zi.

Tot în Danemarca mai sunt vacanþe
11 posturi de superviser culegãtori de
fructe, salariul de pornire fiind
echivalentul în coroane daneze a 10
euro brut/orã, dar mai sunt cãutaþi ºi 50
de culegãtori de mazãre. Plata muncii se
va face în funcþie de cantitatea culeasã,
salariul fiind în jur de 0,6 euro/kg
+12,5% bani de concediu.

Polonia 
Se cautã doi dispeceri transport.

Absolvenþii de studii superioare vor

avea un avantaj dacã vor candida pentru
aceste posturi, însã angajatorul mai cere
minim un an experienþã în logisticã de
transport, precum ºi cunoaºterea limbii
poloneze - nivel avansat, engleza - nivel
avansat ºi germana - nivel intermediar.
Salariul oferit este de minim 2.500 zloþi
polonezi brut/lunã, negociabil în funcþie
de experienþã, angajatorul precizând cã
mai oferã training gratuit, asigurare
privatã de sãnãtate ºi bonusuri
financiare. Contractele sunt pe perioadã
nedeterminatã, iar cei interesaþi pot
trimite CV ºi scrisoare de intenþie în
limba englezã la adresa d.lung@ef-
express.pl.

Marea Britanie
Doi angajatori vor sã angajeze câte

un ºofer de camion care sã aibã între doi
ºi cinci ani experienþã, permis de
conducere cu maxim ºase puncte
penalizare ºi sã vorbeascã la nivel mediu
limba englezã. Salariile oferite sunt de
opt, respectiv nouã lire brut/orã, iar
contractele sunt pe perioadã
determinatã.

Bulgãria
O companie din Bulgaria recruteazã

un agent vânzãri pentru România.
Candidaþilor li se cer studii superioare,
experien’ã minim ºase luni, permis de
conducere ºi sã vorbeascã fluent limba
englezã. Firma produce ºi comercia-
lizeazã instalaþii de încãlzire bazate pe
panouri solare, iar activitatea constã în
prospectarea pieþei, dezvoltarea portofo-
liului de clienþi, propunerea de noi pro-
duse ºi servicii ºi participarea la târguri
de profil. Contractul va fi pe perioadã
nedeterminatã, salariul negociabil, iar
angajatorul menþioneazã cã oferã ºi
maºina de serviciu, telefon ºi computer.

Germania
O firmã recruteazã 10 electricieni

care sã aibã calificarea profesionalã
încheiatã ca electrician sau meserie
echivalentã, experienþã profesionalã ca
electrician în domeniul industrial,
permis de conducere categoria B ºi
autoturism personal, abilitatea de a

interpreta planuri ºi scheme electrice ºi
disponibilitate imediatã. De asemenea,
candidaþii trebuie sã aibã cunoºtinþe
bune de limba germanã, nivel B1 - B2.
Durata contractului este nedeterminatã,
dar cu ºase luni perioada de probã, iar
salariul va fi stabilit conform
contractului colectiv de muncã.

Tot în Germania se mai recruteazã
30 de asistenþi medicali generaliºti, care
sã aibã calificarea profesionalã încheiatã
ºi cunoºtinþe de limba germanã, minim
A2. Salariul oferit variazã între 2.200 -
2.700 euro brut/lunã. Persoanele
preselectate în urma interviului vor avea
o sãptãmânã de practicã în Germania,
iar cheltuielile privind transportul ºi
cazarea vor fi suportate de VÂJ
Stuttgart. De asemenea, se acordã
cursuri de limba germanã în România
pânã la nivelul B1. Candidaþii admiºi
vor fi consiliaþi în primele zile dupã ce
ajung în Germania pentru a li se facilita
demersul birocratic ºi administrativ în
întocmirea documentaþiei. Contractele
sunt pentru cel puþin un an de zile.

Norvegia
În Norvegia, sunt disponibile 20 de

posturi de ºofer autobuz, care vor
conduce autobuze etajate în sezonul
turistic 2015. Cei interesaþi, trebuie sã
aibã permis de conducere categoria D,
experienþã mare ca ºofer autobuz, cazier
juridic curat ºi sã vorbeascã limba
englezã. Salariul oferit este de 19,5 euro
brut/orã iar contractul este pentru
perioada 1 mai - 1 septembrie 2015.
Persoanele care doresc sã candideze

pentru aceste posturi pot trimite CV
Europass în limba englezã la adresa de
e-mail: anders@citysightseeing.no.

Agenþia Municipalã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã Bucureºti
anunþã organizarea selecþiei pentru
studenþii ºi masteranzii care doresc sã
lucreze în Germania în vacanþa de varã,
precum ºi o selecþie de lucrãtori care vor
sã se angajeze în domeniul hotelier-
gastronomic.

Pentru a putea participa la selecþia
pentru studenþi ºi masteranzi, tinerii
trebuie sã urmeze cursuri la zi la o
facultate de stat sau particularã,
acreditatã conform legii, ºi trebuie sã
cunoascã limba germanã.

Depunerea dosarelor ºi susþinerea
testului de limba germanã vor avea loc
în perioada 12 ianuarie – 6 februarie, în
intervalul luni-joi, de la ora 9.00 la ora
15.30, ºi vineri între orele 9.00-13.00, la
AMOFM Bucureºti, strada Spataru
Preda nr. 12, corp clãdire A, parter,
sector 5. 

Pentru detalii suplimentare puteþi
suna la numerele de telefon
021.316.55.08 sau 0758.102.125. 

Agenþia de Ocupare a mai anunþat
cã angajatorii din Germania mai pun la
dispoziþia lucrãtorilor români 77 de
posturi în domeniul hotelier-gastrono-
mic, pentru cei care doresc sã desfãºoare
o activitate sezonierã în Germania.

Compania germanã Europa Park,
McDonald’s ºi Centrala de Mediere a
Strãinilor ºi Specialiºtilor ZAV Bonn
oferã locuri de muncã pentru urmã-
toarele meserii: bucãtar (20 de posturi),

ospãtar (25 de posturi), personal în
industria gastronomiei de sistem (20 de
posturi), ajutor bucãtar (6 posturi) ºi
camerista/roomboy (6 posturi).

Pentru ocuparea posturilor de
bucãtar, ospãtar ºi personal în industria
gastronomiei de sistem, sunt solicitate
persoane care au calificare profesionalã
încheiatã, experienþã în domeniu ºi
cunoºtinþe bune sau foarte bune de
limba germanã, precum ºi cunoºtinþe
bune de limba englezã. Pentru celelalte
posturi, cunoaºterea limbii germane este
suficientã.

Angajarea se face pe o perioadã de
9 luni, cu posibilitate de prelungire,
începând cu lunã martie 2015. Salariul
oferit este cuprins între 1.500 ºi 2.200
euro brut/lunã pentru lucrãtorii calificaþi
(bucãtar, ospãtar) ºi între 1.300 ºi 1.600
euro brut/lunã pentru personalul
necalificat (ajutor bucãtar,
cameristã/roomboy, personal în
industria gastronomiei de sistem).

Programul de lucru este cu normã
întreagã, iar cazarea poate fi asiguratã de
cãtre angajator sau acesta poate oferi
sprijin în vederea gãsirii unei locuinþe.

Selectria va fi organizatã la Braºov
în luna februarie 2015. Persoanele cu
domiciliul în Bucureºti, care corespund
cerinþelor posturilor oferite, trebuie sã se
adreseze Consilierului EURES din
cadrul Agenþiei Municipale pentru
Ocuparea Forþei de Muncã Bucureºti,
strada Spãtarul Preda nr. 12, sector 5,
telefon 021/316.55.08, interior 233,
pentru a fi înregistrate în baza de date
pentru munca în strãinãtate ºi pentru a
primi invitaþie de participare la selecþie.

Pentru înscrierea în baza de date
sunt nesesare urmãtoarele documente:
cerere tip (se completeazã la sediul
Agenþiei de Ocupare a Forþei de
Muncã), copie act de identitate sau
paºaport (valabilitate minim 6 luni), C.V
model Europass (cu fotografie) în limba
germanã (Lebenslauf), cazier judiciar în
original din care sã reiasã cã persoanele
nu au antecedente penale (termen de
valabilitate 6 luni), adeverinþa de la
medicul de familie, cu menþiunea
„Clinic sãnãtos/Apt pentru muncã”.

http://www.incont.ro

ZZiiaarr  ddiissttrriibbuuiitt  îînn  AAuussttrriiaa,,  BBeellggiiaa  GGeerrmmaanniiaa  ººii  OOllaannddaa

Joburi în Germania, Danemarca, Marea Britanie,
Norvegia pentru români, cu salarii care pornesc de la
1.300 de euro/lunã. Domenii ºi condiþii de angajare 

Cu doi ani în urmã, respectiv la 20 decembrie
2013, Adunarea Generalã a Organizaþiei Naþiunilor
Unite a stabilit ca 2015 sã fie Anul Internaþional al
Luminii ºi al Tehnologiilor Bazate pe Luminã. 

Ideea luminii i-a fascinat pe oameni din cele mai
vechi timpuri ºi a fost subiect de analizã ºi meditaþie
pentru filosofi, pentru mistici, teologi, fizicieni, me-
dici ºi cercetãtori. Fie cã s-au raportat la luminã, ca
fundament al vieþii pe pãmânt, ca  izvor al existenþei
spirituale, ca semn al vieþii cosmice, ca sursã de in-
spiraþie creatoare, oamenii au încercat sã defineascã
lumina în diverse  feluri, sã îi dezvãluie misterul, sã
o stãpâneascã ºi sã o utilizeze în folosul lor. 

Marcarea Anului Internaþional al Luminii va fi
realizatã prin organizarea unor evenimente
culturale, ºtiinþifice ºi educaþionale menite sã atragã
atenþia asupra rolului pe care îl are lumina în
domeniul medical, energetic, al comunicãrii prin
intermediul tehnologiilor avansate ºi, de ce nu, în

sfera creaþiei artistice. 
În acest sens, ele meritã menþionate

manifestãrile legate de :
- împlinirea a 1000 de ani de la publicarea

primului tratat de opticã , scris de Ibn al-Haytham
(Alhazen) considerat pãrintele opticii moderne;

- 200 de ani de la definirea luminii ca undã
potrivit teoriei lui Augustin-Jean Fresnel;

- 100 de ani de la publicarea Teoriei
Relativitãþii a lui Albert Einstein;

- 150 de ani de cãnd James Clerk Maxwell a
gãsit ecuaþiile fundamentale ale electromagne-
tismului ºi a realizat unificarea celor douã câmpuri
– electric ºi magnetic; 

- 50 de ani de când Arno Penzias and Robert
Woodrow Wilson au descopertit microundele
cosmice de fond1. 

Prin urmare, sub egida anului internaþional al
luminii vor fi derulate, pe parcursul anului 2015, o

serie de proiecte mulþi ºi interdisciplinare în care
sunt implicaþi 100 de parteneri din 85 de þãri.
Aceºtia ºi-au motivat participarea la  amplul proiect
considerând cã tehnologiile bazate pe luminã pot
contribui în mod esenþial al îmbunãtãþirea mediului
nostru natural, medical, economic, social ºi
comunicaþional. 

În viitorul apropiat, de pildã,  se va pune
accentul pe identificarea unor noi surse de energie,
dezvoltarea formelor avansate de comunicare
digitalã, explorarea eficientã a sistemului solar ºi al
universului, inventarea unor instrumente optice
performante ºi perfecþionarea aparatelor destinate
investigaþiilor ºi tratamentelor medicale. În topul
preocupãrilor de ultimã orã va sta extinderea
Internetului, în sensul creºterii rolului pe care îl are
în facilitarea accesului la informaþie, promovarea
culturii, extinderea educaþiei la distanþã ºi a
educaþiei permanente, dezvoltarea conexiunilor

interumane permanente, stabilite oricând ºi de
oriunde din lume.

2015 - un an dedicat Luminii, 2015 - un an în
care informaþia va conta mai mult decât oricând,
2015 - un an al deschiderilor spirituale.

2015, iatã un an al speranþelor de mai bine ºi al
convingerii cã, stând  sub semnul luminii, omenirea
îºi va regãsi calea cea dreaptã ºi îºi va redobândi
încrederea în sine.

LILIANA MOLDOVAN

1 A se vedea ://stiri.tvr.ro/2015-anul-
international-al-luminii-si-al-tehnologiilor-bazate-
pe-umina_54594.html#sthash.RSf3BOAw.dpuf.

2015 – sub semnul luminii



Pagina 4 ianuarie - februarie 2015

C M Y K

Plecarea peste hotare în
cãutarea unui trai mai bun atrage
dupã sine multe provocãri,
incertitudini ºi experienþe mai mult
sau mai puþin plãcute, indiferent de
þara aleasã ca destinaþie. Russell V.
J. Ward, scriitor, blogger ºi expat, a
povestit pentru publicaþia
americanã „The Huffington Post“
cum l-a schimbat traiul în
strãinãtate. „În ultimii 12 ani, am
trãit în mai multe þãri ºi am vizitat ºi
mai multe. Am cunoscut culturi ºi
tradiþii noi, am avut incertitudini ºi
multe motive de neliniºte, am
întâlnit oameni interesanþi ºi am
legat prietenii pe viaþã. Am încercat
sã-mi trãiesc viaþa la întregul ei
potenþial. Traiul în strãinãtate este
cea mai satisfãcãtoare ºi
provocatoare experienþã pe care o
poate avea cineva. Ea l-a schimbat
pe cel care credeam cã sunt“, spune
Russell Ward, care a simþit patru
schimbãri importante în viaþa lui
odatã cu plecarea peste hotare: 

Nu vei mai fi aceeaºi
persoanã 

Odatã ce decizi sã pleci în
strãinãtate, vei schimba mai mult
decât casa ºi locul de muncã. Traiul
peste hotare aduce cu sine o mulþime
de obstacole, emoþii, provocãri ºi
eºecuri, iar toate acestea au un im-
pact greu de imaginat asupra perso-
nalitãþii tale. „Probabil cã nu vei
realiza imediat, dar într-o bunã zi te
vei privi altfel. Creºti, evoluezi ºi
mergi mai departe (...) Unele cicatri-
ce sunt bune, altele rele, dar nimic
nu va mai fi la fel. Lucruri care erau
importante odatã îºi pierd din însem-
nãtate. Lucruri care pãreau lipsite de
valoare devin, dintr-o datã, impor-
tante. Prieteniile devin nepreþuite.
Familia devine un concept vag ºi nu
mai iei nimic de bun. Mutarea peste
hotare te va face sã realizezi cã
obiectele nu aduc fericirea. Mai
mult, începi sã redefineºti ideea de
succes“, spune Russell Ward. 

Nu vei mai putea sã te
întorci acasã 

Poate cã vei avea posibilitatea
sã revii dupã o vreme în þara natalã,
dar nu vei mai putea avea niciodatã
acolo viaþa de altãdatã. Oamenii pe
care i-ai lãsat în urmã se schimbã,
tu devii o altã persoanã ºi, în timp,
se instaleazã distanþa. „În timp ce tu
trãiai aventuri «pe repede înainte»,
viaþa de acasã curgea la fel.
Oamenii au mers în continuare la
muncã, la cumpãrãturi sau în
vacanþe, ºi-au aniversat zilele de
naºtere, s-au cãsãtorit, au schimbat
locul de muncã ºi casa. Deºi totul
pare neschimbat, adevãrul este cã
viaþa a mers mai departe ºi fãrã tine.
Acesta este un preþ uriaº pe care
trebuie sã-l plãteºti odatã ce pleci în
strãinãtate. La un moment dat, vei
realiza cã nu te vei putea întoarce
acasã nici dacã vei dori lucrul
acesta“, crede Russell Ward. 

Lumea ta devine mai
mare 

Odatã cu locurile ºi ºi
experienþele noi pe care le vei trãi
dupã plecarea în afara þãrii, lumea
ta se extinde. Traiul peste hotare te
va determina sã cauþi în
permanenþã experienþe noi ºi sã nu

te mai mulþumeºti cu puþin. „Vei
deveni pentru totdeauna dependent
de explorãri ºi nu vei mai avea cale
de întoarcere. Ai ºtiut dintotdeauna
cã lumea este mare, dar abia când
ajungi în colþurile sale îndepãrtate
realizezi cât de mare este cu
adevãrat ºi cât de uimitoare este.
Odatã cei vei ºti asta ºi te vei
minuna de complexitatea ºi
imensitatea ei, nu vei mai putea
renunþa niciodatã la ea“, crede
Russell Ward. 

Totul pare posibil 
Plecarea din þara natalã a fost

cea mai grea parte, dar odatã ce ai

fãcut acest pas, nimic nu va mai fi
imposibil. „Poºi cãlãtori mai
departe, vorbi o altã limbã, gãti
preparate diverse ºi îmbrãþiºa alte
culturi. Vei înþelege tradiþiile ºi
obiceiurile locului, vei fi mai
deschis oportunitãþilor, vei
aborda strãinii cu o mai mare
lejeritate ºi vei spune «Adio!»
traiului comod de acasã. Ai
demonstrat cã poþi trãi peste
hotare ºi cã poþi supravieþui. Ai
avut curajul sã-þi urmezi visul.
Da, ai deschis Cutia Pandorei ºi
nu o vei mai putea închide, dar
vei fi mai fericit ºi mai
mulþumit“, mai spune Ward.

http://adevarul.ro

VViiaaþþaa  ddee  eemmiiggrraanntt::  ccââtt  ddee  mmuulltt
nnee  sscchhiimmbbãã  ttrraaiiuull  îînn  ssttrrããiinnããttaattee

Viaþa dincolo de graniþele þãrii vine cu
provocãri, eºecuri, dar ºi realizãri care te vor

transforma într-o persoanã mult diferitã de cea
din þara natalã. Lumea ta devine mai mare ºi îþi
va fi greu sã renunþi la ea pentru cea de acasã.

ZZiiaarr  ddiissttrriibbuuiitt  îînn  AAuussttrriiaa,,  BBeellggiiaa  GGeerrmmaanniiaa  ººii  OOllaannddaa

EURES Romania anunþã cã dispune de 77 de
posturi pentru lucrãtori calificaþi în domeniul hotelier –
gastronomic, care doresc sã desfãºoare o activitate
sezonierã în Germania.

Cei interesaþi vor putea participa la selecþia care se
va organiza la Braºov în februarie 2015.

Compania germanã Europa Park, McDonald’s ºi
Centrala de Mediere a Strãinilor ºi Specialiºtilor ZAV
Bonn oferã locuri de muncã pentru urmãtoarele
meserii: bucãtar (20 de posturi), ospãtar (25 de
posturi), personal în industria gastronomiei de sistem
(20 posturi), ajutor bucãtar (6 posturi) ºi
cameristã/roomboy (6 posturi).

Pentru ocuparea posturilor de bucãtar, ospãtar ºi
personal în industria gastronomiei de sistem, sunt
solicitate persoane care au calificare profesionalã
încheiatã, experienþã în domeniu ºi cunoºtinþe
bune/foarte bune de limba germanã (nivel B1/B2),
precum ºi cunoºtinþe bune de limba englezã (nivel
B1). Pentru posturile de ajutor bucãtar ºi
cameristã/roomboy, angajatorii germani solicitã
persoane care au cunostinþe de limba germanã, nivel
A2 – B1, precum ºi experienþa în domeniu.

Angajarea se face pe o perioada de nouã luni, cu
posibilitate de prelungire, începând cu luna martie
2015. Salariul oferit este de 1500 – 2200 euro
brut/lunã pentru lucrãtorii calificaþi (bucãtar, ospãtar)
ºi de 1300 – 1600 euro brut/lunã pentru personalul
necalificat (ajutor bucãtar, cameristã/roomboy,
personal în industria gastronomiei de sistem).
Programul de lucru este cu normã întreagã, iar cazarea
poate fi asiguratã de cãtre angajator sau acesta poate
oferi sprijin în vederea gãsirii unei locuinþe.

Persoanele cu domiciliul în judeþul SIBIU care
corespund cerinþelor posturilor oferite, trebuie sã se
adreseze consilierului EURES din cadrul Agenþiei
Judeþene pentru Ocuparea Forþei de Muncã SIBIU,
strada Morilor, nr.51A, telefon:0269.210882 int.119,
sau 0269.237719 pentru a fi înregistrate în baza de
date pentru munca în strãinãtate ºi pentru a primi
invitaþie de participare la selecþii.

Înscrierea se realizeazã pe baza urmãtoarelor
documente:

- copie act de identitate sau paºaport (valabilitate
minim 6 luni);

- C.V model Europass (cu fotografie inclusã) în
limba germanã;

- cazier judiciar în original din care sã reiasã cã
persoanele nu au antecedente penale (termen de
valabilitate 6 luni);

- adeverinþã de la medicul de familie, cu menþiunea
„Clinic sãnãtos/Apt pentru muncã”.

http://www.turnulsfatului.ro

Din ianuarie 2015, Consulatul General al României la München, în
parteneriat cu Reþeaua avocaþilor vorbitorilor de limba românã, oferã
consiliere juridicã gratuitã, în limba românã.

Avocaþii-parteneri vã vor sfãtui cu privire la drepturile ºi obligaþiile
pe care le aveþi în Republica Federalã Germania. Serviciul de
consiliere este gratuit ºi va dura circa 15 minute pentru fiecare client.
Subliniem cã oficiul nostru nu îºi asumã rãspunderea pentru conþinutul

consilierii juridice oferite de partenerii noºtri avocaþi.
Consilierea se va desfãºura în clãdirea consulatului din Richard

Strauss Str. 149, München 81679. Nu este necesarã programarea
anterioarã, dar este util sã vã exprimaþi din timp interesul pentru o
anumitã temã la adresa: ramona.chiriac@mae.ro.

Membrii reþelei avocaþilor parteneri ai oficiului consular ºi
vorbitori de limba românã sunt cuprinºi în tabelul afiºat la adresa de
web http://munchen.mae.ro/node/814. Colaborarea cu reþeaua
avocaþilor este parte a unui proiect iniþiat de Consulatul General în
2012, având ca principal obiectiv informarea ºi sprijinirea cetãþenilor
români în diferite speþe juridice în apãrarea drepturilor lor.

Programul lunii ianuarie:
16 ianuarie, ora 10.00 - consiliazã doamna avocat Isabela Komm
30 ianuarie, ora 10.00 - consiliazã domnul avocat Mihail Naum

CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI  în München

Consiliere
juridicã

gratuitã la
Consulatul

General

Angajatorii germani cautã bucãtari,
ospãtari ºi cameriste din Sibiu
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LARG a devenit o importantã
partenerã a Ambasadei ºi a
Consulatelor din Germania,
întreþine legãturi cu Ministerul de
Externe, cu Guvernul României ºi
cu Preºedenþia.  Astfel în aceastã
perioadã LARG a participat la toate
întâlnirile organzitate de instituþiile
de Stat din România iar unor
activiºti de frunte ai Ligii li s-au
conferit în anii 2013 ºi 2014,
Ordinul Naþional „Serviciul
Credincios” - în grad de Cavaler
de cãtre Preºedenþia României.

Este binecunoscut faptul cã
asociaþiile ºi comunitãþile de români
din Germania, ºi nu numai, au în
programul lor de activitate, pe lângã
pãstrarea ºi promovarea culturii ºi a
spiritualitãþii româneºti în þãrile
unde s-au stabilit, ºi interesul major
pentru sprijinirea tuturor
iniþiativelor care pot duce la
îmbunãtãþirea vieþii social-culturale
din România. În acelaºi spirit,
LARG a desfãºurat ºi o serie de
proiecte ºi acþiuni de strângere a
legãturilor cu fraþii noºtri de peste
Prut.

Mulþumim totodatã românilor
din Germania care prin votul lor la
alegerile prezidenþiale din
noiembrie 2014 au contribuit la
posibila îmbunãtãþire nu numai a
climatului politico-social din
România dar ºi la o mai eficientã
colaborare a românilor de peste
hotare cu þara noastrã de origine.

Încercãm sã trecem în revistã
activitãþile cele mai importante din
perioada 2013-2014.

Proiecte realizate

Sã ne cunoaºtem reciproc
mai bine, în perspectiva

aderãrii Republicii
Moldova la Uniunea

Europeanã
Proiect comun al asociaþiilor

româneºti din Germania,
Olanda, Belgia ºi Austria 8-27
mai 2013

Din iniþiativa ºi cu finanþarea
LARG, o echipã TV din Chiºinãu,

formatã din Dorina ºi Victor
Chirilov, au fãcut un turneu în
Germania, Olanda, Belgia ºi
Austria, realizând reportaje despre
viaþa ºi integrarea românilor ºi a
moldovenilor din aceste þãri, ele
urmând a fi prezentate
telespectatorilor din Republica
Moldova pentru a cunoaºte
aspecte concrete din Uniunea
Europeanã.

La întâlnirile cu publicul, cu
massmedia ori cu oficialitãþile din
þãrile vizitate, s-au purtat discuþii, s-
au prezentat filme realizate de
Dorina Chirilov, ºi s-au difuzat
materiale publicitare despre
Republica Moldova.

Echipa a fost însoþitã în
Germania, Olanda ºi Belgia de cãtre
Emil Mateiaº, preºedintele
asociaþiei germano-române
NIEDERSACHSEN, iar în Austria
de cãtre Ioan Godja, preºedintele
asociaþiei UNIREA – Wiener
Neustadt.

Partenere la proiect au fost 34
de comunitãþi româneºti din þãrile
vizitate.

Acesta a fost primul
proiect comun al asociaþiilor
româneºti din Europa!

În desfãºurarea proiectului am
fost încurajaþi de Ministrul de
Externe al României, E.S.Titus
Corlãþean ºi de Ministrul Delegat
pentru Românii de Pretutindeni
Cristian David. La proiect au
participat Ambasadele României
ºi Republicii Moldova din þãrile
vizitate, Consulatele Generale ale
României din München ºi Viena,
Institutele Culturale Române din
Bruxelles ºi Viena, precum ºi
Mitropolia Ortodoxã Românã
pentru Germania, Europa
Centralã ºi de Nord cu sediul la
Nürnberg.

Parteneriatul masiv la acest
proiect, cãldura cu care oaspeþii au
fost primiþi peste tot, sprijinul
logistic pe care l-au primit, fãrã de
care acest proiect nu ar fi fost
posibil, aratã încã o datã cã românii
oriunde ei s-ar afla, nu îºi uitã ºi nu
îºi vor uita niciodatã fraþii de peste
Prut.

Liga Asociaþiilor Româno-
Germane din Germania

(LARG),  în colaborare cu
Primãria din localitatea
ªINCA NOUÃ, jud.Braºov

au desfãºurat în perioada
iulie 2013 – iulie 2014

proiectul ”Crâmpei
Românesc”

Proiectul sprijinã ºi populari-
zeazã comuna ªinca Nouã care este
un simbol pentru sutele de asem-
enea „crâmpeie“ de pe meleagurile
unde trãiesc românii. Prin realizarea
a 16 reportaje cu episoade din viaþa

satului ºi a unui film general despre
ªinca Nouã, proiectul urmãreºte
popularizarea prin intermediul
comunitãþilor româneºti a acestui
„crâmpei”, astfel încât sã contribuie
punctual la unitatea tuturor
românilor, la promovarea unei
imagini adevãrate despre România.

Proiectul a fost susþinut atât la
faþa locului cât ºi virtual de agenþiile
de presã:

- Radio TV Unirea “un radio
pentru toþi românii”, Viena (Ioan
Godja);

- Radio “Zig-Zag de România”

al postului “Freies Radio Stuttgart”
(Daiana Matie?);

- Viorel Bãetu, vicepreºedinte
pentru Europa Asociaþia
Jurnaliºtilor Români de
Pretutindeni, cu sediul la Montreal
în Canada  

- Agenþia de presã “Aºii
Români” Nürnberg (Ionela van
Ress-Zota);

- Radio Chiºinãu (Maria
Mocanu);

- Revista „Moldova”
Chiºinãu (Raia Rogac);

- Asociaþia „DutschRO”,
Olanda (Mariana Mihãilã).

Proiectul a fost susþinut finan-

ciar de Asociaþia NIEDERSA-
CHSEN ºi de Primãria ªinca Nouã

Proiectul “Aici sunt
strãbunii noºtrii”. ªinca

Nouã, 2014
Din dorinþa de a transmite ºi

peste hotare rãdãcinile adânci ale
poporului nostru pe meleagurile
geografice ale României, LARG în
parteneriat cu importante instituþii
de învãþãmânt superior ºi cu
sprijinul primãriei ªinca Nouã, a

organizat acest simpozion. Au
participat unele agenþiile de presã
din Europa, partenere LARG..

Dovezile existenþei în zona
comunei ªinca Nouã a „Homo
sapiens sapiens” în urmã cu 30.000
de ani, au fost demonstrate de:

Prof.univ.dr.Marin Cârciu-
maru, Universitatea „Valahia”
Târgoviºte

Dr. Elena Cristina Niþu,
Cercetãtor la Complexul Na?ional
Muzeal „Curtea Domneascã”,

Dr. Radu ªtefãnescu,
Directorul Muzeului Judeþean de
Istorie Braºov

Conf.univ.dr. Gheorghe
Roºculeþ, Facultatea de Sociologie
ºi Comunicare Universitatea
„Transilvania” Braºov.

Proiectul Euopean
ERASMUS

Pentru a putea implementa
proiectul european „EXPERIEN-
ÞA EUROPEANÃ – DRUM
DESCHIS CÃTRE FORMARE
ªI PERFECÞIONARE” (2014-1-
RO01-KA102-000823), Liceul
Bãnãþean Oþelu Roºu avea nevoie
de 3 parteneri europeni. LARG
împreunã cu RadioTV Viena ºi
asociaþia „DutschRO” Olanda au
acceptat sã devinã partenerii acestui
proiect. 

Proiectul are drept obiectiv
general creºterea gradului de
angajabilitate pe piaþa muncii prin
reducerea ºomajului în rândul
absolvenþilor ºi creºterea interesului
pentru învãþãmântul profesional,
prin oportunitatea unei formãri
profesionale la standarde europene
în cadrul unor parteneriate
transnaþionale.

AAccttiivviittããþþii  LLAARRGG  îînn  ppeerriiooaaddaa  22001133-22001144
Liga Asociaþiilor Româno-Germane din

Germania la care sunt afiliate 24 de
asociaþii, a desfãºurat ºi în aceastã

perioadã o activitate destul de bogatã,
având în vedere cã toate proiectele ºi

activitãþile au fost autofinanþate.



Activitãþi permanente:
În pagina www.larg.de au fost

inserate 41 de activitãþi ºi
comunicate de presã ale Ligii ori ale
asociaþiilor din Germania indiferent
dacã sunt sau nu membre LARG. 

„Vocea Ta”, ziar în limba
românã din Germania, este condus
de vicepreºedinta LARG Ionela
van Rees-Zota, avându-l ca Senior
editor pe Emil Mateiaº,
vicepreºedinte ºi purtãtor de cuvânt
LARG. Publicaþia este o tribunã de
comentarii ºi evenimente atât
despre viaþa ºi preocupãrile
românilor din Germania, cât ºi de
informaþii despre principalele
evenimente din România.

Colectivul redacþiei în limba
românã „Zig Zag de România“
de la Freiers Radio für Stuttgart,
este condus de Ing. Daiana Matieº,
membrã în Comitetul de Conducere
LARG. 

Sãptãmânal, românii din zona
Stuttgart pe lungimile de unda 99,2
MHz iar prin internet pretu-tindeni
pe glob, pot asculta interviuri cu
personalitãþi de frunte ale vieþii
civice ºi culturale româneºti,
muzicã româneascã ºi informaþii
utile pentru românii din Germania
ºi nu numai. 

Dar redacþia se implicã ºi
organizeazã diverse activitãþi socio-
culturale, cum ar fi: corul radio,
teatru radiofonic românesc (în inter-
pretarea românilor din Stuttgart),
concerte live, promovarea tinerelor

talente, seri de film românesc, atelier
de creaþie, expoziþii de artã plasticã,
seri literare, proiecte umanitare.

Pagina www.onlinereflect.eu
conþine arhiva audio din emisiunile
redacþiei. 

H o l z - B a n k - T h e a t e r
(Wolfsburg) este condus de artiºtii
ieºeni Ozana ºi Cristian Costin,
membrii ai LARG ºi colaboreazã
cu Asociaþia Germano-Românã
NIEDERSACHSEN. 

Pe lângã stagiunea permanentã
de teatru, de cursuri actoriceºti
pentru publicul german, în cadrul
teatrului se desfãºoarã ºi activitãþi
specifice LARG. 

Pe lângã cultura universalã,
teatrul  iniþiazã ºi înscenãri originale
inspirate din clasicii literaturii
româneºti. În anul 2013 teatrul a
primit Premiul de Integrare
(Integrationspreis) din partea
oraºului Wolfsburg.

Preºedintele LARG, Lucian
Glass organizeazã Spectacole
artistice ºi folclorice româneºti în

mai multe oraºe din Europa la care
au participat artiºti de prestigiu cum
ar fi Stela Popescu, Irina Loghin,
Maria Dragomiroiu, Mirabela
Dauer, Adrian Enache, Raul ºi alþii.

Doamna Adriana
Zimmermann, Hanovra, membrã
activã LARG, este una din gazdele
primitoare care dã pilejul românilor
sã cunoascã de  aproape aceºti mari
artiºti ai tribunelor româneºti ºi sã
se bucure împreunã de momente
artistice deosebite, dar ºi de
tradiþionala bucãtãrie româneascã.

PROTOCOL  DE  PARTE-
NERIAT între Uniunea Ziariº-
tilor Profesioniºti din România ºi
Liga Asociaþiilor Româno-
Germane din Germania (LARG)

Uniunea Ziariºtilor Profesio-
niºti din România (UZP), cu
sediul în Bucureºti, reprezentatã
prin domnul Doru Dinu Glãvan,
Preºedinte ºi Liga Asociaþiilor
Româno-Germane din Germa-
nia (LARG) cu sediul în Stuttgard,
reprezentatã prin domnul Lucian
Glass, Preºedinte, mailto:l.glass@
web.deîn scopul desfãºurãrii unor
acþiuni social-culturale comune,
încheie prezentul protocol de
parteneriat.

Pateneriat cu Asociaþia Jur-
naliºtilor Români de Pretutin-
deni 

AJRP este o asociaþie fãrã
culoare politicã cu sediul în
Montreal, Canada.  Asociaþia
numãrã în acest moment peste 70
de jurnaliºti din toate colþurile
lumii, iar scopul ei este
transparen?ã la nivel de presã de
limbã românã, atât în România, cât
ºi în afara ei. Vicepreºedinte pentru
Europa este domnul Mihael Cutui-
Bãetu, membru activ LARG, care
desfãºoarã aceastã activitate ºi în
numele Ligii.

Unele Acþiuni punctuale
Zilele Miron Cristea” ediþia

XVII – Topliþa, 18 -20 iulie 2014
La festivalul „Zilele Miron

Cristea” (primul patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române,1925 -
1939) a participat din partea

LARG, scriitorul Michael Cutui -
Bãetu care cu aceastã ocazie ºi-a
lansat cartea  „Turiºti prin
Australia” Editura Nico 2014. 

Diaspora Estival  17- 24
august 2014

Cea de a doua ediþie a acestui
festival, la care a participat
preºedintele LARG Lucian
Glass, a avut loc la Eforie Nord,
fiind organizatã de Ministerul
Afacerilor Externe, prin
Departamentul Politici pentru
Relaþia cu Românii de Pretutindeni.

Evenimentul a reunit
apoximativ 200 de reprezentanþi ai
mediului asociativ românesc din
întreaga lume ºi a fost structurat sub
forma unor ateliere de lucru pe teme
de interes pentru comunitãþile
româneºti din strãinãtate. LARG a
dat un comunicat de presã privitor
la aceastã acþiune, comunicat care
se gãseºte ºi pe www.larg.de 

Parteneriat educaþional între
ªcoala Gimnazialã Bãuþar, Caraº
Severin ºi Liga Asociaþiilor
Româno-Germane, Germania, în
vederea realizãrii unei punþi de
legãturã între creaþiile folclorice
autentice ºi comunitãþile de români
din Centrul Europei. 

El se realizeazã prin:
- Proiectul “Moºteniri culturale

pe Valea Bistrei” (coordonatori
Dir.prof.Victoria Mãran ºi Prof.
Ramona Bogdan);

- Realizarea filmului “Mãsu-
ratul Oilor” (Emil Mateiaº, Marius
Diþã – LARG Germania) 

- Festivalul folcloric
Ciobãnaºul, ed. I-a ºi a II-a;
(coordonatr Prof.Ramona Bogdan);

- Simpozionul “Educaþie
pentru patrimoniu cultural”
(referat ºi Emil Mateiaº, LARG,).

Prezentul protocol este valabil
pe perioada 1.mai.2013 –
1.mai.2015.

Festivalul Internaþional de
Film „HERCULES.ro”  5-6 iulie
2014

Din dorinþa de a promova o
zonã turisticã dar ºi pe tinerii
realizatori de film din România,
LARG  a iniþiat acest festival prin
intermediul Asociaþiei germano-
române NIEDERSACHSEN care a
ºi sponzorizat acþiunea. Din juriul
internaþional a fãcut parte ºi Lucian
Glass, preºedintele Ligii.

Participanþii din þarã ºi
strãinãtate au fãcut ºi o scurtã
croazierã pe Dunãre, în zona
Porþilor de Fier, admirând ºi statuia
în stâncã a lui Decebal.

Venind în sprijinul modernizãrii
audio-vizuale a învãþãmântului,
LARG a finanþat din fonduri
private, înfiinþarea unui Centru

pilot pentru judeþul Caraº Severin,
în cadrul Liceului Bãnãþean Oþelu
Roºu. Deschiderea Centrului, sem-
narea documentelor de parteneriat
ºi gala de filme au fost urmãrite de
un numeros public la nivel
judeþean. Din partea LARG a par-
ticipat Lucian Glass, preºedintele
Ligii ºi Emil Mateiaº, vicepre-
ºedinte ºi iniþiator al proiectului.
Parteneri sunt deasemenea Studioul
RadioTV Viena prin participarea
diectorului Ioan Godja precum ºi
artista liricã a operei din Bruxelles,
Maria Nicolescu, de asemenea
prezentã la deschidere.

Biblioteca Românã din
Freiburg

LARG prin Ion Dumitru ºi
recent prin Apelul semnat alãturi de
Emil Mateiaº, de domnul Mihai
Neagu Basarab, noul director al
Bibliotecii ºi de Dr.med.Gheorghe
Olteanu din partea Asociaþiei
pentru Culturã ºi Artã a Românilor
din Rin-Main, invitã românii din
diaspora sã contribuie la salvarea
acestui izvor de culturã româneascã
în Occident, un adevãrat Muzeu al
Exilului Românesc. 

Propunerea LARG lansatã în
luna decembrie 2014 (www.larg.
de) aduce o concepþie nouã despre
felul cum poate ºi trebuie salvat
acest lãcaº de culturã. 

Contact cu Institutul Cultural
Român

În luna octombrie 2013, Emil
Mateiaº a avut la sediul ICR
Bucureºti o lungã discuþie cu
preºedintele Lilian Zamfirescu. S-
au scos în evidenþã avantajele de
ambele pãrþi ale cooperãrii mai
eficiente a ICR cu asociaþiile de
români din strãinãtate, în special ale
cooperãrii ICR Berlin cu LARG.
Din pãcate, pânã în prezent, s-a
realizat prea puþin din colaborarea
stabilitã.

Contact cu Parlamentul
European

În luna mai 2013, Emil Mateiaº
a purtat discuþii cu europarla-
mentara Viorica Dãncilã, ºefa
grupului PSD ºi membrã a comisiei
europene de cooperare EU-Mol-
dova din Parlamentul European.
Doamna Dãncilã s-a arãtat
interesatã ca prin biroul dânsei de la
Chiºinãu sã popularizeze rezultatele
comunei ªinca Nouã privind
absorbþia fondurilor Europene. De
asemenea s-a discutat organizarea
cu aportul LARG a douã acþiuni în
cadrul Parlamentului European
privind promovarea  României ºi a
Republici Moldova.

Ing.Emil Mateiaº,
Vicepreºedinte ºi purtãtor de

cuvânt LARG
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Pânã în anul 1989 ea a fost susþinutã de
Guvernul German. In ultimii 20 de ani,
Biblioteca, a cãrei zestre depãºeºte 90.000
de titluri de carte, bogate colectii de
publicaþii, manuscrise, piese muzeistice, a
funcþionat numai pe bazã de voluntariat.

Deºi au fost în aceºti ani numeroase
eforturi fãcute din partea Ministerului de
Externe, din partea Ambasadei Române de
la Berlin, din partea a numeroase Asociaþii
ºi personalitãþi de seamã ale culturii
româneºti, situaþia patrimoniului
Bibliotecii este în continuare într-o stare
de degradare alarmantã. 

Având în vedere cã: prin digitalizarea
patrimoniului scris, Biblioteca poate
deveni un „Centru” pentru toþi românii
oriunde ei s-ar afla, dar ºi pentru
cercetãtorii strãini;

Biblioteca poate fi parte din schema de

funcþionare a Institutului Cultural Român,
putând cu uºurinþã desfãºura ºi alte
activitãþi specifice acestui Insitut.; 

- pentru numãrul tot mai mare de
studenþi români din strãinãtate, Biblioteca
poate fi o real izvor de documentare ºi
studiu a literaturii române º universale;

- biblioteca ar putea deveni un liant al
tuturor românilor privind pãstrarea ºi
perpetuarea culturii ºi limbii române,
pentru asigurarea unei legãturi cât mai
strânse cu þara mamã, România,

LARG va demara un proiect care sã
punã capãt dezinteresului arãtat de þarã

faþã de aceastã instituþie.
Din experienþa de peste 20 de ani,

suntem convinºi cã doar Guvernul
României poate asigura fondurile necesare
pentru continuarea în bune condiþiuni a
activitãþii acestui nucleu de românitate de
pe meleagurile strãine. În acest sens vom
cere imperios ca Bugetul României ºi
implicit cel al Ministerului Culturii sã
cuprindã punctual ºi concret suma
necesarã pentru salvarea Bibliotecii
Româneºti de la Freiburg. 

Este timpul sã se termine cu discuþiile,
vizitele ºi promisiunile din þarã care nu au
fãcut pânã acum decât sã tergiverseze
reabilitarea acestui izvor de culturã
româneascã în Occident, acest loc al
Memoriei Exilului Românesc.

Aºteptãm cu speranþã parteneri de
încredere care sã se afilieze acestui viitor
proiect.

Lucian Glass 
Preºedinte LARG

Emil Mateiaº
Vicepreºedinte ºi purtãtor de

cuvânt LARG

Concepþia  Ligii  Asociaþiilor  Româno
Germane  din  Germania  privind  salvarea

Bibliotecii  Româneºti  din  Freiburg
De peste 60 de ani, Biblioteca

Româneascã din Freiburg,
este flacãra spiritualitãþii
româneºi, aici în centrul

Europei. 
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Contemporanii sãi îl descriu ca pe un
om blajin, delicat. La vârsta de 20 de ani,
Sfântul Antonie rãmâne orfan de ambii
pãrinþi. Întrebându-se care este misiunea
lui în viaþã, Sfântul a luat aminte la
cuvântul Evangheliei, în care Mântuitorul
zice: Dacã voieºti sã fii desãvârºit, du-te,
vinde averea ta, dã-o sãracilor ºi vei avea
comoarã în cer; dupã aceea, vino ºi
urmeazã-Mi. (Matei 19, 21). Astfel, dupã
ce ºi-a împãrþit averea sãracilor ºi a lãsat-o
pe sora lui în grija unei comunitãþi de
fecioare, Sfântul Antonie s-a retras în
singurãtate. Ducea un trai aspru,
petrecându-ºi nopþile în rugãciune ºi
mâncând doar dupã apus, o datã la douã
zile, pâine ºi apã. 

La început, a vieþuit într-o colibã la

marginea satului natal, sub ascultarea unui
alt ascet din regiune, apoi într-un mormânt
pãrãsit, unde a dus lupte teribile cu
demonii. Prin puterea rugãciunii sale,
Sfântul Antonie a fãcut minuni încã din
timpul vieþii. Pe când se aflau în pustie,
Sfântul Antonie ºi cei doi fraþi cãlugãri
care îl însoþeau au rãmas fãrã apã.
Îndepãrtându-se puþin de cei doi, Sfântul
Antonie a cãzut în genunchi ºi ºi-a ridicat
mâinile spre cer, implorând milã ºi iertare.
În clipa aceea, din nisipul fierbinte a þâºnit
un izvor de apã rece ºi limpede.

În anul 286, la vârsta de 35 de ani,
Sfântul Antonie s-a mutat într-o cetate
pãrãsitã de pe malul drept al Nilului, la
marginea deºertului. Acolo a rãmas vreme
de 20 de ani, pânã în anul 306, când a

devenit pãrintele spiritual al multor
cãlugãri din deºerturile Egiptului. Se spune
cã ar fi zidit uºa de la intrarea în fortãreaþã,
primind pâine doar o datã la 6 luni, prin
acoperiºul casei. Spre mirarea tuturor, când
s-a înfãþiºat din nou oamenilor, Sfântul
Antonie nu s-a arãtat slãbit de posturi ºi de
luptele cu diavolii, pe chipul sau
oglindindu-se, în schimb, lumina
strãlucitoare a harului dumnezeiesc.
Înzestrat cu o înþelepciune nemaiîntâlnitã,
Sfântul putea sã deosebeascã duhurile bune
de cele rele, lega fiarele ºi târâtoarele cu o
singura vorba blândã ºi avea harul înainte-
vederii, ºtiind cine avea nevoie de ajutor
sau cine, când ºi cum murise.

In jurul anului 310, se spune ca Sfântul
Antonie ar fi cãlãtorit pânã la Alexandria,
pentru a-i îmbãrbãta pe martirii creºtini
prigoniþi în timpul persecuþiei ordonate de
Împãratul Maximinus Daia (308-313). În
anul 312, Sfântul Antonie s-a retras în
deºertul adânc, pe muntele Qalzam, nu
departe de malul Mãrii Roºii, acolo unde
astãzi se afla mãnãstirea care îi poartã
numele. Sfântul Antonie cel Mare a trãit în
deºert pânã la trecerea sa la cele veºnice, în
anul 356. Simþindu-ºi sfârºitul aproape, i-a
chemat la sine pe cei doi ucenici, cãrora le-
a împãrþit hainele sale, întãrindu-i sã nu se
teamã de lupta necontenitã cu demonii. Le-
a cerut ca trupul sã-i fie îngropat într-un loc

neºtiut de nimeni. ªi-a luat rãmas bun de la
ei cu un cuvânt simplu: Rãmâneþi cu bine,
fiilor, cãci Antonie o porneºte de aici.
Sfântul Antonie cel Mare avea 105 ani.

În Bucuresti, poate cel mai cunoscut
lãcaº de cult cu hramul Sfântului Antonie
cel Mare este Biserica Domneascã Sfântul
Anton - Curtea Veche. Aflatã în centrul
fostei curþi domneºti. Biserica Sfântul
Anton este situatã pe strada Sepcari, la
numãrul 22 bis, în sectorul 3. Cunoscut ºi
sub numele Biserica Curtea Veche sau
Biserica Bunavestire, lãcaºul de cult este
considerat cea mai veche construcþie din
Bucureºti, ctitorie a domnitorului Mircea
Ciobanul, înãlþatã între anii 1545 ºi 1554.
Restauratã în repetate rânduri, de
domnitorii Matei Basarab, Grigore Ghica,
Gheorghe Duca, Serban Cantacuzino ºi
Constantin Brâncoveanu, biserica a primit
hramul Sfântul Antonie cel Mare de la o
altã bisericã din apropiere, distrusã
complet de incendiul din 1847, care a
afectat o mare parte a oraºului vechi.
Biserica Domneascã Sfântul Anton -
Curtea Veche adãposteºte mormântul
domnitorului Mircea Ciobanul. 

SURSA : 
http://www.daciccool.ro/traditii/rom

ania-crestina/5603-sfantul-antonie-cel-
mare-intemeietorul-monahismului

SSFFÂÂNNTTUULL     AANNTTOONNIIEE     CCEELL     MMAARREE ,,
ÎÎNNTTEEMMEEIIEETTOORRUULL     MMOONNAAHHIISSMMUULLUUII
Sfântul Antonie cel Mare, prãznuit de Biserica Ortodoxa pe 17
ianuarie ºi supranumit pãrintele monahilor, este considerat

întemeietorul vieþii cãlugãreºti, alãturi de Sfântul Pahomie cel
Mare. Viaþa Sfântului Antonie a fost povestitã de sfântul

Atanasie cel Mare (298-373), arhiepiscop de Alexandria, în
cartea Vita Antonii (Viata lui Antonie), scrisã între anii 357 ºi

359, la puþin timp dupã mutarea la Domnul a cuviosului
pãrinte. Aºa cum se povesteºte în carte, Sfântul Antonie cel
Mare s-a nãscut în satul Coma din Egiptul de Mijloc, în anul

251, într-o familie de creºtini înstãriþi. 
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Vienna Biennale 2015 este prima bienalã care propune
simultan proiecte ºi idei creative din sfera artei, designului ºi
arhitecturii. Prin orientarea sa multidisciplinarã ºi împletirea
ambiþiilor artistice cu industriile creative, Vienna Biennale
2015 deschide noi perspective asupra unor teme actuale,
promovând în acelaºi timp o schimbare în bine a societãþii.

Vienna Biennale 2015 este o iniþiativã a MAK (Muzeul
de Artã Aplicatã / Artã Contemporanã din Viena) ºi este
organizatã în colaborare cu Universitatea de Artã Aplicatã /
Artã Contemporanã din Viena, Kunsthalle Viena,
Architekturzentrum din Viena ºi departure (Centrul de
Creaþie al Agenþiei Economice din Viena). Manifestarea
beneficiazã de susþinerea AIT (Austrian Institute of
Technology).

Curatorii Vienna Biennale 2015 sunt:
- Pedro Gadanho (curator pentru arhitecturã

contemporanã la Museum of Modern Art din New York).
- Herald Gruendl (co-partener, EOOS, membru al

Comitetului Executiv al IDRV - Institute of Design Research
Vienna)

- Maria Lind (director al Tensta Konsthall, Stockholm)
- Peter Weibel (preºedinte al Comitetului Executiv al

ZKM – Centrul pentru Artã ºi Tehnologie Media din
Karlsruhe, professor universitar în cadrul Universitãþii de
Artã Aplicatã din Viena)

Dupã succesul târgului de artã contemporanã
VIENNAFAIR 2014 la care au fost prezente 11 galerii din
Bucureºti, Cluj ºi Timiºoara cu sprijinul OMV, Erste Bank ºi
Institutul Cultural Român de la Viena, anul 2015 se anunþã
cel puþin la fel de promiþãtor în ceea ce priveºte atenþia
acordatã universului artistic de inspiraþie româneascã.

Proiectul central al Vienna Biennale 2015 este
reprezentat de ”Mapping Bucharest: Art, Memory and
Revolution 1916-2016”, concept inspirat de studiul The
Long Revolution (1961) realizat de Raymond Williams.
Studiul prezintã procesele globale generate de revoluþiile
reale sau ideale ºi explicã modul în care societãþile comunicã
prin creativitate. Creativitatea ia iniþial forma unei idei, se
transformã apoi într-o formã culturalã, mediazã relaþia dintre
societate ºi individ ºi se manifestã prin comunicare verbalã.
Tranziþiile politice ºi industriale au loc în paralel ºi descriu o
evoluþie ce schimbã societatea prin artã, arhitecturã ºi design.

Expoziþia ”Mapping Bucharest: Art, Memory and
Revolution 1916-2016” evidenþiazã potenþialul scenei de
artã contemporanã din România în contextul curentelor
avangardiste actuale ºi istorice, precum miºcarea Dada,
înfiinþatã în 1916.

Concurs de idei
MAK (Muzeul de Artã Aplicatã / Artã Contemporanã

din Viena), în colaborare cu OMV ºi OMV Petrom
organizeazã în cadrul Vienna Biennale 2015 concursul de
idei ”Create Your Bucharest”. Concursul exploreazã
potenþialul de dezvoltare a oraºului Bucureºti, urmãrind
promovarea ideilor inovatoare care pot contribui la
schimbãri sociale ºi culturale ale oraºului ºi este dedicat
artiºtilor, designerilor ºi arhitecþilor (ºi studenþilor din
domeniile respective) care sunt cetãþeni români ºi lucreazã în
afara þãrii, precum ºi cetãþenilor strãini care lucreazã în
România.

Persoanele interesate sunt invitate sã se înscrie cu
proiecte artistice (picturã, desen, artã graficã, multimedia,
sculpturi, fotografie, video ºi media art), proiecte de design
(desen, prototipuri, idei tehnologice) sau proiecte de
arhitecturã (desen, machete, fotografii, video ºi idei
tehnologice). Formularele de înscriere pot fi completate
online pânã pe 15 ianuarie 2015.

Un juriu internaþional va alege câºtigãtorul marelui
premiu al concursului în valoare de 10.000 Euro. Vor fi
acordate 9 premii speciale în valoare de 3.000 Euro, iar
participanþii selectaþi de juriu vor avea posibilitatea de a-ºi
expune lucrãrie în cadrul expoziþiei ”Mapping Bucharest:
Art, Memory and Revolution 1916-2016” care va avea loc la
MAK în cadrul ”Vienna Biennale 2015: Ideas for Change”,
în perioada 11 iunie – 4 octombrie 2015.

Pentru mai multe detalii legate de concurs, procedura de
înscriere ºi regulamentul concursului, vã rugãm sã accesaþi
urmãtorul link: http://www.createyourbucharest.org/

http://www.rkiwien.at

Anunþul cã Udo Jürgens, a plecat
dintre noi, doar cu trei zile înainte de
naºterea Domnului, ne-a umplut
inimile de tristeþe. Celebrul cântãreþ,
pianist ºi compozitor austriac a suferit,
în dupã-amiaza zilei de Duminicã, 21
decembrie 2014, un stop cardiac – în
timpul unei plimbãri în localitatea
Gottlieben, cantonul Thurgau din
Elveþia, unde locuia din anul 2007,
având ºi cetãþenie elveþianã – ºi a
decedat, la orele 16:25, în Spitalul
Münsterlingen.  

Udo Jürgens s-a nãscut în ziua de
30 septembrie 1934, în oraºul
Klagenfurt, din Landul Kärnten,
Austria, ca Udo Jürgen Bockelmann ºi

a fost cel mai important ºi talentat
compozitor, pianist ºi cântãreþ austriac
contemporan, câºtigãtor al
“Eurovision Song Contest 1966”. El a
compus peste 1.000 de melodii, care
au fost înregistrate ºi vândute (în
numãr de peste 100 de milioane de
discuri), câºtigând 5 “Discuri de Aur”
ºi 2 “Discuri de platinã”.

Udo Jürgen Bockelmann a
crescut în castelul Ottmanach, al
pãrinþilor sãi, din Kärnten, împreunã
cu cei doi fraþi: John (1931–2006) ºi
Manfred Bockelmann (n. 1943),
cunoscut pictor ºi fotograf. Udo a
cântat de mic la pian ºi a început sã
compunã, câºtigând, la 16 ani, în 1950,

locul I, la un concurs de compoziþie ºi
interpretare al televiziunii austriece.

Udo Jürgens a participat, pentru
prima oarã, la Eurovision Song
Contest 1964, în Copenhaga, unde s-a
clasat pe locul 6. A doua oarã, a
participat la Eurovision Song Contest
1965, în Napoli, unde a ocupat, cu
melodia “Sag ihr, ich laß sie grüßen”,
locul 4, iar la a treia participare la
Eurovision Song Contest, în ziua de 5
martie 1966, în Luxemburg, a câºtigat
Concursul cu melodia Merci, Chérie,
cel mai mare succes al carierei sale,
ocupând apoi, luni de-a rândul, locul I
pe plan mondial. 

La cea de-a II-a ediþie a
Festivalului internaþional “Cerbul de
aur” de la Bra?ov, 5–10 martie 1969,
Udo Jürgens a reprezentat Austria, cu
melodia “Es wird Nacht Senorita”. 

În urmã cu câteva zile, Udo
Jürgens primise „Discul de aur“ pentru
albumul muzical „Mitten im Leben -
Das Tribute Album“. Cu melodiile
înregistrate pe acest CD, el dorea sã
facã în 2015 un turneu în Germania,
Austria ºi Elveþia. 

Udo Jürgens a fost incinerat, în
ziua de 23 decembrie, iar urna cu
cenuºa marelui artist va fi depusã, în
luna ianuarie 2015, într-un mormânt de
onoare din Wiener Zentralfriedhof.

Udo Jürgens a fost de douã ori
cãsãtorit: cu Erika Meier (1964-1989)
ºi apoi cu Corinna Reinhold (1999-
2006) ºi a avut 4 copii: John (50),
Jenny (47), Sonja (48) ºi Gloria (20).

În zilele de 11 ºi 12 decembrie
2014, Udo Jürgens a cântat, pentru
ultima oarã în faþa publicului, în
spectacolul „Helene-Fischer-Show“
care a fost retransmis ºi de televiziunea
austriacã, în seara de Crãciun, pe 25.
Decembrie 2014.

Udo Jürgens, aceastã legendã a
muzicii moderne în limba germanã,
cântã acum, împreunã cu îngerii, în
Cer!

Noi suntem îndureraþi ºi-þi spunem:
Merci (Chéri) UDO!

Corespondenþã de la Viena,
transmisã de 

Ágnes ORBÁN ºi Mihai
ANTHONY

Create Your Bucharest @
Vienna Biennale 2015

Udo Jürgens, cel mai iubit
cântãreþ de limbã germanã, ne-a
pãrãsit, la vârsta de 80 de ani, în

urma unui stop cardiac.

A  apus  un
Luceafãr!

– A murit Udo JÜRGENS. Noi nu putem decât sã-l plângem! –

IN MEMORIAM:
Udo JÜGENS



Oraºul Graz, oficiul pentru
promovarea Culturii (Kultur-
vermittlung) Steiermark ºi
Departamentul pentru Culturã al
oraºului Graz anunþã începerea
primirii candidaturilor pentru
bursa literarã ”Scriitorul/
Scriitoarea oraºului Graz” (1

septembrie 2015 pânã la 31 august
2016). Bursa include cazarea în
castelul Cerrini din Grazer
Schlossberg ºi o alocaþie de 1.100
Euro lunar.

Scopul bursei este promovarea
acelor autori care dovedesc putere
inovatoare ºi ancorare în realitatea

prezentã, calitãþi estetice ºi
lingvistice, precum ºi autonomie
artisticã. Schimbul intercultural
este un principiu de bazã al
atribuirii bursei. 

Regulament de acordare a
bursei de literaturã 

”Scriitorul/Scriitoarea oraºului
Graz”

Bursierii se obligã sã fie
prezenþi în Graz cel puþin 8 luni din
intervalul pentru care li s-a acordat
bursa. 

Nu sunt admise aplicaþiile
autorilor/autoarelor cãrora li s-a
acordat anterior bursa
„Scriitorul/Scriitoarea oraºului
Graz”. 

Criteriile pentru atribuirea
bursei: 

- afinitate culturalã ºi
lingvisticã cu oraºul Graz 

-  se preferã cunoaºterea, cel
puþin la nivel de începãtor a limbii
germane 

- îndeplinirea uneia dintre
urmãtoarele condiþii: cel puþin o
operã literarã independentã
publicatã (nu la o editurã proprie);
cel puþin cinci publicaþii
neautonome în reviste; antologii;
douã piese de teatru radiofonic

publicate sau difuzate la radio; o
piesã de teatru pusã în scenã sau
publicatã 

- deschidere pentru dialogul
între literaturã ºi mediul urban 

- disponibilitate cãtre stabilirea
unor contacte cu scena culturalã ºi
publicul din Graz prin participarea
la lecturi în ºcoli, discuþii în cadrul
unor instituþii publice, cu ajutorul
Oficiului pentru promovarea
Culturii ºi a Departamentului
pentru Culturã.

- formularea unei idei concrete
de proiect, la a cãrui realizare
autorul sã lucreze în timpul ºederii
la Graz. 

Documentele necesare (în 6
exemplare): 

- cerere informalã pentru bursã 
- Curriculum Vitae 
- bibliografia publicaþiilor

proprii 
- 2 exemple de publicaþii; *) la

cele în alte limbi decât germana, cu
traducerea aferentã 

- texte dactilografiate (5 - 10
pagini de text prozã sau dramã, 5
poezii în limba originalã cu
traducerea în germanã) 

- conceptul pentru proiectul
propus (circa 2 pagini DIN A4) **)

*) Dimensiune: din fiecare 5 -
10 pagini probã de text – nu este
necesarã trimiterea cãrþilor 

**) Descrierea unei idei
concrete de proiect, care va fi
dezvoltatã în timpul sejurului la
Graz.

Metoda de selecþie: 
- publicarea concursului pentru

bursã 
- evaluarea de cãtre Comisia

lãrgitã pentru Literaturã ºi
Departamentul pentru Culturã 

- decizia organelor competente
ale oraºului Graz 

Data limitã: 31 martie 2015
Aplicaþiile vor fi trimise la: 
Kulturamt der Stadt Graz

Stigergasse 2/II. Stock (Mariahilfer
Platz) 8020 Graz /Austria

Contact: 
Kulturamt 
Tel.: +43/316/872-4901 
kulturamt@stadt.graz.at
w w w . k u l t u r s e r v e r -

graz.at/kulturamt
Institutul Cultural Român de la

Viena
Argentinierstr. 39, 1040
Tel./fax: +431 319 10 81
E-mail: office@rkiwien.at
http://www.rkiwien.at

Transmis în direct în 90 de þãri
ale lumii ºi vizionat de peste 50 de
milioane de telespectatori,
Concertul de Anul Nou al
Filarmonicii din Viena este
dedicat, în mod tradiþional,
familiei de compozitori Strauß –
Eduard, Josef ºi Johann Strauß
tatãl ºi fiul –, anul acesta
cuprinzând ºi compoziþii ale lui
Franz von Suppé ºi Hans Christian
Lumbye.  

Concertul de Anul Nou 2015, a
fost dedicat, de asemenea,
omagierii împlinirii a 650 de ani de
la înfiinþarea Universitãþii din

Viena ºi a 200 de ani de la
înfiinþarea Universitãþii tehnice din
Viena, precum ºi împlinirii a 150
de ani de la amenajarea
renumitului Bulevard “Wiener
Ringstraße” din centrul Vienei.

O mare de flori (peste 30.000),
crescute în serele vieneze, a
împodobit Sala de concerte
“Goldene Saal” a Filarmonicii
vieneze. În pauza  Concertului,
transmis în direct, televiziunea
austriacã a prezentat un scurt film
documentar despre “Wiener
Ringstraße”. 

Concertul Filarmonicii

vieneze s-a încheiat, în ropot de
aplauze, cu celebrul “Radetzky-
Marsch”, compus – ºi prezentat în
premierã, în ziua de 31 august
1848 – de cãtre inegalabilul
Johann Strauß tatãl, în onoarea
Feldmareºalului Josef Wenzel
Graf von Radetz, unul dintre  cei
mai reputaþi comandanþi militari
din prima jumãtate a secolului al
XIX-lea.

Înregistrãrile Concertului de
Anul Nou 2015 al Filarmonicii
vieneze – pe CD, DVD ºi  Blu-Ray
Disc – au fost deja puse în vânzare. 

În perioada 02.01 –
28.02.2015 se primesc înscrierile,
pe internet, pentru tragerea la sorþi
a biletelor (care vor costa între 35
Euro  ºi 1090 Euro) ce vor fi
vândute pentru Concertul de Anul
Nou 2016 al Filarmonicii din
Wiena.

Corespondenþã de la Viena,
transmisã de 

Mihai ANTHONY
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”Wiener Philarmonicker Neujahrskonzert” – Concertul de Anul
Nou al Filarmonicii din Wiena – a fost dirijat, în ziua de 01

ianuarie 2015, pentru a 5-a oarã, de cãtre celebrul dirijor indian
Zubin Mehta (n. 29.04.1936) ºi a fost onorat, ca în fiecare an, de

prezenþa Preºedintelui Austriei Dr. Heinz FISCHER care,
împreunã cu Doamna Margit FISCHER ºi cu cei peste 2.000 de
spectatori veniþi de pe întregul mapamond, s-au bucurat de un

spectacol de excepþie.

CCoonncceerrttuull  ddee  AAnnuull  NNoouu  aall  FFiillaarrmmoonniicciiii  ddiinn  VViieennaa
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

45

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

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

SIMPLU - 35 EURO/APARIÞIE

PERSOANÃ FIZICÃ - GRATUIT

AVANSAT - 50 EURO/APARIÞIE

Bursa pentru literaturã a oraºului Graz
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Omul a simþit întotdeauna nevoia de a-ºi
exprima liber toate trãirile, gândurile, credinþele,
prin orice formã, fie ea protest, muzicã, picturã
etc. Gândurile, credinþele religioase, creaþiile
spirituale ºi de orice fel intrã în circuitul juridic,
numai dacã sunt exteriorizate, comunicate,
exprimate. Atât timp cât ele rãmân în universul
spiritual interior al omului nu pot fi cunoscute de
ceilalþi. Libertatea de exprimare este posibilitatea
omului de a-ºi exprima prin scris, prin imagini,
prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare
în public gândurile, opiniile, credinþele religioase
etc.

Libertatea de exprimare permite cetãþenilor
sã participe la viaþa politicã, socialã ºi culturalã,
dar aceastã libertate nu poate fi absolutã ºi este
supusã unor limite juridice. Aceste coordonate
juridice trebuie însã expres prevãzute de lege ºi
necesare ocrotirii unor valori politice, economice,
sociale, umane. 

Libertatea de exprimare ºi
libertatea presei

Termenul de libertate derivã din latinescul
“libertas”, -atis, în francezã “liberté” ºi presupune
posibilitatea de a acþiona dupã propria voinþã sau
dorinþã; posibilitatea de acþiune conºtientã a
oamenilor în condiþiile cunoaºterii (ºi stãpânirii)
legilor de dezvoltare a naturii ºi societãþii. 

Termenul de expresie derivã din latinescul
“expression”, -onis sau “elocution”, -onis ,
preluat în francezã ca “expression”. Expresia sau
exprimarea reprezintã o construcþie concisã care
exprimã, de obicei în mod figurat, o idee;
manifestare, redare a ideilor, a sentimentelor etc.
prin cuvinte, mimicã etc.; înfãþiºare care reflectã
starea sufleteascã a omului, reflectarea stãrii
interioare a cuiva. 

Mass media este un termen provenit din
englezã, ce se defineºte ca totalitatea mijloacelor
de informare a maselor (radio, televiziune, presã
etc.) Etimologic, “media” – forma de plural de la
englezescul “medium” – este parte din expresia
englezeascã “media of communication”, ce se
referã la acele medii organizate de disiminare a
faptului, opiniei ºi a altor informaþii, precum
ziarele, revistele, banner-ele, filmele de
cinematograf, radio, televiziune, Word Wide
Web, cãrþi, CD, DVD, jocuri electronice ºi alte
forme de astfel de manifestãri. Deºi scriitorii încã
prezintã opinii diferite despre folosirea
termenului “media” în acord de singular (media

este) sau de plural (media sunt), criticile nu vor
gãsi însã o formulã unanimã prea curând. Potrivit
Dicþionarului Ortografic Ortoepic ºi Morfologic
al Limbii Române, în limba românã se acceptã
formula “media este” ca fiind corect gramaticalã. 

Mass media este principalul instrument al
unei societãþi democratice ºi presupune douã
drepturi fundamentale: dreptul la informare ºi
libertatea de expresie. Dincolo de funcþiile sale,
însã, mass-media este un produs al societãþii care
se formeazã ºi funcþioneazã.

Mass-media profesionalã, responsabilã ºi
independentã este esenþialã pentru dezvoltarea
democraþiei sãnãtoase. Mass-media este ochii ºi
urechile publicului. Mass-media colecteazã
informaþiile despre activitãþile guvernului, ale
liderilor din domeniile de afaceri, academic,
cultural, sportiv, local ºi altele, ºi informeazã
publicul. Mass-media evalueazã cum foloseºte
guvernul banii contribuabililor. Ea ne alerteazã în
privinþa cazurilor de corupþie în care sunt
implicaþi oficialii guvernamentali ºi alte persoane
influente. Ea ne informeazã despre dezbaterile
privitor la politicile publice ºi ne oferã ºansa de a
ne prezenta punctul de vedere în privinþa acelor
politici, regulamente, legi sau decizii pe care le
considerãm cele mai bune, precum ºi în privinþa
celor care considerãm cã nu meritã atenþia
publicã. Mass-media independentã permite ca
toate ideile sã fie evaluate de public.

Presa liberã este esenþialã
pentru o dezvoltare echitabilã

Informaþia oferitã de mass-media liberã ºi
responsabilã ne dã posibilitatea de a lua decizii
corecte privitor la ce ºcoalã sã ne trimitem copiii,
unde sã cumpãrãm cele mai bune produse, care
medic poate sã trateze cel mai bine un membru al
familiei, ce oficiu guvernamental ne poate
soluþiona problemele. Mass-media liberã face
legãtura dintre cetãþeni ºi lideri, ne implicã în
viaþa publicã a þãrii ºi ne face auziþi în procesul de
dezvoltare a þãrii noastre.

Un rol mai puþin remarcat, dar important al
presei libere, este cel pe care ea îl are în procesul
de dezvoltare. Dupã cum a menþionat fostul
preºedinte al Bãncii Mondiale, dl James D.
Wolfensohn, “presa liberã este esenþialã pentru o
dezvoltare echitabilã. Dacã oamenilor sãraci nu li
se acordã drepturi electorale, dacã ei nu au
dreptul la libera exprimare, dacã nu sunt puse în
luminã cazuri de corupþie ºi practici inechitabile,

nu poþi construi acel consens public de care e
nevoie pentru a aduce schimbarea. Presa liberã
nu este un lux”. Atunci când presa responsabilã ºi
independentã educã publicul, putem dezvolta ºi
îmbunãtãþi sãnãtatea, agricultura, educaþia ºi alte
domenii. Împuternicim femeile ºi minoritãþile de
a fi mai activi în societate. Protejãm mai bine
cetãþenii vulnerabili. Prevenim mai uºor
calamitãþi de proporþii. ªi-apoi, în lumea noastrã
globalizatã, fãrã o circulaþie deschisã ºi corectã a
informaþiei, nici o naþiune nu poate participa
efectiv la economia globalã. Þãrile fãrã o mass-
media liberã rãmân în urmã tot mai mult ºi mai
mult.

În ultimii 16 ani, 679 de jurnaliºti
au fost uciºi în întreaga lume
Dar colectarea ºi distribuirea informaþiei

poate fi riscantã pentru jurnaliºtii profesioniºti.
Atacurile asupra reprezentanþilor mass-mediei
independente producãtoare de ºtiri ating cifre de
record. Reporterii, bloggerii ºi redactorii se
confruntã cu hãrþuiri oficiale, urmãriri penale,
atacuri fizice ºi chiar omoruri. Doar în anul 2007,
conform organizaþiei Reporteri fãrã Frontiere,
1511 de jurnaliºti din întreaga lume au fost
ameninþaþi sau atacaþi fizic, 887 au fost arestaþi ºi
67 au fost rãpiþi. Conform Comitetului pentru
protejarea jurnaliºtilor, în ultimii 16 ani, 679 de

jurnaliºti au fost uciºi în întreaga lume în legãturã
cu meseria lor. În unele þãri, jurnaliºtii opereazã
într-o atmosferã de intimidare ºi hãrþuire. De
obicei, guvernele sunt cele care creeazã aceastã
atmosferã de fricã, presând mass-media sã
relateze doar ºtiri în favoarea guvernului, cerând
jurnaliºtilor sã dezvãluie sursele confidenþiale de
informaþie, ameninþând mass-media cu acþiuni
juridice sau financiare neadecvate, intimidând
jurnaliºtii sau membrii familiilor lor, sau utilizând
legi penale privind calomnierea pentru a pune în
închisoare angajaþii din mass-media.

Unde am ajunge noi fãrã o presã liberã?
Liderii ar conduce guvernul, afacerile, sectorul
academic ºi alte sectoare, având în vedere doar
interesele lor personale, nepãsându-le de
preocupãrile populaþiei majoritare. Legile
naþiunii ar fi aplicate în mod selectiv doar pentru
cei slabi. Corupþia ar creºte. Reformele ar stagna.
Preþul de a dezvolta o afacere ar creºte. Cetãþenii
ar pierde încrederea în guvernul lor ºi s-ar detaºa
de eforturile de dezvoltare naþionalã.

Independenþa mass-media este strâns legatã
de democraþie. “Nu poþi avea o cultura politicã
democraticã fãrã a avea o mass-media
transparentã ºi un acces liber la informaþie”, a
spus Ellen Hume, director de cercetare la Centrul
pentru mass-media civicã de viitor al Institutului
de tehnologie din Massachusetts, fost reporter la
„Wall Street Journal”.

„11  Septembrie  al  presei”
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În fiecare iarnã, la Agnita, în judeþul
Sibiu, are loc o sãrbãtoare sãseascã
atestatã documentar încã din anul 1689 ºi
care este menitã sã alunge iarna grea ºi
spiritele rele. Obiceiul spune cã
manifestarea lolelor este una extrem de
gãlãgioasã, care implicã pocnete din bici,
clopote ºi alte elemente cu sonoritate
mare.

Carnavalul ºi obiceiul lolelor a fost
descris încã în anul 1882 de Franz
Friedrich Fronius. Obiceiul lolelor s-a
practicat de-a lungul secolelor, fiind
format dintr-o paradã a meºterilor,
calfelor ºi a breslelor. Întrucât în anul

1872 practicarea meºteºugului tradiþional
în bresle a fost interzis, obiceiul lolelor a
fost dat uitãrii pentru 39 de ani. În 1911,
meºterii breslelor s-au hotãrât sã reînvie
acest vechi ºi important obicei la Agnita,
încãlcând interdicþia impusã. Sãrbãtoarea
a fost practicatã cu mult fast, însã odatã
cu venirea rãzboiului, a fost întreruptã
din nou, ultima paradã având loc în 1941.
Cu plecarea masivã a saºilor din
România, obiceiul a început sã fie
adoptat numai de populaþia româneascã
localã, dupã care evenimentul a fost
iarãºi interzis pânã în anul 1969. Astfel,
în 1969, tradiþia este reluatã dar numai

pânã în anul 1990, când este din nou
întreruptã din cauza vremurilor grele.

În urmã cu câþiva ani, obiceiul a fost
reluat iar la Agnita. Dupã mai bine de 40
de ani, obiceiul este supus unei
organizãri mai riguroase: se stabilesc
costumele care pot fi purtate, elementele
reprezentative ale breslei dar ºi
obligativitatea pentru fiecare lolã de a
avea un numãr de identificare. Obiceiul
lolelor se practicã azi atât în Transilvania,
cât ºi în alte zone din Austria, Elveþia ºi
Germania, dar cel mai frumos se
serbeazã, totuºi, la Agnita. Astãzi,
sãrbãtoarea ºi-a pãstrat specificul, fiind
adânc preþuitã de oamenii din Agnita,
anul trecut serbându-se aici chiar 100 de
ani de existenþã tradiþionalã, la care au
participat nu numai saºi autohtoni, dar ºi
saºi plecaþi de ceva vreme în Germania.
An de an, numãrul lolelor este în creºtere,
sãrbãtoarea fiind ºi un bun prilej pentru
cei plecaþi din Agnita sã se întoarcã
acasã, pentru a rememora momente din
copilãrie.

Alaiul sau parada lolelor
simbolizeazã înmânarea lãzii de breaslã
noilor conducãtori de breaslã ºi calfelor,
fiind însoþit de personaje costumate
comic, “lole”, care protejeazã lãzile. Ele
sunt personaje foarte gãlãgioase ºi
mascate, care trebuie sã însoþeascã alaiul
ce transportã lada cu obiectele de valoare
ale fiecãrei bresle. Denumirea de “lole”
provine de la felul în care vorbesc sub
mascã, un adevãrat “bâlbâit”. Costumul
lolelor este alcãtuit dintr-o hainã din
pânzã albã pe care se cos bucãþi de
zdrenþe negre ºi colorate, pânza de
dedesubt fiind vizibilã la miºcare, ºi o
mascã pictatã pe faþã. Alaiul de lole
cuprinde 10-30 persoane (rude, vecini,
prieteni), conduse de “tatãl de
vecinãtate”. Prin pocnete ºi zgomotul
tãlãngilor, ei alungau spiritele rele ºi
încercau sã alunge iarna geroasã.
Grupurile erau formate din femei,
bãrbaþi, dar ºi copii între 4-7 ani. Parada
se încheia în faþa Primãriei, unde se
intona imnul Transilvaniei ºi se fãceau

urãri de sãnãtate ºi prosperitate pentru
Noul An. Punctul culminant al serii era
reprezentat de ridicarea mãºtilor tuturor
participanþilor. Dupã ora 17.00, lolele se
împãrþeau în grupuri pentru a merge la
case, unde beau vin, mâncau sarmale ºi
gogoºi, petrecând pânã dimineaþa, la un
adevãrat bal al lolelor. Turiºtii ºi trecãtorii
sunt ºi astãzi atraºi la serbarea aceasta de
înfãþiºarea lolelor, cât ºi de zgomotul pe
care acestea îl produc, dar ºi pentru cã ei
primesc gogoºi deosebite, fãcute încã
dupã o reþetã veche, tradiþionalã
sãseascã. Reaprinderea acestui frumos
obicei sãsesc aduce împreunã, an de an,
nu numai pe cei din Agnita ºi din zonele
învecinate, dar ºi pe saºii plecaþi din þarã,
motiv pentru care ne-am hotãrât ºi noi,
un grup de la Forumul Democrat al
Germanilor din România – Filiala Cluj,
sã participãm la acest eveniment
tradiþional, care va avea loc la Agnita, în
1 februarie 2015.

Dr. Liana Monica Deac
http://ziarulfaclia.ro

Obiceiul lolelor de la Agnita

Libertatea presei



Spectacolul „Solitaritate“, de Gianina Cãrbunariu, va
avea mai multe reprezentaþii la teatrele din Madrid ºi
Bruxelles. Evenimentele sunt programate pentru luna
ianuarie a anului viitor. Din distribuþia spectacolului fac parte
actorii Marius Turdeanu, Ciprian Scurtea, Florin Coºuleþ,
Diana Fufezan, Ofelia Popii, Mariana Mihu, Adrian Matioc,
Cristina Ragos ºi Ali Deac.

Spectacolul „Solitaritate“, creat de Gianina Cãrbunariu la
Teatrul Naþional „Radu Stanca“ din Sibiu, a fost invitat sã
susþinã mai multe reprezentaþii la teatrele din Madrid ºi
Bruxelles, în luna ianuarie 2015.

Potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX, la Teatro de
la Abadia din Madrid vor avea loc douã spectacole, pe 23 ºi
24 ianuarie, iar la Théâtre National de la Communauté
Française de Belgique din Bruxelles au fost programate patru
reprezentaþii, pe 28, 29, 30 ºi 31 ianuarie 2015.

Spectacolul „Solitaritate“ a fost prezentat în secþiunea
oficialã a Festivalului de la Avignon din 2014, fiind prezentat
de presa de specialitate ca unul dintre show-urile
emblematice ale ediþiei din acest an, care s-a dorit a fi una
politicã, curajoasã, care sã celebreze democraþia ºi
diversitatea. „Acuitãþii perspectivei politice, autoarea
Gianina Cãrbunariu îi adaugã relevanþa teatralã, precum ºi un
simþ al ironiei muºcãtoare ce nu ocoleºte nici un subiect, cu
atât mai puþin simbolurile naþionale. (...) Spectacolul loveºte
direct, just ºi în forþã“, scria Libération, în luna iulie 2014.

„Fiecare dintre cele cinci scene ale spectacolului este o
ficþiune inspiratã dintr-o realitate sau dintr-un anumit tip de
discurs public prezent în societatea româneascã actualã: de la
zidul construit în Baia Mare pentru a separa comunitatea
romã de ºoseaua principalã a oraºului ºi pânã la marcarea din
ce în ce mai radicalã a diferenþelor între categorii sociale,
etnii, generaþii. Sub pretextul respectãrii unor convenþii
sociale ºi al salvãrii cetãþeanului, sunt inventate de fapt reguli
noi menite sã stigmatizeze diferenþa ºi sã estompeze tot ceea
ce ar putea sã ne apropie. Mai grav decât radicalizarea
discursului politic despre sãrãcie - vãzutã ca o vinã a celui
incapabil sã fie eficient - este faptul cã acesta a contaminat
spaþiul public ºi riscã sã devinã o perspectivã normalã, justã,
perfect îndreptãþitã“, a declarat Gianina Cãrbunariu, la
premiera spectacolului de la Sibiu, din data de 14 iunie 2013.

„Solitaritate“ este o coproducþie a Teatrului Naþional
„Radu Stanca“ din Sibiu ºi Théâtre National de la
Communauté Française de Belgique, în colaborare cu
Odéon-Théâtre de l’Europe ºi Le Festival d’Avignon 2014.

Din distribuþia spectacolului fac parte actorii Marius
Turdeanu, Ciprian Scurtea, Florin Coºuleþ, Diana Fufezan,
Ofelia Popii, Mariana Mihu, Adrian Matioc, Cristina Ragos
ºi Ali Deac. Festivalul de teatru de la Avignon este unul dintre
cele mai importante evenimente de acest tip din lume.

Sursa: gandul.info

Prezenþa ICR Bruxelles în reþelele
EUNIC Bruxelles ºi Olanda este una
foarte activã. În 2014, ICR Bruxelles a
iniþiat proiectul Ucraina în Europa ºi a
avut un aport substanþial la alte proiecte

(Transpoesie, târgul de design).
Fidel strategiei sale de sprijinire a

vocaþiei europene a Republicii
Moldova, ICR Bruxelles a facilitat
aderarea ambasadei Republicii

Moldova la Bruxelles la reþeaua
institutelor culturale naþionale ale
statelor membre UE. Republica
Moldova a participat în lunile
septembrie ºi octombrie, alãturi de
România, la proiectul european
TRANSPOESIE 2014, care marcheazã
Ziua Europeanã a Limbilor. 

Directorul ICR Bruxelles ºi
preºedintele EUNIC Bruxelles, Robert
Adam, a fãcut parte între 2009 ºi 2011
din prima echipã permanentã a EUNIC
la nivel global ºi considerã cã „pentru
ICR Bruxelles, cooperarea cu
partenerii europeni din cadrul EUNIC
face parte din ADN. Vom urmãri în
2015 sã dãm un conþinut concret
acestei preºedinþii prin proiecte de
anvergurã ºi deschiderea spre
vecinãtatea esticã a UE”.

Sursa: icr.ro

Spectacolul
„Solitaritate“, de Gianina
Cãrbunariu, va fi prezentat

la Madrid ºi Bruxelles

ICR Bruxelles preia preºedinþia reþelei
institutelor culturale europene

ICR Bruxelles preia la 1 ianuarie 2015 preºedinþia reþelei EUNIC a
institutelor culturale europene prezente în Belgia. Cu peste 20 de

membri (între care Alliance Française, British Council, Goethe-Institut,
Institutul Cervantes, Institutul Polonez), EUNIC Bruxelles susþine

multilingvismul, dialogul intercultural, diversitatea ºi valorile comune
europene. La nivel global, EUNIC numãrã 89 de reþele în 74 de þãri.
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Dacã prima reacþie la afirmaþia „în
Bruxelles existã aproximativ 100 de
persoane care învaþã limba românã“ a
fost sã realizezi ca nu mai ai cuvinte sau
dacã în mintea ta zburdau reacþii gen:
„nu cred“, „serios?“, „mda..“ sau alte
apelative, derivaþii ºi sinonime din
acestea, trebuie sã ºtii cã totul este sub
control, este o reacþie perfect normalã,
toþi am trecut într-un anumit fel prin asta
ºi momentan nu ai auzit nimic, stai sã
vezi ce urmeazã.

La sfârºitul lunii Septembrie,
capitala Belgiei a fost gazda primei
ediþii a Festivalului Europa Nova,
care avea ca scop promovarea limbii,
culturii ºi spiritualitãþii româneºti,
prin diferite evenimente din
categoriile literaturã, muzicã, teatru,
cinema, istorie ºi turism. Timp de trei

zile, cei interesaþi, trecãtorii, curioºii,
românii din Bruxelles, dar ºi cei care
„studiazã limba românã“ au avut
parte de diferite activitãþi specifice
româneºti. 

O parte din cei prezenþi la acest
festival, în special belgieni, dar ºi greci,
turci ºi francezi au fost întrebaþi (în
limba românã) DE CE au ales sã înveþe
aceastã limbã ºi au rãspuns:

- „Sunt cãsãtorit cu o româncã din
Cluj Napoca ºi îmi doresc sã mã
integrez cât mai bine în familia ei. Vreau
sã fiu acceptat ºi sã simt cã sunt de-al
lor“.

- „În timpul facultãþii am primit o
carte de la un profesor român... o carte
cu poezii de Eminescu. Atunci mi-am
dat seama cã îmi place aceastã limbã, cã
vreau sã o învãþ ºi am fãcut asta...“

- „Am început sã am o atracþie
pentru România de când am auzit de
civilizaþia Dacã. M-am documentat mult
despre istoria ºi cultura acestei þãri ºi am
decis cã vreau sã le învãþ ºi limba...“

Mai mult de atât, fiecare strãin care
a trecut pragul Festivalului Europa
Nova de la Bruxelles a fost pus sã aleagã
un cuvânt românesc care îl defineºte cel
mai bine. Rãspunsurile au fost:
„dãruiesc“, „simt“, „colorez“,
„nãdãjduiesc“, „sper“, „visez“.

O parte din cursanþii care învaþã
limba românã, 10 la numãr, au venit ºi
într-un voiaj în Bucureºti, în care, timp
de un weekend prelungit, au vizitat cele
mai importante obiective turistice, sub
îndrumarea Mihaelei Carata, de la
Promenada Bucureºti.

Sursa: ghiduri-turistice.info

ªTIAÞI CÃ: În Bruxelles existã aproximativ
100 de persoane care învaþã limba românã?



Unii afirmã cã au fost
vânduþi pentru prima datã pe un
pod din Paris, alþii, în Meuse -
francezii ºi belgienii îºi disputã
crearea cartofilor prãjiþi, acest
fel de mâncare emblematic ale
cãrui origini se pot regãsi în
cultura popularã din ambele
þãri.

Cartofii prãjiþi îºi au originea
în gastronomia „strãzii’, iar din
acest motiv este dificil de stabilit
„locul naºterii“, spune istoricul
francez Madeleine Ferrière.

Misterul bastonaºelor de
cartofi, prãjite în ulei încins, îi
intrigã pe specialiºtii în
gastronomie, mai ales în Belgia,
unde acest preparat face parte din
patrimoniul naþional.

„Belgienii adorã cartofii
prãjiþi, însã nu au existat cercetãri
ºtiinþifice serioase despre acest
subiect pânã recent“, a spus
Pierre Leclerc, profesor la
Universitatea din Liège, în
timpul unei dezbateri despre
„originea cartofilor prãjiþi“, care
a avut loc la Bruxelles, în
închiderea Anului gastronomiei -
Brusselicious.

Aceastã lipsã de informaþii a
permis dezvoltarea unor ipoteze
numeroase ºi chiar a unor

legende.
În Franþa se vorbeºte despre

„cartofii prãjiþi marca Pont
Neuf“, care ar fi fost inventaþi de
vânzãtorii ambulanþi de pe
vechiul pod din Paris, dupã
Revoluþia din 1789. „Propuneau
alimente prãjite, castane calde ºi
bucãþi de cartofi aurite“, spune
Madeleine Ferrière.

Ipoteza a fost mult timp
popularã, mai ales în rândul
scriitorilor. „Gustul pentru cartofi
prãjiþi este unul parizian“, scrie
Louis Ferdinand Céline în „
Cãlãtorie la capãtul nopþii /
Voyage au bout de la nuit“.

Însã, potrivit unora dintre
belgieni, cartofii prãjiþi ar fi
apãrut la Namur, în sudul Belgiei.
Locuitorii din zonã aveau
obiceiul sã pescuiascã, însã, în
timpul iernii, apa îngheþa. În
secolul al XVII-lea belgienii au
început sã consume, în timpul
iernii, cartofii prãjiþi în formã de
peºte - spune Pierre Leclerc, care
a prezentat aceastã legendã,
calificând-o în acelaºi timp ca
puþin probabilã.

„Pânã la urmã, nu ne pasã de
unde vin cartofii prãjiþi.
Importantã este modalitatea de
preparare adoptatã“, spune Roel

Jacobs, specialist în cultura
oraºului Bruxelles.

„Francezii ºi belgienii au ales
metode de preparare diferite.
Pentru primii, aceºtia
acompaniazã o fripturã, în mod
normal de vitã, în timp ce
belgienii îi mãnâncã de obicei ca
fel de sine stãtãtor, acompaniaþi
de un sos“, spune acesta.

„Noi, belgienii, am fãcut din
cartoful prãjit un produs nobil, nu
o simplã legumã“, spune
maestrul bucãtar Albert
Verdeyen, care a ºi scris o carte
despre acest preparat. „În plus,
stãpânim ca nimeni alþii arta

dublei prãjiri, pentru ca aceºtia sã
fie aurii ºi crocanþi“, a mai spus
acesta.

Dacã francezii îi mãnâncã cu
ajutorul furculiþei, din farfurie, la
restaurant sau acasã, belgienii îi
mãnâncã cu degetele, la orice
orã, oriunde.

Astfel s-a dezvoltat o reþea de
„fritkot“ - gherete unde se vând
cartofi prãjiþi, situate de-a lungul
bulevardelor sau la garã, unde
printre cumpãrãtori se numãrã
atât bãtrânica ce-ºi plimbã
câinele, studentul, dar ºi
ministrul care locuieºte la colþul
strãzii.

„Existã circa 5.000 de gherete
ºi peste 90% dintre belgieni merg
sã-ºi cumpere cartofi prãjiþi
mãcar o datã pe an“, spune
Bernard Lefèvre, preþedintele
Uniunii producãtorilor de cartofi
prãjiþi.

În interiorul gheretelor,
lucrurile încep însã sã se
modifice: bucãtarii de origine
strãinã sunt din ce în ce mai
numeroºi, aºa cum o dovedeºte ºi
intrarea în dicþionarul limbii
olandeze din Belgia a cuvântului
„frietchinees“ („preparator de
cartofi prãjiþi chinez“).

Sursa: mediafax.ro
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Institutul Cultural Român Bruxelles
celebreazã Ziua culturii naþionale prin
lansarea în Belgia ºi Olanda a antologiei
de liricã româneascã din Republica
Moldova Een bloem van bloed met
besneeuwde blaadjes (Floare de sânge cu
petale ninse), în traducerea lui Jan H.
Mysjkin ºi Jan Willem Bos. Lansarea
oficialã va avea loc joi, 15 ianuarie 2015,
la Poëziecentrum din Gent, în prezenþa
poetului Nicolae Spãtaru ºi a celor doi

antologatori. Volumul va fi ulterior
prezentat la Bruxelles ºi la Haga, cu
sprijinul ambasadelor României ºi
Republicii Moldova.  

În traducerile inspirate ale lui Jan
Willem Bos ºi Jan H. Mysjkin, sunt
prezentaþi zece poeþi contemporani:
Grigore Chiper, Teo Chiriac, Dumitru
Crudu, Emilian Galaicu-Pãun, Vasile
Gârneþ, Diana Iepure, Aura Maru, Irina
Nechit, Nicolae Spãtaru ºi Arcadie
Suceveanu.

Cei doi traducãtori ºi poetul Nicolae
Spãtaru vor citi poeme în românã ºi
neerlandezã. Absolvent al Facultãþii de
Limba ºi Literatura Românã a
Universitãþii de Stat din Cernãuþi, Nicolae
Spãtaru (n. 1961) este membru al Uniunii
Scriitorilor din Republica Moldova ºi al
Uniunii Scriitorilor din România. A
publicat zece volume de versuri pentru
copii ºi adulþi.

Antologia dedicatã poeziei din
Republica Moldova constituie o premierã
în spaþiul literar neerlandofon ºi continuã
seria de volume de poezie româneascã
publicate de Poëziecentrum cu concursul
ICR Bruxelles.  

Program:
15 ianuarie 2015, 20h, Poëziecentrum,

Vrijdagmarkt 36, 9000 Gent, Belgia

16 ianuarie 2015, 18h, Ambasada
Republicii Moldova în Regatul Belgiei,
Avenue Franklin Roosevelt 57, 1050
Bruxelles

17 ianuarie 2015, 16h, Ambasada
României în Regatul Þãrilor de Jos,
Catsheuvel 55, 2517 KA, Haga, Olanda

Sursa: icr.ro

Zece poeþi români din Republica
Moldova, traduºi în neerlandezã

Joi, 15 ianuarie 2015 -
sâmbãtã, 17 ianuarie 2015

Poëziecentrum,
Vrijdagmarkt 36, Gent

Ambasada Republicii
Moldova în Regatul

Belgiei, Avenue Franklin
Roosevelt 57, Bruxelles

Ambasada României 
în Regatul Þãrilor 

de Jos, Catsheuvel 55,
2517 KA, Haga
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Presa olandezã aratã cã spaimele privind fluxul
de zeci de mii de muncitori români ºi bulgari ce ar fi
urmat sã pãtrundã în Olanda, dupã ridicarea
restricþiilor pe piaþa muncii, la începutul lui 2014, au
fost nefondate. În total, doar 7.500 de români ºi
3.300 de bulgari au venit sã munceascã în Olanda, în
2014, scrie Dutch News. Cifrele sunt dezvãluite în
statisticile ministerului olandez al Afacerilor
Sociale. Comparativ, polonezii sunt cei care au luat
cu asalt Olanda în 2014. Nici mai mult nici mai
puþin de 57.000 de polonezi s-au mutat în Olanda
anul trecut.

A.I.
http://www.ziare.comStrãinii se declarã vrãjiþi de frumuseþea,

autenticitatea, arhaismul satului românesc. ªi nu e
de mirare din moment ce în Germania satul e
înghiþit de zonele metropolitane, Anglia ruralã e
complet digitalizatã, în Franþa agricultura a ajuns
pe cale de dispariþie, iar în Olanda vorbim de
fermieri ºi nu de þãrani. Rl vã prezintã viaþa la þarã
din Occident.

În urmã cu o sãptãmânã, România liberã a
publicat un articol document despre evoluþia
satului românesc în ultimul sfert de secol. Am
chestionat trei specialiºti implicaþi activ ºi de
multã vreme în viaþa comunitãþilor rurale: Tiberiu
Cazacioc , coordonator al Grupului de Iniþiativã
„Radu Anton Roman“, Cristian Gherghiceanu
managerul Fundaþiei Adept ce îºi propune
protejarea ecosistemelor pastorale importante din
Transilvania, ºi Cristian Vlad, realizatorul
producþiei „D’ale lui Miticã“. Verdictul lor a fost
unul dur: într-un sfert de secol satul românesc se
prezintã depopulat, îmbãtrânit, cu þãrani care, în
mare parte, ºi-au abandonat pãmânturile.

În acest tablou sumbru, din când în când
auzim vocile unor strãini, simpli turiºti sau
personalitãþi precum Prinþul Charles al Marii
Britanii, care afirmã cã în România – mai ales în
zona Transilvaniei – existã zone de o frumuseþe
unicã care le amintesc de vechea Europã. Cea
veritabilã, pusã la adãpost de elementele unei
modernitãþi prost înþelese. ?i atunci ni se pare
corect sã ne întrebãm, cum se prezintã, azi, viaþa
la þarã din Occident? Este þãranul roman atât de
diferit de cel din alte state ? Rl a încercat sã facã o
radiografie a satului ºi a þãranului din diverse state
ale Europei. Mãrturiile pe care le-am consemnat
sunt ale unor români care trãiesc de mai mulþi ani
în respectivele þãri.

Germania: Exodul tinerilor Vs
subvenþiile guvernului

“Comunitãþile rurale au între 2000-5000 de
locuitori care trãiesc din propriile lor angajamente
fãcute cu procesatori sau prezentându-ºi direct
produsele pe diverse pieþe de desfacere. Rar se
prezintã ca asociaþii de producãtori, aºa cum e la
noi. Angajamentele se respectã cu mare stricteþe,
iar statul asigurã subvenþii pentru micii
producãtori. Venitul e subiectiv, fluctuant, în
funcþie de cât de mult poate produce fiecare. Piata
de desfacere este bine echilibratã ºi monitorizatã,
pentru a ajuta producãtorii interni ºi nu se importã
decât dacã e strict necesar. Statul le transmite un
mesaj clar producãtorilor: tu, þãran, îngrijeºte-te sã
lucrezi pãmântul, pentru cã eu te subvenþionez,
îngrijeºte-te sã produci eficient pentru cã eu te ajut
sã vinzi ºi sã încasezi banii, iar atunci când nu ºtii
te informez prin inspectorii pe care îi pun la
dispoziþie pentru a te ajuta în probleme birocratice.

Dacã þãranul român ar avea oportunitãþile de aici,
dacã cineva s-ar îngriji de el ºi l-ar sprijini în ceea
ce face, România lider mondial în agriculturã.
Problemele la nivelul comunitãþii rurale din
Germania îl reprezintã exodul. Tinerii pãrãsesc
aceste comunitãþi, pleacã sã înveþe la oraº ºi rãmân
acolo. Se închid unele ºcoli, medicii sunt mai
puþini, iar realitatea aratã cã o mare parte din
populaþie a ajuns sã trãiascã nici la oraº, nici la sat
ci în zona metropolitanã. Guvernul încearcã sã
contracareze acest aspect. Existã, spre exemplu,
un pilon de dezvoltare ruralã intitulat Land of
Ideas, de întoarcere la sat a tinerilor, oferindu-se
subvenþii în agriculturã, silviculturã, turism,
protecþia naturii, îmbunãtãþirea calitãþii vieþii. În
ceea ce priveºte învãþãmântul, standardele de
predare sunt aceleaºi nivel la sat ca la oraº. A fi
profesor aici îþi oferã un statut foarte înalt”, ne-a
explicat un medic român care munceºte lângã
Koln.

Franþa: Agricultorii, pe cale de
dispariþie

“În Franþa, tendinþa e cam asta: tot mai mulþi
oameni se mutã la þarã, mai ales cei în jur de 30 -
40 de ani, care deja au familii ºi nu mai suportã
aglomeraþia ºi nesiguranþa din oraºe. Multe sate au
devenit zone rezidenþiale, mai ales cele din jurul
marilor oraº. Ele nu mai sunt axate pe agriculturã
care se face aproape numai la ferme. Mai sunt
oameni care cultivã legume acasã ºi care cresc
gãini, dar foarte puþini. Þãranii au camionete cu
care merg prin sate sã-ºi vândã produsele. Sunt
mulþi tineri în ºomaj pentru cã li se pare mai
rentabil aºa: se cãsãtoresc foarte devreme, au copii
ºi primesc ajutoare de la stat. În general, tinerii
rãmân lângã familiile lor, în satul natal sau prin
împrejurimi, nu prea se aventureazã sã plece, chiar
dacã n-au o situaþie economicã prea bunã. Nivelul
educaþiei nu e prea ridicat pentru cã profesorii
buni sunt rari la þarã ºi pentru cã puþini copii se
gândesc cã o sã facã studii universitare ºi deci nu
se prea omoarã cu învãþatul. Majoritatea se duc la
licee profesionale. Avantajele vieþii la þarã sunt:
liniºtea, natura, mai puþinã poluare, locuinþe mai
ieftine, chirii ºi impozite mai mici, mai puþin
stres”, ne-a explicat Maria care trãieºte în Franþa
în apropierea graniþei cu statul Luxemburg.

Italia: familia agricolã
“Þãranul occidental e la fel ca cel român.

Frate cu pãmântul, frate cu codru, adicã iubitor ºi
mândru de munca sa, iubitor de frumos ºi de
animale. Dar asemãnãrile se opresc aici. Sã vã dau
un exemplu. Lângã mine locuiau doi þãrani italieni
cu familiile. Din aproximativ trei hectare, cu un
tractor cu ºenile, frezã ºi pluguri moderne,
folosind doar azot ca îngrãºãmânt, reuºesc sã
trãiascã bine, ei cu familiile, ºi sã facã ºi profit. Dar
ºi sã angajeze doi români care sã sape cot la cot cu
ei. Venitul lor mediu este de 2000 euro de familie,
în funcþie de anotimp. Mi-am dat seama cã
agricultura era o afacere pentru ei, una funda-
mentalã ºi serioasã, nu agriculturã de subzistenþã
din România, cu roºii vândute pe marginea dru-
mului, de bãtrâni triºti ºi umiliþi. În Italia ruralã cu
toate strãzile asfaltate, satele au un nivel de trai
decent, oamenii sunt mândri ºi bogaþi. În

România, tata dã cu sapa la fel, de mii de ani,
nivelul de trai se apropie zero, umilinþa la maxim”,
ne-a explicat Mircea Filimon plecat la Roma, în
urmã cu peste 15 ani dintr-un sat din Ardeal.

Moldova: Þãranii trãiesc modest
din agriculturã

“Viaþa în satele din Republica Moldova s-a
schimbat mult dupã ce au dispãrut colhozurile.
Sãrãcia de dupã 1990 a despãrþit familii ºi a
împins femeile ºi bãrbaþii sã plece de acasã, în
cãutarea unui loc de muncã. Aºa cã azi rar gãseºti
o familie care sã nu aibã mãcar pe cineva prin
Rusia, Italia, Irlanda, Portugalia sau Spania. Deºi
multe case sunt frumos înzestrate cu parabolice
sau sunt reparate conform ultimelor tendinþe
aduse din Europa, sãrãcia mai bântuie pe uliþele
care se umplu de noroi la prima ploaie, ºi se îneacã
în beznã odatã cu lãsarea întunericului. Cei mai
mulþi þãrani rãmaºi în sate trãiesc din modestul
venit pe care îl au din agriculturã. Cei care ºi-au
dezvoltat afaceri – fie ºi-au plantat o livadã de
mere sau prune, fie ºi-au deschis o fermã de vaci
sau porci – se ciocnesc zilnic de condiþiile ºi
birocraþia dictatã de mai-marii de la Chiºinãu sau
Moscova, pentru cã cea mai mare parte din
exporturi, pânã nu demult, mergea spre Rusia. O
datã cu embargourile impuse de Kremlin, oamenii
cautã portiþe noi pentru a vinde marfa. ªcolile din
satele moldoveneºti sunt ºi ele pline de nevoi. Din
cauza salariului prea mic, mulþi profesori au luat
calea pribegiei”, ne-a precizat jurnalistul
Anastasia Nani.

Anglia: Oamenii fug 
de la oraº la þarã

“Nu cred cã poate fi fãcutã o comparaþie între
þãranul român ºi cel britanic. Din ceea ce am vãzut
eu, existã firme care fac agriculturã ºi nu þãrani
individuali. Aºa-zisele sate au net, magazine
moderne, iar oamenii cautã sã se retragã de la oraº,
dacã în respective comunitate ruralã sunt ºcoli
bune, pentru cã e aer curat ºi altã dinamicã a vieþii,
nu existã atâtea tentaþii ale modernitãþii. Englezii
adorã natura ºi sã lucreze pãmântul. Fiecare
încearcã sã deþinã o bucatã de pãmânt, sã punã
flori sau diferite legume, dar pentru ei înºiºi nu
pentru a face comerþ. Vãd pretutindeni mulþi tineri
cu copii, dar ºi multe cluburi pentru pensionari,
cluburi de lecturã, de poezie, olãrit. Biserica
anglicanã este foarte implicatã în comunitatea
sãteascã unde mediazã diverse reuniuni ºi
întâlniri. Este o lume foarte diferitã de cea de la
noi”, spune Iulia care trãieºte lângã Bristol.

Olanda: La sat nu existã sãrãcie
“In Olanda nu vorbim de oameni de la þarã, ci

vorbim de fermieri. În sate locuiesc, azi, ºi
fermieri ºi foºti orãºeni care au ales sã facã naveta
la muncã pentru cã preferã un mod de viaþã mai
liniºtit. Ca nivel de educaþie, existã scoli speciale
de fermieri, un soi de post-liceale. ?coala de la þarã
- ºi pentru cã aici s-au mutat oameni avuþi - e la fel
ca cea de la oraº. Toatã lumea are un trai decent ºi
nu prea existã sãrãcie”, susþine Cãtãlina crae
trãiºte la Amsterdam.

Sursa: romanialibera.ro

Olandezii s-au speriat
degeaba – câþi români

au venit, de fapt, la
muncã în Þãrile de Jos

Radiografia satului european. Cum aratã Moromete de
Germania ºi Cocoºilã de Olanda

Pierderile de memorie la
persoanele cu educaþie

superioarã indicã un risc
crescut de atac cerebral

Persoanele cu probleme de memorie, care au o
educaþie superioarã, sunt expuse unui risc crescut de
accident vascular cerebral, potrivit unui studiu realizat în
Olanda, informeazã bbc.com.

Potrivit cercetãrii publicate în revista Stroke,
persoanele cu educaþie superioarã care suferã de pierderi
de memorie prezintã un risc cu 39% mai mare de a suferi
un atac cerebral decât persoanele cu un nivel mai scãzut
de educaþie. Savanþii cred cã acest lucru ar apãrea ca
urmare a faptului cã sistemele de apãrare timpurie
împotriva declinului cognitiv au fost erodate.

Aproximativ 9.000 de persoane au fost studiate timp
de peste 20 de ani. Toþi subiecþii erau sãnãtoºi, cu vârsta
de minimum 55 de ani. Participanþii au fost rugaþi sã
rãspundã la întrebãri legate de eventualele probleme de
memorie, folosind un chestionar realizat de cercetãtori.
Pânã în 2012, cercetãtorii au înregistrat 1.134 de atacuri
cerebrale în rândul participanþilor la studiu. Dupã
analizarea rezultatelor, cercetãtorii de la Universitatea
Erasmus din Rotterdam au descoperit prezenþa unui risc
crescut de atac cerebral în rândul celor care s-au plâns
anterior de probleme de memorie. Riscul de atac cerebral
a fost ºi mai mare în rândul participanþilor care aveau un
nivel superior de educaþie, definit prin studii universitare
ºi post-universitare. Arfan Ikram, profesor de
neuroepidemiologie la Universitatea Erasmus, a spus cã
educaþia este un bun indicator al capacitãþii creierului de
a lupta împotriva declinului cognitiv, cum este demenþa.
Aceastã abilitate, cunoscutã drept rezervã cognitivã, este
constituitã de obicei în copilãrie ºi în primii ani ai
maturitãþii ºi se crede cã protejeazã împotriva deteriorãrii
cerebrale. „În cazul oamenilor cu educaþie superioarã,
dureazã mai mult apariþia deteriorãrii cerebrale ºi
instalarea demenþei. Dar dacã aceste persoane încep sã se
plângã de probleme de memorie, atunci acest mecanism
de apãrare a dispãrut“, a declarat Arfan Ikram. „Aceastã
situaþie poate fi un indicator cã oamenii au ajuns într-un
stadiu avansat, când rezerva cognitivã nu mai
compenseazã“, a mai spus profesorul Ikram. Astfel,
potrivit cercetãtorului, problemele de memorie pot fi un
semnal de avertizare important în cadrul acestui sub-grup,
indicând specialiºtilor cã este necesarã þinerea sub
observaþiei a acestor persoane. Atacul vascular cerebral
apare atunci când un vas de sânge care transportã oxigen
ºi nutrienþi cãtre creier fie este blocat de un cheag, fie se
sparge. Când acest lucru are loc, porþiunea respectivã din
creier nu mai primeºte oxigen, iar celulele neuronale mor.

Sursa: MEDIAFAX



Amsterdamul este cu
siguranþã un oraº fascinant.
Lãsând la o parte numeroasele
libertãþi ale populaþiei, sunt o
mulþime de lucruri pe care le poþi
face aici ºi numeroase obiective
turistice de vizitat. Dar pentru cã
acestea sunt cele asupra cãrora ne
orientãm în general, de data
aceasta îþi propun o altfel de
incursiune în Amsterdam! Þi-am
pregãtit o listã de 11 lucruri pe
care trebuie sã le ºtii despre
Amsterdam, în cazul în care te
pregãteºti pentru o vacanþã în
acest oraº!

1. Nu închiria o bicicletã în
Amsterdam! Traficul în
Amsterdam este dominat de
biciclete, nu de maºini. De la
piste interminabile, pânã la
parcãri etajate numai pentru
biciclete, este un adevãrat rai
pentru bicicliºti… însã nu este
atât de grozav sã închiriezi o

bicicletã aici, deºi uºor ºi
accesibil ca preþ, vei sta la cozi,
aºa cum stai la semafor în oraºele
mari din România. Laughing

2. Fã o plimbare în Red Light
District ziua! Prostituþia este
legalã în Amsterdam, iar Red
Light District este cartierul
faimos pentru aceasta. Pentru
turiºtii curioºi de oraº, mai
degrabã decât de vitrinele roºii,
ziua este un moment prielnic
pentru a vizita cartierul, mai ales
cã este unul dintre cele mai vechi,
dar ºi cele mai frumoase din oraº.

3. Bea o bere micã! Locuitorii
din Amsterdam sunt mari bãutori
de bere… micã! Spre deosebire
de majoritatea þãrilor europene
consumatoare de bere, aici vei
gãsi berea la pahare de un sfert de
litru, deoarece un pahar mai mic
menþine bãutura mai rece ºi mai
proaspãtã mai mult timp!

4. Mãnâncã maionezã pe
cartofi prãjiþi! Vlaamse fites,
cartofii prãjiþi flamanzi cu
maionezã, sunt musai de gustat în
Amsterdam. Cultura
gastronomicã a locului nu este
una extraordinarã, dar aceºti
cartofi îi vei gãsi oriunde ºi sunt
numai buni pentru o gustare în
plimbare.

5. Mãnâncã rijsttafel
indonezian! Dacã vrei sã te rãsfeþi
totuºi, trebuie sã mergi într-un
restaurant cu specific indonezian
ºi sã comanzi o masa de orez,
adicã rijsttafel. Pentru
aproximativ 15 euro, primeºti un
bol de orez ºi între 8 ºi 20 de
boluri mai mici cu tot felul de
bunãtãþi indoneziene pentru o
masã copioasã.

6. Nu fuma… sau? ªtim cu
toþii cã în cafenelele din
Amsterdam, fumãtorii se pot

bucura ºi de þigãrile cu marijuana,
însã, în 2008, Amsterdamul a
adoptat legea interzicerii
fumatului în spaþiile închise.
Deci, poþi fuma într-o cafenea
orice… în afarã de þigãri! 

7. Vorbeºte englezã oriunde!
Orice român poate rupe o boabã
de englezã oriunde se aflã. Dacã
alþi naþionaliºti preferã se le
vorbeºti pe limba lor, olandezii
folosesc limba englezã în
majoritatea locurilor intens
frecventate de turiºti.

8. Nu existã clãdiri de birouri
în centru! Dacã te aºteptai la
birouri, bãnci ºi alte clãdiri de soi
în centru, Amsterdamul te va
surprinde cu inexistenþa lor. În
schimb, poþi admira aici numai
case din secolul 17, câteva
hoteluri ºi strãzi pentru shopping.

9. Fã o plimbare pe canal în

prima zi! Centrul istoric al
Amsterdamului este plin de
canale, pe care le poþi strãbate cu
diverse ambarcaþiuni. Nu e
Veneþia, dar vei afla care sunt
cele mai importante atracþii de
aici ºi te vei obiºnui mai repede
cu oraºul!

10. Viziteazã oraºul gratuit!
Tururile gratuite de vizitat oraºul
sunt de fapt un fel de plimbãri
organizate, prin care, în 3 ore, ai
ºansa sã vezi cele mai importante
obiective turistice… bacºiºurile
sunt, evident, încurajate! Laughing

11. Viziteazã ºi în afara
oraºului! Dacã ai bãtut deja
Amsterdamul în lung ºi în lat,
atunci trebuie sã ieºi ºi în afara
lui, pentru a vizita Castelul
Muiderslot sau cea mai mare
piaþã de florii din lume – Alsmeer
Flower Auction.

Sursa: ghiduri-turistice.info
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În piaþã principalã numitã
Grote Markt are loc ºi acum, în
fiecare zi de luni ºi sâmbãtã, o
piaþã de flori, textile ºi multe
altele. Haarlem este un centru
istoric de cultivare a bulbilor de
lalea, fiind renumit ºi Oraºul
Florilor. Istoria oraºului dateazã
din secolul X, când purta numele
Harulahem. Aºezarea între
mlaºtini ºi rãu a dat oraºului o
importanþã strategicã. Din
secolul XI pânã în secolul XIII
Haarlem a fost sediul conþilor
Olandei, primind astfel atestarea
documentarã în 1245, ceea ce îl
face al doilea cel mai vechi oraº

din Olanda, dupã Dordrecht.  
În timpul rãzboiului pentru

independenþã oraºul a fost capturat
de spanioli, fapt în urma cãruia
membrii clerului ºi 2.000 de

cetãþeni au fost executaþi. În secolul
XVII Haarlem a fost scenã unei
activitãþi artistice mãreþe, care a
inclus pictorii Frans Hals, Jacob van
Ruisdael, Philips Wouverman ºi
Adriaen van Ostade. Arhitectul
oraºului, Lieven de Key, a întemeiat
ºcoalã de construcþie a oraºului,
numeroase clãdiri cu frontoane din
oraº purtându-i semnãtura.  

Obiective turistice: 

Grote Kerk sau St. Bavokerk 
Grote Kerk este cea mai

impunãtoare clãdire din Piaþã Grote
Markt. Basilica în formã de cruce
are un turn înalt ºi subþire, de 40m.
Construcþia bisericii s-a extins pe o
perioadã mai îndelungatã, diferite
pãrþi ale acesteia fiind construite în
diferite secole.  

Catedralã St. Bravo 
Catedralã este un frumos

exemplu de tranziþie spre
arhitecturã modernã, în mod
curios combinatã cu elemente
neo-gotice ºi arabe. Biserica
deþine ustensile liturgice din argint
ºi moaºtele Sf Bravo. Se mai

remarcã vitraliile frumoase,
sculpturile ºi picturile unor artiºti
cunoscuþi, precum Toorop,
Derkindern, Bijvoet, Maas, Brom
ºi Andriessen.  

Muzeul Teylers 
Întemeiat în 1778, Teyelers

este cel mai vechi muzeu din
Olanda. Pieter Teyler van der Hulst
(1702-78) a fost un comerciant
bogat, interesat de arte ºi ºtiinþã,
care ºi-a folosit toatã averea pentru
a construi acest muzeu care
ilustreazã progresele artei ºi ºtiinþei.
Muzeul conþine o colecþie extinsã
de capodopere ale primilor artiºti
olandezi, inclusiv opere ale lui
Michelangelo ºi Raphael ºi o
colecþie deosebitã de instrumente
ºtiinþifice, minerale ºi fosile.  

Sursã: turistik.ro

Haarlem  
Capitala provinciei Noord-Holland, oraºul Haarlem
se aflã între Amsterdam ºi Marea Nordului, la 7km
de coastã, pe micul râu Spaarne. Acest oraº tipic

olandez formeazã acum o zonã continuã, împreunã
cu oraºele învecinate Heemstede, Bloemendaal ºi
Zandvoort. În Haarlem se aflã cel mai vechi muzeu

din Olanda - Teyelers - un centru istoric plin de
case medievale frumoase, câteva institute de

cercetare, instituþii de educaþie ºi sediul
episcopului româno-catolic. 

11 lucruri pe care e bine sã le ºtii despre Amsterdam
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SUDOKU 

INTEGRAMÃ

Profesoara:
- Copii, ce ne dã porcul?
Un elev:
- Carne!
Profesoara:
- Bravo! Copii, ce ne dã gãina?
Un elev:
- Carne ºi ouã!
Profesoara:
- Bravo! Copii, ce ne dã vaca?
Bulã:
- Teme pentru acasã!

***********

Un proaspãt poliþist, de-abia
ieºit de pe bãncile Academiei de
Poliþie, a fost însãrcinat sã
ancheteze o spargere. S-a înapoiat
la secþie ºi a raportat:

- Domnule cãpitan, de la
magazinul spart s-au furat douã
cartuºe de Kent ºi trei kilograme de
morcovi.

- ªi ai vreun suspect?

- Nu, dar va trebui sã caut un
iepure care tuºeºte. 

***********

- Doctore, nu i-aþi putea
admininstra soþului meu un
medicament pentru a visa noaptea
peºte?

- De ce? E cumva pescar?
- Nu, dar de vreo douã luni

viseazã noapte de noapte vrãbii.
- ªi ce vã deranjeazã, peºti sau

vrãbii, nu e totuna?
- Nu, cã dacã ar visa peºti, nu ar

mai ciripi.

***********

Proaspãt cãsãtorit îºi salveazã
numãrul soþiei în mobilul sãu:
“viaþa mea”. Dupã un an de mariaj
l-a schimbat în “nevasta”. Dupã
cinci ani de mariaj: “acasã”. Dupã
zece ani: “Hitler”. Dupã

aniversarea cãsãtoriei de argint:
“numãr greºit”.

***********

Intrã un terorist într-un magazin
de animale de la parterul unui
zgârie-nori:

- O sã detonez o bombã, aveþi
30 de secunde sã fugiþi!

La care o þestoasa îi rãspunde:
- Ce bulangiu eºti bã! 

***********

Dupã ce Dumnezeu i-a creat pe
bãrbat ºi pe femeie, îºi admira
opera. Întâi îi cade privirea asupra
bãrbatului:

- Ce minunãþie, ce proporþii
reuºite… o operã perfectã!

Apoi îºi îndreaptã privirea cãtre
femeie:

- Mda! Tu va trebui sã te
machiezi puþin! 

BBAANNCCUURRII ,,     GGLLUUMMEE.. .. ..

Hai sã dãm mânã cu mânã
Sã furãm tot ce s-adunã,
Sã-nvârtim hora hoþiei
Pe pãmântul României!

Ordinea ºi cinstea piarã!
Piarã fraierii din þarã !
Între noi sã nu mai fie
Decât jaf ºi ºmecherie!

Contu-n bancã de te þine
Vino sã te prinzi cu mine
La hoþie cu unire
ªi pe funcþii cu-nfrãþire!

Unde-i unul nu-i putere
Sã se punã de-o avere,
Unde-s doi puterea creºte
ªi þara se prãduieºte!

P-amândoi în fund ne doare
Cã în haos þara moare.
Eu þi-s frate, tu-mi eºti frate,
Sã furãm cât se mai poate!

În guvern hai cu grãbire
Sã-l secãm dintr-o sorbire,
Ca sã creascã banu' mare
Mai rapid în buzunare.

Dãm pomanã º-un piºcot
Prostului cu drept de vot
Cã oricum în România
Noi facem paranghelia.

FOLCLOR INTERNET-IST ROMÂNESC

ZZiiaarr  ddiissttrriibbuuiitt  îînn  AAuussttrriiaa,,  BBeellggiiaa  GGeerrmmaanniiaa  ººii  OOllaannddaa

C M Y K

Noul Imn al României



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

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.

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

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

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

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

Vrei o paginã web realizatã pe gustul tãu, iar
asta într-un timp scurt? Ai nimerit unde trebuie!
Telefon: 0160 3373128. Preþuri pentru toate
buzunarele! 

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

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

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

Tânãr 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: 01776583836

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

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

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.

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.

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

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

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

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: DE 70760606180001932497

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

45
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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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