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aflat, dupã cum se
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Sãrbãtoarea Învierii Domnului sau
Paºtele este cea mai aºteptatã sãrbãtoare
a creºtinilor, cea mai mare, mai
însemnatã, mai sfântã ºi mai
îmbucurãtoare sãrbãtoare de peste an.
Românii de pretutindeni aºteaptã
sãrbãtoarea Învierii Domnului, dupã un
post îndelungat, cu mare dor ºi bucurie,
ºi cautã în acelaºi timp ca locuinþele lor
sã fie curate ºi cu toate pregãtirile fãcute
în cea mai bunã rânduialã.

Paºtele se sãrbãtoreºte totdeauna
primãvara, anotimpul cel mai frumos ºi
mai plãcut, când întreaga naturã se
trezeºte din nou la viaþã. În aceastã zi de
sãrbãtoare “Hristos a înviat din morþi cu
moartea pre moarte cãlcând ºi celor din
morminte viaþa dãruindu-le”, iar pre cei
vii rãscumpãrându-i de sub jugul
pãcatului ºi împãcându-i cu Dumnezeu. 

Învierea Domnului este un
eveniment copleºitor pentru orice om,
un mister care s-a petrecut acum douã
mii de ani, dar care continuã sã
fascineze întreaga fãpturã umanã, este o
realitate care se transmite din generaþie
în generaþie, de la un secol la altul ca un
izvor de apã vie. Întruparea ºi Învierea
Fiului lui Dumnezeu sunt fundamentale
pentru viaþa oricãrui om, deoarece
reprezintã începutul ºi temeiul mântuirii
noastre, prin care a fost distrusã
moartea. Orice fel de credinþã am avea,
dacã nu credem în adevãrul Învierii,
este o credinþã deºartã. Sfântul Apostol
Pavel spune explicit în Epistola întâia
cãtre Corinteni 15, 14:  ”Iar dacã Hristos
n-a înviat, zadarnicã este credinþa
voastrã, sunteþi încã în pãcatele
voastre”.

Sãrbãtoarea Învierii Domnului este
o sãrbãtoare a luminii ºi a bucuriei
biruinþei vieþii asupra morþii. Dincolo de
toate, aceastã sãrbãtoare este prilejul
unei comuniuni creºtineºti, al
reapropierii dintre oameni, al bucuriei
de a fi împreunã, al unei vieþi pline de
sens, dincolo de orice încercãri ºi
greutãþi. Cântarea din Canonul Învierii
exprimã cel mai bine toate acestea:
”Ziua Învierii, popoare sã ne luminãm!
Paºtile Domnului, Paºtile! Cã din
moarte la viaþã ºi de pe pãmânt la cer,
Hristos-Dumnezeu ne-a trecut pe noi,
cei ce cântam cântare de biruinþã”.

Noaptea de Înviere este aºteptatã cu
emoþie sfântã an de an de cãtre

credincioºi. Este o noapte care ne
apropie mai mult de credinþã, de
miracolul Învierii din morþi a
Mântuitorului. Aceastã noapte este
petrecutã în biserici, în priveghere ºi
rugãciune, cântãri de bucurie ºi cu
lumini multe, semne ale Mântuirii.
Chemarea preoþilor de la începutul
slujbei de Înviere: ”Veniþi de luaþi
luminã!” este chemarea lui Hristos cel
înviat de a trãi în luminã, de a primi
lumina credinþei în viaþa noastrã, de a
nãdãjdui în învierea noastrã ºi de a
înþelege adevãrul creºtin cã existenþa
omului nu se limiteazã doar la anii pe
care îi trãim în aceastã viaþã, ºi cã
dincolo de moarte este cu mult mai mult
decât ajungem sã cunoaºtem pe pãmânt.
Hristos este lumina lumii ”Eu sunt
Lumina lumii; cel ce Îmi urmeazã Mie
nu va umbla în întuneric, ci va avea
lumina vieþii”.(Ioan 8, 12)

Tot în aceastã noapte sfântã,
primim din partea preoþilor ºi vestirea
cã „Hristos a înviat!” la care rãspundem
cu multã bucurie „Adevãrat c-a înviat!”.
Acesta va fi ºi salutul pe care noi,
creºtinii, ni-l adresãm unii altora timp
de 40 de zile, pânã la Înãlþarea
Domnului. An de an folosim acest salut
dar, cu cât înaintãm în înþelegerea ºi
trãirea credinþei, cu atât mai mult
cunoaºtem cã acest salut nu este doar o
formulã de politeþe sau o obiºnuinþã, ci
este o mãrturisire de credinþã a tainei
Învierii Domnului. Credinþa ni se

întãreºte pentru cã peste toþi domneºte
Dumnezeu, Tatãl nostru, al tuturor, Cel
care are grijã de univers, de pãmânt, de
om ºi de toatã credinþa lui. Speranþa
încolþeºte din nou în sufletele noastre,
chiar dacã uneori pare a se ofili, cã
Dumnezeu ne poartã ºi nouã de grijã, nu
ne uitã. ªi ne regãsim, în aceastã zi a
Învierii, ca fraþi ºi fii ai aceluiaºi Tatã
Ceresc, care ne iubeºte ºi ne învaþã sã ne
iubim ºi noi ca fraþii.

Preasfinþitul Pãrinte Visarion al
Tulcii spunea cã „minunea Învierii este
asemenea unui munte înalt de pe vârful
cãruia se vede, se înþelege ºi se
lumineazã toatã viaþa noastrã de aici de
pe pãmânt ºi de dincolo de mormânt. Ea
este asemenea unui far cãlãuzitor, aºezat
la hotarul dintre douã lumi: cea de aici
ºi cea viitoare. În lumina Învierii lui
Hristos înþelegem mai bine rostul nostru
de aici, de pe pãmânt, valoarea vieþii pe
care am primit-o de la Dumnezeu, ca ºi
a îndatoririlor pe care le avem în
societate“. Sã prãznuim cu bucurie
duhovniceascã acest praznic luminat ºi
sã ne învrednicim ca Învierea Domnului
sã învie ºi sufletele noastre!

Dragi cititori Sãrbãtoarea Învierii
Domnului nostru Iisus Hristos sã vã
aducã tuturor bucurie, luminã ºi
binecuvântare în sufletele ºi casele
dumneavoastrã! Multã sãnãtate, pace ºi
întru toate bunã sporire! „Hristos a
Înviat! Bucuraþi-vã!”.

Adriana-Lucia Ciugudean
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Echinocþiul
de primãvarã

21 Martie, prima zi de
primãvarã (astronomicã), ne-
a bucurat cu strãlucirea razelor de soare, cu revenirea
pãsãrilor cãlãtoare, cu frumuseþea pajiºtilor înverzite,
cu minunãþia ramurilor înflorite întru întâmpinarea
Sfintelor Paºti – cea mai importantã sãrbãtoare
creºtinã, care cade în prima Duminicã cu lunã plinã,
de la Echinocþiul de primãvarã –, ce ne îndeamnã sã
fim mai buni, mai iubitori, mai iertãtori. 

Dar ce este, din punct de vedere ºtiinþific, un
Echinocþiu?

Dupã cum se ºtie, Pãmântul (Terra sau Planeta
albastrã) este a cincea planetã (ca mãrime) a
Sistemului nostru solar, din galaxia “Calea Lactee”,
se roteºte în jurul Soarelui (miºcarea de revoluþie) –
fiind a treia Planetã, dupã Mercur ºi Marte –, pe un
traseu eliptic, cu viteza de 109.033 km/h, efectuând un
traseu complet într-un timp de 365,256366 de zile
(anul sideral), rotaþie care, datoritã înclinaþiei de
23,5% a axei imaginare Polul Nord/Polul Sud,
conduce la formarea celor 4 anotimpuri, delimitate,
din punct de vedere astronomic, de cele douã
Echinocþii (de primãvarã ºi de toamnã) ºi de cele douã
Solstiþii (de varã ºi de iarnã).  

Dupã o jumãtate de an, cu nopþi lungi ºi reci de
toamnã ºi de iarnã, ziua a devenit din nou egalã cu
noaptea – în momentul Echinocþiului de primãvarã
(la 20.03.2015, orele 22:45) – ºi a început sã creascã
ºi sã se încãlzeascã; întreaga naturã revenind la o viaþã
activã ºi productivã: în case, în grãdini ºi pe ogoare.
Pentru bucuria sãrbãtoririi recoltei din toamnã, omul
trebuie sã munceascã asiduu, cel puþin o întragã
primãvarã ºi o varã fierbinte, iar rezultatele muncii
sale vor fi roadele bogate, adunate, prezentate ºi
sãrbãtorite abia peste 6 luni, puþin dupã Echinocþiul
de toamnã (de la 23.09.2015, orele 08:20), de Ziua
recoltei.

Echinocþiul de primãvarã reprezintã momentul
naºterii, al renaºterii, al reînvierii. Nu întâmlpãtor
Sfintele Paºti se calculeazã pornind de la Echinocþiul
de primãvarã. Cultul soarelui era specific mai tuturor
popoarelor antice. Strãmoºii noºtri daci aveau bune
cunoºtinþe de astronomie ºi despre calendarul solar.
Echinocþiul de primãvarã, când ziua devenea egalã cu
noaptea, spre sfârºitul lunii martie, marca creºterea
soarelui pe cer, lungirea zilei ºi scãderea nopþii.
Numeroase ritualuri celebrau Echinocþiul de
primãvarã, în special pentru importanþa sa în creºterea
fertilitãþii pãmântului, a reînvierii naturii. În vechime,
se aprindeau focuri pentru a arde iarna ºi a renaºte,
prin cãldurã, spiritul primãverii. Obiceiul a fost
asimilat în creºtinismul românesc, sub forma
Focurilor Sfinþilor.

Românul s-a nãscut poet ºi credincios, iar dacã
vara munceºte ºi iarna se odihneºte, primãvara ºi
toamna sãrbãtoreºte, cel puþin teoretic. ªi cum cea mai
mare sãrbãtoare de primãvarã a creºtinãtãþii este
Învierea Domnului, aniversatã anul acesta, de Biseria
Ortodoxã Românã, dupã Calendarul Iulian, în zilele de
12, 13 ºi 14 Aprilie 2015 (la o sãptãmânã dupã
sãrbãtorirea Sfintelor Paºti de cãre Bisericile Catolice,
Evanghelice, Reformate...), Redacþia ziarului VOCEA
TA ureazã anticipat, tuturor românilor, de orice
religie, un cãlduros ºi prietenesc La Mulþi Ani de
Sfintele Paºti!

Mihai ANTHONY 
Journalist & Literat

La Mulþi Ani de
Sfintele Paºti 2015!

EEDDIITTOORRIIAALLÎnvierea  Domnului  -  sãrbãtoarea
bucuriei  biruinþei  vieþii  asupra  morþii
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Pe data de 8 Martie, la
Biserica ortodoxã din

Nürnberg s-au împãrþit
mãrþiºoare ºi flori

doamnelor ºi
domniºoarelor prezente.
Acestea au fost puse la

dispoziþie de cãtre
Biserica ortodoxã ºi
firma de asigurãri

medicale BKK.
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Percepem mereu  primãvara ca
pe un anotimp al resuscitãrii fizice,
sentimentale ºi spirituale. Este
sezonul renaºterii universale, al
declaraþiilor de dragoste ºi apreciere
adresate tuturor femeilor : mame,
fiice, bunici, prietene ºi iubite. Unele
dintre ele au fost sau sunt celebre ºi au
trãit poveºti de dragoste nemuritoare,
altele ºi-au croit iubirile pe fundalul
unor scenarii de viaþã obiºnuitã, din
perspectiva unor secvenþe existen-
þiale, relativ banale, importante prin
concreteþea, firescul ºi unicitatea lor.
De pe palierul poveºtilor de dragoste
ieºite din comun, gândul mã poartã
spre Nae Ionescu ºi la Maruca
Cantacuzino, care au fost legaþi
printr-o prietenie frumoasã
transformatã, mai târziu, într-o
aventurã amoroasã excepþionalã. Se
spune cã Nae Ionescu, cunoscutul
profesor universitar, filosof ºi
logician român,  reuºea sã cucereascã
multe studente, doamne ºi
domniºoare. Cu „un profil
renascentist, accentuat de nasul cu
trei cocoaºe, dupã stilul vremii, cu
chip osos de Mefiatofel, cu pãrul
negru, ochii verzi ºi fruntea latã”1,
Nae Ionescu a atras imediat atenþia
Marucãi. Aceasta era o femeie
atrãgãtoare care frecventa cercurile
intelectualitãþii bucureºtene din
perioada interbelicã, fiind vãduva lui

Mihai Cantacuzino un bãrbat influent
ºi extrem de bogat. În perioada în care
l-a cunoscut pe Nae Ionescu, Maruca
era mãritatã cu un alt personaj
celebru, ºi anume, cu George Enescu,
marele compozitor român. Prinsã în
mirajul acestui triunghi amoros,
Maruca nu a rupt mariajul cu Enescu,
ci a continuat relaþia extraconjugalã
cu filosoful român. Prin atitudinea ei
a sfidat prejudecãþile sociale ºi s-a
lãsat sedusã de Nae Ionescu pe care îl
adora pentru mintea ascuþitã, pentru
atitudinea fermecãtoare ºi chipul
carismatic.

O altã poveste de iubire
neobiºnuitã era cea care i-a legat pe
Mihail Sadoveanu ºi Valeria Mitru.
Dupã moartea primei lui soþii,
Ecaterina, cu care a avut 11 copii,
Mihail Sadoveanu se îndrãgosteºte
iremediabil de Valeria, o domniºoarã
cu 40 de ani mai tânãrã decât
scriitorul român. Despre iubirea lor
Grigore Ilisei scria „,Inteligenþa, buna
cuviinþã, generozitatea, cultura,
caracterul Valeriei au cântãrit enorm
în aceastã ecuaþie. Au reprezentat
elemente decisive ºi au scos din
banalitate o legãturã trupeascã.
Combustiile trãirii alãturi au îmbrãcat
o dimensiune puternic spiritualã. Am
perceput acest lucru ºi din vorbirile
totdeauna mãsurate ale coanei
Valerica, dar ºi din tãcerile ei aºa de

grãitoare.2’’ În categoria cuplurilor
celebre se încadreazã ºi relaþia de
dragoste dintre Take Ionescu ºi Adina
Olmazu. Cu 33 de ani mai tânãrã
decât Take Ionescu, Adina a devenit
soþia ilustrului om politic fiind sedusã
de acesta prin frumuseþea lui
intelectualã. Arta seducþiei la Take
Ionescu a atins punctul culminant
prin intermediul unei corespondenþe
purtatã între anii 1917-1921, perioadã
care a stat sub semnul Primului
Rãzboi Mondial. Depãrtarea ºi grijile
nu i-au împiedicat pe viitorii soþi sã-ºi
astâmpere dorul prin intermediul
unor scrisori de amor gingaºe ºi
emoþionante. Este greu de crezut, cã
un om politic  putea fi autorul unor
scrisori care reprezentau adevãrate
dovezi de iubire ºi includeau
înflãcãrate declaraþii de dragoste.
Spre exemplu, într-o scrisoare datatã
în 8 martie 1917, Take Ionescu îi
mãrturisea Adinei : „Dacã ai fi aici!
Câte lucruri nu ne-am spune doar
printr-o strângere de mânã. Iatã, te
aºtept de douãzeci de minute. De
emoþia aºteptãrii mi s-a oprit
respiraþia. Apoi deodatã aud soneria!
Trebuie sã fii tu. S-a deschis ºi tresar.
Ai pus mâna pe uºã, se deschide ºi în
acelaºi timp îþi aud glasul tãu blând,
vocea ta care-mi merge direct la
inimã [...] vocea ta care e unul dintre
cele mai mari farmece ºi te vãd

intrând... ªi te strâng la piept ºi te fac
sã te aºezi pe mica mea canapea ºi te
rog sã-þi ridici voaleta... ªi atunci
dragã, îmi trec braþul în jurul gâtului
tãu ºi îþi dãruiesc una dintre acele
sãrutãri pe care le-aº dori sã reînceapã
chiar în momentul în care s-au
sfârºit”3

Istoria cuplurilor celebre, abundã
în exemple de iubiri nemuritoare. Ea
ne demonstreazã cã iubirea este un
sentiment universal valabil, fãrã
vârrstã ºi dincolo de timp. Iubirea
sfideazã curgerea anilor. Ea ne obligã
sã ne lãrgim hotarele sufletului ºi sã
ieºim din noi înºine, dãruindu-ne
necondiþionat. Unele poveºti de
iubire au intrat în istorie, altele se
desfãºoarã în chiar clipa de faþã. Sunt

iubiri pe cale sã se nascã iar altele vor
apãrea în viitor. 

Dragostea, aºadar, este celebrã
prin ea însãºi, iar oricând ºi oriunde
apare, indiferent între cine ºi cât timp
se manifestã, trebuie sãrbãtoritã cum
se cuvine!

Liliana Moldovan

1 http://ziarullumina.ro/
biografii-luminoase/nae-ionescu-
ne-invatat-sa-gandim

2 http://www.reporterntv.ro/
s t i re/ iubir i -celebre-mihai l-
sadoveanu-casator...

3 Take Ionescu – „Cores-
pondenþa cu Adina”, Tîrgu-Mureº,
Editura Ardealul, 2010, p. 51
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Nemuritoarele poveºti de-amor

MÂNCARE GÃTITÃ CA LA MÃMICA ACASÃ !

K L MAMIK vã pune la dispoziþie serviciul de livrare ºi catering cu
preparate proaspãt gãtite(!)româneºti ! 

OFERTA PROMOÞIONALÃ: UN PRÂNZ COMPLET (compus
din ciorbã, fel principal,desert, pâine) 

LA DOAR 7,50 EURO !!!

Din meniul nostru amintim ciorba de burtã, de fasole sau cartofi cu
ciolan afumat, sarmalele, ardeii umpluþi, tochitura de porc cu

mãmãligã ºi multe, multe alte bunãtãþi!
Nu am uitat nici de deserturi precum amandinele, cremºnitul, eclerul,

salamul de biscuiþi!

Pentru livrãri ºi comenzi vã rugãm sunaþi la tel.
0151/75125571

între orele11.30 ºi 14.30 sau 17.30 ºi 20.30. 
Livrare GRATUITÃ în Nürnberg ºi Fürth !!!

Pentru meniul complet, fotografii ºi oferta sãptãmânalã vã rugãm
accesaþi pagina noastrã de facebook:klmamik (ca la mãmica).

Florian Bãlan & Cristina Dobrin GbR

Campanie împotriva
discriminãrii românilor

din strãinãtate
Eurodeputatul

liberal Daniel Buda
a lansat marþi 3
martie a.c. o
campanie împotriva
d i s c r i m i n ã r i i
românilor aflaþi la
muncã sau la studii
în þãri din toate
colþurile lumii.

Buda spune cã
prin acest demers
doreºte sã-i
provoace pe toþi
cetãþenii care au
pãrinþi, bunici, fraþi ºi surori, prieteni sau colegi care sunt plecaþi în
strãinãtate ºi sunt apreciaþi pentru ceea ce fac acolo, sã îi scrie pe adresa
personalã de e-mail: europarlamentardanielbuda@gmail.com despre
experienþa ºi succesul lor peste hotare.

„În 28 martie, cu ocazia încheierii sãptãmânii solidaritãþii cu popoarele
care luptã împotriva rasismului ºi a discriminãrii, decretatã de cãtre
Organizaþia Naþiunilor Unite, eu voi premia primele 5 cele mai frumoase
ºi emoþionante poveºti trimise de cãtre cetãþeni, cu premii constând în 5
excursii gratuite pentru douã persoane la Parlamentul European de la
Bruxelles, pe durata a douã zile. De asemenea, pânã în 28 martie, voi posta
zilnic pe pagina mea de Facebook câte o poveste primitã, astfel încât sã
promovez ºi în spaþiul virtual succesul românilor care fac cinste þãrii
noastre în diaspora. Îi invit aºadar pe toþi cetãþenii sã se alãture campaniei
mele! Haideþi sã arãtãm împreunã adevãrata faþã frumoasã a României!”,
precizeazã Buda.

Precizãm cã în ultima perioadã, românii aflaþi la muncã în þãri din UE
au devenit þinta a numeroase campanii anti-imigraþie.

C.P.
http://ziarulfaclia.ro
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Pe agenda vizitei oficiale în
Germania a ºefului statului, Klaus
Iohannis, s-a aflat, dupã cum se
ºtie, ºi o întâlnire, în cursul zilei de
26 Februarie a.c., cu reprezentanþii
comunitãþii româneºti, ai unor
Asociaþii sau Fundaþii româno-
germane, întâlnire desfãºuratã la
sediul Ambasadei României din
Berlin.

Preºedintele român a fost
însoþit la aceastã întâlnire de soþia
sa, dna Carmen Iohannis,  iar din
delegaþia sa fãcând parte consilie-
rii prezidenþiali Leonard Orban,
fostul ambasador la Berlin, Lazãr
Comãnescu, Dan Mihalache,
George Scutaru, Sergiu Nistor ºi
dr. Paul-Jürgen Porr - Preºedinte al
Forumului Democrat al
Germanilor din România.

Am fost onoraþi sã facem parte
din invitaþii  acestui eveniment ºi
trebuie sã menþionãm faptul cã în
afara autografelor ºi a
fotografiilor, în urma discuþiilor cu
Preºedintele Iohannis, la numai
câteva ore de la întâlnire, acesta le-
a transmis un mesaj, prin
intermediul Facebook: ”Românii

care au venit la ambasada
României din Berlin în aceastã
searã trebuie sã ºtie cã, în cadrul
administraþiei prezidenþiale, existã
de acum încolo un departament
dedicat diasporei”, adãugând cã îºi
doreºte o politicã externã
apropiatã de cetãþenii români,
oriunde s-ar afla aceºtia.

Administraþia Prezidenþialã a
publicat pe site noua structurã a
Departamentelor conduse de
consilierii prezidenþiali, 15 la

numãr, o noutate constituind-o,
faþã de structura veche,
Departamentul pentru Problemele
Diasporei, un departament nou
înfiinþat în mandatul lui Klaus
Iohannis.

Cele 15 departamente sunt:
Cancelaria Preºedintelui, condusã
de Dan Mihalache, Departamentul
Securitãþii Naþionale, condus de
George Scutaru, Departamentul
de Politicã Externã, condus de
Lazãr Comãnescu, Departamentul

de Comunicare Publicã, condus de
purtãtorul de cuvânt al
preºedintelui, Tatiana Niculescu
Bran, Departamentul Relaþii cu
Autoritãþile Publice ºi Societatea
Civilã, condus de Andrei Muraru,
Departamentul Afaceri Europene,
condus de Leonard Orban,
Departamentul Politici Econo-
mice ºi Sociale, condus de Cosmin
ªtefan Marinescu, Departamentul
Reformã Instituþionalã ºi
Constituþionalã, condus de Elena
Simina Tãnãsescu.

Departamentul Politicã
Internã este condus de consilierul
prezidenþial Laurenþiu ªtefan,
Departamentul Legislativ, de
Mihaela Ciochinã iar Departa-
mentul Culturã, Culte ºi Centenar
este condus de consilierul
prezidenþial Sergiu Nistor.

Structura organizatoricã a Ad-
ministraþiei Prezidenþiale mai cu-
prinde Departamentul de Sãnãtate
Publicã, Departamentul pentru
Problemele Diasporei, care repre-
zintã o noutate, ºi Departamentul
Managementul Resurselor.

Ionela van Rees- Zota

Vizita  Preºedintelui
Iohannis  la  Berlin
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Ce a spus Iohannis
în Germania

Pentru cine cunoaºte acest text, îmi
cer scuzele de rigoare.

Iatã un episod mai puþin mediatizat
din vizita preºedintelui KLAUS
IOHANNIS în Germania: Un jurnalist
german a întrebat, pe un ton ascuþit, „ce
poate face România pentru a-ºi împiedica
românii de la emigrare? Iar Iohannis a
replicat vizibil iritat: ”O sã rãspund în
limba românã, însã, dacã nu este foarte
clar, vã rog sã întrebaþi din nou. Apoi a
început sã vorbeascã în românã, pe un
ton apãsat. Din pãcate, când e vorba de
România, se vede mai întâi migraþia
sãrãciei, dar se discutã foarte greu de
imigraþia forþei de muncã calificatã ºi
foarte calificatã care pleacã din România
ºi vine în Germania. Cunosc personal
sute de astfel de persoane ca sã nu zic mii
care s-au integrat perfect ºi muncesc în
Germania cu folos. Aceste persoane sunt
o pierdere pentru România”, a spus
Iohannis. N-a fost cazul sã mai întrebe
cineva din nou.

Emil Mateiaº
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Remarcasem recent, dupã vizita
preºedintelui Klaus Iohannis la Paris,
dificultatea dialogului româno-
european pe tema Schengen. Deºi
altfel decât la Paris, în Germania s-a
resimþit aceeaºi nepotrivire de
perspectivã. Dar de astã datã, cei care
au adoptat un ton direct au fost
germanii, iar cel care a rãspuns pieziº
a fost preºedintele României. „Existã
multã sãrãcie ºi puþine forþe de muncã
calificate. Ce poate face România
pentru a-ºi împiedica românii de la
emigrare?”– a sunat o întrebare.

Nu putem reproduce integral
replica preºedintelui Iohannis (poate
fi citit pe site-ul oficial), dar am
remarcat cã nu a dat niciun rãspuns la
problema centralã ridicatã de
reporter, preferând sã dezvolte amplu
ºi persuasiv un aspect secundar, cel
privitor la oamenii cu înalte calificãri
profesionale care s-au integrat bine în
societatea germanã. Reþinem doar
acest pasaj: „Din pãcate, când este
vorba despre România, se vede prima
datã migraþia sãrãciei, care nu este
semnificativã numeric, ºi se vede
foarte greu ºi foarte rar se discutã un

fenomen, care este semnificativ, este
problematic pentru România ºi este
un câºtig net pentru Germania, este
vorba de migraþia forþei de muncã
calificatã ºi foarte calificatã care
pleacã din România ºi vine în
Germania”. ªi apoi a continuat,
abandonând completamente
subiectul sãrãciei ºi dezvoltând tema
emigraþiei reuºite.

Existã în englezã o sintagmã
expresivã pentru acest procedeu de
diversiune logicã, red herring, care
sugereazã vizual tehnica prin care se
abate atenþia de la aspectul principal
al discuþiei. Politic vorbind, preºedin-
tele României nici nu avea ce sã
spunã altceva, cãci dacã ar fi admis cã
existã cu adevãrat o problemã a
„turismului pentru ajutoare sociale“
ºi-ar fi subminat propria pledoarie
pentru admiterea în Schengen. 

Dar politic nu înseamnã logic.
Chiar dacã existã o majoritate
româneascã bine integratã, nu
înseamnã cã nu existã o problemã. ªi
în definitiv de ce am discuta despre
românii reuºiþi? Tocmai pentru cã
sunt bine integraþi ei nu pot deveni

subiect de conversaþie politicã. În
schimb, oricât de puþini ar fi aceia
care provoacã probleme de un fel sau
de altul, ei devin, inevitabil, subiect al
dezbaterii publice. De aceea
argumentul acesta cã migranþii
problematici nu sunt ”reprezentativi”
pentru români este un non-sens
politic, care, pe bunã dreptate, nu
preocupã în Vest. 

Preºedintele României nu a dorit
sã rãspundã la subiect, preferând sã
vorbeascã despre altceva decât ce-i
intereseazã pe germani. Acesta este la
rândul sãu un simptom al
incapacitãþii Estului ºi Vestului de a
purta o discuþie sincerã ºi coerentã
despre subiectul Schengen. Avem
temeiuri sã credem cã, în dialogul cu
cancelara Angela Merkel,
preºedintele Iohannis a fost mai puþin
evaziv, dar ºi aceste conferinþe de
presã fac parte din dialogul dintre
societãþi ºi culturi ºi stilul lor exprimã
un adevãr. Ba, am putea spune cã
abia în aceste locuri se manifestã cu
adevãrat dialogul la nivel colectiv,
cãci ziariºtii sunt într-o mai mare
mãsurã exponenþi ai societãþii decât
politicienii aflaþi în tête-à-tête.

Am observat mai bine cu acest
prilej ºi capcanele corectitudinii
politice. Astãzi lumea îºi interzice sã
mai vorbeascã despre „þigani“, dar nu
poate spune nici „romi“, cãci s-ar

expune aceloraºi reproºuri. ªi atunci
limbajul acesta ingenios ºi infinit
evazionist spune „migraþia sãrãciei“.
Dar ce înseamnã asta în cele din urmã
? Nimeni nu spune ºi – ceea ce este
cu adevãrat grav – nici nu se pot
formula proiecte cuprinzãtoare, dacã
beneficiarii lor nu pot fi identificaþi cu
mai multã precizie. Cum sã formulezi
politici publice, dacã nu spui cui se
adreseazã ele ? 

Ceea ce nu se vede de obicei este
cã limbajul acesta cu tot dinadinsul
vag are funcþiuni multiple ºi
contradictorii. Pe de o parte îi fereºte
pe cei vizaþi de o violenþã simbolicã
ataºatã unor cuvinte vechi, dar pe de
alta le permite guvernelor sã nu facã
nimic, sã simuleze neînþelegerea ºi
chiar sã deturneze sensul unor

propuneri. Aºa se explicã de ce
dificultatea rãmâne, peste tot, pe
umerii administraþiilor locale ºi de ce
nu existã decât abordãri caz cu caz, în
mãsura în care se gãsesc oameni
excepþionali, capabili de generozitate.

Aºadar dialogul a bãtut pasul pe
loc. Dar se aflã în declaraþia
preºedintelui ºi un aspect care
priveºte anume politica româneascã.
Rãspunsul sãu ne dezvãluie cã nu are
nicio preocupare legatã de
combaterea „sãrãciei“ din România,
probabil în virtutea faptului cã „nu
este semnificativã numeric“.
Preocuparea bine venitã pentru
stoparea emigraþiei ”bune” nu poate
suplini indiferenþa faþã de mizeria
care pare astãzi iremediabilã. 

http://www.dw.de

MMiiggrraaþþiiaa  „„bbuunnãã””  ººii  mmiiggrraaþþiiaa  „„rreeaa””
Aflat la Berlin, în cursul vizitei întreprinse în Germania,
preºedintele României a fost întrebat cum înþelege sã-i

împiedice pe români de la emigrare. Rãspunsul sãu
exprimã toatã dificultatea problemei. 



Nicolae Mãrgineanu: operator scenarist,
producator, regizor. S-a nãscut la Cluj, în data 25
septembrie 1938 ºi este  fiul psihologului Nicolae
Mãrgineanu, profesor la Universitatea „Babeº-
Bolyai” din Cluj. Tatãl sãu, pentru cã  ºi-a folosit
talentul persuasiv pe lângã American ipentru
ca Transilvania sã revinã României,  a fost   acuzat
de înaltã trãdare ºi a  petrecut 16 ani în închisorile
comuniste, între 1948 – 1964

Cineastul Nicolae Mãrgineanu a filmat Alerta
(1967), BD în acþiune (1970), BD în alertã (1970),
BD la munte ºi la mare (1971), Explozia (1972),
Fraþii Jderi (1974), Muntele ascuns (1974), Tãnase
Scatiu (1976), Profetul, aurul ºi ardelenii (1978), la
care a fost ºi regizor secund. A debutat ca regizor în
1978 cu filmul Mai presus de orice, urmat de Un om
în loden (1979), ªtefan Luchian (1981), Întoarcerea
din iad (1983), Pãdureanca (1986), Flãcãri pe
comori (1987). În anul Revoluþiei filma la Un
bulgãre de humã (1989), a continuat cu Undeva în
Est (1991), Priveºte înainte cu mânie (1992),
Arhitectura si puterea (1993) - film documentar,
Capul de zimbru (1996) - film TV, Faimosul
Paparazzo (1999), Binecuvântatã fii, închisoare
(2002), Logodnicii din America (2007), Schimb
valutar (2008). Demascarea (2011). Poarta Albã
(2014). Câºtigãtor a numeroase premii ºi menþiuni
la diverse festivaluri de film naþionale ºi
internaþionale.

Filmul documentar  poate contribui  la
educaþia oamenilor

- Stimate domnule Mãrgineanu, dupã
absolvirea liceului, v-aþi înscris la Facultatea
de Chimie din Cluj. Ulterior însã v-aþi
orientat înspre cinematografie. Arta filmului
a fost visul dumneavoastrã din adolescenþã?
Vocaþie, pasiune?
- În anul 1956, când am dat examenul de

admitere la Chimie, visele mele se reduceau la un
scop mult mai pragmatic: sã nu fiu dat afarã din
facultate datorita „originii mele nesãnãtoase“, cum
se spunea atunci. De-abia în anul trei, dupã ce am
fost „deconspirat“, ca fiu al unui „duºman al
poporului”, ºi dat afarã din facultate, am început sã
mã gândesc la un alt rost. Am reînceput ca  muncitor
necalificat, apoi ºofer profesionist ºi în timpul liber
îmi plãcea sã fac fotografii. Aceastã pasiune pentru
fotografie m-a îndreptat, dupã ºase ani de zile, spre
aceastã meserie. În anul 1964, când au fost eliberaþi
deþinuþii politici ºi tatãl meu s-a întors acasã, a urmat
o perioadã de destindere a ”luptei de clasã” ºi am
reuºit sã intru la Facultatea de Operatorie  Film.

- „Duºman al poporului „ ...!? Câþi ani aveaþi
când a fost arestat tatãl dumneavoastrã?
Care au fost capetele de acuzare?    
- Aveam zece ani  ºi jumate, când tata a fost

arestat ºi aproape 27 de ani când s-a întors. În anul
1948, arestãrile erau frecvente. Tatãl meu a fost
implicat într-un proces de înaltã trãdare, spionaj,
sabotaj, procesul ”Marii Finanþe”, cum a fost
denumit mai târziu, probabil, datoritã faptului cã
Max Auschnit, care era deja la adãpost în Occident

cu sprijinul Anei Pauker, era capul de listã. A fost o
înscenare: Statele Unite acuzaserã URSS cã se
amestecã în treburile interne ale României, iar
Andrei Vîºinski, secretarul Ministrul de Externe al
URSS, ceruse Guvernului român sã însceneze
urgent un proces în care sã se dovdeascã cã SUA se
amestecã în treburile noastre interne.    Tata fusese
bursier Rockefeler, timp de doi ani în SUA. Dupã ce
a luat fiinþã ARLUS - Asociaþia de prietenie cu
Uniunea Sovieticã, Nicolae Mãrgineanu, fascinat de
modelul democraþiei americane, a contribuit la
reînfiinþarea, Societãþii „Amicii Americii” - alãturi
de profesorii Dimitrie Gusti, I.C. Parhon, Emil
Petrovici, ºi alþii. Iar faptul cã prim- ministrul Petre
Groza l-a rugat cu câteva luni înainte sã însoþeascã
membrii Comisiei Aliate de control din partea
americanã,  pentru a pleda în favoarea retrocedãrii
Ardealului, s-a întors acum împotriva lui, fiind
acuzat de spionaj. Aceastã carte de vizitã l-a
recomandat pentru proces.  Din cei 12 inculpaþi, tata
îi cunoºtea doar pe trei dintre ei. La 26 martie 1997,
Curtea Supremã de Justiþie a admis recursul în
anulare ºi a dispus achitarea celor condamnaþi, însã,
din pãcate,  niciunul dintre ei nu mai era în viaþã.

-  Dupã 1989, v-aþi concentrat tot mai mult
pe producþia de filme documentare. Ce  v-a
motivat în aceastã alegere? 
- Dupã Revoluþie evenimentele se desfãºurau

într-un ritm pe care noi nu l-am cunoscut înainte. Un
evenimnent care azi þi se pãrea fierbinte,  peste
câteva sãptãmâni era aproape uitat. Foarte greu te
puteai hotãrâ asupra unui subiect de film. Foarte
greu te apucai de scris. Documentarul a fost mai la
îndemânã, coborai în stradã ºi erai în mijlocul
evenimentelor. În plus era mult mai ieftin ºi nu
necesita neapãrat aºteptarea unei finanþãri.

- Credeþi cã filmul documentar poate
contribui la educaþia oamenilor, la
acoperirea golului moral generat de lipsa de
culturã, de lipsa de cunoaºtere a istoriei: boli
de  care suferã omenirea din zilele noastre? 
- Cred cu toatã convingerea. Mai ales azi când

puþinã lume mai are acel bun obicei de a citi cãrþi.
Documentarul se asimileazã cu mai mare uºurinþã.
Imaginile asociate cu banda sonorã, mai ales cele
care te-au impresionat, se uitã mai greu, rãmân în
memorie. Apoi, filmele documentare sunt mult mai
uºor de accesat pe internet. Fãrã îndoialã cã cel care
vrea sã cunoascã un anumit domeniu recurge apoi la
lecturã, la studiu, dar filmul poate stârni aceastã
curiozitate de a afla, de a cerceta.

- Aþi fãcut film în România comunistã, dar ºi
în România capitalistã de dupã ‘89.  Cum vã
raportaþi la cele douã perioade? 
- Câºtigul cel mai mare pe care l-a adus anul

1989 a fost abolirea cenzurii!  Este adevãrat cã
socialismul îþi oferea condiþii de producþie mai bune,
cã statul se preocupa de filmele pe care le fãcea ºi
din fericire a admis ecranizãri ºi filme istorice sau
biografice de certã valoare care în condiþiile de azi
nu s-ar mai putea realiza. Totuºi, dacã ar fi sã aleg,
aº alege fãrã sã clipesc aceastã libertate de
exprimare pe care o avem acum.

-  Ca regizor, în mod sigur v-aþi confruntat
cu mecanismele cenzurii comuniste. Vã mai
amintiþi vreun episod din aceastã luptã, o
întâmplare  care v-a marcat într-un mod
deosebit?
- Am evitat conflictul cu cenzura. Nu am regizat

niciun film de actualitate, iar în filmele de epocã pe
care le-am realizat problemele puteau fi evitate.

- V-aþi gândit vreodatã sã emigraþi? 
- Da, cred de altfel cã acest gând a trecut prin

mintea multor români. De fiecare data însã, când
mergeam în occident,  simþeam nevoia sã mã întorc
acasã. Simþeam cã menirea mea este aici. Iar prin
anii optzeci, când au început miºcãrile din Europa
de Est, eram convins cã evenimentele vor ajunge ºi
la noi ºi eram curios sã vãd cum se va întâmpla.

Doream cu ardoare sã fiu martorul acestui
evenimnent istoric. Nu voiam sã lipsesc de la acest
spectacol.  Prea mult l-am aºteptat. Îmi cumpãrasem
prin ‘87 o camerã video ºi speram sã o pot utiliza
dacã va fi cazul. Am filmat pe 22 decembrie ’89
strãzi inundate de români fericiþi, în acele clipe am
fost foarte mândru cã sunt român. Filmam ºi nu mi-
e ruºine sã spun cã îmi curgeau lacrimile pe obraz.
A fost o mare sãrbãtoare ºi am fost bucuros sa
predau televiziunii caseta. Atât Televiziunea
Românã cât ºi Studioul de Film Documentar
Alexandru Sahia nu au permis operatorilor sã iasã în
stradã ºi sã filmneze! Printre ultimele restricþii
aberante ale socialismului care se ducea de râpã!

Primul film post-comunism, povestea unei
familii de þãrani, distruse de colectivizare

- Amintiþi de ziua de 22 decembrie 1989. Ca
fiu de deþinut politic, ce speranþe aþi avut? Vi
s-au îndeplinit aºteptãrile?
- Da, fãrã îndoialã. Ce pãcat însã cã tata nu mai

trãia! S-ar fi bucurat foarte mult. Cu experienþa lui,
ca psiholog trecut prin închisoare, ar fi fost un bun
sfetnic pentru acele vremuri. E adevãrat cã am fost
extrem de naiv în primele luni dupã Revoluþie,  dar
treptat m-am trezit la realitate. Cei trei copii erau
mici, eu nu eram salariat, regizorii lucrau pe
contract,  aºa cã o perioadã doar salariul soþiei era
stabil. A durat vreo patru ani de încercãri pânã am
reuºit sã pun pe picioare o afacere care sã ne asigure
un venit stabil.   În privinþa filmului însã am avut
noroc pentru cã aveam de câþiva ani un scenariu
scris împreunã cu Augustin Buzura, dupã romanul
”Feþele tãcerii”, care aºtepta zadarnic pe la Casele de
Filme ºi  de aceastã datã,  cu sprijinul bunului meu
coleg, regizorul Dan Piþa care devenise directorul
Casei de Creaþie SOLARIS,  am început filmãrile
chiar în vara anului 1990. Filmul era povestea unei
familii de þãrani, distrusã de colectivizarea forþatã a
anilor ‘50. Nu ne venea sã credem cã nu mai trebuie
sã ne autocenzurãm, cã putem spune lucrurilor pe
nume, cã nu mai suntem nevoiþi sã ne ascundem
dupã false cuvinte care doar sugerau adevãrul!
Parcã ne trezeam dintr-un somn greu. Filmarea a
fost o sãrbãtoare pentru întreaga echipã! 

-  V-aº propune sã faceþi un arc peste timp,
pentru a compara interesul publicului
român pentru film, teatru ºi televiziune, în
perioada comunismului ºi în perioada
postcomunism. Cum evaluaþi aceastã
relaþie? 
- In socialism difuzarea filmelor avea o

amploare uriaºã. Erau filme care, dupã câteva luni în
cinematografe, numãrau un milion de intrãri, Azi,
un film cu mare succes la public dacã atinge o sutã
de mii de spectatori pe toatã perioada de difuzare, iar
majoritatea filmelor aduc doar pânã în zece mii de
spectatori. Sã nu uitãm însã cã în socialism filmul
era concurat doar de cele douã ore ale Televiziunii
Naþionale în care apãreau de obicei ºeful statului cu
soþia. Teatrele erau arhipline ºi nu fãceau faþã. Alte
distracþii nu prea erau. Internetul, cablul încã nu
apãruserã la noi. Cei privilegiaþi mai vizionau filme
copiate ilegal pe casete video...

- În condiþiile în care viitorul cinematografiei
va fi pe internet, ce ºanse mai acordaþi
filmului de lung metraj?
- Lumea va avea întodeauna nevoie de poveºti

noi, proaspete, iar filmul de ficþiune poate oferi  în
modul cel mai emoþionant ºi mai convingãtor astfel
de poveºti în imagini.

- Care ar fi atuurile cinematografiei
româneºti pentru care case de productie din
strãinãtate ar trebui sã fie interesate de
cooperarea cu România? 
- Casele de Filme strãine doresc în primul rând

un succes comercial. Desigur, în calculele lor intrã ºi
filmele care au luat premii la marile festivaluri de
film. Un astfel de film este cerut de distribuitori ºi

cumpãrat de numeroase canale de televiziune. Poate
cã aici va fi interesul lor.

Mesaj pentru tineri: Sã nu uite de Dumnezeu,
sã nu uite de þarã!

- Care dintre filmele care îl au ca scenarist,
regizor pe Nicolae Mãrgineanu v-au adus
cea mai mare satisfacþie profesionalã ºi
mulþumire sufleteascã?
- Filmul ”Binecuvântatã fii, închisoare”.

- Aþi ales un film în care este prezentatã
Romania stalinistã, perioada în care regimul
la putere incepea prigoana împotriva
propriului neam ºi a  propriei credinþe. Un
film care cred cã ar trebui vizionat de
oameni de pe toate meridianele lumii.  Faceþi
parte dintr-o generaþie  care a avut de
suferit, pentru cã  pãrinþii erau patrioþi,
pentru cã voiau binele naþiunii, pentru cã s-
au opus instaurãrii unui regim ateu ºi
totalitar. În perioada comunismului, mulþi
absolvenþi de liceu nu se puteau înscrie  la
facultate sau  cei care  terminau o  facultate
nu puteau ocupa funcþii de conducere nici în
ministere, nici în  fabrici ºi  uzine, pentru cã
aveau “origini nesãnãtoase”. Ce mesaj  aþi
dori sã  transmiteþi tinerilor din zilele
noastre care nu se  mai confruntã cu
barierele care au schimbat destinele multor
oameni, în timpul  regimului comunist?  
- Faptul cã unii copii sufereau din cauza originii

sociale a pãrinþilor a fost o nedreptate, o dureroasã
nedreptate care aº dori din toatã inima sã nu se mai
întâmple niciodatã. Mulþi tineri în perioada stalinistã
nu au putut urma facultatea pentru cã erau fii de
preot,  de þãran mai gospodar care era catalogat
”chiabur” sau de mic burghez etc. Unii dintre ei nu
au mai reºit sã-ºi continue studiile, alþii au încercat
sã plece din þarã ºi cei care ºi-au cãutat dreptatea au
ajuns adesea în închisori. Cred cã în acele vremuri a
început sã se deterioreze noþinea de ”patriot”;  dacã
spuneai cã eºti patriot erai suspectat cã unelteºti ceva
împotriva orânduirii socialiste sau a Uniunii
Sovietice. Trebuia sã fii mai întâi comunist, sã þii
pasul cu vremurile noi! Ce sfat aº da tinerilor? Pot
sã vã spun doar ce sfat aº încerca sã dau copiilor
mei, acum ajunºi la maturitate. Orice generaþie are
încercãrile ei pe care va trebui sã le treacã.  Sã nu se
lase amãgiþi de o perioadã de stabilitate, de
bunãstare. Din pãcate oricând poate apãrea un
eveniment neprevãzut care sã-i punã la încercare. E
important ca atunci, în acel moment,  sã nu se piardã
cu firea, sã nu se întrebe ”de ce eu?”, ci sã se
gândeascã, cu rãspundere, ce este de fãcut într-o
asemenea situaþie, sã-ºi  aducã aminte cã ºi alte
generaþii dinaintea lor au trecut prin furtuni, sã fie
pregãtiþi sã rabde ºi sã lupte. Sã nu uite de
Dumnezeu, sã nu uite de þarã!

Elena Chiriþã - UZPR

martie - aprilie 2015Pagina 6

“ Am filmat pe 22 decembrie ’89 strãzi
inundate de români fericiþi; în acele
clipe am fost foarte mândru cã sunt

român. Filmam ºi nu mi-e ruºine sã spun
cã îmi curgeau lacrimile pe obraz. A fost
o mare sãrbãtoare ºi am fost bucuros sa

predau televiziunii caseta. Atât
Televiziunea Românã cât ºi Studioul de
Film Documentar Alexandru Sahia nu au
permis operatorilor sã iasã în stradã ºi
sã filmneze! Printre ultimele restricþii

aberante ale socialismului care se
ducea de râpã!”

Din  biografia  unui  reputat  cineast  român
-  Interviu  cu  regizorul  Nicolae  Mãrgineanu  -  

ZZiiaarr  ddiissttrriibbuuiitt  îînn  AAuussttrriiaa,,  BBeellggiiaa  GGeerrmmaanniiaa  ººii  OOllaannddaa

Destine marcate de istorie
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Valea Calvei sau Valea Buii, cum
o ºtiu localnicii, traverseazã o zonã
extrem de frumoasã, ºerpuind printre
sate ce astãzi mai numãrã adesea doar
câteva fumuri ºi o mânã de suflete:
Metiº, Moardãº, Mihãileni, Buia,
Boarta, Rãvãºel.

Frumuseþea pitoreascã ºi
misterioasã a locurilor a trecut în
numeroase poveºti sau legende din
bãtrâni, majoritatea uitate astãzi. Sunt
fermecãtoare deceuri, cum le numea
Hasdeu, legende care rãspund
întrebãrii ,,Cum a ajuns ceva sã
existe?”. În lumea lor fabuloasã
miºunã zmei fioroºi, spirite ce bântuie
fãrã hodinã, grofi nemiloºi ºi
matroane capricioase, stihii, blesteme
care s-au pus de-a curmeziºul
rânduielii þãranilor, în vremurile când
oamenii puneau primele temelii prin
locuri încã neîmblânzite. Aºa avem
geneze miraculoase, trasee ºi probe
iniþiatice care explicã apariþia sau
dispariþia subitã a unor locuri,
metamorfoze ori forme ciudate de
relief, punându-le pe toate sub semnul
iraþionalului. Toate acestea ne poartã
din real în imaginar, în timpuri când
realitatea se prelungea firesc într-o
lume populatã de forþe ºi duhuri care
descindeau lejer în rândul muritorilor
ºi le puneau puterea la încercare. O
oglindire a vieþii în moduri fabuloase,
cum sunã cunoscuta definiþie
cãlinescianã a basmului, care
vehiculeazã înþelesuri adânci despre
viaþã ºi rosturile ei.

Este cazul ºi vechii denumiri

germane a Vãii Buii, Kaltbachtal
(Valea rece), despre care bãtrânii
povestesc cã ºi-ar fi primit numele de
la un balaur uriaº care trãia odinioarã
aici, lalolaltã cu oamenii. Legenda
Vãii Buii, ca multe legende, are un
sens etiologic, tinzând sã explice
elemente ale realitãþii (apariþia,
aspectul ºi numele german al vãii),
apelând la un repertoriu de elemente
fabuloase ºi supranaturale.

Se spune cã în vremurile de
demult, pe când oamenii se
ciomãgeau toatã ziua cu felurite
dihãnii, zmei, zgripþuroaice ºi uriaºi
nãpraznici, trãia prin aceste locuri un
balaur fioros. Namila era atât de grasã
ºi de mare, cã trupul îi începea cam pe
unde-ar fi acum ªeica Mare, iar
coada-i ajungea pânã hãt pe la Agnita.
Când dormea, se dezlãnþuia întotdea-
una o vreme cumplitã, iar rãsuflarea
lui era rece ca viforul, încât îngheþau
pe-ndatã toate râurile ºi pâraiele din
jur, chiar de-ar fi fost în arºiþa verii.

Balaurul molâu dormea tolãnit pe
burtã, se miºca greoi ºi sforãia de
rãsuna vãzduhul. Când îi era foame,
înfuleca un bou întreg odatã ºi nu de
puþine ori se auzea de cutare ºi cutare
care ar fi sfârºit în burta balaurului.
Era atât de puternic, încât oamenii nu
au gãsit nici o cale sã-ºi mãsoare
puterea cu el. Vãzând cã nu gãsesc
chip sã-i facã de petrecanie, oamenii
s-au lãsat pãgubaºi ºi au început sã
ocoleascã valea îngheþatã, mai ales
din cauza gerului nãpraznic care fãcea
sã nu mai creascã nimic prin aceste

locuri.
Dar iatã cã se dezlãnþui cândva o

vreme groaznicã. Vãzduhul se
întunecã deodatã, norii negri
ameninþãtori acoperirã valea, fulgere
groaznice spintecau cerul. Balaurul
deja bãtrân cãzu în somn de moarte.
Era semn cã balaurul îºi dãdea duhul
ºi pãmântul se cutremura din toate
încheieturile odatã cu el. Nu durã
mult ºi muri balaurul, dar nu fu chip
ca cineva sã-i poatã urni leºul slãninos
din loc, aºa cã îl lãsarã acolo unde
trãise toatã viaþa.

Cu timpul, furtunile au adus praf
ºi nisip care au îngropat corpul
balaurului, apoi vântul l-a acoperit cu
pãmânt, din care au început sã se
înalþe creste ºi dealuri, sã creascã
pomi ºi arbuºti, ca peste o vale. Pe
unde i se înºira pe vremuri ºira
spinãrii, ºerpuieºte acum o cale, iar de
o parte ºi de alta a ei se înalþã munþi ºi
dealuri, care se cunoaºte limpede cã

au fost odatã coastele balaurului. Pe
partea umbroasã a munþilor se întind
acum pãduri nesfârºite, iar pe partea
însoritã, viile mãnoase cãrora li s-a
purtat numele.

Se spune cã în 1489, când ªtefan
cel Mare a primit de la Matei Corvin
Cetatea de Baltã, oamenii l-au îmbiat
pe domnitorul moldovean cu vin
straºnic de 100 de ani provenind de-
aici, din Valea Buii. Dar asta e o altã
poveste.

ªi aºa au numit saºii locurile
acestea Kaltbachtal, Valea rece cum
am tãlmãci noi, iar la români a rãmas
numele de Valea Calvei sau Valea
Buii.

Este interesant cã tot prin aceste
locuri, a existat cândva un sat cãruia
românii îi spuneau Calvasãr, care vine
clar de la germanul Kalt Wasser (apa
rece), sat care a fost cu timpul, pe la
începutul secolului XX înglobat în
ªeica Mare.

Câþi pomi ºi boabe mustoase de
struguri, tot atâtea legende ºi poveºti
înþesau odinioarã Valea Buii. Unele
au pierit odatã cu bãtrânii satelor,
altele s-au mistuit odatã cu zidurile
castelului din Buia sau din Boarta,
altele bântuie încã purtate de duhuri
care stãruie prin aceste locuri.
Cãutând ºi mergând pe urmele lor,
putem gãsi indicii despre rosturi ºi
locuri, despre oameni ºi evenimente
de odinioarã. ªi aºa vom afla poate ºi
câte ceva despre rostul nostru de
astãzi.

Povestea Kaltbachtal-ului a fost
relatatã de Michael Chrestel din
Boarta/Michelsdorf ºi culeasã de
Frida Binder-Radler (1908-1986)
scriitoare, pictor, pedagog ºi etnolog
cu o activitate fascinantã. Frida
Binder-Radler a cercetat zona ºi a
cules legendele vechi, care au apãrut
apoi în volumul Das Brauthemd.
Sagen und Volkserzählungen aus
dem Kaltbachtal (Cãmaºa miresii,
Poveºti ºi basme populare de pe
Valea Buii), în limba germanã,
Editura Ion Creangã, Bucureºti, 1983. 

Poveºtile populare culese de
Frida Binder-Radler nu au fost
niciodatã traduse în limba românã,
varianta de mai sus (*tradusã ºi
repovestitã, dupã varianta originalã,
în limba germanã, v. notã) îmi
aparþine.

MIHAELA KLOOS-ILEA
Sursa :

http://povestisasesti.com/2015/03/0
1/balaurul-de-pe-valea-buii/

Balaurul  de  pe  Valea  Buii
ZZiiaarr  ddiissttrriibbuuiitt  îînn  AAuussttrriiaa,,  BBeellggiiaa  GGeerrmmaanniiaa  ººii  OOllaannddaa

Lycamobile, cel mai mare operator
internaþional de reþea virtualã mobilã
(MVNO), a lansat serviciul sãu în România,
aceasta fiind a 18-a þarã din reþeaua sa
internaþionalã dorind în acest fel sã creascã
baza sa de utilizatori la nivel mondial cu 25%
în urmãtoarele 12 luni.

Românii vor putea sã iniþieze apeluri
internaþionale pentru doar 1 euro cent pe
minut datoritã SIM-ului Lycamobile prepaid,
o propunere deosebit de atractivã pentru cei
care doresc sã þinã legãtura cu numãrul mare
al diasporei româneºti din întreaga lume.
Potrivit estimãrilor Guvernului României, în
jur de 6-8milioane de români trãiesc în afara
graniþelor þãrii incluzând 3,4 de milioane
estimati în 17 þãri din reþeaua Lycamobile*.
Se estimeaza cã aproximativ 130.000 de
români trãiesc în Marea Britanie. **

Apetitul consumatorilor pentru servicii de
telefonie mobilã preplãtite din România a fost
în mod tradiþional foarte puternic. Existã 12.9
mil. de utilizatori de telefonie mobilã pre-
plãtitã în þarã comparativ cu 9.4 mil. de
utilizatori de servicii cu abonament.
Majoritatea (54%) din toate apelurile de
telefonie mobilã din România sunt iniþiate de
utilizatorii de cartele pre-paid. În general
penetrarea telefoniei mobile din România este
de 111%, raportat la luna Iunie 2014. ***

Fondatã cu misiunea de a conecta
prietenii ºi familia din întreaga lume,

Lycamobile a crescut rapid pentru a servi 12
milioane de clienþi din întreaga lume, inclusiv
Marea Britanie, SUA ºi Australia.
Lycamobile are cea mai mare amprentã
Europeana a unui operator de telefonie mobilã
ºi acoperã 80% din populaþia continentului.

Preºedinte Lycamobile Subaskaran
Allirajah a comentat: „Cu o astfel de cerere
puternicã pentru servicii preplãtite, România a
fost un pas firesc pentru expansiunea
internationalã. Lansarea noastrã întãreºte
oferta noastrã mai departe în Europa ºi cu
siguranþã putem ajuta milioane de persoane sã
beneficieze de apeluri internaþionale la costuri
mici. Aceasta este prima noastrã þarã lansatã
în 2015dar avem o agendã foarte încarcatã cu
lansãri planificate pentru restul anului pentru
cã ne propunem sã necreºtem baza de clienþi
cu 25%. „

* http://www.ziuaveche.ro/actualitate-
i n t e r n a / s o c i a l / d a v i d - i n - a f a r a -
g r a n i % C 8 % 9 B e l o r - t r a i e s c - i n t r e -
%C8%99ase-%C8%99i-opt-milioane-de-
romani-201479.html

** “Populaþia þãrii dupa naºteri ºi
naþionalitate, 2013 „, publicat August 2014
:http://www.ons.gov.uk/ons/publications/re-
reference-tables.html?edition=tcm%3A77-
326579

*** Datele ANCOM, Autoritatea
Naþionalã pentru Administrare ºi

Reglementare în Comunicaþii din România,
decembrie 2014:http://www.ancom.org.ro/
en/more-mobile-fewer-fixed-telephony-
subscribers-_5342

Pentru mai multe informatii: http://
www.lycamobile.com

Pentru informaþii suplimentare legate de
presa, vã rugãm sã contactaþi:
lycamobile@chimeplc.com

Despre Lycamobile
Misiunea Lycamobile este de a conecta

prietenii ºi familia din întreaga lume. Fiind cel
mai mare operator de telefonie virtualã mobilã
din lume(MVNO), Lycamobile oferã apeluri
la preturi mici, date de înaltã calitate ºi servicii
de voce pentru peste12mil.de clienþi în 18 þãri. 

Acum se extinde pentru a oferi o gamã
largã de servicii financiare ºi de cãlãtorie,
inclusiv Lycamoney ºi Lycafly, servicii care
ajutã oameni sã rãmânã în contact dincolo de
frontiere. Fondatã în 2006 ºi cu o cifrã de
afaceri de 1,5 miliarde Euro în 2014,
Lycamobile continuã sã creascã rapid iar
acum întampinã câte un nou client în familia
sa la fiecare douã secunde. Lycamobile este
disponibilã în: Australia, Austria, Belgia,
Danemarca, Franþa, Germania, Irlanda, Italia,
Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia,
România, Spania, Suedia, Elveþia, Marea
Britanie ºi Statele Unite ale Americii.

Comunicat de presã
Londra, Marea Britanie, 2015

LYCAMOBILE INTRÃ PE PIAÞA DIN ROMÂNIA URMÃRIND
MILIOANE DE UTILIZATORI DE TELEFONIE MOBILÃ PREPAID

Se crede cã termenul german „Ostern“ vine de la o zeiþã anglo-
saxonã din antichitate numitã „Eastre“, sau „Ostara“. Tradiþiile de
Paºte pentru germani sunt foarte importante. Paºtele ºi Crãciunul
sunt cele mai importante sãrbãtori în Germania. În aceastã zi sacrã
toþi creºtinii sãrbãtoresc învierea lui Iisus . Este cel mai mare ºi mai
plãcut eveniment din tot anul pentru creºtini.

În casele creºtinilor se face curãþenia de primãvarã ºi se
decoreazã interioarele pentru Paºte, la ferestre se pun desene cu
iepuraºi, ouã ºi alte decoraþiuni specifice acestei sãrbãtori. Pentru
copii, simbolul Paºtelui este iepuraºul. Copãceii de Paºte decoraþi cu
ouã fac parte de mult timp din tradiþiile Germaniei. Sãrbãtoarea
Paºtelui este foarte importantã ºi începe cu mersul la bisericã în
Duminica Mare. Dupã o perioadã foarte strictã de post, nemþii
servesc la masa de Paºte mâncãruri tradiþionale, cum ar fi friptura de
miel ºi cozonacul în formã de miel. De Paºti copiii joacã un joc: se
întrec în rostogolirea ouãlor colorate pe pante din iarbã sau le
ciocnesc la capetele ascuþite ºi copilul al cãrui ou nu s-a spart, îl
obþine ºi pe cel spart. ªtiþi cum e cu Paºtele prin Occident, nici nu a
dispãrut din raftul supermarket-urilor Aldi, Lidl und Co, ultimul
moº de ciocolatã, ºi este deja înlocuit cu Iepuraºi care mai de care
mai viu coloraþi, coºuleþe cu ouã mari ºi mici, care-þi iau ochii. Uite
aºa, îþi lasã gura apã numai citind ingredientele pe creea?iile culinare
destinate sãrbãtorilor de Paºte.

http://traditiileinvierii.blogspot.ro

Paºtele în Germania
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Donau Gala 2015  – o seratã muzical-literarã a
þãrilor dunãrene, organizatã în Palatul Eschenbach, din
centrul Vienei, de Clubul Pannonia, împreunã cu
Österreichischer Gewerbeverein (Uniunea
meºteºugurilor austriece) –, a fost o reprezentaþie
reuºitã, la care au contribuit soliºti ai Platformei
culturale „Internationale Donauphilharmonie” –

originari din Austria, Cehia, Slovacia ºi Ungaria –, care
au interpretat creaþii ale compozitorilor W. A. Mozart,
B. Bartók, J. N. Hummel, T. Hauta-Aho, A. Dvorak, P.
De Sarasate, V. Monti, K. Millöcker ºi E. Kálmán.

Mag. Dr. Michael Macek, Director cultural, a
prezentat întregul spectacol, într-un mod foarte original,
fãcând o incursiune în istoria Dunãrii, al doilea fluviu
european (dupã Volga), care leagã – de la izvoare, din
Munþii Pãdurea Neagrã, pânã la vãrsarea în Marea
Neagrã – 10 þãri, trecând prin 4 Capitale, bazinul
hidrografic dunãrean cuprinzând 19 þãri.  

În deschiderea galei, E.S. Dr. János Perényi,
Ambasadorul Ungariei în Austria, Doamna Marika
Radda, Preºedinta Clubului Pannonia ºi Doamna
Consilier comercial Margarete Kriz-Zwittkovits,
Preºedinta de onoare a „Österreichischer
Gewerbeverein” au adresat cuvinte de bun venit celor
peste 400 de invitaþi la ”Donau Gala 2015”.

Programul muzical susþinut de soprana cehã
Katerina Beranová, acompaniatã de tânãra pianistã
austriacã Veronika Trisko, a cuprins creaþii muzicale ale
lui Wolfgang Amadeus Mozart (Exultate, Jubilate KV
165), Antonín Dvorák (Cântecul lunii, din opera
Rusalka) ºi Emmerich Kálmán („Heimatlied”, din
opereta „Silvia - Prinþesa Ceardaºului”). Soliºtii
instrumentiºti – austriacul de 15 ani Ulrich Manafi
(clarinet),  slovacul Bálint Lovász (pian), maghiarul
József Mayer (contrabas) ºi talentatul violonist rus Yury
Revich – ne-au încântat apoi cu arta lor interpretativã.

Cel mai aplaudat solist a fost violonistul de 23 de
ani, Yovy Revich – câºtigãtor al premiului I, la
concursul internaþional „Young Musician of the Year”–,
care a interpretat magistral „Dansuri populare
româneºti”, ale compozitorului maghiar Béla Bartok
(nãscut în 1881, în Sânnicolau Mare - d. 1945) ºi
„Melodii þigãneºti” de Pablo de Sarasate (1844-1908).

Partea literarã a galei a fost prezentatã de actriþa
austriacã Mercedes Escherer, care a citit literaturã
umoristicã din Budapesta ºi Viena ºi povestiri speciale
despre aceste douã metropole legate de fluviul Dunãrea.
Menþionez cã actriþa Mercedes Escherer, nãscutã în
landul Austria Superioarã (Ober Österreich) este fiica
unei unguroaice din Transilvania ºi a unui austriac, are
doi copii gemeni (Adrian ºi Réka), vorbeºte mai multe
limbi ºi a fost, timp de 5 ani (1999-2004), membrã a
Parlamentului European. Ea are o bogatã carierã
artisticã, a interpretat o mulþime de roluri în ºapte filme
ºi în numeroase piese de teatru ºi televiziune, fiind o
participantã îndrãgitã la asemenea evenimente  muzical-
literare.

”Donau Gala 2015” s-a încheiat cu un cocteil oferit
de organizatori, împreunã cu Domnul Horwath József,
viticultor, proprietarul unei podgorii de 21 ha, în
Burgenland ºi în Fértörakos, care produce anual 30.000
de sticle de vinuri speciale, exportate în Anglia, Franþa,
Olanda, Belgia ºi România.

ORBÁN Ágnes Mária  

Din “Comitetul de deschidere” –
format anul acesta din 144 de perechi
de tineri eleganþi ºi tinere prinþese,
îmbrãcate în rochii albe, purtând pe
cap tiara creatã de designerul englez
Shaun Leane, din 27 de cristale mari
ºi 74 de mici cristale Swarovski – a
fãcut parte ºi studenta de 20 de ani
Julia Furdea, de origine românã,
deþinãtoarea titlului de Miss Austria
2014, avându-l ca partener de dans
pe Nikolaus Czernin, un licean de 18
ani. Julia Furdea a purtat la primul ei
bal o rochie superbã, creatã de cãtre
designerul de modã de origine turcã
Atil Kutoglu.

Numeroase personalitãþi ale
vieþii politice, economice ºi
culturale austriece au onorat, prin

prezenþa lor, cel mai renumit bal din
lume - OPERNBALL 2015. Alãturi

de aceºtia am remarcat prezenþa
sopranei Ildico Raimondi, nãscutã în

Arad, a sopranei Valentina
Naforniþã, împreunã cu soþul ei,
baritonul Mihail Dogotari, amândoi
din Republica Moldova, a
mezzosopranei Aura Twarowska,
originarã din Lugoj. Am mai
remarcat, de asemenea, cã îndrãgita
prezentatoare austriacã Mirjam
Weichselbraun a purtat la Balul
Operei o rochie extrem de elegantã,
realizatã de o tânãrã creatoare de
modã, deja celebrã – românca Rhea
Costa (Andreea Constantin), nãscutã
la Bucureºti.

La OPERNBALL 2015 au fost
prezente ºi numeroase celebritãþi
internaþionale precum: actriþa
americanã, Elisabetta Canalis,
nãscutã în Italia, îmbrãcatã într-o
rochie roºie, marca Vivienne
Westwood, modelul internaþional
Naomi Campbell, nãscutã la Londra,
actriþa Sunnyi Melles din
Luxemburg…

Televiziunea austriacã a transmis
în direct, timp de 3 ore, începând cu
orele 21:00, deschiderea balului,
care a continuat pânã vineri 13
februarie a.c. la orele 05:00.

Soprana Aida Garifullina,

nãscutã în Rusia, baritonul spaniol
Carlos Álvarez ºi soprana
ucraineanã Olga Bezsmertna, au fost
soliºtii care, în deschiderea balului,
au interpretat arii din operele lui W.
A. Mozart ºi Johann Strauss, iar
Baletul Operei de Stat din Viena a
interpretat magistral “Kaiserwalzer”
de Strauss.

Eveniment cultural unic pe plan
mondial, cea de-a 60-a ediþie a
OPERNBALL va avea loc în ziua de
joi, 04 februarie 2016.

Corespondenþã de la Viena,
transmisã de 

Mihai ANTHONY

Dansuri populare
româneºti, de Béla Bartók,

la ”Donau Gala 2015”

În seara de joi, 12 februarie 2015, s-a desfãºurat celebrul Bal al
Operei de Stat din Viena, ajuns la cea de-a 59-a ediþie, la care au
participat peste 5.100 de persoane ºi 200 de ziariºti acreditaþi.

OPERNBALL 2015 a fost prezentat de actorii Alfons Haider ºi
Mirjam Weichselbraun, împreunã cu ziariºtii Barbara Rett, Karl

Hohenlohe ºi Christoph Wagner Trenkwitz. În deschiderea Balului,
a luat cuvântul Preºedintele Austriei, Dr. Heinz Fischer ºi apoi a

fost interpretat imnul de Stat al Austriei ºi imnul Uniunii Europene.

Personalitãþi de origine
românã la OPERNBALL 2015



Amplasat în centrul Vienei, în
apropierea Operei, Hotelul Le
Méridien a gãzduieºte, de câþiva
ani, expoziþii de artã modernã ale
unor tineri artiºti contemporani,
al cãror talent ºi profesionalism
se ridicã peste nivelul mediu al
unui artist creator. 

Am acceptat invitaþia
Directoarei Gabriela BENZ de a
participa la vernisajul unei
expoziþii de fotografii realizate de
Mag. art. Yvonne OSWALD,
nãscutã în oraºul lui Mozart,
Salzburg, absolventã a Academiei
de Arte din Viena ºi a Academiei
de Arte Frumoase din Paris,
autoare a 6 volume de artã
fotograficã: Salzkammergut
(2009); Semmering, Reichenau
und Rax (2010); Von Salzburg
nach Bad Ischl (2911); Inneres
Salzkammergut und Ausseerland
(2011); Oberösterreichisches
Seengebiet (2011) ºi Ausseerland
(2014).

Tablourile expuse de artista
fotograf Yvonne OSWALD la
Hotelul  Le Méridien, sub titlul
„CLOSE UP”, reprezintã
rezultatul unei munci de 4 ani,

într-o micã grãdinã de flori din
Viena, cu un aparat Leica R5 ºi
macro Elmarit R-obiectiv, pe
filme DIA ºi negative. 

Cuvintele de laudaþio ºi de
prezentare a artistei ºi a
exponatelor au fost rostite de
Magister Anton Gustav
BIRNBAUM, directorul adjunct
al Hotelului Le Méridien ºi de
Univ. Prof. Doz. Dr. Felicitas
THUN-HOHENSTEIN, de la
Academia de Arte din Viena.

Invitaþii prezenþi la vernisaj au
admirat stilul elegant,
creativitatea, sensibilitatea,
talentul ºi profesionalismul
artistei fotograf Yvonne
OSWALD, ale cãrei fotografii
înrãmate puteau fi cumpãrate la
preþuri între 1.200 Euro ºi 3.700
Euro. Îi dorim, în continuare,
deplin succes!

Corespondenþã de la Viena,
transmisã de 

ORBAN Agnes Maria

Alma Mater Rudolphina
Vindobonensis este numele latin al
Universitãþii din Viena, una dintre
cele mai mari Universitãþi din
Europa, în care studiazã, anul
acesta, aproximativ 92.000 de
studenþi. Sunt deosebit de mândru
cã am avut fericirea sã studiez öi eu
în UNI Wien, retrãind parcã
nostalgia anilor 1869-1872, când,
pe culoarele Universitãþii ºi pe sub
arcade rãsunau paºii lui Mihai
Eminescu, ai lui Iacob Negruzzi,
sau ai lui Ioan Slavici...

Manifestãrile sãrbãtoreºti au
început, pe 12 martie ºi au

continuat, în ziua de 13 martie
2015, cu Conferinþa internaþionalã
jubiliarã UVIECON 2015, pe tema
„Universitãþile globale ºi impactul
lor regional”, în cadrul cãreia au
þinut discursuri numeroºi Rectori ºi
Preºedinþi ai mai multor
Universitãþi europene. Urmate de
alte manifestãri – expoziþii,
conferinþe studenþeºti, prezentãri de
carte, simpozioane, prezentãri de
filme – aniversãrile dedicate
împlinirii a 650 de ani de la
fondarea Universitãþii din Viena se
vor încheia în zilele de 13 ºi 14
iunie 2015 cu un „Campus

Festival”, la care studenþi ai celor
19 facultãþi vieneze vor prezenta
publicului munca ºi realizãrile lor
în domeniul cercetãrii ºtiinþifice,
vor avea loc concerte muzicale,
seminare ºi mese festive. Aniver-
sarea Universitãþii vieneze se
adaugã altor manifestaþii jubiliare –
Universitatea tehnicã, 200 de ani;
Wiener Ring, 150 de ani;
Preºedintele Rudolf Kirchschläger,
100 de ani de la naºtere – care vor
avea loc în anul 2015 la Viena.

Corespondenþã de la Viena,
transmisã de

Mihai ANTHONY
Journalist & Literat 
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„650 Jahre Universität Wien” – este titlul proiectului jubiliar
pentru aniversarea primei universitãþi din spaþiul de limbã
germanã, iar manifestãrile sãrbãtoreºti se desfãºoarã pe

perioada 12 martie – 14 iunie 2015. Universitatea vienezã a fost
fondatã în ziua de 12 Martie 1365 de cãtre ducele austriac Rudolf
IV, der Stifter (01.11.1339 – 27.07.1365) care, la acea datã, era în

vârstã de numai 25 de ani, descendent din familia Habsburg.

UUnniivveerrssiittaatteeaa  vviieenneezzãã  llaa  aa  665500-aa  aanniivveerrssaarree
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

47

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

Expoziþie de artã
fotograficã la Viena

VERNISAJ  

Mag. art. Yvonne OSWALD, Magister Anton Gustav BIRNBAUM
ºi Univ. Prof. Doz. Dr. Felicitas THUN-HOHENSTEIN
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La sediul Institutului Cultural Român
din Viena a avut loc joi, 5 martie 2015, ora
19.00, recitalul pianistului Matei Rogoz.
Repertoriul prezentat a cuprins lucrãri de:

George Enescu (1881-1855) - Suite
no. 2 op. 10 în D Major, I Toccata, II
Sarabande, III Pavane, IV Bourrée; 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) -

Sonata no. 17 op. 31 no. 2 în D Major, I
Largo – Allegro, II Adagio, III Allegretto,
Sonata no. 14 op. 27 no. 2 în C-sharp
Minor, I Adagio sostenuto, II Allegretto,
III Presto agitato ºi

Franz Liszt (1811-1886) - “Après une
lecture de Dante” – Fantasia quasi Sonata.

Pianistul Matei Rogoz s-a nãscut în
Bucureºti în 1973, a absolvit Liceul de
Muzicã „Dinu Lipatti“, la clasa
Profesoarei Ligia Pop ºi apoi
Universitatea Naþionalã de Muzicã din
Bucureºti, la clasa Profesorului
Universitar Sandu Sandrin. În anul 1997 a
urmat cursuri de perfecþionare la ªcoala
Normalã de Muzicã din Paris, sub
îndrumarea lui Françoise Thinat. 

Matei Rogoz este doctor în muzicã al
Universitãþii Naþionale de Muzicã
Bucureºti, cu lucrarea „Sonata pentru pian
în secolele XVIII – XIX. Aspecte stilistice
ºi interpretative“. Pianistul a susþinut
recitaluri la Bucureºti, Viena, Paris ºi în
alte oraºe din Franþa. În anul 2001 a

organizat un concert „George Enescu“ la
Fundaþia Statelor Unite de la Paris, iar în
anul 2002 a susþinut la Ambasada
României din Franþa, în colaborare cu
Institutul Cultural Român de la Paris,
douã concerte dedicate creaþiei enesciene,
filmate ºi difuzate ulterior de postul de
televiziune TVR Cultural din România.
Cu ocazia comemorãrii a 50 de ani de la
moartea compozitorului George Enescu,
pianistul Matei Rogoz a colaborat din nou
cu ICR din Paris la organizarea unui
concert special dedicat celui mai
important compozitor român.  

Anul acesta, când se împlinesc 60 de
ani de la moartea compozitorului,
dirijorului ºi violonistului român George
Enescu, Institutul Cultural Român de la
Viena dedicã memoriei acestuia seria de
evenimente „Enescu ºi Viena“.

Cerespondenþã de la Viena,
transmisã de

Mihai ANTHONY
Journalist & Literat

RReecciittaall  aall  ppiiaanniissttuulluuii  MMaatteeii  RRooggoozz
llaa  II..CC..RR..  ddiinn  VViieennaa

Sãrbãtorirea
Zilei 

Femeii la
Ambasada
României
din Viena



În Belgia, nu se þine post înainte de
Paºti, dar credincioºii catolici obiºnuiesc sã
se spovedeascã cu o zi înainte de Paºti.

WITTE DONDERDAG (Joia Sfântã ) -
În aceastã zi , clopotele nu mai sunã în
turlele bisericilor ºi oamenii spun cã
“Clopotele au fugit la Roma”. Ceremonia
spãlãrii picioarelor se respectã în multe
catedrale ºi parohii care au dotãri speciale
pentru familiile bogate. Doisprezece bãrbaþi
bãtrâni sunt aleºi dupã pioºenia lor pentru a
juca rolul celor Doisprezece Apostoli.

Preoþii spalã picioarele bãrbaþilor ºi dau
pâine ºi milostenii, în memoria lui Iisus,
care a spãlat picioarele discipolilor sãi la
Cina cea de Tainã.

GOEDE VRIJDAG (Vinerea Mare) -
Toate bisericile sunt drapate cu negru în
memoria Patimilor lui Iisus ºi un aer
general de tristeþe întunecã strãzile. La þarã
femeile poartã deseori veºminte cernite.
Dupã-amiazã toatã lumea participã la slujba
de trei ore a Patimilor.

ZATERDAG VOOR PASEN (Sâmbãta
dinaintea Paºtelui) - Clopoþeii care “au
plecat la Roma” în Joia Mare se întorc în
noapte premergãtoare Paºtelui. Începând cu
liturghia de sâmbãtã ei cântã vesel peste tot
iar pãrinþii le spun copiilor cã ele “seamãnã
ouã colorate în grãdini”. În magazinele de
dulciuri ºi patiserie, vitrinele sunt pline cu
clopoþei frumoºi din zahãr colorat, ciocolatã
ºi marþipan. În unele locuri bãieþii ºi fetele
se scoalã devreme, luni dupã Paºti, ºi cautã
ouã în grãdini. Ouãle sunt vopsite în culori
vii sau decorate cu desene cu pãsãri ºi flori.
Fiecare grãdinã ascunde ouã, în copaci, sub
tufe, în iarbã, sub muºuroaie din pietre.
Copiii umplu coºuri mici cu aceste
comorile. Dupã ce gãsesc ouãle din
propriile grãdini, tinerii îºi viziteazã bunicii,
unchii ºi mãtuºile. Pe unde merg, sunt tot
mai multe ouã de gãsit, pentru cã belgienii
sunt la fel de generoºi cu ouãle de Paºti ca
ºi cu muzica veselã a Învierii.

Ca ºi în Germania, se practicã tradiþia
aprinderii focurilor în aer liber pentru
alungarea spiritelor  rele. 

Sursa: http://www.mdlpl.ro

Institutul Cultural Român Bruxelles
ºi Casa de Culturã Belgo-Românã Arthis
a lansat traducerea francezã a romanului
Atac în bibliotecã (fr. Qui veut la peau
d’Andreï Mladin?) de George Arion
vineri, 27 februarie 2015, la ora 18.30. 

Evenimentul s-a va bucurat de
prezenþa autorului ºi a fost urmat de o

discuþie cu publicul. 
George Arion (n.1946) este

considerat unul dintre cei mai importanþi
autori de literaturã poliþistã din România.
Atac în bibliotecã a fost publicat în 1983,
la Editura Eminescu ºi a reprezentat
romanul de debut al lui George Arion.
Este o carte de cotiturã în literatura

poliþistã din România, scrisã cu umor,
suspans ºi cu o subtilã perspectivã criticã
asupra regimului comunist. 

„Povestea este spusã cu mult umor.
Prin stil, George Arion se înscrie în cea
mai bunã tradiþie a literaturii poliþiste.
Aºteptãm cu nerãbdare sã citim ºi alte
romane ale acestui autor „, spune prima
cronicã a romanului, disponibil în
librãriile belgiene din 13 februarie
2015.

Editura franco-belgianã Genèse
Editions publicã al doilea roman al lui
George Arion în traducerea lui Sylvain
Audet, dupã Þintã regalã (Cible royale,
2014). Scriitorul participã la Târgul de
Carte Bruxelles unde îºi va prezenta
cartea la standul Interforum BeNeLux. 

Sursa: icr.ro

Paºtele
în Belgia

Roman poliþist românesc
tradus în Belgia
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Maidanul ucrainean 
prin ochii artiºtilor

europeni ºi ai regizorului
Serghei Lojniþa

Institutul Cultural Român Bruxelles ºi partenerii
sãi din reþeaua EUNIC Bruxelles a institutelor
culturale europene a organizat la Palatul Artelor
Frumoase din Bruxelles o dezbatere despre
metamorfoza ucraineanã, intitulatã Ucraina prin ochii
artiºtilor europeni (Bozar, 11 martie).  Evenimentul se
înscrie în programul retrospectiv dedicat lui Serghei
Lojniþa de Cinematek ºi Bozar.

Serghei Lojniþa este unul dintre cei mai apreciaþi
regizori de documentare. Dupã dezbatere va fi
proiectat în premierã belgianã filmul Maidan, o
cronicã a evenimentelor care au dus la înlãturarea
regimului Ianukovici, premiat în numeroase
festivaluri.

Robert Adam, directorul ICR Bruxelles ºi
preºedintele reþelei EUNIC Bruxelles a deschis
dezbaterea la care participã regizorul Serghei Lojniþa
(Ucraina), fotograful Corneliu Cazacu (România),
Ansis Pûpols (Letonia) ºi scriitorul Ziemovit Szczerek
(Polonia), alãturi de moderatorul Andrew Rettman.

Corneliu Cazacu este un fotograf român stabilit în
Germania care a realizat mai multe fotoreportaje
despre criza ucraineanã. 

Evenimentul s-a înscris într-o serie de evenimente
dedicate conflictelor din estul Europei, co-organizate
de ICR Bruxelles ºi EUNIC Bruxelles, iniþiatã în
noiembrie 2014 cu proiecþia unui documentar despre
românii din nordul Bucovinei în conflictul din
Ucraina.

Sursa: icr.ro

Toto ºi surorile lui
de Alexander Nanãu

la LuxFilmFest

Documentarul lui Alexandru Nanãu Toto ºi surorile lui ºi-a
continuat maratonul european, fiind proiectat în secþiunea
documentare la Festivalul Luxembourg City Film (26 februarie –
8 martie 2015). Toto ºi surorile lui  este un documentar
observaþional de lung metraj, filmat vreme de 14 luni în cartierul
Ferentari din Bucureºti ºi spune povestea a trei fraþi (Totonel, Ana
ºi Andreea) nevoiþi sã se împace cu lipsa mamei ºi sã se
maturizeze înainte de vreme. (sursã: edgeandback.ro) Filmul lui
Alexandru Nanãu, o coproducþie româno-maghiaro-germanã, a
obþinut mai multe premii internaþionale, printre care ºi marele
premiu la Festivalul de Film PremiersPlans (Franþa, 2015). Aflat
la cea de-a cincea ediþie Luxembourg City Film este al doilea
festival ca mãrime din Marele Ducat dupã CinEast, fiind un
eveniment cinematografic de referinþã pentru scena culturalã
localã. Festivalul include pe lângã competiþiile internaþionale ºi
un program special dedicat publicului tânãr.

Sursa: icr.ro



Descoperire neaºteptatã
fãcutã în Olanda. O statuie a lui
Buddha, veche de aproape 1.000
de ani, conþinea trupul mumificat
al unui cãlugãr. Nimeni nu a ºtiut
pânã acum ce ascunde aceastã
statuie.

O echipã de cercetãtori care a
studiat statuia a fost ºocatã sã
descopere trupul mumificat al
cãlugãrului. Acest lucru a fost
posibil cu ajutorul unei
radiografii, la Centrul Medical
Meander din Amsterdam.
Oamenii de ºtiinþã au studiat ºi
cavitãþile toracicã ºi abdominalã
a trupului neînsufleþit, cu ajutorul
unei endoscopii. Acum, cercetã-
torii sunt de pãrere ca trupul
neînsufleþit este al lui Liuquan,
un cãlugãr budist care a murit în
China în jurul anului 1.100.

Organele interne au fost
înlãturate în timpul procesului de
mumificare ºi înlocuite cu
“bucãþi de hârtie pe care erau
printate litere chinezeºti antice”.
Anul trecut statuia a fost parte
din expoziþia “Mumii: Viaþa de
dupã moarte”, gãzduitã de

Muzeul Drents din Olanda. Pânã
în 2014, exponatul nu a fost scos
niciodatã din China. Potrivit unei
broºuri, cazul de faþã ar fi unul
de auto-mumificare. Cãlugãrii
budiºti obiºnuiau sã trãiascã timp
de 1.000 de zile numai cu apã,
seminþe ºi nuci. Apoi, timp de
alte 1.000 de zile consumau doar
rãdãcini, scoarþã de pin ºi un tip
de ceai toxic. În tot acest timp
erau închiºi într-un mormânt.
Cãlugãrii obiºnuiau sã respire
printr-un mic tub ºi aveau un
clopot pe care îl foloseau pentru a

anunþa cã sunt încã în viaþã. Dupã
ce clopotul nu mai era auzit,
cãlugãrul era lãsat în mormânt
pentru alte 1.000 de zile. Despre
cei care reuºeau sã-ºi auto-
mumifice trupul prin aceasta
procedurã se spunea cã au atins
stadiul de iluminare. Nu se ºtie
dacã ºi Liuquan a folosit acest
procedeu, însã lipsa organelor
interne sugereazã cã nu ar fi aºa.
Statuia se aflã în acest moment
expusã în Ungaria, la Muzeul de
Istorie Naturalã.

Sursa: ziuaveche.ro
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Dupã smartphone ºi smart
watch, urmeazã conceptul de smart
house – casa care te lasã sã o
configurezi dupã bunul plac ºi care
nu consumã aproape deloc energie.
Încã nu avem maºini zburãtoare, dar
o altã viziune din anii ’50 este
aproape de realitate. Inspiratã în
mare parte din designul casei Futuro
– în formã de farfurie zburãtoare -
noua locuinþã, ridicatã în Olanda,
poate fi controlatã prin telecomandã,
este foarte eficientã din punct de
vedere energetic ºi poate fi adaptatã
în funcþie de schimbãrile care survin
pe parcursul anilor în cadrul unei
familii, datoritã designului în formã
de petale.  “Totul este flexibil.
Camerele sunt gândite fãrã coloane.
Dacã un client vrea sã transforme
sufrageria în dormitor sau birou, este
posibil”, spune Ben van Berkel,

fondator al UNStudio, firma de
arhitecturã care a creat acest model
de casã.  Tot ce este electric în
aceastã casã poate fi controlat cu
ajutorul smartphone-ului. În afara
aplicaþiei dedicate, proiectul e
similar cu predicþia care poate fi
cititã într-un ziar din 1950:
“Oamenii vor trãi în case atât de
automatizate, încât butoanele vor fi
înlocuite de amprente ºi de sisteme
care recunosc vocea proprietarilor.
Unii oameni pot astãzi sã apese pe un
buton pentru a închide fereastra sau
chiar pentru a pregãti cafeaua.
Mâine, asemenea sarcini vor fi
realizate de cãldura amprentei
tale…”

“Poþi face orice vrei cu telefonul
în ceea ce priveºte energia. E ceea ce
viseazã toata lumea – sã îþi încãlzeºti
locuinþa cu puþin timp înainte sã

ajungi acasã, sã pui ceaiul la fiert, sã
reglezi luminozitatea”, precizeazã
van Berkel.  Casa are ºi un ecran
central de unde pot fi controlate toate
sistemele, de la panourile solare la
pompa de cãldura.  Bineînþeles,
gadgeturi inteligente precum Nest au
început deja sã permitã ca orice casã
sã poatã fi controlatã de la distanþã.
Însã arhitecþii susþin cã acest concept
– smart – ar trebui sã meargã dincolo
de instalaþiile cu conexiune Wi-Fi.
“Nu ar trebui sã avem doar Internetul
lucrurilor. Mai important este sã
încerci sã combini acest Internet în
arhitectura casei. Pânã ºi materialele
din care este construitã casa sunt
smart: de la sistemele de energie
pânã la izolare”, explicã
reprezentantul firmei de arhitecturã.
Materialele pe care el le denumeºte
“smart” interacþioneazã cu alte

elemente ale casei fãrã conexiuni
digitale. Spre exemplu, podeaua din
beton este încãlzitã de þevi încastrate.
Dupã ce apa caldã trece prin ele,
încãlzind betonul, casa poate rãmâne
caldã în mod pasiv pentru 7 ore.  “De
asemenea, energia folositã în casã

poate fi reutilizatã. Aºadar, consumul
de energie într-o astfel de casã
aproape cã este redus la zero”,
subliniazã van Berkel, citat
de Fastcoexist.  Primul model a fost
finalizat toamna trecutã.

Sursa: dailybusiness.ro

Cea mai deºteaptã casã: O configurezi cu
telefonul ºi nu consumã deloc energie

Secretul din statuia lui Buddha

Clopotele bisericilor olandeze,
ce bãteau de secole pentru a
avertiza asupra inundaþiilor care

ameninþau zonele mai joase ale
þãrii, bat acum din cauza unei alte
primejdii: cutremurele asociate cu

cel mai mare perimetru de
exploatare a gazelor din Europa.
„Banii pot cumpãra o mulþime de
lucruri, dar clãdiri precum acestea
nu pot fi înlocuite”, spune Jur
Bekooy, un inginer civil din cadrul
Asociaþiei Groningen pentru
Biserici Vechi, indicând crãpãturile
din tavanul ºi pereþii bisericii Maria
din secolul al 13-lea din satul
Westerwijtwerd. Ignorate de ceva
vreme, vocile precum cea a lui
Bekooy încep sã fie auzite pe
mãsurã ce se apropie data alegerilor
în aceastã lunã ºi dupã ce asociaþia

bisericilor a publicat un raport
îngrijorãtor, scrie Reuters,
potrivit CNBC.  Aceasta acuzã
autoritãþile olandeze ºi operatorii
perimetrului de gaze, Royal Dutch
Shell ºi Exxon Mobil Corp, cã au
ignorat riscul de cutremure asociat
cu exploatãrile de gaze din
perimetrul Groningen. Acest
perimetru este al 10-lea cel mai
mare din lume ºi se preconizeazã cã
va acoperi necesarul de gaze al
Olandei de 20-30 miliarde de mc pe
an pânã în 2025. De asemenea,
olandezii au contracte pentru a livra

anual între 40 ºi 60 miliarde de mc
unor cumpãrãtori din Germania,
Marea Britanie, Italia, Belgia ºi
Franþa. În total, Groningen ºi alte
perimetre mai mici din Olanda
acoperã 15% din consumul de gaze
al Europei, reprezentând o
alternativã la gazul rusesc. Când
ministrul olandez al Economiei,
Henk Kamp, a cerut recent
reducerea cu 16% a producþiei de
gaze din Groningen, preþurile
gazelor au crescut peste tot în
Europa de Vest.

Sursa: dailybusiness.ro

De ce bat clopotele în Olanda?
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Paºtele în Olanda este marcat de carnavalurile
care preced perioada de post ºi penitenþã.
Pregãtirile pentru carnavaluri încep încã din anul
anterior în cea de-a 11 zi a celei de-a 11 luni, când
un consiliu de 11 persoane se întâlneºte pentru a
pune la cale programul carnavalurilor.   În timpul
carnavalurilor, olandezii participã la diverse
petreceri, parade ºi baluri mascate.   În fiecare oraº
o persoanã este aleasã Prinþul Carnavalului ºi îi
sunt înmânate cheile urbei. 

În Palm Zondag sau în Palm Sunday, copiii
„scotocesc” fermele vecinilor pentru a strânge cât
mai multe ouã. Nu este vorba de vreun delict, ci
acesta este un fel de sport naþional cu ocazia
sãrbãtorii de Paºte.  

În timp ce se pregãtesc pentru a-ºi duce la
îndeplinire sarcina, copiii trebuie sã poarte un bãþ
denumit „palmierul” de Paºte sau Palmpaas. Bãþul
este ataºat la un cerc care este împodobit cu
steaguri colorate din hârtie, coji de ouã, inele de
zahãr, portocale, struguri. Palmpaas-ul seamãnã
destul de bine cu sorcovã româneascã. 

În regiunile estice ale Olandei, sãtenii
obiºnuiesc sã aprindã câte un foc în aer liber pe cel
mai înalt deal din împrejurimi. ºi pentru cã existã
o competiþie între sate, fiecare localitate dorind sã
aibã cel mai mare foc, sãtenii încep sã adune
lemne cu câteva sãptãmâni înainte de Paºte. 

În prima zi de Paºte, olandezii obiºnuiesc sã
ia masã în familie. Masa este atent decoratã de
gospodine cu ouã colorate ºi flori de primãvarã.
Nelipsitã din meniul tradiþional al olandezilor este
„Paasbrood”, un fel de pâine dulce care conþine
struguri ºi stafide.

Sursa: curentul.info

Muzeul de Genþi ºi Poºete, cel mai mare
muzeul din lume de acest fel, ºi singurul din
Europa, se aflã la Amsterdam în Olanda. Cu
o colecþie ce cuprinde peste 5 000 de poºete,
genþi, cufere, sãculeþe, huse ºi accesorii
datând din Evul Mediu pânã în prezent,
muzeul este considerat un paradis al
femeilor ºi nu numai.

Ideea înfiinþãrii unui astfel de muzeu a
pornit de la o geantã cumpãratã, în 1820, de
o colecþionarã de artã din Amsterdam,
Hendrikje Ivo. Geanta respectivã i-a stârnit
pasiunea pentru aceste accesorii. Ea s-a
gândit sã arate lumii o parte din colecþia sa,
astfel cã un timp, muzeul a funcþionat într-o
casã cu douã camere. Pe mãsurã ce colecþia
a crescut, aceasta i-a gãsit o nouã locaþie, pe
unul dintre cele mai prestigioase canale din
Amsterdam, într-o casã uluitoare construitã
în 1864.

Colecþia muzeului prezintã istoria
culturalã europeanã a genþii în decursul a
circa 500 de ani ºi evidenþiazã diversitatea

formelor, funcþiilor ºi materialelor sale
ºi, în acelaºi timp, pune accentul pe
povestea fiecãrui obiect al expoziþiei ca
factor de stil ºi modã ºi pe efectele pe
care le-a avut asupra dezvoltãrii
societãþii. Obiectele sunt expuse în sãli
cu tavane pictate ºi cãmine datând din
secolele XVII-XVIII, sãli ce sunt

organizate pe epoci din care au fãcut parte
respectivele accesorii. 

Sunt expuse sute de genþi, între care cele
mai vechi dateazã de la sfârºitul secolului al
XVI-lea. Acestea aveau dimensiuni reduse
fiind folosite, la vreme respectivã, pentru a
transportul monedelor, cheilor, truselor de
cusut. Pot fi vãzute genþi de mânã devenite
ulterior un element feminin nelipsit, de
multe ori cu ornamente elaborate. Odatã cu
venirea revoluþiei industriale din secolul al
XVIII-lea, tehnologia ºi creºterea
transportului feroviar accesibile clasei de
mijloc a dus la apariþia genþilor de mânã mai
mari, mai durabile, confecþionate de cele
mai multe ori din piele. 

Colecþia permanentã cuprinde mai multe
mini-expoziþii. Astfel, „Timeline“ oferã
informaþii despre evoluþia de-a lungul
timpului acestui accesoriu începând cu anul
1600 ºi terminând epoca modernã.
„Highlights“ prezintã cele mai valoroase

exponate ale colecþiei, între care o geantã
sub formã de brioºã bãtutã în cristale
Swarovski, în timp ce „Designer Bags“
oferã câteva modele celebre, precum geanta
„Kelly“ produsã de Hermes.
„Contemporary  Designers“  expune ideile
designerilor viitorului, în timp ce „Shapes si
Materials and Techniques“ prezintã câteva
genþi ieºite din tipar. 

Piese ale unor mari nume din domeniul
fashion, precum Dior, Channel sau Versace,
fac parte, de asemenea, din colecþia
muzeului. Printre aceste articole de brand
ajunse în prim-plan în anii 1950, se remarcã
geanta „2.55“ creatã de Coco Channel, în
februarie 1955, ºi devenitã o emblemã a
femeii care munceºte, un accesoriu feminin
practic, simplu ºi elegant în acelaºi timp. 

Pe lângã colecþia permanentã sunt
organizate ºi expoziþii temporare. De
asemenea, muzeul deþine o cafenea ºi un
impresionant magazin de un pot fi
achiziþionate aceste minunate accesorii.

În 2014, Muzeul de Genþi ºi Poºete a fost
numit de cãtre site-ul de turism Fodor, unul
dintre zece cele mai bune muzee de modã
din lume. Acesta este vizitat anual de
aproximativ 80.000 de persoane.

AGERPRES/(Documentare-Cerasela
Bãdiþã; editor: Irina Andreea Cristea)

Paºtele în Olanda 

MUZEELE LUMII: Muzeul de Genþi ºi
Poºete din Amsterdam

Evenimentul, denumit „primul circ cu
drone din lume“, va avea loc pe Amsterdam
Arena din Olanda. Protagoniºtii show-ului -
roboþi ºi drone - vor fi echipaþi cu diverse
lasere ºi proiectoare, informeazã dailymail.
co.uk. Pe scenã vor fi amenajate circuite de
curse auto la care participã diverse maºini
conduse de oameni.

„În acest show exploziv ºi care genereazã

multã energie, dronele vor ocupa centrul
scenei, unde vor prezenta un amestec de
muzicã, spectacole video, proiecþii ºi efecte
speciale“, au precizat organizatorii
proiectului. „Concertul AIR2015 va oferi
spectatorilor posibilitatea de a experimenta o
varietate de numere de balet ºi muzicã, curse
ºi lasere, circ, iluzii ºi o întreagã magie oferitã
de sute de drone“.

Primul show din cadrul conceptului
AIR2015, la care vor participa câteva sute de
drone, este programat pentru acest an.

Concertul este organizat de compania
Fjuze în colaborare cu Forþele Aeriene Regale
din Olanda.

Data la care va avea loc evenimentul nu a
fost deocamdatã anunþatã.

Sursa: mediafax.ro

Amsterdam, sufocat
de biciclete

Locuitorii din Amsterdam se confruntã cu o
situaþie excepþionalã: nu mai sunt locuri de
parcare suficiente pentru cele 880.000 de
biciclete care strãbat zilnic strãzile oraºului.
Într-un efort de a rezolva problema, autoritãþile
au decis construirea altor 40.000 de noi locuri
de parcare pânã în 2030. Primele investiþii vor fi
orientate cãtre înfiinþarea a douã insule
artificiale care sã gãzduiascã câte 2.000 de
locuri de parcare fiecare, dar ºi pentru crearea
unei parcãri subacvatice cu 21.500 de locuri în
zona lacului care înconjoarã Gara Centralã.
Aceasta va fi legatã printr-un tunel de sistemul
de metrou al oraºului. Deºi investiþiile par
extrem de costisitoare, ele sunt extrem de
necesare. Aproape 60% dintre locuitori folosesc
bicicletele în fiecare zi, iar 43% se deplaseazã
spre locul de muncã ºi dinspre acesta folosind
bicicleta. De asemenea, bicicletele parcate
necorespunzãtor sunt extrem de costisitor de
ridicat. Pentru cele 73.000 de biciclete ridicate,
municipalitatea a cheltuit în 2013 între 50 ºi 70
de euro, în timp ce proprietarii au plãtit pentru
recuperarea acestora doar între 10 ºi 12 euro.

Sursa: eazi.ro

„Primul circ cu drone din lume“, organizat de o companie
olandezã, va avea loc pe un stadion din Amsterdam



Mã gândesc s.e.c (salvo errore
calculi ( sub rezerva unei erori de
calcul), cã sãrãcia nu poate fi
definitã.

Sau, ºi mai exact, ea nu are o
definiþie, sã-i zicem, satisfãcãtoare,
fie ºi pentru faptul cã se manifestã în
diferite forme. Doar comparaþiile
ajutã ca, din când în când, sã putem
evalua ce ºi cum în cestiune. Sigur,
standardele sunt diferite de la þarã la
þarã, aºa cã nu poate fi luat în calcul
absolut nici propoziþia dupã care „o
viaþã lipsitã de ºansele de a trãi în
cadrul unul anumit standard minim
de nivel de trai” se dovedeºte a fi
incompletã.

Statisticile abundã de cifre, care
mai de care mai prãpãstioase. Dar
raportarea fiecãruia la sãrãcie poate
anula multe din aceste constatãri
sociologice. 2,6 miliarde de semeni
nu au sistem de canalizare; 1,4
miliarde de oameni nu au acces la
energie electricã; 880 milioane
trãiesc fãrã apã potabilã…Evident
cã vorbim despre lumi pe care abia
dacã le intuim. ªi chiar dacã le
cunoaºtem, nu putem pune semnul
de egalitate cu sãrãcia. Pur ºi simplu
pentru cã factorii perturbatori ai unei
analize obiective nu permit sã
apreciem dacã o parte dintre aceºti
oameni îºi doresc realmente
electricitate, canalizare, apã…

Nici Bãtrânul Continent nu
scapã de spectrul sãrãciei. Dar, de
cele mai mult ori, este vorba despre
o… altfel de sãrãcie. În Germania,
bunãoarã, limitele sãrãciei au fost

stabilite la un venit lunar de sub 983
euro. Vorbim de anul 2003. Pentru
cã 2014 marcheazã o scãdere a
acestei cifre la tot ce e sub 892 euro.
Pentru o persoanã singurã, desigur.
Pe de altã parte, o familie cu doi
copii trãieºte în mizerie, dacã au un
venit de 1872 euro. În Norvegia –
1260 euro, iar în România – sub 180
euro. În aceste condiþii, statul român
trebuie sã recunoascã cã are 22% din
populaþie sub pragul sãrãciei.
Evident cã mergând mai departe pe
firul acestei logici, ne vine sã râdem
când spunem (spun ei, mã rog) cã tot
în Germania sãrãcia a crescut cu
15% în 2013, faþã de anul abia
încheiat ºi cã acest flagel afecteazã
12,5 milioane de persoane. Totuºi,
recunosc fãuritorii de statistici,
introducerea salariului minim brut
de 8,5 euro/orã va contribui la
modificarea acestor date. În bine,
sperãm noi.

Neîndoielnic cã ºi europenii
sperã în mai bine. Iar politicienii
opintesc sã le satisfacã doleanþele.
Dovada? „Platforma europeanã de
combatere a sãrãciei ºi a incluziunii
sociale”. Care, în esenþã, zice cã
pânã în 2020 luxul ne mãnâncã! Pe
toþi. Numai cã, pânã atunci, 20 de
milioane de oameni trebuie scoºi de
sub incidenþa ameninþãtoare a
sãrãciei ºi excluziunii sociale. 20%
din Fondul european social va
merge pentru acest program/de-
ziderat. Cu atâtea puncte ºi
subpuncte, încât nu are rost sã ne
batem capul cu ele. Din acest motiv

am delegat puterea altora, nu?
Nimeni nu ne poate explica însã

de ce atâta bãtaie de cap cu mai noii
intraþi în Europa! Toatã lumea, de
bine de rãu, avea un loc de muncã,
un acoperiº deasupra capului…
Toate acestea nu trebuiau distruse de
cãtre drãguþii de europeni. Pentru cã,
iatã, trebuie s-o ia de la „0”. Ex post
facto (dupã ce fapta s-a îndeplinit)
ºansele de a intra în rând cu lumea
sunt tot mai mici. E drept cã mare
parte din sãracii Europei se gãsesc ºi
în þãrile cu…nasul pe sus. Dar acolo
lucreazã români, albanezi, sârbi,
unguri, alungaþi din fabricile ºi
uzinele lor, sclavi acum pe
plantaþiile bogaþilor occidentali. ªi,
culmea, tot ei mârâie cã – vezi,
Doamne! – imigraþia le stricã tihna
ºi bunãstarea. ªi, pe chestia asta,
incluziunea se referã,tacit, doar la
minþile luminate ºi la populaþia
calificatã ce le întreþine starea de
bine. Restul (sãrãntocii, necalificaþii,
etniile etc.) trebuie integrate tot de
cãtre noi.

Ãºtia, ajunºi sub pragul
sãrãciei…

Radu VIDA
http://ziarulfaclia.ro
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Aceastã prestigioasã
recunoaºtere literarã din spaþiul
german a fost atribuitã
scriitorului român de cãtre un
juriu internaþional pentru trilogia
„Orbitor”, a cãrei ultimã parte a
apãrut în limba germanã în anul
2014, la editura Zsolnay, în
traducerea lui Ferdinand
Leopold. Premiul va fi înmânat
autorului într-un cadru festiv, pe
11 martie 2015, în deschiderea
Târgului de Carte de la Leipzig.
Tradiþionala Laudatio la adresa
laureatului va fi susþinutã de
scriitorul Uwe Tellkamp,
câºtigãtor el însuºi al Premiului

German al Cãrþii (Deutscher
Buchpreis) în anul 2008. Premiul
Cãrþii pentru Înþelegere
Europeanã i-a fost acordat lui
Mircea Cãrtãrescu pentru
“caracterul universal al trilogiei
sale”, cât ºi pentru faptul cã
aceasta reprezintã “una din cele
mai excesive opere ale literaturii
mondiale”, în “romanul sãu
universal atingând multe lumi ale
ºtiinþei ºi limbii, cu elemente de
metafizic, fantasmagoric ºi
apocaliptic”.

Lectura prestigiosului scriitor
român se desfãºoarã sub titlul
„Orbitor – Revoluþia statuilor” ºi

va avea loc în 12 martie 2015, în
intervalul orar 12 – 13, în cadrul
forumului Ost – Sud-Ost (Hala 4,
Standul E505). Moderator al
întâlnirii cu publicul german va fi
scriitorul ºi traducãtorul german
de origine românã Ernest Wich-
ner, directorul Literaturhaus
Berlin.

Târgul internaþional de Carte
de la Leipzig, organizat anual în

luna martie, reprezintã o
manifestare de tradiþie ºi
prestigiu, fiind în prezent unul
dintre cele mai mari târguri de
gen, la nivel mondial, dupã cele
de la Paris, Frankfurt ºi
Goteborg. Originile Târgului de
Carte de la Leipzig ajung pânã în
secolul XVII, acesta fiind
surclasat abia dupã 1945 de
Târgul din Frankfurt, ca târg de

specialitate. Anual, în centrul
atenþiei se aflã literatura
naþionalã a câte unei þãri,
invitatul special din 2015 fiind
Israel – în semn de omagiere a 50
de ani de relaþii diplomatice
germano-israeliene. România a
fost prezentã în calitate de invitat
special la Târgul de Carte de la
Leipzig în anul 1998.

http://ziarulfaclia.ro

OO  LLEECCTTUURRÃÃ  CCUU  MMIIRRCCEEAA  CCÃÃRRTTÃÃRREESSCCUU
LLAA  TTÂÂRRGGUULL  DDEE  CCAARRTTEE  DDEE  LLAA  LLEEIIPPZZIIGG
În cadrul Târgului Internaþional de Carte de
la Leipzig, Institutul Cultural Român de la
Berlin organizeazã, în 12 martie 2015, o

lecturã ºi o întâlnire cu publicul a
scriitorului Mircea Cãrtãrescu, câºtigãtor al
Premiului Cãrþii pentru Înþelegere Europeanã

al Oraºului Leipzig pentru anul 2015.

Deputatul minoritãþii germane din România, Ovidiu Ganþ, a fost
decorat sâmbãtã 7 martie a.c. de cãtre Werner Hans Lauk,
ambasadorul Republicii Federale Germania în România, cu Crucea
de Merit în rang de Ofiþer a Ordinului de Merit al Republicii
Federale Germania.

Distincþia i-a fost acordatã ”în recunoaºterea deosebitelor sale
merite faþã de Republica Federalã Germania”, au anunþat
oficialitãþile germane. Decernarea distincþiei a avut  loc la

Timiºoara, oraºul de domiciliu a deputatului de etnie germanã.
”Astfel este apreciat angajamentul îndelungat ºi constant al
deputatului Ganþ în special pentru minoritatea germanã din
România, dar ºi pentru relaþiile româno-germane în general. În anul
2008 i-a fost deja acordat deputatului Ovidiu Ganþ Crucea de Merit
în rang de Cavaler a Ordinului de Merit al Republicii Federale
Germania. Crucea de Merit în rang de Ofiþer reprezintã, prin urmare,
o„ridicare în rang” fiind astfel un semn important al aprecierii
angajamentului neobosit al deputatului Ganþ în favoarea minoritãþii
germane din România”, informeazã Ambasada Germaniei într-un
comunicat de presã.

http://www.turnulsfatului.ro

Deputatul Ovidiu Ganþ, ridicat
în rang de statul german
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SUDOKU 

– Fiule, dacã nu reuºeºti nici
astãzi la examen, sã uiþi cã sunt
tatãl tãu!

– Bine, tatã...
Dupã câteva ore, se

întoarce fiul de la facultate:
– Deci, care este rezultatul la

examen? - întreabã tatãl.
– Iertaþi-mã, cine sunteþi

dumneavoastrã?
********

– Cum a fost astãzi la
examen, dragul mamei? 

– Ca-ntre popi!
– Cum adicã…?
– Pãi, eram toþi îmbrãcaþi în

costume negre, cu cãmãºi albe…
ºi era o tãcere profundã.

– Bine, bine. Dar care este
legãtura cu… popii?

– Aaa, pãi acolo toþi ne
închinam: Când întrebau
profesorii, mã închinam eu; când
rãspundeam eu, se închinau
profesorii…

********
Un student vorbeºte cu tatãl

sãu la telefon:
– Tatã, trimite-mi urgent 200

de lei! 
– Nu aud nimic! 
– Trimite-mi urgent 200 de

lei! 
– Nu aud nimic! 

(În dialog intrã operatorul
de la centrala telefonicã ºi spune: 

– Dar eu aud perfect!)
– Atunci trimite-i tu 200 de

lei! 
********

Ion cere sfatul unui preot:
– Pãrinte, eu sunt un om

muncitor ºi credincios, dar nu
am noroc sã câºtig mulþi bani.  

– Ca sã fii ajutat sã câºtigi, sã
primeºti, trebuie mai întâi sã dai,
sã-i ajuþi ºi tu pe alþii!

– ªi cum trebuie sã fac?
– Ioane, ai ceva bani la tine?
– Da, pãrinte, am 50 de Euro.

– Bine, când pleci acum spre
casã, dãruieºte aceºti bai primei
persoane întâlnite.

Ion mulþumeºte preotului
pentru sfat ºi pleacã spre casã.
Dupã câþiva paºi, întâlneºte  pe
trotuar o tânãrã blondã, elegantã,
cu minijupã, cãreia îi oferã banii:

– Poftim 50 de Euro.
– Numai 50 de Euro? Costã

100! – îi replicã blonda.
– Bine, dar preotul mi-a spus

cã sunt de ajuns ºi 50 de Euro…
– Asta pentru el, cã este client

vechi !!!
********

– Pãrinte, am pãcãtuit! – se
spovedeºte Ion unui preot. În
timpul rãzboiului mondial

am ascuns  un evreu în
dulap ºi i-am oferit îngrijire.

– Dar ãsta nu-i un pãcat. I-ai
salvat viaþa !

– Da, dar i-am cerut 100 de
lei pe zi. 

BBAANNCCUURRII ,,     GGLLUUMMEE.. .. ..

CULMEA NAVIGAÞIEI

Sã navighezi în apele unui diamant.

CULMEA DEªERTULUI

Sã plantezi în Sahara plãcute cu: Nu cãlcaþi iarba!.

CULMEA PACIFISMULUI

Sã fumezi pipa pãcii la Rãzboieni.

CULMEA HIPISMULUI

Sã duci pânã la potou o tuberculozã galopantã.

CULMEA NAIVITÃÞII

Sã-l întrebi pe medicul care þi-a recomandat sã dormi o

orã dupã masã dacã n-ar fi mai bine sã dormi în pat.

CULMEA CIZMARULUI

Sã repari ghetele unei vite încãlþate.

ULMEA IUBIRII

Sã fii singur ºi sã te simþi în plus.

FOLCLOR INTERNET-IST ROMÂNESC
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TALON DE CONCURS
Poþi câºtiga un abonament ANUAL la ziarul VOCEA TA dacã vei

rãspunde corect la urmãtoarea întrebare:

Întrebare:

Ce firmã de telefonie mobilã s-a lansat în România?

Rãspuns:
_______________________________________________

_______________________________________________

Nume__________________________________________; 

Prenume _______________________________________;

Adresa _________________________________________

_______________________________________________

Telefon ________________________________________;

47

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

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

Câºtigãtorul din
numãrul trecut

este ELENA
ONGHERTH,

OBERASBACH

Pui la cuptor cu usturoi ºi cartofi noi
Timp de preparare: 30 min
Timpul de gãtire: 40 min
Gata în: 1 orã, 10 min

Ingrediente
1 pui; 1 kg cartofi noi; 3 cãþei de usturoi; 50 g unt; 2 linguri ulei; 250 ml supã

de pui; 1 foaie de dafin; 1 crenguþã de cimbru; sare; piper

Preparare
Se preîncãlzeºte cuptorul la 1800C. Se unge puiul pe toate pãrþile cu untul topit,

apoi se dã cu sare ºi piper. Se unge o tavã cu ulei ºi se pune puiul.
Se curãþã usturoiul ºi se taie felii. Se spalã bine cartofii noi ºi se curãþã de coajã.

Se pun în tavã, de jur-împrejurul puiului, la fel ºi usturoiul. Se varsã în tavã ºi supa
de pui.

Se curãþã cimbrul ºi se presarã deasupra puiului, pe care se pune ºi foaia de
dafin. Se lasã la cuptor cca 1 orã, la foc mic ºi se serveºte cald.

Poftã bunã!

REÞETA LUNII

Coada racului (Potentilla anse-
rina - L) este o plantã din familia
Rosaceae, cunoscutã sub mai multe
denumiri populare: argentinã, argin-
ticã, arginþel, argindeana, buboasa,
buruiana de scrânte, buruiana-
junghiurilor, coada-dracului, forostoi,
iarba-gâºtii, iarba-scrântiturii, ioluþ,
sclintita, scrântitoare de baltã,
scrânteala, troscot, vintricea, zolotnic.

Descriere
Coada racului este o plantã

erbacee, înaltã de 15-20 cm, cu frunze
întrerupt-penatifide ºi flori mari,
galbene. Este întâlnitã în locuri
nisipoase umede, pe marginea
ºanþurilor, lacurilor ºi râurilor, atât la
câmpie cât ºi în zone mai înalte.
Înfloreºte din luna mai pânã toamna
târziu. Coada racului este o plantã
erbacee piticã ce prezintã o tulpinã

culcatã ºi mai mulþi stoloni din care
cresc alte plante. Frunzele sunt aºezate
sub formã de rozetã având o culoare
verde-alburie pe faþã si verde-argintie
pe spate. Florile sunt solitare, susþinute
de un pedicel lung ºi au o culoare
gãlben-aurie.

În scopuri medicinale se
întrebuinþeazã pãrþile aeriene (Herba

Anserinae), recoltate în perioada
înfloririi, alcãtuite din tulpinile laterale
ºi frunzele bazilare ºi uneori rãdãcina.

Indicaþii
Intern: în anemie, diaree,

hipermenoree (regleazã durerile în
menstruaþiile abundente), enterocolitã,

calculozã renalã, colici gastrice ºi
convalescenþã, dureri stomacale,
afecþiuni ginecologice de orice naturã,
hemoragii de orice naturã, cancer
uterin sau de colon, dureri abdominale,
paraziþi intestinali, dureri uterine,
dismenoree, menstruaþii abundente,
leucoree, osteoporoza, spasme
pioroce, reglarea menstrelor.

Extern: spãlãturi locale în leu-
coree, în ulceraþii ale pielii precum ºi
în tratarea gingivitei, în arsuri, ten se-
boreic, lacrimarea ochilor, eczeme, a-
vând acþiune sedativã pe lângã pro-
prietãþile antiseptice, friguri, ulceraþii
cutanate, cicatrizante ºi hemostatice.

Contraindicaþii
Nu se administreazã decât dupã

mese deoarece produce iritaþii gastro-
intestinale. Nu este recomandatã
bolnavilor de rinichi ºi de ficat.

SÃNÃTATE ADEVÃRATÃ DIN NATURÃ

Coada calului - o plantã minune! 

ZZiiaarr  ddiissttrriibbuuiitt  îînn  AAuussttrriiaa,,  BBeellggiiaa  GGeerrmmaanniiaa  ººii  OOllaannddaa

În prima parte a
lunii se întrezãresc
c h e s t i u n i

financiare legate de banii
câºtigaþi din muncã proprie.
Existã multe nemulþumiri în
acest segment de viaþã.

La începutul lunii
ar trebui sã te
simþi în formã,

chiar dacã stãrile de spirit
vor fluctua destul de mult.
Recomandabil este sã îþi þii
firea ºi sã încerci sã fii mai
obiectiv.

Dorinþa de
retragere din
forfota vieþii va fi

foarte pregnantã în primele
zile ale lunii. Sufletul tãu are
nevoie de liniºte, momente
de singurãtate ºi planuri noi
de dezvoltare.

Prietenii ºi
protectorii îþi sunt
alãturi în primele

zile ale lunii. Bine este sã fii
prudent, întrucât discordia
îºi face de cap la acest
capitol ºi poþi avea neplãceri
greu de estimat ºi controlat.

Astrele îþi reco-
mandã ca în pri-
mele zile ale lunii

sã te ocupi de domeniul pro-
fesional, în speþã de relaþiile
cu ºefii. Sunt posibile
discuþii aprinse, reproºuri.

Relaþiile cu strã-
inãtatea îþi des-
chid aceastã lunã.

S-ar putea sã iei legãtura cu
cineva aflat departe de
graniþele þãrii sau sã te ocupi
de aspectele legate de o
cãlãtorie îndepãrtatã.

Tu vei deveni
motorul zodia-
cului începând cu

aceastã lunã, datoritã intrãrii
planetei Marte în semnul
tãu. 

În prima parte a
lunii, astrele îþi
recomandã sã fii

atent la relaþiile parteneriale
ºi la colaborãrile în care eºti
implicat sau vrei sã te
implici.

Luna îþi aduce
schimbãri parte-
neriale, finalizãri

de proiecte ºi loc în viaþa ta
pentru colaborãri noi. Sunt
posibile discuþii contradic-
torii cu partenerul de viaþã
sau de afaceri. 

Preocupãrile le-
gate de înfrumu-
seþarea trupului ºi

sufletului tãu continuã, spre
marea admiraþie a celor din
jur. Ai idei bune, vorbeºti
frumos, însã bine ar fi sã nu
îþi divulgi chiar toate
planurile.

Primele zile ale
lunii sunt favo-
rabile activitãþilor

gospodãreºti. Vei putea face
mai uºor curãþenii generale,
reparaþii curente sau o
aprovizionare. 

Personalitatea ta
capãtã conotaþii
armonioase, gus-

tul pentru artãºi lux va fi la
cote înalte. Bine ar fi sã îþi o-
rientezi eforturile cãtre obi-
ective ºi þeluri bine definite.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Caut familii sau persoane în vârstã- cetãþeni
germani pentru îngrijire. Telefon: 0151 43510905

Organizãm evenimente: zile de naºtere, nunþi,
botezuri, carnavaluri, întâlniri cu prietenii, revelioane
etc. Vã punem la dispoziþie servicii de catering cu meniu
specific românesc ºi muzicã live ce ce-a mai bunã
calitate. Vã gãsim locaþia potrivitã. Preþuri absolut
accesibile ºi distracþie garantatã. Contactaþi-ne!
Telefon: 0151 21315812

Organizãm petrecere de 8 Martie! Pentru toate
doamnele ºi domniºoarele dornice de distracþie de ziua
femeii, însoþite sau nu. Bufet cu preparate delicioase,
deserturi, muzicã, chef la maxim. Preþul biletului: 40
Euro/ persoanã. Contactaþi-ne! Cristina ºi Florin.
Telefon: 0151 21315812

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.

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-

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! 

Bãrbat serios, cu experienþã în construcþii, zidar,
finisaje, caut loc de muncã în Nürnberg. Rog seriozitate.
Telefon: 0152 5700456 sau 0172 7307216

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.

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.

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.

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
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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

Un om rãmas tânãr, de 65 ani, îºi cautã
jumãtatea sa în vederea bunei înþelegeri ºi dragoste
pentru viitor. Telefon: 0152 16758270

Ardeleancã 55 ani, doresc sã cunosc un bãrbat
cu vârsta între 55-65 ani, un cetãþean român sau cu
cetãþenie germanã, în vederea unei relaþii bazatã pe
sinceritate. Telefon: 0151 68570707 sau 0748133130

Doamnã 46 ani, stabilitã în Germania, caut un
bãrbat serios pentru o relaþie de prietenie, eventual
cãsãtorie. Condiþii: sã fie cu domiciliul în zona (
Nürnberg, Fürth, Erlangen)

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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Stimaþi cititori,
Pentru cã ni s-a cerut de mai multe ori sã înfiinþãm o rubricã de micã publicitate, vã oferim

oportunitatea de a ne trimite anunþul dumneavoastrã absolut gratuit. Vã aºteptãm!

Talon pentru anunþ gratuit 
- PENTRU PERSOANE FIZICE -

Nume___________________________________; 

Prenume ________________________________;

Adresa __________________________________

Telefon __________________________________;

Text anunþ:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

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

sau scrieþi-ne anunþul dvs. pe e-mail: asii.romani@yahoo.com

Rubrica:

vânzãri-cumpãrãri     cereri-oferte muncã     matrimoniale     diverse

Doreºti sã faci parte din membrii
Asociaþiei DACIA e.V. din

Nürnberg? Eºti o persoanã cu
ambiþii ºi doreºti sã faci ceva
pentru comunitatea românã?

Atunci sunã la numãrul de
telefon: 0049 160 33 73 128 sau

scrie-ne pe adresa: asii.romani@
yahoo.com. Vom gãsi împreunã  o

metodã de a colabora!
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