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Suntem la începutul 
epocii digitale

Fermecat de Transilvania. 
Un neamþ ºi-a vândut 
afacerea cu 10 milioane de euro 
ºi s-a mutat în Mureº

Mircea Cãrtãrescu a fost 
desemnat câºtigãtorul Premiului
de Stat al Austriei pentru
Literaturã Europeanã pe 2015 

„Primãvara româneascã 
la Bruxelles”

Sãrbãtoreºte Ziua 
Regelui pe strãzile gãlãgioase 
din Amsterdam!
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Cum am 
ajuns sã avem
mai puþine
drepturi decât
broaºtele din
Germania

În toamna anului 1914, mai
precis în noaptea dintre 9 ºi 10
octombrie se stingea din viaþã
Carol I, Regele României. Se
împlinesc, aºadar 100 de ani de
la moartea acestui principe
german proclamat rege al
României la 10 mai 1866.
Viitorul rege al României venea
din dinastia Hohenzollern-
Sigmaringen ºi a fost educat
pentru o carierã militarã.
Nãscut într-o familie princiarã
numeroasã, a fost cel de al
doilea fiu al prinþului Karl Anton
de Hohenzollern-Sigmaringen.
Karl Anton ºi-a dedicat întreaga
viaþã activitãþii politice ºi a fost
numit, pentru scurt timp, primul
ministru al Prusiei. Fratele mai
mare a lui Carol I, Prinþul
Leopold, a ajuns în 1870 pe
tronul Spaniei. PPaaggiinnaa  33
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Carol I, Regele României (10 mai 1866 - 10 octombrie 1914)

100 de ani de la  
trecerea în nemurire

Carol I, Regele României (10 mai 1866 - 10 octombrie 1914)

100 de ani de la  
trecerea în nemurire



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

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

L.M.: - Ce sisteme de regãsire a
informaþiei recomandaþi pentru
studenþi ºi cercetãtori?
D.M.: - Depinde de domeniul în care

lucrezi. Aº recomanda oricui sã se
familiarizeze cu bazele de date ºi
instrumentele de cercetare ºi cãutare
relevante din propriul domeniu ºi, de
asemenea, sã înveþe cum sã foloseascã
efectiv ºi eficient motoarele de cãutare, de uz
general, de pe WEB. Din experienþa mea,
nici mãcar bibliotecarii nu sunt foarte
eficienþi atunci când se pune problema de a
scoate ce e mai bun din motoarele de cãutare
pe WEB. Oricum, aceastã chestiune
formeazã în zilele noastre baza unei cercetãri

serioase, aºa cã ar fi înþelept sã ajungi mai
întâi un expert în cãutarea pe WEB ºi abia
apoi sã îþi extinzi competenþele la
instrumente de cãutare mai specializate.

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

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

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

consuma foarte mult timp. Multor utilizatori

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

L.M.: - Google Scholar (Google
Academic) poate fi folosit de cãtre
studenþi ºi profesori pe parcursul
procesului de învãþare ºi
cercetare?_Universitatea_de_stiinte_a
plicate_Hamburg_interviu_RO
D.M.: - Cu siguranþã, da! Oricum, la fel

ca ºi în cazul tuturor sistemelor de informare,
trebuie sã ºtii cum sã obþii maximul din el.
Google Scholar este o resursã grozavã pentru
a gãsi articole despre care ºtii deja (cãutãri de
articole cunoscute) ºi adeseori îþi poate oferi
un link cãtre un text integral gratuit. Mai mult
chiar, cum Google Scholar indexeazã ºi
materialele înainte de tipãrire, îþi poate oferi,
destul de des, articole foarte actuale, chiar
înainte de a fi publicate în reviste de
specialitate sau cãrþi! Ca dezavantaj,
algoritmii de clasificare specifici pentru
Google Scholar nu sunt transparenþi ºi de
asemenea nu ºtim ce anume se aflã în baza de
date Google. Tot ce ºtim este cã e departe de
a fi completã. Aºa cã fiþi conºtienþi cã e
întotdeauna indicat sã folosiþi surse
suplimentare de informare atunci când
utilizaþi Google Scholar pentru cãutãri în
domeniul literaturii, spre exemplu.

L.M.: - Pe scurt, cum ar trebui
conceput un motor de cãutare pentru a
fi eficient ºi uºor de folosit?
D.M.: - Rãspunsul simplu este: la fel ca

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

L.M.: - Putem considera bibliotecile
digitale ca un bun exemplu de
instrumente de regãsire a informaþiei?
D.M.: - Din pãcate, nu. Bibliotecile

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

L.M.: - În concluzie, ce credeþi despre
viitorul Internetului ºi despre cu
problemele etice generate deja de
lumea digitalã?
D.M.: - Suntem încã numai la începutul

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

A consemnat Liliana Moldovan
Traducere ºi adaptare din limba

englezã Gabriela Pop
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Vã place muzica simfonicã? Susþineþi cu plãcere
tinerele talente?

EU Reflect - Verein für Interkulturellen Dialog e.V.
Stuttgart, cu susþinerea Asociaþiei Cetãþenilor Originari
din România e.V. Stuttgart, prin bunãvoinþa pr.dr.
Viorel Mehedinþu ºi având ca partener media „Zig-Zag
de România“ la Freies Radio für Stuttgart, vã invitã la
un concert susþinut de 4 tineri masteranzi în
Mannheim.

Integrala cvartelor cu flaut de W.A.Mozart va fi
interpretatã de „Charmant Quartet“.

În componenþã:
Marcello Cassese (cello)- Italia
Jesus Negredo Carnicero (viola)- Spania

Laura Bortolotto (violinã)- Italia
Bianca Alecu (flaut)- România
Concertul va avea loc în data de 17.05.2015 de la

ora 14:30 (dupã slujba oficiatã în limbã românã) în
incinta Leonhardskirche Leonhardsplatz 26, 70182
Stuttgart Mitte

https://www.google.de/maps/place/Leonhardskirch
e/@48.773371,9.180574,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0
xc3f8f790a34da89e

Cu mulþumiri realizatorului afiºului, Hugo Balazs.
Intrarea este liberã, donaþii sunt binevenite.
Cu un gând bun,
Daiana Matieº & EU Reflect- Team

CCoonncceerr tt     
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Daniela Reim, citim despre un
român plãtit cu 1,80 euro pe
orã. Nu este valabil ºi pentru
români salariul minim de 8,50
euro pe orã intrat de curând
în vigoare?
«Salariul minim pe economie în

domeniul construcþiilor în
Germania, conform tarifului
concordat cu sindicatul din
construcþii din Germania (IG BAU)
este de 11,10  pe orã brut. Acest
lucru însã nu este valabil dacã se
lucreazã ca persoana fizicã
autorizatã, deci cu Gewerbe.»

Care este situaþia celor zece
români care au fost plãtiþi cu sume
derizorii pentru munca lor? Cum au
ajuns în aceastã situaþie?

«Celor 10 români din
Oldenburg le-a fost promis de un ºef
român un salariu de 1300  ºi cazare
gratuitã. Ilegalitatea aici constã în
faptul cã deºi cu Gewerbe au avut
un salariu fix, ei nici mãcar nu s-au
prezentat personal sã-ºi facã
documentele de Gewerbe la
primãrie, ci ºeful lor român a facut
Gewerbe numai cu o copie dupã
buletinele lor.»

Cât de extins credeþi cã este
fenomenul? Aþi mai aflat ºi de
alte cazuri în zona dvs.? Presa
germanã a scris ºi în trecut
despre români exploataþi.
«Din pãcate cazul din

Oldenburg nu este singular. În
Octombrie 2013 a fost o situaþie
similarã când 8 români au lucrat pe
ºantierul Universitãþii din oraºul
Osnabrück, tot cu Gewerbe ºi au

fost pur ºi simplu lãsaþi sã facã
foamea de ºeful român. Mulþi
români însã mi-au relatat cã pentru
ei în construcþii cu Gewerbe ar fi
singura posibilitate de a lucra în
Germania.»

Tehnic, ce înseamnã sã mun-
ceºti cu „Gewerbe Anmel-
dung“, ce taxe sunt de plãtit ºi
ce riscã cei care nu plãtesc
aceste taxe la statul german?
«Dacã lucrezi în Germania cu

Gewerbe, înseamnã, printre altele
sã-þi organizezi tu personal toate
asigurãrile, tu îþi cauþi clienþii, tu îþi
scrii facturile, foloseºti materialele
tale ºi ai nevoie de un contabil
(Steuerberater) care sã raporteze la
fisc situaþia ta contabilã. Dacã statul
german constatã cã statutul de
Gewerbea fost numai mascat
(Scheinselbständigkeit) se riscã sã
se plãteasca amenzi foarte dure. Iar
românii care au lucrat cu Gewerbe,
dar au crezut cã a fost un contract de
muncã normal, riscã sã plãteascã
impozitele la statul german, în
funcþie de ce a fost declarat la fisc,
uneori se ajunge la sume foarte
mari, ºi dupã ani de zile este valabil
acest lucru.»

Când te înregistrezi ca
independent

(Gewerbeanmeldung), dar de
fapt lucrezi ca angajat, riºti
sã ai foarte mult de plãtit
Cum se pot proteja românii ºi
lucrãtorii strãini, în general,
de astfel de situaþii?

«Singura protecþie este sã refuzi
din start aceastã formã de lucru cu
Gewerbe, te va scuti de multe
neplãceri. Mai bine mai aºtepþi pânã
primeºti o ofertã serioasã de lucru.
Dacã vrei într-adevãr sã lucrezi cu
Gewerbe, trebuie sã te informezi de
la început ce drepturi ºi ce obligaþii
ai în Germania. »

Cum se numeºte Instituþia
unde lucraþi ºi cum urmãreºte
respectarea legalitãþii ºi a
drepturilor la locurile de
muncã?
«Noi suntem un centru de

consiliere care este finanþat de
Ministerul Muncii ºi Transportului
din Landul Saxonia Inferioarã, din
acest motiv serviciile noastre sunt
gratuite. Din pãcate timpul nu ne
permite sã rãspundem tuturor
solicitãrilor românilor din întreaga
Germanie, ci numai celor din landul
Saxonia Inferioarã. Colaborãm
foarte strâns cu sindicatele din zonã,
cu Zoll-ul, cu primãriile ºi cu
instituþiile autorizate din zonã. Ne
deplasãm ºi la faþa locului, respectiv
la domiciliul unde locuiesc cei care
au probleme ºi apeleazã la serviciile
noastre.

În landul Saxonia Inferioarã cele
mai multe probleme sunt în abatoare
ºi în ºantierele navale, în special cu
românii care sunt detaºaþi în
Germania ºi cãrora li se încalcã
foarte multe drepturi, printre care
dreptul la concediu de odihnã plãtit,
dreptul la concediu medical plãtit,
mulþi dintre ei nu au asigurare
medicalã, fac foarte multe ore

suplimentare fãrã sã fie plãtite,li se
aplicã tot felul de amenzi, sunt
obligaþi sã meargã bolnavi la lucru,
deºi ei au concediu medical, etc.»

Ce poate face un muncitor
român aflat într-o situaþie de
exploatare în Germania? Pe
cine ar putea sã contacteze,
eventual în limba românã?
«Românii din Germania pot

gãsi ajutor la centrele de consiliere
de la proiectul “Faire Mobilität”
(www.faire-mobilitaet.de/ro).
Românii din landul Saxonia
Inferioarã, la centrul pentru
muncitori mobili din Oldenburg
(www.mobile-beschaeftigte-
niedersachsen.de). Bineînþeles
ajutor se poate gãsi ºi la societãþile
caritabile Caritas ºi Diakonie care au
birouri de consultanþã pentru
migranþi. Important este ca romanii
sã nu mai “înghitã” aici tot felul de
abuzuri ºi sã cearã ajutor, indiferent
unde: la sindicate, la poliþie, la Zoll,
la tribunal, etc. Se profitã foarte mult
de faptul cã românii nu ºtiu limba

germanã.»
Care este percepþia dvs., vin
mai mulþi români în Ger-
mania la muncã sau fluxul
începe sã scadã?
«Constat cã încã mai vin foarte

mulþi români în Germania. Lipsa de
perspective ºi ºomajul ridicat în
România îi împing pur ºi simplu sã
vinã în Germania la lucru. Nu vin
numai românii din România, ci vin
ºi români care ani de zile au lucrat în
Spania sau în Italia. Mulþi doresc sã
îºi aducã familia, se lovesc însã de
marea problemã a locuinþelor aici,
este foarte greu ca român sã îþi
gãseºti o locuinþã, existã foarte
multe prejudecãþi ºi mai ales cã
românilor li se oferã de regulã
numai contracte de muncã pe 6 luni
sau un an, care nu prezintã nici un
fel de garanþie pentru firmele
imobiliare sau pentru proprietarii de
case.»

Sorin Cehan
http://www.ziarulromanesc.de

Formularende
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Plãtiþi cu 1,80 euro pe orã! Români exploataþi pe ºantiere
din Germania, intervine comisarul pentru lucrãtori mobili

În toamna anului 1914, mai precis în
noaptea dintre 9 ºi 10 octombrie se stingea
din viaþã Carol I, Regele României. Se
împlinesc, aºadar 100 de ani de la moartea
acestui principe german proclamat rege al
României la 10 mai 1866. Viitorul rege al
României venea din dinastia Hohenzollern-
Sigmaringen ºi a fost educat pentru o carierã
militarã. Nãscut într-o familie princiarã
numeroasã, a fost cel de al doilea fiu al
prinþului Karl Anton de Hohenzollern-
Sigmaringen. Karl Anton ºi-a dedicat
întreaga viaþã activitãþii politice ºi a fost
numit, pentru scurt timp, primul ministru al
Prusiei. Fratele mai mare a lui Carol I,
Prinþul Leopold, a ajuns în 1870 pe tronul
Spaniei. Ca ofiþer al armatei germane, Carol
I participã la al doilea rãzboi din Schleswig
iar dupã victoria pe care o obþine aici, este
propus pentru a deveni rege al României.
Necunoscând limba românã, a susþinut
jurãmântul regal în limba francezã, cu
promisiunea ca descendenþii lui sã fie
crescuþi în spiritul religiei ortodoxe.

În anul 1866, (când Carol de
Hohenzoller ajunge pe tron) România era
un stat mic obligat sã accepte vasalitatea
Impreiului Otoman.  În momentul preluãrii

domniei de cãtre Carol I situaþia politicã din
Europa era marcatã de numeroase revolte
îndreptate împotriva Imperiului Otoman. În
aceste condiþii, Carol I a fost de acord cu
hotãrâtrea guvermului de obþinere a
independenþei faþã de Imperiul turcesc.
Dupã declararea independenþei în 9
mai 1877, guvernul României a
început sã facã planuri de
rãzboi pentru a se alãtura
Imperiului Rus în lupta
împotriva otomanilor.
Armata românã, alcãtuitã
din 66000 de soldaþi, a
sprijinit acþiunile armatei
ruseºti îndreptate împotriva
otomanilor. Dupã înfrângerea
suferitã la Plevna de  Marele
Duce Nicolae, Carol I acceptã sã
ia conducerea supremã a trupelor
române ºi ruseºti, în bãtãlia de la Plevna
formîndu-se astfel o armatã reunitã
cunoscutã sub numele de „armata de vest”.
Dupã cele trei atacuri asupra Plevnei au
urmat bãtãliile de la Rahova, Vidin ºi
Smârdan, locuri istorice unde s-au purtat
lupte deosebit de grele soldate cu pierderea
a peste 4000 de ostaºi români. În urma

victoriilor obþinute în perioada Rãzboiului
împotriva Imperiului Otoman, marile puteri
recunosc independenþa României iar Carol I
primeºte, în 1878, titlul de „alteþã regalã”.
Din pãcate, la Conferinþa de la Berlin din
1878, deºi Rusia a recunoscut independenþa

României ºi a fost obligatã sã re-
nunþe la Dobrogea, Delta Du-

nãrii ºi Insula ªerpilor, Româ-
nia, la rândul ei, este obligatã
sã cedeze Rusiei judeþele
din sudul Basarabiei.

Câþiva ani mai târziu, în
1881, dupã aprobarea de
cãtre guvern a legii prin
care România devine Regat,

Carol I este numit, Rege al
României. În acelaºi an,

deoarece Carol I nu a avut
moºtenitori, Ferdinand I, nepotul

lui Carol, soseºte în România ºi în 1914, la
moartea lui Carol, principele Ferdinand
devine, la rândul sãu, rege al României. 

Personalitate importantã a istoriei
moderne a României, Carol I nu s-a
remarcat doar prin calitãþile sale de
conducãtor militar excepþional ºi politician
talentat, ci ºi prin acþiunile sale

educaþionale, prin grija pe care a acordat-o
perpetuãrii culturii române. Mãrturie stã în
acest sens actuala Bibliotecã Centralã
Universitarã „Carol I”din Bucureºti,
înfiinþatã în urma deciziei lui regelui de a
sprijini din propria avere construirea unei
biblioteci ºi organizarea unei fundaþii care
sã vinã în sprijinul studenþilor. Clãdirea noii
biblioteci este inauguratã la 9 mai 1914 iar
discursul de deschidere a fost susþinut chiar
de fondatorul bibliotecii care declara „Din
toatã inima rog pe bunul Dumnezeu sã
ocroteascã în veci de veci acest aºezâmânt
închinat culturii naþionale spre întãrirea ºi
înãlþarea scumpei noastre Românii”(Carol I,
Rege al României).1

Liliana Moldovan

1 Fragment din Discursul Regelui Carol
I, susþinut la 9 mai 1914, preluat din Broºura
“Carol I ºi Fundaþiunea Universitarã 1914-
2014”, p. 25. 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pi
d=sites&srcid=YmN1Yi5yb3xiaWJsaW90
ZWNhLWNlbnRyYWxhLXVuaXZlcnNpd
GFyYS1jYXJvbC1pLTh8Z3g6NmQwZDc
5MGEzOTNiNzFh

Carol I, Regele României (10 mai 1866 – 10 octombrie 1914)

100 de ani de la trecerea în nemurire
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Dacã eºti broascã într-un
orãºel din Germania (nu îi dau
numele pentru cã e plin de hateri
care nu suportã armonia ºi sunt în
stare sã se ducã pânã acolo doar
ca sã facã o aroganþã) ºi te afli în
sezonul de împerechere poþi trece
strada fãrã niciun stres. Pânã
acum am auzit toate bancurile cu
”de ce a trecut puiul strada”, dar
nu ºtiam de broaºte ºi iatã cã la
ele ºtim de au trecut strada. Ca sã
fie clar, ca sã se împerecheze. ªi
asta sub atenta supraveghere a
autoritãþilor locale care instaleazã
zilnic un indicator auto
avertizând ºoferii cã între orele
19:00 ºi 02:00 noaptea trebuie sã
circule cu doar 20 de km/h.

Hai sã facem o trecere rapidã
la noi ºi sã vã vãd dacã gãsiþi
vreun primar din þara asta care sã
convingã un consiliu local cã nea
Vasile trebuie sã se ducã zilnic la
marginea oraºului ºi sã punã
(dupã care sã se ºi întoarcã pentru
a-l lua) un semn de circulaþie
pentru niºte amãrâte de broaºte.
Pãi cred cã râde Sorin Oprescu
doi ani de zile pe baza unei astfel
de cereri ºi e în stare sã îºi
deschidã ºi memoriile cu

povestea broaºtelor pentru a
ilustra cât de damblagii sunt
locuitorii.

Recent am avut povestea cu
barza, când Ministerul Mediului
a încercat sã îi mute cuibul ºi sã
punã indicatoare prin care sã îi
spunã pãsãrii pe unde sã o ia.
Deci ditamai Ministrul ºi cu toþi
consilierii lui nu au priceput ce
înseamnã sã intervii în habitatul
natural al unei specii. Ce sã mai
aºtepþi de la restul? Barza normal
cã s-a întors la al ei cuib, cã doar
nu era sã se ia în seamã cu un
ordin ministerial. A pus ºi ea bazã
pe decizia ministrului cam cât
punem ºi noi ceilalþi.

Sã revenim la trafic. La noi

dacã aduci vreo atingere
traficului e un fel de ”faux pas”
teribil pe baza cãruia poþi sã pierzi
alegerile. Pista de biciclete de pe
calea Victoriei e iadul ºoferilor
din Bucureºti. Ce s-au mai
lamentat, ce au mai plâns, cum
fac ei tahicardie când trec pe
lângã ea ºi o vãd goalã! La noi
spaþiul public e destinat
maºinilor, nimic nu rãmâne
nefolosit. Cum pe vremuri
mâncau pui bunicii noºtri ºi la
urmã rãmâneau doar niºte
oscioare, aºa e ºi cu spaþiul nostru
public. Uite o bucãþicã de
verdeaþã, hai sã o betonãm ºi sã
parcãm o maºinã pe ea. Piste de
biciclete? Trotuare? Lasã-ne bãi

nene, cã noi avem maºini ºi ele au
necesitãþi. Ce sã mai vorbim de
niºte pârdalnice de broaºte care
sunt în cãlduri…

ªi sã nu uit de traficul prin
cartiere. Domle, întotdeauna
existã un zãnatec dispus sã
accelereze. Nu conteazã cã se
joacã niºte copii pe trotuare, nu
conteazã cã sunt mii de maºini
parcate, cã umblã mame cu copii
în cãrucioare, cã accelereazã
chiar sub geamul unor oameni
nevinovaþi. El se grãbeºte. ªi
graba e sfântã la noi. Te dai frate
din drum, cã nu te pui cu nebunul.
Ce avertizoare de vitezã, ce
opritoare, are omul cai putere ºi
nu e dispus sã îi menajeze. De aia
zic eu cã avem mai puþine
drepturi decât broaºtele din
Germania. Pe alea nu le
deranjeazã nimeni ºi dacã vreun
damblagiu îºi închipuie cã poate
sã o facã vin autoritãþile locale ºi
îl ard de nu se vede. La noi e trai
neneacã, poþi sã faci ce vrei,
nimeni nu se revoltã. Înghiþim
noxe ºi ne tratãm natural, în timp
ce aºteptãm sã vinã Decebal sã
facã ordine.

http://www.sereniti.ro

Cum  am  ajuns  sã  avem  mai  puþine
drepturi  decât  broaºtele  din  Germania

ZZiiaarr  ddiissttrriibbuuiitt  îînn  AAuussttrriiaa,,  BBeellggiiaa  GGeerrmmaanniiaa  ººii  OOllaannddaa

Distincþie pentru cei
mai buni elevi la
limba germanã

În data de 20 aprilie a avut loc la Focºani
deschiderea Olimpiadei de germanã ca limbã
strãinã (DaF) – faza naþionalã. Cei 192 de elevi
participanþi din clasele 7 -12 ºi cei 36 de
profesori însoþitori au fost salutaþi în frumoasa
salã a teatrului „Maior Gheorghe Pastia“ de cãtre
directorul Colegiului naþional „Unirea“, prof.
Cornel Noana, vice-primarul Marius-Eusebiu
Iorga, inspectorul ºcolar de la Inspectoratul
judeþean Vrancea, doamna Vasilica Zaharia ºi
inspectorul pentru limba germanã ca limbã
strãinã din Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii,
Sorin Giurumescu. Din partea Ambasadei
Germaniei a participat doamna Oana Davidescu
în calitate de reprezentantã a serviciului cultural
ºi pentru probleme ale minoritãþii germane. În
mesajul sãu, doamna Davidescu a subliniat
însemnãtatea bunei colaborãri în domeniul
educaþiei între Republica Federalã Germania,
reprezentatã în România printr-o serie de
instituþii renumite, precum Institutul Goethe,
Institutul pentru relaþia cu strãinãtatea (IfA),
Fundaþia Alexander von Humboldt (AvH),
Serviciul German de Schimburi Academice
(DAAD), Serviciul de Schimburi Pedagogice
(PAD), Centrala pentru învãþãmânt în strãinãtate
(ZfA), precum ºi fundaþiile politice germane – ºi
România. Scopul acestei colaborãri este
promovarea limbii germane. La fel ca în anii
precedenþi, Ambasada a pus la dispoziþie premii
sub formã de cãrþi. În total au fost oferite 75 de
cãrþi participanþilor la manifestarea de decernare
a premiilor în data de 26 aprilie 2015.

Ambasada Germaniei Bucureºti
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A vândut milioane de albume
ale unor artiºti germani. A câºtigat o
mulþime de discuri de aur ºi de
platinã, ca manager al unei case de
discuri de succes, dar acest stil de
viaþã a ajuns sã-l oboseascã. Punctul
de cotiturã a fost o vizitã în satul
Cund, în apropiere de Sighiºoara.
Din acel moment, Jonas Schaefer s-
a îndrãgostit definitiv de peisajele
transilvane ºi s-a hotãrât sã
transforme în afacere un stil de viaþã
sãnãtos, în mijlocul naturii ºi a
tradiþiilor superbe.

La 30 de ani, Jonas Schaefer a
simþit cã a ajuns la un prag. ªi-a
vândut casa de discuri pe care o
conducea, pentru 10 milioane de
euro ºi a plecat din Hamburg. Se
pregãtise pentru o vacanþã prelun-
gitã, însã planul s-a schimbat radical
din clipa în care a ajuns într-un sat

din Transilvania, uitat de lume.
Ulrike, prietena ºi viitoarea so-

þie, cãreia Jonas îi povestea minunã-
þiile din Transilvania, n-a rezistat
mult timp curiozitãþii de a vedea cu
propriii ochi peisajele de poveste.

Ulrike Schaefer: „M-am dat jos
din maºinã ºi am spus, haide, serios,
pot sã trãiesc aici. Am fost atât de
impresionatã de peisaj. Sper cã va
rãmâne traficul de cãruþe aici, în
România. Când am venit prima
oarã, din Bucureºti, îl rugam pe
Jonas la fiecare douã minute sã
opreascã, sã fac o fotografie cu câte
o cãruþã”. Dupã trei luni, cei doi au
decis cã aici, în Cund, e locul
potrivit pentru a începe o viaþã nouã
ºi, de ce nu, o afacere nouã. Aºa cã
au cumpãrat casa unui localnic ºi au
pus imagini pe un site de turism din
Germania. Au avut surpriza plãcutã

ca la scurt timp sã soseascã ºi primii
oaspeþi nemþi. Odatã ce viaþa i s-a
aºezat, Jonas a descoperit ºi gustul
produselor din zonã, aºa cã ºi-a
fãcut o grãdinã ecologicã, accesibilã
ºi pentru turiºti.

Încet-încet, nivelul serviciilor
oferite turiºtilor a crescut, aºa încât
acum meniul de la Valea Verde este
certificat de Chaine des Rotisseurs,
cea mai veche asociaþie gastrono-
micã din lume, cu o istorie de
aproape 800 de ani.

Însã nu doar mâncarea poartã
amprenta locului la Valea Verde. Pe
pereþii camerelor în care sunt cazaþi
turiºtii se pãstreazã încã fotografii
ale foºtilor proprietari.

Mobilierul este ºi el fabricat în
atelierul din Cund, unde tâmplarii
sunt angajaþi de familia Schaefer.

În total, cei doi soþi au angajaþi

nu mai puþin de 24 de localnici.
Oaspeþii de la Valea Verde

plãtesc între 15 ºi 40 de euro pentru
o noapte de cazare. O cinã cu trei
feluri de mâncare, gãtitã de Jonas

exclusiv cu produse locale, costã 20
de euro. Toate locurile de cazare
pentru mini-vacanþa de 1 mai au fost
vândute încã de la începutul anului.

http://www.digi24.ro
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Fermecat  de  Transilvania.  Un  neamþ  ºi-aa  vândut
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Colegiul Naþional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rãdãuþi a
gãzduit în acest an ºcolar cea de-a doua ediþie a examenului de
limba germanã Deutsches Sprachdiplom (DSD). Sub
coordonarea profesoarelor de limbã germanã Angelica
Popovici ºi Elena Anton, cei 44 de participanþi ºi-au dovedit cu
mult entuziasm ºi dãruire competenþele lingvistice.

Examenul propriu-zis s-a concretizat în susþinerea a douã
probe: proba scrisã, ce a avut loc la Colegiul Naþional „Petru
Rareº” Suceava, ºi proba oralã, desfãºuratã la colegiul
rãdãuþean, probã ce a constat în susþinerea de fiecare
participant a unui proiect pe o temã aleasã. Comisia de
evaluatori a fost formatã din: Dieter Jaeschke, reprezentant din
partea Ministerului german al Educaþiei la Ambasada
Germaniei din Bucureºti, Kathrin Jarosch, profesor evaluator
DSD de la Colegiul Goethe Bucureºti, Anca Zaharia, de la
Colegiul Naþional „Petru Rareº” din Suceava, ºi Angelica
Popovici, din partea Colegiului Naþional „Eudoxiu

Hurmuzachi”. Potrivit Angelicãi Popovici, „ºi în acest an
instituþia de învãþãmânt din urbea rãdãuþeanã ºi-a propus sã
menþinã pregãtirea elevilor la limba germanã la un standard de
calitate elevat. În concordanþã cu acest deziderat, cadrele
didactice au pregãtit cu seriozitate candidaþii pentru susþinerea
probelor, confirmând astfel faptul cã obþinerea unui atestat de
limbã germanã constituie deja o tradiþie valoroasã în cadrul
liceului rãdãuþean”. Organizarea examenului se bucurã de doi
ani de sprijinul consistent al Ministerului Educaþiei din
Germania, asigurând elevilor interesaþi participarea gratuitã
concretizatã în obþinerea unei diplome cu valabilitate
nelimitatã ce recunoaºte nivelul european de competenþã
lingvisticã B1. Dieter Jaeschke a declarat: „În acest al doilea an
de examen DSD, participanþii au reuºit sã-mi confirme faptul
cã la Colegiul Naþional <Eudoxiu Hurmuzachi> studiul limbii
germane este abordat cu maximã seriozitate ºi profesionalism.
Cadrele didactice depun un efort constant, susþinut în
pregãtirea elevilor, iar rezultatele sunt pe mãsura aºteptãrilor.
Þin sã remarc totodatã spiritul organizatoric angajat în
desfãºurarea examenului, ºcoala dovedind din aceastã
perspectivã o implicare ºi o rigoare deosebitã, cu adevãrat
germanã”.

https://www.monitorulsv.ro

Examen de limbã
germanã DSD, 

la Colegiul
Naþional „Eudoxiu

Hurmuzachi”

- Atitudinea noastrã ne influenþeazã viaþa
mai mult decât s-ar crede. Optimiºtii sunt mai
sãnãtoºi, mai fericiþi, ºi au mai multe ºanse sã
trãiascã pânã la adânci bãtrâneþi. În aceste
pagini, vã arãtãm cum sã obþineþi încrederea
necesarã în forþele proprii ºi în steaua dvs.
norocoasã -

Rafalele reci de vânt, ºuvoaiele ploii ºi
cerul acoperit de nori plumburii compun un
tablou sumbru al toamnei. Însã, dacã privim
lucrurile dintr-o altã perspectivã, descoperim
dintr-odatã cã acest anotimp ne oferã o
multitudine de posibilitãþi: mergem mai des
la teatru ºi la concerte, ne întâlnim mai des cu
familia ºi cu prietenii, redescoperim bucuria
cãminului, cu o canã de vin bãutã la gura
sobei.

La fel ca aproape toate evenimentele din
viaþa noastrã, toamna are, ºi ea, douã feþe.
Depinde de noi pe care din ele alegem s-o
vedem. Aºa cum a spus-o cândva Winston
Churchill: „Optimistul vede în orice obstacol
o oportunitate, în vreme ce pesimistul vede în
orice oportunitate un obstacol.“ În aceste
câteva cuvinte, el a reuºit sã defineascã
perfect esenþa optimismului (în limba latinã,
„optimum“ = „cel mai bun“): încrederea
nestrãmutatã într-un deznodãmânt fericit.

Existã însã ºi dezavantaje. În societatea
noastrã, oamenii cu probleme se bucurã de
mai multã atenþie decât cei care au mereu
zâmbetul pe buze. Angajaþii perpetuu bine
dispuºi riscã sã trezeascã suspiciunea cã le
merge prea bine ºi nu dau tot ce pot la locul
de muncã. Iar cine rãmâne încrezãtor, chiar ºi
în situaþii complicate, este îndatã etichetat
drept naiv ºi lipsit de experienþã. Pe nedrept -
deoarece optimismul reprezintã, în
numeroase împrejurãri, o valoroasã resursã
personalã, capabilã sã ne asigure succesul. O
dovedesc studii efectuate cu participarea unor
persoane de vârsta a treia ºi paciente cu can-
cer mamar, a unor studenþi, cãlugãriþe ºi
prizonieri de rãzboi. Toate au ajuns la aceeaºi
concluzie: oamenii mai siguri pe ei ºi cu mai
multã încredere în viaþã nu se lasã doborâþi de
nereuºite ºi îºi regãsesc mai uºor echilibrul,
dupã ce au suferit o loviturã a sorþii. Ei sunt
mai rezistenþi la stres, în comparaþie cu
pesimiºtii, au un sistem imunitar mai

puternic, rezultate mai bune la analizele de
glicemie ºi colesterol ºi se refac mai repede
dupã o intervenþie chirurgicalã dificilã, ca de
exemplu aceea de bypass.

Mai mult chiar, dintr-un studiu al cer-
cetãtorilor de la Universitatea Harvard reiese
cã optimiºtii se confruntã cu un risc mai mic
de deces survenit ca urmare a unui infarct sau
a unui accident vascular cerebral. Iar colegii
lor de la Universitatea din Zürich au observat
cã modul cum ne evaluãm propria sãnãtate se
rãsfrânge nemijlocit asupra speranþei de
viaþã. Aºadar, cei ce rãspund cu „foarte bine“
la întrebarea „Cum vã simþiþi, în general?“
vor trãi mai mult decât cei ce rãspund doar cu
„bine“ ºi considerabil mai mult decât cei ce
nutresc sentimente negative legate de
sãnãtatea lor.

Specialiºtii considerã cã bagajul genetic
este responsabil numai în micã mãsurã pentru
capacitatea noastrã de a fi optimiºti. Mai
degrabã suntem influenþaþi de ceea ce ni s-a
transmis în primii ani ai copilãriei. Cine a fost
învãþat în casa pãrinteascã sã munceascã din
greu, având convingerea cã eforturile sale vor
fi rãsplãtite, este mai curând înclinat sã crea-
dã cã îºi poate fãuri singur soarta. De
asemenea, ºi mediul social îºi pune amprenta
asupra personalitãþii noastre. Americanii, de
pildã, sunt un popor deosebit de curajos ºi
optimist. Încrederea în viitor li se inoculeazã
încã din copilãrie, în virtutea principiului cã
oricine poate începe spãlând vase într-un
restaurant, pentru ca într-o bunã zi sã devinã
milionar.

Vestea bunã: dacã la vârsta adultã vedem
paharul pe jumãtate plin sau, dimpotrivã, pe
jumãtate gol, aceasta nu e nicidecum o
fatalitate cu care trebuie sã ne resemnãm.
Gândirea pozitivã se poate învãþa, exact ca o
limbã strãinã - exersând continuu. „Este într-
adevãr un demers anevoios, însã oamenii au
pânã la sfârºitul vieþii posibilitatea de a
introduce informaþii noi, fixându-le în banca
de date a creierului“, declarã specialiºtii.
Existã diverse strategii, cu ajutorul cãrora pot
fi create noi conexiuni, care se vor consolida
cu atât mai bine cu cât vor fi utilizate mai
frecvent.

Analizaþi
Cineva care se aflã într-o situaþie

nefavorabilã ºi crede cã, oricum, nu poate
schimba nimic a pierdut deja. Pentru a ieºi
din impas, el trebuie sã analizeze situaþia, sã
caute cu maximã hotãrâre în ea un aspect
pozitiv ºi sã cântãreascã însemnãtatea lui.
Datoritã acestei percepþii construite deliberat,
împrejurãrile vor fi ulterior evaluate mult mai
pozitiv.

Faceþi exerciþii de imaginaþie
În fiecare searã, notaþi-vã într-un caiet

lucrurile frumoase trãite în timpul zilei.
Acestea pot fi simple detalii, precum o privire
ce v-a transmis un mesaj de simpatie, o razã
de soare în fereastrã ori o situaþie îmbu-
curãtoare. Creierul nostru e credul. Îi este
dificil sã discearnã între imaginile realitãþii
exterioare ºi ale celei interioare. Acesta este
motivul pentru care, în momentul când
vizionãm un film trist, ne întristãm noi înºine,
ba chiar plângem. ªi invers: creierul secretã
hormoni ai fericirii, atunci când ne amintim
cu cât mai multe amãnunte de anumite lucruri
care ne-au fãcut plãcere, deoarece el ia în
serios aceastã reprezentare, ca ºi cum ar fi
realitatea însãºi.

Relativizaþi
Dieta de slãbit a dat greº, n-aþi izbutit sã

luaþi examenul, prima întâlnire cu cineva
cunoscut de curând a fost un eºec? Aceasta
nu înseamnã în niciun caz cã sunteþi
condamnat pe vecie sã fiþi gras, codaº la note
sau lipsit de un tovarãº de viaþã. Astfel de
gânduri sunt împovãrãtoare ºi vã rãpesc
energia. Chiar dacã, în prezent, bilanþul nu se
ridicã la înãlþimea speranþelor dvs., existã
posibilitatea sã aveþi mai mult succes în clipa
când veþi face o nouã încercare - sã
descoperiþi o dietã mai potrivitã, sã vã
pregãtiþi mai bine pentru examen, ori sã vã
îndrãgostiþi de altcineva. Pentru orice lucru
din lume existã o alternativã.

Ec. Ivan Monica-Elena

Medicamentul mileniului trei: OPTIMISMUL

Gândirea pozitivã se învaþã  
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Constatãm cu bucurie cã Tribuna
este cititã cu vãditã curiozitate ºi peste
hotare. Printre cei care au dorit sã ia
legãtura cu noi se numãrã ºi un cititor
din Germania. Acesta ne-a trimis
urmãtoarele rânduri: „ Mã numesc
Emil Hartmann. Sunt docent la
Academia de Teatru din Köln,
membru al Academiei de Artã a
Scrimei din Germania ºi al
„Académie d’Armes Internationale“.
Mã numãr printre cei care sunt
interesaþi de România ºi de Sibiu.
Graþie cotidianului dumneavoastrã -
mã refer la formatul electronic- am
posibilitatea de a afla pulsul oraºului.
Evenimentele prezentate mi-au stârnit
dorinþa de a revedea acest burg, vorba
bunicii: “Mãi copile, inima omului
este legatã pe vecie de meleagurile
unde s-a nãscut, ºi orice ai face,
oriunde te-ai duce, vine o vreme când
te vei întoarce Acasã”. Iatã cã acele
vorbe prind contur dupã 33 de ani -
petrecuþi departe de România. În acest
rãstimp, am mai fost în Sibiu. Am avut
parte de o experienþã artisticã plãcutã -

prin montarea spectacolului ”Procesul
Vrãjitoarei” (autor fiind subsemnatul),
context în care l-am cunoscut pe
directorul Casei de Culturã a
Municipiului Sibiu - Ovidiu
Dragoman. Nu este singurul moment
care avea sã mã marcheze. Mi-am mai
adus aminte de Sibiu cu ocazia unei
filmãri, când am primit rolul unui rege
- care domnea în partea sudicã a
Germaniei (n.a. în perioada lui Martin
Luther). În acel an, regizorul dar ºi
consultantul filmului - Herr Hank
Peter Trede, aflând de opþiunea
românilor, anume de a-l alege pe
Klaus Iohannis în funcþia de
preºedinte al României, au dorit sã
afle cât mai multe despre România ºi
Sibiu. Cei doi doreau sã afle noutãþi ºi
despre evoluþia relaþiilor culturale
româno-germane. Înainte de
Sãrbãtorile Pascale, autorul trilogiei
“Cãpitanul Veit”, Lutz Nosofsky, m-a
rugat sã-i înmânez preºedintelui
României - Klaus Werner Johannis,
cele trei volume ale trilogiei amintite,
ca semn de preþuire ºi stimã, în urma

vizitelor întreprinse în Germania. În
plus, am fost desemnat consilier pe
probleme tehnico-organizatorice
pentru serialul “Cãpitanul Veit”,
(conceput în 13 episoade de TV).
Acesta va fi turnat în Transilvania - cu
preponderenþã în Sibiu. Alãturi de
echipa de filmare din Germania vor
mai lucra regizorul filmului Vivi
Drãgan Vasile (originar din Sibiu) ºi
Miron Murea, fost director de film la
Centrul de Producþie Cinematograficã
“România FILM”, care a primit
misiunea de a coordona secvenþele de
cascadorie. Ca atare, l-am anunþat pe
autorul trilogiei “Cãpitanul Veit” - dar
ºi echipa de filmare a domniei sale - cã
mã voi „repatria în Sibiu“. Ajuns în
oraºul de pe malul Cibinului urma sã-
i înmânez preºedintelui României,
volumele “Cãpitanul Veit”. Din
motive independente de voinþa noastrã
am lãsat volumele unei rude, urmând
sã primim confirmarea oficialã. În
plus, am transmis ºi mesajul autorului
trilogiei adresat preºedintelui Klaus
Werner Johannis, anume de a accepta

ca realizarea acestei producþii
cinematografice româno-germane sã
beneficieze ºi de sprijinul instituþiei
prezidenþiale. Chiar dacã nu am avut
ºansa de a-mi intersecta paºii cu
paºii preºedintelui, nu am ratat
ocazia de a vizita vechiul burg ºi de
a mã revedea cu persoane dragi.

Iniþial am dorit ca aceastã
confesiune sã o aduc personal la
redacþia dumneavoastrã. Pânã la
urmã am decis sã vã trimit aceastã
confesiune pe mail. Cu multã
nostalgie, de pe malul Rinului, din
Germania, Emil Hartmann, Köln“.

http://www.tribuna.ro
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Dragã române din Occident, din State sau de pe unde
mai eºti prin lume, iatã un test prin care îþi poþi calcula
singur nivelul de „românitate”. Aºadar, vezi:

1. Dacã ai în casã sau la serviciu imagini cu
Transfãgãrãºanul, cu mãnãstirea Voroneþ, cu barajul
Vidraru ori cu case pierdute în guri de rai bucovinene.
Dacã aºezi la bordul maºinii o iconiþã cu Maica
Domnului sau cu vreun sfânt ocrotitor.

2. Dacã le serveºti musafirilor sarmale cu
mãmãliguþã ori þuicã tare sã le sarã cãciula din cap. Dacã
te ruºinezi sau nu sã le oferi ouã roºii, cozonac ºi pascã.

3. În ce mãsurã te topeºti dupã o bucatã de slãninã,
dând dracului colesterolul, nutrienþii, cerealele integrale,
dietele keto ºi dukan ori alte asemenea baliverne. Lucrul
este valabil ºi pentru tocana ardeleneascã, pentru borºul
ca la mama acasã ºi pentru alte mâncãruri româneºti.

4. Dacã umbli de nebun prin pieþele occidentale dupã
ardei iuþi (nu la borcan), dupã caº, dupã urdã, hrean,
mãlai, foi de viþã pentru sarmale etc. 

5. Dacã naiul lui Zamfir te mai face sã verºi o lacrimã
sau taragoata lui Fãrcaº te mai înfioarã. Sau mãcar dacã
îþi saltã inima, când auzi în metrou un tuciuriu cântând la
acordeon La Chilia-n port aproape la fel de bine ca nea
Ionel Tudorache din Buzãu. 

6. Dacã mergi la „gym” pentru fitness sau faci
jogging nu pentru cã þi-ar plãcea cine ºtie ce, ci pentru cã
vrei sã demonstrezi cã te-ai integrat. Dacã, din acelaºi
motiv, tunzi regulat iarba cu maºinuþe sofisticate.

7. Dacã eºti felicitat la serviciu pentru victoriile
Simonei Halep, iar tu te arãþi indiferent, dar, de fapt, spui
în gândul tãu: „Sâc-sâc! V-am tras-o!”

8. Dacã din când în când îþi vine sã te descarci ºi sã
tragi câteva înjurãturi sãnãtos de porcoase pe româneºte.

9. Dacã în þara în care te afli nu te împrieteneºti cu
autohtonii, ci cu alþii, din alte naþii, emigranþi ca ºi tine;
dacã te simþi puþin frustrat de chestia asta.

10. Dacã te enerveazã ºi te aduc la disperare
neputincioasã românii din þarã, fiindcã sunt atât de
pasivi, de retrograzi, de naþionaliºti înguºti, de paseiºti,
de leneºi ºi „lasã-mã sã te las”; ºi dacã mori de ciudã cã
nu se mobilizeazã la vot, astfel încât comuniºtii de
generaþia a doua ºi a treia sunt aleºi iarãºi ºi iarãºi.

11. Dacã într-o bunã zi, în þara ta de adopþie, te va
agasa zâmbetul fals ºi prostesc, etalat de toþi occidentalii
care îºi oferã serviciile, zâmbet atât de bine exersat încât
ajunge sã nu mai parã nici fals, nici prostesc; ºi dacã
brusc te va enerva acest zâmbet de spartan al datoriei ºi
îþi vei zice: „Cum dracu’ poate învãþa cineva sã facã într-
un mod atât de natural un lucru atât de nenatural?”

12. Dacã îþi vine chef sã stai uitat într-o piaþã din
România, rezemat de o tarabã, cu sacoºa cu ceapã sau
roºii în mânã, ºi sã pãlãvrãgeºti vrute ºi nevrute cu un
cunoscut. ªi sã te gândeºti: La urma urmelor de ce ne
grãbim pe faþa acestui pãmânt care ºi aºa se învârte
nebuneºte?! Stai cãtinel!

13. Dacã uneori te apucã dorul sã tãifãsuieºti
îndelung, ca sã-þi tihneascã vorba, despre bunica ºi pisica
ei, despre nucul sau rãchita din ograda bunicilor; dacã
mai vrei sã faci albie de porci cu vecinii de scarã pe
„hoþii ãºtia”, care ne pun pe cap preþul la gaze, la apã ºi
alte angarale.

14. Dacã faci crize de nervi când vii acasã de
sãrbãtori ºi trebuie sã aºtepþi la vamã sau pe aeroporturi.

15. Dacã îþi place sã vorbeºti în weekend la telefon
ore întregi cu ai tãi din þarã. ªi dacã te arde sufletul sã vã
spuneþi vorbe de iubire ºi de alint, vorbe pe care nu le
spui ºi nu le auzi în viaþa ta cotidianã nici în englezã, nici
în francezã, nici în germanã, nici în alte limbi pe unde te-
au dus vânturile ºi necazurile.

Punctajul. Dacã ai rãspuns „da” la toate cele 15
puncte, eºti un român adevãrat, aproape ideal. Dacã ai
10-11 puncte, aproape sigur cã eºti român. Între 5-8 - mai
insistã. Mai jos de 4 - ce fel de liftã eºti tu, mã?!

P.S. Iertaþi! Punctul 6 ar trebui sã presupunã
rãspunsul „nu”. Oricum, nu e un test „ºtiinþific”, ci unul
de lejeritate publicistico-eseisticã.

Radu Pãrpãuþã este scriitor, traducãtor ºi publicist
http://www.ziaruldeiasi.ro

Test pentru românii din diasporaProiecte economice durabile în nord-vestul României
În nord-vestul României lucreazã douã proiecte total diferite la punerea

bazei unei economii durabile ºi ecologice. Ambele iniþiative au strânse legãturi
cu Germania. ªefa serviciului de presã ºi relaþii publice a Ambasadei, Andrea
Stohr, ºi ºeful serviciului economic, Sebastian Gromig, au vizitat ambele
proiecte-model. La Beltiug, în zona deluroasã la sud de Satu-Mare, se aflã
podgoria Nachbil. Acolo s-a reluat vechea tradiþie a ºvabilor sãtmãreni a
cultivãrii viþei de vie ºi a producerii vinului. Podgoria ai cãrei proprietari
activeazã ºi în Clubul economic româno-german al regiunii Satu-Mare,
lucreazã ecologic ºi durabil ºi sunt preocupaþi sã-ºi promoveze regiunea.

La Viºeu de Sus, în judeþul învecinat, Maramureº, reprezentanþi locali au
reuºit, printr-un mare angajament, sã pãstreze o cale feratã forestierã unicã ºi
treptat sã o foloseascã ºi în scop turistic. În jurul acestui obiectiv excepþional,
care îmbinã impresionant istoria tehnicii cu natura spectaculoasã, se creeazã în
Valea Vaserului premisele pentru turismul durabil. Industria forestierã din
regiune este legatã inseparabil de istoria minoritãþii germane de acolo, zipserii.
În prezent, germani, austrieci, elveþieni ºi români lucreazã umãr la umãr pentru
a impulsiona dezvoltarea cãii ferate forestiere ºi, în acest fel, a întregii Vãi a
Wasserului. Vezi: www.nachbil.com, www.cffviseu.com, www.drwsm.ro,
www.zipserforum.ro 

Ambasada Germaniei Bucureºti
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Românii din Austria
Dupã mai bine de 25 de ani de la

evenimentele din decembrie 1989,
numãrul românilor care ºi-au pãrãsit þara a depãºit cifra de
3.000 000, dar nu existã date oficiale exacte (ambasadele
României nu au nici timpul ºi nici interesul, probabil, sã
monitorizeze numãrul ºi modul de viaþã al românilor din
diaspora), aºa încât fostul preºedinte Traian Bãsescu estima la
ca. 8 milioane numãrul românilor din diaspora.

„Nu ºtim câþi români sunt în afara graniþelor ºi vã spun de
ce. E foarte greu. Eu acum încerc, prin asociaþiile românilor din
strãinatate sã coroborez datele de la Ambasade, de la
autoritãþile locale din þãrile respective ºi datele pe care sã le
culeagã asociaþiile româneºti, printre care ºi Bisericile. Numai
când vom corobora aceste date vom avea o imagine cât mai
aproape de realitate, însã nu o sã putem niciodatã sã impunem
unui cetãþean român sã se înscrie (în evidenþe oficiale - n.r.)
dacã nu doreºte“ – afirma fostul  ministru delegat pentru
românii de pretutindeni, în ziua de sâmbãtã, 6 septembrie 2014. 

Marea majoritate a românilor care ºi-au pãrãsit þara au ales,
ca loc de refugiu, Italia (peste un million) sau Spania (peste 900
de mii), acolo unde problemele învãþãrii unei limbi strãine nu
erau aºa de mari. Alþi români trãiesc rãspândiþi pe întregul
mapamond, din Alasca pânã în Japonia, cei mai mulþi fiind
înregistraþi în SUA (peste 600 de mii), Germania (peste 300 de
mii), Israel (peste 250 de mii), Ucraina ºi Marea Britanie (cu
peste 150 de mii fiecare), Canada ºi Franþa (cu peste 80 de mii
fiecare), lista încheindu-se cu Columbia ºi Corea de Sud, unde
se estimeazã cã ar trãi câte 300 de români.

În Austria trãiesc oficial, dupã estimãrile Ambasadei
României la Viena, peste 70.000 de români, cifra neoficialã
fiind de peste 100.000. Cauzele pentru care aceºti români sunt
nevoiþi (sau doresc) sã trãiascã printre strãini, departe de þara în
care s-au nãscut, de locurile unde au crescut ºi s-au educat, de
rudele lor rãmase acasã, sunt multiple. Unii dintre românii din
diaspora au fost forþaþi sã fugã de frica securitãþii, care-i
urmãrea pentru ideile lor politice (adevãraþii refugiaþi politici!)
sau pentru convingerile lor religioase, alþii au fost nevoiþi sã
munceascã în strãinãtate (în construcþii, ca îngrijitori sau… la
cules de cãpºuni), pentru a scãpa de sãrãcia din þara-mamã,
alþii, români de excepþie (medici geniali, cercetãtori, specialiºti
în tehnica de calcul) au ales sã trãiascã în þãrile în care munca
lor este apreciatã la adevãrata valoare, într-ucât România nu are
de unde sã-i plãteascã. Din salariile politicienilor, ar fi o
posibilitate! 

A patra categorie a fugarilor din România o constitue cei
care ne fac þara de râs: prostituatele (în Austria cele mai multe
femei care practicã aceastã “meserie” sunt românce!) ºi þiganii,
care sunt catalogaþi drept hoþi ºi criminali. Din pãcate,
denumirea de romi a acestei etnii se confundã cu cea de român,
aºa încât, pentru Europa de Vest, toþi românii sunt þigani!

Nu degeaba, Partidul România Unitã a depus oficial, în
ziua de marþi, 28 Aprilie 2015, la Camera Deputaþilor din
Bucureºti, un proiect de lege privind revenirea la denumirea
oficialã de þigani a persoanelor de etnie romã“. Proiectul are ca
scop „restabilirea corectitudinii acestei denumiri ºi evitarea
confuziei care are loc în strãinãtate între denumirea de român si
cea de rom“. „Aceastã confuzie a adus foarte multe prejudicii
de imagine României ºi românilor, ultimul caz în acest sens
fiind documentarul injurios „The Romanians are coming”,
difuzat de canalul britanic Channel 4 ºi care a fost vizionat de
milioane de cetãþeni britanici. Acest documentar s-a bazat exact
pe confuzia între romi ºi români, titlul sãu vorbind despre
venirea românilor în Marea Britanie, dar materialul punând
accentul pe comportamentul ºi viaþa þiganilor în Marea
Britanie“, se aratã în expunerea de motive.

Eu personal am un respect deosebit pentru acei þigani care,
prin munca, prin talentul ºi prin comportamentul lor în
societate, fac cinste acestei etnii. Pentru mine, familia VOICU
– atunci când mã refer la celebrul violinist Ion VOICU, la
fratele sãu, pianistul Marin VOICU, la fiii acestuia: violoniºtii
Florin ºi Alexandru VOICU, la pianistul ºi politicianul Mãdãlin
VOICU, fiul celebrului violonist – reprezintã o onoare pentru
România, fiind un exemplu demn de urmat nu numai pentru
þiganii noºtri, dar ºi pentru mulþi dintre acei români care-i criticã
pe þigani, dar care ne fac þara de râs.

Revenind la subiectul nostru, putem spune cã, românii din
Austria, în marea lor majoritate, s-au integrat perfect ºi destul
de repede condiþiilor cerute de Statul austriac – învãþarea limbii
germane, cunoaºterea ºi respectarea legilor – unii dintre ei (pe
care ne propunem sã vi-i prezenteã în ediþiile viitoare) fãcând
cu adevãrat cinste numelui de român.

Mihai ANTHONY,  
Journalist & Literat, membru al 
UZPR, Presseclub Concordia ºi

redactor al ziarului VOCEA TA

Filmul de debut al regizoarei
Ana Lungu, ”Autoportretul unei
fete cuminþi”, a câºtigat Marele
Premiu la Festivalul Crossing
Europe de la Linz în cadrul galei
din data de 27 aprilie 2015. Ana
Lungu ºi actriþele Elena Popa ºi
Iris Spiridon au fost prezente la
festival, cu sprijinul Institutului
Cultural Român de la Viena, în
perioada 25-28 aprilie a.c.. 

”Autoportretul unei fete cu-
minþi” este un proiect de film ro-
mânesc, 100%  independent, rea-
lizat de casa de producþie Man-
dragora cu participarea Papillon
Film, Castel Film ºi Cinelabs
România, cu sprijinul Groupama

Asigurãri, BMW Group Româ-
nia, Vodafone România, HBO
România. Scenariul filmului este
semnat de Ana Lungu, imaginea
Silviu Stavilã, sunetul Vlad
Voinescu ºi Filip Mureºan, iar
montajul a fost realizat de Dana
Bunescu. Din distribuþie fac parte
ºi Radu Iacoban, Istvan Teglas,
Alexandru Lustig, Eugen Gye-
mant, Dan Lungu, Magdalena
Lungu, Veronica Grunau ºi pro-
ducãtoarea Anca Puiu. Pianista
Raluca ªtirbãþ a contribuit la
coloana sonorã a filmului cu
interpretarea melodiei Joujoux
pour Ma Dame de Mihail Jora ºi a
unor fragmente din operele

compozitorilor Johannes Brahms
ºi Moritz Moszkowski. Raluca
ªtirbãþ este preºedintele Societãþii
„George Enescu” din Viena.

Lungmetrajul ”Autoportretul
unei fete cuminþi” va fi proiectat
luna viitoare la Bucureºti în cadrul
Festivalului Filmului European,
eveniment organizat de Institutul
Cultural Român ºi Reprezentanþa
Comisiei Europene în România,
sub egida EUNIC, cu sprijinul
ambasadelor ºi centrelor culturale
ale þãrilor europene. Pelicula, care
a câºtigat Premiul Publicului ºi
Premiul pentru cea mai bunã regie
la Festivalul Internaþional de Film
Bucureºti, va fi prezentatã pe 10
mai de la ora 20.30, în prezenþa
echipei lungmetrajului. 

Aflat la cea de-a XII-a ediþie,
Crossing Europe Linz reprezintã
un proiect trans-frontalier.
Programul festivalului îmbinã
aspecte ale istoriei ºi culturii
europene vãzute prin prisma

observatorilor multipli: cei care
privesc Europa din afarã, ca pe o
cetate, ºi observatorii interni care
se confruntã, la rândul lor, cu
propriile provocãri. Temele prin-
cipale acoperite prin programul
Crossing Europe sunt migraþia,
tineretul, identitatea, introspecþia,
emanciparea ºi problemele socio-
politice. Festivalul a dedicat în
acest an secþiunea Cinema Next
Europe tinerilor realizatori de
filme din Europa. Pe durata
festivalului au fost prezentate 190
de producþii în cinematografele
Moviemento ºi City Kino din
Linz: filme artistice, documentare
ºi scurt metraje.

Institutul Cultural Român de
la Viena

Argentinierstr. 39, 1040
Tel./fax: +431 319 10 81; 

office@rkiwien.at
www.rkiwien.at

www.facebook.com/RKIWien.
ICRViena

Editorial

Filmul ”Autoportretul unei fete cuminþi”
regizat de Ana Lungu premiat la Festivalul

Crossing Europe Linz

Costin Iancu – un tânãr în vârstã de 36 de
ani, care, în anul 2003, a fost diagnosticat cu
Hipertensiune pulmonarã – un chin îndelungat,
ce s-a sfârºit, dupã 11 ani de suferinþã, în ziua de
21 octombrie 2014, cînd medicii de la Secþia de
transplant pulmonar a Spitalului Universitar
AKH din Viena l-au anunþat cã au gãsit un
organ compatibil analizelor de laborator
prelevate de la el, cu cîteva luni în urmã. Sosit
de urgenþã la Viena, Costin Iancu a fost condus
în jurul orelor 18:00 în sala de operaþie, iar
intervenþia chirurgicalã a durat ca. 7 ore ºi
jumãtate, pânã spre ora 1.30, când unul dintre
medicii care l-au operat mi-a confirmat
telefonic faptul cã operaþia a decurs normal ºi
pacientul a fost transportat la Secþia de
reanimare.

Hipertensiunea pulmonarã este o boalã a
vaselor sanguine din plãmâni care apare atunci
când tensiunea din arterele pulmonare (vasele
care transportã sângele de la inimã la plãmâni)
devine mai mare decât este normal. În
asemenea situaþii creºte rezistenþa curgerii
sângelui în plãmâni ºi astfel, odatã cu creºterea
presiunii din interiorul arterelor pulmonare,
creºte ºi efortul pãrþii drepte a inimii, care îºi
mãreºte considerabil volumul. Greutãþile în
respiraþie simþite de persoana bolnavã sunt
însoþite de dureri insuportabile, boala
agravându-se de la o zi la alta, evoluând, în cele
mai multe cazuri, spre deces.

Singura posibilitate de salvare a unui
pacient care suferã de Hipertensiune pulmonarã
este transplantul pulmonar, operaþie care, în
România secolului XXI, nu poate fi efectuatã.
Cum costurile unei asemenea intervenþii

chirurgicale în strãinãtate se ridicã la 120.000 ,
este aproape imposibil pentru români sã fie
salvaþi printr-un transplant pulmonar, fãrã ajutor
financiar din partea Ministerului Sãnãtãþii de la
Bucureºti. Din pãcate, lista bolnavilor din
România, suferinzi de Hipertensiune
pulmonarã, cuprinde câteva sute de persoane ºi
majoritatea nu rezistã ani de aºteptare pânã la
plata operaþiei de cãtre Statul român, mulþi
dintre ei pãrãsindu-ne în plinã tinereþe. Puþini,
însã, au totuºi norocul sã se renascã, precum
Costin Iancu.

Un mare merit în salvarea pacienþilor
români diagnosticaþi cu Hipertensiune
pulmonarã îl au specialiºtii de la Spitalul Marius
Nasta din Bucureºti, Prof. Univ. Dr. Miron
Bogdan ºi doctor Tudor Constantinescu –
iniþiatorii unui program de transplant pulmonar
în strãinãtate, în colaborare cu medicii de la
Spitalul Universitar AKH din Viena.

La câteva ore dupã operaþie, mamei lui
Costin, doamna Elena Iancu, i s-a permis sã îºi

viziteze fiul, pe care l-a însoþit la Viena. Cu
lacrimi în ochi ea a transmis mulþumiri din
inimã tuturor celor care s-au luptat pentru ca fiul
ei sã trãiascã, sã fie salvat. Cu puþin timp în
urmã, Asociaþia Românã de Transplant
Pulmonar posta pe blog urmãtoarea ºtire:
“Salut. Azi, 21 octombrie, viaþa lui Costin Iancu
se va schimba total în urma unui apel telefonic
pe care îl aºtepta de aproape o lunã de la Clinica
Akh-Viena, unde va suporta un transplant
pulmonar, singura ºansã sã trãiascã ºi sã ducã o
viaþã normalã. Costin, noi toþi, îþi urãm putere,
sãnãtate maximã ºi refacere uºoarã. Ne vedem
pe 29, când ajungem la Viena.” Acestor urãri ne
alãturãm ºi noi, cei de la RadioTv-Unirea, în
frunte cu Directorul Ioan Godja, care, cu câteva
luni în urmã, a transmis pe postul nostru de
radio un interviu luat lui Costin IANCU de cãtre
redactorul Mihai Anthony, fãcând atunci ºi un
apel de sprijin financiar cãtre toþi cei
impresionaþi de suferinþele acetui tânãr.

Subsemnata ºi Costin Iancu suntem fraþi de
suferinþã, având în vedere cã ºi pe mine m-au
salvat tot dupã 11 ani de boalã chinuitoare, tot
medicii de la Spitalul universitar AKH din
Viena, în colaborare cu specialiºtii de la
Bucureºti: Prof. Univ. Dr. Miron Bogdan ºi
doctor Tudor Constantinescu, cãrora le rãmân
de-a pururi recunoscãtoare! Eu am suferit un
transplant dublu pulmonar în anul 2010, fiind
apoi tratatã, 5 sãptãmâni, tot în aceeaºi salã a
Secþiei de reanimare a Spitalului Universitar
AKH din Viena. Un déjà vu al speranþei de
viaþã!

Agnes Maria Orban,   
Redactor al ziarului VOCEA TA

Renãscut, dupã 11 ani de suferinþã!



Una dintre cele mai presti-
gioase distincþii literare

europene, Österreichischer
Staatspreis für Europäische

Literatur, în valoare de 25.000 de
euro, îi este acordatã scriitorului
Mircea Cãrtãrescu pentru
întreaga operã literarã, care se
bucurã de o importantã
recunoaºtere internaþionalã.

Dupã Eugène Ionesco,
câþtigãtorul din 1970, Mircea
Cãrtãrescu este primul autor
român distins cu acest premiu
literar de mare tradiþie, decernat
din 1965. Printre laureaþii din
anii trecuþi ai premiului se
numãrã scriitori ca W. H. Auden,
Harold Pinter, Vaclav Havel,
Italo Calvino, Doris Lessing,
Milan Kundera, Salman Rushdie,
Umberto Eco, Patrick Modiano,
Javier Mariaº, John Banville etc.

Ceremonia de decernare va
avea loc pe 27 iulie a.c. la
Salzburg, în deschiderea
Festivalului Mozart.

http://www.hotnews.ro

Absolvent al Facultãþii de
Automaticã ºi Calculatoare a
Universitãþii Politehnice din

Bucureºti (promoþia 1986),
Domnul Ambasador Bogdan
Mazuru a intrat în anul 1991 în

politicã ºi a reprezentat România în
SUA, secretar al Ambasadei (1996-
1998), în Belgia, la NATO ºi UEO
(1998-1999) ºi ca Ambasador în
Germaia (2006-2009) ºi Franþa
(2010-2015). Cititorii noºtri pot
afla mai mult despre Domnul
Ambasador Bogdan Mazuru de pe
internet, unde numele Domniei
Sale apare de peste 20.000 de ori.

Corespondenþã de la
Viena, transmisã de 

Mihai ANTHONY
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Noul Ambasador al României la Viena
– Bogdan Mazuru (53), vine de la Paris,
unde a fost numit Ambasador, în anul

2010, de cãtre fostul Preºedinte al
României Traian Bãsescu.

Noul  Ambasador  al
României  la  Viena  –

Bogdan  Mazuru
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Stimaþi cititori,
Pentru FIRME, am creat special acest cupon de anunþuri, uºurându-vã astfel modul de a

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

Prenume _______________________________;
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DACIA e.V., Petersauracher Straße 39, 90449 Nürnberg, Deutschland

49
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SIMPLU - 35 EURO/APARIÞIE

PERSOANÃ FIZICÃ - GRATUIT

AVANSAT - 50 EURO/APARIÞIE

Cu ocazia Zilei Veteranilor,
Ambasada României în
Republica Austria ºi Biroul
Ataºatului Apãrãrii, au organizat,
la 27 aprilie 2015, o ceremonie
militarã ºi religioasã de
comemorare a soldaþilor români
cãzuþi în timpul primului rãzboi

mondial, înmormântaþi în
Cimitirul Central din Viena. Au
depus coroane de flori la
monumentul eroilor români
reprezentanþi ai Ambasadei
României, împreunã cu ataºatul
apãrãrii, precum ºi reprezentanþi
ai Crucii Negre Austriece

(organizaþie dedicatã îngrijirii
mormintelor de rãzboi). Serviciul
religios de pomenire a eroilor
români a fost oficiat de cãtre
preotul-paroh al Comunitãþii
române din Viena.

AMBASADA ROMÂNIEI
în Republica Austria

Mircea Cãrtãrescu a fost
desemnat câºtigãtorul Premiului

de Stat al Austriei pentru
Literaturã Europeanã pe 2015 

Ceremonia militarã ºi religioasã
la mormântul soldaþilor români

din Cimitirul Central, Viena



Am fost invitat, în ziua de 04 Mai 2015,
la o manifestare cuturalã de un înalt nivel
intelectual a Asociaþiei ªvabilor Bãnãþeni din
Austria (Verein der Banater Schwaben in
Österreich) – condusã de Profesorul
Universitar bãnãþean Mag. Dr. phil. Hans
Dama –, în cooperare ºi cu sprijinul altor 7
organizaþii culturale internaþionale, dintre
care amintesc doar: „Landsmannschaft der
Banater Schwaben e. V. München”,
„Österreichisch-Rumänische Gesellschaft”,
„Stiftung der Altösterreicher”, „Asociaþia
culturalã româneascã HORA” –   eveniment
care a avut loc în sala de festivitãþi a Muzeului

sectorului 8, Josefstadt din Viena. 
Programul minunatei manifestãri

culturale, intitulatã Das Banat in Wort und
Bild, a cuprins un recital de poezie, din creaþia
poetului Peter Jung, o miniexpoziþie cu
fotografii ale tablourilor pictorului bãnãþean
ªtefan Jäger, prezentarea volumului de poezii
„Banat-Gedichte”, al Profesorului Dr. Hans
Dama ºi momente muzicale de excepþie,
interpretate de basul Liviu Burz (originar din
Câmpeni – Alba), de la Opera de Stat din
Viena, acompaniat la pian de corepetitorul
sãu, Mag. Tobias Cambensy (originar din
München). Printre iubitorii de culturã invitaþi

la aceastã seratã literar-muzicalã deosebitã,
am remarcat nu numai bãnãþeni ci ºi austrieci,
germani sau personalitãþi originare de pe alte
meleaguri româneºti: fosta mea Profesoarã de
la Universitatea din Viena, Mag. Liana
Wanzenböck, precum ºi Preºedinta
Asociaþiei culturale „HORA” – Sava Sifora.

Cuvântul de deschidere a fost rostit de
cãtre locþiitorul primarului sectorului 8
vienez, Domnul Michael Hemza, fiind urmat
de un cuvânt de salut exprimat de Mag. Lukas
Vosicky, secretarul Societãþii Româno-
Austriece din Viena, dupã care Profesorul
Universitar Dr. Nelu Brãdean-Ebinger
(originar din Arad), de la Universitatea din
Budapesta, a prezentat viaþa ºi opera poetului
ºi publicistului Peter Jung, nãscut pe 03
aprilie 1877 în Jimbolia (Hatzfeld) ºi decedat
la data de 24 iunie 1966, în acelaºi oraº.

Profesorul Dr. Hans Dama, care a condus
manifestarea culturalã, a citit apoi din poeziile
lui Peter Jung, împreunã cu invitatul sãu
timiºorean, Profesorul Simion Dãnilã, care a
tradus în limba românã poeziile prezentate. 

În calitate de critic literar, apreciez cã, în
realitate, nu a fost vorba de o traducere a
poeziilor lui Peter Jung. Profesorul/Poet

Simion Dãnilã a preluat, de fapt, ideea,
structura prozodicã ºi cca. 50 % din cuvintele
germane utilizate de Peter Jung în poeziile
sale ºi a creat versuri noi, de o sensibilitate ºi
de o muzicalitate deosebite, unice, cum
numai în frumoasa limbã româneascã pot fi
exprimate!

A urmat prezentarea vieþii ºi creaþiei
artistice a pictorului ªtefan Jäger – nãscut la
data de 28 mai 1877, în localitatea bãnãþeanã
Cenei (Tschene) ºi decedat la data de 16
martie 1962, în oraºul Jimbolia –, într-o
expunere magistralã fãcutã de Univ.-Docent
Dr. Andrea Kolbus. Numeroase reproduceri
de pe tablouri ale pictorului ªtefan Jäger au
fost prezentate într-o miniexpoziþie de
fotografii realizatã de Domnul Dorel T.
Uºvad.

Domnul Ing. Remo Neusatz, secretar al
Asociaþiei ªvabilor Bãnãþeni din Austria, a
prezentat, în continuare, volumul de poezii
recent apãrut „Banat-Gedichte”,  analizând,
în câteva cuvinte, mesajul poetic ºi emoþia
emanate de versurile de suflet ale autorului,
poetul ºi omul de culturã Hans Dama.

Venit de la München, Profesorul Dr.
Florian Kühner-Wielsch de la Institutul
pentru Culturã ºi Istorie Germanã Sud-Est-
Europeanã al Universitãþii germane
„Ludwig-Maximillian” a prezentat revista
bianualã Spiegelungen editatã de acest
Institut bavarez.

Dupã fiecare moment literar, cântereþul
de operã Liviu Burz a prezentat, aºa cum
spuneam, frumoase momente muzicale,
încheind cu celebra Arie a lui Sarastro, din
opera în douã acte Flautul fermecat (Die
Zauberflöte), de Wolfgang Amadeus Mozart
ºi cu un cunoscut cântec de dragoste: ”Sus îi
Luna-n douã coarne”, o doinã din Banat.

Corespondenþã de la Viena, 
transmisã de Mihai ANTHONY
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Vernisajul Ramona SCHNE-
KENBURGER, care va putea fi
vizitat, în fiecare zi, pânã la
mijlocul lunii iunie 2015,
prezintã o selecþie de 20 de
tablouri ale tinerei pictoriþe,
realizate în format mare (de la 70
x 100 cm la 150 x 190 cm) ºi care
pot fi cumpãrate la preþuri între
1.000  ºi 5.500 .

Am fost onoraþi de invitaþia
Directoarei Gabriela BENZ de a
participa, alãturi de alte câteva
zeci de personalitãþi ale vieþii
artistice, culturale ºi comerciale
vieneze, la acest vernisaj unde am
putut admira creaþia artisticã
liberã ºi spontanã – neîncorsetatã
de reguli scolastice sau ºabloane
stilistice – a talentatei pictoriþe
Ramona Schnekenburger.

În cuvântul introductiv,
Directoarea Gabriela BENZ a
prezentat succesele obþinute pânã
în prezent de cãtre tânãra artistã
care, deºi este nãscutã în
localitatea Schwenningen din
Sud-Vestul Germaniei, a ales sã
trãiascã, din anul 2007, în
Austria. Dupã câºtigarea, în
2009, a unui important premiu de
creaþie artisticã „St. Leopold
Friedenspreis des Stiftes
Klosterneuburg”, multe dintre
lucrãrile Ramonei Schneken-
burger, din care vã prezentãm ºi
noi câteva imagini, ºi-au gãsit
locul în prestigioase colecþii de
artã private sau muzeale.
Prezentarea fãcutã de cãtre
Directoarea culturalã ºi
colecþionara de artã Dr. Jasmin

WOLFRAM, completatã cu un
scurt interviu cu tânãra pictoriþã,

ne-a ajutat sã o cunoaºtem mai
bine pe Ramona Schne-

kenburger, sã-i apreciem
sentimentele ºi sensibilitatea pe
care le transpune în creaþia sa
artisticã. 

Ramona Schnekenburger
îmbinã, într-o tehnicã nouã,
pictura clasicã, în ulei, cu fineþea
graficã, în creion, dând – pe un
fundal alb, cu nuanþe de gri ºi,
uneori, cu pete de culoare –
dimensiuni noi unor imagini
selectate din fotografii vechi,
descoperite prin anticariate, sau
prezintã imagini moderne într-o
nouã perspectivã, plinã de
sensibilitate ºi realism.

„ARTIST’S SPACE”, de la
Hotelul  Le Méridien, este locul
unde tinerii creatori de artã îºi
prezintã operele, aºteptând cu
emoþie criticile competente ale
unor iubitori de artã modernã ºi
ale unor colecþionari experi-
mentaþi, un loc de recunoaºtere ºi
de promovare a talentelor
contemporane.

ORBAN Agnes Maria
Clubul de Presã

CONCORDIA din Viena

VVEERRNNIISSAAJJ  -  RRaammoonnaa  SSCCHHNNEEKKEENNBBUURRGGEERR
Hotelul Le Méridien de pe Wiener Ringstraße,

din apropierea Operei de Stat a Vienei, prezintã
în „ARTIST’S SPACE”, lucrãri ale unor tineri

artiºti contemporani, recomandaþi de experþi ºi
de iubitorii de artã modernã.

Banatul în cuvânt ºi imagine



Institutul Cultural Român Bruxelles a
organizat un recital instrumental de muzicã
baroc în duet Viola da Gamba / Chitarã, intitulat
„Bijuteriile muzicale ale Europei“, la Bruxelles
ºi Luxemburg.

Proiectul cameral este o incursiune în lumea
titanilor acestui gen muzical din þãri unde
Barocul s-a dezvoltat în toatã gloria sa, Franþa,
Germania, Italia ºi Anglia. Programul a inclus
piese ale compozitorilor Robert de Visée,
Antonio Vivaldi, Henry Purcell, Georg
Friedrich Haendel, Georg Philipp Telemann,
Ioan Caianu ºi Marin Marais, în interpretarea
muzicienilor Anca Iaroºevici (viola da gamba)
ºi Bogdan Mihãilescu (chitarã clasicã).
Alcãtuirea programului este o vânãtoare de
comori, cu scopul de a reînvia farmecul apus,
dar niciodatã pierdut, al unuia din principalii
piloni ai omenirii: Barocul! S-au simþit auzite
deosebiri de stil ºi semanticã interpretativã de la
un titan la altul, într-o consonanþã convergentã
cãtre aceeaºi entitate artisticã. Viola da Gamba,
precursor medieval al violoncelului întâlneºte,
prezentatã în douã variante (formatul mare ºi
cel mic de DISCANT), chitara creatoare de
continuo, într-un dialog acerb polifonic,
preluând adesea cu brio rolul clavecinului. 

Anca Iarosevici - interpretã a partiturilor
preclasice, a abordat mai ales opusurile lui
Bach, considerat a fi compozitorul ei preferat.
Colaboreazã cu Orchestra Filarmonicii „George
Enescu“, Orchestra Naþionalã Radio, Orchestra
de Camerã Radio, precum ºi cu filarmonicile
din România.  În 1990 înfiinþeazã împreunã cu
alþi trei artiºti formaþia de camerã „Studioul de
Muzicã Veche”, alãturi de care participã la
numeroase turnee în Germania, Austria,
Ungaria, Spania, Portugalia, Franþa, Grecia,
Slovacia, SUA, precum ºi la mai multe ediþii ale
Festivalului George Enescu, precum ºi la cele
din Valencia ºi Santander (Spania). „Studioul de
Muzicã Veche” efectueazã numeroase
înregistrãri radio, participã la realizarea filmului
„Petrecere la curtea marelui Will”  la
Televiziunea Romanã, iar în 1995 sub egida
UNESCO înregistreazã un CD cu muzicã
elisabetanã ºi muzicã veche româneascã.

Bogdan Mihailescu a câºtigat în 1984
„Marele Trofeu” în cadrul „Concursului
naþional de chitarã clasicã” de la Sinaia ºi
urmeazã o susþinutã activitate concertisticã ºi
pedagogicã în România, Germania, Africa de
Sud ºi Marea Britanie. 

În perioada 1997-2006 s-a perfecþionat la
Londra cu profesorii Gary Ryan ºi Carlos
Bonell ºi a participat la ºedinþele de masterclass
din cadrul Royal Academy of Music. În 2007 s-
a reîntors în România unde s-a dedicat exclusiv
muzicii de camerã. Compozitoarea letonã Anna
Veismane i-a dedicat compoziþia „Hidden
Dragons”, pe care a interpretat-o în primã
audiþie absolutã la Ateneul Român, în anul
2012.

Sursa: icr.ro

Pentru cã da, identitatea ta, a
românului din diaspora e
pierdutã. Participi bucuros la un
grãtar cu mici, la o petrecere
româneascã, poate chiar un
botez, mergi la evenimente
culturale româneºti, vezi filme
traduse în românã ºi chiar te
chinui zilnic ºi te pedepseºti
urmãrind ºtirile triste care vin
din România. Tu, cel din
diaspora, simþind cã riºti sã

rãmâi blocat în tranziþia dintre
culturi, te arunci la un moment
dat în cultura þãrii adoptive,
încercând sã le înveþi obiceiurile,
sã mãnânci în loc de mici la
grãtar, doar niºte legume sau un
hamburger, sã vorbeºti mai mult
limba lor, sã cauþi ºtirile din þara
lor, sã simþi vibraþiile de zi cu zi
ale noii þãri. ªi totuºi, ceva
lipseºte. Nu mai e dorul de þarã,
nu mai e nostalgie; e doar

sentimentul cã nu poþi sã te
adaptezi la ritmul lor, cã încã
vrei sã te bucuri de azi ºi cã
oricum, mai e o grãmadã pânã la
pensie, care pensie e perceputã
total diferit faþã de cum era
acasã. Nu zic cã e cazul meu.
Despre mine, pot zice cã sunt
adaptat cât de cât la viaþa de aici.
Nu ºtiu încã sigur unde, la ce pas
sau la ce stadiu sunt. E sigur însã
faptul cã nu pot încã sã spun
despre mine cã Belgia e noua
mea casã, deºi la fel de bine nu
pot spune cã mâine aº putea sã
mã întorc în România ºi sã mã
readaptez în douã zile. Merg
oricând cu plãcere acasã,
vorbesc româna încã cursiv ºi
sunt încã în temã cu cele de
acolo. Pe reversul medaliei, pot
oricând sã stau de vorbã cu un
Belgian despre viaþa de aici,
uneori chiar pot sã spun cã am
formate câteva pãreri. ªi atunci
se naºte întrebarea ce sunt eu?!

Sunt cu siguranþã român,
însã nu mai simt româneºte. Nu
sunt încã belgian, dar vibrez pe
ritmul lor. Sunt între douã lumi
ºi asta nu îmi provoacã nici o
suferinþã, nici o zbatere
interioarã. Însã nu sunt ceea ce
zic românii despre noi cã
suntem. O sã repet mereu, poate
cã am uitat de unde am plecat,
însã cu siguranþã cã nu am uitat
de ce. ªi atunci, scuzã-mã cã nu
îmi pasã când tu, românul de
rând, când tu politicianul, sau tu
ziaristul, spui despre mine cã
sunt un strãin, cã sunt un

trãdãtor, un om ce ºi-ar vinde
votul sau chiar ar merge pânã
acolo unde sã ajungã sã
denigreze þara de unde a plecat.

Sunt de aproape 5 ani un om
care a ales sã trãiascã altundeva.
Nu sunt diaspora, sunt doar
vârful de lance al propagãrii
culturii ºi identitãþii româneºti.
Când am ocazia sã vorbesc de
þara mea, o fac punând accent pe
lucrurile pozitive, iar asta mã
face mai român decât mulþi alþi
români din România, mai ziarist
ºi mai politician decât oricare
altul. Tu când vorbeºti de mine,
mã înjoseºti ºi îmi spui lucruri pe
care nu le spui nici celor care te
furã la tine acasã. ªi atunci, cine
sunt eu?! Sau, cine eºti tu?! Da,
da, chiar aºa, cine eºti tu?! Nu
cumva tu eºti mai strãin de
România decât sunt eu, aflat
departe?

Nu sunt diaspora, nu sunt
cãpºunar, nici vorbã de broscar.
Sunt un român aflat într-un
proces de tranziþie iar dacã mã
mai înjuraþi mult s-ar putea sã
mã îndepãrtez de tãrâmul acesta
dintre lumi ºi sã aleg o tabãrã din
care aº putea sã te atac ºi sã pun
umbrã peste numele tãu.
Apropo, eu nu am promis nimic,
însã tu, cel de acasã, din funcþia
ta, mi-ai promis cam multe.
Vorbe în vânt!

Chihaia Dumitru
Sursa: http://chihaiadumit

ru.com/2015/04/19/din-
diaspora-cu-drag-spre-neant/

Sursa: rombel.com

Bijuteriile muzicale
ale Europei

DIN DIASPORA CU
DRAG, SPRE NEANT!

Sunt de aproape 5 ani ceea ce tu numeºti
diaspora. Mã pierd în profunzimea titulaturii ºi

devin un cãpºunar, un broscar, macaronar,
sau de-a dreptul þigan. Nu, nu mai sunt român.

Din punctul tãu de vedere, al românului de
acasã, român cãlit în focul luptei cu sistemul,

noi suntem cei laºi, cei care am ales sã
fugim, sã scãpãm de lupte ºi poate chiar sã ne

reclãdim vieþile undeva departe. Zic poate,
pentru cã nu sunt puþini cei care, chiar ºi dupã

foarte mult timp petrecut în strãinãtate, nu
reuºesc sã se identifice cu þara adoptivã,
astfel rãmânând blocaþi undeva între douã

naþionalitãþi ºi nici o identitate.
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O delegaþie formatã din 29 de
consilieri judeþeni ºi primari hunedoreni
a reprezentat judeþul Hunedoara la
„Open Doors Day – Ziua Porþilor
Deschise la Instituþiile Europene”,
evenimentul fiind organizat la Bruxelles,
în 9 mai, de Ziua Europei.

În acest an, se sãrbãtoresc 70 de ani
de la sfârºitul celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial. Judeþul nostru va avea acolo un
stand cu principalele elemente de

identificare. De asemenea, vizitatorii vor
putea admira douã roll-up-uri în care
sunt oglindite, într-o graficã deosebit de
atractivã, vestigiile istorice de la
Sarmizegetusa Regia din Munþii Orãºtiei
ºi Castelul Corvinilor. Standul va fi
strãjuit de douã fanioane, unul al
judeþului Hunedoara, iar celãlalt al
României. Delegaþia hunedoreanã a
pregãtit ºi 200 de pachete informative
multimedia despre atracþiile turistice ºi

istorice locale. Pachetele informative
cuprind o broºurã editatã sub genericul
„12 destinaþii/motive pentru a vizita
judeþul Hunedoara”, o hartã a judeþului,
douã CD-uri de prezentare, unul al
judeþului Hunedoara, iar al doilea al
vestigiilor de la Sarmizegetusa Regia,
precum ºi un pliant de prezentare a
Castelului Corvinilor. Costul deplasãrii
se ridicã la 180.000 de lei.

Sursa: mesajulhunedorean.ro
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Evenimentul organizat de
Casa de Culturã Belgo-Românã
ARTHIS, sub patronajul „Dele-
gaþiei Transilvaniei, Criºanei,
Banatului ºi Maramureºului pe
lângã Uniunea Europeanã” –
iniþiativã a europarlamentarilor
Victor Negrescu ºi Emilian Pavel
– a propus douã zile dedicate
culturii ºi tradiþiilor româneºti,
cu accent pe cele 4 regiuni
menþionate mai sus, a identitãþii
lor culturale ºi sociale, bogãþiei
patrimoniului dar ºi promovãrii
imaginii României ca stat
membru al Uniunii Europene.

Activiºtii PES Arad au
promovat imaginea municipiului
dar ºi a judeþului, reliefând
potenþialul turistic, încã
neexploatat la maxim. „Împreunã
cu colegii mei, am amenajat un
stand prin intermediul cãreia
amprezentat atât frumuseþea
arhitecturalã ºi încãrcãtura
istoricã localã, cât ºi

atractivitatea cadrelor naturale,
cum este Parcul Natural Lunca
Mureºului sau cetãþile din judeþ,
posibilele trasee turistice ºi un
produs tradiþional care a captat
atenþia tuturor: pita de Pecica”, a
declarat Mihnea Iuga, secretarul
executiv al PES Activistst Arad.

Locuitorii din Bruxelles ºi nu
numai au putut intra în contact cu
toate aceste calitãþi ale
municipiului ºi judeþului, prin
intermediul pliantelor distribuite,
broºurelor ºi fotografiilor. Artiºti
din Arad au permis activiºtilor
PES sã expunã lucrãrile lor,
atingând în acest fel ºi
componenta de artã modernã din
municpiu. De asemenea,
organizatorii standului au pus
accent pe capacitatea ºi
facilitãþile de educaþie medicalã,
în special cea dentarã, prezentã
în universitãþi ºi unitãþi sau
institute medicale de specialitate.

„Am fãcut mai vizibil oraºul

ºi judeþul Arad, aspectul sãu
tradiþional, dar ºi cel modern. Cu
aceastã ocazie, europenii dar ºi
ceilalþi români, atât cei din
Diaspora cât ºi cei din
Transilvania, Banat sau
Maramureº care au luat parte la
Festival au putut afla cã avem un
centru istoric atractiv, locuri
naturale frumoase, artiºti
talentaþi ºi specialiºti medicali
care fac din Arad un loc bun de
vizitat”, a declarat Flavius
Vãrºendan, vicepreºedinte PES
Activists Arad.

Festivalul „Primãvara româ-
neascã la Bruxelles”a fost
organizat cu sprijinul Depar-
tamentului pentru Politici pentru
Relaþia cu Românii de
Pretutindeni din cadrul MAE din
România, al Primãriei Oraºului
Bruxelles ºi alGrupului
Socialiºtilor ºi Democraþilor din
Parlamentul European.

Sursa: liveread.ro

„PRIMÃVARA ROMÂNEASCÃ
LA BRUXELLES”

Festivalul „Din dragoste pentru
frumos” a debutat în anul 2011, din
iniþiativa Sectorului cultural al
Mitropoliei Ortodoxe Române pentru
Europa Occidentalã ºi Meridionalã, cu
susþinerea nemijlocitã a Înaltprea-
sfinþitului pãrinte mitropolit Iosif Pop,
aºezându-se tot mai temeinic în
calendarul Mitropoliei ºi devenind o
tradiþie in viaþa diasporei româneºti.

Eveniment cultural artistic, cultural ºi
teologic festivalul se afla la a cincea sa
ediþie ºi se va desfãºura în acest an în
oraºele Paris ºi Bruxelles în perioada 13-
17 mai.

Printre invitaþii acestei ediþii:
– Gheorghe Zamfir, Grigore Leºe
– Academicianul Eugen Simion
– Actriþa Maria Ploae
– Regizorul, scenaristul ºi

producãtorul Nicolae Mãrgineanu
– Etnomuzicologul Costin Moisil
– Teologul ºi antropologul Costion

Nicolescu
– Actorul basarabean Vasile Butnaru
– Sculptoriþa si pictoriþa Silvia Radu
– Pictoriþa Miliþa Sion.
6 conferinþe, 5 concerte, 2 expoziþii, 1

piesã de teatru, 1 proiecþie de film, 1
proiecþie imagini ºi o searã de poezie

alcãtuiesc programul festivalului de anul
acesta.

Prin programul festivalului publicul
se va putea bucura de un important
conþinut semiologic, prezent în
manifestãri artistice de genul teatrului,
muzicii, picturii, sculpturii, literaturii,
precum ºi într-o serie de conferinþe.

Ne întâlnim la festival!
Sursa: rombel.com

Romanian Open Society
Belgia împreunã cu Unite in Good,
Rombel ºi alti parteneri non-profit
lanseazã o nouã acþiune caritabilã pentru
copii, intitulatã O jucãrie pentru fiecare
copil!

Doneazã o jucãrie pânã la data de 20
mai, pentru a face o bucurie de 1 iunie unui
copil orfan din România!

În Belgia, jucãriile se strâng la
urmãtoarele adrese oferite de
magazinele La Bunicuþa ºi de Kasteel
Flora:

Bruxelles : Avenue de la Reine 194,
1000 (Tram 3 ºi 93 staþia Jules de Trooz)
Tel : 0488-578.898 sau 02.203.61.31

Bruxelles : Rue des Palais 179, 1030
Scaerbeek, Tel : 0486.044.229 sau
02.203.61.33

Namur : Rue Julie Billart 54, 5000 Tel
0488.578.898, 08.124.16.93

Kasteel Flora: Florastraat 61, De Pinte
9840 (lângã Gent), Tel: 0477-261.928

De luni pânã vineri între orele 10h00-
18h00

Sâmbãta de la 10h00 la 20h00 ºi
Duminica între 10h00 – 14h00.

Invitãm toate grupurile de voluntari din
Diaspora sã se alãture acestei acþiuni!

Dacã locuiþi în afara Belgiei ºi doriþi sã
participaþi la aceastã acþiune caritabilã, vã

putem face un afiº asemãnãtor pentru
locaþia în care vã aflaþi ºi vã putem oferi
ajutorul nostru. Vã stãm la dispoziþie cu
detalii în scris, la adresele de e-mail:

info@rosabelgia.org
contact@rombel.com
Vã mulþumim pentru participare!

Sursa: rombel.com

FFEESSTT IIVVAALLUULL     
„„DDIINN    DDRRAAGGOOSSTTEE

PPEENNTTRRUU    FFRRUUMMOOSS””

Doneazã o jucãrie pânã la
data de 20 mai, pentru a face

o bucurie de 1 iunie unui
copil orfan din România!
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Gorjenii care nu au un loc de muncã în
þarã îºi pot încerca norocul în strãinãtate.
Astfel, AJOFM Gorj oferã, prin serviciul de
ocupare Eures, 20 de locuri de muncã
disponibile în Olanda pentru culegãtori de
cãpºuni. Cerinþa principalã pentru cei doritori
sã ocupe un astfel de job este cunoaºterea
limbii engleze la nivel conversaþional.

Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei
de Muncã Gorj, prin serviciul de ocupare
EURES, a primit o ofertã de 20 locuri de
muncã în Olanda pentru culegãtori de
cãpºuni. Salariul oferit este cel stabilit în
contractul colectiv de muncã pentru munca
sezonierã, iar cazarea este oferitã de
angajator. Persoanele solicitante trebuie sã
aibã cunoºtinþe de limba englezã la nivel
conversaþional. Tot pentru Olanda se solicitã
sudori, strungari, operatori CNC, operatori
chimiºti ºi tehnician mecanic. Durata
contractelor de muncã este determinatã pânã
la un an, iar salariul oferit este cel specificat în
contractul colectiv de muncã în domeniu.
Angajatorul poate oferi ajutor în gãsirea unei
locuinþe. Persoanele care doresc sã aplice
pentru unul din aceste locuri de muncã trebuie
sã se adreseze consilierului EURES din cadrul
AJOFM Gorj din Târgu-Jiu, strada Lt. Col.
Dumitru Petrescu nr. 1.

Sursa: impactingorj.ro

Liniºtitul ºi fermecãtorul Amsterdam se
schimbã complet în fiecare primãvarã,
când olandezii celebreazã Ziua Regelui.
Aceastã sãrbãtoare este o manifestare

ciudatã a mândriei naþionale când locuitorii
liniºtiþi ai capitalei olandeze îºi vopsesc
pãrul portocaliu, se îmbracã în costume
amuzante ºi beau bãuturi portocalii în

cinstea zilei oficiale a tânãrului Rege
Willem – Alexander.

Pânã acum ziua de 27 aprilie era
recunoscutã drept Ziua Reginei, asta pânã
în 2013 când Regina Beatrix a abdicat în
favoarea fiului sãu.

Frenezia acestei sãrbãtori inundã
canalele ºi strãzile din centrul oraºului
Amsterdam, forþând oprirea tramvaielor
timp de câteva ore bune. De fapt, întregul
oraº se transformã într-o petrecere enormã,
iar fiecare colþ de stradã devine un
vrijmarkt, o piaþã în aer liber unde se vând
o mulþime de antichitãþi. Dupã ce
petrecerea se terminã, Bucurã-te de
farmecul oraºului în starea lui naturalã –
cea liniºtitã. Redescoperã primãvara la
festivalul florilor din Grãdinile Keukenhof,
aflate la doar 40 de minute de Amsterdam,
sau exploreazã fostele terenuri de vânãtoare
regale unde acum se gãsesc cele mai
colorate lalele din întregul stat.

Sursa: tion.ro

Locuri de
muncã în
Olanda

Sãrbãtoreºte Ziua Regelui
pe strãzile gãlãgioase din

Amsterdam!

Nãscut pe 7 iulie, la Vitebsk,
Belarus, Moºe Shagal, pe numele
lui adevãrat, ºi-a dorit sã devinã
pictor de mic. Timp de douã luni, a
primit lecþii de picturã de la Iehuda
Pen, urmând sã studieze arta la
Sankt Petersburg, unde a devenit
elevul preºedintelui Academiei de
Arte Frumoase. Când are loc prima
sa expoziþie din Statele Unite,
Chagall preferã sã rãmânã la Paris,

unde picteazã fãrã oprire. Caietul de
schiþe era nelipsit din cãlãtoriile sale
din Olanda, Spania, Italia ºi Egipt.

Între 1931 ºi 1934, lucreazã la
ilustrarea Bibliei, cãlãtorind ºi la
Amsterdam pentru a studia cu
atenþie picturile biblice realizate de
Rembrandt ºi El Greco. Seria de
ilustraþii pentru Biblie a cuprins 105
lucrãri, fiind caracterizatã drept
uimitoare. Ocuparea Franþei de cãtre

Germania îl deteminã pe artist sã se
refugieze, alãturi de soþia sa, Bella,
în Statele Unite, unde era considerat
un artist de talie internaþionalã.

În ciuda vieþii dificile ºi a
problemelor pe care le-a avut de
înfruntat, ºi-a pãstrat naivitatea în
picturile sale. Stilul sãu este original
ºi poetic, sub influenþa fanteziei ºi a
melancoliei.

Sursa: ziuaconstanta.ro

„ROATA MARE” DE MARC CHAGALL



Nãdejdea creºtinã este un dar
dumnezeiesc, care se pogoarã în inima omului,
ca o „iluminare de la Dumnezeu“, pentru ca
omul sã nu deznãdãjduiascã vreodatã de harul
lui Dumnezeu, atât pentru iertarea pãcatelor,
cât ºi pentru oricare cerere, când se cere un
lucru bun, fie dintre lucrurile vremelnice, fie
din cele veºnice. Duhul lui Dumnezeu þine
treazã înlãuntrul nostru încrederea în bunãtãþile
veºnice; ºi cu cât luminarea dumnezeiascã este
mai puternicã, cu atât mai desãvârºitã este ºi
nãdejdea.

Nãdejdea este o virtute absolut necesarã
pentru mântuire; este aceea forþã interioarã
care ne dã tãria sã înaintãm spre scopul suprem
al vieþii, Care este Hristos.  Ea întãreºte
întreaga fiinþã a creºtinului în Dumnezeu, într-
o încredere necontenitã în purtarea Lui de grijã
ºi dã putere sufletului în faþa tuturor greutãþilor
care-l asalteazã pentru a-l despãrþi de
Dumnezeu. Sfântul Maxim Mãrturisitorul
spunea cã : „Nãdejdea în Dumnezeu desface
mintea de toatã împãtimirea dupã cele
pãmânteºti; în sfârºit, mintea desfãcutã de
acestea va avea iubirea cãtre Dumnezeu“.

În viaþa duhovniceascã, unde constatãm
atâtea neputinþe omeneºti, nãdejdea îndreptatã

spre Dumnezeu este vitalã, ea îl ajutã pe om sã
se împãrtãºeascã din voia lui Dumnezeu, lu-
minându-l ºi dându-i sens vieþii. Dumnezeu a
dat omului ºtiinþã ºi pricepere pentru a le lucra
în folosul sãu, nu pentru a se încrede în ele.
”Pune-þi nãdejdea în Domnul din toatã inima ta
ºi nu te bizui pe priceperea ta” - ne sfãtuieºte
Înþeleptul Solomon (Pildele 3, 5) pentru cã :
”fãrã Mine nu puteþi face nimic” ne spune
Mântuitorul în Evanghelia dupã Ioan 15, 5.

Omul care are nãdejde în Tatãl Ceresc nu
se teme de nimic, el rãmâne neclintit în faþa
oamenilor - nu se uitã la bunãvoinþa sau la
reaua voinþã a celor mari, nici la cele ce zic
oamenii despre el-, rãbdãtor ºi liniºtit în
strâmtorãri, suferinþe ºi în necazuri, ºi mai cu
seamã în faþa morþii. Cel ce nãdãjduieºte în
Dumnezeu dobândeste multe de la El; omul
acela este în stare sã biruiascã cele mai mari
piedici. ”Dumnezeu este scãparea ºi puterea
noastrã, ajutor întru necazurile ce ne
împresoarã. Pentru aceasta nu ne vom teme
când se va cutremura pãmântul ºi se vor muta
munþii în inima mãrilor.”  (Ps. 45, 1-2)

Nãdejdea creºtinã ia naºtere din credinþã:
„…Credinþa este încredinþarea celor
nãdãjduite, dovedirea lucrurilor celor

nevãzute… „(Evrei 11, 1).  Omul care doreºte
ºi tinde spre unirea deplinã cu Dumnzezeu va
întâlni întotdeauna credinþa, nãdejdea ºi
dragostea alãturi una de cealaltã: prin credinþã
sufletul vede cu ochii minþii frumuseþile
duhovniceºti, nãdejdea înaripeazã ºi þine în
veghe neîncetatã spre dobândirea acestora, iar
dragostea desãvârºeºte.

Nãdejdea îndeamnã cu putere spre fapte
bune ºi spre alte virtuþi. Ea trebuie cultivatã
prin rugãciune, lecturã duhovniceascã,
meditaþie sau cugetarea la binefacerile lui
Dumnezeu. De asemenea, ea trebuie cultivatã
ºi în împrejurãrile concrete ale vieþii: sã ne
încurajãm unii pe alþii atunci când avem un
necaz, atunci când ne încearcã bolile sau atunci
când ne simþim pãrãsiþi. Cu cât viaþa omului
este mai curatã, mai în acord cu voia lui
Dumnezeu, cu atât nãdejdea lui este mai
puternicã, mai sigurã. 

Oricât de multe suferinþe ºi dureri îndurãm
în viaþã, oricâte probleme ºi necazuri avem zi
de zi, indiferent de momentele în care ne
simþim singuri ºi la limitã, toatã nãdejdea
noastrã sã ne-o punem în Tatãl Ceresc, Care ºi
pentru noi, ºi pentru toþi oamenii are multã
milã. Dacã ºtim sã-L ascultãm ºi sã-L simþim,

Dumnezeu ne face sã înþelegem cã El este
alãturi de noi ºi ne ajutã sã trecem peste orice
necaz, dar cu condiþia sã fim rãbdãtori în
aºteptarea ajutorului ºi a celor fãgãduite nouã.
La Domnul Dumnezeu toate sunt cu putinþã,
iar pe cel ce nãdãjduieºte cu tãrie în
Dumnezeu, pe acela Dumnezeu îl ajutã în
toate.

Nãdejdea în ajutorul, mila ºi iubirea de
oameni, în nespusa bunãtate, în deplina
înþelepciune ºi putere a lui Dumnezeu este ºi
cel mai puternic leac pe care-l are la îndemânã
omul credincios. Acest leac protejeazã ºi
vindecã aducând pace ºi liniºte sufletului
tulburat ºi rãscolit. Sã ne ajute Bunul
Dumnezeu sã nu deznãdãjduim în nici o
împrejurare ºi sã Îl rugãm sã ne întãreascã
voinþa noastrã spre voinþa Lui ca sã putem sã
ne rugãm ºi noi precum Sfântul Ioanichie:
„Nãdejdea mea este Tatãl, scãparea mea este
Fiul, acoperãmântul meu este Duhul Sfânt,
Treime Sfântã, Slavã Þie!“

Dragi cititori fie ca ”Dumnezeul nãdejdii
sã vã umple pe voi de toatã bucuria ºi pacea în
credinþã, ca sã prisoseascã nãdejdea voastrã,
prin puterea Duhului Sfânt. ” (Romani 15,3)

Adriana-Lucia Ciugudean
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Aniversãm, în perioada 15
mai–15 iunie 2015, ziua de naºtere
a unor personalitãþi celebre, care fac
cinste neamului românesc:
Constantin Dobrogeanu-Gherea
(21.05.1855–  07.05.1920), Henri
Coandã (07.06.1886–25.11.1972),
Ion Creangã (10.06.1839–31.
12.1889), Hariclea Darclée
(10.06.1860–12.01.1939), Virgil
Teodorescu (15.05.1909-
24.06.1987) ºi mulþi alþii.      

L-am ales pentru acest
meménto, pe Ion CREANGÃ  –
„Nicã al lui ªtefan a Petrei“ –
povestitor, prozator, teolog, autor
de manuale ºcolare ºi foarte bun
prieten cu Luceafãrul poeziei
româneºti Mihai Eminescu
(15.01.1950–15.06.1889), prietenie
care i-a unit pânã la moarte, în
acelaºi an fatidic 1889, în care
dispãrea ºi marea iubire a lui
Eminescu, poeta Veronica Micle
(22.04.1850– 03.08.1859) 

Scriitorul Ion CREANGÃ, cel
care ne-a bucurat primii ani de
ºcoalã cu povestirile sale, era fiu de

þãran, nãscut în Moldova, la
Humuleºti, lângã Botoºani, unde ºi-
a petrecut copilãria alãturi de cei 7
fraþi ai sãi. Data naºterii sale a fost
controversatã, el însuºi afirmând, în
Fragment de biografie, cã s-ar fi
nãscut la 1 martie 1837. Data de 10
iunie 1839, oficialã, conform unei
condici de nou-nãscuþi din
Humuleºti, publicatã de Gh.
Ungureanu, fiind mai aproape de
realitate, dacã ne raportãm ºi la anii
sãi de studii.

În anul 1847 începe ºcoala de

pe lângã Biserica din satul natal
dupã care mama sa îl încredinþeazã
tatãlui ei „bunicu David Creangã
din Pipirig“, care-l duce sã-ºi
continue ºcoala pe valea Bistriþei, la
Broºteni. În 1853 este înscris la
ªcoala Domneascã de la Târgu
Neamþ, unde îl are ca profesor pe
pãrintele Isaia Teodorescu (Popa
Duhu). Dupã dorinþa mamei, care
voia sã-ºi facã bãiatul preot, este
înscris la ªcoala catiheticã din
Fãlticeni („fabrica de popi“) sub
numele de Ion Creangã, nume pe
care l-a pãstrat tot restul vieþii. Dupã
desfiinþarea ºcolii din Fãlticeni, este
silit sã plece la Iaºi, absolvind în
anul 1859 cursul inferior al
Seminarului teologic „Veniamin
Costachi“ de la Socola. Se
cãsãtoreºte cu Ileana, fiica preotului
Ioan Grigoriu, devine diacon, iar în
anul 1860 se naºte singurul sãu fiu,
Constantin.

Dupã ce timp de 12 ani este
dascãl ºi diacon la diferite biserici
din Iaºi, este exclus definitiv din
rândurile clerului, ºi din învãþãmânt,
la data de 10 octombrie 1872,

deoarece ºi-a pãrãsit soþia, a tras cu
puºca în ciorile care murdãreau
Biserica Golia ºi s-a tuns ca un
mirean, lucruri considerate
incompatibile cu statutul de diacon.
În 1875, îl cunoaºte pe Mihai
Eminescu, pe atunci revizor ºcolar
la Iaºi ºi Vaslui, cu care se
împrieteneºte ºi, între 1875 ºi 1883,
la îndemnul poetului, scrie cele mai
importante opere ale sale.

Celebru datoritã basmelor,
poveºtilor ºi povestirilor sale (Capra
cu trei iezi, Dãnilã Prepeleac, Fata
babei ºi fata moºneagului, Povestea
lui Harap-Alb, Ivan Turbincã,
Povestea lui Ionicã cel prost,
Povestea lui Stan-Pãþitul, Povestea
porcului ºi multe altele), Ion
Creangã este considerat ca fiind

unul din clasicii literaturii române,
în special datoritã operei sale auto-
biografice Amintiri din copilãrie.

Dar cine a fost, de fapt, Ion
Creangã? Este o întrebare la care a
rãspuns, în stilul sãu caracteristic,
cu celebra sa autoironie, chiar
scriitorul însuºi: 

“Ia, am fost ºi eu, în lumea asta,
un boþ cu ochi, o bucatã de humã
însufleþitã din Humuleºti, care nici
frumos pânã la douãzeci de ani, nici
cuminte pânã la treizeci ºi nici
mãcar bogat pânã la patruzeci nu
m-am fãcut. Dar ºi sãrac aºa ca anul
acesta, ca în anul trecut ºi ca de
când sunt, niciodata n-am fost…”

ORBAN Agnes Maria,  
Clubul de Presã

CONCORDIA, Viena

CCeelleebbrriittããþþii  ddiinn  RRoommâânniiaa

IIoonn  CCRREEAANNGGÃÃ  ––  „„NNiiccãã  aall  lluuii  ªªtteeffaann  aa  PPeettrreeii““    
Doresc sã prezint cititorilor noºtri, sub titlul

Celebritãþi din România, o serie de articole privind
viaþa ºi activitatea de creaþie a unor personalitãþi
româneºti (uitate, uneori, pe nedrept), care s-au
remarcat prin geniul ºi prin talentul lor, lãsând
posteritãþii adevãrate capodopere artistice – în
domeniile artelor plastice, cercetãrii ºtiinþifice,
literaturii, muzicii –, pentru ca noi, cei de azi, ºi

generaþiile viitoare, sã ne putem pleca fruntea, cu
recunoºtinþã, în faþa memoriei lor ºi sã le cinstim,

la adevãrata lor valoare.  (ORBAN Agnes Maria)  

Nãdejdea creºtinã - un dar dumnezeiesc

Bojdeuca lui Ion Creangã, în mahalaua Þicãu din Iaºi. Bojdeuca a
devenit, din anul 1918, primul muzeu memorial literar din România.
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SUDOKU 

Întrebare: Cum se numeºte
un bãrbat inteligent, sensibil ºi
frumos?

Rãspuns:    Un zvon!
********

Î. Ce îmbãtrâneºte prima
oarã la un bãrbat?

R. Nevasta!
********

Î. Este adevãrat cã bãrbaþii
impotenþi trãiesc mai mult?

R. Da, dar degeaba!
********

Î. De câte feluri sunt femeile?
R. Femeile sãnt de trei feluri:
- cele cuminþi, care se culcã

numai cu un bãrbat,
- curvele, care se culcã cu toþi

bãrbaþii ºi
- curva dracului, care se culcã

cu toþi, numai cu mine nu!
********

Î. Prin ce se aseamãnã o
femeie cu o bicicletã?

R. Dacã n-ai camerã, mergi

pe lângã ele!
********

Î. Care sunt cele 3 mari crize
din viaþa unui bãrbat?

R. Pierderea nevestei, a
locului de muncã ºi prima
zgârieturã pe maºinã!

********
Î. De ce sunt atâþia bãrbaþi

crãcãnaþi?
R. Pentru cã lucrurile fãrã

importanþã sunt puse între
paranteze!

********
Î. Cum se numeºte femeia

care ºtie mereu unde este soþul ei?
R. Vãduvã!

********
Î. Pot începe orele de educaþie

sexualã cu fiica mea de 12 ani?
R. Da, veþi învãþa lucruri noi

ºi interesante!
********

Î. Ce este mai valoros decât
laptele matern?

R. Ambalajul!
********

Î. De ce l-a creat Dumnezeu
mai întâi pe Adam?

R. Ca sã poatã vorbi cu el,
pânã apare Eva!

********
Î. Va veni al 3-lea Rãzboi

mondial?
R. Nu! Dar va fi o luptã

pentru pace, de nu va mai
rãmâne nici un muritor!.

********
Î. Care este cel mai periculos

loc din lume?
R. Patul. Acolo mor 80%

dintre oameni!
********

Î. De ce primesc poliþiºtii
salariu?

R. Pentru cã prostia se
plãteºte!

(din volumul HUMOR
NECENZURAT

de Mihai ANTHONY)

BBAANNCCUURRII ,,     GGLLUUMMEE.. .. ..

• Cu ajutorul câinelui Vitoria Lipan ºi-a gãsit foarte
repede zãcãmintele soþului.

• Poezia Sburãtorul de Ion Haº Rãdulescu este un omagiu
adus aviatorilor români.

• Mircea cel Bãtrîn a fost înmormântat la Cozia împreunã
cu umbra sa.

• Dintre cele cinci scrisori trimise de Eminescu, prima
este consideratã a treia. In „Scrisoarea a treia“ se desfaºoarã
bãtãlia de la Rovinari.

• Mircea cel Mare, care prima datã a fost bãtrîn, stã la un
discurs cu Baiazid. Acesta îl primeºte politicos, dar cu
obrãznicie, si-l face în tot felul, ca pe o albie de porci.

• La a-2-a parte a subiectului cerinþa este compunerea
unei scrisori cãtre o persoanã imaginarã pe nume Paula. Un
elev rãspunde (în scris): 

Eu nu mai scriu scrisori pt k am internet... si pe Paula nici
mãcar nu o cunosc!

• Ciobanul „Mioriþei“ a spus ca la cap sã-i puie diverse
categorii de fluiere.

PERLE DE LA  BACALAUREAT (I)

ZZiiaarr  ddiissttrriibbuuiitt  îînn  AAuussttrriiaa,,  BBeellggiiaa  GGeerrmmaanniiaa  ººii  OOllaannddaa

C M Y K



Hanklich-ul, cãruia românii i-au spus
„hencleº” sau „lichii” este un desert din
ingrediente simple, cu gust bun, de plãcintã
bãtrâneascã. De savurat la cafea ori de dat
nepoþilor sã ducã la oraº, hecleºul nu lipseºte de
pe masã, mai ales în zi de sãrbãtoare. ªi fiindcã
la sate reþetele circulau între gospodine, el a
intrat ºi în reþetarul vecinelor românce, deºi
astãzi se mai pregãteºte numai în casele
bunicilor sau în comunitãþile unde au trãit saºi.

Hencleºul se face din ingrediente la
îndemâna oricãrei gospodine: fãinã, drojdie,
muuuulte ouã, zahãr, lapte, unsoare, sare.
Recunosc, eu nu am folosit unsoare ºi am
adaptat puþin reþeta la mijloacele de astãzi, însã

aveþi mai jos ºi reþeta tradiþionalã sãseascã, din
vechea carte de bucate a Marthei Liess.

Aluatul:
2 plicuri de drojdie uscatã (sau 1 cub de

drojdie proaspãtã)
aprox 700 g fãinã
100 g zahãr
2 ouã
1 canã de lapte
50 ml ulei
un vârf de cuþit de sare
puþinã esenþã sau coaja rasã de lãmâie
Deasupra vin:
10 gãlbenuºuri de ouã (cu albuºurile puteþi

face altceva, de exemplu spumã de cãpºuni
500 gr smântânã dulce, grasã
esenþã de vanilie sau zahãr vanilat, dupã gust
*se poate pune ºi brânzã dulce de vaci

(Topfen, Quark), dupã cum existã reþete de
hencleº ºi cu griº.

Se dizolvã drojdia în lapte, se pune sarea ºi
puþin zahãr ºi se lasã deoparte cam o jumãtate de
orã. Separat, se amestecã fãina, restul de zahãr,
se adaugã laptele cu drojdia dizolvatã, uleiul,
esenþa sau coaja de lãmâie. Se frãmântã toate,
pânã aluatul este elastic ºi nu se prinde de mâini.

Se lasã apoi sã „hodineascã” cam o orã.
Între timp am pregãtit compozitia de

deasupra:
Se bat gãlbenuºurile spumã, se adaugã

zahãrul vanilat sau esenþa ºi smântâna. Se
amestecã pânã la omogenizare. Se întinde apoi
aluatul în foi subþiri, care se împãturã ºi iar se
întind, de câteva ori, ca sã fie blatul vârtos ºi
pufos. Se pune în tavã, se înþeapã cu furculiþa din
loc în loc, ºi se întinde compoziþia cu ouã. Se dã
la cuptor, la foc potrivit, cam 30 de minute la 200
de grade.

Se serveºte cald, tãiat triunghiuri ca de pizza,
cu zahãr pudrã din belºug (eventual ºi stafide).

De fiecare datã când fac hencleº, tata, sasul
meu riguros, îmi spune cã pot eu face în cuptorul
aragazului, dar nu va fi în veci ca în cuptorul cu
lemne. În copilãria lui, bunica fãcea hencleºul în
foi rotunde, cât lopata cu care le dãdea la cuptor
ºi le cocea odatã cu pâinea.

S-aveþi poftã bunã!
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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 numãr al Ziarului VOCEA TA va fi tipãrit în luna iunie?

Rãspuns:
_______________________________________________

_______________________________________________

Nume__________________________________________; 

Prenume _______________________________________;

Adresa _________________________________________

_______________________________________________

Telefon ________________________________________;

49

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 VALENTIN
BARTH,
PASSAU

REÞETA LUNII

Prunus dulcis, sau Migdalul este
un pom fructifer din familia
Rosaceae. Fructele lui sunt de formã
alungitã ovoidã acoperite de o coajã
groasã cu aspect pielos, în interior
fructul conþine un sâmbure tare.

Utilizare
Migdalul a fost cultivat deja în

urmã cu 4000 de ani. În prezent
apare ca plantã de culturã în
California, din SUA, Bazinul
mediteranean, Pakistan ºi Iran.
Migdalele se pot coace de asemenea
în Germania pomul fiind plantat în
podgoorii de viþã de vie, unde este
mai ferit de frig. Trebuie sã se facã o
diferenþiere între migdalele amare ºi
cele dulci. Migdalele dulci sunt
acoperitã de cuticulã de culoare
brunã asprã la pipãit, cuticulã care

poate îndepãrtatã dupã opãrirea
fructelor. Migdalele se folosesc la
prepararea ºi aromatizarea unor
bãuturi alcoolice, la lichioruri,
marzipan. Migdalele amare nu se
pot consuma ca atare, ele conþin
amigdalin, un glicozid din care
rezultã acid cianhidric. Culturile de
migdale din Franþa sunt compuse din
aºanumitele Ferragnès ca 60 % ºi

Ferraduel ca. 30 % din cultura totalã.
Din varianta Ferraduel care se coace
la mijlocul lunii septembrie se obþin
drajeuri. Varianta californianã este
numitã migdal-Nonpareil, iar migd-
alele ce provin din Spania sunt nu-
mite Marcona, fiind comercializate
sub numele de Valencia, pe când ce-
le din Italia varianta mai importantã
de migdale este Avola, care au o

aromã deosebitã. S-a observat cã un
consum regulat de migdale reduce
bolile cardio-vasculare, doza
necesarã fiind ca. de 20 de g pe zi.

Tratamente naturale cu
migdale

Pentru vindecarea unor afecþiuni,
de la migdal se folosesc atât semin-
þele, coaja de migdale ºi sâmburii.
Seminþele de migdal sunt reminera-
lizante ºi usor laxative, iar datoritã
proprietãþilor terapeutice ajutã la
vindecarea ulcerului gastric, gastri-
tei, afecþiunilor digestive, tusei,
afecþiunilor aparatului urinar ºi
genital. Migdalele mai sunt
recomandate a fi folosite ºi în
cosmeticã, în special pentru
hidratarea pielii. În acest scop se
utilizeazã laptele de migdale.

SÃNÃTATE ADEVÃRATÃ DIN NATURÃ

Consumul de migdale reduce
riscul bolilor cardio-vasculare

ZZiiaarr  ddiissttrriibbuuiitt  îînn  AAuussttrriiaa,,  BBeellggiiaa  GGeerrmmaanniiaa  ººii  OOllaannddaa

Hanklich/Hencleº, lichiul saºilor

Sunteþi gata sã
încercaþi ceva nou
dar puteþi fi angajat
într-un proiect ce vã

impune un timp exact de
execuþie. Nu aºteptaþi pânã în
ultimul moment sã duceþi totul
la bun sfârºit. 

Deºi simþiþi cã tre-
buie sã vã asumaþi
unele riscuri finan-

ciare, viaþa devine mai
distractivã. Constataþi cã aveþi de
îndeplinit un þel ce l-aþi urmãrit
de ceva vreme. 

Viaþa socialã ºi
amoroasã se poate
consolida acum. Cu

toate acestea, împreunã cu
perechea dumneavoastrã puteþi
sã simþiþi o oarecare neliniºte ºi
aveþi nevoie de a experimenta
noi modalitãþi de atracþie. 

Luna asta chiar cã
sunteþi ocupaþi. La
serviciu se adunã

mai multe probleme, zona
sãnãtãþii este ºi ea afectatã ºi veþi
cãuta o nouã filozofie de viaþã.
Lãsaþi-vã purtaþi de val ºi nu vã
preocupaþi prea mult de proiecte
vechi. 

Pe ordinea de zi
sunt trecute: dra-
gostea, romantis-

mul, creativitatea ºi distracþia.
Sunteþi dornici de a explora tot
ce este nou ºi de a afla ce vã face
fericit. Nu ar fi rãu sã puneþi
accentul pe plãcere, dar atenþie,
acestea pot provoca confuzie. 

Dorinþa arzãtoare
pentru a obþine
ceea ce doriþi este

supremã dar nu vã aruncaþi
acum peste bord pentru cã veþi
strica totul. Luaþi mai uºor viaþa
ºi urmaþi-i fluxul. Viaþa de
familie este sub atenþia
dumneavoastrã ºi vi se întâmplã
numai lucruri amuzante. 

Acum ies în eviden-
þã activitãþi legate de
învãþat, de

comunicare sau de Internet. Este
o lunã bunã sã vã creaþi un site
web, sã începeþi o carte, sã
scrieþi un articol sau sã vã faceþi
ordine în lucruri. 

Astrele v-au
binecuvântat ca
aceastã lunã sã aveþi

succes în proiectele iniþiate ºi
bugetul sã se rotunjeascã
simþitor. Sunt însã ceva
probleme cu achiziþiile din cauza
unor întârzieri a banilor ce
trebuiau viraþi în contul
dumneavoastrã. 

Ideile creative ce vã
bântuie de ceva
vreme prind viaþã.

Trebuie doar sã folosiþi aceastã
oportunitate la maxim. Aveþi o
schimbare pozitivã a drumului
ce-l urmaþi. O dorinþã vi se va
realiza zilele acestea. 

În centrul aaentiei se
aflã zona dvs
spiritualã ºi la un

moment dat viaþa vi se pare
puþin complicatã. Cineva din
apropiere chiar vrea sã vã ajute.
Vã surprinde o faptã neºtiutã
pânã acum ºi faceþi acte
caritabile. 

Aveþi o viaþã socialã
fabuloasã. Se pare
cã vã veþi bucura cu

adevãrat de Crãciun. Nu ocoliþi
ºansa de a prinde din urmã
familia ºi prietenii la distracþie. 

ªansele în carierã
sunt acolo ºi vã
aºteaptã, trebuie

doar sã fiþi dispuºi sã vã asumaþi
riscuri. Cel mai bun lucru ar fi sã
deveniþi un pic mai credincioºi.
Fiþi rãbdãtori dacã lucrurile nu
merg conform planului.



Vând la preþ negociabil vilã superbã construitã
pe 4 nivele (subsol, parter, etaj, mansardã), în cartierul
Moara de Vânt din municipiul Iaºi, România. Relaþii
la telefon 0040.751294131 (inginer ILIE).

Direct de la proprietar: vânzare vilã modernã,
nouã, zona Horezu, la ºosea, 111 mp, cu garaj, P+M, 2
terase, izolatã, termopane, acoperiº þiglã, 3 camere, 2
bãi, bucãtarie, cãmarã, instalaþii moderne, apã
curentã, gaze, faianþã, gresie, parchet, curte: 1350
mp,pomi fructiferi, dependinþe caramidã (ºopron,
coteþ gãini ) gard cu fundaþie; teren agricol intravilan:
2555 mp., pãºune intravilanã: 918 mp., pãdure
salcâmi de-a lungul râului Cerna: 15555 mp. Preþ
negociabil: 195000 Euro. Tel.0049-1765540055.

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.

Meditez limba germanã la domiciliul meu
(zona Gustav Adolf), începãtori sau avansaþ i. Telefon:
0176 45638838.

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

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

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

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

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

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

Sunt din România, caut de muncã ca muncitor
în construcþii, în agriculturã sau la o fermã la
grãdinãrit. Cunsosc limba germanã la nivel începãtor.
Telefon: 0043 344806629 sau 0040 760797048.

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, tehni-
cian 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: 0040758
628039.

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

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

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

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.   

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.

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

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: gastro-
nomie, 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!

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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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!

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.

Pensionar 67 ani, 180, 99 kg, inginer, din Nürnberg,
caut o doamnã vorbitoare de limba germanã pentru o
relaþie serioasã ºi stabilã. Telefon 0911 71568327, sau sms
: 0152 02717331

Profesoarã în pensie, 65 ani, de origine românã, cu
naþionalitate germanã, serioasã, cultã, iubitoare de naturã
ºi muzicã caut un bãrbat serios pentru prietenie, eventual
cãsãtorie pentru tot restul vieþii. Telefon: 0049
15773742305

Doamnã 63 ani, locuiesc în Germania ºi doresc sã
cunosc un bãrbat pentru o relaþie stabilã ºi serioasã.
Telefon: 0981 35766448.

Sunt cetãþean german, locuiesc lângã  Nürnberg,
am 45 ani, nu am fost cãsãtorit, am 1.75, 85 kg ºi caut o
partenerã cu vârsta între 35-47 ani pentru o relaþie bazatã
pe respect ºi de ce nu, iubire.  Dacã cunoºti cât de cât
germanã, sunã-mã sau scrie-mi sms la nr. : 0152 08251134 

Doamnã drãguþã, minionã, 50 ani, doresc sã cunosc
un domn cu vârstã  între 50- 60 ani pentru prietenie,
bazatã pe înþelegere ºi respect  reciproc. Telefon: 0151
43510905.

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). Telefon 0176 72377718.

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.

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

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.

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.
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ºi Olandei. Pentru publici-

tate ºi abonamente vã
rugam sã ne contactaþi la
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Când sufletul îþi e
trist, când îþi plouã

cu necaz, când
soarta crezi cã te-a
pãrãsit, Dumnezeu
îþi scoate în cale o

lumina
dumnezeiascã .
Stareþa Diana

slujitoarea
domnului

binecuvântatã de
Dumnezeu cu harul
sfânt de a dezlega

farmece ºi blesteme . Stareþa Diana slujitoarea
domnului este singura cu acest har atestata de
preoþi ºi episcopi ºi de clerii din þarã ºi de peste

hotare . Aceastã minune vã poate deschide
cartea sfântã trecut, prezent ºi viitor, ea va

poate ajuta în urmãtoarele probleme.
Dezlegãri de cununii, de farmece ºi blesteme

aduce persoana iubitã înapoi ºi pe cei sortiþi de
Dumnezeu, vindecã viciul beþiei, vindecã

impotenþa ,epilepsia, psoriazisul, împãcã soþul
sau soþia, pãrinþi sau copii, aduce liniºte în

familie ºi armonie, aduce spor în afaceri, ajutã
pe toþi nevoiaºi cu credinþa în Dumnezeu, ºi pe
cei ce au fost dezamãgiþi. Vã sfãtuim sã apelaþi
la aceastã minune, stareþa Diana este lumina

dumneavoastrã. Apelaþi cu încredere ºi nu veþi
fi dezamãgiþi la nr. 004 0751 906 229.
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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!

Te caut pe tine, plinã
de viaþã ºi sportivã. Eu
am 50 ani, 1.60, 55 kg
ºi îmi place sã merg cu
maºina. Iubesc viaþa ºi

sunt plin de umor.
Dacã ai interes sã

cunoºti un cetãþean
german, cunoºti limba
germanã cât de cât, ai

între 37 ºi 40 ani,
aºtept un semn de la

tine. Telefon: 0049 173
9911069.
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Materialele din aceastã
paginã sunt publicitare.

Rãspunderea pentru
conþinutul lor NU aparþine

ziarului VOCEA TA.

Mesagerul dragostei! Flori rezolvã
probleme: Afaceri, sãnãtate, stres,
impotenþã, toxicomanie, alcoolism.
0040741641986   0040735263427

matei.ana377@gmail.com.
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