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Interviu cu Alina 
GORGHIU, co-preºedintele 
Partidului Naþional Liberal

Vrem oameni
noi, o altã
generaþie de
politicieni

Iatã cã am ajuns la ediþia aniversarã cu numãrul 50!
Cine îºi putea imagina acum mai bine de 5 ani, când
am început cu paºi mici, un pic neîncrezãtori, cã vom
ajunge pânã aici? 

Nu vreau sã scriu în acest comentariu nimic din
ceea ce am pãtimit în decursul acestor ani. Ne-a fost
greu sã ne menþinem echidistanþa politicã, dar am
reuºit! Ne-a fost greu sã ridicãm tirajul, dar am reuºit
ºi acest lucru. Ziarul VOCEATA, nu vrea sã fie un ziar
politic. Vrem sã fie un ziar care sã vã informeze asupra
activitãþilor culturale ºi economice, condimentat cu
divertisment. Vrem sã fim un ziar accesibil tuturor
celor care cunosc limba românã. ªtiu cã printre cititori
se aflã oameni plecaþi de mai bine de 30 de ani din

România. Poate cã nu am scris mereu la cele mai înalte
standarde, dar am þinut aproape întotdeauna cont cã
neologismele nu prea sunt înþelese de unii dintre
dumneavoastrã. Poate cã ºi simplitatea exprimãrii din
scris ne-a fãcut sã fim mai aproape de dumneavoastrã.
Am primit de foarte multe ori telefoane sau e-mail-uri
la redacþie unde eram întrebaþi ce vrea sã spunã un
articol sau altul. Am fost plãcut impresionatã de
curajul, ºi totodatã de voinþa celui de dincolo de fir,  de
a ºti ce am scris noi acolo.  

Am fost felicitaþi pentru sinceritatea pe care o
avem, atunci când abordãm un subiect, dar nu în
ultimul rând, pentru seriozitatea  noastrã.

Vã mulþumim dragi cititori! În primul rând,

mulþumesc colectivului
redacþional, care, lunã de lunã, îmi
este alãturi. Adriana Ciugudean, Liliana Moldovan,
Ionela Ifrrim, Elena Chiriþã, Neluº Nãstãsoiu, Clement
Lupu, Vali Niþu, Mihai Anthony ºi tuturor celorlalþi
care fac o muncã atât de frumoasã! Sunt voluntari
pentru care informaþia este cel mai important lucru.
Sunt OAMENI care depun suflet în ceea ce fac ºi care,
dacã nu aþi fi dumneavoastrã, cititorii, ar suferi!

Vã mulþumim cã ne susþineþi, ne înþelegeþi, ºi, nu în
cele din urmã, cã ne citiþi!

La mulþi ani, TUTUROR! 
La mulþi ani, VOCEA TA!

BREF de Ionela van Rees- Zota

La mulþi ani, tuturor! 
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VOCEA TA -
Semicentenar

Sãrbãtorirea unor evenimente
deosebite este ceva firesc pentru
natura umanã, fie cã este vorba
despre Ziua de naºtere (probabil cea
mai des sãrbãtoritã de cei
aproximativ 7,3 miliarde de oameni de pe Globul Pãmântesc), sau
de Ziua onomasticã (pentru mulþi oameni fiind la fel de
importantã ca ºi Ziua de naºtere), sau de aniversarea altor zile
religioase importante (Sfintele Paºti, Crãciunul, Rusaliile), ori a
unor evenimente istorice deosebite (Ziua naþionalã, Ziua eliberãrii
etc.).. Aniversarea vârstei de 50 de ani, Semicentenarul, în viaþa
unui om înseamnã, de obicei, cã începe numãrãtoarea inversã
(þinând cont cã speranþa normalã de viaþã se situeazã între 70 ºi 90
de ani!), însã pentru un fenomen astronomic, spre exemplu, 50 de
ani reprezintã doar un fir de praf în Univers.

Ce reprezintã, însã sãrbãtorirea Semicentenarului unei
publicaþii, al ziarului nostru – ºi al dumneavoastrã, iubiþi cititori:
VOCEA TA –, care vede acum, pentru a 50-a oarã lumina
tiparului?  Reprezintã o tinereþe veºnicã, menþinutã mai ales de
cititorii noºtri – mai tineri sau mai trecuþi de 50 de ani –, cãrora
redactorii ziarului VOCEA TA, în frunte cu Directoarea Ionela
Van Rees-Zota, le doreºte, din inimã, acum, în ceas jubiliar, multã
sãnãtate, viaþã lungã, fericire, spor la muncã ºi numai bucurii!

Apãrut pentru prima oarã în urmã cu ca. 4 ani la Nürnberg,
din iniþiativa unor intelectuali români stabiliþi în Germania, ziarul
VOCEA TA (“DEINE STIMME”) este realizat de un grup de
ziariºti din Germania, Austria, Belgia ºi România, ºi are ca scop
diseminarea unor informaþii corecte ºi pozitive în rândul
cunoscãtorilor de limba românã din Austria, Belgia, Germania ?i
Olanda. Ziarul VOCEATA este editat de Ionela van Rees-Zota la
REGNI VERLAG –Nürnberg, Germania. “Nu trebuie omiºi
oamenii care sunt inima acestei publicaþii. Oameni modeºti
(Liliana Moldovan, Adriana Ciugudean, Neluº Nãstãsoiu, Ioana
Diaconu, Daiana Matieº ºi alþii) care au pus suflet ºi timp în
realizarea acestuia. Le mulþumesc din suflet cã sunt alãturi de
mine ºi bunul Dumnezeu sã le dea TOT ce este mai frumos ºi bun
pe lume.” – scria doamna Ionela Van Rees-Zota la împlinirea unui
an de la apariþia ziarului VOCEA TA. În calitate de redactor al
ziarului VOCEA TA (corespondent din Austria), eu îmi doresc –
ºi vã doresc ºi dumneavoastrã, stimaþi cititori –, sã trãim în pace
ºi sãnãtate pe planeta Pãmânt, sã ne bucurãm de ziua de mâine,
fãrã teamã de zãzboi, sã ne creºtem în liniºte copiii ºi nepoþii ºi sã
aniversãm împreunã centenarul ºi apoi bi- ºi tricentenarul apariþiei
ziarului VOCEA TA al românilor din diaspora, ajuns astãzi, 15
iunie 2015, când ne amintim cu dor de Eminescu, la nr. 50.

La Mulþi Ani, VOCEA TA!
Mihai ANTHONY

Journalist & Literat

EEDDIITTOORRIIAALL

”Vocea Ta” la a-50-a apariþie!
”Vocea Ta” o publicaþie, care timp de 5 ani nu ºi-a încetat

activitatea, a ajuns la cea de-a 50-a apariþie tipãritã! 
“Vocea Ta“ a devenit în aceºti 5 ani de viaþã, ”vocea” tuturor

românilor de pe teritoriul Germaniei, Olandei, Belgiei ºi
Austriei… ªi ar putea deveni ºi ”vocea” tuturor românilor din
celelate þãri ºi nu numai.  Acest ziar s-a nãscut din dragostea
Ionelei van Rees-Zota pentru presã ºi din dorinþa ei de a oferi
vorbitorilor de limbã românã din þãrile unde ziarul ”cãlãtoreºte” o
publicaþie în limba maternã.

Numãr de numãr publicaþia noastrã ºi-a îmbunãtãþit
conþinutul ºi forma pe placul cititorilor. Am cãutat ca pe parcursul
acestor ani sã nu politizãm aceastã publicaþie, pentru cã ne
intereseazã ”omul” cu tot ceea ce a realizat el ºi nu culoarea
politicã. Ne vom strãdui în continuare sã oferim publicului cititor
un ziar cu un conþinut variat ºi atractiv, incluzând discursuri
jurnalistice, materiale de presã ºi interviuri prin care sã dezvãluim
aspectele pozitive din viaþa ºi activitatea personalitãþilor culturale,
economice ºi politice remarcabile, care provin din România sau
sunt legaþi într-un fel sau altul de spaþiul românesc.

Multumesc d-nei directoare Ionela van Reea-Zota pentru
eforturile pe care le-a depus/le depune ca aceastã publicaþie sã
aparã ºi multumesc întregului colectiv redacþional din care fac
parte!

Multumesc cititorilor noºtri pentru cã ne sunt alãturi! Le urez
lecturã plãcutã în continuare! Ziarului „Vocea ta”  îi doresc sã aibã
cât mai multe ºi mai frumoase apatiþii, iar colaboratorilor noºtri le
doresc multã inspiraþie! 

LA MULÞI ANI FRUMOªI ”VOCEA TA”!
Adriana-Lucia Ciugudean

La mulþi ani, prieteni români din Germania!
Într-o lume agitatã, în care presa mizeazã pe senzaþional cu

orice preþ ºi în care titlurile trebuie „sã vândã” chiar dacã intrã în
contradicþie cu textul articolului, “Vocea Ta” e o altfel de publicaþie.
Ziarul ºi-a asumat misiunea de a informa corect ºi divers, cu bun-
simþ, fãrã miza senzaþionalului, comunitãþile româneºti din
Germania. Nu e o sarcinã uºoarã. Românii care au ales sã trãiascã
în strãinãtate au fãcut-o, cei mai mulþi, din nevoia de a trãi civilizat.
Statul român ºi modul acestuia de funcþionare – cel mai adesea,
defectuos -, lipsa perspectivei economice, sãrãcia, sentimentul
general de insecuritate ºi vrajba întreþinutã la toate nivelurile de
actorii publici (iar motivele nu se opresc aici!) i-au fãcut pe mulþi
sã aleagã plecarea.  Plecarea nu e o bucurie. Rãmân în urmã familii
de care le e dor, rãmân prieteni despre care aud veºti tot mai rar.
Rãmân amintirile copilãriei. Recompensa muncii în strãinãtate se
traduce, de regulã, printr-o viaþã mai bunã pentru ei, cei plecaþi, prin
muncã apreciatã corect, printr-o ºansã de a creºte copiii într-o
societate mai aºezatã decât a noastrã. Dorul de casã, bucuria de a
vorbi româneºte, muzica popularã, cãrþile în limba românã rãmân
însã constante ale vieþii fiecãruia. “Vocea Ta” a ales sã rãspundã
nevoii de informare în limba românã. Vã felicit, dragi prieteni
pentru felul în care aþi înþeles sã rãspundeþi acestei nevoi, pentru
felul curat în care vã faceþi datoria de jurnaliºti. Vã stau oricând la
dispoziþie, pentru cã vocea mea este ºi “Vocea Ta”!

Cu drag,
Prof. Alexandru Vlad Ciurea MD., PhD., MSc., Dr. h.c.

Mult.
President of the Romanian Ministry of Health

Neurosurgical Committee
Chief of Neurosurgery and Scientific Director, Sanador

Medical Center Hospital, Bucharest, Romania.
Professor of neurosurgery, „Carol Davila“ University

School of Medicine, Bucharest, Romania.

Founder of the National Center for Excellence in
Neurosurgery.

Honorary President of the Romanian Society of
Neurosurgery.

Ex-Vice President of the World Federation of
Neurosurgical Societies (WFNS).

Ex-Chairman of the WFNS Nomminating Committee.
Representative for Europe in the WFNS Nominating

Committee.
Member of the Congress of Neurological Surgeons (USA).

Ziarului „Vocea Ta”: sã dãinuieºti peste ani
„Ziarul este o stare sufleteascã” – scria Tudor Arghezi. Dacã pornim

de la premisa cã, în ziua de azi, când se poartã ºtirile ºocante, când

cuvântul scris a devenit o armã folositã de unii ziariºti pentru a denigra,

pentru a aduce injurii, sau, ºi mai grav, pentru a scoate la ivealã tot felul

de fapte imorale ºi ilegale mai mult sau mai puþin adevãrate,  atunci

Arghezi nu avea dreptate. Cât suflet se mai pune astãzi în redactarea unei

ºtiri? Câte dintre articolele apãrute în ziare mai pot fi oare trecute prin filtrul

adevãrului sau  trec testul deontologiei profesionale, e greu de spus. La

mare vogã sunt ºtirile mondene, informaþiile despre viaþa superficialã a

unor vedete de carton, cu idealuri la fel de superficiale ºi un

comportament ce încalcã legile bunului simþ. Politicienii corupþi,

ilegalitãþile de tot felul, haosul din educaþie, economie ºi  sãnãtate, replicile

grosolane, atitudinile primitive fac subiectul ºtirilor de pe prima paginã a

ziarelor online sau tipãrite. Fãrã sã vrem suntem prizonierii ºtirilor de prost

gust, redactate la întâmplare, scrise pentru a atrage atenþia ºi a ne ocupa

timpul ºi gândurile cu „aºa-zisele evenimente ºocante”. Unde este

eleganþa ºtirilor de altãdatã, unde este limbajul ascuþit dar inteligent al

ziariºtilor din secolele anterioare. Îl mai întâlnim pe ici colo, în publicaþii

care se respectã ºi îºi respectã publicul. În privinþa sufletului înclin sã cred

cã ziarul „Vocea Ta”, destinat românilor din Germania, Austria, Belgia ºi

Olanda, este ºi va rãmâne pe drumul ºtirilor „bine fãcute”: esenþiale, utile,

reconfortante dar mai ales scrise cu sufletul ºi din suflet oferite. Rezultat

al activitãþii de voluntariat desfãºurat de un colectiv redacþional pasionat,

care ºtie ce înseamnã munca în echipã „Vocea Ta”, este un ziar al ºtirilor

pozitive, un ziar croit în funcþie de interesele românilor din diaspora, care

doresc sã afle ce este nou în lume, în þãrile lor de adopþie ºi în þara natalã.

Dând prioritate ºtirilor de facturã culturalã, politicã, economicã, istoricã ºi

turistico-geografice din România ºi din spaþiul european, ziarul „Vocea

Ta” a ajuns la numãrul 50, un numãr aniversar, care ne încarcã de bucurie,

de responsabilitate dar ºi de poftã de muncã pentru realizarea numerelor

viitoare. Despre calitatea ºi aucenticitatea articolelor incluse în acest ziar

doar publicul cãruia îi este destinat se poate pronunþa. Publicul ºi mai ales

timpul, care este cel mai drastic judecãtor.

Liliana Moldovan

La mulþi ani, Vocea ta!
Acum, la ceas aniversar, mã alãtur colegilor mei  din colectivul

redacþional  al ziarului Vocea ta pentru a le mulþumi cititorilor noºtri
care, începând  cu anul 2010, lunã de lunã, ne sunt aproape.  Noi,
redactorii,  ne dorim ca, prin imparþialitate ºi profesionalism,  sã
informãm în continuare, în mod  corect,  comunitatea româneascã
din Germania, Austria, Belgia ºi Olanda.  În peisajul  presei de
limba românã  din afara graniþelor, ziarul Vocea ta  se  remarcã  prin
obiectivitate ºi neutralitatea politicã.  Vocea ta este esenþialã pentru
originarii din România -  pentru diaspora, pentru cã aceastã
publicaþie  reprezinta o  sursã vitalã de informaþie pentru cei aflaþi
departe de þara –mamã. Temele pe care le abordãm  ºi  etica
profesionalã de la care nu vom abdica niciodatã   sunt rãsplãtite prin
respectul  de care ne bucurãm din partea  colegilor de breaslã ºi,
mai ales, din partea cititorilor noºtri fideli.  

La mulþi ani !
Elena Chiriþã

Redactor Vocea ta
Membrã a Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti  din România 

5 ani de Vocea Ta!
O ºtire trãieºte o zi sau poate schimba o viaþã! O ºtire îºi propune sã

informeze ºi sã vã conecteze la realitatea comunitãþii. Dar pentru un ziar,
o ºtire înseamnã o muncã de echipã. Vocea Ta, împlineºte 50 de ediþii în
care fluxul permanent de informaþii a demonstrat dãruirea de care este
nevoie atunci când faci jurnalism de calitate, profesionalismul
membrilor echipei, precum ºi implicarea tuturor celor care facem parte
din echipa redactiei Vocea Ta. Mai bine de 5 ani în care numãrul de
cititori ai ediþiei tipãrite a crescut constant, dar ºi numãrul de  vizitatori
ai site-ului nostru, ceea ce ne dã încredere cã ºtirea pe care o livrãm au
fost de calitate, au adus acea plus-valoare informaþiei rapide pe care ne-
o luãm zi de zi din diverse surse. Varianta print a ediþiei aniversare cu
numãrul 50 aduce în faþa dumneavoastrã, a cititorilor, pe lângã rubricile
cu care v-aþi obiºnuit, pe cei care iau în prezent decizii pentru
comunitatea noastrã ºi care rãspund zilnic provocãrilor conducerii
acestui oraº, dar ºi presei, aºa cum aþi putut remarca de fiecare datã când
ne-aþi semnalat câte o problemã. La rândul nostru, am interacþionat cu
autoritãþile locale ºi am încercat sã ne îndeplinim astfel rolul de
portavoce a comunitãþii din care facem parte. Concursurile noastre ne-
au fãcut sã îi cunoaºtem personal pe cei norocoºi, activitatea coordonatã
pe Facebook ne-a adus mai aproape de cititorii online, iar rubricile
semnate de colaboratori ne-au confirmat cã diversitatea temelor
abordate poate reprezenta o cale de acces cãtre cititori de toate vârstele.

La mulþi ani,  colegilor din echipa VOCEA TA!
La mulþi ani, cititorule!

Clement Lupu

Ceas aniversar
Ce poate fi mai frumos decât un moment aniversar? Nimic,

absolut nimic. Cândva, undeva departe se nãºtea un „copil”. Era
ziarul „Vocea Ta”. Am gândit împreunã cu cei ce „pãstoresc” acest
superb mijloc de culturã ºi cunoaºtere, câteva coordonate. Jurnalistul
din mine, se bucura pentru apariþia acestei publicaþii în Germania,
Austria, Belgia ºi Olanda. ªtiu ce înseamnã munca într-o redacþie, ºi
mulþumesc celor ce conduc acest ziar, pentru cã m-au cooptat în
echipa lor! Cândva, cu Doamna Ionela Van Rees - Zota am realizat
un ziar în România – Impact de Vâlcea. Îi mulþumesc ei, soþului ei ºi
celor ce au încredere în condeiul meu. Nu este uºor, din nici un punct
de vedere sã poþi susþine o publicaþie tipãritã. O spun din propria-mi
experienþã, de peste 15 ani în slujba scrisului. Iatã cã acum, la cel de-
al 50 – lea numãr al impecabilului ziar „Vocea Ta”, nimic nu poate fi
mai frumos decât gândul de recunoºtinþã pentru cei ce ºtiu a face
aceastã nobilã meserie de jurnalist. Felicitãri ºi permiteþi-mi sã vã
salut pentru puterea de a merge mai departe, tot mai departe!

Dr. jr. Vali NIÞU

Azi când Soarele rãsare, 

La Aºi e mare sãrbãtoare.

Rândunelele au sosit, 

Fix când treaba s-a gãtit.

Peste patru þãri deodatã, 

Sãrbãtoarea-i laolaltã.

Mulþi români cât ºi strãini, 

Dau o fugã prin vecini, 

Ca sã mai citeascã odatã

Limba dulce – româneascã.

Jubileul s-a-mplinit, 

„Vocii tale” i-am ursit...

Viaþã lungã ºi frumoasã, 

Ca o pasãre mãiastrã.

Munca ºi voia bunã, 

Sã nu lipseascã- n nicio lunã.

Spor ºi dragoste s-avem, 

Ca sã-i dãm un þel boem.

Românilor de pretutindeni, 

Ce este mai dulce oare, 

Decât mierea„vocii tale”?

Limba noastrã româneascã,

În diaspora sã trãiascã.

Cât e de cumplit un dor, 

De al nostru blând popor.

Cu o echipã excelentã, 

„Vocea Ta” – i o adolescentã.

Deºi împlineºte 50?!, dar nu de

ani, 

Are din ce în ce mai mulþi fani.

Pagini colore cu articole ºi multe

forme.

Are ºi bancuri, „ªtiaþi cã?”, 

Nu duce lipsã de cromaticã.

Interviu, ºtiri, locuri de muncã de

vei dori, 

În „Vocea ta” le vei gãsi.

Cu un abonament anual, 

Eºti bine informat lunar.

Televizorul e o porcãrie, 

Cine nu citeºte din Aºi nu are de

unde sã ºtie.

Una e munca de calitate, 

ªi altele-s roadele câºtigate.

”Cât trãim pe acest pãmânt, 

Mai existã lucru sfânt, 

O câmpie, un sat natal”

Cum doar „Vocea ta” poate reda.

Ionela Ifrim

Jubileul „Vocii tale”
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Cu aceastã ocazie am realizat
câteva mici interviuri, pentru a afla care
este impactul asupra noului magazin,
dar ºi doleanþele acestora. Numai aºa
cei de la FOODEX vor ºti ce doresc
clienþii, care este impactul afacerii lor ºi
vor putea sã se ridice la nivelul tuturor
aºteptãrilor.

În forfota zecilor de clienþi care
alergau de colo-colo pentru a prinde
din produsele afiºate, în agitaþia de la
casa de marcat ºi zecilor de întrebãri
adresate angajaþilor, m-am oprit asupra
unor doamne ( mai puþin grãbite)
pentru a le afla gândurile...

Doamna Monika Breda îmi
spunea: „ Sunt foarte impresionatã, în
primul rând cã este al doilea magazin
care s-a deschis în Nürnberg ºi suntem
foarte mulþumiþi cã avem ºi noi
posibilitatea sã ne îndeplinim visele ºi
poftele, care pânã acum le-am putut
îndeplini numai din când în când. Dupã

pãrerea mea, produsele cele mai
cãutate sunt: tradiþionalii pufuleþi,
fasolea cu cârnãciori ºi ciolan afumat,
pastrama de oaie, parizer, berea de
acasã ºi alte bunãtãþi...Trebuie sã
menþionez cã smântâna pe care o
comercializeazã este atât de bunã, încât
ºi mama mea, care vine din România, a
spus cã aºa bunã cum a mâncat aici, nu
a gãsit nici acasã. Preþurile sunt foarte-
foarte convenabile. Suntem clienþi
fideli încã de la deschiderea depozitului
ºi vom rãmâne în continuare. Pe
aceastã cale, mulþumesc conducerii ºi
le dorim mult succes în continuare. ”

Doamna Janson: „sunt convinsã cã
va merge bine. Îmi plac unele produse
comercializate ºi sunt o fanã a pateului
de ficat. Întotdeauna mi l-am adus din
România, acum îl pot cumpãra de aici.
Preþurile nu au fost toate afiºate astãzi,

cred cã datoritã timpului scurt pentru
deschidere. Vãd cã încã mai pun
preþuri, dar ceea ce am vãzut, pot spune
cã sunt acceptabile. Aratã bine
magazinul, dar vreau sã menþionez cã
la depozitul din Port sunt mai multe
produse ca aici, prin urmare, mã aºtept
ca acolo sã fie ºi mai mulþi clienþi.” 

Doamna Paul Regine, 81 ani: „Am
aºteptat cam mult sã se deschidã un
asemenea magazin. Locuiesc aproape
de Rangaustr ºi mã bucur cã pot merge
sã-mi cumpãr produsele preferate de
aici, din Nürnberg. Sunt de 28 ani în
Germania, dar nu am uitat gustul
produselor din România. Îmi e dor
foarte des de produsele ce le aveam
cândva în þarã. Preþurile sunt bune,
chiar ºi pentru pensionari ºi sunt sigurã
cã mulþi se vor aproviziona de la
dumneavoastrã.”

Doamna Mayer Maria, 72 ani: „
Îmi place ce vãd aici. Sunt prima datã

într-un magazin cu produse româneºti
din Nürnberg ºi pot spune cã sunt
încântatã de ceea ce vãd. Nu vãd
preþuri la toate produsele, dar din ceea
ce am vãzut, pot spune cã sunt ºi pentru
oameni sãraci, pensionari etc. Ar fi
minunat dacã ar exista pe toate
produsele descrierea ºi în limba
germanã. Sunt multe persoane care nu
ºtiu limba românã ºi vor sã ºtie ce
cumpãrã. Dacã vor fi atenþi ºi la aceste
mici detalii, sunt sigurã cã va merge
foarte bine!”

Doamna P. Hermine: „Îmi place
mai mult acest magazin, decât cel din
Port. Este mai bine organizat, se vãd
produsele mai bine. La depozit, este
prea mare ºi nu poþi sã vezi toate
produsele. Mie mi se pare cã în hala aia
mare este totul un pic dezorganizat. La
acest magazin aratã totul aºa cum

trebuie ( dupã pãrerea mea) ºi sper sã
rãmânã aºa mereu. Îmi doresc, ca ºi alþi
clienþi, sã fie descrierea ºi în limba
germanã. Sunt sigurã cã toate aceste
lucruri se vor rezolva pe viitor.”

Pentru a afla rãspunsul la toate
aceste întrebãri, dar ºi la altele care mi-
au fost adresate prin intermediul
redacþiei, am realizat un scurt interviu
cu unul din Patronii acestui magazin,
Alexandru Balogh.

Ionela van Rees- Zota: ( I.v.R.-
Z.): Dupã câtea zile bune de la
inaugurarea magazinului din
Rangaustrasse, îmi puteþi spune
care este impactul clienþilor?  
Alexandru Balogh ( A.B.):  Încã de

la deschidere, numãrul vizitatorilor a
fost mult peste aºteptãri. Din aceastã
cauzã, fiind luaþi puþin prin surprindere,
ºtiu cã nu ne-am ridicat la nivelul
aºteptãrilor. S-a aºteptat puþin la coadã,
anumite produse s-au terminat rapid,

dar am remediat toate aceste aspecte ºi
le transmit pe aceastã cale scuzele
noastre.  

I.v.R.-Z.: În interviurile pe care
le-am realizat, s-a cerut ca

etichetele produselor sã fie ºi în
limba germanã. Veþi realiza ºi
acest lucru?  
A.B.: Deja mare parte din produse

au ºi denumirea în limbã germanã ºi se
lucreazã intens pentru a definitiva acest
aspect, deoarece ºi noi am sesizat cã
mulþi dintre clienþii din Rangaustr au
solicitat asta pentru cã nu sunt vorbitori
de limba românã. 

I.v.R.-Z.: Cititorii noºtri vor sã ºtie
dacã veþi mai deschide ºi alte
magazine, atât în Nürnberg, cât ºi
în alte oreºe din Germania?  
A.B.:  Avem proiecte care vizeazã

alte oraºe, unde comunitãþiile de
români sunt numeroase, dar din motive
concurenþiale vom dezvãlui mai multe
pe mãsurã ce avem certitudini privind
noile locaþii. 

I.v.R.-Z.: Pentru cã am fost
întrebatã dacã depozitul va mai fi
deschis, îmi puteþi spune care sunt
avantajele ºi dezavantajele
cumpãrãrii dintr-un magazin ºi
dintr-un depozit?  
A.B.:  Depozitul rãmâne în

continuare deschis ca ºi pânã acum.

Avantajul celor care vin la depozit este
cã preþul produselor e puþin mai mic,
iar distanþa ºi slabele conexiuni cu
mijloacele de transport în comun ºi
faptul cã nu pot cumpãra anumite
mezeluri decât întregi reprezintã
dezavantaje, versus magazin unde
existã vitrinã asistatã ºi feliem
majoritatea produselor, iar locaþia este
foarte accesibilã atât cu maºina cât ºi
cu mijloacele de transport în comun.

I.v.R.-Z.:  În ultimul timp, tot mai
multe persoane fizice ºi-au
deschis magazine în alte oraºe
mari din Germania. Afecteazã
acest lucru afacerea dumnea-
voastrã?  
A.B.:  Într-adevãr, prin faptul cã

acum micii intreprinzãtori au o sursã de
aprovizionare în Germania, au fost
deschise câteva magazine ºi în alte
oraºe care vând aproape toate
produsele de la noi. Pe aceºtia îi
sprijinim de la început cu condiþii
comerciale bune, le recomandãm sã
înceapã cu cele mai vandabile produse
conform rapoartelor noastre, precum ºi
alte aspecte ce þin de acest bussines.

I.v.R.-Z.: Un gând pentru noii
clienþi, dar ºi pentru cei fideli?!  
A.B.: Atât clienþilor noi, cât ºi celor

mai vechi le mulþumim pentru
încrederea ce ne-o acordã ºi sperãm ca
în viitorul apropiat sã ne ridicãm la
nivelul tuturor aºteptãrilor pentru ca
aceºtia sã fie mulþumiþi. Într-un viitor
apropiat vom aduce fructe ºi legume,
iar din toamnã, sperãm sã aducem ºi
carne proaspãtã.

Ionela van Rees-Zota
Membru Uniunea Ziariºtilor
Profesioniºti din România ºi

Deutscher Verband der
Pressejournalisten
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În data de 22 Mai a.c. s-a deschis în Nürnberg – 
Rangaustr 3, un nou magazin al binecunoscutei firme FOODEX

Copiii sunt întotdeauna cireaºa de pe tort
la întâlnirea de la Dinkelsbühl. La parada
portului, la dansuri, ei sunt pãpuºelele
dichisite-n Tracht care debordeazã de energie
ºi o transmit tuturor. Deja aº putea face un
colaj cu chipul câte unui copilaº cunoscut,
care creºte sub ochii noºtri de la o întâlnire la
alta.

Existã ºi saºi tineri
Aceºti copii sunt cei care vor organiza

întâlnirea saºilor peste zeci de ani, în ei stã
speranþa cã nu se vor pierde într-o Germanie
multiculturalã, chiar dacã pentru ei
Transilvania nu a fost niciodatã acasã.

Vãzându-i în braþele pãrinþilor ºi bunicilor,
poþi doar sã speri cã oamenii-copaci cresc

într-adevãr copii-vlãstari, cã în codul genetic
al acestor copii este înscrisã identitatea

sãseascã, aºa cum toatã amprenta unei pãduri
stã într-o ghindã.

E mereu o întrebare care planeazã
deasupra acestor micuþi: ce relaþie vor stabili
cu spaþiul natal al pãrinþilor ºi bunicilor, ce
substanþã va primi în ei identitatea etnicã?
Când vor începe sã se identifice
cu comunitatea saºilor nu îndemnaþi fiind de
cei mari, ci din proprie iniþiativã, pentru cã
aºa simt. Întrebãri la care numai anii urmãtori
vor aduce rãspunsuri clare. Pânã atunci, ne
putem bucura de sufletul lor curat ºi de
veselia ce le sclipeºte în ochi.

Mihaela Kloos-Ilea
http://povestisasesti.com

Saºii mici sunt cei mai mari la Dinkelsbühl
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Primarul interimar al Sibiului, Astrid
Fodor, a participat la Festivalul
EuropaFest în oraºul Landshut din
Germania. Edilul Sibiului a fost
impresionat de faptul cã românii stabiliþi
în Germania au venit de la sute de
kilometri distanþã, „au savurat fiecare
dans al Junilor ºi au fost bucuroºi sã vadã
portul popular ºi sã ne vadã acolo, semn
cã le e dor de þarã”.

Primarul interimar al Sibiului, Astrid
Fodor, a participat la Festivalul
EuropaFest în oraºul Landshut din
Germania, organizat cu ocazia Zilei
Europei, în perioada 8-10 mai 2015.

Sibiul a fost invitat sã participe la
aceastã manifestare alãturi de alte oraºe
înfrãþite cu Landshut: Elgin (Scoþia),

Compiegne (Franþa), Ried im Innkreis
(Austria) ºi Schio (Italia).

“Sibiul a avut o prezenþã foarte
apreciatã în acest Festival pentru cã
standul cu produse de artizanat ºi
materiale informative, dar ºi standul
culinar au fost foarte cãutate de cei veniþi
acolo. Ce m-a impresionat însã ºi m-a
miºcat au fost românii stabiliþi în
Germania care au aflat de aceastã
manifestare ºi au venit de la sute de
kilometri distanþã. Au savurat fiecare dans
al Junilor ºi au fost bucuroºi sã vadã portul
popular ºi sã ne vadã acolo, semn cã le e
dor de þarã”, a declarat primarul interimar
Astrid Fodor, la întoarcerea din delegaþie.

Sibiul a fost reprezentat în cadrul
Festivalului EuropaFest de Ansamblul

Folcloric “Cindrelul Junii” ºi de “Ceata
Junilor”. Dansatorii acestor ansambluri au
susþinut spectacole folclorice pe tot
parcursul zilei de 9 mai, atât pe scenã cât
ºi în spaþiile publice din centrul istoric.
Reprezentanþii CJCPCT “Cindrelul -
Junii” Sibiu au amenajat în cadrul
festivalului un stand expoziþional cu
produse de artizanat ºi un stand cu
produse alimentare tradiþionale, la fel ca
fiecare dintre oraºele invitate.

Pe tot parcursul zilei de sâmbãtã, 9
mai, localnicii din Landshut,
reprezentanþii celorlalte oraºe ºi turiºtii
aflaþi acolo au putut vizita standul Sibiului
ºi au fãcut cunoºtinþã cu ceea ce înseamnã
tradiþia, cultura ºi turismul sibian. Un
reprezentant al Serviciului Culturã,
Turism, Sport din cadrul Primãriei Sibiu a
fost prezent în standul Sibiului pentru a
împãrþi vizitatorilor materiale tipãrite
despre Sibiu ºi pentru a oferi informaþii cu
privire la locaþia turisticã Sibiu.
Partenerii din Landshut au întors foarte
repede aceastã vizitã Sibiului pentru cã
joi, 14 mai, a avut loc în sala expoziþionalã
a Primãriei Sibiu, în prezenþa primarului
general al Landshut-ului, Hans Ramf,
vernisajul unei expoziþii fotografice
itinerante cu imagini din Sibiu, Landshut,
dar ºi din oraºele înfrãþite cu acesta din
urmã.

http://www.tribuna.ro

AAssttrriidd  FFooddoorr::  „„RRoommâânniilloorr  ddiinn
GGeerrmmaanniiaa  llee  eessttee  ddoorr  ddee  þþaarrãã““
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Distincþie pentru domnul
dr. Lazãr Comãnescu

Preºedintele Republicii Federale Germania, Joachim Gauck,
i-a acordat fostului ambasador al României în Germania,
domnului dr. Lazãr Comãnescu, Ordinul Crucea de merit în rang
de comandor a Ordinului de Merit, ca recunoaºtere a meritelor
deosebite faþã de Republica Federalã Germania.

Ambasadorul Republicii Federale Germania, Werner Hans
Lauk, a decernat brevetul ºi însemnele ordinului luni, 18 mai
2015, la reºedinþa sa din Bucureºti, în prezenþa preºedintelui
Klaus Johannis, precum ºi a numeroºi oaspeþi.

Domnul Comãnescu a fost din 2009 – pânã la începutul
anului 2015, ambasadorul României în Republica Federalã
Germania, iar din februarie 2015 este consilierul de politicã
externã al preºedintelui Klaus Johannis. Prin intermediul acestei
distincþii, este omagiat angajamentul neobosit al diplomatului,
desfãºurat cu succes în favoarea relaþiilor bilaterale dintre
România ºi Germania. Promovarea relaþiilor româno-germane
reprezintã pentru domnul Comãnescu ºi o activitate de suflet,
dincolo de angajamentul profesional, potrivit ambasadorului
Lauk în laudatio. Domnul Comãnescu a sprijinit ºi impulsionat
în mod hotãrâtor, la toate nivelurile societãþii, prin intermediul
vizitelor oficiale, înþelegerea între cele douã naþiuni. Nu în
ultimul rând, a sprijinit relaþiile culturale româno-germane prin
organizarea cu succes a numeroase evenimente, cum ar fi, de
exemplu, seria de concerte cu prilejul zilei naþionale a României.

Ambasada Germaniei Bucureºti
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Pânã la toamnã, nu mai organizãm
teatru. Atunci însã vom avea, în sfârºit, o
adevãratã piesã de teatru româneascã, ºi
anume:

”OMUL CARE A VÃZUT
MOARTEA” de VICTOR EFTIMIU:

-  joi, 1 oct. 2015, ora 19.30,
Bürgerhaus Emmertsgrund, Forum 1,
HEIDELBERG

- vineri, 2 oct. 2015, ora 20.00,
Internationales Theater, Hanauer Landstr.
7, FFRANKFURT AM MAIN

- sâmbãtã, 3 oct. 2015, STUTTGART
- duminicã, 4 oct. 2015, ora 19.30,

Gasteig, MÜNCHEN
Nu facem însã o vacanþã atât de lungã,

organizãm ºi
FESTIVALUL CARPATO-DUNÃ-

REAN HEIDELBERG 2015, între 10 - 13
iulie 2015.

Nu primim sprijin financiar nici de la
DPRRP ºi nici de la ICR (Instit. Cultural
Român). Sigur cã nu comentãm acest fapt,
sunt multe alte proiecte mult mai
importante, mai interesante, cel puþin din
punctul lor de vedere.

Aºa stând lucrurile, orice sprijin ar fi

foarte bine venit. 
Deocamdatã ne vedem obligaþi sã

invitãm artiºti sau formaþii care-ºi pot plãti
deplasarea ºi cazarea. Poate ne puteþi ajuta
ºi în acest sens. Oraºul Heidelberg ne
sprijinã cu 1500  - nu sunt bani mulþi,

ajung abia pentru publicitate, poºtã, tel.,
dar ne bucurã totuºi, întrucât acest sprijin
reprezintã ºi o recunoaºtere, o apreciere a
festivalului nostru.

Ca de fiecare datã, vom avea nu
numai muzicã ºi dansuri româneºti

(Mannheim, Prahova, Banat, Gorj), ci ºi
dansuri ungureºti (Frankfurt,
Heidelberg), bulgãreºti (Heidelberg),
ºvãbeºti (Karlsruhe), sãseºti (Reutlingen-
Metzingen), de data asta ºi sârbeºti,
poloneze, dupã deviza pe care ne-am
asumat-o: ”Cultura uneºte”.

În mare, programul este:
- vineri seara, 10 iulie 2015, searã

româneascã, la Karlsruhe
- sâmbãtã 11 iulie - expoziþie, masã

rotundã ºi, seara, spectacol de folclor, la
Bürgerzentrum Kirchheim, Heidelberg

- duminicã 12 iulie - expoziþie,
spectacol de folclor, la ora 15.00, la
Augustinum, Heidelberg

- searã româneascã, la Petri Heil,
Ludwigshafen.

Vom reveni cu amãnunte, eventual cu
completãri.

Josif Herlo
Al. I. Cuza - Gesellschaft für

Literatur, Musik und Kunst e. V.
Heidelberg

Am Dorf 38
69124 Heidelberg

06221-783797; 0173-8564601

FFeessttiivvaalluull  CCaarrppaattoo-DDuunnããrreeaann
ddee  TTeeaattrruu,,  llaa  ttooaammnnãã



PNL îi aºteaptã pe tinerii
competenþi

- Deputatul PNL Alina Gorghiu,
cel mai tânãr preºedinte ºi prima
femeie în aceastã funcþie din
istoria liberalilor. Cum s-a
schimbat viaþa dvs, dupã ce aþi
devenit membru PNL,
parlamentar ºi acum având o
funcþie de mare responsabilitate?
La ce a trebuit sã renunþaþi, ce aþi
pierdut, ce aþi câºtigat, din punct
de vedere profesional ºi familial?
- Îmi aduc aminte cu mare plãcere

de perioada în care m-am înscris în
PNL. Erau anii studenþiei, cei mai
frumoºi ani. M-am înscris în organizaþia
de tineret a PNL care atunci, ca ºi acum,
era foarte puternicã. Sunt genul de om
care se implicã, aºa cã m-am angrenat
rapid în toate proiectele tinerilor
liberali. În acelaºi timp, am activat ca
membru  la Curtea de Onoare ºi Arbitraj
- PNL, un  organism în care trebuiau
soluþionate disputele statutare dintre
membrii PNL. Experienþa aceasta, ca ºi
cea de consilier local, m-au ajutat mult
pentru cã am avut ocazia sã încep
politica de la firul ierbii. A trebuit sã
stau de vorbã cu foarte mulþi oameni,
am învãþat sã-i ascult. Mi-a fost mult
mai uºor, având aceastã experienþã, sã
fiu parlamentar. Chiar ºi acum, când
programul meu a devenit foarte
încãrcat, mã strãduiesc sã gãsesc timp
pentru discuþii cu oamenii, fie cã sunt
din colegiul meu sau din alte zone ale
þãrii. Timpul pentru familie, prieteni, e
tot mai puþin, dar mi-am asumat de la
început acest lucru. Când am acceptat
sã preiau conducerea PNL, ºtiam care
vor fi costurile! Nu le privesc ca pe un
sacrificiu personal, ci ca pe o datorie
moralã. Dacã atât de mulþi oameni din
PNL ºi societatea româneascã au
încredere cã putem face ceva bun ºi
durabil pentru români, cred cã e de
datoria mea sã mã lupt pentru a nu-i
dezamãgi. 

- A fost o surprizã alegerea ca
preºedintã a PNL sau  numele dvs
figura, de mai mult timp, în scenariile
politice ale PNL, creionate în perioada
de convulsii politice  din mandatul
fostului preºedinte al PNL, Crin
Antonescu?

- Cel mai important scenariu politic
este cel pe care l-au scris milioanele de
români la ultimele alegeri. Mai mult
decât faptul cã l-au ales pe Klaus
Iohannis, oamenii ne-au transmis un
mesaj ºi mai important : ”Voi, partidele
politice trebuie sã vã schimbaþi ! Nu
mai merge ca în ultimii 25 de ani, vrem
oameni noi, o altã generaþie de
politicieni !”. PNL are meritul cã a
înþeles acest semnal de la cetãþeni, alte
partide au ales sã-l ignore. PNL nu s-a
aºezat confortabil pe laurii victoriei din
noiembrie, aºteptând liniºtit venirea la
putere pentru a face, cu mici diferenþe,
aceeaºi politicã prãfuitã ºi ineficientã

precum cei dinaintea noastrã. Tratãm cu
toatã seriozitatea semnalul românilor,
vrem o schimbare adevãratã, dar nu
putem fi luaþi în serios dacã nu ne
schimbãm noi, în propriul partid. Din
aceastã perspectivã, prezenþa mea la
conducerea PNL este doar un pas în
aceastã direcþie. Ea presupune multe
alte demersuri care vor transforma
profund faþa politicii româneºti:
unificarea definitivã a dreptei româneºti
prin fuziunea PNL cu PDL,
introducerea unor criterii clare de
integritate pentru membrii de partid,
indiferent de funcþia ocupatã, un
program de guvernare realist, bine
gândit ºi structurat.     

- Misoginismul din partid l-aþi
anihilat, aþi câºtigat bãtãlia, dar
mai rãmâne sã câºtigaþi ºi bãtãlia
cu guvernarea PSD, cu premierul
Victor  Ponta.  Ce îi lipseºte
Partidului Naþional Liberal, sã
materializeze morala scrutinului
electoral din 16 noiembrie 2014?
Nu se poate nega cã votul de la
alegerile prezidenþiale a fost
antisistem. 
- PNL are toate premisele pentru a

câºtiga bãtãlia cu PSD. Cea mai
importantã este aceea cã, deºi are o
vârstã impresionantã, pe 24 mai
împlinind 140 de la înfiinþare, PNL þine
pasul cu vremurile. Spre deosebire de
PSD, noi, liberalii, suntem atenþi la ce
îºi doreºte societatea de la politicieni ºi,
fãrã a avea pretenþia cã le ºtim pe toate,
cãutãm sã rãspundem acestor aºteptãri.
În plan intern, punem un accent mai
mare pe integritate, prin criteriile mai
stricte pentru membrii noºtri ºi totodatã
deschidem partidul, printr-o politicã de
resurse umane care încurajeazã tinerii
performanþi sã vinã în PNL. Votul din
noiembrie 2014 a fost doar unul pentru
înnoirea politicii, dar a mai transmis un
mesaj. Electoratul a sancþionat dur PSD
pentru cã le-a încãlcat dreptul la vot
cetãþenilor noºtri din diaspora. Noi,
PNL, vrem sã ne asigurãm cã un astfel
de abuz nu va mai fi posibil niciodatã.

Acesta este ºi motivul pentru care ne
luptãm pentru adoptarea legii votului
prin corespondenþã. 

Guvernarea PSD este o farsã
nesfârºitã. Victor Ponta ºi PSD nu se pot
opri din a-i înºela pe români. Exemplele
sunt numeroase, dar m-aº opri la unul
singur care este ºi cel mai relevant. În
vara anului 2014, am atras atenþia cã
PSD încearcã sã blocheze accesul la vot
al românilor din diaspora. Au negat,
bineînþeles, acuzaþiile, în timp ce
reduceau numãrul secþiilor de vot din
oraºele cu comunitãþi mari de români ºi

înfiinþau altele în zone în care numãrul
românilor era nesemnificativ. În ziua
primului tur de scrutin, când mii de
compatrioþi de-ai noºtri erau efectiv
umiliþi la secþiile de votare din
ambasade ºi consultate, Victor Ponta se
prefãcea cã ia mãsuri schimbând
miniºtri sau aruncând vina pe instituþii.
Dupã ce a pierdut alegerile la o
diferenþã zdrobitoare, tot minciuna a
fost arma lui Victor Ponta. Liderul PSD
a încercat sã-i amãgeascã pe oameni cu
o mascã nouã, cea a politicianului care
a înþeles mesajul electoratului. Ne-a
spus atunci cã ”poporul are întotdeauna
dreptate” ºi a promis cã va lua mãsuri
pentru promovarea votului prin
corespondenþã, pentru a facilita accesul
diasporei la vot. Ce a fãcut de fapt? De
câteva luni bune, PSD face toate
eforturile sã amâne ºi sã blocheze
adoptarea proiectului de lege pentru
votul prin corespondenþã, pe care noi,
liberalii, l-am depus în Parlament. E
limpede cã PSD nu are interes sã adopte
acest proiect, cã Victor Ponta se rãzbunã
astfel pe românii din diaspora care nu l-
au votat.

Guvernarea PSD, din nou,  le
întoarce spatele românilor. Victor Ponta
nu ºi-a schimbat pãrerea: crede, în
continuare, cã votul este o lozincã. A
desconsidera un drept fundamental al
românilor este un lucru de netolerat, în
opinia noastrã. De aceea, am considerat
cã este necesarã o moþiune de cenzurã
pe tema votului prin corespondenþã.
Dacã în actuala majoritate mai existã
parlamentari care cred în drepturile
fundamentale, consider cã este firesc ca
votul lor sã fie în favoarea moþiunii
noastre de cenzurã. Aici nu este vorba
de a înlocui un guvern cu altul, nu e o
chestiune de luptã între partide, este
vorba despre dreptate ºi  despre
respectul faþã de cetãþeni.         

- Credeþi cã actualul Preºedinte al
României reuºeºte sã foloseascã
îndeajuns de bine, în politicile
publice, avantajele care l-au
distanþat de contracandidatul sãu,
Victor Ponta, la scrutinul
prezidenþial?  În opinia dvs, care
sunt  bilele albe pe care nu le
foloseºte suficient, lãsând o breºã
liberã pentru  premierul Victor
Ponta?
- Preºedintele Iohannis se bucurã

de un capital de încredere ºi de simpatie

cu mult peste cel al actualului premier –
o confirmã sondajele de opinie realizate
în aceastã perioadã. Concluzia mea este
cã oamenii sunt mulþumiþi de cum îi
reprezintã Preºedintele pe care l-au ales.
Poate cã cei din PSD îºi imagineazã cã
pot profita de stilul extrem de decent de
a acþiona al Preºedintelui Klaus
Iohannis. Cred cã se pãcãlesc singuri
mizând pe buna credinþã ºi pe echilibrul
unui om care este fãcut din alt aluat
decât Victor Ponta. Preºedintele
României a sancþionat extrem de ferm
derapajele Puterii – fie cã a fost vorba

despre atacurile PSD la adresa justiþiei,
despre haosul administrativ declanºat
de implementarea cardului de sãnãtate
sau experimentele fiscale pe care le face
Guvernul. A fãcut lucrul acesta în stilul
civilizat care îl caracterizeazã ºi de care
este mare nevoie în politica noastrã. 

-  “Diaspora” a fost  cuvântul cel
mai des rostit în timpul campaniei
electorale din toamna 2014. Care
sunt proiectele / strategiile PNL
pentru  românii din afara
graniþelor, numiþi, români de
pretutindeni? Aveþi ºi altele, în
afara proiectului legislativ
referitor la codul electoral? 
- Am arãtat cã moþiunea de cenzurã

pe care o vom depune are ca epicentru
milioanele de români din diaspora care
au fost umiliþi la ultimele alegeri de
cãtre actualul guvern. Este cel mai
important gest politic pe care PNL îl
face în Parlamentul României în acest
an, dar nu ne vom opri aici. Recent, am
lansat programul de guvernare care
conþine un set de mãsuri de maxim
interes pentru toþi românii. Noi credem
cã cea mai importantã bãtãlie pe care o
dau statele în competiþia globalã este
bãtãlia pentru resurse iar, pentru noi,
liberalii, oamenii sunt cea mai
importantã resursã a unei naþiuni. Vrem
ca România sã îºi valorifice potenþialul
uman atât din interiorul, cât ºi din
exteriorul graniþelor sale. Românii din
afarã sunt cei mai mari investitori din
România. Conform datelor Bãncii
Naþionale, banii trimiºi de românii din
diaspora au depãºit în ultimii ani nivelul
investiþiilor strãine directe. Noi, Partidul
Naþional Liberal, ne dorim ca politicile
fiscale sã-i încurajeze pe românii din
afara ºi din interiorul graniþelor sã
mizeze pe propria lor þarã. Principalul
obiectiv al programului de guvernare
liberal este reducerea decalajelor de
dezvoltare dintre România ºi statele
UE. La fel ca toþi ceilalþi români, ne
dorim o þarã ”ca afarã,” o þarã de care sã
fiþi mândri ºi, mai ales, o þarã în care sã
vã întoarceþi definitiv atunci când veþi
dori sã o faceþi. 

- Acþiunile DNA din ultima
perioadã, în care mai mulþi
politicieni sunt urmãriþi penal, vor
afecta în vreun fel  campania
electoralã din 2016? Credeþi cã  va
fi o mai mare sau o micã prezenþã

la vot?
- Este dificil de apreciat, în acest

moment, în ce mãsurã se vor mobiliza
românii la vot în 2016. Cred, în schimb,
cã tema integritãþii în politicã va fi una
definitorie pentru urmãtoarele alegeri.
Modul în care se vor raporta partidele
la aceastã temã va face diferenþa,
pentru cã societatea ne-a arãtat cã acest
criteriu devine din ce în ce mai
important. PNL are, din aceastã
perspectivã, un atu în raport cu
adversarii sãi, pentru cã ne-am asumat
criterii de integritate serioase. M-aº
bucura, ca ºi în 2016, sã iasã la vot
oamenii care sã dea un vot de
conºtiinþã, iar ultimele alegeri ne-au
arãtat cã atât în þarã, cât ºi peste hotare,
existã un electorat matur, lucid ºi
informat. Vreau sã menþionez aici ºi
exemplul pe care l-au dat chiar cititorii
dumneavoastrã ºi românii din diaspora,
în general, la alegerile prezidenþiale: aþi
ieºit la vot din spirit civic ºi, fãrã a
spune cuvinte mari, din patriotism.
Dumneavoastrã, românii din afara
graniþelor, daþi României mai mult
decât v-a putut aceasta oferi ºi
continuaþi sã arãtaþi cã vã pasã. 

Mesaj pentru cititorii
ziarului Vocea ta

- Doamnã deputat Alina Gorghiu,
acest interviu va apãrea în ediþia
aniversarã a ziarului  Vocea ta –
numãrul 50, de la prima apariþie.
De aceea,  în încheiere, v-aº ruga,
dacã doriþi, sã adresaþi un mesaj
colectivului redacþional  ºi
cititorilor noºtri – cetãþeni români
cu domiciliu stabil sau temporar
în Germania, Austria, Belgia ºi
Olanda. 
- Vã mulþumesc pentru cã aþi rãmas

aproape de România. Vocea
dumneavoastrã a fost auzitã. Chiar dacã
ne despart distanþe ºi graniþe, ne dorim
acelaºi lucru: o þarã modernã în care sã
putem trãi decent, civilizat. Vã
mulþumesc pentru cã mi-aþi dat
posibilitatea  de a transmite mesajul
meu de recunoºtinþã pentru cititorii
dumneavoastrã ºi sper cã vom continua
acest dialog.  

Elena Chiriþã
Redactor

Membrã UZPR
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Alina Gorghiu: doctor în  Drept,   avocat, co-preºedinte
al Partidului Naþional Liberal, deputat în Parlamentul

României, vicepreºedinte al Uniunii Naþionale a
Mediatorilor din România, prim-vicepreºedinte ºi

membru fondator - Institutul Internaþional de Mediere.

Interviu cu Alina GORGHIU, co-preºedintele Partidului Naþional Liberal

VVrreemm  ooaammeennii  nnooii,,  oo  aallttãã  ggeenneerraaþþiiee  ddee  ppoolliittiicciieennii

ZZiiaarr  ddiissttrriibbuuiitt  îînn  AAuussttrriiaa,,  BBeellggiiaa  GGeerrmmaanniiaa  ººii  OOllaannddaa

„Dumneavoastrã, românii din afara
graniþelor, daþi României mai mult
decât v-a putut aceasta oferi ºi

continuaþi sã arãtaþi cã vã pasã”. 
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În ziua de 22 iunie 2015, la o
sãptãmânã dupã comemorarea
celor 126 de ani de la apusul
Luceafãrului poeziei româneºti
Mihai Eminescu (n. 15.01.1850 – d.
15.06.1889),  comemorãm 52 de
ani de când Pasãrea mãiastrã –
Maria Tãnase, a încetat sã mai
cânte.

Nãscutã în mahalaua
Cãrãmidarilor, de la marginea
Bucure?tiului, în ziua de 25
septembrie 1913, Regina cântecului
românesc sau Pasãrea mãiastrã –
cum a fost supranumitã de Nicolae
Iorga –, Maria Tãnase a fost una
dintre cele mai mari interprete de
muzicã popularã, uºoarã ºi
lãutãreascã, de romanþe ºi teatru de
revistã din România.

Din anul 1934, de când a fost
pentru prima oarã angajatã la
Teatrul de revistã “Cãrãbuº”, la
vârsta de 20 de ani, Maria Tãnase a
strãlucit ca o stea, pe firmamentul

muzicii ºi culturii române, timp de
30 de ani, pânã în ziua de 22 iunie
1963, când a pãrãsit, ca o frunzã
cãzãtoare – rãpusã de cancer la sâni
ºi la plãmâni, la numai 49 de ani –
lumea pe care-o iubea ºi pe care o
înfrumuseþa cu vocea ºi talentul ei. 

Maria Tãnase a cântat, pe scene
de teatru, la radio, la târguri ºi
restaurante, la case de culturã, în
pieþe publice de sãrbãtori, fiind
acompaniatã de tarafuri ºi orchestre
celebre, ºi a imprimat numeroase
discuri. La Expoziþia universalã de
la New York, din primãvara anului
1939, Maria Tãnase a cântat
împreunã cu orchestra Grigoraº
Dinicu, impresionându-l chiar pe
preºedintele Franklin  Roosevelt,  ºi
a avut ocazia sã-l cunoascã acolo pe
George Enescu. În America, Maria
Tãnase a fost însoþitã de Constantin
Brâncuºi, pe care îl cunoscuse în
1938 la Paris. Cu toatã diferenþa de
vârstã, de peste 37 de ani, între

Pasãrea mãiastrã ºi creatorul Porþii
sãrutului ºi al Pasãrei în spaþiu s-a
înfiripat o dragoste legendarã, care
a durat mai bine de un an ºi care a
influenþat activitatea de creaþie a
acestor doi artiºti de excepþie. 

Repertoriul Mariei Tãnase era
extrem de bogat, cuprinzând
cântece din toate regiunile þãrii ?i
din toate categoriile muzicale:
doine, cântece de leagãn, de joc
(hore, sârbe, învârtite, jiene?ti), de
dragoste, de petrecere, lãutãre?ti,
satirice, bocete, oraþii de nuntã. O
parte dintre acestea s-au pãstrat
pânã astãzi pe discuri produse de
Casa de discuri Columbia (care
avea birouri la Bucureºti ºi la
Viena) ºi de Electrecord.

Maria Tãnase ºi-a trãit viaþa ca
o flacãrã arzând de iubire ºi a plecat
fãrã regrete. Ea a  lãsat scris, cu
limbã de moarte, un testament, ca în
urma ei sã fie sãpatã, la drum
secetos, o fântânã, sã fie ajutaþi
studenþii, iar un prieten sculptor sã
sape în stâncã un monument al
folclorului românesc. ªi a mai avut
Mãiastra o dorinþã: înmormântarea
ei sã fie discretã, fãrã pomeni. Din
toate aceste dorinþe nu i-a fost însã
nici una îndeplinitã.

Maria Tãnase s-a cãsãtorit abia
la 37 de ani, cu juristul Clery
Sachelarie, care i-a stat în preajmã
ani de zile, aºteptând-o cu rãbdare ºi
tolerându-i toate aventurile ºi
capriciile. El a iubit-o mult, iar ea l-
a numit, pânã la sfârºitul vieþii,
îngerul ei pãzitor, dar n-au avut

copii. În 1960, în timpul unui turneu
în Banat, a cunoscut, pe o scenã din
Caransebeº, o fatã sãracã, de 19 ani,
care cânta într-un ansamblu
folcloric, iar Maria Tãnase a hotãrât
sã o înfieze, din punct de vedere
professional. Era celebra cântãreaþã
Minodora Nemeº care, la 10 ani
dupã moartea Mariei Tãnase, a
pãrãsit România ºi s-a stabilit la
Chicago.

Cu toate cã a lãsat posteritãþii un
repertoriu foarte bogat, compus din
480 de cântece culese de pe toate
meleagurile þãrii, Maria Tãnase a
murit sãracã, iar dorinþele din
testamentul lãsat cu câteva zile

înainte înainte de deces nu i-au fost,
aºa cum spuneam, nici pânã astãzi
îndeplinite.

ORBAN Agnes Maria,
Redactor  VOCEA TA

POST-SCRIPTUM: 
Nu trebuie sã uitãm cã, pe 10

iunie 2015, s-au împlinit 155 de ani
de la naºterea sopranei Hariclea
Hartulary Darclee (10 iunie 1860,
Brãila – 12 ianuarie 1939, Bucu-
reºti), una dintre personalitãþile cele
mai importante ale României,
despre care compozitorul francez
Charles François Gounod spunea cã
„are în gât o privighetoare”.

CCeelleebbrriittããþþii  ddiinn  RRoommâânniiaa

MARIA TÃNASE  -  Pasãrea  mãiastrã
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)  

Vechii greci se lãsau inspiraþi – în arta lor
prozodicã, în creaþia lor epicã, liricã sau eroticã –
de Muzele poeziei: Calliope, Euterpe sau Erato.
Propun sã publicãm, la ceastã rubricã, versuri ale
poeþilor români contemporani, mai mult sau mai
puþin celebri, urmãrind sã descoperim, în primul
rând, noi generaþii der poeþi, care sã calce cu
demnitate pe urmele lui Nicolae Labiº, Nichita
Stãnescu sau Mihai Eminescu.  (Redactor: Mihai
ANTHONY)

De ce-ai plecat?

De ce-ai plecat, iubirea vieþii mele,
Cu trup firav ºi zâmbet îngeresc,
Când, fericit, sub cerul plin de stele,
Mã  frãmântam sã-þi spun cât te iubesc?!

De ce-ai plecat, speranþã arzãtoare,
Ce sufletu-mi alinã când mi-e greu?
Fãptura-þi de copilã visãtoare
O port, icoanã sfântã-n gândul meu!

De ce-ai plecat? Revino, fatã dragã,
Sã re-împletim povestea de amor,
Sã afle taina noastrã lumea-ntreagã.
Eu te aºtept cu dragoste ºi dor!

De ce-ai plecat când vorbe nerostite
Pe buze-mi ard ºi sã le spun aº vrea,
Sã retrãim momente fericite,
Sã fiu al tãu ºi tu sã fii a mea?!

De ce-ai plecat, lumeascã încântare,
Ce parcã printre îngeri te-ai nãscut?
O, vino iar, cu-o dulce sãrutare,
Sã mã rãsfeþi, din nou, ca la-nceput!

Mihai ANTHONY 

P.S.: Îi invitãm pe cititorii noºtri, care au talent în
arta versificaþiei, sã ne trimitã creaþiile lor (însoþite de
o scurtã autobiografie ºi o fotografie) pe adresa de E-
Mail a redacþiei noastre sau pe adresa redactorului
literar Mihai ANTHONY: m.anthony@gmx.net.

Muzele poeziei 
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Filarmonica din Viena, condusã de violonistul
Andreas Großbauer, a prezentat joi, 14 mai 2015, sub
bagheta renumitului dirijor, de origine indianã, Zubin
Mehta (79 de ani), care a condus ºi Concertul de Anul
Nou 2015, tradiþionalul Sommernachtskonzert, în
ambianþa unicã a Parcului Palatului Schönbrunn.

În faþa a peste 100.000 de spectatori, pe o vreme
rãcoroasã dar fãrã ploaie, Filarmonica vienezã a
prezentat, ca de obicei, un concert de înaltã þinutã
artisticã ºi profesionalism, transmis în direct, ca ºi în
anii precedenþi, de 87 de televiziuni de pe toate
continentele. 

Invitatul serii, celebrul pianist austriac, de origine
cehã, Rudolf Buchbinder, a interpretat, printre altele,
“Concertul pentru pian în La-minor” op. 16, de
Edvard Grieg;  “Frühlingsrauschen” op. 32, de
Christian Sinding; “Suita Peer-Gynt” op. 46, de
Edvard Grieg ºi  “Finlandia, Tondichtung op. 26/7, de
Jean Sibelius. 

Printre cei 3000 de invitaþi de onoare – care au luat
loc în faþa scenei de lângã Fântâna lui Neptun (creaþie
în stil baroc, din 1777, a sculptorului Franz Anton von
Zauner) – s-au numãrat: membri ai conducerii de Stat
austriece, în frunte cu Preºedintele Dr. Heinz Fischer
ºi cu Cancelarul Federal Werner Faymann, membri ai
unor Corpuri Diplomatice, oameni de culturã ºi
ziariºti. Mulþi dintre zecile de mii de spectatori,
printre care se aflau ºi numeroºi români, erau turiºti
veniþi din toate colþurile lumii, care au urmãrit, timp
de aproximativ 2 ore, în picioare, minunatul concert
open-air gratuit. Sommernachtskonzert în
Schönbrunn – cel mai mare “picnic simfonic” vienez,
ajuns anul acesta la cea de a 12-a reprezentaþie –, s-a
deschis cu „Wiener-Philharmoniker-Fanfare“ de
Richard Strauss, continuând cu creaþii ale unor
compozitori nordici:  norvegienii Edvard Grieg ºi
Christian Sinding;  danezul Carl Nielsen ºi
finlandezul Jean Sibelius, de la a cãrui naºtere se vor
împlini anul acesta, pe 8 decembrie, 150 de ani.

Valsul lui Johann Strauss (fiul) – de la a cãrui
naºtere se vor împlini în toamnã, pe 25 octombrie,
190 de ani –, “Sânge vienez” a încãlzit în final inimile
spectatorilor, în aceastã minunatã noapte de
primãvarã tomnaticã!

Concertul unei nopþi de varã 2015 a marcat – aºa
cum sublinia, în cuvântarea sa, ºi Consilierul pentru
culturã al Capitalei austriece Andreas Mailath
Pokorny – deschiderea ciclului de programe culturale
“Sãptãmânile sãrbãtorilor vieneze” (Die Wiener
Festwochen), care au culminat anul acesta cu finala
EUROVISION Song Contest 2015.

Corespondenþã de la Viena, transmisã de
Mihai ANTHONY

Ministerul Afacerilor
Externe, prin conducerea
Departamentului Consular, a
continuat, în perioada 11-12
mai 2015, seria întâlnirilor cu
reprezentanþii comunitãþii
româneºti din Austria, precum
ºi cu diplomaþii români cu
atribuþii consulare la nivel
regional (din Austria,
Slovacia, Ungaria, Bulgaria,
Croaþia, Muntenegru,
Albania). Aceste reuniuni au
loc în cadrul proiectului
“Dialog cu diaspora pe teme
consulare”, lansat la începutul

anului 2015.
În cadrul întâlnirii cu

reprezentanþii asociaþiilor
româneºti, directorul general
al Departamentului Consular
Bogdan Stãnescu a subliniat
importanþa stabilirii unor
pârghii de colaborare între
oficiile consulare ºi asociaþiile
româneºti prin asigurarea unui
mecanism de lucru prin care
sã poate fi identificate nevoile
concrete în materie consularã
ale cetãþenilor coroborate cu o
reacþie cât mai rapidã de
rãspuns a instituþiei. În acest

sens „demararea programului
Dialog cu diaspora reprezintã
fãrã îndoialã un exerciþiu
benefic în vederea asigurãrii
asistenþei ºi protecþiei
cetãþeanului român aflat în
strãinãtate, prin folosirea
serviciilor consulare
modernizate la deplina lor
capacitate”, a evidenþiat
directorul general Bogdan
Stãnescu.

Reprezentanþii comunitã-
þii româneºti din Austria au
menþionat problemele cu care
se confruntã ºi au apreciat cã
modernizarea ºi prestarea
unor servicii consulare de
înaltã calitate corespunde
unor aºteptãri legitime pe care
le au în acest domeniu. În
acest sens, reprezentanþii
Departamentului Consular au
asigurat cã întreaga gamã de
servicii consulare mo-
dernizate ºi informatizate care
le stau la dispoziþie (atât prin
intermediul platformei E-
Cons, cât ºi a sistemelor în
curs de implementare) vine în
întâmpinarea acestor aºteptãri
ºi contribuie la cultivarea unui
dialog permanent ºi deschis
cu cetãþenii români. De
asemenea, aceºtia ºi-au

exprimat disponibilitatea de a
transmite informaþiile oferite
de MAE prin Departamentul
Consular, în beneficiul
românilor stabiliþi în Austria.

În acelaºi timp, reuniunea
regionalã a consulilor a
reprezentat un bun prilej
pentru identificarea acþiunilor
menite sã contribuie la
uniformizarea ºi eficientizarea
practicii oficiilor consulare în
materie de prestare a
serviciilor pentru cetãþenii
români din diaspora. De
asemenea, întâlnirea a vizat ºi
modalitãþi de îmbunãtãþire a
relaþiei dintre comunitãþile de
români, ambasade ºi
consulate. În context,
conducerea Departamentului
Consular a prezentat
principalele instrumente puse
la dispoziþie pentru
îmbunãtãþirea activitãþii ºi
anume: sistemele componente
ale platformei E-Cons ºi noua
procedurã de informare ºi
instruire permanentã, în timp
real, a lucrãtorilor consulari
prin intermediul Manualului
de proceduri consulare.

AMBASADA
ROMÂNIEI

în Republica Austria

Concertul
unei nopþi de

varã 2015, 
în Parcul

Schönbrunn
Campania MAE “Dialog cu Diaspora

pe teme consulare” la Viena

Cu prilejul Zilei Eroilor, la 20 mai
2015, Ambasada ºi Biroul Ataºatului
Apãrãrii au organizat ceremonii
militare ºi religioase de comemorare a
militarilor români cãzuþi în timpul
Primului Rãzboi Mondial ºi
înmormântaþi în Cimitirele din Tulln

ºi Zwentendorf (Austria Inferioarã).
La monumentele dedicate eroilor

români au depus coroane de flori E.S.
Doamna Ambasador Silvia Davidoiu,
împreunã cu adjunctul ataºatului
apãrãrii, lt.col.ing. Iulian Soare, ºi
reprezentantul Crucii Negre Austriece

(organizaþie dedicatã îngrijirii
mormintelor de rãzboi), responsabil
pentru Landul Austria Inferioarã, dl
ing. Otto Jaus.

Serviciul religios de pomenire a
eroilor români a fost oficiat de cãtre
preotul-paroh al Parohiei Ortodoxe
Române din Viena, pr. dr. Nicolae
Dura.

La ceremonii au asistat reprezen-
tanþi ai autoritãþilor locale din Tulln,
primarul localitãþii Zwentendorf, dl
ing. Hermann Kühtreiber ºi membri ai
comunitãþii locale.

Menþionãm cã cimitirul ºi
monumentul dedicat eroilor români
din Zwentendorf a fost edificat în anul
1930, la doi ani de la inaugurare fiind
vizitat de Regina Maria a României.

AMBASADA ROMÂNIEI
în Republica Austria

Ceremonii militare ºi religioase la mormintele
eroilor români din Tulln ºi Zwentendorf 



Pe 18 iulie  2015 dr. Ioan
Holender, una dintre cele mai
reprezentative personalitãþi ale
culturii române ºi austriece, va
împlini 80 de ani. Nãscut la
Timiºoara, cel mai longeviv
director al Operei de Stat din
Viena, pe care a condus-o între
1992 ºi 2010, a fost sãrbãtorit pe
15 mai a.c. la Ambasada
României din Austria.

La eveniment au participat,
alãturi de familie ºi prieteni,
ministrul austriac al Culturii,
Josef Ostermayer, ambasadori,
manageri culturali, personalitãþi
ale lumii artistice, jurnaliºti
austrieci ºi români, artiºti ai
Operei din Viena.

Mesaje de felicitare au fost
rostite de Doamna Ambasador
Silvia Davidoiu, Domnul
ministru Josef Ostermayer,
Doamna Elisabeth Sobotka,
directorul Festivalului din
Bregenz ºi fostã colaboratoare a
maestrului, Domnul Emil
Hurezeanu, cunoscut politolog ºi
jurnalist, ambasador desemnat al
României în Germania, Doamna
Marina Constantinescu, critic de
teatru ºi realizator de emisiuni la
TVR, ºi de Domnul Radu
Boroianu, preºedintele Institu-

tului Cultural Român.
În final, Domnul Dr. Ioan

Holender a adresat câteva cuvinte
celor prezenþi, declarându-se
surprins de prestaþia muzicalã a
copiilor sãi, Alina ºi Liviu.
Acompaniaþi de Thomas
Lausmann la pian, cei doi tineri
artiºti au interpretat lucrãri ale
unor compozitori români: Alina
la violoncel ºi Liviu la clarinet.

Mai mult, Liviu Holender a
demonstrat cã este un bariton de
mare viitor, interpretând aria
toreadorului din „Carmen” de
Bizet, echipat cu un costum
folosit în anii ´60 de tatãl sãu,
când a interpretat aceeaºi
partiturã pe scena Operei din
Timiºoara.

Alãturi de el, au cules ropote
de aplauze cunoscutele soliste ale
Operei din Viena originare din
România: Simina Ivan, Aura
Twarowska, Ildiko Raimondi,
Ileana Tonca, cãrora li s-a adãugat
mezzosoprana Ruxandra Donose.
Printre cei prezenþi la eveniment
s-au numãrat ºi alte personalitãþi
legendare ale scenei româneºti:
soprana Ileana Cotrubaº ºi prim-
balerina Simona Noja.

Spre final, la eveniment au
sosit ºi membrii formaþiei Voltaj,
împreunã cu echipa Televiziunii
Române, cei care reprezintã þara
noastrã la ediþia din acest an a
concursului Eurovision.

AMBASADA ROMÂNIEI
în Republica Austria

La 12 mai 2015, ambasadorul
României în Republica Austria, dna
Silvia Davidoiu, a participat la
dezvelirea noii plãci memoriale
dedicate lui Lucian Blaga,
amplasatã la iniþiativa „Asociaþiei
Unirea – Prietenii României în
Austria”. Placa memorialã dedicatã
filozofului, poetului ºi diplomatului
Lucian Blaga este amplasatã pe
locul fostei case în care acesta a
locuit în timpul misiunii sale
diplomatice la Viena între anii 1932
ºi 1937, din Buchleitengasse 42.

Dl. arhitect Marius Lebãdã,
preºedintele Asociaþiei Unirea, a
fãcut o prezentare a iniþiativei,
aceasta reprezentând un gest de
recuperare a memoriei prezenþei
culturale româneºti la Viena, prin
refacerea unei plãci memoriale mai
vechi, instalate în anii 1960, care a

dispãrut dupã demolarea vechiului
imobil. Printre cei prezenþi s-au
numãrat dl. Dorel Uºvad, prin a
cãrui grijã a fost realizatã placa
memorialã, dl. Heinrich Krautstofl,
reprezentantul Consiliului
Sectorului 18 al Vienei, dl. Hans
Dama, preºedintele Asociaþiei
ªvabilor Bãnãþeni, dna Irina
Corniºteanu, directorul ICR Viena,
ºi dl. Lukas Vosicky, preºedintele
Societãþii Austro-Române.

Despre legãturile lui
Lucian Blaga cu Viena
Blaga a intrat de mic în contact

cu cultura germanã, a fost elev la
ºcolile germane din Sebeº ºi Braºov,
iar apoi, între anii 1917 – 1919, a
studiat la Universitatea din Viena.
Aici a obþinut la scurt timp dupã

încheierea primului rãzboi mondial
ºi titlul de doctor în filozofie cu o
tezã despre Culturã ºi cunoºtinþã
(Kultur und Erkenntnis). Prima lui
întâlnire cu metropola europeanã a
avut loc în 1916, la 21 de ani.
Volumul sãu de amintiri oferã, de
altfel, un tablou impresionant al
crepusculului monarhiei austro-
ungare. În octombrie 1918 devine
martorul miºcãrilor de stradã
vieneze (…). ªi din punct de vedere
estetic capitala austriacã lasã urme
adânci în formarea filozofului ºi
scriitorului român. Aici a descoperit
expresionismul ºi unul din cartierele
generale ale avangardei vieneze:
Café Museum, un loc în care puteau
fi zãriþi adesea Peter Altenberg,
Alban Berg, Hermann Broch, Elias
Canetti, Gustav Klimt, Oskar
Kokoschka, Karl Kraus, Franz

Lehar, Robert Musil, Leo Perutz,
Joseph Roth, Egon Schiele, Georg
Trakl, Otto Wagner sau Franz
Werfel. (…) Blaga face, aºadar,
cunoºtinþã cu noua artã ºi se
familiarizeazã cu manifestele artei
moderne. Acestea, precum ºi
impresia vie a decadenþei austriece
nostalgic-anemicã, i-au marcat
profund gândirea ºi poezia. (…)

În anul 1926 Lucian Blaga a

intrat în serviciul diplomatic,
ocupând postul de ataºat cultural la
legaþiile României din Varºovia,
Praga, Lisabona, Berna ºi Viena.
(sursa: Românii de pe Ringstrasse:
trasee de ieri prin Viena de azi,
Gabriel Kohn, Peter Schubert,
Editura Institutului Cultural Român,
Bucureºti, 2011).
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Presa austriacã a publicat numeroase
fotografii ºi articole, referitoare la succesul
rãsunãtor pe care l-a avut „cel mai important
eveniment muzical al anului” –
EUROVISION Song Contest 2015, de la
Viena – dar ºi cu privire la dezastrul istoric pe
plan muzical, înregistrat din nou, de cãtre
Austria, reprezentatã anul acesta de trioul
Makemakes, care a obþinut 0 puncte, ca ºi
solista Ann Sophie, din Germania !

Makemakes, continuã, de fapt, o tradiþie a
rezultatelor proaste obþinute la
EUROVISION Song Contest, dacã ne
amintim cã Austria s-a mai situat tot pe

ultimul loc ºi în anii 1884 (cu doar 5 puncte
obþinute), în 1988 ºi în 1991 (cu câte 0
puncte!), sau cã în anii 2006, 2007 ºi 2012 nu
a ajuns nici mãcar în faza finalã, iar în anii
2006, 2008, 2009 ºi 2010 a renunþat definitiv
sã mai participe la acest concurs. 

Spicuim acum câteva din titlurile
articolelor apãrute în ziarele austriece, la
sfârºitul EUROVISION Song Contest 2015,
de la Viena: „Song Contest 2015: Câºtig
pentru Suedia, numãr nul pentru Austria”
(Die Presse), „Se pot întâmpla ºi lucruri
senzaþionale” (Wiener Zeitung), „Succes ºi
refuz pentru Austria” (Kurier), „Makemakes:

Noi nu doream oricum sã câºtigãm” (Kronen
Zeitung), „Bãrbatul-sexi câºtigã Song
Contest” (ziarul ÖSTERREICH).

Locul I obþinut de solistul de muzicã pop
Måns Zelmerlöw, de 28 de ani, cu melodia
„Heroes” – care duce, pentru a 6-a oarã,
trofeul în Suedia – nu a fost deloc
surprinzãtor, tânãrul suedez fiind cotat din
start drept favorit, alãturi de Polina Gagarina,
reprezentanta Rusiei, care a ocupat locul II cu
melodia „A Million Voices”  ºi de cei trei
tenori italieni de la Il Volo: Piero Barone,
Ignazio Boschetto ºi Gianluca Ginoble, care
s-au clasat pe locul III cu melodia „Grande

amore”. De menþionat cã, de la cele 40 de þãri
care au votat câºtigãtoarea, Suedia a primit:
12 puncte, de la 12 þãri; 10 puncte, de la 11 tãri
ºi 8 puncte, de la 7 þãri, printre care ºi
România.

O evoluþie de excepþie, cu melodia
„Tonight Again”, a avut ºi solistul Guy
Sebastian, din Australia – þarã invitatã special
cu ocazia celei de a 60-a ediþii a
EUROVISION Song Contest –, care a ocupat
locul al 5-lea, la finanlul concursului.

Corespondenþã de la Viena, 
transmisã de 

Mihai ANTHONY

Dr. Ioan Holender, celebrat la Ambasadã

Epilog la EUROVISION Song Contest 2015



Sâmbãtã, 23 mai 2015 a avut loc la
Viena, în Stadthalle, finala celei de a 60-a
ediþii a EUROVISION Song Contest,
transmisã în direct nu numai pe întreg
continentul european, dar ºi în Australia ºi
chiar în China, fiind vizionatã de peste 220
de milioane de telespectatori!

La masa la care stãteam eu, împreunã cu
colegii mei jurnaliºi: Cristina Popi, Ionuþ
Demetriad ºi John Fox (de la AustrianNews)

– masã pe care erau aranjate, ca florile în
glastrã, vreo 15 steaguri tricolore româneºti –
au mai luat loc Doamna Iuliana Marciuc,
producãtor TVR, regizorul Sabin Dorohoi,
realizatorul filmului de scurt metraj „Calea
Dunãrii” (din care erau prezentate secvenþe
pe fundalul scenei, în timp ce formaþia
VOLTAJ interpretea melodia „De la capãt”)
ºi încã vreo 10 fani din România. Regizorul
Sabin Dorohoi a venit de la Reºiþa împreunã

cu sora sa Ancuþa Dorohoi, îmbrãcatã într-un
minunat costum popular bãnãþean. Zeci de
colegi de la diferite televiziuni se plimbau cu
camerele printre mese ºi înregistrau pe
peliculã cele mai interesante momente,
galeria noastrã, a românilor, fiind cea mai
filmatã! 

Spaþiul foarte mic, de numai 1.000 de
locuri, rezervat de organizatorii austrieci
pentru cei 1.700 de jurnaliºti acreditaþi, în
care s-au mai înghesuit încã vreo câteva sute
de fani ai celor 27 de formaþii  finaliste, a fost
complet insuficient, însã atmosfera creatã de
sutele de tineri care dansau, aplaudau ºi
strigau asurzitor, la fiecare refren, a fost
copleºitoare.   

Câºtigãtorii concursului EUROVISION
Song Contest 2015: favoritul tuturor, pop-
idolul suedez (nãscut pe 13 iunie 1986 în
oraºul Lund) Måns Zelmerlöw – locul I (cu
365 puncte); Polina Sergejeva Gagarina
(nãscutã pe 27 martie 1987 în Moscova),
Rusia – locul II (cu 303 puncte) ºi terþetul Il
Volo (format din cântãreþii de muzicã pop-

operã: Piero Barone, Ignazio Boschetto ºi
Gianluca Ginoble), Italia – locul III (cu 292
puncte) au confirmat previziunile publicului
ºi ale experþilor muzicali. Modestul loc 15 –
obþinut, cu 35 de puncte (din care, mai mult
de o treime, adicã 12, primite de la
Moldova), de cvintetul VOLTAJ (compus
din: Cãlin Goia, Gabi Constantin, Vali
Ionescu, Oliver Sterian ºi Adrian Cristea) –
dã totuºi României dreptul sã participe fãrã
probleme ºi la EUROVISION Song Contest
2016, în Suedia.

EUROVISION Song Contest 2015 a
reprezentat un dezastru istoric pentru Austria
ºi Germania, care au terminat ex aequo pe
ultimul loc, singurele cu 0 puncte! Nici
ajutorul frãþesc, sau de vecinãtate, care a
funcþionat la majoritatea þãrilor concurente –
aºa cum a primit, spre exemplu, ºi România
12 puncte de la fraþii de peste Prut, sau cum
ºi-au fãcut puncte cadou þãrile din fosta
Jugoslavie –, nu a funcþionat în
„colaborarea” austro-germanã.

Cele trei prezentatoare austriece –
Mirjam Weichselbraun, Arabella Kiesbauer
ºi Alice Tumler, împreunã cu Conchita
Wurst, câºtigãtoarea de anul trecut a
EUROVISION Song Contest de la
Copenhaga – au excelat prin talent ºi
eleganþã.

Despre arta interpretativã, prezenþa
scenicã ºi profesionalismul celor 27 de
formaþii, care s-au întrecut în finala
EUROVISION Song Contest 2015, se va
mai vorbi ºi se va mai scrie încã multe zile,
pânã la cea de-a 61-a ediþie a EUROVISION
Song Contst, din Suedia, în vara anului 2016.

Mihai ANTHONY – 
Redactor literar la RadioTv Unirea,

membru al UZPR
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Organizatã de D.I. Jorj
Colesnicov, directorul studiou-
rilor Austria 24 TV ºi redactor ºef
al postului de televiziune
DiasporaTv, împreunã cu familia
sa – ºi în colaborare cu Asociaþia
„Blue-Danube“, cu Ambasada
României ºi cu Institutul Cultural
Român din Viena –, minunata
serbare câmpeneascã, intitulatã
„Mugur de neam - De la inimã la
inimã“, s-a bucurat de un succes
deosebit.

Renumita ºi îndrãgita rea-
lizatoare de spectacole muzical-
folclorice, doamna Angela
Chelaru din Alba – talentatã

poetã, regizoare ºi prezentatoare
de excepþie – a realizat un
program muzical deosebit,
aducându-i în scenã pe soliºtii de
muzicã popularã Cornelia Goþia,
Ovidiu Bibolar ºi Maria Marcu,
de pe valea Mureºului.

În cuvântul de deschidere,
doamna Angela Chelaru a mulþ-
umit domnului Jorj Colesnicov
pentru organizarea sãrbãtoririi
Zilei românilor de pretutindeni,
Excelenþei Sale doamnei Amba-
sador Silvia Davidoiu, jurnaliºt-
ilor ºi publicului pentru prezenþã
ºi a condus întregul program, care
a durat peste trei ore. Sãrbãtoarea

românilor de la Grein an der
Donau a mai fost onoratã ºi de
prezenþa domnului Rainer Barth
(ÖVP), viceprimarul oraºului
Grein,  a doamnei Mag. Gertraud
Jahn (SPÖ), consiliera pe
probleme sociale ºi de integrare a
landului Ober Österreich (Austria
superioarã) ºi a preotului ortodox
Dr. Emanuel Sorin Bugner, de la
Biserica ortodoxã românã din
Linz, care au dialogat cu doamna
Ambasador Silvia Davidoiu pe
probleme privind: integrarea
românilor stabiliþi în Austria,
combaterea cerºetoriei, educarea
românilor din diaspora cu ajutorul
credinþei, al sfatului preoþilor. 

Numeroºii oaspeþi veniþi la
sãrbãtoare au avut ocazia sã se
înfrupte, la restaurantul
„Donaublick”, din bucatele alese,
pregãtite de Rusalii de cãtre
doamna Luminiþa Crina
Colesnicov, soþia domnului Jorj
Colesnicov, împreunã cu fiica,

Larisa Adelica Colesnicov ºi cu
fiul lor, Jorj Cãtãlin Colesnicov –
ºi anume: ciorbã de burtã, sarmale
cu smântânã, frigãrui din piept de
curcan cu cartofi prãjiþi, langoºi,
mititei delicioºi, stropiþi cu bere ºi
cu vinuri de calitate –, toate la
preþuri deosebit de mici.  

Muzica, dansul ºi voia bunã,
baladele ºi cîntecele tradiþionale

româneºti, de jale ºi de DOR
(cuvânt unic, netraductibil,
existent numai în frumoasa limbã
româneascã!), au transformat
aceastã duminicã însoritã de Mai
într-o zi de sãrbãtoare de neuitat.

Reporter:  
Mihai ANTHONY  

Fotoreporter: 
Antonia DAVIDOIU

ZZiiuuaa  rroommâânniilloorr  ddee  pprreettuuttiinnddeennii  ––  ssããrrbbããttoorriittãã
îînn  AAuussttrriiaa,,  llaa  GGrreeiinn  aann  ddeerr  DDoonnaauu

Ziua românilor de pretutindeni a fost sãrbãtoritã de
numeroºi români din Austria – împreunã cu prieteni
austrieci –, pentru prima oarã anul acesta, în ultima
Duminicã a lunii Mai, în Campingul din oraºul Grein
an der Donau, proprietatea familiei Colesnicov, în

Ober Österreich, la circa 135 km. Nord-Vest de Viena. 

România, cu nr. de concurs 20, doar pe locul
15, în finala EUROVISION Song Contest 2015!



Compania Alexis Rouvre din Belgia le-a
propus arãdenilor joi, 28 mai, de la ora
19.30, spectacolul „Cordes”- „Sfori”.
Spectacolul a avutloc în sala Studio a
Teatrului Clasic Ioan Slavici, în organizarea
Centrului Municipal de Culturã.

„Existenþa nu e deloc un lucru uºor –
adesea ne trezim cu mai multe întrebãri decât
rãspunsuri. Cum sã trãieºti? Cum sã trãieºti
aici? „Identitatea umanã nu e un simplu loc
în care trãim confortabil, ci o cãutare
permanentã”, afirma scriitorul ceh Vaclav
Havel. Eterna cãutare a fericirii, aceastã horã
în care ne prindem mereu, nu ne ajutã cu
nimic în toatã aceastã problemã. Iar Alexis
Rouvre intrã în joc ºi aduce prin spectacolul
sãu una dintre cele mai puternice metafore
despre fragilitate, pe care lumea circului le-a
oferit vreodatã”, s-a arãtat în sinopsisul
spectacolului.

De ºi cu: Alexis Rouvre
Aport exterior: Paola Rizza ºi Nicanor

De Elia
Creaþii muzicale: Loïc Bescond
Regie ºi lumini: Charlotte Plissart
Intrarea este liberã la toate spectacolele

din cadrul festivalului.
Festivalul Internaþional de Teatru Circ a

adus în oraºul nostru spectacole care au
participat la Festivalul Avignon OFF în anii
2013 ºi 2014.Trupele invitate din Franþa,
Belgia, Serbia ºi România prezintã
spectacole premiate la festivaluri
internaþionale.

Sursa: specialarad.ro

Institutul Cultural Român Bruxelles
ºi Ambasada României în Regatul
Belgiei a itinerat expoziþia Românii ºi
Marele Rãzboi în provincia belgianã
Luxemburg, în perioada 18 mai – 7 iunie
2015. Vernisajul a avut loc luni, 18 mai,
ora 18:00, la Biblioteca Provincialã a
oraºului Marche-en-Famenne, în

prezenþa Excelenþei Sale, dl. ªtefan
Tinca, ambasadorul României în Regatul
Belgiei, a dlui Bernard Caprasse,
guvernatorul Provinciei Luxemburg ºi a
dlui Robert Adam, directorul ICR
Bruxelles. 

Publicul valon a descoperit Regatul
României în timpul Marelui Rãzboi, prin

ilustraþii, fotografii ºi documente de
arhivã din presa vremii. 30 de panouri
foto-documentare au surprins contextul
socio-politic intern ºi internaþional ºi au
adus în atenþie personalitãþi istorice
marcante ale scenei politice româneºti.
Mãrturiile iconografice ºi textele
explicative bilingve (francezã-
neerlandezã) au prezentat aceastã
perioadã complicatã din istoria României
ºi, în general, dinamica Europei în raport
cu prima conflagraþie mondialã. 

Expoziþia s-a încadrat în seria de
manifestãri consacrate comemorãrii
centenarului  Primului Rãzboi Mondial în
spaþiul BeNeLux, în perioada 2014-2018. 

Conceptul expoziþiei a fost realizat de
Arhivele Naþionale ale României, de
Muzeul de Istorie Naþionalã ºi de
Universitatea Babeº-Bolyai din Cluj. 

Itinerarea expoziþiei s-a fãcut în
parteneriat cu autoritãþile provinciei
Luxemburg din Belgia, cu biblioteca
provincialã Marche en Famenne, cu
Ministerul Federal al Afacerilor Externe
al Regatului Belgiei ºi cu serviciul
central de informare Europe Direct al
Comisiei Europene.

Sursa: icr.ro

Festivalul de
Teatru Circ:

Alexis
Rouvre din
Belgia îi
invitã pe

arãdeni la
„Sfori”

Expoziþia Românii ºi
Marele Rãzboi în provincia

belgianã Luxemburg
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Cu ocazia Zilei
Internaþionale a Copilului,
Ambasada României în
Belgia, în parteneriat cu
Asociaþia Liber la Educaþie,
Cultura ºi Sport din Bucureºti

ºi Arthis - Casa de Culturã
Belgo-Românã din Bruxelles
au avut plãcerea de a vã invita
la Vernisajul expoziþiei de
desene „Nobel pentru
România” Vernisajul a fost

urmat de un mic cocktail.
Expoziþie a fost deschisã

publicului în perioada 01-
10.06.2015.

Expoziþia a cuprins lucrãri
realizate de copii români ºi a

avut ca obiectiv promovarea
personalitãþilor de origine
românã laureate de-a lungul
timpului ale Premiului Nobel
ºi stimularea interesului
tinerilor pentru ºtiinþã.

Graþie imaginaþiei acestor
copii, personalitãþi precum
Ioan Moraru, George Emil
Palade, Elie Wiesel, Herta
Muller ºi Stefan Hell au fost
mai bine cunoscute de copiii
din Belgia.

Vernisajul a avut loc în
prezenþa mai multor oficiali
români de la Ministerul
Educaþiei Naþionale ºi
Institutul Limbii Române, ºi a
Preºedintei Asociaþiei Liber la
Educaþie, Cultura ºi Sport din
Bucureºti.

Sursa: rombel.com
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În faþa Prefecturii din
Botoºani, 27 mai, pe la ora 10. Un
grup restrâns de oameni în etate
discutã vesel, hohote de râs
rãsunã. Câte un trecãtor se mai
opreºte, dã mâna cu un omuleþ cu
pãrul nins, îmbrãcat lejer. E
Mircea Diaconu, actor celebru ºi,
de un an, europarlamentar.

Tradiþie de mai
A venit într-o vizitã fulger

la Botoºani, sã scoatã niscaiva
botoºãneni la o cafea, la o
poveste. Face un tur al þãrii, luna
mai îi prieºte cãlãtoriei. Ochii îi
lumineazã la fiecare strângere de
mânã pe care o primeºte.
Botoºãnenii îl privesc mai mult ca
pe actorul ce a dat viaþã multor
personaje, decât ca pe
eurodeputatul care le reprezintã
interesele.

„Am venit pur ºi simplu din
plãcerea mea, am adus un raport
de activitate, lumea sã ºtie ºi ce
fac acolo ºi sã înþeleagã, sã se
supere, sã nu se supere, cã m-au
trimis acolo”, explicã fostul

director al Teatrului „Nottara” din
Bucureºti.

Botoºaniul face parte dintr-un
circuit pe care îl face anual prin
þarã, un periplu prin bogãþiile
naturii. „ªi aºa voi face în fiecare
an, chiar dacã am sau nu treabã.
Vreau sã mã plimb în mai prin
þarã, pentru cã aratã foarte frumos.
ªi vã spun de ce aratã frumos:
iarba creºte în luna mai peste
PET-uri ºi nu le mai vãd, aºa vãd
ºi eu România frumoasã”,
povesteºte râzând actorul.

„Am niºte amintiri
crude”

Mai este totuºi ceva ce îl
împinge parcã de la spate sã se
înhame la drum: în România, în
mai, miroase a salcâmi. „Ceea ce
nu se mai întâmplã în nicio þarã
europeanã – eu le tot traversez,
sunt semi-navetist de Europa –
pentru cã ei sunt grijulii,
gospodari, ºi n-apucã sã creascã,
probabil ºi n-au miros de salcâmi,
vai de ei. Aºa cum în alte þãri pe
care le admirãm, nu miroase a fân

cosit, pentru cã ei au alte
tehnologii, nu cosesc fânul, nu îl
usucã, nu miroase a flori de câmp.
Noi avem lucruri din astea, care
par a fi de secolul nu ºtiu care, de
Evul Mediu, dar ce frumoase
sunt”.

Nu uitã ultima vizitã fãcutã
la Botoºani anul trecut, ba chiar
ºi-o aminteºte cu puþinã
amãrãciune, dar acum face haz de
necaz. Atunci a rãmas cu maºina
în drum ºi a stat pânã dimineaþa sã
o repare la un service. Drumul l-a
purtat din nou aici, deºi „am niºte
amintiri crude. ªi când voi pleca
la Suceava, voi opri exact
acolo”, spune râzând.

România de poveste
Spiritul glumeþ ºi-l pãstreazã

ºi în relaþiile profesionale de
la Bruxelles, unde s-a întâlnit de
curând ºi cu proaspãtul
europarlamentar botoºãnean
Mihai Þurcanu.

„Le povestesc mereu despre
România, le spun ºi snoave ºi
anecdote româneºti, tot felul de

istorii. Vã dau un exemplu, se
discuta doct ºi la cel mai înalt
nivel, ceva ce ar trebui sã ne
îngrijoreze ºi pe noi, Tratatul de
Liber Schimb SUA – UE, ceea ce
va schimba multe în viaþa noastrã,
a tuturor, care se semneazã peste
mai puþin de un an, este deja de
vreo doi ani în negocieri. Ei bine,
se discuta acest subiect, ºi eu le-
am zis urmãtorul lucru: uitaþi ce
se întâmplã, experienþa noastrã de
vecini cu Uniuniea Sovieticã, sau
Rusia, nu vãd mare diferenþã, a
fãcut ca în România sã existe o
vorbã, o ºtim ºi credem în ea:

americanii sunt niºte ruºi bogaþi.
Au râs”, îºi aminteºte
eurodeputatul.

A petrecut 15 minute
lângã Teatrul „Mihai Eminescu”,
timp în care a fost salutat de mulþi
admiratori. S-a oprit din poveste,
le-a rãspuns, le-a strâns mâna.
Botoºãnenii îl iubesc. Cu o parte
dintre ei, a plecat agale spre o
terasã, sã schimbe o vorbã, sã bea
o cafea. Nu se mai întoarce pânã
la anul în mai.

ªi cafeaua cine o plãteºte?
(C.B.)

Sursa: botosaneanul.ro

Un actor celebru, cu birou la Bruxelles,
la o ºuetã cu botoºãnenii

În cadrul Galelor Teatrului Românesc, European
Artists Management v-a invitat luni 15 iunie 2015, orele
20:00, la spectacolul PODU’ dupã “Podul sinucigaºilor”
de Paul Ioachim, în regia lui Horaþiu MÃLÃELE. UN
REGAL ACTORICESC: HORAÞIU MÃLÃELE,
GEORGE IVAªCU ºi MEDA VICTOR ÎNTR-O
ADMIRABILÃ CREAÞIE A SITUAÞIILOR COMICE

Orice “sinucidere” ºi orice abdicare e un pas spre un
nou început. Trei destine, trei poveºti de viaþã, trei tipologii
umane etern valabile ºi-au dau mâna, de fapt, pentru a o

lua de la capãt. EUROPEAN ARTISTS MANAGEMENT
si Teatrul METROPOLIS v-au dat întâlnire pe un Pod al
situaþiilor limitã în viaþã, unde i-aþi putut întâlni pe Horaþiu
MÃLÃELE, George IVAªCU si Meda Victor, într-o farsã
a existenþei absurde, a deriziunii în faþa propriilor
neputinþe. Cu imens umor, Un Neînþeles, Un Indrãgostit ºi
o Artistã au stat la coadã în faþa morþii, au dezvãluit fãrã
milã, în cheie caricaturalã, propriile drame, tocmai pentru
a descoperi Viaþa.Iubirea, faima, absolutul…trei
leitmotive, sau trei constante ale existenþei noastre, ne-au
pus la încercare pofta de râs, timp de o orã, într-o satirã
nemiloasã la adresa caracterelor umane. “Podu’” este o
piesa unicat cu o tema nemaiauzitã. Marilor noºtri nihiliºti,
celor care condamnã dezastrul vieþii ºi neºansa naºterii,
Paul Ioachim a propus aceastã soluþie de compromis:
supravieþuirea prin actul sinuciderii. Sã vãd un asemenea
spectacol aº risipi oricând ceva din “picul” vieþii…”

Sursa: rombel.com

ICR Bruxelles a adus ia ca obiect
identitar românesc la Centrul de design
contemporan Winkelhaak din Anvers,
în cadrul proiectului expoziþional
„Untamed Skin“, realizat în parteneriat
cu Galeria Galateca. Expoziþia a
prezentat creaþii contemporane
româneºti de inspiraþie tradiþionalã
semnate de Victoria Tonu, designer de
bijuterii, Alexandru Nimurad, designer
de vestimentaþie inspiratã din cultura de
patrimoniu ºi Alexandra Abraham,
creatoare de accesorii neconvenþionale.

Vernisajul a avut loc vineri, 29 mai
2015, ora 19.00, în prezenþa
curatoarei Roxana Gibescuºi a
designerilor români, iar expoziþia a putut
fi vizitatã pânã la 10 iunie 2015.

„Untamed Skin“ a reinterpretat
veºmântul românesc printr-o îmbinare
sincreticã între þesãturã, bijuterie,
sculpturã, marochinãrie ºi fotografie de
arhivã cu Regina Maria a României,
ambasadoare a iei ºi a tradiþiilor
autohtone. Proiectul, câºtigãtor a trei
premii speciale laSãptãmâna Modei de
la Londra / London Fashion
Week (2015), a fost organizat de Galeria
Galateca, spaþiu experimental din
Bucureºti dedicat evenimentelor artistice
multidisciplinare ºi partener al ICR în
mai multe proiecte de profil. Roxana
Gibescu, coordonatoarea proiectului,
deþine o vastã experienþã curatorialã,
concretizatã în numeroase expoziþii ºi
programe realizate în colaborare cu
muzee ºi festivaluri naþionale ºi
internaþionale.

„Untamed Skin onoreazã istoria ºi
frumuseþea iei, atât de apreciatã de mari

creatori precum Matisse, Yves Saint
Laurent, Jean Paul Gaultier ºi Emilio
Pucci ºi a pus în valoare creativitatea
designului românesc“, scrie influentul
site de fashion Noctis despre expoziþia
prezentatã la Londra, în perioada 20
februarie – 20 martie 2015, în cadrul
London Fashion Week.

Proiect realizat de Institutul Cultural
Român ºi Galeria Galateca pentru
secþiunea „International Fashion
Showcase 2015” din cadrul London
Fashion Week. Proiectul s-a înscris în
strategia ICR Bruxelles de sprijinire a
industriilor creative româneºti.

Foto: Vlad Bîrdu, Make-up: Diana
Ionescu, Model: Geanina Pistol,
Locaþie: Satori Studio, Bijuterii:
Alexandru Nimurad & Vika Tonu
Design, Vestimentaþie: Alexandru
Nimurad ºi ham: Alexandra Abraham.

Alexandru Nimurad, designer
vestimentar pasionat de graficã.
Ilustraþiile sale au fost prezente în
numeroase expoziþii, inclusiv la MNAC
(Bucureºti, 2010). Proiectele lui
Alexandru Nimurad pot fi accesate pe
platforme online precum SUB25, A
PAGE, DASH, Casseur Magazine.
Pentru „Untamed Skin”, a creat o
colecþie vestimentarã care
reinterpreteazã ia, cerbul ºi ritualurile
rurale româneºti.

Victoria Tonu, designer de bijuterii
interes pasionatã de colaje ºi imprimeuri.
În iunie 2013, creatoarea a lansat Vika
Tonu Design ºi a prezentat seria de inele
“Dimiourgia” – bijuterii încãrcate de
simbolism ºi alchimie. Pentru “Untamed
Skin”, Victoria Tonu a realizat împreunã

cu Alexandru Nimurad o colecþie de
bijuterii haute-couture din alamã ºi
argint, împodobite cu pietre preþioase ºi
semipreþioase.

Alexandra Abraham, designer de
accesorii neconvenþionale cu precãdere
hamuri ca element de legãturã între
vestimentaþie ºi accesoriu. Colecþiile sale
de hamuri reconceptualizeazã
accesoriile de piele ºi reinterpreteazã
uzul elementelor exacte din dorinþa de a
exprima libertatea funcþionalã. Pentru
“Untamed Skin”, Alexandra Abraham a
creat o colecþie de hamuri
complementare cu formele ample ale iei
româneºti.

Roxana Gibescu, curator la galeria
de artã contemporanã ºi design Galateca.
A curatoriat numeroase proiecte din
festivaluri internþionale precum ºi
expoziþii în muzee din Londra (Muzeul
Horniman), Pittsburgh (Muzeul Andy
Warhol) ºi România (Muzeul Naþional
Brukenthal). La ediþia 2015 din cadrul
competiþiei Sãptãmânii Modei de la
Londra, Roxana Gibescu a obþinut
distincþia de cel mai bun curator pentru
proiectul “Untamed Skin”.

Sursa: icr.ro

Piesa de teatru PODU’
de Paul Ioachim cu
HORAÞIU MÃLÃELE,

GEORGE IVAªCU 
ºi MEDA VICTOR

Ia româneascã în capitala belgianã a modei
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Pentru Asociaþia de caritate româno-
olandezã „Betania”, luna iunie nu va fi una
obiºnuitã. Organizaþia împlineºte, în 2015,
douãzeci de ani de la înfiinþare ºi vrea sã
marcheze acest eveniment prin mai multe
manifestãri. 

Prima a fost Ziua Porþilor Deschise,
programatã pe 5 iunie, de la orã 10, iar a douã
va fi „un concurs foarte interesant”, ne-a
avertizat Andre Muit, preºedintele Asociaþiei
„Betania”. 

Este vorba despre „ªtafeta solidaritãþii”,
în care un politician, un om de afaceri ºi un
beneficiar (copil sau tânãr) vor face echipã.
Andre Muit a mai pregãtit ºi un fel de ghid a
poveºtilor de viaþã a 16 beneficiari strânse
într-o broºurã care îi va ajutã pe oficiali, pe
sponsori, dar ºi pe cetãþenii obiºnuiþi sã-i
înþeleagã mai bine pe cei care, într-o anumitã
perioadã, au avut nevoie de sprijin. 

Marea surprizã o constituie monografia
asociaþiei: „Betania” vãzutã prin ochii presei! 

„Evenimentul aniversar va avea loc, însã,
în septembrie, când îi vom invita pe toþi
sponsorii implicaþi în proiectele noastre, în cei
20 de ani. Nu va fi o strângere de fonduri, ci o
intâlnire festivã la care vor participa sponsori,
parteneri locali ºi beneficiari”, a explicat
Andre Muit. 

Sursa: deºteptarea.ro

Conform unui comunicat al
Ministerului Energiei, remis
vineri AGERPRES, România a
fost reprezentatã la acest
eveniment de ministrul de resort,
Andrei Gerea. Adoptarea ºi
semnarea Cartei Internaþionale a
Energiei reprezintã, conform
celor stipulate în preambulul
documentului, ‘o declaraþie de
intenþie politicã în scopul întãririi
cooperãrii din domeniul energiei
între semnatari’, fãrã a avea însã
implicaþii juridice.

În discursul rostit în cadrul
conferinþei, ministrul român al
Energiei, Întreprinderilor Mici ºi
Mijlocii ºi Mediului de Afaceri,
Andrei Gerea, a salutat iniþiativa
semnãrii documentului, apre-

ciind cã ‘evoluþia dinamicã
produsã în sectorul energiei în
ultimii 20 de ani este mai bine
reflectatã în acest act care se
referã la diferitele perspective de
producere a energiei, la consum
ºi þãri de tranzit, la preocuparea
pentru decarbonizare ºi protecþia
mediului.’

De asemenea, oficialul
român a subliniat cã ‘negocierea
cu succes a Cartei Internaþionale
a Energiei poate crea un
precedent ºi poate încuraja
cooperarea în sensul dezvoltãrii
acelor instrumente care sã
faciliteze accesul la energie,
circuitul transfrontalier al
energiei în condiþii de siguranþã,
dezvoltarea unor pieþe de energie

eficiente, eliminarea discriminã-
rii ºi promovarea unui climat
favorabil investiþiilor.’

Carta Europeanã a Energiei
din 1991 ºi Carta Internaþionalã a
Energiei vor continua sã
coexiste. Pentru aderarea la
Tratatul Cartei Energiei (TCE)
va fi necesarã în continuare
semnarea Cartei Energiei din
1991, deoarece prevederile TCE
se referã în mod expres la acest
document. În cadrul Conferinþei
Ministeriale, Andrei Gerea a
participat la întâlniri bilaterale cu
omologii din Serbia, Ucraina ºi
Republica Moldova.

Discuþiile purtate de oficialul
român cu ministrul sârb al
Minelor ºi Energiei, Aleksandar
Antic, au fost circumscrise
cooperãrii dintre România ºi
Serbia în domeniul energiei. De
asemenea, au fost abordate
subiecte legate de pregãtirea
Grupului de lucru Energie, ce
urmeazã a se întruni la Belgrad
în cea de-a doua decadã a lunii

iunie a.c.
La întrevederea cu ministrul

ucrainean al Energiei ºi
Industriei Miniere, Volodymir
Demchyshym, au fost trecute în
revistã preocupãrile celor douã
state în domeniul asigurãrii
securitãþii energetice, în acest
sens fiind subliniat interesul
comun pentru diversificarea
rutelor care sã asigure acces la
resurse, dar ºi pentru protejarea
consumatorilor finali prin
menþinerea unui preþ suportabil
pentru energie. Întâlnirea cu
viceprim-ministrul, ministru al
Economiei din Republica
Moldova, Stephane Bride a avut
ca temã principalã intensificarea
cooperãrii româno-
moldoveneºti, fiind vizatã
realizarea proiectelor de interes
bilateral ºi care sunt incluse ºi în
politica regionalã a Uniunii
Europene.

AGERPRES/(AS-autor:
Nicoleta Gherasi, editor:

Mariana Nica)

Betania
organizeazã

„ªtafeta
solidaritãþii”

Carta Internaþionalã a Energiei a fost
semnatã la Haga de peste 60 de þãri, printre

care ºi România

Am ajuns în Callantsoog, un
sat la mare, în vestul Olandei, cred
cã cel mai nordic loc în care am fost
pânã acum în Olanda. Am vãzut la
televizor cu o zi înainte cã este o
zonã cu multe câmpuri cu flori, noi

le ºtiam doar pe cele din jurul
parcului Keukenhof, mai sudic
deci. Aºa cã am combinat o
plimbare cu maºinã printre câmpuri
în multe culori vesele cu o plimbare
pe malul mãrii, scurtã, pentru cã era

o zi cum numai olandezilor le place
ca sã o petreacã la mare: cu vânt,
vezi aici mai multe despre plãcerea
asta olandezã.

Sursa:
rominol.wordpress.com

Câmpuri olandeze cu flori / Dutch flowerfields

Cum sã nu îþi placã þara asta
cu florile ei demenþiale? 



Institutul Cultural Român Bruxelles a
anunþat publicarea, în premierã, a unui text
al scriitorului român Marin Mãlaicu-
Hondrari, în traducerea neerlandezã a
lui Jan Willem Bos, despre mediul literar
din România. Textul apare în revista
olandezã Das Magazin, într-o ediþie
specialã dedicatã literaturii europene.
Lansarea a avut loc sâmbãtã, 16 mai, cu
sprijinul EUNIC Olanda (reþeaua
institutelor culturale europene), în cadrul
Nopþii Literaturii Europene Amsterdam,
eveniment celebrat anual in þãrile UE.

Marin Mãlaicu-Hondrari (n.1971,
Sângeorz-Bãi) este scriitor ºi traducãtor. A
scris volumele: Zborul femeii pe deasupra

bãrbatului (poeme, Ed. Eikon,
2004), Cartea tuturor intenþiilor(roman,
Ed.Vinea, 2006; Ed. Cartea Romaneascã,
2008, ediþia a II-a), Apropierea (roman,
Ed. Cartea Româneascã, 2010), La douã
zile distanþã (poeme, Ed. Charmides,
2011), Lunetistul(roman, Ed. Polirom,
2013). A trãit cinci ani în Spania ºi este în
prezent unul dintre cei mai activi
traducãtori de limbã spaniolã din
România.

Cu concursul institutelor culturale
naþionale respective, au contribuit la
realizarea acestui numãr scriitorii: Noémi
Szécsi (Ungaria), Marinko Košcec
(Croaþia), Adem Dönmez (Turcia), Marek

Šindelka (Republica Cehã), Cristian Crusat
(Spania), Martin de Haan (Franþa), Ann
Cotten (Germania), Josefine Klougart
(Danemarca). 

Noaptea Literaturii Europene
Amsterdam ediþia 2015 a fost organizatã în
premierã în cadrul festivalului Das Mag ºi
face parte dintr-o programare amplã care
îmbinã literatura clasicã ºi contemporanã ºi
care marcheazã 400 de ani de la publicarea
celei de-a doua pãrþi a romanului Don
Quijote de la Mancha al lui Cervantes.

ICR Bruxelles a participat la Noaptea
Literaturii Europene Amsterdam în calitate
de membru al reþelei EUNIC Olanda.

Sursa: icr.ro
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Oferta de primãvarã-varã a
cofetãriei din centrul istoric al
municipiului Miercurea Ciuc
conþine 26 de prãjituri, concepute
de la zero de Horvath Orsolya, o
tânãrã maestru cofetar nãscutã la
Sfântu Gheorghe, care a studiat la
Budapesta ºi a profesat în Olanda ºi
care, în prezent, trãieºte la Atena,
unde elaboreazã reþete proprii
pentru blogul personal.

Cele 26 de produse sunt
împãrþite în cinci categorii,
respectiv torturi, mini deserturi,
creme la pahar, prãjituri feliate ºi
deserturi pe farfurie, iar toate conþin
cel puþin trei gusturi, uºor de
identificat.

Când vorbeºte despre prãjiturile
elaborate, Orsi, aºa cum îi spun
prietenii, zâmbeºte larg ºi le
cuprinde cald cu privirea, ca ºi cum
ar fi propriii ei copii. Ne dezvãluie
cã le-a gândit de la zero, la
solicitarea conducerii cofetãriei, ºi
cã acestea conþin, în mare parte,
fructe, întrucât este vorba de un
meniu de primãvarã-varã, creme
uºoare, cu friºcã ºi albuº de ou, dar
ºi ciocolatã. În fiecare categorie,
tânãra a dezvoltat câte cinci
produse, doar la torturi a elaborat
ºase reþete noi.

Specialitatea lui Orsi sunt
deserturile pe farfurie, iar în aceastã
categorie cea mai spectaculoasã
este „supa rece de cãpºuni ºi
coacãze negre, servitã într-o cupã
de ciocolatã albã, alãturi de
îngheþatã de soc ºi lãmâie ºi o
fondantã“. Pe lângã „apariþia

strãlucitoare“, acest desert are ºi
gusturi proaspete ºi uºoare, potrivite
pentru acest sezon.

Preferata lui Orsi este, însã,
„melcul cu cacao, cremã de
ciocolatã, ganache de caramel ºi
alune caramelizate“, care are un
aspect special ºi un gust foarte bun.

„Toate deserturile pe farfurie
conþin ºi îngheþatã, pentru cã sunt
de varã ºi de aceea sunt atât de
speciale“, explicã Horvath Orsi.

La categoria torturi, tânara
doreºte sã scoatã în evidenþã un
produs deosebit, datoritã
combinaþiei de gusturi. Este vorba
de tortul cu cãpºuni ºi mousse de
ºampanie, care conþine straturi
foarte fine de migdale, iar crema
este ganache de cãpºuni, cu o bazã
de ciocolatã albã. Între straturile de
migdale se aflã dulceaþã de cãpºuni,
iar ca ºi glazurã a folosit ciocolatã
albã.

Când o rog sã-mi prezinte un
desert din categoria „creme la
pahar“, Orsi se opreºte la panna
cotta cu gust de vanilie ºi douã
creme: o cremã din fructe de pãdure
ºi cremeux de fructe de pãdure, care
este diferitã de mousse întrucât nu
are spumã, are bazã de ouã ºi are un
gust mai intens. De altfel, Orsi
foloseºte în multe dintre prãjituri
elemente din cofetãria franþuzeascã,
pe care o cunoaºte 

Alte deserturi care pot fi
savurate la cofetãria deþinutã de
Eduard Novak se numãrã „Blondie
cu ciocolatã albã, cu semifreddo de
cafea ºi sos de caramel“, „Felie cu

iaurt copt, afine, mousse de lãmâie,
decoratã cu un blat crocant din
migdale“ sau „Gazpacho de fructe
cu jeleu de vin roze ºi

Din oferta acestei cofetãrii nu
putea lipsi ºi Dobosul, prãjitura
emblemã a Ungariei, dar reþeta a
fost uºor modificatã, pentru a se
potrivi sezonului cald.

„Am încercat sã nu ne
despãrþim de reþeta originalã,
tocmai de aceea Dobosul de varã
are blaturi realizate din unt ºi cremã
de ciocolatã, doar cã am mai
adãugat ºi cremã de zmeurã“, a spus
Horvath Orsi.

Tânãra maestru cofetar
mãrturiseºte cã uneori dezvoltã o
reþetã pornind de la un gust drag din
copilãrie ºi cã de multe ori face zeci
de combinaþii pânã când prãjitura
are gustul dorit. Reþetele nu sunt
însã dezvãluite, iar prãjiturile nu se
vor putea regãsi la nicio altã
cofetãrie din România sau din
strãinãtate.

Managerul cofetãriei din
Miercurea Ciuc, Bartis Botond, a
declarat cã o cerinþã foarte
importantã în elaborarea reþetelor a
fost ca toate deserturile sã aibã un
gust „de casã“ ºi sã se foloseascã
ingrediente naturale ºi de calitate.

„Sunt foarte multe cofetãrii în
România care nu folosesc
ingredientele cele mai bune ºi
gustul prãjiturilor este departe sã fie
gust de casã. Cerinþa noastrã tocmai
asta a fost — sã foloseascã cele mai
bune ingrediente, cu cele mai
ridicate standarde de calitate, iar
prãjiturile sã aibã un gust de casã. ªi
astfel am ajuns ca ºi cele mai
inovative, speciale, neobiºnuite
prãjituri pe care le-a dezvoltat Orsi
sã aibã un gust intens ºi natural, de
casã“, a afirmat Bartis Botond.

Dintre cele 26 de deserturi au
existat douã care nu au fost primite
corespunzãtor de clienþi, aºa cã au

fost înlocuite. Este vorba de un
mousse cu ceai Earl Grey ºi o
prãjiturã ce conþinea cremã de zahãr
ars ºi piure de fructe de pãdure.
Pentru cã nu a fost pe placul
cumpãrãtorilor, mousse-ul cu ceai
Earl Grey a fost înlocuit cu unul cu
ciocolatã neagrã ºi cremã de cocos,
iar deasupra are, ca ºi decoraþiune,
cocos caramelizat, ceea ce
reprezintã, potrivit lui Bartis
Botond, „o noutate în cofetãria
ardeleneascã“. În ceea ce priveºte
prãjitura cu creme brulee, aceasta a
fost înlocuitã cu una care conþine
mousse de ciocolatã albã ºi piure de
fructe de pãdure.

„Oferta de primãvarã-varã a
fost primitã cu curiozitate, toate
deserturile, exceptându-le pe cele
douã, au fost apreciate. Sunt
promovate niºte gusturi foarte
intense ºi niºte combinaþii de
gusturi care nu se pot regãsi în
vitrinele celorlalte cofetãrii, nici din
judeþ, nici din Ardeal“, susþine
Bartis Botond.

Noul meniu a fost prezentat ºi
într-un cadru festiv, în timpul unui
eveniment din care nu a lipsit un

concert live de jazz.
De altfel, tânãra maestru cofetar

dezvãluie cã toate cofetãriile din
lume care pun accent pe calitatea
produselor fac diferenþã între
meniurile de sezon ºi au, de obicei,
câte trei meniuri, în fiecare an,
respectiv meniul de iarnã, de
primãvarã ºi celãlalt pentru varã.

Despre tendinþa actualã din
cofetãria internaþionalã, aceasta
spune cã se pune accent tot mai
mult pe mousse-uri, „care sunt niºte
creme foarte uºoare, realizate cu
friºcã ºi albuº de ouã ºi bineînþeles
ciocolatã, iar cremele pe bazã de unt
sunt uitate sau lãsate în trecut“.

În ceea ce priveºte planurile de
viitor, Horvath Orsolya recunoaºte
cã, odatã cum finalizarea reþetelor
pentru cofetãria din Miercurea Ciuc
i s-a îndeplinit un vis, acela de a
avea o colecþie personalã de
deserturi, iar acum este deschisã
pentru noi provocãri ºi nu exclude
posibilitatea sã revinã în România
pentru un nou proiect.

AGERPRES/(A, AS —
autor: Gina ªtefan, editor:

ªtefan Gabrea)
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Prãjituri unicat, în care predominã fructele, aromele
intense ºi combinaþiile inedite ºi inovative de gusturi
se aflã, începând din aceastã lunã, în oferta cofetãriei
din Miercurea Ciuc deþinute de campionul paralimpic

Eduard Novak, acestea fiind concepute de o tânãrã
maestru cofetar, ºcolitã la Budapesta ºi Amsterdam.

Text de Marin Mãlaicu-Hondrari în revista
olandezã Das Magazin Amsterdam
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SUDOKU 

Un poliþist aleargã dupã un
copil. La o intersecþie îl opreºte un
ofiþer superior.

De ce alergi dupã copilul acela?
E un nesimþit de copil, sã trãiþi!

Mi-a zis sã-l pup în fund la ora 3.
Dar este abia ora 1! Nu te grãbi

aºa tare,  mai ai destul timp!!!
********

Un poliþist, la pescuit, prinde
vestitul peºtiºor de aur, dar, fiind
prea mic, îl aruncã înapoi.
Peºtiºorul apare din valuri ºi-i
spune:

Mi-ai salvat viaþa, poþi sã-þi
doreºti trei lucruri de la mine!

Poliþistul, uimit, se gândeºte
puþin ºi-i zice:

Buletinul, permisul ºi talonul!
********

Un poliþist ºi-a aºezat în tren, pe
suportul de deasupra capului, un
geamantan voluminos. La o frânã
bruscã, geamantanul a cãzut drept în
capul poliþistului. Un alt cãlãtor îl
întreabã grijuliu: 

Vã simþiþi rãu? Vã doare tare
capul, acolo unde v-a lovit
geamantanul? 

Nu, cã este gol! - rãspunse
poliþistul.

Bine, bine, dar ce este în
geamantan? – întrebã cãlãtorul.

********
ªeful plutonului de poliþiºti

strigã nervos:
Cum a putut sã ne scape

infractorul? Nu au fost pãzite toate
ieºirile?

Ba da, dar probabil cã a scãpat
pe uºa de intrare!

********
Un poliþist îi zise într-o noapte

unui pieton:
Aþi putea, vã rog, sã mã însoþiþi

la secþie?
De ce, domnule poliþist? N-am

fãcut nimic.
ªtiu, zise poliþistul, dar mi-e

fricã noaptea singur prin Ferentari.
********

Un poliþist se întoarse acasã mai

devreme ºi-ºi gãsi nevasta în pat cu
sergentul major.

Pãi, bine mãi frate, fã-mã sã
înþeleg, eu trebuie sã-mi fac, din
când în când, datoria de soþ, dar tu
ce obligaþii ai? 

********
Doi poliþiºti controleazã un

compartiment de tren unde, pe
canapea, stãtea Bulã tolãnit.

Arme? Bani? Droguri? –
întreabã poliþiºtii.

Nu, mulþumesc. O cafea, vã
rog!

********
Doi poliþiºti gãsesc într-o

groapã trei grenade neexplodate. 
–    Ce facem cu ele? – întrebã

primul.
Le ducem la secþie! – rãspunse

al doilea.
ªi dacã explodeazã una pe

drum? – întreabã din nou primul
poliþist.

Spunem ºi noi cã am gãsit doar
douã!!!  

BBAANNCCUURRII ,,     GGLLUUMMEE.. .. ..

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

• Mulþimile de boieri exploatatori îºi þineau banii
numerar în pungi. Haiducii îi atacau ºi îi uºurau de bani
în toate baladele.

• Cãlin þine de mânã mireasa care are pãrul lung de
fericire. Ea luptã sã punã mâna pe dragostea flacãului.

• Poetul îºi aºteaptã iubita ca împreunã sã cutremure
o barcã.

• Ion Creangã s-a nãscut între anii 1887-1889!
• Nechifor Lipan stãtea pe spate cu faþa în jos!
• Nechifor Lipan a avut fericita ocazie de a nu se mai

întoarce acasã fiind jefuit de niºte oameni invidioºi.
• Dimitrie Cantemir a avut un rol însemnat în viaþa sa.
• În romanul „Rãscoala“ personajul principal este

poporul si marea masã a þãranilor.
• Inima este cel mai important organ genital al

omului.

PERLE DE LA  BACALAUREAT (II)
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Gata în: 0 min

Ingrediente
6 bucãþi ciocãnele de pui sau

pulpe
1/4 ceaºcã sos de soia
1/2 linguriþã fulgi de chilli
2 linguri miere de albine
1 lingurã muºtar cu boabe
1 lingurã ulei de mãsline
1 praf sare ºi piper, dupã gust

Preparare
Învaþã sã prepari niºte pulpe

de pui cu o glazurã deosebitã,

crocantã ºi aromatã, din miere
ºi muºtar franþuzesc. Vezi
reþeta simplã cu care vei vrãji
toþi invitaþii, mai ales dacã
serveºti alãturi de orez sau
legume.

Mod de preparare:
Încinge cuptorul la 180 de

grade, foc mediu.
Amestecã într-un castron mic

sosul de soia, fulgii de ardei iute,
mierea, muºtarul, uleiul de
mãsline ºi sarea ºi piperul ºi freacã
energic, pânã se emulsificã
grãsimile.

Pune copanele de pui într-un
vas de yena sau tavã de copt carne
ºi toarnã sosul de soia cu miere ºi
muºtar deasupra. Poþi unge bine
pulpele de pui cu sosul din tavã, ca
sã te asiguri cã au un strat gros
peste carne.

Dã la cuptor circa o orã, sau
pânã ce carnea de pe ciocãnelele
de pui s-a copt bine.

Serveºte puiul cu glazurã de
muºtar ºi miere alãturi de o
garniturã de orez fiert, legume
trase la tigaie sau pe grãtar.

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 jubileu sãrbãtoreºte numãrul acesta ziarul VOCEA TA?

Rãspuns:
____________________________________________________________

____________________________________________________________

Nume__________________________________________________; 

Prenume ___________________________________________________;

Adresa _____________________________________________________

____________________________________________________________

Telefon ___________________________________________________;

50

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 SOFIA
MARIA

DINCIULETE

REÞETA LUNII
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Pulpe de pui cu glazurã
de muºtar ºi miere

BERBEC
Entuziasmul sentimental este la limita
superioarã, dar nu e un moment favorabil pentru
a lua decizii, mai ales în ceea ce priveºte

eventuale schimbãri. O cãlãtorie în compania fiinþei iubite ar
putea reprezenta o excelentã ocazie de consolidare a relaþiei.
Este o perioadã excelentã pentru a-þi exprima sentimentele. 

TAUR
Femeile din Taur vor avea un sfârºit de lunã
magic ºi plin de bucurii. La bãrbaþii Taur
succesul este direct proporþional cu pauzele. Este

momentul sã acordaþi mai puþinã atenþie activitãþilor din job
ºi sã faceþi plimbãri ºi ieºiri cu partenerele voastre dacã vreþi
sã reveniþi pe un trend ascendent!

GEMENI
În cazul în care pânã acum te-ai confruntat cu tot
felul de probleme de sãnãtate, acestea s-ar putea
atenua sau chiar ºi-ar putea gãsi rezolvarea.

Promptitudinea în reacþii te poate ajuta mult în tot ce doreºti
sã întreprinzi. Atenþie la alimentaþie. 

RAC
Ai o bunã rezistenþã fizicã, aºa cã sãnãtatea nu-þi
va crea probleme serioase. În schimb, capacitatea
de concentrare nu va fi la nivelul obiºnuit ºi ar fi

bine sã te sfãtuieºti cu un prieten de încredere înainte de a lua
decizii. Bea ceaiuri antistres ºi, dacã se pune problema unei
intervenþii chirurgicale, nu amâna. 

LEU
Este o perioadã bunã pentru a discuta despre
chestiuni care vã privesc pe amândoi. Dacã vei
reuºi sã fii mai tolerant, mai îngãduitor, vei reuºi
sã-þi convingi cu uºurinþã partenerul sã-þi accepte

propunerile. Clipele cele mai plãcute le vei petrece spre sfârºitul
perioadei. 

FECIOARÃ
La serviciu te vei confrunta cu situaþii de tot
felul, aºa cã nici nu vei ºti când trece timpul. O
propunere de colaborare va veni oarecum pe

neaºteptate ºi se va dovedi avantajoasã. Oricum, ceva bani
vor veni din zona serviciului. 

BALANÞÃ
Energia ta fizicã este la limita inferioarã, aºa cã
nu te implica în activitãþi deosebite. Oboseala
acumulatã de-a lungul timpului ar putea duce la

migrene sau stãri febrile. N-ar fi exclus nici sã faci o vizitã de
urgenþã la stomatolog. 

SCORPION
Vei avea unele discuþii pe teme de interes comun
cu partenerul, dar nu este cazul sã încerci sã-þi
impui punctele de vedere. O problemã de

sãnãtate a partenerului vã va da peste cap planurile; din
fericire, în scurt timp se va dovedi cã nu a fost nimic grav. 

SÃGETÃTOR
La slujbã va fi necesar sã finalizezi o activitate la
care ai cam rãmas în urmã. Va trebui sã faci un
efort mare, dar ºansele de reuºitã existã, iar

capacitatea ta de a te mobiliza este peste nivelul obiºnuit. 

CAPRICORN
Starea ta generalã nu-þi  ridicã probleme
deosebite, aºa cã te poþi angrena în orice fel de
activitãþi. În cazul în care doreºti sã începi un

tratament pentru o suferinþã cronicã, þine cont cã în aceastã
perioadã tratamentele naturiste te avantajeazã. 

VÃRSÃTOR
Interesul pentru relaþia cu partenerul de suflet
este mai mare ca niciodatã. Eºti mai sensibil ºi
foarte dispus sã faci unele compromisuri, ceea ce

nu þi se întâmplã prea des. Profitã de ocazie pentru a lãmuri
unele neînþelegeri mai vechi.

PEªTI
Nu vei fi într-o formã prea bunã ºi ar fi de dorit
sã te gândeºti de douã ori înainte de a face ceva.
Poate pãrea paradoxal, dar canalizarea energiei
fizice spre activitãþi practice îþi va permite sã te

relaxezi. Atenþie, existã riscul de a suferi mici accidente!

HOROSCOP



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,
bucãtãrie mare, antreu, baie. Teren total 312 mp
Curte, grãdinã, beci, suprafaþã folosibilã 65 m.p.,
zonã liniºtitã. Telefon: 0851 87951. Familia
Bartesch.

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

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

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

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

Închiriez apartament cu 2 camere în Frank-
furt am Main, complet mobilat  ºi utilat, zonã cen-
tralã, în apropiere de gara centralã. Relaþii la tele-
fon:  015784523637 sau  015143435201. Rog
seriozitate.

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

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

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, tehnician sisteme alarmã, fotograf.
Înþeleg ºi vorbesc puþin germanã, dar vorbesc ºi
scriu foarte bine engleza. Telefon: 01522 9649376.
E.mail: danielflenchea@yahoo.com

"Adriana Touristik Gmbh" angajeazã ºofer
de autocar, part time, domiciliu în zona Augsburg.
Adriana.Touristik@yahoo.de, Telefon:
01776583836

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

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

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

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

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

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

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

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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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 seriozi-
tate. Telefon: 0911 7429052 sau 1051 207933114

Caut loc de muncã ca: Lagerarbeiter mit Ga-
blerstaplerschein, Mitarbeiter in Industrieproduk-
tion, küchenhilfe oder Barman, în gastronomia
italianã sau germanã. Telefon: 0151 20931404.

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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 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.

DIVERSE

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

MATRIMONIALE

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

Telefon: 0160 33 73 128.
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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.

50

Materialele din aceastã
paginã sunt publicitare.

Rãspunderea pentru
conþinutul lor NU aparþine

ziarului VOCEA TA.
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