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Ziar distribuit în Austria, 
Belgia, Germania ºi Olanda

Erscheint in:  Belgien, Deutschland,
Niederlande und Österreich 

Bine ne-am
regãsit! 

Cu forþe noi, spun eu! Dupã o varã incendiarã, cu
temperaturi mai mari decât ne-am obiºnuit. Ne-am
vizitat rudele, prietenii sau pur ºi simplu am vrut sã
fim numai cu familia. Oricum a fost, sunt sigurã cã aþi
fãcut cea mai bunã alegere! 

Sperãm cã aþi petrecut o varã agreabilã în
Germania, Belgia, Austria, Olanda în România sau în
alte colþuri ale lumii.

Noi ne-am întors în aceeaºi „formaþie”, 24 de
pagini, 12 policromie ºi 12 alb/negru, dar cu o nouã
formã pentru ziarul din Belgia. Din acest numãr,
cititorii noºtri din Belgia se vor bucura de un ziar al
lor, destinat pentru ei, dar cu informaþii, la fel ca ºi
pânã acum, din cele patru þãri. Dacã sunt doritori care
ar vrea sã se regãseascã în paginile publicaþiilor
noastre, vã rugãm sã ne contactaþi. Nu uitaþi cã Trustul
nostru de presã deþine ºi Agenþia de Presã AªII
ROMÂNI www.AsiiRomani.com, dar ºi Radio R
România www.radioR.eu .

De asemenea, echipa noastrã redacþionalã este în
deplinã creºtere ºi pe aceastã cale, salut pe toþi cei care
colaboreazã cu noi. Oricare dintre dumneavoastrã
puteþi deveni corespondentul sau redactorul nostru
scriindu-ne pe adresa redacþiei. Sunt sigurã cã în
comunitatea în care locuiþi, sunt evenimente unice,
care meritã publicate, români care fac fapte de eroism,
care s-au realizat frumos ºi care nu trebuie sã rãmânã
anonimi. Vrem ca începând din acest numãr, sã
realizãm câte un interviu acestor OAMENI , care mai
presus de orice sunt români ºi vor rãmâne români.

Vã doresc o toamnã frumoasã, reuºite pe toate
planurile ºi sã ne revedem cu bine!

BREF
de Ionela van Rees- Zota

Grand-Place din

Bruxelles, transformatã  

într-o grãdinã 

italianã în stil baroc

Pagina 16



15 septembrie - 15 octombrie 2015

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

Anul 6 • Nr. 5224 pagini 
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Ajutã-l pe Alex sã fie 
un copil normal

INTERVIU CU ELENA CESAR
VON SACHSE- scriitoarea
cãrþilor pentru cei mici

Ziua Limbii Române sãrbãtoritã în
Austria: Spectacol al Ansamblului
‘Rapsodia Cãlimanilor’ la
Minoritensaal din Graz

Grand-Place din Bruxelles,
transformatã într-o grãdinã
italianã în stil baroc

Olanda va avea un nou
ambasador în România
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Mr. Sex Bomb 
la München

SIR TOM – 
un tigru
dezlãnþuit

Cu forþe noi, spun eu! Dupã o varã incendiarã,
cu temperaturi mai mari decât ne-am obiºnuit.
Ne-am vizitat rudele, prietenii sau pur ºi simplu
am vrut sã fim numai cu familia. Oricum a fost,
sunt sigurã cã aþi fãcut cea mai bunã alegere! 

Sperãm cã aþi petrecut o varã agreabilã în
Germania, Belgia, Austria, Olanda în România
sau în alte colþuri ale lumii.

Noi ne-am întors în aceeaºi „formaþie”, 24 de
pagini, 12 policromie ºi 12 alb/negru, dar cu o
nouã formã pentru ziarul din Belgia. Din acest
numãr, cititorii noºtri din Belgia se vor bucura de

un ziar al lor, destinat pentru ei, dar cu informaþii,
la fel ca ºi pânã acum, din cele patru þãri.

Dacã sunt doritori care ar vrea sã se
regãseascã în paginile publicaþiilor noastre, vã
rugãm sã ne contactaþi. Nu uitaþi cã Trustul nostru
de presã deþine ºi Agenþia de Presã AªII
ROMÂNI www.AsiiRomani.com, dar ºi Radio R
România www.radioR.eu .

De asemenea, echipa noastrã redacþionalã este
în deplinã creºtere ºi pe aceastã cale, salut pe toþi
cei care colaboreazã cu noi. Oricare dintre
dumneavoastrã puteþi deveni corespondentul sau

redactorul nostru scriindu-ne
pe adresa redacþiei. Sunt sigurã cã în comunitatea
în care locuiþi, sunt evenimente unice, care meritã
publicate, români care fac fapte de eroism, care s-
au realizat frumos ºi care nu trebuie sã rãmânã
anonimi. 

Vrem ca începând din acest numãr, sã
realizãm câte un interviu acestor OAMENI , care
mai presus de orice sunt români ºi vor rãmâne
români.

Vã doresc o toamnã frumoasã, reuºite pe toate
planurile ºi sã ne revedem cu bine!

BREF de Ionela van Rees- Zota

Bine ne-am regãsit! 
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”Viaþa nu esteo competiþie. Dacã trebuie sãdemonstrãm cuiva ceva, atunci cel mult nouã înºine”

Puteþi citi un Interviu cu 
Riky Dandel în paginile 6 ºi 7
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Tãcerea
strigãtului

Departe este atât de aproape. Aproape este
atât de departe. Se aude tãcerea în fiecare clipã,
în fiecare suflet, în fiecare colþ din lume.
Undeva se aflã parte din mine, din tine, din noi.
Cu paºi repezi se terminã vara ºi „caravanele”
pornesc spre lumea largã, niciodatã a mea sau a
ta, sau… a noastrã. S-a terminat vacanþa ºi
lacrimile încep ºcoala. Pleacã pe un rid sã-l facã
sã înþeleagã cât de greu se scrie cuvântul…
existenþã.

Nu mi-am imaginat niciodatã ca lacrimile
pãrinþilor, ce-ºi vãd copiii plecând „afarã” sã
munceascã, nu se vor usca decât dincolo de
lume. Dar, iatã, asta vãd din ce în ce mai des,
din ce în ce mai aproape. Trece vacanþa ºi
zâmbetul copiilor dispare, asta pentru cã pãrinþii
lor vor pleca, pentru un timp mai lung sau mai
scurt, sã câºtige un „colþ” de pâine. Îngrijesc
bãtrânii altora, bãtrânii noºtri sunt striviþi de
greutatea pereþilor unor spaþii din vreme. Se
prelinge un murmur pe strãzile fiecãrei frunþi,
dar, parcã, timpul ne ucide, încet ºi sigur. Unde
ne sunt bucuriile? Unde ne sunt rãdãcinile?
Uºor, uºor se topesc. Lacrimile toamnelor nu
sunt suficiente pentru atâtea rãdãcini ce plâng
fertilitatea pãmântului românesc. 

Aproape, rãmâne singurãtatea copiilor
noºtri. Mamele lor îºi împacheteazã fotografiile
propriilor copii. Merg sã aibã grijã de alþi copii.
Nimic nu este rãu în asta, dar bunicii nu pot
înlocui dragostea de mamã. Tace strigãtul!
Cuvintele se poticnesc în neputinþã. Nimic nu
mai poate fi oprit. Caruselul neîmplinirilor îºi
scrie arcul de cerc peste un timp. Unul al
trecerii demne, al strigãtului tãcut. Nu se va auzi
prea curând, asta pentru cã nu are cine sã
priveascã atent la destinul naþiei române. Ce
este de fãcut? Sã ascultãm, cu atenþie, imnul
þãrii noastre.

Senior editor „Vocea ta”
dr. jr. Vali NIÞU  

EEDDIITTOORRIIAALL

…Un zâmbet, o floare, o razã de
soare!... 

Una dintre cele mai frumoase
trãsãturi ale fiinþelor umane este aceea
de a zâmbi. Zâmbetul este o formã
universalã de exprimare, la îndemânã
pentru toatã lumea ºi care nu costã
nimic; este cunoscut ca expresia ce
exprimã fericire în majoritatea culturilor
lumii. Chiar ºi în triburi rupte de
societãþile moderne, zâmbetul este
foarte clar înþeles.

Zâmbetul este un gest pe cât de
neînsemnat, pe atât de important ºi
nelipsit din viaþa noastrã. El constituie
cea mai subtilã ºi mai rafinatã metodã de
a comunica, suplinind cu succes
cuvintele. Zâmbim ca sã alungãm
tristeþea ºi sã o înlocuim cu o stare de
bine. Zâmbim pentru cã suntem fericiþi,
dar zâmbetul în sine ne face totodatã sã
ne simþim fericiþi.

Zâmbetul are daruri alese ºi poate
face minuni în orice timpuri; înmuind
inimi, potolind întristãri, aducând
speranþe. El ne elibereazã de stresul
cotidian, ne îmbunãtãþeºte relaþiile,
aplaneazã conflictele, stabileºte o punte
de legãturã între oameni, destinde
atmosfera…ne face sã ne simþim mai
bine, mai confortabil, mai relaxaþi, ne
face sã avem mai multã încredere în noi. 

Ne naºtem zâmbind, dar, pe

parcursul vietii, mai uitãm cum sã ne
bucurãm. De multe ori din pãcate,
gândurile ºi grijile zilnice ne fac sã
uitãm sã zâmbim. Suntem tot mai
grãbiþi ºi nu mai avem timp sã vedem
suferinþa aproapelui nostru. Suntem aºa
de sensibili ºi ne „ºifonãm“ repede în loc
sã zâmbim mai mult, sã iubim mai mult,
sã ne ajutãm mai mult...

Omul a fost  creat de Bunul
Dumnezeu sã se bucure, sã fie vesel,
luminos ºi zâmbitor. ªi Cerul zâmbeºte
celui ce are ochi sã-l vadã… În orice
zâmbet ºi-n orice floare este un strop de
binecuvântare!

”Creºtinul adevãrat e bine dispus.
Credinþa însãºi e o formã de bunã
dispoziþie. Numai buna dispoziþie
salveazã iertarea de la mereu posibila ei
alunecare în ilustrare mieroasã a unei
simple ideologii”  spune Andrei Pleºu.

Zâmbetul nostru poate fi unica
bucurie pe care o simte un suflet
deznãdãjduit...poate fi leac chiar ºi
pentru inima noastrã… e triumful
asupra unui gând trist care încearcã sã ne
domine. Zâmbetul este o aptitudine a
sufletului de a privi dincolo de
sens…este oglinda gândului, astfel cã
un gând rãu ucide zâmbetul, un gând
prefãcut transformã zâmbetul în rictus,
un gând bun transformã zâmbetul în
razã de soare chiar ºi pentru cei care

trãiesc în bezna deznãdejdii. O persoanã
care zâmbeºte mai des este mai plãcutã
de cei din jur, mai sincerã, mai atractivã
ºi mai sociabilã.

Ieromonahul Hrisostom Filipescu
(egumenul Shitului ”Sfânta Maria
Magdalena” Þibucani, jud. Neamþ)  în
cartea sa ” Puþine cuvinte, multã
iubirea” spune aºa frumos cã:
”Zâmbetul este fericirea care se aflã
chiar sub nasul nostru… Fericirea nu
depunde de context, ci de caracter. Ea
nu e a celor ce au, ci a celor ce iau ce e
mai bun din viaþã, a celor ce dau ce e
mai bun din ei, a celor ce refuzã sã vadã
cã paharul e pe jumãtate gol, sau cã
poate trei sferturi din el s-a scurs sau, în
cazuri cu adevãrat nefericite mai are
doar doi stropi amãrâþi de bine în el.
Ferice de cei ce privesc paharul <din
perspectiva cerului>, adicã de sus, de
unde pare veºnic plin ºi nu din lateral
unde orice picãturã în lipsã e observatã
cu uºurinþã. Râzând, fiind mai senini,
mai optimiºti în faþa greutãþilor zilnice,
aducem soarele în viaþa noastrã. Un
zâmbet curat are frumuseþea lui precum
o floare, cântã armonii inimii, o învaþã
sã pãºeascã mai uºor pe pietre,ori sã
zboare. Zâmbind alungãm umbrele din
viaþa noastrã ce pot menþine stãri
apãsãtoare. “   

Sã învãþãm sã alungãm lacrima cu
un surâs, sã zâmbim atunci când suntem
triºti, cãci numai zâmbind vom învinge
suferinþa! Sã cãutãm mereu ca atunci
când dãruim un zâmbet, sã-l dãruim din
toatã inima, pentru cã singurul lucru pe
care trebuie sã-l respectãm întotdeauna,
este sã avem un zâmbet sincer, din
suflet, real. Acesta este farmecul. Pentru
omenire, zâmbetele sunt precum soarele
pentru flori. 

Dragi cititori aºa cum a zis Octavian
Paler: „Învãþaþi sã lãsaþi pe chipul vostru
sã înfloreascã un zâmbet, este darul pe
care-l oferiþi aproapelui, este darul pe
care îl oferiþi întregului Univers!”

Sã nu treacã nici o zi fãrã sã
zâmbiþi! Un zâmbet nu costã nimic, dar
valoreazã mult…!

Adriana-Lucia Ciugudean

Sã dãruim un zâmbet în fiecare zi!  

În data de 2.08 2015, peste 150 de saºi
stabiliþi în Germania s-au întors la prietenii
lor din Axente Sever. Pregãtirile ºi iniþiativa
acestei prime ediþii a „Întâlnirii saºilor din
Axente Sever“ aparþin lui Arthur Stamp ºi
Adelheid Hann, în strânsã colaborare cu
primarul comunei, Marius Grecu. „Prin
organizarea acestei sãrbãtori am dorit sã
intermediem revederea dupã 25 de ani a cât
mai mulþi dintre cei care, deºi trãiesc acum în
Germania, îºi au rãdãcinile pe aceste
frumoase locuri“, ne-a declarat Adelheid
Hann. Programul întâlnirii a debutat cu
participarea oaspeþilor la slujba religioasã ce
a avut loc în Biserica Evanghelicã Fortificatã
din Axente Sever. La ieºirea din bisericã,
saºii, îmbrãcaþi în frumoase costume
tradiþionale, au fost întâmpinaþi cu cântece ºi
voie bunã de membrii corului „Ioan Axente

Sever“ din localitate. Dupã recitalul corului,
nici saºii nu au rãmas mai prejos, ei
prezentând publicului adunat în curtea
interioarã a Muzeului Cetate, o suitã de
dansuri populare specifice locului. La
invitaþia primarului Marius Grecu, oaspeþii

au venit la Primãrie, umplând pânã la refuz
sala de festivitãþi. Cuvântul de bun venit
adresat de edilul comunei celor prezenþi, i-a
umplut de bucurie, deopotrivã pe saºi ºi pe
români. „Toþi cei care ne-am reîntâlnit astãzi
aici, ne reamintim cu nostalgie de vremurile
de odinioarã, când satul era plin de viaþã, iar
relaþiile de convieþuire erau întotdeauna de
bunã înþelegere. Împreunã lãcrimãm auzind
ritmul fanfarei, noi toþi cei care, prin negura
amintirilor ne recunoaºtem cu bucurie peste
ani. Ne amintim sunetul solemn al orgii care
ne-a mângâiat sufletul, dansul sprinten al
copiilor de pe scenã, cum cântam împreunã
cântecele sãseºti din copilãrie. Prieteni ºi
vecini de stradã au împãrþit lichiul de
duminicã ºi colindele înãlþate în vãzduh,
poveºtile în faþa porþii, sãrbãtorile, grijile ºi o
istorie comunã. Mã bucur sã fiu alãturi de

dumneavoastrã ºi sã vã împãrtãºesc fericirea
acestei întâlniri“, a spus, vãdit emoþionat,
primarul Marius Grecu. De la ora 15.30, în
Cãminul Cultural, au urmat o masã festivã ºi
un program cultural în care, atât saºii, cât ºi
românii din Axente Sever ºi-au expus tot ce
au ei mai frumos: tradiþiile, identitatea,
sufletele. Luni 3 august 2015 de la ora 10.00,
s-a desfãºurat o serie de întreceri sportive
între saºii din Axente Sever ºi cei din
Agârbiciu, iar de la ora 19.00, la Cãminul
Cultural au avut loc „Balul Saºilor“. La
întâlnirea de la Axente Sever au fost prezenþi
ºi deputaþii Raluca Turcan ºi Gheorghe
Roman. Miercuri ºi joi au avut loc
manifestãrile prilejuite de întâlnirea saºilor
din Agârbiciu. Au fost peste 200 de oaspeþi
din Germania. 

http://www.tribuna.ro

Întâlnirea saºilor din Axente Sever



„În aceastã searã, pe scena festivalului
„Cerbul de Aur“ din Braºov, tigrul din
Wales, inegalabilul Tom Jones.“ Cu aceste
cuvinte l-am invitat în scenã pe acest gigant
al showului în 1996. Dupã 19 ani, îl
întâlnesc din nou, dar de data aceasta la
München, la Tollwood Festival. Arãtându-
i o fotografie pe care am fãcut-o împreunã
backstage în 1996, constat cu bucurie cã
Tom Jones îºi aminteºte cu plãcere de
recitalul sãu de la „Cerbul de Aur“.
Atunci, ieºind în faþa spectatorilor care
aveau  umbrelele deschise, artistul a
alungat cu vocea sa norii care se adunaserã
deasupra Pieþii Sfatului din Braºov ºi a
fermecat publicul din arenã ºi milioane de
telespectatori cu vocea lui de aur. 

Arena Tollwood din München aproape
cã fierbe – afarã sunt 38 de grade – dar fierbe
ºi de nerãbdare.  Cei peste 2500 de spectatori
aparþin tuturor categoriilor de vârstã ºi toþi au
venit sã se convingã cã Tom Jones, care în
luna iunie a împlinit 75 de ani, a rãmas acelaºi
tigru feroce, aºa cum îl ºtie o lume întreagã de
zeci de ani încoace. Din secunda în care Jones
îºi face apariþia pe scenã, artistul degaja o
energie care asemeni unei avalanºe cuprinde
întreaga arenã. Începând cu a treia piesã, toþi
spectatorii s-au ridicat în picioare, dansând ºi
cântând dezlãnþuiþi pânã la sfârºitul
concertului. 

Repertoriul ales cu multã dibãcie etaleazã
o mare varietate  de stiluri muzicale pe care

Tom Jones le stãpâneºte ca nimeini altul:
Soul, Funk, Rock `n Roll, Gospel, Country,
Mariachi Rock, Samba ºi Blues. Acompaniat
de un band excelent, compus din tineri
muzicieni, artistul a prezentat marile sale
hituri, cum ar fi „It’s not unusual“, „Green,
green grass of home“, „Delilah“ sau „Kiss“ în
variante interpretative cu totul noi ºi totodatã
fascinante, în ritmuri sudamericane dansante.
Melodia „Sex Bomb“, emblematica de fapt
pentru imaginea lui Tom Jones, declanºeazã o
adevãratã explozie în arenã, încât fiecare
cântã, mai bine sau mai rãu, cât îl þin plãmânii,
în rând cu Sir Tom.

Un moment deosebit de emoþionant îl
constituie balada „Elvis Pressley Blues“.
Cufundat într-o luminã sumbrã ºi postat în

faþa ecranelor care aratau imagini cu regele
Rock and Roll, Tom Jones aduce un omagiu
prietenului sãu Elvis.

Versiunile cover ale unor legende ale
bluesului, cum ar fi John Lee Hooker sau
Lonnie Johnson, Tom Jones le transformã în
versiuni originale prin timbrul ºi farmecul sãu
personal inconfundabil. Cântând piesa lui
Leonard Cohen, „Tower of Song“, publicul
explodeazã în aplauze frenetice la versul „ I
was born with the gift of a golden voice“
(M-am nãscut cu darul unei voci de aur),
aprobându-l ºi aclamând-ul. Cu fiecare fibrã a
corpului,  cu fiecare privire ºi fiecare zâmbet
Tom Jones îºi manifesta plãcerea de a cânta.
Mii de telefoane mobile sunt îndreptate spre
scenã, fiecare dintre spectatori încercând sã ia

cu el o amintire a acestei seri de neuitat, care
a depãºit cu mult toate aºteptãrile.

În ciuda cãldurii insuportabile, artistul nu
renunþã la dramaturgia spectacolului. Cu toate
cã transpiraþia i-a inundat sacoul, Jones rezista
cu stoicism, doar pentru a se debarasa de el cu
efect la melodia „You can leave your hat on“.
Reacþia publicului nu întârzie: Câteva piese
de lenjerie intimã femininã îºi croiesc drumul
spre scenã, oprindu-se la picioarele lui Mr.
Sex Bomb, care le acceptã cu un gest de
detaºatã ironie de sine.

Publicul îl aclamã frenetic, ºi Sir Jones îl
rãsplãteºte cu un adevãrat torent de Party
Rock ºi Rock and Roll. Artistul nu dã nici un
semn de obosealã dupã mai mult de douã ore
de show non stop. Într-o lume în care multe
pseudo-vedete amãgesc  publicul cu prestaþii
playback, Tom Jones reuºeºte, la cei 75 de
ani, sã-ºi pãstreze tronul pe care l-a ocupat
încã din anul 1965. Artistul nu are nevoie de
artificii ieftine pentru a captiva publicul.
Vitalitatea, energia, mãiestria vocalã ºi un
feeling de înaltã clasã, toate la un loc
completate de o impresionantã prezenþã
scenicã sunt doar câteva atribute care îl
descriu pe Tom Jones. Tigrul din Wales, cum
este supranumit Sir Jones, a pãrãsit scena
lãsând în urmã certitudinea  cã este la fel de
puternic ºi electrizant ca întotdeauna. „Am sã
revin cu mare plãcere în România“, mi-a
mãrturisit Tom Jones la despãrþire. Vã
aºteptãm, Sir Tom.

Ricky Dandel
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“Dacã n-ar avea altã minune
decât Delta Dunãrii, ºi atunci ar
putea revendica România de la toþi
îndrãgostiþii de naturã un pelerinaj
care sã le dezvãluie farmece
necunoscute încã”1. Iatã ce scria
Octavian Goga referindu-se la
Delta Dunãrii, un colþ de lume unic,
spre care trebuie sã ne îndreptãm
atenþia cu un fel de pioºenie ºi
recunoºtinþã legatã de faptul cã
aceastã spectaculoasã minune a
naturii aparþine þãrii noastre.
Întinzându-se pe o suprafaþã destul
de vastã, care reprezintã, potrivit
ultimelor statistici, 2,5% din
suprafaþa României, Delta Dunãrii
nu este cea mai mare deltã din lume,
nici din Europa, dar le întrece pe
toate prin diversitatea florei ºi

faunei ºi prin faptul cã este singura
deltã din lume declaratã rezervaþie a
biosferei. 

Includerea ei în sistemul
rezervaþiilor biosferei s-a realizat în
anul 1991 ºi de atunci în fiecare an,
la 1 septembrie sãrbãtorim Ziua
Rezervaþiei Biosferei Delta
Dunãrii. Scepticii care se întreabã
de ce mai avem nevoie de încã o
sãrbãtoare a rezervaþiei Deltei
Dunãrii ar trebui sã ºtie cã delta
formatã la vãrsarea Dunãrii în
Marea Neagrã cuprinde „cea mai
întinsã zonã compactã de
stufãriºuri de pe planetã”, 70% din
vegetaþia deltei fiind alcãtuitã din
stufãriº. De asemenea, include 30
de tipuri de ecosisteme, dintre care
meritã menþionate formaþiunile de

apã constituite din canale ºi lacuri
dar ºi din „zone marine costiere”2.
Un farmec aparte îl au pãdurile de
stejar ºi cele de salcie, luncile ºi
dunele „cu nisipuri miºcãtoare sau
mai puþin miºcãtoare”.  Dacã de pe
lacuri ºi canale ne surâd timide
plantele acvatice ca nuferii ºi
ciulinii de baltã, în pãdurile din
zonele înalte dãm peste valuri de
sãlcii care îºi legãnã pletele
melancolic, în timp ce, din zonele
joase se înalþã spre cer pãdurile de
stejar într-o îmbinare armonioasã
cu diferite specii de frasin, plante
cãþãrãtoare ºi arbuºti. 

Desigur, acest paradis verde,
care se oglindeºte în marile
întinderi de apã formate dintr-o
miraculoasã þesãturã de lacuri ºi
canale, aparþine în primul rând
vietãþilor naturii. Impresionantã
este multitudinea speciilor de
animale din Delta Dunãrii. Fauna
deltei este formatã din peste 4000
de specii dintre care: 3477 sunt
nevertebrate, 135 de specii aparþin
faunei piscicole, au fost identificate
circa 30 de specii de amfibieni ºi
reptile iar fauna ornitologicã se
împarte în 331 de specii, încluzând
cel mai mare numãr de pelican

comun din Europa, 60% din
populaþia mondialã de cormoran
mic ºi 50% din numãrul total de
gâscã cu gât roºu3. Din categoria
celor 54 de specii de mamifere care
vieþuiesc în Delta Dunãrii cele mai
cunoscute sunt: vidra, nurca
europeanã ºi mistreþul. Meritã sã
reþinem cã în jur de 80% din
speciile de pãsãri, mamifere ºi
peºti, enumerate mai sus, sunt
specii strict protejate. 

Cu respect, ne amintim cã
primele încercãri de ecologizare
ale Deltei Dunãrii dateazã din anii
1990-1991 ºi sunt legate de
numele lui Jacques-Yves
Cousteau, celebrul cercetãtor
francez care a realizat 2 expediþii în
Delta Dunãrii, descoperind tainele
deltei, pãtrunzând pe teritorii
virgine, demonstrând lumii cã
“este greu de crezut cã mai existã
aºa ceva în Europa”. În urma celor
2 expediþii ale lui Cousteau s-a
realizat filmul documentar
„Dunãrea, un fluviu viu“ iar
aventurile prin care a trecut
exploratorul francez în expediþia
din Delta Dunãrii au fost
consemnate de regretatul Radu
Anton Roman în jurnalul de

cãlãtorie: „În Deltã cu Jacques-
Yves Cousteau“, volum apãrut la
editura Paidea din Bucureºti, în
anul 2008.4

În plus, Francine Cousteau,
vãduva, exploratorului francez a
primit titlul de „Ambasador de
onoare a Deltei Dunãrii”. În aceastã
calitate a militat  în faþa
Parlamentului Europrean ºi a
solicitat sprijin european pentru
protejarea Deltei Dunãrii, acest
târâm unic despre care Cousteau
declara cu un avizat optimism:
„Delta Dunãrii este un habitat
miraculos din punctul de vedere al
biodiversitãþii care, deºi se aflã de
decenii bune într-o stare avansatã de
degradare, are o capacitate ieºitã din
comun de a se regenera în mod
natural“. 

Liliana Moldovan 

1 https://dunareadintrenoi.wordpress.
com/dunarea/let-the-danube-inspire-
you/ei-si-dunarea/

2

http://www.ddbra.ro/rezervatia/delta-
dunarii/

3 idem
4 http://www.librariabucuresti.com/

Carti-In_Delta_cu_Jaques_Yves_
Cousteau-5750.htm

DDEESSPPRREE    ““DDEELLTTÃÃ””    AADDUUNNAATTEE

Mr. Sex Bomb la München

SIR TOM – un tigru dezlãnþuit
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Germanii au început sã
reacþioneze faþã de folosirea
cipurilor în cãrþile de identitate,
precum ºi faþã de programul de
spionaj electronic al NSA,
realizat în complicitatea
serviciilor secrete ale Germaniei,
informeazã Washington Post,
conform Cuvântul Ortodox.

Astfel, vânzãrile la clasicile
maºini de scris au explodat,

probabil pentru evitarea folosirii
corespondenþei electronice.

Un alt incident îl are drept
protagnist pe un tânãr de 29 de ani,
care a fost arestat la Aeroportul din
Frankfurt dupã ce autoritãþile au
constatat cã cipul din cartea de
identitate fusese distrus prin
introducerea documentului în
cuptorul cu microunde.

Conform poliþiei, tânãrul a
recurs la acest gest din cauza

îngrijorãrilor legate de posibila
violare a vieþii sale private din
cauza microcipului încorporat, din
2010, în actele de identitate.

Distrugerea microcipurilor nu
este, însã, un lucru izolat. Pe
internet existã chiar mai multe
videouri ºi tutoriale care aratã cum
se pot distruge, prin diverse
metode, microcipurile din actul de
identitate. Autoritãþile erau la
curent cu reticenþele populaþiei, un
document oficial pe aceastã temã
arãtând cã ar trebui sã treacã cel
puþin zece ani pânã când societatea
se va obiºnui cu noile acte de
identitate. În orice caz, microcipul
nu este folosit în mod activ de
majoritatea populaþiei, deºi ar
putea servi la completarea mai
rapidã a unor formulare electro-
nice. Într-un sondaj realizat în
2014, aproape 40% dintre germani
au declarat cã digitalizarea cres-
cândã a societãþii ºi rolul serviciilor
secrete sunt o ameninþare.

http://www.activenews.ro

Tot mai mulþi germani îºi distrug
cipurile din cãrþile de identitate
folosind cuptorul cu microunde

Stimaþi prieteni,

În octombrie nu vine teatrul din Turda,
în schimb vin actori foarte cunoscuþi din
Bucureºti - actori de teatru ºi vedete de film
ºi TV. Piesa este o adaptare dupã „Omul
care a vãzut moartea“, de Victor Eftimiu,
dar se numeºte, acum „Haimanaua“ - regia,
Dan Tudor.

Distribuþia:
Actori din Bucureºti, de la Teatrul

Metropolis ºi de la Naþional - pe unii i-aþi
mai vãzut:

Tudorel Filimon
Alina Chivulescu
Dragoº Ionescu
Adela Popescu
Andrei Duban
Dan Tudor
Se va juca deci:
- joi, 1 octombrei 2015, ora 19.30,

Bürgerhaus Emmertsgrund, Heidelberg
- vineri, ora 20, Internationales

Theater, Frankfurt, 069/ 4990980; Fax:-
4930503

- sâmbãtã, Stuttgart - 0711/8661238,
0176-83165478

- duminicã, ora 19.30, Gasteig,
München, 089/ 548181-81, fax: -52

- luni, ora 19.00, Sportgaststätte
Stätzling, bei Augsburg, Tel. 0821/
783454

Iosif Herlo

Teatru în octombrie
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Ionela van Rees-Zota (I.v.R.-Z.):  Aþi
absolvit Marketingul. Cum s-a împãcat acest
domeniu cu muzica?

Ricky Dandel (R.D.): În ciuda aparenþei
incompatibilitãþii între domeniul marketing ºi
cel al muzicii, trebuie evidenþiat cã în ambele
domenii este nevoie de creativitate, imaginaþie
ºi o profundã cunoaºtere a target groupului,
respectiv a publicului þintã. Dacã vrei sã vinzi
un produs, trebuie sã ºtii cui ºi mai ales cum vrei
sã te adresezi „consumatorului”, trebuie sã-i
descoperi preferinþele pentru a-i  putea satisface
dorinþele ºi nevoile. Evoluþia la care
asistãm în ultimii ani tinde, din pãcate,
prin toate mecanismele folosite, de a-l
reduce pe ascultãtor sau spectator la un
simplu consumator de muzicã. Însã nu
trebuie sã uitãm, cã muzica este în
primul rând o formã a expresiei
artistice, ºi nevoile pe care ea le poate
satisface nu sunt de ordin material, ci
spiritual. Printre piesele care ajung sã
fie mari hituri internaþionale nu vom
gãsi neapãrat numai piese valoroase
din punct de vedere artistic. Prin
concepte inteligente ºi complexe de
marketing, piese mediocre pot ajunge
hituri. Aceeaºi strategie este aplicatã ºi
pentru a crea vedete sau personaje de
interes public. Deci, existã o foarte
strânsã legãturã între cele douã
domenii - marketing ºi muzicã.

I.v.R.-Z.: La München aþi predat engleza
ºi germane. Cum a fost acea perioadã?

R.D.:Citind întrebarea la timpul prezent ne
apropiem de adevãr. Iatã istoria pe scurt. Dupã
terminarea facultãþii ºi pânã la plecarea din
România în vara anului 1989 am slujit doi
stãpâni: scenã ºi catedrã. Dacã ar fi sã-l citãm pe
Shakespeare, am spune cã  „lumea întreagã este
o scenã” – dar asta ne îndepãrteazã de tema
propusã. În paralel cu activitatea mea de
cântãreþ ºi compozitor, fusesem angajat ca
profesor de limba englezã la Liceul Brukenthal
din Sibiu, un liceu cu un foarte ridicat standard,
cel puþin la acea vreme, elogiat adeseori ºi în
presa germanã. Pânã la plecarea mea din
România în vara anului 1989 practic fãceam
naveta între Sibiu ºi Bucureºti, unde înregistram
uneori ºi pânã la trei emisiuni pe sãptãmânã. La

„Emisiunea în limba germanã” eram practic
abonat. 

Dupã terminarea studiilor de marketing la
München, am predat la nivel post-universitar ºi
pentru o companie de consulting diferite materii
legate de business: marketing – în special
publicitate ºi PR -, retoricã, Business English
etc. În 1997 m-am hotãrât sã mã întorc la
catedrã ca profesor de limba englezã ºi
germanã, activitate pe care o desfãºor ºi astãzi la
München. Întotdeauna mi-a fãcut mare plãcere
sã predau, indiferent dacã era vorba de studenþi

sau elevi de liceu. În anul 2005 am susþinut
examenul de doctorat, obþinând titlul de doctor
în filologie, Magna cum Laude. Studiul limbii ºi
literaturii engleze ºi americane a fost ºi va
rãmâne o mare pasiune a mea.

I.v.R.-Z.:  ?tiu cã în anul 1990 aþi devenit
membru  al Uniunii Compozitorilor din
Germania ºi Membru GEMA. Care a fost
drumul care v-a adus pânã aici?

R.D.:Am început sã compun piese
muzicale încã de la vârsta de 14 ani, prima
melodie numindu-se „A Fool în a Garden” (Un
nebun într-o grãdinã) – însã dacã mã întrebaþi
cine a fost acel nebun, vã las pe d-voastra sã
ghiciþi. În 1974 am reluat aceastã melodie în
limba românã, însã cu un text ºi un titlu diferit –
Eram copii - , câºtigând prestigiosul concurs
TV „Tele Top”. În perioada înainte de 1990,
pentru ca o piesã sã fie inclusã în cardexul (play

list-ul) radio,  toþi compozitorii sau autorii de
piese muzicale trebuiau sã-ºi  prezinte creaþia în
faþa unei comisii formatã dintr-un grup de
compozitori seniori ºi consacraþi. Partitura
trebuia însoþitã de o prestaþie live, fãrã
microfon, dupã care primeai verdictul.

Ajuns în Germania, încã la începutul anului
1990 m-am prezentat în faþa unei comisii a
Uniunii Compozitorilor cu o serie de melodii pe
care le scrisesem pânã la acea orã, ºi am fost
primit ca ºi membru al Uniunii. La fel am
procedat ºi cu GEMA, unde sunt membru ca ºi

compozitor, textier ºi editor muzical.
Între anii 1990 ºi 1994 am avut un
contract exclusiv cu prestigioasa casã
de discuri BMG Ariola unde am
înregistrat mai multe discuri ºi CD-
uri. Deoarece doream sã-mi imprim ºi
sã editez propriile mele compoziþii,
m-am hotãrât sã înfiinþez propria
editurã muzicalã ºi un indie record
label (o casã independentã de discuri).
Acest lucru mi-a asigurat o
independenþã în alegerea pieselor pe
care vreau sã le promovez. În anii care
au urmat, am mai avut diferite
contracte de colaborare ºi cu alte case
de discuri din Germania. Tot în 1991
am devenit ºi membru FIDOF
(International Federation of Festival
Organizations), organizaþie prin care

am fost invitat la multe festivaluri internaþionale
pentru a susþine recitaluri sau în calitate de
prezentator. Începutul l-am fãcut la MIDEM,
Cannes, în Franþa. Þin însã ºi în continuare
legãtura cu UCMR (Uniunea Compozitorilor ºi
Muzicologilor din România) ºi cu ADA.

I.v.R.-Z.: Mulþi vã cunosc datoritã faptului
cã aþi prezentat ºi cântat mai mulþi ani la rând
la binecunoscutul festival internaþional
CERBUL DE AUR . A fost acesta apogeul
carierei dumneavoastrã?

R.D.:Nu aº spune cã CERBUL DE AUR
reprezintã apogeul carierei mele, cert este însã
cã festivalul mi-a oferit posibilitatea de a arãta ºi
o altã laturã a personalitãþii mele artistice,
necunoscutã pânã atunci în România. Multã
lume mi-a spus dupã prima ediþie în 1992: ”se
vede ce ai învãþat în occident”. Eu însã i-am
corectat. Tot ce aþi vãzut am ºtiut de când trãiam

în România, însã nu eram lãsat sã arãt acest
lucru la televiziune. Este adevãrat cã multã
lume asociazã numele meu cu CERBUL DE
AUR, al cãrui prezentator am fost la ediþiile din
1992, 1993, 1994, 1996 ºi 2001. Sunt bucuros
cã deþin acest palmares de a fi prezentat cele mai
multe ediþii ale acestui prestigios festival. La
ediþiile din 1992 ºi 1993 am susþinut un recital,
iar în 1996 am cântat alãturi de fiul meu Elvin
într-un show în deschiderea recitalului Tom
Jones.  Am avut ºansa ºi plãcerea sã fiu pe
aceeaºi scenã cu super-vedete internaþionale
cum ar fi Ray Charles, Tom Jones, Jerry Lee
Lewis, James Brown, Kylie Minogue, Cindi
Lauper, Paul Young ºi mulþi alþii. Am primit
acest job de prezentator al Cerbului în mod
absolut inopinat. Trecând, dupã o filmare,
întâmplãtor prin studioul 3 al TVR, am vãzut
sute de candidaþi care veniserã la un casting de
prezentatori pentru Cerbul de Aur. Salutându-i
pe cei din regie, m-au rugat sã le arãt
instantaneu, cum aº face eu o prezentare. Am
fãcut-o, mai mult în joacã, dupã care regizorii
au strigat: ”Gata, am gãsit prezentatorul pe care
îl cãutam. Ricky, vii sã prezinþi Cerbul de
AUR”. Nici nu ºtiam bine despre ce era vorba,
dar am zis da. Aºa a început odiseea mea cu
Cerbul de Aur, pânã ce, în 2008, TVR m-a rugat
sã-i predau ºtafeta lui Elvin Dandel, fiul meu. I-
am cedat microfonul cu cea mai mare plãcere. 

I.v.R.-Z.: Ne puteþi spune câte ceva despre
perioada petrecutã în România?

R.D.:Leagãnul carierei mele muzicale se
aflã în România ºi am nenumãrate ºi minunate
amintiri legate de multe locuri ºi oraºe din
România. Însã înaintea anului 1990 cenzura era
o povarã greu de suportat pentru artiºti – mai
ales în ultimii ani, cântatul în limba englezã era
un risc pe care mi-l asumam, la televiziune îmi
puneau agrafe în pãr cã acesta sã parã mai scurt,
eram trecut pe „lista neagrã” a soliºtilor din
cauza aºa ziselor „miºcãri occidentale” a jocului
de scenã. Referitor la un text am fost întrebat:
„De ce pleacã porumbeii în loc sã se
întoarcã?...” Însã trebuie menþionat cã nu
redactorii TV erau aceia care promovau astfel
de absurditãþi. În ciuda acestor pastile amare pe
care am fost nevoiþi sã le înghiþim, am
nenumãrate amintiri care-mi vor rãmâne mereu
dragi. Nenumãrate concerte în sãli polivalente
sau pe stadioane, peste tot în þarã, în sãli de
spectacol arhipline, în care iarna era mai frig
decât afarã, dar cu un public cald ºi primitor ºi
cu inima largã cât un þãrm de mare. Prin anii ̀ 90
când s-a dat frâu liber cailor zburdalnici, am dat
nenumãrate concerte, fiind printre primii care
am dat cu autofinanþare mari concerte în pieþe,
cu intrare liberã. La Sibiu, Capitala culturalã
europeanã 2007, aceste concerte open-air în
Piaþa Mare au deja o anumitã tradiþie ºi la
fiecare ediþie „Hermannstadt Rock” ne
bucurãm de prezenþa a mii de spectatori .

Într-un fel  mã bucur de libertatea de care se
bucurã acum artiºtii din România, libertãþi la
care nici nu îndrãzneam sã visãm. Însã cred cã
este foarte important ce facem cu libertatea pe

A absolvit marketingul, a fost profesor
de englezã ºi germanã,  a scris cele
mai bune piese „între cer ºi pãmânt“, a
prezentat mai mulþi ani la rând
binecunoscutul Festival CERBUL DE
AUR ºi se ghideazã mereu dupã reacþia
publicului. Acestea sunt doar unele din
„ secretele” lui Riky Dandel, dar pentru
a afla mai multe, am realizat un
interviu cu acesta, pe care îl voi
prezenta în aceste pagini.

”Viaþa nu este o competiþie.
demonstrãm cuiva ceva,
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care o avem, bunul gust trebuie sã primeze, fie
ce-ar fi.

I.v.R.-Z.:  Cum aþi fost primit ºi cum s-a
desfãºurat activitatea dumneavoastrã în
Germania?

R.D.:Când mergi în altã þarã, nu trebuie sã
aºtepþi sã fi primit cu flori ºi cu un covor roºu.
Trebuie sã-þi cucereºti locul pe care þi-ai propus
sã-l ocupi. Plecând încã înainte de evenimentele
din decembrie, motivul pentru care am plecat
este evident. Germanii au o vorbã care aici se
potriveºte perfect: „Aºa cum strigi în pãdure,
aºa se va întoarce ecoul la tine înapoi”. Când am
plecat din România, eram în vârful popularitãþii
ca ºi artist. Faptul cã deja în anul 1990 o casã de
discuri ca BMG Ariola a semnat un contract cu
mine, mi-a dat încredere. La prima filmare pe
care o fãcusem pentru RTL, regizorul a vrut sã-
mi explice ce trebuie sã fac. L-am liniºtit,
spunându-i cã am o experienþã îndelungatã cu
camerele de televiziune. Am avut câteva
compoziþii care s-au clasat pe locul I în topul
ºlagãrelor din Bavaria, am dat multe concerte,
singur ºi împreunã cu staruri din Germania.
Trãind în Germania, am avut mai uºor acces la
lumea festivalurilor internaþionale, mai ales prin
FIDOF. Mai întâi singur, iar dupã scurt timp
împreunã cu fiul meu Elvin, care la primul
premiu câºtigat la doar 13 ani în Finlanda era
cel mai tânãr concurent la vreun festival
internaþional. Au urmat multe participãri ºi
premii internaþionale. Toate le-am fãcut pas cu
pas, ºi pot spune cã sunt foarte mulþumit de
drumul pe care l-am parcurs în Germania. În
fond, viaþa nu este o competiþie.  Dacã trebuie sã
demonstrãm cuiva ceva, atunci cel mult nouã
înºine. Legãtura cu rãdãcinile mele, respectiv cu
România, nu am rupt-o niciodatã, ºi nu o voi
face nici pe viitor. 

I.v.R.-Z.: Anul 1994 a fost anul în care,
alãturi de Toto Cutugno aþi prezentat
Festivalul Internaþional ORFEUL DE AUR.
Ce ne puteþi spune despre acea perioadã?

R.D.:Orfeul de Aur a fost unul dintre
marile festivaluri internaþionale al cãrui
prezentator am fost. În legãturã cu acest festival
pãstrez o amintire deosebitã. Orchestra Radio-
Televiziunii Bulgare se hotãrâse cu douã seri
înaintea începerii festivalului sã boicoteze
evenimentul, cerând de la directorul Ghenko
Ghenow – de altfel un om de o deosebitã
calitate – în plus o sumã fabuloasã, pe care
acesta nu avea de unde sã o ia. Deci festivalul se
confrunta cu pericolul de a nu se mai desfãºura.
I-am adunat pe toþi artiºtii ºi pe managerii lor ºi
i-am mobilizat ca toþi concurenþii sã se susþinã
reciproc , aºa încât sã putem asigura
acompaniamentul din surse proprii. S-a repetat
de zor o zi ºi o noapte ºi am pus pe picioare un
festival de zile mari fãrã orchestra mare, pe care
am trimis-o acasã. În seara de galã a premierii
au avut loc douã recitaluri: unul susþinut de
mine , iar în final Toto Cotugno – unul din marii
cantautori italieni -  pe care îl cunoscusem ºi îl
prezentasem deja la „Cerbul de Aur”.

I.v.R.-Z.: Care sunt noile apariþii în
materie de muzicã? Ce recomandaþi cititorilor
noºtri?

R.D.:În ultimii ani am pus un accent cu
precãdere pe apariþiile live, respectiv pe
prezentarea compoziþiior noi în cadrul
concertelor. Unele dintre aceste apariþii au fost
postate de cãtre fani pe Youtube, majoritatea
însã au fost difuzate ºi pe diferite posturi de
televiziune din România. Pe vremea când exista
doar TVR 1, ºi pe alocuri TVR2, când apãreai
la televizor, puteai fi sigur cã te urmãresc cel
puþin 15 milioane de telespectatori. Astãzi în
schimb, când ne stau la dispoziþie peste 50 de
posturi de televiziune, este aproape imposibil sã
realizezi un impact asemãnãtor. Din raporturile
GEMA ºtiu cã sunt difuzat la radio în
Germania, dar ºi în alte þãri. Este bine ºi mã
bucurã acest lucru, însã nu sunt presat de
necesitatea de a scoate piese în continuu pe
piaþã. Totuºi mi-am propus sã mai produc un
CD numai cu piese personale sau compuse de
Elvin, cântate în limba romanã.

I.v.R.-Z.: ?tiu cã ºi fiul dumneavoastrã v-
a moºtenit acest har. Cum este colaborarea cu
Elvin?

R.D.: Aºa este, încã de mic copil arãta o
chemare ºi un talent deosebit pentru muzicã.
Dupã 12 ani de pian, inclusiv la Conservatorul
Richard Strauss din München, are o serioasã
pregãtire muzicalã. Colaborarea noastrã se
întoarce în timp pânã în anul 1988, când la 7 ani,
a cântat alãturi de mine ºi orchestra de jazz pe

care o conduceam, arãtând ca în afarã muzicii
Bach ºi Debussy, avea o predilecþie ºi spre alte
genuri muzicale. La 13 ani a participat la mari
festivaluri internaþionale în Franþa, Finlanda,
Egipt sau în Turcia, unde eu am fost
compozitorul pieselor pe care le interpreta. La
14 ani însã îºi fãcuse debutul ca ºi compozitor ºi
solist, în duet cu mine, pe un CD. La 17 ani a
semnat un contract exclusiv cu prestigioasa casã
de discuri WEA (Warner Brothers), participând
ca cel mai tânãr concurent la preselecþia din
Germania pentru Eurovision. De mai mulþi ani
încoace, tot mai des eu interpretez piese pe care
Elvin le-a scris ºi le-a produs. De asemeni, am
apãrut adeseori împreunã la emisiuni de
televiziune, la festivaluri internaþionale sau la
multe concerte, în Europa dar ºi în SUA. În ceea
ce priveºte colaborarea muzicalã, avem o relaþie
colegialã ºi totodatã cât se poate de
profesionalã. Elvin compune cu mare uºurinþã,
atât muzica ºi versurile, iar eu sunt foarte
bucuros când îmi solicitã pãrerea în legãturã cu
câte o piesã pe care a scris-o. La fel fac ºi eu:
Elvin este primul care îºi exprimã verdictul la o
primã audiþie a pieselor ce-mi aparþin.
Colaborarea mã þine tânãr, cel puþin în spirit, ºi
mã ajutã sã merg înainte cu timpul.

I.v.R.-Z.:  Dacã ar fi sã vã întoarceþi în
timp, ce aþi face ºi ce nu aþi mai face?

R.D.:Fiind nãscut în zodia Balanþei, sunt un
om chibzuit ºi caut în permanenþã sã gãsesc un
echilibru, pentru mine, dar mai ales pentru cei
din jurul meu. În ciuda faptului cã sunt foarte

spontan, nu-mi place sã iau hotãrâri pripite. Nu
am regrete mari care privesc lucruri esenþiale.
Toatã copilãria mi-am dorit sã devin actor de
film, ºi totuºi nu am urmat drumul acestei
dorinþe. Poate cã am fost în permanenþã prea
exigent cu mine însumi. Nefiind sigur cã voi fi
vreodatã un bun actor, am abandonat acest vis.
Inconºtient ºi fãrã sã dezvãlui vreodatã fiului
meu acest secret, se pare cã i-am transmis
aceastã chemare lãuntricã. Dupã ce l-am vãzut
pe Elvin jucând în ºase filme americane ºi un
film german,  în mod indirect visul meu a
devenit realitate. Totuºi, întorcându-mã în timp,
aº fi curios sã aflu ce aº fi fãcut, dacã m-aº fi
nãscut în SUA ºi mi-aº fi trãit anii rebeli ai
hippy-lor  de exemplu la San Francisco. Un
lucru însã este absolut sigur: ”Ori de câte ori m-
aº întoarce în timp, m-aº dedica cu trup ºi suflet
muzicii, aºa cum am fãcut-o ºi pânã acum”.

I.v.R.-Z.: Un gând pentru cititorii noºtri?  
R.D.:Vã doresc sã aveþi posibilitatea ºi

tenacitatea de a transpune toate visele d-voastrã
pe pelicula realitãþii. Chiar ºi realizãrile cele mai
impunãtoare ºi impresionante  pornesc  de la o
simplã dorinþã, de la un gând sau un vis.
Crezând în viabilitatea lui, el va deveni ceva
real. Marele filozof german Friedrich Nietsche
a spus cândva: „Fãrã muzicã viaþa este pur ºi
simplu o eroare”. Într-adevãr, muzica ne face
mai sensibili, mai buni, mai receptivi pentru tot
ce nu putem atinge cu privirea. Vã doresc tot
binele din lume!

Ionela van Rees-Zota

Dacã trebuie sã
atunci cel mult nouã înºine”
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În ultimele sãptãmâni toatã atenþia
redacþiei noastre s-a îndreptat spre un caz
deosebit. Îl ºtiu pe Alex din ziua când s-a
întâmplat acest accident. Am fost marcatã
de tot ce s-a întâmplat ºi luni de-a rândul,
alãturi de alte mãmici, de pe un grup închid
de pe FB ne-am rugat pentru micuþ. Am
plâns alãturi de mama lui atunci când au
vrut sã-l deconecteze de la aparate, apoi am
plâns de bucurie când am aflat cã Alex a dat
semne cã îþi va reveni. Apoi am continuat
lupta, am mers mai departe ºi am susþint
prin Agenþia de Presã campania de strân-
gere de fonduri pentru operaþiile acestuia. 

Primul pas a fost fãcut, mai sunt mulþi
de acum înaite, iar micuþul Alex are nevoie
de ajutorul nostru. Orice bãnuþ este
binevenit! ªi TU poþi ajuta! Zilele trecute,
dupã 11 ore de intervenþie, Alex a facut
primul pas cãtre noul sãu chip

Bodrum, 27 august 2015, Turcia-
Pacientul Alexandru Raul Botorea, în
vârstã de 2 ani ºi 5 luni, a fost operat
miercuri 26 august, la spitalul Acibadem
Bodrum de cãtre Prof. Dr. Mehmet Mutaf,
specialist în Chirurgia Plasticã, Esteticã ºi
Reconstructivã. Intervenþia pentru
reconstrucþia pleoapelor, nasului ºi a gurii a
fost reusitã, iar pacientul, în urma vizitei
postoperatorii are evoluþie favorabilã.

“Intervenþia efectuatã a fost prima din o
serie de trei intervenþii planificate pentru
reconstrucþia feþei ºi a degetelor de la
ambele mâini. Prima intervenþie a durat

aproximativ 11 ore ºi a presupus refacerea
pleoapelor superioare ºi inferioare, elibera-
rea regiunii periorbitale-comisuroplastie,
reconstrucþia gurii ºi buzelor, reconstrucþia
nasului- prima parte”, a declarat Prof. Dr.
Mehmet Mutaf. “Astãzi oamenii din
România ºi din Turcia s-au rugat pentru
Alex împreunã. Am finalizat cu succes
prima etapã, însã mai avem de fãcut multe
lucruri pentru el”, a mai declarat medicul
chirurg. Durata spitalizãrii va fi de apro-
ximativ 2 sãptãmâni, iar ºederea pacien-
tului Alexandru Botorea se va prelungi la
Bodrum pânã la urmãtoarea intervenþie,
care va avea loc peste aproximativ 2 luni de
zile. Pacientului i se va monta un dispozitiv
pentru dilatarea þesutului în vederea creãrii
unui nou þesut pentru transplantare. „A
doua intervenþie va presupune reconstrucþia
nasului ºi a þesutului facial, de asemenea, se
va încerca eliberarea þesutului afectat de la

mâini pentru a crea miºcare între degetul
mare ºi mânã. A treia interventie,
recomandatã când pacientul va avea vârsta
de 6 sau 7 ani, va presupune reconstrucþia
degetelor de la ambele mâini ºi a urechilor”
a mai declarat medicul chirurg. Pacientul a
fost internat în spitalul Acibadem Bodrum
în data de 24 august 2015, pentru
intervenþia de reconstrucþie a feþei, ca
urmare a unei arsuri de gradul III ºi IV la
cap ºi mâini, survenite în urma exploziei
unei maºini în aprilie 2015 în România. 

Intervenþia ºi deplasarea pacientului
Alexandru Botorea ºi a familiei a fost
posibilã datoritã campaniilor umanitare de
strângere de fonduri, iar prima intervenþie
în valoare de 30.000 Euro, a fost platitã de
cãtre Asociaþia „Salveazã o Inimã” din
România. Costul estimativ pentru a doua
intervenþie va fi de aproximativ 40.000
euro, de asemenea pacientul va avea nevoie
ºi de fonduri necesare pentru tratament
postoperator ºi perioada de recuperare. 

Ne rugãm Domnuli sã fie bine ºi sã se
strângã sumele necesare pentru
urmãtoarele intervenþii....
Cont în LEI:
RO32BTRLRONCRT0295690001
Cont în EURO: RO79BTRLEURCRT
0295690001
Cod swift: BTRLRO22
Titular conturi: Botorea Ana Daniela 
Cont paypall: daniela_ela93@yahoo.com

Redacþia

Ajutã-l pe Alex sã fie un copil normal
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LARG- Liga Asociaþiilor Române
Germane vã invitã la spectacolul
„Chemarea pãsãrii de acasã” susþinut de
maestrul Tudor Gheorghe.

Spectacolele au loc în urmãtoarele
oraºe:

09 oct. Nürnberg 90429,
Dreiennigkeitskirche, Glockendonstr.
15. Info Tel. 01795056065
sau 01792972868

10 oct. Stuttgart 70469, Festhalle
Feuerbach, Kärntnerstr. 48, St
Feuerbach, ora 18.00. Info Tel.
01733008253 sau 0711291344.

11 oct. München 82216, Malching,
Sala Angerwirt Sportplatzstr. 7, ora
16.00. Info Tel. 0893007668 sau
01728915332.

Informaþii generale: 01733008253.
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Ionela van Rees-Zota (I.v.R.-
Z.): Cine este Elena Cesar von
Sachse? Ne puteþi spune câte ceva
pentru cei care nu vã cunosc? 

Elena Cesar von Sachse (
E.C.v.S.): Ce aº putea sã spun
despre mine, ca sã mã prezint celor
care doresc sã mã cunoascã. Sunt o
femeie optimistã, veselã, om de
acþiune. Nu-mi lipseºte
entuziasmul atunci când sunt
provocatã într-o acþiune
interesantã, am iniþiativã, sunt o
bunã organizatoare, atunci când
cineva mi-o cere, ºi mã implic cu
trup ºi suflet în ceea ce fac. Am o
fire practicã, realistã pe de o parte,
iar pe de altã parte, una romanticã,
sentimentalã, sensibilã. Muncesc
cu plãcere, deoarece cel mai mare
duºman al meu e plictiseala. Nu-mi
place sã muncesc de „mântuialã“,
sau cum se spune „sã-mi vãd
urechea plãtitã“, ci sunt
conºtiincioasã, chiar mã simt
rãspunzãtoare pentru ceea ce las în
urma mea. Iubesc verdele naturii,
florile ºi în special copacii. Mã
fascineazã miile de stele de pe cer,
din miezul verii. Îmi place soarele,
lumina, tot ce-i strãlucitor. Desigur
muzica, poezia, pictura, romanele
clasice, tot ce þine de artã. În aceiaºi
mãsurã mã atrag romanele poliþiste
sau istorice, unde existã acþiune,
luptã, în care e preamãrit curajul,
tenacitatea, corectitudinea, un
caracter mãreþ. Nu-mi plac
brutalitatea, tristeþea, rãutatea,
minciuna. Mi-e fricã de întuneric.  

Îmi place sã cânt ºi sã
dansez...dansul a fost de când mã
ºtiu o mare bucurie pentru mine.
Am fost ºi sunt mulþumitã de viaþa
mea, chiar ºi în momentele mai
grele, nu mi-am pierdut speranþa ºi
nici încrederea în propriile mele
puteri. Într-un cuvânt m-am simþit
mereu un om mulþumit, iubit,
fericit.   

I.v.R.-Z.:  Sunteþi mereu un
copil, prin cãrþile pe care le scrieþi.
Cum este sã fii mereu în aceastã
lume? 

E.C.v.S.:  Sã trãiesc într-o
lume de vis, sã-mi fãuresc vise
frumoase, asta face  parte din viaþa
mea. De când mã ºtiu am trãit

concomitent ºi paralel, doua vieþi.
Cea realã, viaþa de zi cu zi, ºi
cealaltã a viselor cu care sunt într-
un continuu dialog. Îmi vin fel ºi fel
de gânduri ºi idei. Îmi imaginez fel
ºi fel de întâmplãri frumoase. Cred
cã acest fel de-a fi, a þinut vie
fantezia ºi acel suflet de copil, de
care am nevoie spre a scrie basme. 

I.v.R.-Z.:  De unde vã vine
imaginaþia ºi fantezia?

E.C.v.S.:  Aici aº rãspunde cu
un citat din povestea „Inorogul din
vis” apãrutã în acest an la Editura
Avalon din Cluj-Napoca, editura
doamnei Amalia Lumei: 

-„Vrei sã zici cã povestitorul s-
a inspirat din viaþa oamenilor
adevãraþi? - întrebã nepotul, în
continuare cu gândul de-a prelungi
discuþia cât mai mult.

- Exact!
- Numai cã întâmplãrile din

viaþa oamenilor nu sunt poveºti
pentru copii – adãugã bãieþelul,
satisfãcut sã o punã pe bunica în
încurcãturã.

- Ai dreptate. Dar ele pot
deveni poveºti în momentul în care
autorul se lasã purtat pe aripa
fanteziei.

- ªi unde-l duce fantezia?
- În imaginaþie.
- Oaaa…dar asta ce-o mai fi?
- Un fel de vrajã a minþii, care-

i cuprinde pe neaºteptate pe acei
oameni care au darul scrisului.“  

Aºa  fac ºi eu. Îmi vine o idee.
Mã proiectez eu însumi într-un
personaj. ªtiu începutul ºi încerc sã
aflu sfârºitul, inventând fel ºi fel de
acþiuni ºi întâmplãri palpitante ºi
neaºteptate, care sã mulþumeascã ºi
sã fie o surprizã pentru cititor.
Sincerã sã fiu, de multe ori am
sentimentul  cã cineva mi-a dictat
tot ce am scris. Acest lucru mi se
pare foarte interesant, nu?

I.v.R.-Z.: Aþi scris vreodatã la
cerere?

E.C.v.S.:  Nu neapãrat la
cerere, ci la nemulþumirea fratelui
meu, Pecican Ovidiu, ºi el scriitor,
în legãturã cu povestea lui
„ªugubeaþã“. Pentru el povestea
era reuºitã, dar prea scurtã. Am
completat-o ºi se vede cu folos. A

fost editatã de douã edituri. 
Dacã cineva mi-ar cere sã-i

scriu o poveste, aº face-o cu
plãcere. Ar fi ca o provocare pentru
mine . Îmi trebuie doar câteva
elemente de care sã þin seama.

I.v.R.-Z.:  Ce cãrþi au apãrut ºi
cum sunt primite pe piaþã?

E.C.v.S.:  În 10 ani au apãrut
destule cãrþi la diferite edituri.

De exemplu cartea mea de
debut ÞARA FERICIRII
conþinea 14 poveºti în 408 pagini, a
apãrut la Editura Desire Cluj-
Napoca. Mi-au trebuit 10 ani ca sã
reuºesc sã le ilustrez ºi apoi sã le
editez. 

Câteva dintre poveºtile mele au
apãrut ºi la Editura Anamarol din
Bucureºti, dar în format de Lux, A4
aºa cum am dorit sã le vãd editate,
am apãrut la Editura Ecou
Transilvan din Cluj- Napoca
între 2013-2015. Aceste poveºti
sunt: Rotofel, Þara Fericirii,
Dragonul Roºu, Gâsca Uriasã,
Poveºti de Iarnã, Poveste de
paºte.

Din poveºtile mai vechii
enumãr câteva:

Legendele Nurnbergului, În
þara Poveeºtilor Strãbune,
Morcovel ºi Morcoveaþã,
Drãcuºorul Alb ºi Hannes.

În 2009 povestea lui
ªugubeaþã a apãrut într-o
antologie îngrijitã de Irina Petraº ºi
editatã la Casa cãrþii de ºtiinþã, în
Cluj-Napoca.

Experienþele mele literare nu s-
au oprit aici, ci în 2010 au apãrut
douã povestiri în ANTOLOGIA
PROZEI SCURTE TRANSIL-
VANE ACTUALE, coordonatã
de Ovidiu Pecican.

În 2015 mi-au fost editate mai
multe cãrþi la Editura AVALON
din Cluj-Napoca editura doamnei
Amalia Lumei ºi anume: Douã
poveºti, Grãdina bunicului ºi
Inorogul din vis.  Apoi carþile de
povestiri: CÃLÃTORIA ºi RE-
ÞETE CULINARE, PENTRU
GUSTURI LITERARE.

În acest an, la aceeaºi editurã,
îmi va apãrea primul meu roman de
aventurã fantezie intitulat
CÃMAªA PURPURIE

I.v.R.-Z.:  Din amintirile
copilãriei aþi scris vreodatã? 

E.C.v.S.:  Da, în „Reþete
culinare pentru gusturi literare“ am
scris ºase povestioare inspirate din
amintirile copilãriei.

I.v.R.-Z.:  Care sunt
personajele preferate din cãrþi?

E.C.v.S.:  Toate personajele
create de mine îmi sunt dragi,
totuºi am ºi personaje preferate ca
de exemplu prinþesa Cezara, din
„Þara Fericirii“, „Rotofel“, Bunica
din povestea „Grãdina bunicului“,
Drãcuºorul ªmecherici ºi
Drãcuºorul Alb ºi desigur micul
inorog din povestea „Inorogul din
vis“. Iar din romanul meu,
„Cãmaºa Purpurie“, eroul principal
al cãrþii, Mortes dar ºi cavalerul
Ziga. 

I.v.R.-Z.:  Familia vã susþine
în acest hobby?

E.C.v.S.:  Foarte mult. Toþi mã
susþin într-o formã sau alta, dar cel
mai mult fratele meu mai mic
Pecican Ovidiu, vãrul meu Pecican
Alexandru care m-au încurajat ºi
m-au susþinut mereu, atunci când
uneori mai pierdeam din
entuziasmul meu înnãscut. În
direcþia muzicalã, fratele meu mai
mare Constantin Femmig. 

Am uitat sã spun cã în afarã de
literaturã, aproape de la început, am
fost atrasã ºi de muzicã...La început
am compus la fiecare poveste, câte
un cântecel cu text adecvat. Apoi
am încercat cam toate genurile
muzicale, cântece pentru copii,
cântece de inspiraþie folcloricã,
cântece de dor de þarã, muzicã
uºoarã, cântece de Crãciun, muzicã
în stil de gess...

Am participat la Festivalul
literar Liviu Rebreanu unde am
luat cu cartea mea de debut ÞARA
FERICIRII premiul juriului în
anul 2005 în oraºul Bistriþa. Am
participat ºi la Festivale de muzicã
pentru copii din Oneºti ºi din
Nürnberg unde am luat mai multe
premii locul I, locul II, ºi III, pre-
miul juriului. Am colaborat foarte
mult ºi am fost susþinutã ºi ajutatã
de profesorul Gherma Ioan din
Turda, cu copiii cãruia am parti-
cipat la festivalul din Nürnberg. 

ªi ca sã închei lista realizãrilor
muzicale, am compus ºi am scris
textul la un Muzical intitulat DOR
NESTINS inspirat din viaþa lui Ion
Budai Delaanu, care va avea
premiera în 2015 în luna
Noiembrie cu ajutorul regizoarei
INA HUDEA de la Conservatorul
din Cluj Napoca. 

Aceastã realizare muzicalã o
consider cea mai mare realizare a
mea, un fel de VIS ÎMPLINIT.
Farã ajutorul fraþilor mei, a familiei
mele, nu aº fi putut ajunge aºa de
departe. 

I.v.R.-Z.:  Dacã ar fi sã vã
întoarceþi în timp, ce aþi face ºi ce
nu aþi face?

E.C.v.S.:  Sunt sigurã cã dacã
m-aº întoarce în timp, dar aº avea
aceleaºi sentimente, aceleaºi trãri,
dorinþe ºi vise, aº fi exact aºa cum
sunt azi. Cu bune ºi rele, dar cu
aceeaºi dorinþã nestrãmutatã „de-a
lãsa ceva în urma mea“. 

I.v.R.-Z.:  Un gând pentru
cititorii noºtri.

E.C.v.S.:  Le doresc tuturor sã
rãmânã activi, optimiºti, veseli. 

Ionela van Rees-Zota

INTERVIU CU ELENA CESAR VON SACHSE-
scriitoarea cãrþilor pentru cei mici



De la “Sfântul
Ardealului”, pãrintele
Arsenie Boca, ne-au rãmas
o serie de învãþãturi ºi
sfaturi duhovniceºti cu un
impact puternic asupra
fiinþei spirituale. Pe lângã
acestea, duhovnicul le-a
lãsat urmaºilor o rugãciune
pe care o rostea în fiecare
dimineaþã ºi care îi liniºtea
sufletul ºi spiritul.

Începe-þi ºi tu ziua cu
rugãciunea de dimineaþã a
pãrintelui Arsenie Boca
pentru a avea sãnãtate, putere
de muncã, liniºte sufleteascã
ºi a te þine departe de cele
rele. Iatã cum sunã aceastã
rugãciune, conform site-ului
www.crestinortodox.ro.

“Doamne Iisuse
Hristoase, ajutã-mã ca astãzi
toatã ziua sã mã lepãd de
mine însumi, cã cine ºtie din

ce nimicuri mare vrajbã am
sã fac ºi astfel, þinând la

mine, sã Te pierd pe Tine.
Doamne Iisuse

Hristoase, ajutã-mi ca
rugãciunea Preasfântului
Tãu nume sã-mi lucreze în
minte mai mult decât
fulgerul pe cer, cã nici
umbra gândurilor rele sã nu
mã întunece, cãci iatã
pãcãtuiesc în tot ceasul.

Doamne, Cela ce vii în
tainã între oameni, ai milã de
noi, cã umblãm
împiedicându-ne prin
întuneric. Patimile au pus tinã
pe ochii minþii, uitarea s-a
întãrit în noi ca un zid,
împietrind în noi inimile
noastre ºi toate împreunã au
fãcut temniþa în care Te
þinem bolnav, flãmând ºi fãrã
hainã, aºa risipind în deºert
zilele noastre, umbriþi ºi
dosãdiþi pânã la pãmânt.

Doamne, Cel ce vii între
oameni în tainã, ai milã de
noi ºi pune foc temniþei,
aprinde dragostea în inimile

noastre, arde spinii patimilor
noastre ºi fã luminã sufletelor
noastre.

Doamne, Cela ce vii în
tainã între oameni, ai milã de
noi, vino ºi Te sãlãºluieºte
întru noi, împreunã cu Tatãl
ºi cu Duhul Tãu cel Sfânt.
Cãci Duhul Sfânt se roagã
pentru noi cu suspine
negrãite, când graiul ºi
mintea rãmân neputincioase.

Doamne, Cel ce vii în
tainã, ai milã de noi, cãci nu
ne dãm seamã cât suntem de
nedesãvârºiþi ºi cât eºti de
aproape de sufletele noastre
ºi cât ne depãrtãm noi prin
pãcatele noastre.

Ci lumineazã lumina Ta
peste noi, ca sã vedem lumina
prin ochii Tãi, sã trãim în
veci prin viaþã Ta. Lumina ºi
Bucuria noastrã, slavã Þie!
Amin.”

Ec. Ivan Monica-Elena
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Expoziþia „Portrete ale
minoritãþii germane“,
vernisatãîn luna august la
FDGR, reuneºte grupaje foto
realizate în cadrul a douã
ateliere intensive; unul
organizat în luna noiembrie
2014, iar al doilea în luna
mai 2015. Au fost expuse 53
de fotografii caºerate pe mai
multe panouri, imagini care
„portretizeazã“ viaþa saºilor
transilvãneni din Bekokten,
Seligenstadt ,Hermannstadt
ºi din Hosman. Imaginile au
fost surprinse de 10 ado-
lescenþi, cu vârsta cuprinsã
între 16-25 de ani. Imaginile
suport sunt susþinute ºi de
interviuri, de poveºtile scurte
din vremuri trecute sau care
vin sã marcheze prezentul
celor imortalizaþi. În
principal am cataloga
conceptul în sfera abordãrilor
documentare. În cadrul
seminarelor ºi a orelor
practice, tinerii au folosit
aparate foto vechi (n.n. din

anii ‘50). În plus, în cadrul
acestor ateliere intensive
tinerii au utilizat ºi negative
realizate cu aceste aparate,
apelând ºi la tehnicile clasice
de mãrire. Cei 10 practicanþi
au îmbinat tehnicile foto cla-
sice cu procesarea digitalã.
De facto, imaginile expuse

sunt rodul acestui proces.
Proiectul „Portrete ale mino-
ritãþii germane“, promovat ºi
iniþiat de „Institutul pentru
Relaþii Culturale Externe“, a
fost realizat în cooperare cu
organizaþia de tineret a
FDGR Sibiu.

http://www.tribuna.ro

PPoorrttrreettee  aallee  mmiinnoorriittããþþiiii  ggeerrmmaannee

Rugãciunea de dimineaþã 
a pãrintelui Arsenie Boca, cea mai
scurtã cale cãtre liniºtea sufletului
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ªi în cea de-a 4-a sãptãmânã fierbinte de iulie
2015 (au fost zile la rând cu temperaturi de 38°C)
au continuat în Austria evenimentele culturale
care fac din Þara Alpilor centrul culturii muzicale
mondiale. Sâmbãtã, 25 iulie 2015 a avut loc în
Castelul Leopoldskron o Galã ocazionatã de
deschiderea festivã a Festivalului de la Salzburg,
ajuns la cea de a 95-a ediþie, la care au participat
numeroase personalitãþi ale vieþii culturale ºi
politice austriece ºi internaþionale, în frunte cu 5
Miniºtri austrieci ºi cu Preºedintele Austriei Dr.
Heinz Fischer, însoþit de soþia sa Doamna Margit
Fischer, având ca invitaþi de onoare pe Domnul
Klaus Iohannis, Preºedintele României, însoþit de
soþia sa Doamna Carmen Iohannis, într-o þinutã
deosebit de elegantã, aflaþi la prima vizitã oficialã
în Austria. Cu trei zile mai înainte, miercuri 22
iulie 2015, a avut loc – în prezenþa Preºedintelui
Austriei Dr. Heinz Fischer, însoþit de soþia sa
Doamna Margit Fischer – deschiderea oficialã a
Festivalului de la Bregenz (Bregenzer
Festspiele), cu premiera operei Turandot de
Giacomo Puccini. În aceeaºi zi, împreunã cu alþi
30 de colegi jurnaliºti austrieci – originari din
Austria, România, Slovacia, Slovenia, Ungaria,
membri ai IN PRESS (International Press
Organisation Vienna) - organizaþie internaþionalã
de Presã cu sediul la Viena, condusã de
experimentatul jurnalist Michael Kress –, am
vizitat oraºul natal al lui Mozart, Salzburg.

Programul zilei a cuprins o vizitã la „Castelul
plãcerilor” Hellbrunn – construit de episcopul
Markus Sittikuk von Hohenems, între anii 1613
ºi 1615, în urmã cu 400 de ani –, cu vestitele
„jocuri de apã” ºi un „teatru mecanic” unic în
lume.  Urmãtoarea vizitã a fost la Muzeul aviaþiei
ºi al maºinilor de curse de Formula 1
din modernul Hangar 7 (Red Bull-Hangar) – o
construcþie multifuncþionalã cu un restaurant
modern, bar, cofetãrie, sãli pentru expoziþii ºi alte
evenimente –, la Aeroportul din Salzburg.  

Dupã-amiaza a continuat cu o vizitã la
Fabrica de bere „Stiegl-Brauerei”, înfiinþatã în
urmã cu 523 de ani (în anul 1492), la sfârºitul
cãreia am fost invitaþi la o gustare bogatã,
„stropitã” din belºug cu bere. Ultima parte a
programului a fost participarea la vernisajul
expoziþiei de fotografie a artistei-fotograf Claudia
Henzler, iniþiatoarea proiectului de pace
„Friedens-Kunstprojekt” cu titlul „A fi OM”,
care a realizat un portret imens (5m x 4m.), în
memoria unei mame din Bosnia „die alte Hava”
(bãtrâna Hava), ai cãrei fii au murit, alãturi de alþi
8.000 de bosniaci, în luptele de acum 20 de ani
din Srebrenica, dupã destrãmarea vechii
Jugoslavii, portret ce a fost instalat pe peretele
exterior al Domului din Salzburg.

Pe drumul de întoarcere cu autobuzul, de la
Salzburg la Viena, am fost însoþiþi, în cele 3 ore
de cãlãtorie, ºi de câteva reprize de ploaie, care au
mai rãcorit puþin aceastã searã canicularã de iulie,
dupã o zi obositoare dar deosebit de interesantã.

Reporteri: Agnes ORBAN ºi Mihai
ANTHONY

Fotografii: Rudolf ERBER

Jurnaliºtii
viziteazã oraºul lui
Mozart, Salzburg

Institutul Cultural Român de la Viena a
organizat duminicã, 23 august, începând cu
ora 10.30, un tur ghidat al câtorva locuri din
capitala Austriei legate de biografia
compozitorului român George Enescu (19
august 1881 – 4 mai 1955), care a locuit ºi
studiat în Viena în perioada 1888 – 1894.
Punctul de întâlnire pentru participanþi a
fost biserica Karlskirche (Karlsplatz, 1040
Viena). Turul a început cu primul popas al
tânãrului George Enescu în Viena:
pensiunea doamnei Emmy Ursichtz
(Frankenberggasse 6), unde a sosit în
toamna anului 1888 împreunã cu pãrinþii
Costache ºi Maria Enescu.

Traseul a trecut pe lângã clãdirea din
Nibelungengasse 10, adresa apartamentu-
lui profesorului de vioarã Joseph
Hellmesberger Junior ºi reºedinþa lui

George Enescu pe durata ºederii sale în
Viena.

Ultimul popas a fost Wiener
Musikverein (Musikvereinsplatz 1), locul
în care George Enescu a studiat între anii
1888 – 1894 ºi unde a primit, în 15 iulie
1893, Gesellschafts-Medalia Musikverein.

Turul a fost gratuit ºi se desfãºoarã în
limba românã. Participarea a fost posibilã
în baza înscrierii pânã pe 20 august
la uawg@rkiwien.at. Proiectul s-a înscris în
programul „Enescu ºi Viena“ derulat de
ICR Viena pe parcursul anului 2015, care
cuprinde o serie de evenimente cu rolul de
a prezenta publicului opera ºi biografia
compozitorului român George Enescu.

„George Enescu a studiat în Viena
între anii 1888-1894 cu Ernst Ludwig
(pian), Robert Fuchs (compoziþie) ºi

Joseph Hellmesberger jun. (vioarã) care s-a
ocupat în mod deosebit de el, gãzduindu-l
în apartamentul sãu din Niebelungengasse
ºi plasându-l adesea în mijlocul orchestrei
filarmonice a conservatorului în timpul
repetiþiilor pentru ca acesta sã poatã explora
ºi asimila universul sonor al ansamblului
din jurul sãu. George Enescu se afirmã la
început ca violonist pe scena muzicalã
internaþionalã, debutând în anul 1892 în
sala Bösendorfer din Viena, alãturi de
profesorul sãu Joseph Hellmesberger jun.
ºi însoþit de criticile entuziaste ale presei
vieneze. Definitorie pentru George Enescu
a fost ºi întâlnirea cu Johannes Brahms: în
1894 Enescu a avut onoarea de a face parte
din ansamblul filarmonic ce interpreta
„Sinfonia nr. 1“ a compozitorului german.
Tot la Viena a descoperit ºi muzica lui
Richard Wagner, de a cãrei forþã de
fascinare nu s-a mai putut desprinde
niciodatã. La vârsta de 12 ani Enescu îºi
încheie studiile în Austria ºi se desparte de
Conservatorul din Viena purtând în tolbã
prestigioasa medalie de argint a Societãþii
Prietenilor Muzicii.“ (Românii de pe
Ringstrasse: trasee de ieri prin Viena de azi,
Gabriel Kohn, Peter Schubert, Editura
Institutului Cultural Român, Bucureºti,
2015). Evenimentul a fost organizat cu
sprijinul Societãþii Internaþionale „George
Enescu“ din Viena ºi a Muzeului Naþional
„George Enescu“ din Bucureºti.

Sursa: icr.ro
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Tur ghidat: Enescu ºi Viena

Direcþia Românii din Afara Graniþelor
ºi Limba Românã a Institutului Cultural
Român ºi Institutul Cultural Român de la
Viena în colaborare cu Ambasada
României la Viena, Consulatul Onorific al
României la Graz ºi Minoritenkonvent
Graz a marcat  Ziua Limbii Român printr-
un spectacol de muzicã ºi dansuri
folclorice susþinut de Ansamblul ‘Rapsodia
Cãlimanilor’. Evenimentul a avut loc joi,
27 august, ora 19,00, la Minoritensaal din
Graz (Mariahilferplatz 3). Seara s-a
încheiat cu degustarea vinurilor Prince
Stirbey.

Ansamblul folcloric profesionist,
Rapsodia Cãlimanilor’a fost înfiinþat în
anul 1990 ºi are în componenþã atât
dansatori, orchestrã ºi soliºti vocali

consacraþi, cât ºi tineri care preiau ºi
transmit mai departe valorile folclorului
românesc. Coregrafia este semnatã de
Vasile Gabor, iar orchestra este condusã de
maestrul dirijor Alexandru Demeter.
Ansamblul îºi desfãºoarã activitatea sub
egida Centrului Cultural Topliþa, aflat în
subordinea Ministerului Culturii.

Muzica ºi dansurile interpretate de
Ansamblul, Rapsodia Cãlimanilor’sunt
specifice zonelor etnografice de la poalele
Munþilor Cãlimani, Gurghiului, Giurgeu-
lui, Bistriþei, Valea Mureºului Superior ºi
Câmpia Transilvaniei. Repertoriul ansam-
blului include o serie de suite ºi cântece:
suite de jocuri populare din zona Topliþa
(Bilbor, Corbu, Subcetate, Sãrmaº), Valea
Mureºului Superior, Câmpia Transilvaniei,

Valea Târnavelor, Moldova (Valea
Trotuºului), Maramureº, Banat, Muntenia
(Breaza), zona Fãgãraºului (Crihalma),
Bistriþa-Nãsãud, Cãluºul Oltenesc, jocuri
þigãneºti ºi dansuri de societate.

Ansamblul a participat la numeroase
festivaluri naþionale (Baia Mare, Târgu Jiu,
Târgu Mureº) ºi internaþionale: Franþa,
Bulgaria, Albania, Ucraina, Ungaria,
Grecia, Republica Moldova ºi Qatar. Anul
trecut, Institutul Cultural Român a susþinut
participarea Ansamblului ‘’Rapsodia
Cãlimanilor’’ la Festivalul de cântece ºi
jocuri româneºti din Timoc (Serbia), unde
s-a bucurat de un real succes din partea
publicului participant.

Institutul Cultural 
Român de la Viena

Ziua Limbii Române sãrbãtoritã în Austria:
Spectacol folcloric al Ansamblului ‘Rapsodia
Cãlimanilor’ la Minoritensaal din Graz



Conferinþa cu tema „Plimbare
muzicalã în Viena pe Ringstrasse“,
dedicatã împlinirii a 150 de ani de la
inaugurarea acestui bulevard, a fost
susþinutã marþi 25 august, în trapeza
din spaþiile medievale ale Muzeului
Naþional Cotroceni, de dr. Thomas
Aigner, directorul Colecþiei de
Muzicã a Bibliotecii din Primãria
capitalei Austriei.

Potrivit conferenþiarului, la 1
mai 1865, împãratul Franz Iosif
inaugura Ringstrasse, pe locul
fostului zid al oraºului Viena, deºi
majoritatea clãdirilor nu erau încã
terminate. Transformarea acestei
zone prin proiectul unic de
construcþii a durat peste o jumãtate
de secol, clãdirile reprezentative,
ridicate una dupã alta, precum ºi
întregul bulevard inspirând
numeroºi compozitori. „Nu este
deloc surprinzãtor cã printre ei s-a
numãrat ºi familia Strauss cu
valsuri, polci, cadriluri ºi marºuri,
compuse întotdeauna la anumite

evenimente. Aceasta se vede în
titlurile lucrãrilor, ca de pildã în
partitura de valsuri Rathhaus-Ball-
Tanze ºi Neu-Wien de Johann
Strauss sau Schwarzenberg-
Monument-Marsch al fratelui sãu
Josef. Pentru a promova vânzarea,
ediþiile pentru pian aveau coperþi
frumos ilustrate. Un exemplu
edificator îl reprezintã Demolirer-
Polka de Johann Strauss, a cãrei
muzicã ilustreazã dãrâmarea zidului
oraºului“, a explicat dr. Aigner.

Alãturi de familia Strauss,
numeroºi alþi compozitori au
marcat evenimentul: Carl Michael
Ziehrer (valsul Wiener Burger),
Josef Kaulich (Hochquellen) la
inaugurarea fântânii din Schwarze-
nbergplatz, a precizat acesta.

Refacerea imaginii oraºului a
fost ºi pe placul unor admiratori ai
compozitorilor, care nu îºi câºtigau
existenþa prin muzicã. Astfel Ernst
Lotz, provenind din cunoscuta
dinastie Lotz a fabricanþilor de

produse din sticlã din sudul
Boemiei, a compus partitura de vals
Wiener Stadtpark. Dar, din punct de
vedere artistic, mult mai interesantã
este compoziþia lui Aron Isak Elias
Stadterweiterung-Quadrille, „de o
calitate muzicalã semnificativã“, a
spus Thomas Aigner, care a dedicat
o parte semnificativã a conferinþei
acestui compozitor.

Dintre compozitorii de operetã,
Carl Millocker a fost cel care s-a
lãsat inspirat de Ringstrasse.
Bulevardul îl interesa ca un simbol
al vieþii mondene, al unui nou stil de
viaþã faþã de generaþia care
îmbãtrânea. Alte cuplete, de pildã
despre parcul oraºului sau primãrie,
sunt opera unor binecunoscuþi
compozitori vienezi precum Carl
Lorens, Johann Siolyak.

Othmar Klose, Ernst Hahnel,
Carl Schmitter, Josef Franz
Wagner, Paul Roche, Johan Oser
sau Ernst Arnold au fost alþi
compozitori inspiraþi de frumuseþile

Ringstrasse ºi de istoria oraºului
care au fost evocaþi de dr. Aigner.

Punctatã adeseori cu inserturi
muzicale, bogat ilustratã imagistic,
conferinþa de la Muzeul Naþional
Cotroceni face parte din cea de-a
XIV-a ediþie a Festivalului
Internaþional „Johann Strauss“,
organizat, în perioada 23 — 30
august, de Asociaþia Românã a
Iubitorilor Valsului.

Nãscut în anul 1958 la Viena,
Thomas Aigner este, din anul 2000,
directorul Colecþiei de Muzicã a
Bibliotecii din Primãria Vienei. A
susþinut numeroase conferinþe ºi a
publicat lucrãri ºtiinþifice privind
muzica secolelor al XIX-lea ºi al
XX-lea, o pondere deosebitã în
aceste lucrãri deþinând-o viaþa ºi
opera lui Johann Strauss.

Sursa: agerpres.ro

Conferinþa „Plimbare muzicalã în Viena
pe Ringstrasse“, la Muzeul Cotroceni
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Cea de-a 25-a ediþie a festivalului
internaþional de muzicã Forum
Gitarre Wien s-a desfãºurat în
perioada 24-30 august la Viena.
Concertul de deschidere, ce a avut loc
luni, 24 august, la ora 19.30, în Sala
Ehrbar a Conservatorului din Viena
(Muhlgasse 30, 1040 Viena), a fost
susþinut de tânãrul chitarist român
Alecu Ciapi, acompaniat de chitarista
Margarita Escarpa (Spania).

Festivalul internaþional de
muzicã Forum Gitarre Wien a fost
înfiinþat în anul 1990 de Jorgos
Panetsos ºi Gerald Smrzek ºi îºi
desfãºoarã activitatea sub egida
Direcþiei Culturale a Municipalitãþii
Viena. La ediþiile precedente ale
festivalului au participat artiºti de
renume precum Roberto Aussel
(Argentina), Stephan Beck
(Germania), Marcin Dylla (Polonia),
Dale Kavanagh (Canada), Carlos
Pérez (Chile) ºi lutierul român
Constantin Dumitriu. Forum Gitarre
Wien este în prezent cel mai mare
festival de chitarã clasicã din Austria.

Ediþia din acest an a festivalului a
cuprins concerte de muzicã clasicã
(susþinute de Alecu Ciapi, Margarita
Escarpa, Paul Galbraith, Duo Zsapka,
Carlo Marchione, Andrea de Vitis,
Marcin Dylla, Alvaro Pierri, Jure
Cerkovnik, Bozhana Pavlova ºi
Davide Tomasi), conferinþe (susþinute
de Carlo Marchione, Michael
McMeeken, Daniel Zucali ºi Thomas
Offermann), expoziþii de partituri

(Haus der Musik Trekel,
Guitarissimo), o expoziþie de
instrumente muzicale, precum ºi
master classes la care vor participa
muzicieni, compozitori ºi producãtori
de pe plan internaþional.

În cadrul festivalului au fost
organizate competiþiile 20th
Internaþional Competition (rezervatã
muzicienilor cu o vârstã de pânã în 32
de ani) ºi 18th Internaþional Youth
Competition (rezervatã muzicienilor
cu o vârstã de pânã în 17 de ani).

Juriul competiþiei a anunþat
câºtigãtorii în cadrul galei de
decernare a premiilor ce a avut loc
duminicã, 30 august, la ora 18.30.

Alecu Ciapi (n. 1998) a început
studiul chitarei la vârsta de 6 ani sub
îndrumarea profesorului ?tefan
Trifan ºi studiazã în prezent cu
profesorul Eugen Mang. Chitaristul a

câºtigat mai bine de 50 de premii la
concursuri ºi festivaluri naþionale ºi
internaþionale dintre care amintim
premiul I la ediþia din anul 2009 a
Festivalului Internaþional de Chitarã
din Transilvania, premiul I la cea de-
a 12-a ediþie a Guitar Art Festival
Belgrade (unde a participat la un
master class cu Pepe Romero),
premiul I la Sarajevo Internaþional
Guitar Festival (2012), premiul III la
European Competition for Young
Guitarists ‘Andres Segovia’ (2012),
premiul I la Festivalul Internaþional
de Chitarã Clasicã Sinaia (2014),
premiul I la Festivalul Internaþional
al Tinerilor Chitariºti ‘Eduard
Pamfil’ Timiºoara (2014) ºi premiul I
la Forum Gitarre Wien Internaþional
Youth Competition (2014).

Institutul Cultural 
Român de la Viena

Un sistem de ajutor social destinat persoanelor care nu
mai au posibilitatea materialã de a-ºi întreþine animalele de
companie ia amploare în Austria, unde, încã din 2008,
funcþioneazã cu succes magazine sociale, care primesc
donaþii de la diverse întreprinderi ºi oferã alimente la
preþuri scãzute pentru clienþii cu venituri mici. Numit
‘Futterbox’ (‘Cutia cu alimente’), acest proiect a fost lansat
în oraºul Sankt Pölten, capitala landului Austria Inferioarã,
în anul 2013, când, din cauza crizei economice, unele
familii au început sã se confrunte cu mari dificultãþi în
hrãnirea mascotelor lor. Ulterior, organizaþia condusã de
Nikodemus Catikkas, fondator ºi preºedinte al ‘Futterbox’,
ºi-a extins activitatea la Viena, unde repartizeazã, la
interval de trei sãptãmâni, 400 de kilograme de mâncare
pentru câini, pisici ori pãsãri. De câteva luni, organizaþia
are ºi un sediu în Graz, capitala landului Stiria, al doilea
oraº ca mãrime din Austria. ‘Noi ajutãm la hrãnirea
animalelor de companie, dar responsabilitatea continuã sã
fie a proprietarilor’, a explicat, pentru EFE, Nikodemus
Catikkas. În prezent, donaþiile permit satisfacerea tuturor
solicitãrilor de ajutor primite în Viena, inclusiv plata
cheltuielilor legate de asistenþa medicalã a animalelor.
Persoanele care recurg la ‘Futterbox’ provin din diferite
straturi sociale, dar au ceva în comun, ºi anume: criza le-a
diminuat drastic veniturile. Pentru primirea acestor ajutoare
trebuie sã fie îndeplinite o serie de criterii, printre care un
anumit nivel al veniturilor ºi un numãr maxim de patru
mascote într-un cãmin. ‘Futterbox’ este inspirat din
proiecte similare din Germania. Donaþiile pe baza cãrora
funcþioneazã provin de la magazine cu produse pentru
animale, precum ºi de la persoane care vor sã contribuie la
asigurarea unei vieþi mai bune pentru animalele de
companie din cãminele persoanelor cu venituri mici.

Sursa: agerpres.ro

În Austria s-au înfiinþat
ajutoare sociale pentru
persoanele care nu-ºi mai
permit sã-ºi întreþinã
animalele de companie

Alecu Ciapi deschide festivalul
Forum Gitarre Wien 2015
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Institutul Cultural Român
de la Viena ºi Teatrul Pygmalion
a prezentat spectacolul-lecturã
„Insula“ („Die Insel“) de Gellu
Naum în data de 31 iulie de la ora
20.00. Evenimentul a  marcat
împlinirea a 100 de ani de la
naºterea dramaturgului, poetu-
lui, prozatorului ºi eseistului
român. Gellu Naum (1 august
1915 – 29 septembrie 2001), de
origine aromânã, ºi este consi-
derat cel mai important repre-
zentant român al curentului
suprarealist ºi unul dintre ultimii
mari reprezentanþi ai acestuia pe
plan european.

În regia lui Tino Geirun,
spectacolul susþinut la Teatrul
Pygmalion a avut urmãtoarea
distribuþie: Ingeborg Mammerler,
Julia Prock-Schauer, Viktoria
Deixler, Philipp Kaplan, David
Igniatovic ºi Paul Gruber. 

Traducerea în limba germanã a
piesei de teatru a fost realizatã de
Kerstin Ahlers ºi a fost inclusã pe
ebook-ul lansat în 2011 de Centrul
Naþional al Cãrþii. Lectura scenicã
de la Viena se desfãºoarã cu
sprijinul Fundaþiei „Gellu Naum“.

„La prima impresie, «Insula»
parodiazã, cu delicii, celebrul
roman de aventuri Robinson
Crusoe al lui Daniel Defoe. De

fapt, Gellu Naum lucreazã pe un
program suprarealist în zona
literaturii pentru copii. (…)
Aventurosul infantil devine marcã
stilisticã ºi program estetic.
Subiectul este abracadabrant,
intriga stufoasã ºi complicatã în
stilul romanelor de aventuri, iar
genealogiile funambuleºti sunt mai
ceva decât în romanele de familie
engleze. Gellu Naum contestã, nu
numai întreaga civilizaþie literarã,
dar ºi una vizualã mai mult
influentã. Exhibiþionismul literar
este pus în cea mai jenantã luminã
(…). Omul Robinson este despuiat
de orice iluzii de grandoare. Este
ridicol, satisfãcut de sine, arogant ºi
filistin. Naufragiul noului
Robinson este comic ºi nu creator.
O genezã burlescã echivalentã cu
apariþia unei specii umane rapace
care ia totul în posesie (…).“
Mircea Ghiþulescu, Avangarda
silenþioasã a lui Gellu Naum

„Când încã nu se ºtia nimic
despre «Cântãreaþa chealã» ºi
«Aºteptându-l pe Godot», când
teatrul absurdului nu numai cã nu
ºi-a primit botezul, dar public încã
nici nu se nãscuse, primul text
dramatic scris de Gellu Naum,
Exact în acelaºi timp, a fost tipãrit,
în 1945, în volumul «Teribilul
interzis». Tehnica scriiturii,
replicile ºocante, insinuãrile, lipsa

aparentã de coerenþã, harul de a
imagina ºi crea personaje ºi situaþii
care aparþin altei logici decât celei a
normalitãþii, surprinzând printr-un
ridicat grad de insolit, anticipeazã
multe din atributele definitorii pe
care le vom întâlni mai târziu în
«Poate Eleonora…», «Ceasorni-
cãria Taus» ºi «Insula», cât si în
teatrul scris de Eugène Ionesco þi
Beckett. Ceea ce nu înseamnã cã
Gellu Naum i-ar fi influenþat
cumva, ci cã geniul sãu literar a
acþionat independent.“ Ion Coco-
ra, Dramaturg „pe cont propriu“

Teatrul Pygmalion din Viena,
condus de regizorul de origine
românã Geirun Tino promoveazã
prin spectacolele organizate
interculturalitatea ºi dramaturgia

europeanã cu puternice accente pe
schimbul cultural între România ºi
Austria. Teatrul împlineºte în
stagiunea 2015/2016 douãzeci de
ani de existenþã. Repertoriul
prezintã atât producþiile de succes
din perioada 1995-2015, precum ºi
piese de teatru reprezentative
pentru teatrul românesc.

Spectacolul face parte din seria
de evenimente organizate de
Institutul Cultural Român de la
Viena pentru a marca centenarul
Gellu Naum. 

Gellu Naum s-a nãscut la 1
august 1915 la Bucureºti. A
absolvit în 1937 filozofia la
Universitatea din Bucureºti. În
1938 pleacã la Paris la îndemnul
prietenului sãu, pictorul Victor

Brauner, unde îºi continuã studiile
de filozofie la Sorbona. Prin
intermediul lui Brauner ia contact
cu grupul suprarealist francez
animat de André Breton. În 1941 se
constituie grupul suprarealist
român (alcãtuit din Gellu Naum,
Gherasim Luca, D. Trost, Virgil
Teodorescu ºi Paul Pãun), a cãrui
activitate, deosebit de intensã între
anii 1945-1947, îl va face pe Breton
sã afirme: „Centrul lumii s-a mutat
la Bucureºti“. Dupã 1947, grupul
se destramã. Între 1948 ºi 1949,
Gellu Naum scrie poemul cu tentã
filozoficã ºi ezotericã „Calea
ºearpelui“, experienþã care îi va
marca definitiv stilul. În anii ‘50 ºi
‘60, publicã mai multe cãrþi de
literaturã pentru copii. Continuã sã
scrie, pe ascuns, poeme suprarea-
liste. Odatã cu perioada destinderii
regimului, în 1968, publicã volu-
mul „Athanor“. Cu acest volum ºi
cu urmãtoarele („Copacul-animal“,
„Tatãl meu obosit“, etc.), Gellu
Naum reuºeºte sã stârneascã unele
reacþii în rândul criticilor, dar
începe sã fie recunoscut ca scriitor
important abia dupã publicarea
romanului „Zenobia“ (1985). În
numai câþiva ani, apar numeroase
ediþii traduse din poemele lui Gellu
Naum. Se stinge din viaþã la 29
septembrie 2001.

Sursa: icr.ro

Insula de Gellu Naum la Teatrul Pygmalion

Asociaþia „Neuer Weg“ din
Fãgãraº (www.neuerweg.ro), condusã
de cunoscutul ecologist Hans Hedrich,
a dat recent publicitãþii o analizã cutre-
murãtoare privind modul în care
corporaþia austriacã Holzindustrie
Schweighofer a pãgubit furnizorii de
lemn (printre care ºi Romsilva) ºi statul
român cu suma de 130 de milioane de
euro, utilizând o metodã neomologatã
în România, aºa-zisa mãsurãtoare cu
„clupa rotativã“ (rotierenden Kluppe),
numitã ºi „metoda austriacã“.   Din
2003 ºi pânã în prezent, firma
aparþinând lui Gerald Schweighofer,
om de afaceri din Austria, utilizeazã în
fabricile de debitare ºi prelucrare a
lemnului din localitãþile Sebeº,
Rãdãuþi (probabil ºi Reci),
echipamente electronice de mãsurare a
lemnului rotund, ce funcþioneazã dupã
principiul clupei rotative. Dupã cum a
demonstrat Hans Hedrich, acest sistem
mãsoarã un volum de lemn cu
aproximativ 10,2% mai mic decât
volumul fizic/real, existând diferenþe
semnificative ºi faþã de rezultatele
mãsurãtorilor cu alte sisteme legale
utilizate în România sau în strãinãtate.
„În România“, aratã preºedintele
Organizaþiei „Neuer Weg“, „clupa ro-
tativã nu a fost supusã niciodatã unei
proceduri complete de înregistrare ºi
de verificare metrologicã. Pânã în

prezent, aceastã problemã nu a fost
cunoscutã publicului larg ºi nici
autoritãþile nu i-au acordat atenþie - din
necunoaºtere ºi/sau poate chiar din
complicitate“. Metoda aceasta de
mãsurare a fost, desigur, creatã ºi
omologatã în Austria, de unde ºi
denumirea de „metoda austriacã“, dar,
fiind controversatã, nu este permisã în
Germania, unde se foloseºte o metodã
electronicã de mãsurare diferitã, cu
rezultate mai apropiate de volumul
fizic al buºteanului. Citând specialiºti
ºi chiar firma care produce clupa
rotativã, Hans Hedrich a aflat cã, de
regulã, calculatorul instalaþiei este
programat sã caute cel mai mic
diametru, nu pe cel mijlociu, cum s-a
fãcut decenii întregi cu clupa forestierã
manualã (ºublerul forestier) ºi cum se
face cu sistemul electronic german.
Astfel, la „scarã austriacã“, valorile
diametrelor se rotunjesc „în minus“,
înainte de calcularea volumului
fiecãrui buºtean. Solicit cititorului un
pic de rãbdare, cãci e vorba de cum se
furã statul român sub ochii miopi ai
Biroului de Metrologie. Se ia o
pereche de diametre minime, iar
calculul volumului trece prin etape
diverse de „rotunjire la valoarea
inferioarã“. Pe scurt, se dã un diametru
mediu „de douã ori fictiv“, de 24,85
cm. Sistemul electronic austriac,

programat sã þinã cu patronul, va
calcula ºi va factura numai 24 cm! La
fiecare buºtean se furã 0,85 cm din
diametrul mediu real! Înmulþiþi aceastã
valoare cu milioanele de buºteni cãzuþi
pradã tãierilor în râs, practicate de
firma austriacã... De aici a calculat
Asociaþia „Neuer Weg“ cele minimum
130 de milioane de euro. Dacã, în acest
caz, Biroul de Metrologie închide ochii
(oare îi sunt închiºi?), nu la fel stã
Registrul Auto Român (spre exemplu
comparativ), în cazul omologãrii
automobilelor strãine. Cine nu ºtie cã
ultimul rãcnet de Mercedes, BMW sau
Rolls Royce nu poate fi înmatriculat în
România, fãrã omologarea RAR?
Atunci, cum poate d-l Gerald Schwei-
ghofer sã lucreze nestingherit, cu un
sistem de mãsurare neomologat ºi
neacceptat de þãri cu tradiþie în materie
forestierã, ca Germania? A gãsit, se
înþelege, în România „niºa de opor-
tunitate“, a înþeles repede „sistemul“
local ºi a dat lovitura, susþinut din greu
de Ministerul de Externe de la Viena.
În loc de încheiere, citiþi, vã rog,
celebra inscripþie în englezã, remarcatã
de un þigan de la þarã, într-o vitrinã din
Bucureºti, dar silabisitã cãtre piranda
sa, conform bancului de odinioarã:
The future of Romania... Viitorul
României, ce mai...

http://www.formula-as.ro

„Metoda austriacã“„Nonseum“, primul muzeu al
absurdului din lume. Ce obiecte
bizare se aflã în vitrinele sale

Austria este prima þarã din lume care a deschis un
muzeu al absurdului. Botezat „Nonseum“, muzeul
gãzduieºte pe rafturile sale diverse invenþii total inutile
sau alte obiecte ciudate. Cele mai inutile ºi ciudate
invenþii din lume ºi-au gãsit locul într-un muzeu din
Austria. „Nonseum” – botezat astfel prin combinarea a
douã cuvinte din limba englezã: „nonsense” (absurd) ºi
„museum” (muzeu) – se aflã în localitatea
Herrnbaumgarten, din apropierea graniþei cu Cehia, scrie
The Local Austria.

Aºadar, în vitrinele ºi pe rafturile muzeului sunt
expuse, printre altele, o valizã transparentã pentru nudiºti,
un aspirator automat pentru nas, o plutã pentru muºtele
cãzute în supã ºi chiar o puºcã cu þeava întoarsã destinatã
sinucigaºilor.

Ideea înfiinþãri unui muzeu al absurdului îi aparþine
sculptorului Fritz Gall. Acesta, împreunã cu alþi câþiva
artiºti austrieci, a organizat iniþial, în anul 1984, un târg de
invenþii nereuºite. Pentru cã respectivul eveniment a avut
mare success în rândul publicului, bãrbatul s-a gândit sã
continue proiectul. Aºa a luat naºtere Nonseum, ale cãrui
colecþii se îmbogãþesc de la an la an.

„Le punem oamenilor un zâmbet pe buze, dar,
totodatã, îi facem sã se gândeascã o secundã”, a explicat
Susanne Machac, managerul muzeului.

Piesa ei preferatã din Nonseum este o farfurie „cu
scurgere”, ce îþi permite sã „scapi” de mâncare atunci
când te-ai sãturat sau pur ºi simplu nu îþi place gustul ei.

„Este una dintre exponatele mele favorite. Îmi doresc
sã fi avut aºa ceva atunci când eram copil”, a glumit
Susanne.

Sursa: realitatea.net



Guvernul belgian a decis sã creeze
‘de urgenþã’ circa 2.500 de locuri
suplimentare, în special în vechi cazãrmi
militare, pentru a face faþã afluxului de
solicitanþi de azil, informeazã AFP.

‘Afluxul important de solicitanþi de
azil necesita adoptarea unor mãsuri
urgente. Astfel, am propus guvernului
aceastã mãsurã de urgenþã, pentru ca eu
sã pot oferi un loc de primire tuturor
persoanelor care înainteazã o cerere de
azil’, a declarat secretarul de stat pentru
probleme de azil ºi imigraþie al Belgiei,
Theo Francken.

Decizia a fost luatã în cadrul unui
consiliu de miniºtri ‘electronic’, în
timpul cãruia aceºtia au fost consultaþi
prin e-mail ºi a fost deblocatã o sumã de
circa 15 milioane de euro pentru
finanþarea acestor noi locuri de primire.

‘Niciun buget suplimentar nu i-a fost
solicitat guvernului. Aceste mãsuri sunt
temporare ºi unele locuri vor fi
operaþionale în douã sãptãmâni’, a
subliniat Francken, naþionalist flamand,
într-un comunicat.

Printre locurile reþinute pentru
primirea rapidã de solicitanþi de azil
figureazã în mod concret cazãrmi goale
ºi foste cartiere militare din întreaga
þarã. Capacitãþile de primire ale centrelor
Samu Social ºi Crucii Roºii vor fi de
asemenea majorate.

În faþa recentului aflux de cereri de
azil, guvernul belgian de dreapta,
condus de liberalul Charles Michel, a
activat deja 2.100 de locuri de primire
provizorii, însã acestea nu au fost
suficiente.

Belgia înregistreazã din primãvarã o
puternicã creºtere a numãrului de cereri
de azil, care a ajuns de la 1.289 în aprilie
la 2.960 în iulie, potrivit statisticilor
oficiale.

Sursa: agerpres.ro

Belgia a creat
2.500 de locuri
suplimentare
pentru primirea
solicitanþilor
de azil

Cãpºunarii, exodul creierelor, cerºetorii, romii, muncitorii în
construcþii, cei care au grijã de copiii sau de bãtrînii strãinilor ºi…
lista rãmîne deschisã. Românii din afara graniþelor sînt împãrþiþi ºi
amestecaþi. Ca ºi cei care au rãmas în þarã. S-a tot vorbit, de altfel,
despre o altã Românie, cea din afara graniþelor. Oficial, ar fi formatã
din circa douã milioane de români. Neoficial, cifra ar fi mai mult
decît dublã. Ceea ce conteazã. S-a vãzut la ultimele alegeri (ºi nu
numai). Obiºnuim, însã, sã vorbim despre românii din diaspora
atunci cînd banii pe care-i trimit în þarã întãresc leul. Sau cînd se fac
cozi la graniþã. „Se întoarce diaspora“ sau „Pleacã diaspora“. („Ce aþi
luat cu dvs.?“ – întreabã de fiecare datã reporterii. Bineînþeles,
slãninã ºi cîrnaþi.) Ne amintim de diaspora cînd se fac studii despre
copiii lãsaþi singuri acasã. Sau cînd se face turul localitãþilor cu case
mari, cu etaj, construite în toatã þara cu banii trimiºi de românii din
strãinãtate. Case mari, dar pustii. Sînt, deja, niºte tipare atunci cînd
vorbim despre cei plecaþi din þarã. La ultimele alegeri, însã, diaspora
a ieºit din tipare. Reacþia românilor din strãinãtate faþã de modul în
care au fost organizate alegerile anul trecut a surprins. S-a spus atunci
cã cei din afarã au învãþat mai repede decît cei de acasã sã-ºi apere
drepturile. Alþii au fost revoltaþi ºi au spus cã e inadmisibil ca unii
care au plecat din þarã sã decidã rezultatul alegerilor.

Denumirea de RomBel vine de la românii din Belgia. E o
asociaþie înfiinþatã prin 2002, în primul rînd din nevoia de
comunicare. Orice nou-venit aflã de la RomBel cum sã închirieze o
casã, sã-ºi deschidã un cont sau sã-ºi gãseascã de lucru, cum sã se
fereascã de þepe sau unde se întîlnesc românii. A fost tipãrit ºi un ghid
al românilor în Belgia. Acum, însã – jumãtate în glumã, jumãtate în
serios – se gîndesc sã tipãreascã un ghid al românilor (care au fost în
Belgia) în România. Un ghid care sã te ajute sã te descurci în þara ta.
Pentru cã mulþi dintre ei se gîndesc sã se întoarcã în România. Dar
lucrurile nu sînt simple. „80 la sutã dintre noi ne-am întoarce dacã…“
(ºi aici urmeazã o întreagã listã de condiþii) – spune Dorin Fleºeriu.
Dorin este membru fondator al Asociaþiei Românilor din Belgia.

S-a nãscut în Alba Iulia ºi lucreazã în Bruxelles din 2000.
Dorinþa de întoarcere în România ºi-o spune în sala unui institut de
traduceri aflat la doi paºi de Parlamentul European. E duminicã ºi
cîteva zeci de români s-au întîlnit la ceea ce se cheamã Dialogurile
RomBel. Sînt invitaþi oameni din þarã – politicieni din diferite partide,
ziariºti sau scriitori, pentru cã vor sã afle din cîte mai multe surse ce
mai e acasã. Deºi par sã ºtie foarte bine.

Lista condiþiilor puse de diaspora, ca sã revinã în România, este
una lungã, explicã Dorin Fleºeriu. Pe primul loc, însã, se aflã
corupþia. „Vrem sã ne întoarcem, dar vrem sã ne întoarcem într-o þarã
sãnãtoasã din acest punct de vedere. Pe de altã parte, avem nevoie de
poveºti de succes ale unora care s-au întors ºi au reuºit acasã. În alte
þãri existã cluburi care te sprijinã. Un lucru e sigur: nu ne-am întoarce
niciodatã sã lucrãm pentru un patron român, de exemplu, dupã
experienþa acumulatã ºi dupã standardele descoperite aici. Am ajuns
la concluzia cã a fost mai uºor sã plecãm decît e sã ne întoarcem.“

Românii din Belgia sînt îngrijoraþi cã parlamentarii vor sã

modifice fãrã dezbatere publicã atît Codul Penal, cît ºi pe cel de
Procedurã Penalã, cã vor sã reducã competenþele DNA-ului sau cã
Laura Codruþa Kövesi va fi schimbatã ºi cã lupta împotriva corupþiei
va fi compromisã. Au organizat ºi un protest în faþa Ambasadei
României de la Bruxelles, pentru apãrarea Justiþiei. Au ieºit în stradã
aºa cum au fãcut-o ºi la alegeri, dar ºi la mitingurile pentru Roºia
Montanã. Trimit pachete în þarã pentru copiii sãraci sau se implicã în
cazuri umanitare. E clar cã integrarea în Belgia nu a însemnat ruperea
de România. Codruþa Filip (care a început cu munca de jos în Belgia,
dar a fãcut un master în Studii Europene ºi acum lucreazã la
Parlamentul European) vrea sã scrie o carte: Ultimii emigranþi, primii
europeni. Îmi spune cã majoritatea oamenilor pe care i-a cunoscut,
lucrînd la aceastã carte, îºi doresc sã facã ceva pentru România, la un
moment dat. Din þarã sau din strãinãtate. Existã, însã, ºi… ceilalþi.
Românii care încã nu-ºi gãsesc locul, nu-ºi cunosc drepturile sau nu
ºtiu legislaþia belgianã. Aºa cã la Dialogurile RomBel au fost invitaþi
ºi juriºti ºi consuli, sã le explice ce au de fãcut ca sã nu mai fie
victimele propriei ignoranþe, pînã la urmã. Sau propriei inconºtienþe.
Unii pleacã de acasã, racolaþi, se împrumutã ca sã plãteascã sume
pentru slujbe pe care nu le primesc niciodatã. Vin la Consulat sau la
biserica româneascã, unii cu copiii în braþe, ºi plîng cã nu mai au bani
nici de mîncare, cu atît mai puþin pentru biletul de avion de
întoarcere. În programul de repatrieri voluntare, Lituania a avut de la
începutul anului douã cazuri. România – peste 400.

Cornel Radu-Loghin, unul dintre reprezentanþii RomBel, îmi
spune cã foarte mulþi dintre românii din Belgia sînt exploataþi chiar
de cãtre români. „Li se cer bani pentru un loc de muncã, iar dacã
acesta le este oferit, de multe ori e fãrã acte ºi cu un salariu mult prea
mic, în cele mai grele condiþii.“

Anul trecut, cînd am stat la Bruxelles trei sãptãmîni (într-un
stagiu oferit de Parlamentul European), l-am cunoscut pe medicul
Cornel Diaconescu. Trãieºte la Bruxelles dinainte de 1989. Din
cabinetul sãu, cei mai mulþi emigranþi români se vãd ca niºte oameni
neliniºtiþi, care nu-ºi gãsesc locul. „În general, unii o duc bine, cîºtigã
mai bine, dar majoritatea sînt destabilizaþi de schimbãrile de viaþã, de
ritm, de limbã. Chiar dacã ºi-au creat «ghetoul» lor – cu magazine,
restaurante sau discoteci româneºti… Aici, femeile care fac menaj au
o diplomã de facultate în þarã! Sînt probleme, tensiuni. Presiunea e
mare pentru cã ºi concurenþa e mai mare. Iar emigrantul nu vine aici
pentru cã þara e frumoasã, ci pentru cã nu mai are din ce sã trãiascã
acasã. Aici cîºtigã mai mult, dar nu trãieºte neapãrat mai bine, pentru
cã este mãcinat de stres ºi de dorul de casã. Uneori, cel mai dificil e
pentru copii. Unii se adapteazã foarte repede ºi nu-ºi mai imagineazã
întoarcerea, iar uneori sînt obligaþi de pãrinþi sã se întoarcã – pentru
cã pãrinþii sînt cei care nu s-au adaptat, în timp ce alþii nu se adapteazã
niciodatã. Eu cred cã emigrarea nu este bunã niciodatã. Emigrantul
nu e un om fericit, e un om care nu are de ales. ªi cînd am venit eu
în Belgia, strãinãtatea era un miraj. Dar mirajul nu existã“ – e convins
medicul Diaconescu. „Diagnosticul“ lui mi se pare foarte dur, dar
sînt convinsã cã ºtie ce vorbeºte. Înainte sã ne despãrþim, mã invitã
sã-l însoþesc la o vizitã pe care o face fãrã sã fie plãtit. Facem un mic
ocol ºi-mi aratã reºedinþele dintr-un cartier exclusivist al Bruxelles-
ului, unde preþul unei case ajunge la cifre ameþitoare.

Destinaþia noastrã, însã, a fost o camerã la mansarda unui imobil
modest. Acolo locuia singur un bãrbat de aproape 90 de ani.
Emigrase în Belgia în urmã cu aproape zece ani, împreunã cu fiul
sãu. Între timp, acesta a plecat în Canada, iar bãtrînul a rãmas singur,
bolnav, într-o þarã în care nu cunoaºte nici limba.

Cum spuneam, diaspora e împãrþitã ºi amestecatã.
LILIANA NICOLAE

Sursa: rombel.com
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Grand-Place, celebra piaþã din
Bruxelles, ºi clãdirea în stil gotic a
primãriei acestui oraº belgian sunt
transformate de joi pânã duminicã
într-o impresionantã grãdinã
amintind de barocul italian, în
cadrul celei de-a doua ediþii a
evenimentului Flowertime, scriu
ziarele belgiene ‘Le Soir’ ºi ‘La
Libre Belgique’, prezentând galerii
de încântãtoare imagini.

Vizitatorii care soseau în luna
august se interesau în legãturã cu
covorul de flori care se realizeazã în
acest punct de maximã atracþie
turisticã o datã la doi ani, aºadar, ‘a
fost absolut necesar sã imaginãm un
alt eveniment floral’, a declarat
Annette Katz, de la organizaþia ‘Tapis
de fleurs’, care se ocupã de ‘þesutul’
covorului floral, explicând astfel
modul în care a apãrut Flowertime.

A fost un pariu reuºit, având în

vedere cã prima sa ediþie, din 2013, a
atras 20.000 de persoane care au
admirat aranjamentele confecþionate
din aproximativ 10.000 de flori.

Organizatorii îºi propun ca
Flowertime sã devinã o vitrinã a

artiºtilor florari belgieni ºi au invitat
pentru acest an 25 dintre aceºtia, din
toate cele trei regiuni ale þãrii. Artiºtii
au fost aleºi de autoritãþile municipale
pe baza unui concurs de proiecte.

Turul expoziþiei începe din

Grand-Place, unde o alee cu aer
toscan, mãrginitã de chiparoºi ºi de
flori albe, roºii ºi portocalii, conduce
spre curtea interioarã de la Hotel de
Ville, ornatã cu diferite plante
mediteraneene.

În interiorul edificiului, se
remarcã scara decoratã superb, care
dã impresia unui colþ de junglã, cu
liane ºi plante agãþãtoare, care au pus
stãpânire pe balustrada din fier forjat.

Sala de cãsãtorii a fost amenajatã
de Tom Nackaerts, câºtigãtorul
titlului de Cel mai bun artist floral din
Belgia în 2012, iar noul aspect al sãlii
de consiliu este datorat lui Mark
Colle, cunoscut pentru diferite
colaborãri cu designeri din lumea
modei. Iar ca buchet final, marea salã
goticã, decoratã de Frederiek Van
Pamel, prezintã turiºtilor o masã
renascentistã, pregãtitã parcã pentru
un fastuos banchet veneþian.

Sursa:  agerpres.ro

Grand-Place din Bruxelles, 
transformatã într-o grãdinã italianã în stil baroc

ICR Bruxelles cautã un
profesor nativ de limba românã, ca
limba strãinã pentru adulþi în anul
academic 2015-2016.

Misiunea ICR Bruxelles o
constituie promovarea limbii, a
civilizaþiei ºi a culturii române în
rândul publicului din Benelux.

În perioada 28 septembrie 2015
– 24 iunie 2016, ICR Bruxelles
organizeazã cursuri de limba
românã, structurate pe 6 niveluri de
predare (A1, A2, B1, B2, C1, C2)
în acord cu Cadrul European
Comun de Referinþã pentru limbri
strãine.  

Selecþia candidaþilor se va face
în funcþie de urmãtoarele criterii:

calificare profesionalã relevantã,
experienþã de predare a limbii
române pentru strãini, recomandãri,
reputaþie, preþ ºi calitate. 

Profilul cãutat este: profesor de
limba românã nativ, disponibil 5
zile pe sãptãmânã, de luni pânã
vineri de la 18.30 pânã la 20.30. Nu
este necesarã o prezenþã fizicã la
birou. 

Profesorul reþinut în urma
selecþiei va fi remunerat lunar, în
funcþie de numãrul de ore de
predare efectuate.

Dacã sunteþi interesaþi de
aceastã ofertã, vã rugãm sã ne
trimiteþi candidatura dumneavoastrã
în limba românã la adresa:

or.rci@sellexurb, pânã la data de 11
septembrie 2015 (ofertele depuse
dupã aceastã datã nu vor fi luate în
considerare). 

Selectarea profesorului ºi
interviurile de recrutare vor avea
loc în zilele de 14 ºi 15 septembrie
2015.

Dosarul de candidaturã va
cuprinde:

1. CV
2. Scrisoare de intenþie detaliind

metodologia de predare
3. Recomandãri (facultativ:

constituie un plus)
4. Oferta de preþ pentru ora de

predare
Sursa: icr.ro

Felicitãri ºi mulþumiri artiºtilor
prezenþi la Mons, capitalã
culturalã europeanã 2015

Dupã încheierea cu succes a evenimentelor din
cadrul week-endului cultural românesc de la Mons,
capitalã culturalã europeanã în 2015, organizate de
Institutul Cultural Român Bruxelles ºi Fundaþia Mons
2015, echipa ICR mulþumeºte artiºtilor participanþi,
belgieni ºi români, pentru diversitatea, creativitatea ºi
excelenþa artisticã cu care au încântat publicul din
Mons. Felicitãri ºi succese pe scenele culturale meritã
pe deplin Doru Dumitrescu, Anne Desclée, Cãtãlin
Milea,  Dan Mitrofan, Arthur Balogh, Marinela
Vasilica Ardelean, Jiri Peijffers, Ioana Cristina Mihai,
Laeticia Cellura, Ovidiu Alupei, Cristina Iacob,
Quentin Val, Istvan Szakats, Iarina Copuzaru ºi

Andrei Roºulescu, Alexandru Azamfirei, Antonio
Nyerjak ºi Benoît Neusy. ICR Bruxelles adreseazã
mulþumiri de asemenea artiºtilor Alexandra Suciu ºi
Virgiliu Guraliuc de la Visual Skin. ICR Bruxelles vã
invitã în continuare sã participaþi la evenimentele
culturale organizate la Mons – oraº care îºi meritã
titlul de capitalã culturalã!

Sursa: icr.ro

ICR Bruxelles cautã un profesor
nativ de limba românã,
ca limba strãinã pentru adulþi 



Olanda a câºtigat, joi 13 august
proba pe echipe din cadrul
Campionatelor Europene de dresaj de la
Aachen (Germania), adjudecându-ºi
medalia de aur în faþa Marii Britanii,
medaliatã cu argint, ºi a echipei þãrii
gazdã, care a intrat în posesia bronzului.

Echipa Olandei (Patrick van der
Meer/Uzzo, Diederik van Silfhout/
Arlando, Hans Peter Minderhout/
Johnson, Edward Gal/Undercover) s-a
impus cu un total de 235,629 pct, fiind
urmatã de Marea Britanie — 234,443
pct, având-o în componenþã pe dubla
campioanã olimpicã Charlotte Dujardin,
ºi Germania, fosta deþinãtoare a titlului,
cu 231,157 pct.

Sursa: agerpres.ro

Echitaþie:
Olanda,
medaliatã 
cu aur pe
echipe la CE
de dresaj de
la Aachen

Stella Ronner-Grubaèiæ a fost
numitã ambasador al Olandei în
România ºi Republica Moldova. Fostul
ambasador al Olandei în România,
Matthijs van Bonzel, va pleca în Spania
pentru a ocupa aceeaºi poziþie.

Potrivit unui comunicat al MAE
olandez, citat de mediafax.ro, Stella

Ronner-Grubaèiæ, în prezent director
de comunicare în cadrul Ministerului
Afacerilor Externe de la Haga, a fost
numitã ambasador în România ºi R.
Moldova.

Matthijs van Bonzel ºi-a anunþat
plecarea din România pe Facebook.
„Am fost numit ambasador în Spania.

O mare onoare. Vom pleca în
septembrie. Ne va lipsi România. Cei
doi copii vor rãmâne aici“, a scris van
Bonzel.

Matthijs van Bonzel a fost
ambasador al Olandei în România din
anul 2012.

Sursa: stiri.com
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Locuitorii comunei Berzunti au
avut parte de o bucurie deosebita dupa
ce, zilele trecute, a fost inaugurat in
satul Buda un modern dispensar,
construit de catre o fundatie olandeza.
„Prin realizarea acestei constructii, pe
care ati dus-o la capat, locuitorii
satelor Buda si Bâsca nu vor mai
parcurge distanta de 9 kilometri pâna
in centrul de comuna, atunci când vor
avea nevoie de ajutor medical. Tin sa
felicit in numele locuitorilor comunei
pe voluntarii olandezi si pe tot
parcursul functionarii acestui
dispensar vom tine legatura pentru a
va multumi pentru tot ceea ce ati facut
pentru noi”, a declarat Stefan Tifan,
primarul comunei Berzunti, la
inaugurarea dispensarului.

Un ropot de puternice aplauze a
insotit inaugurarea noului dispensar la
a carui constructie grupul de voluntari
olandezi a lucrat 11 zile, dupa ce timp
de o jumatate de an au procurat in
Olanda toate materialele necesare. Ei
au adus in comuna Berzunti inclusiv

medicamente de stricta necesitate,
folosite curent in tratarea bolnavilor.
In numele grupului olandezilor de la
Fundatia Werkgroep Legveld a vorbit
Daan van der Dool, care a mentionat:
„Pentru noi, vacanta este mai potrivita
sa facem altceva, scopul fiind sa
realizam cladiri ce vor servi
comunitatii. Am dorit sa adaugam si
noi ceva la grija pe care o au altii

pentru România. Toti trebuie ca sa
avem grija de altii si Dumnezeu sa
binecuvânteze aceasta lucrare.
Totodata, multumim pentru
ospitalitate si pentru gazduire si vrem
sa va marturisim ca echipa care ne-a
ajutat la descarcarea TIR-ului (formata
din olandezi si români), a fost cea mai
vesela!”

Saskia Verdoes, presedinta a

Fundatiei „Impreuna pe calea vietii”,
ce isi are sediul in municipiul Onesti si
care s-a implicat foarte mult in
realizarea acestui dispensar, construit
in satul Buda (com. Berzunti), ne-a
declarat: „Ma bucur mult ca grupul de
voluntari olandezi a reusit sa faca
aceasta cladire la care Consiliul Local
Berzunti si Primaria comunei au turnat
temelia din beton. Si in anii trecuti
voluntarii olandezi au realizat lucruri
deosebite in zona, construind
dispensare umane la Dumbrava
(comuna Gura Vaii), la Albele
(comuna Bârsanesti), la Buciumi,
precum si la Colegiul Tehnic «Petru
Poni» din Onesti.

In acest municipiu ei au construit si
o scoala pentru copiii cu dizabilitati.”
Deschiderea noului dispensar a fost
primita cu mare entuziasm de catre cei
care l-au construit, primarul comunei
Berzunti, Stefan Tifan, asigurându-i pe
constructorii olandezi ca „toti cei care
vor veni aici va vor multumi mereu!”

Sursa: desteptarea.ro

Dispensar nou în satul Buda, construit de voluntari olandezi
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Aripa dreaptã, ultima parte din
trilogia Orbitor a lui Mircea
Cãrtãrescu, a apãrut în traducerea
neerlandezã a lui Jan Willem Bos la
editura De Bezige Bij din
Amsterdam, cu sprijinul
Institutului Cultural Român.
Primele douã volume au fost
publicate de aceeaºi editurã în 2010
ºi 2012. Neerlandeza este cea de-a
ºasea limbã strãinã în care trilogia
Orbitor poate fi cititã integral,
dupã germanã, francezã, bulgarã,
suedezã ºi norvegianã. 

„Am predat culturã ºi civilizaþie
româneascã timp de douã semestre la
Amsterdam, în 1994-1995. Cu ocazia
asta am putut cunoaºte mai
îndeaproape spaþiul olandez, a cãrui
sintezã pictural-scripturalã apare în
Orbitor vol. II. E o lume în care eu mã
simt bine, un mare muzeu în aer liber,
în care-i recunoºti pe Ruysdael ºi pe
Vermeer realmente în fiecare colþ de
strada ºi-n fiecare interior. Am avut
norocul ca edituri de mare prestigiu,
ca Meulenhoff si De Bezige Bij sã-mi
publice romanele în condiþii
excepþionale. Mai cu seama trilogia
Orbitor a apãrut, la De Bezige Bij,
într-o ediþie monumentalã, pentru
care sunt recunoscãtor atât marelui
meu prieten ºi traducãtor Jan Willem

Bos, cât ºi tinerei echipe de redactori
ai editurii menþionate, cu care am
colaborat exemplar“, spune Mircea
Cãrtarescu pentru ICR Bruxelles. 

Jan Willem Bos (n. 1954) este
traducãtor, lexicograf, scriitor ºi
editor. A tradus în neerlandezã prozã,
poezie ºi teatru de autori din România
ºi Republica Moldova precum:
Gabriela Adameºteanu, Ana
Blandiana, Grigore Chiper (RMD),
Teo Chiriac (RMD), Iulian Ciocan
(RMD), Mircea Dinescu, Mircea

Eliade, Vasile Gârneþ (RMD),
Norman Manea, Marin Mãlaicu-
Hondrari, Marin Sorescu, Nicolae
Spãtaru (RMD), Arcadie Suceveanu
(RMD), Matei Viºniec, Varujan
Vosganian º. a.    

“Apariþia volumului Aripa
dreaptã reprezintã un moment foarte
important pentru mine, pentru cã
înseamnã încheierea celui mai mare
proiect din carierea mea de
traducãtor. (…) Sper cã traducerea va
fi bine primitã, cã va putea netezi

terenul pentru cât mai multe traduceri
din literatura românã (atât din
România cât ºi din Republica
Moldova) în Olanda ºi Flandra” -
declarã traducãtorul literar Jan
Willem Bos dupã publicarea integralã
în neerlandezã a trilogiei Orbitor. 

În ultimii zece ani, graþie
programelor de sprijinire a
traducerilor literare ale ICR, au apãrut
460 de cãrþi, semnate de 196 de
autori, în 26 de limbi din 32 de þãri.

Sursa: icr.ro

Zaanse Schans este cel
mai important centru al
morilor de vânt din Olanda ºi
se aflã la câþiva kilometri
nord de Amsterdam, în jurul
râului cu acelaºi nume. Poate
fi vizitat ca o excursie de o zi.
Are o arhitecturã de secol
XVII-XVIII ºi prezintã viaþa
idilicã a olandezilor din acele
vremuri fãcând referire la
meºteºugurile tradiþionale ºi
la morãrit. Conþine în jur de
35 de case si mori de vant
traditionale din zona
Zaanstreek. Strãduþele sunt
mici, casuþele la fel, iar
morile au scãri înguste. Toate
morile sunt restaurate ºi
funcþionale. Tot în Zaanse
Schans se poate vizita o
fabricã de brânzã ºi una de
saboþi cu demonstraþii live
pentru turiºti.

În Olanda sunt încã
folosite 1200 de mori de vânt,

pe lângã eolienele ce se
regãsesc in toate zonele þãrii.

În Olanda, sistemul de
drenare este o chestiune
importantã. Olandezii au
nevoie de un sistem de

control al apelor bine
dezvoltat pentru a preveni
inundarea zonelor întinse,
fiindcã unele pãrþi ale
Olandei se aflã sub nivelul
mãrii. Problemele cu apa au

devenit tot mai evidente în
secolul al XIII-lea. Olandezii
au sãpat canale lungi pentru a
scãpa de excesul de apã din
poldere. Aceste canale se
numesc weteringen, iar ele se

pot vedea pe tot cuprinsul
þãrii. Totuºi, aceastã metodã
era suficientã doar pentru o
scurtã perioadã de timp. Solul
deshidratat începea sã scadã
din nou, din cauzã cã
structura sa umedã este mai
compactã, iar nivelul râurilor
începea sã creascã în acelaºi
timp datoritã depozitelor de
sedimente. Era nevoie de o
altã metodã de a menþine
nivelul apei în poldere. Astfel
au decis sã construiascã o serie
de mori de vânt. Morile de
vânt vor pompa apã într-un
rezervor pânã când nivelul
râului atingea un anume nivel,
la care pomparea apei în râu
era din nou posibilã.
Câºtigarea controlului complet
asupra apei nu era niciodatã
posibilã. În trecut, locuitorii
Olandei au suferit din cauza
multor inundaþii catastrofale.

Sursa: cunoastelumea.ro

Zaanse Schans, un sat-muzeu al morilor de vânt

Trilogia Orbitor de Mircea Cãrtãrescu
tradusã integral în neerlandezã



Monologul iubirii

Te întreb,

Tu, chip drag, cu ochi de iarbã ºi obraz de trandafir,

Cine te-a închis în vise, prin livezi, în primãveri,

Unde-ai rãtãcit atâta prin al timpului zefir,

Printre care clipe-ai stat când ai poposit în ieri?

Cin’þi-a dat în dar tisteþea ºi zãduful din deºerturi,

ªi þi-a pârjolit privirea ºi sãrutul plin de dor?

Cine te-a legat în lanþuri de-aºteptare ºi-n ce porturi

Valul te-a uitat pe þãrmuri când se legãna uºor?

Unde-i floarea dragã þie, ce din lacrimi mereu creºte
Botezând-o cuacestea când în suflet þi-a intrat?
Primãvara vieþii tale ai uitat-o? Unde-þi este
Când îmbraci singurãtatea ºi bei cupe de oftat?

ªi-mi rãspund,
Te-ai rãnit adânc prin vreme ºi  prin clipe tot pãºind
ªi-ncercând sã îþi faci viaþa colþ de rai în colþ de vis,
Te-ai încoronat cu greul zi de zi prin greu mergând
Fãrã-a crede cã þi-e dat ºi un drum spre paradis!

Dar încearcã, ºi,
Stropii reci de apã vie ce-o sã þi se-aºeze-n gene,
Prelingãndu-þi-se-n tainã peste sufletul uscat,
Lasã-i c-o înmugurire, ce se naºte, nu te teme,
Ca încet sã te cuprindã, sã-þi dea vieþii un înalt…

Cel din visele-þi din vremea când seninul avea soare,
Lunã, stele ºi nori paºnici în plutire peste timp,
Când iubirea, perlã rarã, se tot ascundea în mare,
Iar tu o gãseai oriunde, fãrã-a da nimic la schimb!

ªi atunci,
Nori-þi grei, umpluþi cu vise ce s-au stins când tu, în tainã,
Ai pãºit mânat de doruri, ºi de gânduri întristat,
Se vor lumina deodatã, îmbrãcându-te-ntr-o  hainã
Încrustatã-n fericire, suflet drag, greu încercat!

Lili ªipoteanu
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Muzele poeziei

Caz 1
Mã numesc Marina ºi vreau sã vã cer un

sfat în legãturã cu cãsnicia mea. M-am des-
pãrþit de soþul meu pentru un alt bãrbat, Cris-
tian. Am o fetiþã din prima cãsãtorie, copilul
este la mine... realizez cã aceastã nouã iubire,
nu este ceea ce mã aºteptam eu ºi doresc sã
mã întorc la fostul soþ, care dupã divorþ, mã
urãºte ºi nu mai doreºte sã vorbeascã cu mine.
Ce pot sã fac în aceastã situaþie?

Rãspuns 
Stimatã d-nã, este normal ca fostul soþ sã

fie rãnit din cauza situaþiei în care vã gãsiþi,
trebuie sã gãsiþi o cale de comunicare mai
ales, cã va rãmâne toatã viaþa tatãl copilul
dvs. El are nevoie de timp pentru a se vindeca
de trauma trãitã prin despãrþirea de dvs. Nu
toatã lumea este puternicã pentru a trece peste
un asemenea ºoc. Rãmâne sã mai discutãm
pe adresa redacþiei despre rezolvarea acestui
caz.

Caz 2
Numele meu este Tudor ºi am fost

alcoolic, recunosc cã din cauza mea, am
distrus familia frumoasã pe care o aveam,
relaþiile cu rudele ºi prietenii mei. Am
urmat un tratament pentru boala mea ºi
acum sunt curat, ca sã zic aºa, însã familia
mea, soþia ºi cei 2 copii nu vor sã
vorbeascã cu mine pentru suferinþa
provocatã în trecut.

Rãspuns 
D-le Tudor trebuie sã câºtigaþi înapoi

încrederea pierdutã în anii în care aþi fost
alcoolic. Pentru asta e nevoie de timp ºi
rãbdare, puteþi vorbi cu soþia dvs. despre
faptul cã v-aþi schimbat ºi rãmâne sã o
convingeþi de vindecarea dvs. Pânã la
urmã, trebuie aveþi dreptul la a doua
ºansã. Aºtept sã mai scrieþi pe adresa
redacþiei ziarului.

Stimaþi cititori
Începând cu acest numãr, vom inaugura o rubricã specialã pentru cei care doresc o consultaþie în domeniul

psihologic ºi nu îndrãznesc sã meargã la un psiholog, sub numele de: PSIHOLOGUL DE SERVICIU Psihologul
nostru, Valentia Cristea va fi alãturi de dumneavoastrã cu cele mai sincere ºi prieteneºti sfaturi, asigurânu-vã de
toatã protecþia de identitate. Nu ezitaþi sã ne scrieþi pe adresa redacþiei asii.romani@yahoo.com, cu menþiunea:
„pentru psihologul de serviciu” , iar în numãrul viitor al ziarului veþi primi rãspunsul.

Redacþia ziarului românilor din strãinãtate VOCEA TA organizeazã lunar,
începând cu ediþia nr. 51, un Concurs de creaþie literarã intitulat Muzele poeziei

la care sunt invitaþi sã participe tinerii (pânã la vârsta de 30 de ani) talentaþi în arta
versificaþiei, care viseazã sã ajungã celebri, pe culmile Parnasului.

Au pãrãsit satul în urmã cu zeci
de ani. Unii au plecat înainte de
Revoluþie ºi de atunci Vurpãrul l-au
mai vãzut doar în vis. În Germania,
au reuºit, pe alocuri, sã pãstreze
legãtura, dar în 15 august 2015
vurpãrenii s-au întors acasã. Cu puþin
noroc, unii dintre ei au dormit în casa
unde au vãzut lumina zilei prima datã
ºi au stat din nou în curtea în care au
copilãrit. Locuitorii din Vurpãr i-au
primit pe saºii întorºi acasã cu braþele
deschise ºi a fost petrecere în tot
satul. Vurpãrul s-a întregit pentru
câteva zile, primindu-ºi înapoi fiii ºi
fiicele care au plecat de ani buni în
Germania. Cu costume populare
sãseºti, s-a defilat prin tot satul. Chiar
primarul Mihail Lienerth a îmbrãcat
costumul tradiþional sãsesc.

Cu lacrimi în ochi, cu sufletul la
gurã, s-au îmbrãþiºat cei plecaþi cu cei
rãmaºi ºi au depãnat amintiri din
vremea copilãriei sau din vremea
tinereþii: prima generaþie cu ºcoala de
8 clase în comunã, prima
împãrtãºanie, prima iubire, cãsãtoria,
botezul copiilor.

Slujba alãturi de cel ce le-a
fost preot din 1966

În jurul orei 10.30, mulþimea de
vurpãreni plecaþi s-a adunat la
Biserica Evanghelicã, una dintre cele
mai vechi biserici romanice din þarã,
ce dateazã de la sfârºitul secolului al
XII-lea. Cu o precizie germanã, a
început slujba. Oamenii s-au rugat,
au cântat ºi i-au mulþumit lui
Dumnezeu cã i-a adus înapoi acasã,
dupã atâþia ani. Iar Biserica
Evanghelicã a fost din nou plinã de
oameni, aºa cum nimeni nu îºi aduce
aminte sã mai fi fost vreodatã.
Emoþiile au fost cu atât mai mari cu
cât predica a fost þinutã chiar de
Christian Reich, cel ce a fost preotul
bisericii timp de 10 ani, din 1966
pânã în 1976, când a plecat la
Bucureºti. De acolo, 11 ani mai
târziu a plecat în Germania, iar acum
locuieºte la 70 de kilometri de
München. „Ca preot aici am
cunoscut toate familiile ºi la botez, la
cununie, la înmormântãri. Copiii
mei, bãieþii, au fãcut grãdiniþa ºi

ºcoala aici. Din 1976 nu am mai þinut
slujbã aici. Am mai fost o datã la o
cununie aici ºi am revãzut ºi câinele
nostru lup pe care l-am lãsat aici”,
spune preotul, care mãrturiseºte cã
atunci când s-a întors în Vurpãr  s-a
abþinut sã nu plângã. „Am fost legat
de Vurpãr întotdeauna. Acum, când
m-am întors mi s-a pãrut atât de
frumos cã a trebuit sã mã abþin sã nu
plâng. Toþi cei pe care i-am întâlnit
au fost confraþii mei, copiii mei”, a
mai povestit Christian Reich.

Cimitirul s-a umplut de flori
Saºii vurpãreni nu ºi-au uitat

înaintaºii. Cu ochii în lacrimi ºi cu
flori în mâini, dupã slujba de la
Bisericã s-au îndreptat spre cimitirul
evanghelic. „Sunt plecatã din 1992.
Stãm lângã Nurenberg. Aici e tãticul
meu înmormântat. Mãmica e
înmormântatã în Germania. Îi e scris
doar numele aici”, ne povesteºte
înlãcrimatã Iohanna Lienerth. „Sunt
foarte impresionatã ºi bucuroasã cã
am venit în România. Iubesc
Vurpãrul pentru cã aici ne-am

nãscut, aici am crescut, aici avem
morþii noºtri ºi ne întâlnim astãzi
bucuroºi cu oamenii noºtri din sat.
Am plecat în 1990. Mi-a bãtut inima
tare de tot când ne-am apropiat, mai
ales când am vãzut turnul acesta atât
de fain fãcut, mi-au venit lacrimile în
ochi de bucurie. Aici am multe
prietene, am neamuri. Am rãmas
uimiþi când am vãzut cãminul
cultural. E o bijuterie. Ne bucurãm cã
primarul a fãcut foarte multe”, spune
Sofia Schuster.

Mare petrecere la Cãminul
Cultural

Ziua întâlnirii pãrea una fãrã
sfârºit. Dupã ce ºi-au cinstit
strãmoºii, vurpãrenii întorºi acasã au
venit însoþiþi de fanfarã la Cãminul
Cultural din comunã. Aici, au
mâncat, au dansat ºi au cântat muzica
lor, pe care o ºtiau de generaþii ºi
generaþii. Consiliul Local al comunei
Vurpãr a înmânat ºi patru titluri de
cetãþean de onoare celor care s-au
implicat activ în organizarea acestei

întâlniri. Aproape 300 de saºi s-au
bucurat de petrecerea organizatã la
Cãmin, dintre care peste 220 au venit
din Germania. „Anul trecut am fost
pentru prima datã invitat la întâlnirea
saºilor dn Vurpãr, în Germania. Am
fost invitat ca oficial ºi am fãcut
propunerea sã îi adunãm la locurile
de naºtere. Acum un an, când am
început sã lucrãm la acest proiect nu
m-am gândit cã va fi atât de multã
lume”, spune primarul Mihail
Lienerth, unul dintre puþinii saºi din
Vurpãr care nu a plecat din þarã. Este
vizibil emoþionat, dar bucuros. „Este
o zi încãrcatã de emoþii. Cum sã nu
fie emoþionant când te vezi în
biserica ta, unde te-ai botezat, când te
duci la cimitir, unde zac pãrinþii, când
mergi pe drum ºi te întâlneºti cu
semenii. Eu sunt poate cel mai
bucuros. Am aºteptat aceastã zi cu
emoþii extraordinare, pentru cã saºi
au rãmas puþini în localitate, iar când
te întâlneºti cu fraþii, cu surorile, cu
prietenii este nemaipomenit”, a mai
spus primarul.

http://www.tribuna.ro

Dupã un sfert de secol, înapoi acasã, în Vurpãr
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SUDOKU 

Judecãtorul:
- Acuzat, de ce ai furat

automobilul?
- Era parcat la cimitir, ºi am

crezut cã proprietarul e mort.
***** 

Trei prieteni aveau obicei sã
meargã la vânãtoare în
weekend. Într-o vineri, soþia
unuia dintre ei îi zice cã
weekend-ul ãsta nu îl lasã sã
plece. Acesta ca sã nu înceapã
un scandal rãmâne. Ceilalþi doi
pleacã spre cabanã. Când ajung
îl vãd pe al treilea deja acolo:

- Cum de eºti aici? Cum þi-ai
convins nevasta sã te lase sã
vii?

- Pai eram acasã, stãteam în
fotoliul meu, când vine soþia la
mine îmbrãcatã doar în lenjerie
intimã, mã ia de braþ, mã duce
în dormitor, acolo numai
lumânãri, petale pe pat, se pune
în pat, îmi zice sã o leg cu

cãtuºe de pat, o leg, ºi apoi îmi
zice sã fac ce vreau eu. Deci,
iatã-mã aici.

***** 
Un bãrbat, devenit de puþin

timp soþ, o întreabã pe tânãra lui
soþie:

- Draga mea, ai mai fi
acceptat sã îmi fii soþie ºi dacã
tatãl meu nu mi-ar fi lãsat o
avere impresionantã?

- Dragul meu, aº fi acceptat sã
îþi fiu soþie indiferent de cine þi-
ar fi lãsat averea.

***** 
La farmacie vine o bãtrânã de

80 de ani cu o reþetã.
Farmacistul o întreabã:

- Reþeta este pentru
dumneavoastrã?

- Da.
- ªtiþi cã este o reþetã de

anticoncepþionale? Acestea nu
vã fac nimic.

- Ba da, mã fac sã dorm

liniºtitã.
- Cum aºa?
- Iau câte o pastila în fiecare

dimineaþã, o pisez ºi o dizolv în
paharul cu suc al nepoatei mele
de 16 ani. Aºa pot ºi eu sã dorm
liniºtitã!

***** 
- Ai slãbit grozav! Ai

încercat o dieta nouã?…
- Da. Legume – cartofi,

morcovi, sfeclã…
- Le fierbi sau le prãjeºti?
- Le sap!

***** 
Un proaspãt recrut se

plânge colegului sãu:
- Sã ºtii cã Moº Crãciun a

încurcat rãu de tot cadourile!
- Cum aºa?
- Acum cincisprezece ani l-

am rugat ca de Crãciun sã-mi
facã un cadou uniformã
militarã. Dar am primit-o abia
acum.

BANCURI,  GLUME...

TALON DE CONCURS
Poþi câºtiga un abonament ANUAL la ziarul VOCEA TA dacã 

vei rãspunde corect la urmãtoarea întrebare:

Întrebare:

Ce firmã de transfer de bani îºi face reclamã în ziarul VOCEA TA?

Rãspuns:
____________________________________________________________

____________________________________________________________

Nume__________________________________________________; 

Prenume ___________________________________________________;

Adresa _____________________________________________________

____________________________________________________________

Telefon ___________________________________________________;
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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 MIHNEA-
ADRIAN SAVU

din Berlin

BERBEC
Berbecii vor fi lipsiþi de energie în aceastã perioadã, mai
împrãºtiaþi ºi cu mai puþin chef de muncã. Totuºi, o
atenþie mai mare a partenerului de cuplu i-ar putea scoate

din letargie. Nu este o perioadã propice tranzacþiilor ºi speculaþiilor
financiare.

TAUR
Vor avea în aceasta saptamâna câteva discutii mai dificile
legate de cuplu, de sentimente, de viitorul relatiei. Discutii
dificile nu înseamna neaparat certuri, ci doar ca se va ajunge

la un consens dupa negocieri îndelungi.

GEMENI
Este în continuare o perioadã a decizi i lor majore. E
momentul sã analizeze foarte serios dacã sunt gata sã treacã
la un job mai bun, dacã sã aprofundeze sau sã întrerupã o

relaþie amoroasã, sã ia unele hotãrâri importante.

RAC
Sãptãmâna nu strãluceºte la capitolul surprizelor, dar asta
nu înseamnã cã nu va fi una destul de bunã. Munca va fi în
centrul preocupãrilor Racilor, cu rezultate bune ºi destul de

prompte, mai ales în plan financiar.

LEU
Pentru Lei, preocuparea pentru niºte probleme sentimentale
va trece în prim-plan ºi le va afecta capacitatea de muncã.
Randamentul lor general va fi destul de scãzut, deoarece îºi

vor consuma toatã energia gândindu-se la relaþia lor.

FECIOARÃ
Fecioarele nu se vor bucura de influenþe astrologice prea
bune în ceea ce priveºte sãnãtatea, existã riscul unor infecþii
sau rãceli care le-ar putea destabiliza temporar programul.

Greºelile fãcute acum vor avea consecinþe majore.

BALANÞÃ
Zilele acestea, Balanþele vor fi predispuse la visare, la reverii
romantice, îºi vor face planuri mãreþe ºi se vor rãzgândi în
aceeaºi zi. Nu e nimic rãu în a dori sã mai evadezi din

cotidian, dar existã riscul unor pierderi materiale din cauza neglijenþei.

SCORPION
O loviturã neaºteptatã venitã din partea unei persoane din
anturaj le va întuneca începutul sãptãmânii. Nu e vorba de un
atac direct, ci de un act de ipocrizie, de o bârfã, de o pilã

proastã pusã undeva. Cert e cã Scorpionii se vor simþi trãdaþi.

SÃGETÃTOR
Starea uºor melancolicã în care se aflã Sãgetãtorii nu poate
avea decât o singurã cauzã: dragostea! Deºi vor fi curtaþi ºi
vor avea multe ocazii de flirt, atenþia lor se va îndrepta spre

dragostea adevãratã. Sã fie atenþi ºi la celelalte aspecte.

CAPRICORN
Capricornii riscã sã provoace multe situaþii conflictuale în
anturaj, sau în cuplu. Vor avea o perioadã în care nu vor
strãluci prin diplomaþie ºi vor spune multe lucruri fãrã sã se

gândeascã prea bine înainte.

VÃRSÃTOR
Vãrsãtorii vor acorda în aceastã perioadã foarte multã
atenþie planurilor lor de carierã, îºi vor analiza în detaliu
ºansele ºi nu vor scãpa nicio ocazie sã avanseze. Un conflict

profesional minor îi aºteptã pe la mijlocul sãptãmânii, dar vor ieºi în
avantaj.

PEªTI
Peºtii se pregãtesc intens pentru niºte evenimente din
viitorul apropiat: un examen, un interviu, o mutare decisivã
în viaþa personalã. Energie au destulã, aceste evenimente la

care se gândesc le vor solicita toata atenþia, aºa cã vor lua totul în
serios.

HOROSCOP



Vând casã în oraºul Agnita. Zonã Centralã,
compusã din 4 camere de 110mp. Suprafaþa totalã este
de 1500 m.p. Totul este nou renovat. Preþ: 90.000 Euro.
Telefon: 0911/ 6588352.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Caut lucru în: amenajãri interioare, faianþã,
gresie în Nürnberg ºi  împrejurimi. Îmi ofer serviciile la
firme sau privat. Telefon: 0152 57004526 sau 0911
21535108. Calitate ºi bun gust!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tânãr 32 ani, caut de lucru în orice domeniu.
Locuiesc în Nürnberg. Am lucrat ca: electrician, tehni-
cian sisteme alarmã, fotograf. Înþeleg ºi vorbesc puþin
germanã, dar vorbesc ºi scriu foarte bine engleza. Tele-
fon: 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.   

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

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 aceste 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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Cetãþean român, doresc sã lucrez în Germania la

o familie. Ajutor în gospodãrie, pãsãri, animale etc.
Dacã e necesar  pentru menaj pot veni ºi cu soþia.
Vorbim puþin germana. Posed permis conducere
B,C.Tel: 0746144539 sau 0267708065.

Doamnã.  Caut loc de muncã ca îngrijitoare la
bãtrâni în Nürnberg sau împrejurimi. Rog seriozitate.
Telefon: 0911 7429052 sau 1051 207933114

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

Familie de tineri, 30 respectiv 34 ani, cu un copil,
cãutãm urgent în zona Nürnberg câte un job stabil pe o
perioadã între minim 6luni-1an, în domeniile: gastrono-
mie, 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.

Doamnã de 46 ani, caut un bãrbat de vârstã
apropiatã, cu domiciliul în Germania ( Fürth,
Nürnberg) pentru o relaþie stabilã ºi serioasã. Rog
seriozitate. Telefon: 0151 66499781.

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

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: 01715807720.

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

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

Atunci sunã la numãrul de telefon:
0049 160 33 73 128 sau scrie-ne pe

adresa: asii.romani@ yahoo.com. Vom
gãsi împreunã  o metodã de a

colabora!

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

sunt plin de umor.
Dacã ai interes sã

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

între 37 ºi 40 ani,
aºtept un semn de la

tine. Telefon: 0049 173
9911069.
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