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Refugiaþii vor
mai mult(e)!

Nu cred cã existã persoanã care sã nu se fi gândit mãcar o

datã la azilanþi. ªi mai sunt sigurã cã nu o singurã datã v-aþi pus

întrebarea: „pânã când”? Poate nu scriam aceste rânduri dacã

zilele trecute nu vedeam cum refugiaþii, nemulþumiþi de ceea ce li

se oferã în Germania, au fãcut câteva proteste. Priveam uimitã

spre ei, cum strigau în limba englezã tot felul de lozinci. Vor bani

mai mulþi, vor ºcoli, vor mâncare, vor locuinþe, dar nu în ultimul

rând, vor azil. Oare ce o fi în mintea acestor oameni? Câteva zeci

de metri mai jos de locul unde aceºtia îºi strigau lozincile îºi duce

viaþa un bãtrân neamþ. Nu are adãpost. Stã pe un scaun de plastic

de câteva sãptãmâni într-o parcare de biciclete. Singura lui avere,

pare sã fie un cãruþ de cumpãrãturi plin cu haine, ceva mâncare,

o sacoºã cu acte ºi medicamente. Picioarele îi sunt umflate ºi

vinete. Doarme, acoperit de un sac de dormit. Trec aproape în

fiecare zi pe acolo ºi mã aºtept (dacã tot a venit frigul) sã nu-l mai

gãsesc. Dar acesta se încãpãþâneazã ºi îºi pãstreazã locul. Privea

cum refugiaþii strigã tot felul de lozinci ºi le rãspundea într-o

germanã perfectã: „... voi abia aþi venit ºi vã ridicaþi cu pretenþii”,

„...sunt cetãþean german, dar nu am îndrãznit o datã sã cer ajutor

nimãnui”, „....nu vã ajunge cât vi s-a dat? Veniþi la mine sã vedeþi

cu cât mã mulþumesc eu. Vreau doar ca Dumnezeu sã-mi dea

sãnãtate”, „...dacã aº fi eu la putere, v-aº arãta eu drepturi în þara

mea”... ºi lista ar putea continua. L-am ascultat în tãcere ºi l-am

lãsat sã vorbeascã. Nimeni nu îi poate lua acest lucru (încã). Doar

este unul din drepturile noastre: „ dreptul la exprimare”... Nu am

nimic cu aceºti oameni, dar cred cã ºi acest ajutor are limita lui.

Un studiu aratã cã sunt atât de mulþi cetãþeni germani care nu au

adãposturi, care nu au ce mânca, iar procentajul este în continuã

creºtere. Oare ei nu au drepturi? Dacã nu sunt organizaþi în

grupuri ca sã-ºi cearã drepturile, pe ei cine îi susþine? Acum

câteva luni nu existau fonduri pentru ajutorul familiilor de aici, iar

acum s-au gãsit milioane de Euro pentru refugiaþi. Oare cu ce s-

a greºit? Unde? Poate cã noi suntem prea mici pentru a înþelege

aceste lucruri. Poate cã nici nu le vom înþelege decât peste câþiva

ani...sau, poate, deloc... Aºa cum îmi place mie, sã închei

optimist, pot spune cã Statul german are totul sub control ºi cã

nimeni ºi nimic nu va periclita frumoasa dezvoltare a Germaniei.
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de Ionela van Rees- Zota
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Medalii la UNICA
Preºedintele UNICA,
Georges Fondeur,
înmâneazã lui Emil Mateiaº
una din medaliile cucerite de
România la cel de al 77-lea
Festival Mondial de Film
UNICA de la St.Petersburg
(5-12 septembrei 2015).

Nu cred cã existã persoanã care sã nu se fi gândit
mãcar o datã la azilanþi. ªi mai sunt sigurã cã nu o
singurã datã v-aþi pus întrebarea: „pânã când”? Poate nu
scriam aceste rânduri dacã zilele trecute nu vedeam cum
refugiaþii, nemulþumiþi de ceea ce li se oferã în
Germania, au fãcut câteva proteste. Priveam uimitã spre
ei, cum strigau în limba englezã tot felul de lozinci. Vor
bani mai mulþi, vor ºcoli, vor mâncare, vor locuinþe, dar
nu în ultimul rând, vor azil. Oare ce o fi în mintea acestor
oameni? Câteva zeci de metri mai jos de locul unde
aceºtia îºi strigau lozincile îºi duce viaþa un bãtrân
neamþ. Nu are adãpost. Stã pe un scaun de plastic de
câteva sãptãmâni într-o parcare de biciclete. Singura lui
avere, pare sã fie un cãruþ de cumpãrãturi plin cu haine,
ceva mâncare, o sacoºã cu acte ºi medicamente.

Picioarele îi sunt umflate ºi vinete. Doarme, acoperit de
un sac de dormit. Trec aproape în fiecare zi pe acolo ºi
mã aºtept (dacã tot a venit frigul) sã nu-l mai gãsesc. Dar
acesta se încãpãþâneazã ºi îºi pãstreazã locul. Privea cum
refugiaþii strigã tot felul de lozinci ºi le rãspundea într-o
germanã perfectã: „... voi abia aþi venit ºi vã ridicaþi cu
pretenþii”, „...sunt cetãþean german, dar nu am îndrãznit
o datã sã cer ajutor nimãnui”, „....nu vã ajunge cât vi s-a
dat? Veniþi la mine sã vedeþi cu cât mã mulþumesc eu.
Vreau doar ca Dumnezeu sã-mi dea sãnãtate”, „...dacã aº
fi eu la putere, v-aº arãta eu drepturi în þara mea”... ºi
lista ar putea continua. L-am ascultat în tãcere ºi l-am
lãsat sã vorbeascã. Nimeni nu îi poate lua acest lucru
(încã). Doar este unul din drepturile noastre: „ dreptul la
exprimare”... Nu am nimic cu aceºti oameni, dar cred cã

ºi acest ajutor are limita lui. Un
studiu aratã cã sunt atât de mulþi
cetãþeni germani care nu au adãposturi, care nu au ce
mânca, iar procentajul este în continuã creºtere. Oare ei
nu au drepturi? Dacã nu sunt organizaþi în grupuri ca sã-
ºi cearã drepturile, pe ei cine îi susþine? 

Acum câteva luni nu existau fonduri pentru ajutorul
familiilor de aici, iar acum s-au gãsit milioane de Euro
pentru refugiaþi. Oare cu ce s-a greºit? Unde? 

Poate cã noi suntem prea mici pentru a înþelege
aceste lucruri. Poate cã nici nu le vom înþelege decât
peste câþiva ani...sau, poate, deloc...

Aºa cum îmi place mie, sã închei optimist, pot spune
cã Statul german are totul sub control ºi cã nimeni ºi
nimic nu va periclita frumoasa dezvoltare a Germaniei.

BREF de Ionela van Rees- Zota
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Munca în
Germania
între realitate
si ficþiune

Din ce în ce mai mulþi români aleg sã ia calea
Germaniei orbiþi de salariile mari pe care le

câºtigã nemþii. Majoritatea vin cu speranþa cã în
Germania vor câºtiga salarii de peste 2000  în mânã,
dar ajunºi aici observã cã realitatea este alta, cu totul
alta. Nu cunosc piaþa muncii, nu cunosc limba ºi în
scurt timp ajung sã fie refuzaþi de mai toþi angajatorii la
care au aplicat pentru un job. Fiind constrânºi de
situaþie încep sã îºi caute de muncã printre micii
antreprenori de origine românã ºi încep sã lucreze pe
Gewerbe sau chiar la negru, sperând cã astfel vor
obþine venituri substanþiale ºi un trai decent în
Germania.  

Ca sã te protejezi este bine sã refuzi din start, cu
siguranþã te va scuti de multe neplãceri. Dacã

vrei sã lucrezi cu Gewerbe (Gewerbe Anmeldung -
reprezintã înfiinþarea unei Firme – PFA Persoanã
Fizicã Autorizatã - activitate operatã pe cont propriu ºi
pe propria responsabilitate) trebuie sã te informezi de la
început ce drepturi ºi ce obligaþii ai în Germania, iar
când vine vorba de munca la negru nu se mai pune
problema pentru cã vei deveni victimã sigurã.

Cei ce aleg una din formele de mai sus ajung sã
lucreze peste 12 ore zilnic, neavând zile libere,

ºi uneori acceptând sã fie cazaþi în condiþii mizere ºi
ieºite din comun, în case pãrãsite sau în beciuri. 

Un caz similar este cel de la Coburg unde 4
persoane au lucrat în construcþii mai bine de 5

luni, la un patron român care le-a promis salarii mari ºi
cazare contra sumei de 50 de euro pe lunã. Cu toate cã
aceste condiþii de trai nu erau tocmai aºa cum ºi-au
imaginat, locuiau într-o casã pãrãsitã de mai bine de 20
de ani unde pereþii stãteau sã cadã, lucru care nu i-a
deranjat ºi au acceptat situaþia mai departe. Dupã o
perioadã încep însã sã nu mai fie plãtiþi pentru munca
depusã, ca la final sã trãiascã din mila vecinilor,
neavând bani sã se întreþinã sau sã vinã în þarã. Cu
ajutorul integRO Mittelfranken e.V., o asociaþie non
guvernamentalã cu sediul în Nürnberg, au reuºit sã
anunþe autoritãþile germane ºi sã înceapã primele
demersuri în recuperarea banilor. Din pãcate acest caz
nu este singular, iar ºansele de recuperare a banilor de
cele mai multe ori sunt nule sau pot dura foarte mulþi
ani.

În concluzie, riscurile pentru munca la negru sau
cu Gewerbe sunt foarte mari, ca sã nu mai

vorbim de faptul cã nu se beneficiazã de cotizare la
pensie a perioadei lucrate, de asigurare medicalã, de
drepturi sigure în caz de ºomaj, de prestaþiile privind
accidentul de muncã acordate, precum ºi de alte
drepturi.

Sub ce formã puteþi lucra în Germania? Contract
de muncã – Arbeitsvetrag. 

Claudiu Þugui

EEDDIITTOORRIIAALL

…Acolo unde este dragoste
este Dumnezeu pentru cã
Dumnezeu este dragoste!...

În înþeles larg, dragostea este
nãzuinþa omului spre tot ce este
bun ºi frumos sau vrednic de
dorit. Aceastã nãzuinþã este
sãditã de Însuºi Dumnezeu în
firea omului, la creare, ºi de
aceea se numeºte dragoste
fireascã. În temeiul acestei
nãzuinþe, omul tinde din fire spre
Dumnezeu, Creatorul ºi
Susþinãtorul sãu, socotindu-L
bunul sãu cel mai mare. Pãrintele
Arsenie Boca spunea în cartea sa
“Cãrarea Împãrãþiei” cã
“dragostea ne face sã iubim pe
Dumnezeu deasupra tuturor
lucrurilor, ºi aceasta nu se poate
decât numai prin lepãdarea de
sine ºi de toate”.  

Dragostea înseamnã ºi o
mare bogãþie lãuntricã care nu
are nevoie de laude. Faptele bune
fãcute la nevedere au mare
valoare spiritualã. Dragostea este
podoaba cea mai frumoasã cu
care Dumnezeu înveºmânteazã
inima înfrântã ºi smeritã, este
semnul dupã care se recunosc
creºtinii. Dragostea creºtinã este
de la Dumnezeu ºi este datã
omului în dar. Fãrã puterea
dragostei, credinþa slãbeºte, iar
nãdejdea se ofileºte ºi scade
mereu. Sã-i dãm lui Dumnezeu
toatã inima noastrã, ca sã
rãmânem în dragoste pentru
ca “cel ce rãmâne în iubire
rãmâne în Dumnezeu ºi
Dumnezeu rãmâne întru el.” ( I
Ioan 4:16).

Dumnezeu este iubire ºi tot
ceea ce este în lumea asta

tânjeºte dupã iubire. Din
dragoste Fiul lui Dumnezeu s-a
fãcut om. ªi dragostea care vine
din dragostea lui Hristos este o
dragoste puternicã ºi veritabilã,
care este atât de necesarã vieþii
sufletului nostru. Sã-L iubim pe
Hristos! Iubindu-L pe  Hristos
vom avea dragoste faþã de
creaturile lui Dumnezeu, faþã de
animale, de copaci, de flori, de
pãsãri, ºi mai ales faþã de om, cea
mai perfectã dintre creaturile lui
Dumnezeu.  Aceastã dragoste
generoasã, fãrã margini, faþã de
toþi ºi toate  trebuie sã lumineze,
sã înalþe, sã încãlzeascã fiecare
lucru pe care-l facem. În acest fel
tot ce ni se pare lipsit de
însemnãtate, plictisitor sau
respingãtor va cãpãta o altã
nuanþa ºi o altã însemnãtate.

Dragostea este mai mare
decât celelalte virtuþi în primul
rând prin izvorul sãu, care este
Însuºi Dumnezeu ºi apoi prin
puterea, roadele ºi durata ei,
pentru cã dragostea „nu piere
niciodatã” (I Corinteni 13:8). Nu
poþi sã iubeºti dacã nu ai credinþã
puternicã ºi statornicã, nu poþi sã
iubeºti pe Dumnezeu ºi pe
aproapele dacã nu ai spirit
jertfelnic, nu poþi sã iubeºti dacã
nu ai smerenie, nãdejde,
supunere, ascultare, rãbdare
îndelungã, bãrbãþie ºi multe
altele. Virtutea dragostei se naºte
în om din multã nevoinþã,
smerenie ºi rugãciune, fãcutã cu
inima ºi cu mintea, fãcutã cu
sinceritate, cu generozitate, cu
deschidere faþã de Dumnezeu ºi
faþã de oameni.

Probabil cã nu existã cuvinte

despre dragoste mai
pãtrunzãtoare ca cele scrise de
apostol Pavel în cel mai frumos
imn de laudã adus acestei mãreþe
virtuþi: „De aº grãi în limbile
oamenilor ºi ale îngerilor, iar
dragoste nu am, fãcutu-m-am
aramã sunãtoare ºi chimval
rãsunãtor. ªi de aº avea darul
proorociei ºi tainele toate le-aº
cunoaºte ºi orice ºtiinþã, ºi de aº
avea atâta credinþã încât sã mut ºi
munþii, iar dragoste nu am, nimic
nu sunt. ªi de aº împãrþi toatã
avuþia mea ºi de aº da trupul meu
ca sã fie ars, iar dragoste nu am,
nimic nu-mi foloseºte. Dragostea
îndelung rabdã; dragostea este
binevoitoare, dragostea nu
pizmuieºte, nu se laudã, nu se
trufeºte. Dragostea nu se poartã
cu necuviinþã, nu cautã ale sale,
nu se aprinde de mânie, nu
gândeºte rãul. Nu se bucurã de
nedreptate, ci se bucurã de
adevãr. Toate le suferã, toate le
crede, toate le nãdãjduieºte, toate
le rabdã. Dragostea nu cade
niciodatã”. (I Corinteni 13:1-8).  

Sã cerem în fiecare zi de la
Dumnezeu dragostea pentru cã
împreunã cu ea vine tot binele ºi
vin toate virtuþile. Sã punem
multã dragoste în tot ceea ce
facem aºa cum ne îndeamnã ºi
apostolul Pavel “toate ale voastre
cu dragoste sã se facã”. ( I
Corinteni 16:14)

Sã ne rugãm din tot sufletul
ca Tatãl Ceresc sã nu lase sã se
stingã în noi flacãra dragostei, ca
El, Cel ce este dragostea Însãºi,
sã ne înveþe sã iubim în aºa fel,
încât dragostea sã ne umple cu
lumina sa viaþa ºi sã ne lumineze
pânã la sfârºitul zilelor noastre,
arãtându-ne calea cãtre Cer.

Sã rãspândim dragostea
noastrã peste tot ce ne
înconjoarã! Sã ne rugãm lui
Dumnezeu ca sã ne dea puterea
de care avem nevoie pentru a
accepta, fãrã restricþii,
persoanele aºa cum sunt ele,
chiar dacã sunt diferite de noi.
Cine trãieºte în dragoste - în
Dumnezeu trãieºte…Acolo unde
este dragoste desãvârºitã totul
este posibil!

Dragi cititori dragostea sã vã
însoþeascã întotdeauna ºi sã fiþi
înconjuraþi mereu de dragoste!

Adriana-Lucia Ciugudean

Sã punem dragoste
în tot ceea ce facem!



Dr. Gheorghe Moraru: ”Indicaþiile principale
ale staþiunii sunt afecþiunile aparatului locomotor
(...), o altã categorie de afecþiuni, tot pentru aparatul
locomotor, sunt cele neuro fasciale, ale þesutului
moale...”

Interviu cu dl. Dr. Gheorghe Moraru, medic
recuperare medicalã ºi balneofizioterapie.

Dupã ‘ 89,  sute de mii de persoane
aleg Bãile Felix  

Ionela van Rees-Zota (I.v.R.-Z.): -Ne afãm la
Bãile Felix. Domnule  Doctor, spuneþi-mi , vã
rog, câteva cuvinte despre aceastã staþiune.
Dr. Gheorghe Moraru  (Dr.G.M.): - Ne aflãm

la Bãile Felix într-o locaþie splendidã ºi anume Hotel
President. Staþiunea Bãile Felix, situatã în partea de
nord-vest a þãrii, în apropierea graniþei cu Ungaria, la
20 km, este foarte cunoscutã atât pe plan naþional, cât
ºi pe plan internaþional. Monedele ºi obiectele gãsite
în staþiune cu ocazia diferitelor sãpãturi atestã cã
romanii cunoºteau apele minerale termale de la Bãile
Felix. Tradiþia pretinde cã, pe la anul 1095, Regele
Ladislau ar fi descoperit aceste izvoare termale cu rol
terapeutic. Cea mai veche mãrturie scrisã despre
existenþa Bãilor dateazã încã din 1221. În 1405 Papa
Inocenþiu al VII-lea aminteºte într-o scrisoare de
existenþa acestor bãi termale. În 1744, a fost ridicatã
prima clãdire care dispunea deja de camere de cazare.
Date despre felul cum se efectua tratamentul în
aceastã staþiune le avem de la István Hatvani autorul
lucrãrii ” Termae Varadienses” în 1777. La expoziþia
de la Paris din 1896, apele din aceastã staþiune au fost
medaliate cu medalia de aur. Staþiunea ia o dezvoltare
extraordinarã în anii 1960, deceniul 7 ºi 8, ca dupã
anul 1989, deci dupã  Revoluþie, sã se dezvolte, în
special, partea privatã a staþiunii. Dacã înainte de
1989 existau în jur de 7.000 de locuri de cazare ºi un
numãr de cca 100.000 –o sutã ºi ceva de mii de
pacienþi pe an, în momentul de faþã spaþiile de cazare
se ridicã la cca 15.000 locuri de cazare permanente cu
sute de mii  de pacienþi pe an.

I.v.R.-Z.: – Sã-mi spuneþi câte ceva despre
omul ºi medicul Gheorghe Moraru.  
Dr.G.M.: - Sunt absolvent al Facultãþii de

Medicinã din Cluj- Napoca, facultate cunoscutã în
România ºi chiar ºi pe plan internaþional. Deci
absolvent de Cluj, cum ne place nouã sã ne lãudãm,
„Klausenburg”, ºi am venit în staþiune ca medic
specialist, dupã rezidenþiat în 1981. De atunci, sunt în
Bãile Felix, deci am o oarecare vechime.  Am fost
permanent salariatul spitalului clinic de recuperare
din Bãile Felix. Norocul cã avem acest spital clinic,
deci ceea ce înseamnã cã este o unitate în care se
practicã ºi învãþãmântul medical unde vin rezidenþi la
specializare în specialitatea noastrã. A fost pentru noi
un ghid permanent spre instruire profesionalã. Din
1981 ca medic specialist activez în staþiunea Bãile
Felix. Cunosc foarte bine toatã staþiunea sub toate
aspectele ºi aspectul dezvoltãrii turistice ºi sub aspect
medical. Sub aspect medical m-am format tot la Cluj,
rezidenþiatul l-am urmat tot la Cluj, ºi prin concurs am
venit în aceastã staþiune.

I.v.R.-Z.: - Din experienþa pe care o aveþi în
ultimii ani, care sunt bolile cele mai frecvente
pe care le acuzã toatã lumea care vine aici ºi
care sunt rezultatele în urma tratamentelor?
Dr.G.M.: - Indicaþiile principale ale staþiunii

Felix sunt afecþiunile aparatului locomotor, adicã
mers ºi prehensiune ºi prins, sau cu alte cuvinte
coloanã, membre superioare ºi membre inferioare.
Afecþiunile aparatului locomotor pe care noi le tratãm

sunt fie de naturã reumatismalã, reumaticã cronicã de
tip inflamatorie cronicã sau de tip degenerativ.
Afecþiunile de naturã cronicã inflamatorie sunt
poliartrita reumatoidã ºi spondilita anchilozantã sau
aºa numita boala Behterev. Celelalte de naturã
degenerativã sunt prin uzurã fie datoritã unui efort
fizic intens susþinut, fie datoritã unei evoluþii naturale
spre îmbãtrânirea acestor articulaþii, evoluþie sã zicem
dacã termenul este corect naturalã, evoluþie naturalã.
Înaintarea în vârstã înseamnã o degradare ºi a
aparatului locomotor. Celelalte afecþiuni ale
aparatului locomotor pe care le tratãm sunt afecþiunile
neurologice fie de tip periferic pareze, diferite
monopareze sau diferite afecþiuni neurologice de tip
inflamator neuropatii, fie cã sunt de naturã centralã
nevralgii sau pareze, adicã dupã accidente vasculare
cerebrale. O altã categorie de afecþiuni ale aparatului
locomotor sunt cele postraumatice: entorse, luxaþii,
fracturi în diferite regiuni. Altã categorie sunt cele
post-operatorii: operaþii pe coloanã- herni de disc în
special - sau proteze de genunchi, proteza de ºold
º.a.m.d. Pe lângã toate aceste afecþiuni o altã categorie
de afecþiuni tot pentru aparatul locomotor sunt cele
neuro fasciale, ale þesutului moale, abarticulare cum
le spunem noi: mialgii, artralgii, dureri de tendoane,
dureri de ligament ºi inflamaþii ale lor º.a.m.d. Lângã
toate acestea cu rezultate foarte bune sunt ºi o catego-
rie de boli metabolice care pot fi tratate, de exemplu:
guta sau boli a cãror complicaþie se rãsfrânge asupra
aparatului locomotor, fie prin afectarea circulaþiei
periferice - cum este cazul diabetului zaharat, care
merge foarte bine în complicaþiile lui ºi anume:
arteriopatiile din diabetul zaharat, dã rezultate foarte
bune. Contraindicaþiie speciale sunt stãrile febrile ºi
puseele acute ale afecþiunii aparatului locomotor,
indiferent de localizarea lor în puseele acute nu este
recomandat sã se facã acest tratament. 

ªi tinerii vin la bãi
I.v.R.-Z.: - Ce îmi puteþi spune despre apa
termalã de la Bãile Felix?
Dr.G.M.: - Specificul Bãilor Felix este apa

termalã a cãrei compoziþie în ologominerale deci este
o apã ologomineralã, nu este apã mineralã, deci nu
depãºeste un gram de sãruri la litru, este aproape în jur
de 900 mg ca sã fie denumitã apã mineralã ºi atunci
este o apã oloigomineralã ºi mezotermalã, asta
înseamnã ca are o temperaturã aproape de
temperatura corpului, lucru care pe noi ne ajutã
extraordinar de mult în recuperarea aparatului
locomotor. Noi folosim aici, în locaþia noastrã
President, aceastã apã atât în curã externã în balneaþie
cât ºi în cura internã în crenoterapie. În balneaþie în
diferite forme de procedee fie cã facem gimnasticã la
bazin (în bazinul mare),  fie cã facem la bãi galvanice,
duº subacval, baie Stanger, sau avem whirlpool cu
bulele cu  aer ºi jeturi de apã. Deci o folosim ºi în baza
de tratament, o folosim ºi în afarã. În afarã în
crenoterapie pentru afecþiuni ale aparatului digestive
începând de la gastrite, ulcere, colite spastice, colite
cornice. Suntem singura unitate din Bãile Felix care
avem ºi apã de bãut, deci avem un foraj special pentru
apã de bãut. Este analizatã din punct de vedere
chimic, fizic ºi biologic.

I.v.R.-Z.: - Care este media de vârstã a
persoanelor care vin aici? 
Dr.G.M.: - În general pacienþii care vin la noi

sunt pacienþi activi,  sunt în câmpul muncii ºi care au
nevoie de recuperare ºi cât mai rapidã dacã se poate,
pentru a se putea reintegra din nou în câmpul muncii.
Media este deci între 30 ºi 50 de ani.. Dar avem cazuri
mai complicate ºi sub aceastã vârstã ºi peste 50 de
ani,  60 chiar 70 de ani. Dar preponderenþa este între
30 ºi 50 de ani, deci perioada activã.

I.v.R.-Z.: - Din punct de vedere medical, care
este perioada indicatã pentru aceste tratamente
ºi dupã cât timp se pot vedea rezultate? 

Dr.G.M.: - Din experienþa mea cele mai reuºite
cure de recuperare sunt fãcute toamna, iarna ºi
primãvara, pentru cã, în aceastã perioadã, ºi afecþiu-
nile de tip reumatismal îºi exprimã toatã simptomato-
logia mult mai mult decât în lunile de varã. Sunt mai
exprimate simptomatologic ºi atunci este recomandat
ca aceste afecþiuni, mai ales de tip reumatismal sã fie
tratate în aceastã perioadã de toamnã, iarnã,
primãvarã. O curã idealã este de 10 zile, nici mai
mult, nici mai puþin. Deci 10 zile de tratament efectiv
este suficient. Efectul este în funcþie de afecþiune.
Dacã este o afecþiune care are vechime de 15, 20, 30
de ani, efectul apare mai târziu ºi este de intensitate
mai micã, de aceea este recomandat repetarea acestor
cure balneare, dacã se poate, la  2-3 cure, la 6-8 luni
ºi pe urmã obligatoriu anual. Dacã afecþiunea este mai
uºoarã, atunci se face o datã pe an ºi cu rezultate
excepþionale. Ceea ce este foarte interesant este cã un
tratament de 10 zile la noi are beneficii mult mai mari
decât dacã ai face un tratament medicamentos un an
de zile,  deci diferenþa este enormã. Cel care face un
tratament pentru ºold, de 10 zile, este mult mai
eficient decât un tratament medicamentos de un an de
zile pentru afecþiunea respectivã.  

Politica pacientului                    
I.v.R.-Z.: - Cum se împacã omul, medicul
Gheorghe Moraru, cu politicianul Gheorghe
Moraru?
Dr.G.M.: - Nu fac politicã, singura politicã pe

care o fac este politica pacientului, a
bolnavului…politica medicalã, sanitarã. Tot ce este în
beneficiul pacientului, este singura mea politicã. Ca
orice om, am ºi eu un crez liberal, deci formaþia mea
este de liberal, adicã sã-i dai voie omului sã se
manifeste, sã nu-l îngrãdeºti în manifestarea lui ºi sã-
i dai voie sã-ºi câºtige pâinea cum crede el de
cuviinþã. Nu sunt nici pro ºi nici contra politicii,
apreciez pe cel care este de valoare.

I.v.R.-Z.: - În anul 2004, aþi primit Meritul
Sanitar în Grad de Cavaler. Ce înseamnã
pentru dumneavoastrã acest merit?
Dr.G.M.: - Înseamnã o recunoaºtere a activitãþii

mele medicale având în vedere cã am fost ºi cadru
didactic universitar, am coordonat cca 40 de lucrãri
de licenþã, am scris 2 cãrþi de medicinã pentru
studenþi, în special, am avut o activitate foarte
îndelungatã în sprijinul celor bolnavi ºi aºa s-a
cuantificat recunoºtinþa prin aceastã recunoaºtere ºi la
nivel prezidenþial. A fost rezultatul unui triaj pe mai
multe paliereºi s-a ajuns  sã fie recunoscutã activitatea
mea la nivel prezidenþial.

I.v.R.-Z.: - Aþi tratat ºi oameni politici cu nume
mari, naþionale ºi internaþionale? Ne puteþi
spune aºa cateva nume?
Dr.G.M.: - Da, sigur, am tratat. Au fost câteva

persoane. Nu vã pot spune aºa nume, deoarece la
mine când intrã în cabinet este pacient, deci nu mã
intereseazã funcþia lui, nu mã intereseazã alte aspect,
ci pe mine mã intereseazã doar afecþiunea. N-am avut
personalitaþi deosebite pe plan internaþional, am avut
patroni de diferite firme, despre care am aflat cã sunt
patroni dupã ce au plecat déjà. Deci nu ne-am lãudat
nici unul. Nici eu, nici ei,  totul a fost o.k. ºi s-au simþit
bine.

I.v.R.-Z.: - Cum decurge o zi normalã în viaþa
dumneavoastrã?   
Dr.G.M.: - Nu ºtiu cum ar fi  viaþa mea fãrã o zi

din aceasta normalã. Haideþi, sã vã spun un secret: Nu
mi-am luat concediu de odihnã de aproximativ 15
ani. Aºa s-a întâmplat cã am fost tot singur. Am fost
cel care trebuia sã asigur toatã asistenþa medicalã într-
o anumitã locaþie ºi concediul meu de odihnã era o zi
acasã ºi a doua zi, eventual, haideþi cã avem anumite
probleme ºi eram la serviciu. Deci, aºa a fost:  într-o
sãptãmânã, o zi acasã.                

I.v.R.-Z.: - Cum primeºte familia lucrul

acesta?
Dr.G.M.: - S-a obiºnuit. ªtie cã, dacã nu merg

la serviciu, nu mã simt bine… mã îmbolnãvesc eu.
Deci, în acestã bazã de tratament, este ºi ”concediul
meu”, sã zic aºa.

I.v.R.-Z.: - Aþi beneficiat ºi dumneavoastrã de
tratamentele staþiunii?
Dr.G.M.: - Da,da. Sigur cã da. Am ºi eu hernie

de disc cu discopatie lombarã ºi am avut crize foarte
mari în care mi-a trebuit aproape o orã ca sã mã pot
îmbrãca, aºa cã îi cred pe ceilalþi, dar dupã masã am
fost în regulã ºi am fost o.k. Am venit, imediat am
început tratamentul, aºa cum am ºtiut eu, deci intens
ºi încã o curã la amiazã, ºi am fost dupã amiazã fãrã
nicio problemã, ca ºi cum nu aº fi avut nimic.
Tratamentul, luat repede ºi fãcut ºtiinþific, dã rezultate
excepþionale.

I.v.R.-Z.: - În viaþa privatã presupun cã aveþi
copii, nepoþi …V-a moºtenit cineva talentul pe
care îl aveþi? Înainte de toate, eu cred cã
trebuie sã fie ºi un talent aici.
Dr.G.M.: - Îmi  pare rãu, dar rãspunsul este nu.

Nepoþilor  le spun cã ar fi bine sã mã urmeze pentru
cã am o bibliografie bogatã ºi cãrþi foarte multe ºi de
valoare,  ºi ar fi pãcat, dar din nefericire,  profesional
nu am moºtenitori. 

Medicul Gheorghe Moraru, foare bun
diagnostician

I.v.R.-Z.: - Dacã ar fi sã nu faceþi ceva care aþi
fãcut pânã acum, ce nu aþi mai face? Dacã ar
fi sã faceþi ceva ce nu aþi fãcut, ce aþi face?
Dr.G.M.: - Dacã nu aº fi fãcut medicina,  aº fi

fost mecanic auto pentru cã îmi place foarte mult sã
scormonesc, sã caut ºi sã umblu pânã gãsesc. ªi acolo
trebuie pus un diagnostic. Se spune cã sunt un bun
diagnostician. Sunt recunoscut ca un bun
diagnostician. Acasa, tot ceea ce þine de partea
electricã, le fac eu. În profesia de medic aº fi vrut sã
ajung chirurg urolog. În medicinã, de multe ori, nu
ajungi ceea ce vrei, pentru cã intervin o serie  de alþi
factori,  am mers pe ramura de medicinã internã ºi am
ajuns aici. Nu îmi pare rãu, dar puteam foarte bine sã
fiu mult mai de folos, dacã fãceam aceastã ramurã
chirurgicalã, pentru cã am înclinaþii chirurgicale, am
mâna finã, am testat-o de multe ori.

I.v.R.-Z.: -  Domnule Doctor,  v-aº ruga sã  le
spuneþi cititorilor ziarului Vocea ta, unde vã
gãsesc dacã vor dori sã urmeze un tratemnt la
Bãile Felix?  
Dr.G.M.: - Cei interesaþi ne gãsesc la Hotel

President, Bãile Felix, .Dr. Gheorghe Moraru. Cu
toatã încrederea îi aºteptãm sã vinã. Vor fi  în
siguranþã, suntem cadre medicale de valoare, avem
cunoºtinþe medicale, avem aparaturã, avem dotare
foarte bunã în spaþii de cazare corespunzãtoar. ªtim
ceea ce trebuie sã facem în specialitatea noastrã. 

I.v.R.-Z.: -Domnule  Doctor, vã mulþumesc
pentru acest interviu.

Ionela van Rees-Zota 
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Staþiune balnearã din România, recunoscutã pe plan internaþional 
- Apele termale au fost
descoperite de Regele

Ladislau -
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Ionela van Rees-Zota (I.v.R.-Z.): - Cine este
Alina Arbajter ºi când ai venit în
Germania?
Alina Arbajter (A.A.): - Alina Arbajter e o

femeie normalã ca voi toate , o femeie care a avut
atât urcuºuri cât ºi coborâºuri în viaþã , o mamã ca
multe dintre voi cu probleme ºi bucurii, o femeie
care iubeºte frumosul ºi oamenii din jur. Am pãºit
într-o nouã lume aici în Germania din 1990, într-o
lume nouã pentru mine din toate punctele de
vedere.

I.v.R.-Z.: - Cum a fost integrarea aici?
A.A.: - Dacã mã întrebi dupã 27 de ani de

Germania sincer spus, Grea...dar crescând aici
pentru cã pot spune cã acum am mai mulþi ani aici
decât acasã (vezi spun acasã) am crescut nemþeºte
dar gândesc ºi iubesc româneºte.

I.v.R.-Z.: - Ne poþi spune câte ceva despre
hobby-ul tãu?
A.A.: - Hobby-ul acesta al meu radioul este o

parte din inima mea, dacã aº renunþa la el cred cã
mi-aº pierde ceva din mine pentru cã acolo în
spatele microfonului am descoperit o altã lume, o
lume mai bunã, mai cinstitã, mai iubitoare ºi sincer
am descoperit atâþia oameni dragi în virtual pe care
nici nu îi cunosc dar sunt fermecatã de ei de poveº-
tile lor de fiecare datã când îmi încep emisiunea.

I.v.R.-Z.:  - Acum cã am aflat ce faci în
timpul liber, spune-mi câte ceva despre
rochiile de mireasã. Cum ai început aceastã
afacere?
A.A.: - E o pasiune de-a mea de ani buni,

pentru cã eu am mai avut un magazin cu rochii de

mireasã în Hessen, aºa cã nu este ceva nou . Dar
aici am vrut sã îmbin frumosul cu utilul, deci Visul
unei femei cu rochia de mireasã ºi uite aºa a luat
naºtere acest mic salon în Fürth, Wedding salon
Raffaelo, unde orice femeie se simte prinþesã.

I.v.R.-Z.: - Am fost mândrã când am vãzut
cã o româncã a participat la târgul
rochiilor de mireasã din Fürth. Cum ai fost
selectatã?
A.A.: - Sincer ºi eu sunt mândrã de mine cã

am reuºit sã prezint în fiecare an în septembrie pe
podium colecþia salonului Raffaelo ºi cã pot arãta
lumii ºi lucruri frumoase ºi minunate din þarã,
pentru cã în fiecare colecþie a mea voi aduce ºi
creatori din þarã, cum anul aceasta am prezentat
câteva rochii a doamnei Christina Andrei din Bu-
cureºti, rochiile ei apãrând chiar în Ghidul Miresei
din þarã, pãlãrii minunate a Doamnei Cosmina
Nicolescu ºi nu o pot uita pe Mariana Pachiº cu
care am colaborat la concepþia acestui show adu-
când în Germania pentru prima oarã un Sand Art 

I.v.R.-Z.: - De unde te aprovizionezi cu
marfã? Unde poþi fi gãsitã?
A.A.: - Am conceput în aºa fel aceastã micã

afacere încât eu realizez la comandã rochiile de
mireasã individual dupã gustul ºi plãcerea miresei.
Dacã vã face place sã savuraþi câteva clipe de
liniºte, frumuseþe ºi iubire pãºiþi pragul Wedding
salon Raffaelo în Königstr.79, 90762 în Fürth cât ºi
pe pagina de facebook https://www.facebook.com/
WeddingSalonRaffaelo

I.v.R.-Z.: - Cum se împacã femeia de
afaceri Alina Arbejter cu redactorul de

radio A.A.?
A.A.: - Eu cred cã amândouã se îmbinã foarte

bine, având în vedere cã frumuseþea nu vine din
afarã, ea este acolo în interioul omului aºa cã eu
sunt aceeaºi ºi aceste douã lucruri minunate din
viaþa mea le fac cu aceeaºi plãcere chiar dacã de la
una mai am ºi plãceri materiale.

I.v.R.-Z.:  - Dacã ar fi sã faci un lucru care
nu l-ai fãcut pânã acum, care ar fi acela?
A.A.: - Eu cred cã am fãcut în viaþa mea tot

ce mi-am dorit, am avut lângã mine oameni care
m-au iubit aºa cum sunt eu, am o familie
frumoasã, copii frumoºi ºi acum în plus oameni
care mã iubesc atunci când mã pun în faþa
microfonului, aºa cã nu îmi doresc decât sã fiu
sãnãtoasã ºi sã duc mai departe Visul acesta al
femeii. 

I.v.R.-Z.: ªtiu cã în noiembrie, vei oficializa
un lucru aparte în viaþa ta. Rochiile de

mireasã te-au „încurajat“ cumva?
A.A.: - Nu, rochiile acestea nu trebuie sã încu-

rajeze nici o femeie sã facã un pas important în via-
þa ei, dacã ea simte cã a venit vremea ºi poate spune
un DA cu inima sã o facã. 

I.v.R.-Z.:  - Un gând pentru cititorii noºtri?
A.A.: - Eu ºtiu cã oameni care vor citi aceste

rânduri, unii mã cunosc, ceilalþi mã vor descoperi
poate acum pentru prima oarã, eu le-aº transmite sã
trãiascã clipa în viaþã, sã se bucure în fiecare
dimineaþã de o nouã zi, sã fie mândri de ei cã au
ajuns sã aibã o familie ºi sã aibã încredere în
Dumnezeu. Vã mulþumesc cã m-aþi ascultat chiar
aici prin intermediul scrisului ºi vã aºtept sã facem
pe calea undelor chiar O terapie prin poezie la
Luceafãrul, Radio Z Nürnberg ºi Visul unei femei
cu Alina la Radio Enigma România.

I.v.R.-Z.: -Mulþumesc!
Ionela van Rees-Zota

Prezentarea de modã facutã de o româncã la
Târgul de mirese capteazã privirile vizitatorilor
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Românii care au lucrat legal în
strãinãtate au dreptul sã primeascã
înapoi banii ce au fost plãtiþi în plus
sub formã de taxe ºi impozite în statul
adoptiv. Pentru acest lucru, trebuie sã
deþinã documente, fiºe fiscale,
chitanþe care sã demonstreze calitatea
de contribuabili ºi sã depunã un dosar
la biroul fiscal în þara în care au lucrat.
Înainte de asta, nu trebuie sã neglijeze
termenele de solicitare a impozitelor
plãtite în avans ºi pe câþi ani pot fi
returnaþi retroactiv.

Dana Mihaela Lupu precizeazã
cã românii pot recupera aceste taxe,
deoarece, în marea majoritate a
statelor dezvoltate, cotele de impozit
pe venit nu sunt procentuale ca în
România, ci sunt diferenþiate pe
categorii de venituri ºi de cele mai
multe ori sunt progresiv aplicate pe
diverse plafoane de venit anual.
Astfel, cu cât sistemul de impozitare
este mai complex, cu atât mai mult

existã posibilitatea plãtirii în plus a
unor impozite de cãtre un
contribuabil, care pot fi recuperate
doar la solicitarea sa, pentru cã statele
nu le ramburseazã automat.

Ce presupune recuperarea 
de taxe?

În principiu, procesul de recupe-
rare a taxelor se bazeazã pe existenþa
unei legislaþii ce dã dreptul fiecãrui
contribuabil de a primi înapoi banii ce
au fost plãtiþi în plus sub formã de
taxe ºi impozite. Este absolut normal
sã se întâmple aºa. Apoi, ca acest
drept sã poatã fi exercitat, trebuie sã
existe dovezi cã au fost plãtite
impozite în plus. Iar aceste dovezi
sunt documente, chitanþe.

De ce anume se plãtesc
impozite în plus?

Aici rãspunsul este mai complex.
În marea majoritate a statelor
dezvoltate, cotele de impozit pe venit
nu sunt procentuale ca în România, ci
sunt diferenþiate pe categorii de
venituri ºi de cele mai multe ori sunt
progresiv aplicate pe diverse plafoane
de venit anual. Mai mult, cu cât
sistemul de impozitare este mai
complex, mai detaliat structurat, cu
atât e mai greu sã poþi stabili cu
exactitate care e cuantumul lunar al
impozitului de platã pe venit.

Complexitatea creºte cu atât mai
mult cu cât o persoanã fizicã nu
realizeazã venituri constante de-a
lungul anului, ci doar periodic,
punctual. Acest lucru se întâmplã
deoarece statul respectiv, pentru a
ajuta contribuabilii în aplicarea acelui
sistem complex de impozitare,

impune ºi norme de calcul al
impozitelor lunare, aceste norme
bazându-se pe niºte estimãri ºi
presupuneri. O presupunere e aceea
cã, dacã un contribuabil a realizat un
anumit venit într-o lunã, va realiza
acelaºi venit cu constanþã în toate
lunile acelui an. ªi astfel el va fi
impozitat ca ºi când venitul lui anual
ar fi venitul lunar obþinut în acea lunã
înmulþit cu 12. Ori, dacã persoana
respectivã a obþinut venituri doar
ºapte luni în acel an, este evident cã i
s-au reþinut impozite în cuantum mai
mare decât ar fi trebuit. Prin urmare,
contribuabilul are dreptul ca dupã
încheierea anului fiscal sã afle de la
biroul fiscal al statului respectiv cât ar
fi trebuit sã plãteascã, iar sumele

reþinute în plus drept impozit pe venit
sã îi fie restituite.

În ce situaþii are ºanse mai
mari un român contribuabil

într-un stat strãin sã-ºi
recupereze impozitul?
Cu cât un român a încasat

venituri din munca în strãinãtate mai
degrabã sezonier decât constant în
fiecare lunã, cu atât mai mult se
calificã la o returnare de impozit. În
plus, de exemplu, veniturile brute
anuale de pânã în 7.000-8.000 euro
sunt scutite de impozit pe venit. Ori,
dacã un muncitor român a avut un
salariu lunar de 1.000 euro ºi a muncit
doar ºase luni, reþinându-i-se impozit
pe venit lunar ca ºi cum ar fi trebuit sã
realizeze un venit anual de 12.000
euro (1.000 euro x 12 luni - n.r.), el
are dreptul sã îºi recupereze de la
statul respectiv toate impozitele pe
venitul din salariu reþinute. Exemplele
de mai sus sunt aplicabile în circa
90% din cazuri. Pe de altã parte,
existã ºi excepþii, cum ar fi situaþiile în
care angajatorul declarã pe propria
rãspundere statului respectiv cã
angajatul sãu nu va avea alte venituri
la alþi angajatori în anul fiscal
respectiv.

Din ce taxe se poate calcula
suma pentru rambursare?

În peste 95% din cazuri, suma
restituitã este datã doar de impozitul
pe venitul din salarii plãtit în avans.
Însã, în cazuri foarte rare, se mai pot
restitui niºte taxe adiþionale, dacã se
dovedeºte cã au fost reþinute. De
exemplu, contravaloarea pentru taxa
de bisericã sau alte sume precum
alocaþii pentru copii în Germania.

Cine poate beneficia de
rambursarea taxelor?
Orice român care a muncit legal

în strãinãtate ºi care a realizat venituri
din salarii în strãinãtate. De
asemenea, se mai calificã la restituire
de impozite ºi românii care au lucrat
în Marea Britanie cu contracte de tip
„self-employment“ ºi „self-
assessment“, un fel de PFA românesc
(persoanã fizicã autorizatã - n.r.).

Existã reguli pe care trebuie sã le
respecte un cetãþean român care

lucreazã legal în strãinãtate pentru a
beneficia de restituirea impozitului?

Sunt trei reguli de bazã ce
trebuie respectate. Prima este sã
solicite statului respectiv suma
perceputã drept impozit în plus,
pentru cã þãrile, în general, nu
ramburseazã automat aceste sume, ci
doar la cererea contribuabilului. A
doua regulã este sã dovedeascã
veniturile realizate prin documente
ce se anexeazã cererii lui oficiale. Nu
în ultimul rând, trebuie sã trimitã
cererea de solicitare a impozitelor
plãtite în plus pânã la anumite
termene. Nerespectarea acestor
termene atrage prescripþia dreptului
sãu de a-ºi primi banii înapoi. Prin
urmare, este bine ca aceastã cerere sã
fie depusã imediat dupã încheierea
anului fiscal, pentru a avea siguranþa
cã nu rateazã restituirea sumelor la
care are dreptul.

În ce mod îºi poate uºura
activitatea un român, astfel

încât sã primeascã mai
repede banii pe care îi

meritã?
Românii pot apela la firme ce se

ocupã de restituirea acestor impozite,
firme care sunt acum prezente ºi în
România. O asemenea companie este
pentru client un intermediar care îl
poate salva pe acesta de multã energie
ºi bãtaie de cap. Pentru mai multe
detalii, accesaþi site-ul http://
recuperaretaxe.romanialibera.ro sau

sunaþi la numãrul de telefon 031-
030.1594.

În ce state sunt taxele cele
mai mari ºi, implicit, sumele

restituite pot fi mai
considerabile?

Cu cât un stat are un sistem de
protecþie socialã mai dezvoltat, cu atât
beneficiile celor ce muncesc în þãrile
respective cresc. Germania este un
asemenea stat, dar ºi Olanda oferã
multe beneficii. O sumã mai mare
restituitã vine în general din faci-
litãþile permise de legislaþia fiscalã.
Sunt þãri care la sfârºitul anului, când
calculeazã impozitul total ce trebuia
datorat de contribuabil, au în vedere
doar veniturile din salarii, însã sunt
alte þãri care acordã contribuabililor
dreptul de a-ºi deduce anumite
cheltuieli efectuate în scopul muncii,
precum cele cu transportul, chiria,
asigurãrile medicale etc. Cheltuielile
deductibile se scad din venitul total
realizat din salarii în þara respectivã ºi,
astfel, la sfârºit de an, cota de impozit
este aplicatã procentual unei sume
mai mici, rezultând un impozit mai
mic de platã. Spania, Germania ºi
Marea Britanie acordã posibilitatea
deducerii de cheltuieli efectuate în
scopul muncii, însã ele trebuie
justificate. De aceea, un român care a
lucrat în strãinãtate e bine sã pãstreze
toate copiile dupã chitanþe, facturi,
plãþi importante.

http://www.romanialibera.ro

Cum sã vã recuperaþi taxele plãtite în strãinãtate

Angajatorii din Spaþiul Economic
European (SEE) oferã, prin intermediul reþelei
EURES România, 1.368 de locuri de muncã
vacante. Cele mai multe locuri de muncã
disponibile sunt în Spania ºi Germania, potrivit
Agenþiei Naþionale de Ocupare a Forþei de
Muncã (ANOFM). În Spania, angajatorii
oferã 801 locuri de muncã, dintre care 800
pentru muncitori necalificaþi în agriculturã ºi un
loc pentru un maseur. În Germania, sunt

disponibile 236 locuri de muncã: 50 de asistenþi
medicali generaliºti, 15 ºoferi de TIR, 15
comisionari, 15 operatori stivuitori, etc. În
Cehia, angajatorii oferã pentru români 145 de
locuri de muncã, dintre care 50 pentru lucrãtori
în producþie (asamblarea aparatelor de aer
condiþionat), 50 operatori, 20 muncitori
asamblare etc. De asemenea, în Marea
Britanie, sunt vacante 67 de locuri de muncã:
30 de asistenþi medicali, 20 de îngrijitori

persoane/infirmieri, 15 îngrijitori persoane, un
tractorist ºi un vinificator. Totodatã,
angajatorii din Ungaria oferã 50 de locuri de
muncã pentru cine vrea sã lucreze ca operator la
asamblarea panourilor electrice. Suedia cautã
15 vopsitori auto, 10 mecanici auto, 10
tinichigii auto, iar polonezii vor sã angajeze 20
de ºoferi de camion ºi trei lãcãtuºi-sudori. În
Norvegia, pot ajunge opt persoane dispuse sã
lucreze ca antrenori de gimnasticã ritmicã; în

Belgia, sunt douã locuri de infirmieri/asistenþi
medicali, iar, în Austria, un singur loc de
asistent proiect. Persoanele interesate pot
vedea ofertele ºi pot obþine informaþii
suplimentare cu privire la angajatori, domeniu
de activitate, condiþii de ocupare a posturilor,
condiþii de muncã ºi salarizare accesând
portalul EURES naþional, www.eures.
anofm.ro.  

http://www.manager.ro  
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PRINCIPALII PAªI
Înainte sã solicite recuperarea impozitului plãtit într-un alt stat, un român

trebuie mai întâi sã ºtie:

- care sunt termenele de solicitare a impozitelor plãtite în avans;

- care sunt formularele-tip pe care sã le completeze;

- care sunt documentele originale pe care trebuie sã le anexeze la dosar;

- care este adresa unde poate solicita restituirea impozitelor.

Apoi, trebuie sã execute urmãtoarele:

- sã trimitã/depunã dosarul la biroul fiscal respectiv;

- sã fie disponibil pentru orice solicitãri ale biroului fiscal respectiv ce pot

apãrea în cursul procesului de restituire;

- sã cunoascã foarte bine limba þãrii respective pentru a putea pãstra

corespondenþa cu biroul fiscal din strãinãtate.

Dana Mihaela Lupu atrage atenþia cã nerespectarea termenelor de

solicitare a impozitelor plãtite în avans atrage prescripþia dreptului

contribuabilului de a-ºi primi banii înapoi.



Un club de noapte din Siret a
devenit club al elevilor. Iniþiativa a
aparþinut unei familii de nemþi,
Esther ºi Stefan Armer, care de 14
ani locuieºte în România. Clubul se
numeºte ”Light House” (”Casa
Luminii”) ºi a fost amenajat astfel
încât elevii sã poatã petrece câteva
ore plãcute, dupã cursuri.
Mobilierul a fost donat de
proprietarii unui restaurant din
Germania care a dat faliment.
Celelalte lucruri au fost cumpãrate
de Stefan ºi Esther.

Principalii destinatari ai
clubului înfiinþat de Stefan Armer
într-o clãdire veche de 80 de ani
sunt copiii ai cãror pãrinþi sunt
plecaþi în strãinãtate, din Siret ºi din
satele din jur. Copiii ºi adolescenþii
au la dispoziþie o cofetãrie, unde
gãsesc sucuri, ceai ºi dulciuri, mese
de fotbal ºi tenis, instrumente
muzicale pentru cei pasionaþi de
muzicã – Esther cântã la chitarã ºi la
flaut ºi poate da ore celor care vor sã
înveþe, cãrþi de citit ºi cãrþi de joc,
rummy, ºah, recuzitã pentru piese
de teatru, alte jocuri destinate
copiilor mai mici etc.

În mica bibliotecã sunt cãrþi
pentru copii ºi adolescenþi, o Biblie
neoprotestantã ºi una ortodoxã ºi
volumul ”Pas cu pas”, scris de
preºedintele României, Klaus
Iohannis. Rafturile cu cãrþi sunt însã
locul cel mai puþin vizitat de copii,
ne spune Stefan zâmbind. De un an,
de când s-a deschis clubul, n-a
solicitat nimeni nici o carte.

Interesul este pentru jocuri ºi,
nu de puþine ori, pentru ajutor la
temele date la ºcoalã. Tot în ”Casa
Luminii” funcþioneazã ºi clubul
”Micii exploratori”, destinat
copiilor între 8 ºi 13 ani, ai cãrui

membri se întâlnesc în fiecare vineri
dupã-amiazã. În mod constant, în
timpul sãptãmânii, dupã orele de
curs, în casã sunt zilnic 30-40 de
copii. Sâmbãta, Stefan închiriazã
terenul de fotbal al liceului din oraº
(sala de sport, iarna) pentru
meciurile jucate de copii. În
weekend ºi în vacanþe, clubul
organizeazã tabere ºi excursii în
naturã.

Prima tabãrã pentru copii,
în grãdina lui Stefan de la

Dersca
Prima tabãrã cu corturi, îºi

aminteºte Stefan, a organizat-o în
grãdina casei lui din Dersca, o
comunã în apropiere de Siret.
”Mergem în naturã, organizãm
concursuri, jocuri, cântãm, facem
sport, discutãm. La <Micii
exploratory> învãþãm cum sã
trãieºti în armonie cu Dumnezeu, cu
semenii tãi ºi natura. Copiii au
întrebãri despre evoluþionism ºi
Creaþie. Eu nu sunt profesor, ca sã le
predau. Îi încurajez doar sã
discute”, ne-a spus Stefan.

Niciodatã nu a avut probleme
de disciplinã cu copiii, cu atât mai
puþin sã disparã ceva din club, ºi
nici reclamaþii nu au venit din partea
nimãnui. Programul este agreat atât
de familiile copiilor, cât ºi de ºcoalã.

Clubul este destinat tuturor
copiilor, fãrã deosebire de
confesiunea religioasã. ”Pe mine nu
mã intereseazã religia lor. Nu fac
diferenþã între copii. Din pãcate,
liderii bisericilor fac astfel de
diferenþe. Eu sunt luteran, ca ºi
preºedintele Iohannis. Copiii care
vin aici sunt din familii ortodoxe
sau neoprotestante, asta nu este

important. Pot sã spun, însã, cã în
proiectele noastre sociale am
colaborat foarte bine cu biserici
neoprotestante”, spune Stefan.

În activitatea de la ”Casa
Luminii” Stefan este ajutat de trei
voluntari: unul din Suceava, Flavius
Munteanu, ºi doi din Germania. În
mod tradiþional, foarte mulþi tineri
germani cautã proiecte sociale ºi fac
voluntariat un an, în toate colþurile
lumii. Cei de la Siret sunt deja în al
doilea an. Unul dintre ei, Timo
Jenne, din Koln, ne-a declarat cã îi
place foarte mult ceea ce face la
Siret ºi a decis sã mai rãmânã.
Activitatea de la ”Casa Luminii”
din Siret poate fi urmãritã ºi pe
pagina de Facebook a clubului,
https://www.facebook.com/Lighth
ouse.Club.Siret/timeline.

Stefan: ”Am pierdut aici
inima mea”

Povestea relaþiei lui Stefan cu
România a început demult, în 1991,
pe când avea 20 de ani ºi era student
în anul II. Atunci a auzit despre un
convoi umanitar care pleca din
Germania spre orfelinatele din
România, despre care aflase de la
televizor. A venit ºi a petrecut douã
sãptãmâni la un orfelinat din
Dorohoi. Apoi a revenit în fiecare
varã. ”Am intrat în cãmin ºi am
vãzut o mulþime de copii mici, cu
pãrul foarte scurt ºi foarte deschiºi
faþã de strãinii care au venit la ei.
Asta a schimbat ceva în inima mea.
Am vãzut cã sunt mii de copii
orfani care au nevoie de ajutor. A
fost prima datã când am vãzut cã
existã ceva lângã bogãþia noastrã
germanã. Dar noi plecam ºi ei
rãmâneau aici, tot într-un cãmin cu

o singurã baie, de fapt, o camerã cu
trei gãuri în podea, care se numea
WC. Voiam sã fac ceva mai mult
decât sã venim din când în când cu
ajutoare”, ne-a spus Stefan.

Între timp, pãrinþii lui au
divorþat, ceea ce l-a fãcut sã
înþeleagã ºi mai bine drama copiilor
care nu sunt alãturi de pãrinþi. A
revenit an de an, pentru perioade
din ce în ce mai lungi ºi, în 2001,
împreunã cu soþia, a decis sã
rãmânã: ”am pierdut aici inima
mea”. Familia lui Esther a acceptat
uºor venirea în România, mama lui
Stefan nu a înþeles niciodatã de ce a
rãmas aici. Cei doi tineri germani
au cumpãrat o gospodãrie la Dersca
ºi s-au dedicat activitãþilor sociale.

Exemplul clubului 
înfiinþat de familia Armer,

urmat ºi de doi preoþi
ortodocºi din Siret

Pentru naºterea primilor doi
copii - Emilia, de 12 ani ºi Benedict,
de 10 ani, Esther a mers în
Germania. Pe Magdalena, de 4 ani,
a dorit sã o nascã la Suceava. Stefan
ne spune cã iubeºte România, cu
bune ºi cu rele, cu oamenii sãi calzi
ºi primitori, dar ºi cu strãzile
proaste, mizerie ºi gãlãgie. Cel mai
greu i-a fost sã se familiarizeze cu

semnificaþia ”da”-ului românesc.
”În germanã, da înseamnã da. În
românã este da, posibil sau da,
probabil”, se amuzã Stefan.

Pânã în 2005 el ºi Esther au
lucrat cu orfani, apoi interdicþia
aplicatã strãinilor de a mai intra în
centrele de plasament româneºti i-a
fãcut sã se reorienteze cãtre
sprijinirea a trei copii din orfelinat,
într-o formã de semi-plasament:
”sã-ºi dezvolte caracterul, darurile
personale pe care le au, apoi sã
meargã pe drumul lor”. Din 2010
au început sã dezvolte proiecte
sociale în zona Siret. Clubul „Light
House“ este unul dintre acestea,
înfiinþat în ideea de a le oferi
elevilor o alternativã la ”distracþia
pe stradã”.

Exemplul dat de familia Armer
a fost urmat în Siret ºi de preoþii
Daniel-Vasile ºi Vasile Mierlã,
care în luna iunie a acestui an au

deschis ”Clubul Ortodox Flori de
Sânziene”, unde copiii au activitãþi
recreativ-distractive. Primarul de
Siret, Adrian Popoiu, ne-a declarat
cã apreciazã foarte mult existenþa
celor douã cluburi pentru elevi ºi
considerã beneficã pentru copii
competiþia dintre acestea, de a le
oferi adolescenþilor programe cât
mai atractive.

https://www.monitorulsv.ro
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„De voieºti sã laºi bogãþie multã
copiilor tãi, lasã-le purtarea de grijã a lui
Dumnezeu. Sã nu cãutãm, deci, cum sã-i
lãsãm bogaþi pe copii, ci cum sã-i lãsãm
îmbunãtãþiþi...“ din Omilia despre
creºterea copiilor a Sf. Ioan Gurã de Aur

PAROHIA  ”SFÂNTUL MUCENIC
DIMITRIE”

Nürnberg
Preot TEOFIL HERINEANU
Fürther-Str. 166
D 90429 Nürnberg
Mobil: {+49} (0) 179 / 297 28 68
E-mail: p.teofi l@mitropolia-ro.de
”Tentaþia majoritãþii pãrinþilor este

de a cãuta reþete simple ºi sigure de
educare a copiilor – gen “cum sã fac
dacã…”, “ce sã spun când…” . Pentru a
ajunge acolo, însã, este nevoie sã
cântãrim mai întâi problemele care
trebuie rezolvate, acelea de care, în
calitate de pãrinþi, ne lovim des.

Eu cred cã reuºita sau eºecul în
creºterea copiilor depinde de rãspunsul la
întrebãrile:

Care îþi sunt prioritãþile? / Cât de
dispus eºti sã aplici principiile biblice ºi
teoria creºtinã în educaþia copiilor?“

ªcoala Parohialã se prezintã:
Dragi pãrinþi ºi dragi copii!
Grupa Duminicalã, dupã o activitate

de mai bine de 10 ani se transformã în:
ªcoalã Parohialã.

Activitãþile ºcolii parohiale se vor

îmbina între ele pentru a forma un ghid
care sã-i ajute pe micii

ortodocºi sã-l caute ºi sã-l gãseascã
pe Dumnezeu în ei înºiºi.

Astfel, cursurile catehetice au ca
scop pãstrarea ºi transmiterea
Evangheliei în duhul ortodox românesc,
însuºirea de cãtre copii a valorilor
moral-religioase, cunoaºterea tradiþiilor
religioase ºi a istoriei Bisericii, folosirea
corectã a limbajului din sfera religioasã

ºi, nu în ultimul rând, transmiterea
limbii ºi a elementelor de culturã
românã.

Activitãþile liturgice si catehetice
sunt coordonate de pãrintele paroh Teofil
împreunã cu preotul Arsenie, preotul
Luca ºi diaconul Ioan.

Activitãþile creative ºi recreative au
ca scop educaþia creºtin ortodoxã a
copiilor prin joc ºi voie bunã, în excursii,

la vopsit de ouã sau la colindat, foc de
tabarã, seri de poezie, piese de teatru ºi
muzicã.

Aceste activiþãþi sunt pregãtite de
grupul de voluntari, pãrinþi ºi credincioºi
ai parohiei noastre aflaþi sub îndrumarea
Pãrintelui Teofil Herineanu.

Cursurile acestei ºcoli sunt adresate
copiilor cu vârste cuprinse între 3-18 ani.
În funcþie de numãrul copiilor înscriºi se
vor forma grupe diferenþiate conform

vârstei.
Dacã vreþi ca ºi copilul dvs. sã se

bucure de lucrurile pe care le poate învãþa
în cadrul ºcolii noastre, vã invitãm cu
mult drag!

Pentru detalii vã îndrumãm sã ne
contactaþi!

Cursurile vor fi þinute o datã pe lunã,
sâmbãta.

26 septembrie 2015
31 octombrie 2015
28 noiembrie 2015
19 decembrie 2015
Începem la ora 9:00 cu Liturghia

copiilor dupã care vom lua împreunã
micul dejun!

Pentru înscrieri ºi informaþii
suplimentare poate fi contactat pãrintele
paroh Teofil Herineanu.

Din activitãþiile propuse pe anul
2015:

Hramul bisericii
Seara Sf. Nicolae
Primiþi cu Colinda?
Colinda noastrã de Crãciun

ªªªªccccooooaaaallllaaaa     PPPPaaaarrrroooohhhhiiiiaaaa llllãããã

O familie de nemþi a înfiinþat un club pentru copiii
ºi adolescenþii din Siret
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Prin cele 5 premii, România a abþinut cel
mai bun rezultat din 2012 de când este afiliatã
la UNICA.

În total au participat cu filme 25 de þãri
din cele 32 membre ale UNICA. Din totalul
de 136 de filme, 43 au obþinut Diplomã de
Onoare, 35 Medalie de Bronz, 15 Medalie de
Argint ºi 5 filme Medalie de Aur. De
asemenea Juriul a oferit 9 premii speciale.
Info: http://www.unica-web.com/

Datoritã faptului cã participarea
delegaþilor era legatã de obþinerea unei vize ºi
a plãþii unei taxe de 250  (cea mai mare de
pânã acum), dar ºi din considerente politice,
numãrul delegaþilor a fost doar de cca.150, cel
mai mic numãr din Festivalurile UNICA din
ultimii 30 de ani. În cadrul Congresului, prof.
Viorel Ieremie a propus ca fiecare þarã care

organizeazã UNICA sã asigure sejurul gratuit
pentru un tânãr sub 19 ani din fiecare þarã
membrã. S-a anunþat totodatã cã la UNICA
2016 din România, municipiul Suceava deja
va asigura acest lucru. Într-un mod festiv s-a
prezentat delegaþilor detalii privind
organizarea UNICA 2016 la Suceava. Nu a
lipsit tradiþionalul cozonac ºi afinata
suceveanã. Cei 4 elevi ai clubului VideoART
din Suceava, prezenþi la St.Petersburg, au
prezentat filmul realizat în timpul
Festivalului, fiind rãsplãtiþi de aplauzele
spectatorilor. La închiderea Festivalului,
Preºedintele UNICA a înmânat domnului ec.
Ion Lungu, primarul municipiului Suceava,
steagul UNICA pentru 2016.

Din ecourile culese, la Suceava se
aºteaptã participarea a cca.300 de delegaþi.

Comitetul de Organizare care va fi numit
oficial de primarul municipiului Ion Lungu va
elabora în curând un site al Festivalului. Pe
lângã sprijinul deja asigurat din partea
Consiliului Municipal Suceava, al Centrului
Cultural Bucovina, al Universitãþii „ªtefan cel
Mare”, al Casei de Culturã a Studenþilor
Suceava ºi al Liceului Petru Rareº, ANCR în

comun acord cu Preºedintele de Onoare al
Festivalului, domnul primar Ion Lungu, va
încerca sã atragã în aceastã acþiune ºi Instituþii
Centrale de specialitate din Bucureºti.

Ing.Emil Mateiaº
Vicepreºedinte ANCR pentru relaþiile

internaþionale, 
ºi purtãtor de cuvânt

Comunicat de presã:

Participarea României la CEL DE AL 77-lea FESTIVAL MONDIAL
DE FILM UNICA 5-12 septembrie 2015, St. Petersburg - Rusia

Pagina 9octombrie - noiembrie 2015 Ziar distribuit în Austria, Belgia Germania ºi Olanda

Medalii la UNICA
Preºedintele UNICA, Georges Fondeur, înmâneazã lui Emil Mateiaº

una din medaliile cucerite de România la cel de al 77-lea Festival
Mondial de Film UNICA de la St.Petersburg (5-12 septembrei 2015).

ANCR a prezentat la acest eveniment urmãtoarele filme:
1. Zbor Virgil Babuºcov Diplomã de Onoare

2. Stop Fast-Food Elena Riºca, Emanuel Roman

3. Trãieºte fiecare zi Maria Luiza Alexandru

4. Libertate ªtefan Curic, ªtefan Lupaºcu

5. Luminã firavã Bagdan Drumea, Florina Dumitrache Medalie de Bronz

Premiu special al juriului

6. Cutii Claudiu Cojocaru

7. Bomboane de ciocolatã Sebastian Chelu, Deian Cãmârzan Medalie de Bronz

8. Tradiþii Dãnuþ Bogdan Diplomã de Onoare
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Vineri, 2 octombrie 2015, Biblioteca
Judeþeanã Timiº Sorin Titel a gãzduit la Secþia
de Arte Deliu Petroiu din Bastionul Theresia o
întâlnire cu scriitorul Viorel Baetu & Michael
Cuþui, din Germania.

Nãscut la Timiºoara în 1948, absolvent al
Institutul Politehnic din Timiºoara – Facultatea
de Electrotehnicã, promoþia 1972. A lucrat ca
inginer principal  la Centrala Industrialã pentru
Utilaj Minier ºi Maºini de Ridicat Timiºoara. În
august 1989 pleacã cu familia în Germania ºi se
stabileºte la Aachen. Dupã un an de studiu
postuniversitar la Köln, în 1991 se angajeazã ca
inginer în cercetare-dezvoltare la o firmã de
tehnicã medicalã, din Bayern, unde lucreazã
pânã în 1995, dupã care, prin absolvirea unui

curs de management îºi deschide o firmã ºi
lucreazã pe cont propriu în domeniul tehnicii
medicale. Este vicepreºedintele asociaþiei
culturale „Ars Longa” din Nürnberg ºi face
parte din comitetul de conducere a Ligii
Asociaþiilor Româno-Germane (LARG).
Publicã de mai mulþi ani articole de jurnalisticã,
eseuri, romane, poezie, consacrându-se ca
scriitor român. Este membru al „Deutschen
Jurnalisten Verband Bayern” (Asociaþia
jurnaliºtilor germani din Bavaria). Într-un
interviu în Curentul Internaþional, i-a mãrturisit
lui George Roca: ”În principal scriu cãrþi
poliþiste, dar m-am aventurat ºi în lumea
jurnalului de cãlãtorie, al romanului social ºi al
thriller-ului. Iar ca tot românul am scris ºi puþinã

poezie. Articolele pe care le scriu pentru ziare,
fãrã remuneraþie, mã definesc ca un jurnalist
interpretativ, care încearcã sã explice fenomene
sociale ºi politice brizante, în cuvinte simple pe
care sã le înþeleagã tot românul, dacã e ceva de
înþeles.”

La Secþia de Arte a BJT au fost lansate trei
cãrþi, marca Michael Cuþui-Bãetu, Psihograma
Crimei, Tu-riºti prin Australia ºi Clipa
Adevãrului, urmate de un film al autorului,
realizat în timpul cãlãtoriei în Australia. A
prezentat Alexandru Todor din Arad.

Viorel Bãetu, cu nelipsita-i pipã, a fost
însoþit de Glass (Pupe) Friederike,
încântãtoarea-i consoartã. Martori la frumoasa
acþiune culturalã au fost fostul primar ºi deputat

Viorel Oancea cu soþia, Pia, dr Virgil Feier, dr.
Dan Opriº ºi alþii.

Aºteptãm cu emoþie lansarea urmãtoarelor
cãrþi, semnate Michael Cuþui-Bãetu.

Emeric Vamos

VIOREL BÃETU LA TIMIªOARA

1. Hora Unirii a fost compusã de un sas
Alexandru Flechtenmacher (1823-1898) a

fost compozitor, violinist, dirijor ºi pedagog, a
întemeiat Conservatorul din Bucureºti (între
1864–1869 a fost directorul instituþiei), a com-
pus muzica pentru primele operete ºi vodeviluri
româneºti: Baba Hârca de Matei Millo, Coana
Chiriþa din Iaºi, Coana Chiriþa din provincie,
numeroase operete, vodeviluri ºi canþonete,
muzicã de camerã ºi coralã. Tot el a compus
muzica ºi pentru cunoscutul cântec patriotic
Hora Unirii, pe versurile lui Vasile Alecsandri.

2. 8 aºezãri ºi biserici fortificate sãseºti în
Patrimoniul UNESCO

ªapte aºezãri sãseºti cu biserici fortificate
din Transilvania sunt incluse în lista UNESCO a
patrimoniului mondial: Viscri, Darjiu, Prejmer,
Saschiz, Valea Viilor, Câlnic, Biertan, la care se
alãturã oraºul vechi Sighiºoara. Cu mai mult de
150 de biserici fortificate, în diverse stiluri
arhitecturale, sud-estul Transilvaniei este zona
cu cele mai multe sate-cetãþi din secolele XIII-
XVI din Europa.

3. Primul “ºmecher” a fost un sas. Poate
cã era ºi “miºto“

Existã o legendã care explicã etimologia
cuvântului „ºmecher” într-un mod interesant,
legat de saºi. Se spune cã saºii fãceau odinioarã
negoþ cu articole de meºteºugãrie, pe care le
duceau în Oltenia, de pildã în zona Drãgãºanilor,
de unde cumpãrau în schimb vin.

Întreprinzãtori ºi ei, oltenii din Drãgãºani au
gãsit o metodã ca sã îi pãcãleascã pe negustorii
saºi. Aºa cã înainte de târguialã, îi chemau pe
saºi în casã, îi omeneau cu de toate, mai ales cu
vinul cel mai aspru pe care îl aveau. Pe când
erau saºii mai ameþiþi, începeau oltenii
negocierea preþului. Saºii erau însã prea beþi ca
sã mai cumpãneascã bine mãrfurile. Mai mult,
saºii gustau la masã din vinul bun ºi tare, iar la
plecare, în loc de vinul tocmit li se dãdea în
butoaie zaibãrul cel mai rãu.

Aºa se fripserã saºii de câteva ori, pânã s-au
prins de strategie ºi anul urmãtor au schimbat ºi
ei tactica. Pe când au mers din nou la Drãgãºani,
sã vândã produsele lor ºi sã cumpere vin, saºii au
bãut din nou ºi s-au omenit din vinul cel tare al
oltenilor, pânã au uitat de socoteli. Apoi, când
de-abia se mai þineau pe picioare, au început
oltenii târguiala. Dar de data asta s-a ridicat unul
dintre saºi în picioare, treaz ca lumina zilei,
despre care saºii au spus: „er ist der Schmecker”
adicã acesta este degustãtorul, cel care probeazã
vinul. El era cel care nu pusese pânã atunci un
strop de vin în gurã. Aºa cã a preluat negocierea,
a fixat preþurile produselor meºteºugãreºti, a

gustat vinul cumpãrat ºi a supravegheat ca acel
vin sã fie urcat în cãruþe. Aºa cã numai Schme-
cker-ul a putut face comerþ corect cu oltenii.
(Sursa: http://sareinochi.com/2011/ 08/01/nu-i-
smecher-pentru-cine-se-nimereste-ci-schme-
cken-pentru-cine-se-pregateste/ ºi mai multe)

Etimologic deci, ºmecherul este cel care nu
poate fi înºelat.

Vezi definiþia DEX:
ªMÉCHER, -Ã, ºmecheri, -e, adj. (Adesea

substantivat) Care ºtie sã iasã cu dibãcie din
încurcãturi, pe care nu-l poþi pãcãli; abil; isteþ,
dezgheþat; ºiret, ºarlatan. – Din germ.
Schmecker „persoanã cu gust rafinat”.

În aceeaºi idee, Victor Eftimiu a lansat ipo-
teza cã miºto, cuvântul atât de folosit în argoul
nostru, atribuit în general limbii þiganilor, ar
putea proveni de fapt tot pe filierã germanã, de
la „mit Stock“, care înseamnã cu baston, semn
semn al statutului. Cel care avea baston adicã
umbla mit Stock, era cum s-ar veni… miºto. O
ipotezã doar, care nu prea se verificã. (Sursa:
http://www.romlit.ro/ mito_i_legenda_basto-
nului ºi mai multe detalii)

4.  Cel mai de succes star rock al
Germaniei este sas din Braºov

Peter Maffay, nãscut în 1949 la Braºov, este
cel mai de succes cântãreþ al Germaniei, iubit de
la debutul de acum 40 de ani, pânã astãzi. Poate
mai ales astãzi. În 2002 a fost declarat artistul
anului în Germania. Piesa de debut, Du din
1970, a fost hit-ul anului. În 1979, albumul
Steppenwolf s-a vândut în 1,6 milioane de copii,
fiind cel mai bine vândut LP al vremii.

Este artistul german cu cele mai multe
albume vândute în peste 1 milion de copii: 14.
Albumul sãu din 1982, „Ich will leben”, s-a
menþinut 37 de sãptãmâni pe primul loc al
topului autohton. Turneele sale sunt, din 1980
încoace, între primele 10 evenimente ale
Germaniei, dupã numãrul de spectatori. Pentru
cariera sa de succes a fost decorat de statul ger-
man cu Ordinul de merit al Republicii ºi recu-
noscut internaþional prin World Music Award.

5.  Brukenthal, primul muzeu din
România de astãzi

Palatul Brukenthal este primul muzeu
deschis publicului pe teritoriul României de
astãzi ºi cel mai mare muzeu din sud-estul
Europei. Construitã în stilul barocului târziu,
clãdirea Brukenthal aduce atmosfera distinsã a
palatelor vieneze în inima Sibiului. Nucleul
colecþiilor valoroase gãzduite aici l-a constituit
pinacoteca baronului Samuel von Brukenthal,
guvernatorul Transilvaniei, personalitate
fascinantã a vremii. Aici pot fi admirate câteva

dintre marile capodopere ale Europei, precum
„Omul cu tichia albastrã” a lui Jan van Eyck,
alãturi de tablourile lui Hans Memling, Tiziano
Vecellio Da Cadore, Peter Bruegel cel Tânãr ºi
Peter Bruegel cel Bãtrân.

6.  Primele poteci marcate ºi cabane
montane au fost construite de saºi

Harta traseelor montane din România nu a
suferit schimbãri benefice semnificative de la
sfârºitul secolului al XIX-lea. Atunci, urmând
exemplul organizaþiilor de turism înfiinþate în
aceeaºi perioadã în Europa de Vest, Asociaþia
Carpatinã Ardeleanã (Siebenbuergische
Karpaten Verein, SKV) ºi-a propus
construirea primelor trasee, cabane ºi refugii
turistice, în toate masivele muntoase ce
mãrgineau Transilvania. Aºa au apãrut vechile
cabane de pe creste, pe care le ºtim ºi astãzi,
primele birouri de informaþii turistice, primii
ghizi montani ºi precursorii Salvamontului,
localnicii-ºerpaºi care duceau poverile pe
munte, primele piste ºi concursuri de schi.

Pe scurt, activitatea SKV în cifre ºi
ani, aratã aºa:

- 1880 – înfiinþarea organizaþiei, la Sibiu.
- 700 de kilometri de trasee montane

amenajate.
- 60 de cabane construite
- 3 staþii meteorologice
- peste 6000 de membri în 1925
- secþiuni în Sibiu, Braºov, Fãgãraº, Bistriþa,

Reghin, Sighiºoara, Mediaº, Sebeº, Orãºtie,
Cluj, Petroºani, Bucureºti, Timiºoara, Cernãuþi.

- 1900 – constituirea primelor grupe de
salvatori montani

- 1904 – prima ºcoalã de ghizi montani
- un Muzeu al Carpaþilor, cu colecþii

valoroase de picturi, lucrãri ºtiinþifice, cãrþi
poºtale ºi fotografii din Munþii Carpaþi, intrat din
1920 în componenþa Muzeului Brukenthal.

- 1945 scoaterea SKV în afara legii
- 1996 reînfiinþarea Asociaþiei Carpatine

Transilvane.
7.  Vecinãtãþile
Vecinãtatea a funcþionat ca o instituþie în

comunitatea sãseascã, bazatã pe ajutor reciproc.
Vecinãtatea era o formã de organizare între mai
mulþi locuitori de pe aceeaºi stradã sau din mai
multe strãzi alãturate, care contribuiau la buna
rânduialã a locului ºi a familiilor. Satele aveau
de la patru pânã la treisprezece vecinãtãþi
(Turniºor/Neppendorf ºi Richiº/Reichesdorf).

Membrii lor îºi împrumutau între ei bani,
foloseau la comun anumite produse ºi unelte
agricole, participau la cele mai importante
evenimente (nunta, înmormântare), se ajutau la

construcþii sau la muncile câmpului. Ca într-o
familie extinsã, erau alãturi unii de ceilalþi, la
bine ºi la greu. Foarte important era ca
gospodarii din vecinãtate sã se îngrijeascã ºi de
aspectul localitãþii lor, prin curãþarea ºi îngrijirea
bisericii, strãzilor ºi a fântânilor, sãparea
ºanþurilor sau repararea podeþelor.

Cei care se sustrãgeau de la îndatoririle
vecinãtãþii dãdeau socotealã ºi erau amendaþi.

8.  Învãþãmântul la saºi
Educaþia a jucat un rol deosebit de

important în comunitatea sãseascã, saºii fiind
promotori ai învãþãmântului în Transilvania ºi
spaþiul românesc de astãzi. La începutul
secolului al XVI-lea exista câte o ºcoalã în
aproape în fiecare sat sãsesc, în Transilvania
locuitã de saºi funcþionând cel mai bine
dezvoltat sistem de învãþãmânt din aceastã parte
a Europei. În 1541 Johannes Honterus (1498-
1549) a inaugurat la Braºov Schola Coronensis,
primul gimnaziu umanist din partea aceasta
a Europei, iar câþiva ani mai târziu, în 1547, tot
aici se deschidea prima bibliotecã ºcolarã.

9.  Camera împãcãrii, terapie de cuplu la
saºi

La Biertan în bastionul estic se afla
„carcera” unde, timp de douã sãptãmâni, erau
închise cuplurile cãrora li se urâse viaþa de
familie. În camera strâmtã, cei doi împãrþeau o
masã micã ºi un singur pat, o singurã farfurie, un
singur tacâm ºi o singurã canã pentru apã. Aºa
se face cã de-a lungul timpului, se spune cã doar
o pereche a rãmas neclintitã în hotãrârea de a se
despãrþi, toate celelalte cupluri ieºind de acolo
împãcate, uitând gândul divorþului. Deºi toatã
lumea viziteazã camera împãcãrii de la Biertan,
nu este singurul loc de terapie de acest fel din
cetãþile Transilvaniei.

10.  Peste 20.000 de saºi se întâlnesc
anual de Rusalii

Anual, de Rusalii, peste 20.000 de saºi par-
ticipã la întâlnirea din oraºul medieval Dinkels-
bühl, Germania. Tradiþia sãrbãtorilor saºilor
transilvãneni a început în oraº încã din 1951. În
anul 2012, la Dinkelsbühl a fost o participare
record în istoria acestei sãrbãtori, cu 28.000 de
saºi din toate colþurile lumii prezenþi aici.

Corespondentul din România al acestui
eveniment ar fi întâlnirea saºilor care se organiza
în fiecare toamnã la Biertan, iar mai recent este
gãzduitã într-o locaþie diferitã în fiecare an.

Anul acesta, întâlnirea saºilor din
Transilvania va avea loc la Sebeº/Mühlbach, în
20 septembrie. Ne vedem!

Mihaela Kloos-Ilea
http://povestisasesti.com

10 lucruri pe care nu le ºtiai despre saºi



Eugen Lovinescu

Eugen Lovinescu a fost un
eminent critic ºi istoric literar
român, de structurã maiorescianã,
dramaturg, memorialist, nuvelist,
romancier, teoretician al literaturii,
sociolog, autor al teoriilor:
„Mutaþiei valorilor în cadrul
literaturii române” ºi„ Sincronis-
mului”.

Nãscut în miez de toamnã, la
31 octombrie 1881, pe plaiuri
moldovene, la Fãlticeni, Eugen
Lovinescua fost cel mai de seamã
critic literar, dupã marele Titu
Maiorescu.

Dupã absolvirea ºcolii primare
ºi a gimnaziului din Fãlticeni, el a
urmat cursurile ”Liceului Internat”
din Iaºi, între anii 1896 – 1899, ºi a
obþinut, în anul 1903, diploma de
absolvire a Facultãþii de limbi
clasice a Universitãþii din Bucureºti,
unde a avut profesori de excepþie
precum Titu Maiorescu ºi Nicolae
Iorga.

Eugen Lovinescu îºi face
debutul publicistic în anul 1903, în
suplimentul literar al ziarului

Adevãrul, cu un articol despre
studiile sale clasice ºi începe,din
1904, colaborarea la ziarul Epoca,
al Partidului Conservator, scriind
despre Mihail Sadoveanu. În anul
1905 a continuat sã publice articole
despre scriitori sãmãnãtoriºti ºi
poporaniºti precum Ion
Agârbiceanu, Sandu Aldea, Emil
Gârleanu, ªt. O. Iosif, Octavian
Goga ºi mulþi alþii,  articole reunite
în cele douã volume de debut
intitulate„Paºi pe nisip”, editate în
anul 1906. 

Preocupat fiind de miºcarea
literarã de la „Sãmãnãtorul”,
Lovinescu începe confruntãrile cu
marii doctrinari ai acelei perioade:
Nicolae Iorga ºi Garabet Ibrãileanu.

În calitate de Director de revistã
ºi ºef de Cenaclu literar, criticul
Eugen Lovinescu, deseori contro-
versat ºi contestat, îºi elaboreazã o
doctrinã care a constituit baza
teoreticã a „modernismului”
românesc reprezentat de gruparea
„Sburãtorul”. Revista literar-
artisticã Sburãtorul– care îºi
propunea sã promoveze scriitorii
tineri ºi o literaturã întemeiatã pe

teoria sincronizãrii ºi a împru-
muturilor culturale – a apãrutã la
Bucureºti, sub conducerea lui
Eugen Lovinescu, în perioada:
aprilie 1919 – mai 1921 ºi apoi:
între martie 1926 ºi iunie 1927.În
jurul acestei reviste s-a constituit
Cenaclul literar „Sburãtorul” la care
au colaborat, printre alþii: Ion
Barbu, George Cãlinescu, Anton
Holban, Hortensia Papadat-
Bengescu, Camil Petrescu,
Perpessicius, Liviu Rebreanu etc.

În ciuda valorii ºi erudiþiei sale,
Eugen Lovinescua ocupat în timpul
vieþii doar funcþia de profesor de
liceu la Ploieºti (1904-1906) ºi apoi
o catedrã de profesor de limba
latinã, la liceul „Matei Basarab”,ºi
de profesor la „Colegiul Naþional
Mihai Viteazul” din Bucureºti. Cu
toate cã îºi luase,în anul 1910,
doctoratul la Paris – unde a studiat,
între anii 1906 ºi 1909, sub
îndrumarea Profesorului
Universitar Émile Faguet ºi a
criticului literar Gustave Lanson–,
Lovinescu a fost þinut departe de
Universitate ºi de Academie ºi nu a
putut susþine  decât câteva prelegeri
la Universitãþile din Iaºi ºi din
Bucureºti.

Uriaºa operã lãsatã posteritãþii
de Eugen Lovinescu conþine
numeroase lucrãri de criticã literarã:
Istoria civilizaþiei române
moderne;Istoria literaturii române

contemporane;Critice– ediþie
definitivã;T. Maiorescu ºi
contemporanii lui;T. Maiorescu ºi
posteritatea lui – criticã; Memorii;
Agende literare; romane:  Aripa
morþii;Viaþa dublã:Mite; Bãlãuca;
Bizu; Firu-n patru; Diana; Acord
final; piese de teatru: De peste prag;
Lulu; nuvele: Crinul (Nuvele
florentine); traduceri: Eneida, dupã
Publius Vergilius Maro ºi multe
altele.

Criticul literar Eugen
Lovinescua fost cãsãtorit cu
profesoara de limba francezã
Ecaterina Bãlãcioiu (de care a
divorþat mai târziu), iar dupã
decesul sãu, în ziua de 16 iulie
1943, la vârsta de 62 de ani, el a fost
incinerat, la fel ca ºi fiica sa Monica
Lovinescu (1923-2008)– celebrã
ziaristã, critic literar ºi realizatoare
de emisiuni la ”Radio Europa
liberã”,  care, din anul 1947, a trãit
la Paris.

Cu toate cã era împãcat de
timpuriu cu ideea dispariþiei din
aceastã viaþã, Eugen Lovinescu,
aflat în pragul morþii, îi rãspunde lui
Tudor Arghezi, în ”Informaþia
zilei” din 31 mai 1943, astfel: „Uluit
mã þin acum de zidurile prãbuºite,
ca dupã un cutremur, cãci în timpul
ei mi s-a arãtat atâta interes,
dragoste, devotament din partea
atâtor persoane mai de aproape sau
mai de departe, cãrora nu le
acordasem decât... rãbdare ºi cifre
de evaluãri, încât întregul meu
univers moral s-a zguduit din
temelii... Mã simt sãrac ºi umil,
ruºinat de mine însumi ºi mai
nevrednic decât toþi cei ce mã
înconjoarã [...], înfioraþi, ne
strângem uneltele sãrace de lut ºi
ascultãm torsul stelelor.“

ORBAN Agnes Maria,
membrã a UZPR,

Redactor literar la RadioTv-
Unirea ºi VOCEA TA
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1. Concert de muzicã de
camerã, cu o introducere de Prof.
Corneliu Dan Georgescu, muzico-
log, compozitor, etnolog: Compo-
zitori români contemporani,

1 noiembrie 2015, ora 19.00,
Hochschule für Kirchenmusik
Heidelberg

Trio Contraste, Timiºoara:
Sorin Petrescu, pian; Doru Roman,
xilofon, percuþie ; Ion Bogdan
Stefanescu, flaut.

În program, lucrãri de George
Enescu, Aurel Stroe, Dan Dediu,
Corneliu Dan Georgescu, Violeta
Dinescu, Ernst-Lothar von Knorr

2. Portret George Enescu
Concert de muzicã de camerã -

Camerata Enescu, Stuttgart
8 noiembrie 2015, ora 19.00,

Spiegelsaal, Palais Prinz Carl,
Heidelberg

Program:
Georges Enescu „Konzert-

stück“ pentru violã ºi pian, cu:

Lucian Moraru la violã
ºi Mihai Ungureanu la pian

Georges Enescu Sonata Nr. 3
a-Moll op.25 pentru vioarã ºi pian,
în caracter românesc (1926)

Luninitza Petre, Mihai
Ungureanu

Pauzã
Georges Enescu Octuor op. 7

(1900) pentru 4 Viori 2 Viole, 2
Celli

Luminiþa Petre, Vanesss Gem-
bries, Alexander Jussow, Susanne
Schmidt, Jan Melichar,

Thomas Gehring, Vache
Bagratuni, David Cofré

3. Masã rotundã în cadrul
ciclului ”Iniþiere în cultura
muzicalã româneascã”, de
compozitorul Corneliu Dan
Georgescu, prezentarea filmului
documentar ”George Enescu”

Joi, 12.11.2015, Welthaus
Heidelberg

4. Concert Enescu ºi
contemporanii sãi

27 noiembrie 2015,
Stadtbücherei Heidelberg, Hilde-
Domin-Saal

duo, vioarã ºi pian: Carol Vitéz
- vioarã, Virginia Vitéz - pian

Program:
George Enescu - Lãutarul,

Baladã
Bela Bartók – 6 dansuri

româneºti
George Enescu – Impresii din

copilãrie
Ciprian Porumbescu - Balada
Maurice Ravel - Tzigane
Camille Saint Saens-

Introducere ºi Rondo Capriccioso
5. Searã de literaturã ºi muzicã
Liliana Corobca prezintã

ultimul ei roman, Kinderland,
tradus in germanã de Ernest
Wichner, cu titlul Der erste
Horizont meines Lebens

Ioana Meier-Ostafi, violoncel
Lucrãri de Frédéric Chopin,

George Enescu, Niccolò Paganini
Josif Herlo

Festival  românesc  de  toamnã  -  Omagiu lui  George  Enescu

Celebritãþi din România

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

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

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

Notã: Completarea unui cupon garanteazã publicarea într-un singur numãr al
ziarului. Pentru mai multe apariþii, contactaþi redacþia.
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Preambul:
Doresc sã prezint cititorilor noºtri, la rubrica Celebritãþi din România, articole, comentarii despre viaþa ºi
activitatea de creaþie a unor personalitãþi (uitate, uneori, pe nedrept) care s-au remarcat prin geniul ºi prin
talentul lor, lãsând posteritãþii adevãrate capodopere artistice – în domeniile artelor plastice, cercetãrii
ºtiinþifice,literaturii, muzicii–, pentru ca noi, cei de azi, ºi generaþiile viitoare, sã ne putem pleca fruntea, cu
recunoºtinþã, în faþa memoriei lor ºi sã le cinstim, la adevãrata lor valoare. (ORBAN Agnes Maria)



Cu aceastã descriere poeticã a unui rãsãrit de
soare în Þara Bihorului – într-o dimineaþã de Sfântul
Ilie (20 iulie), când fluierele ciobanilor ºi buciumele
chemau fetele din Þara Moþilor la Nedea Munþilor, la
„Târgul de fete” de pe Muntele Gãina –, îºi începe
naraþiunea scriitoarea austriacã Alice Albrich-
Mavrocordato,în romanul ei „die Steine bleiben”
(pietrele rãmân), publicat în anul 1961, la editura
„Wollzeilen Verlag”din Viena.

Alice Albrich-Mavrocordato a scris la
Viena romanul „die Steine bleiben“, care a rãmas,
din pãcate, timp de 44 de ani, necunoscut cititorilor
români, iar în vara acestui an (2015)romanul a
reapãrut, tradus în limba românã, cu titlul „Apa
trece… pietrele rãmân”(244 de pagini),la editura
„Galaxia Gutenberg” din Târgu-Lãpuº, prin efortul
depus de cãtre Dr. H. Emil Hocevar (care prezintã ºi
câteva „Reflecþii asupra romanului“), împreunã cu
semnatarul Prefeþei Ion Buzaºi, profesor de la Blaj,
traducãtoarea Magdalena Sima ºi, nu în ultimul rând,
Profesorul Mag. Dr. phil. Hans Dama, din Viena.

La propunerea pe care mi-a fãcut-o Domnul
Profesor Dr. Hans Dama, de a face o recenzie a
noului roman de curând apãrut, mi-am procurat
ambele cãrþi, pe care le-am citit cu deosebitã plãcere
ºi interes (atât în limba românã cât ºi în limba
germanã), fiind profund  impresionat de talentul
narativ, de frumuseþea exprimãrii, de erudiþia ºi de
sensibilitatea scriitoarei Alice Albrich-
Mavrocordato, calitãþi care reies din lecturarea
romanului.

În romanul „Apa trece… pietrele rãmân”, este
descrisã situaþia din România anilor de dupã cel de-
al II-lea Rãzboi Mondial – de fapt este vorba despre
exproprierea boierului Radu din Bogdãneºti, urmaº
al moºierilor fanarioþi care au trãit în Moldova, ºi
despre naþionalizarea averilor gospodarilor din Þara
Moþilor, în principal oieri înstãriþi –, perioadã
deosebit de grea pentru poporul român. Aceastã
etapã de trecere de la capitalism la comunism, de la
România regalã la þara tovarãºilor, de la proprietatea
privatã la proprietatea de Stat, aºa cum cerea noul
regim comunist (Guvernul Dr. Petru Groza) –
instaurat la Bucureºti, la data de 6 martie 1945 ºi
coordonat de ruºii lui Stalin –, perioadã tristã, care s-
a soldat cu distrugerea multor existenþe umane, cu
distrugeri economice (înlocuirea ”exploatãrii
boiereºti” cu exploatarea de Stat), cu distrugeri
teritoriale (naþionalizarea ºi regionalizarea), cu
distrugerea întregii Românii.

Lecturarea romanului „Apa trece… pietrele
rãmân”, al scriitoarei Alice Albrich-
Mavrocordato–despre viaþa cãreia existau foarte
puþine informaþii– m-a captivat în mod deosebit.
Citind romanul ºi în ediþia originalã„die Steine
bleiben“, în limba germanã, am fost fascinat de
talentul literar al autoarei, de cursivitatea ºi

frumuseþea naraþiunii, de dragostea ºi realismul cu
care romanciera descria plaiurile ºi tradiþiile
româneºti ºi am cãutat sã aflu mai multe amãnunte
despre viaþa autoarei. Dupã studierea multor
documente noi ºi vechi, unele de peste 100 de ani, în
arhive din Anglia, Austria, Elveþia, Franþa, Germania
ºi România, dupã numeroase interviuri luate unor
persoane care au cunoscut-o, am adunat atât de mult
material încât m-am hotãrât sã public chiar o
interesantã lucrare biograficã, cu titlul:„Alice
Zekély Albrich-Mavrocordato – o scriitoare
enigmaticã”, ce va vedea în curând lumina tiparului,
ºi din care voi ataºa câteva fragmente ºi acestei
recenzii de carte.

Fiind preocupat, cum spuneam, cu studierea
arhivelor ºi cu numeroasele interviuri luate celor care
mi-au putut furniza informaþii despre Alice Albrich-
Mavrocordato, am constatat cã minunatul
roman„Apa trece,pietrele rãmân”, conþine
numeroase aspecte autobiografice din viaþa
romancierei, fapt care-i conferã o mai puternicã notã
de autenticitate, de trãire realã a evenimentelor acelor
ani, descrise magistral de enigmatica scriitoare.

Tânãra þãrancã Stana,spre exemplu– una dintre
eroinele romanului„Apa trece, pietrele rãmân”–,
care se chinuia în sãrãcie, se îndrãgosteºte de un fiu
de boier (Radu Bogdan) din Moldova, tot aºa
precum ºi tânãra Alice Zekély (viitoarea scriitoare),
ce provenea dintr-o familie care a pauperizat dupã
rãzboi, se îndrãgosteºte,tot de un boier din Moldova,
pe nume George Mavrocordato, cu care se ºi
cãsãtoreºte în anul 1924, devenind Doamna Alice
Mavrocordato!

O altã similitudine cu viaþa realã a autoarei este
ºi povestea unei alte eroine a romanului, tânãra fatã
sãracã Dochia, din Þara Moþilor, frumoasã ºi
sensibilã, care, la frageda vârstã de 17 ani, ºi-a gãsit
norocul  la „Târgul de fete” de pe Muntele Gãina ºi
s-a mãritat cu un proprietar bogat de turme de oi din
Vaºcãu, Vasile Pârvu, a cãrui avere a fost apoi, pe
nedrept, confiscatã, aºa cum au fost confiscate ºi
averile boierilor din familia Mavrocordato, din care
fãcea parte ºi Alice Mavrocordato, care se mãritase
tot la vârsta fragedã de 17 ani!

ªi încã o asemãnare între romanul ºi biografia
scriitoarei: ca ºi tânãra Dochia –  care a nãscut un
bãiat, pe care l-a botezat Radu, dupã numele tatãlui
sãu(care era chiar fiul de boier Radu Bogdan din
Moldova, al doilea bãrbat pe care Dochia l-a iubit) –,
tot astfel ºi tânãra Alice Mavrocordato a nãscut,în
ziua de 24 iunie 1927, un fiu, Nicolas (Niky)
Mavrocordato, ºi apoi a iubit ºi ea un al doilea
bãrbat, pe doctorul Albrich din Sibiu, cu care s-a
cãsãtorit, schimbându-ºi încã o datã numele în Alice
Albrich-Mavrocordato. 

Romanul acesta simbolic, cu titlu de proverb
românesc – creat excelent de o scriitoare austriacã,

cu inimã de româncã – evocã expresiv o perioadã
tristã din istoria poporului român, care nu se va uita
niciodatã. Dar ce simbolizeazã, de fapt, acest proverb
ºi cartea de faþã? 

Proverbul românesc„Apa trece, pietrele
rãmân” este vechi de secole, de pe vremea tãtarilor,
ºi are denotaþii diferite, în raport cu starea de spirit a
celui care-l rosteºte, cu situaþia datã ºi cu
învãþãmintele ce ar trebui sã decurgã din el. O primã
explicaþie ar fi cã: lucrurile rele trec, iar cele bune
rãmân, precum prundul pe fundul unui râu secat, sau
cã în viaþã, prietenii adevãraþi – puternici, buni, loiali
– rãmân statornici, ca piatra spãlatã de apele care
trec.

În momente de suferinþã, la nevoie, ne amintim
de acest proverb, ne inspirãm din tãria pietrelor ºi
gãsim un suport ºi un model în statornicia noastrã.
Suferinþele trec precum apa unui râu de munte peste
pietrele ce-i stau în cale, rãnile se vindecã în timp, iar
viaþa îºi reia cursul normal, dupã anii de suferinþã. 

Se poate crede cã scriitoarea Alice Albrich-
Mavrocordato a dorit sã evidenþieze, în acest
roman, statornicia poporului român de a rãmâne
neclintit pe pãmântul moºtenit de la strãbuni,
depãºind toate vicisitudinile vieþii, precum rãmân
pietrele de granit nemiºcate în albia râului, dupã
trecerea viiturii, dar cicatricele rãnilor suferite vor
rãmâne etern, precum rãmân pietrele dupã ce apa
trece!

Poeta ºi prozatoarea Alice Albrich-
Mavrocordatoa activat mulþi ani (între 1958 ºi
1998) în cercurile literare din Germania, Elveþia ºi
Austria, citind de nenumãrate ori din creaþiile sale
(poezie ºi prozã scurtã), nu numai la seratele literare
de la München ºi de la Viena, ci ºi la întâlnirile cu
oameni de culturã din Londra, din Zürich, din Paris,
din Sibiu, acolo unde era, deseori,cu onoare,invitatã. 

Mihai ANTHONY, Jurnalist & Literat,
Membru al„Presseclub CONCORDIA” ºi al

„UZPR”.

Note biografice *
Alice ALBRICH-MAVROCORDATO s-a

nãscut în ziua de Miercuri, 11 Septembrie 1907, în
localitatea Gschwendt, târguºorul Neulengbach,
din landul Niederösterreich (Austria Inferioarã),
situatã la 46 km Vest de Viena. Pãrinþii ei erau:
avocatul Dr. Wilhelm Josef Karl Zekély ºi soþia sa
Adele Anna Cornelia Zekély (von Wettstein). (.....)

Alice Zekély era al treilea copil al familiei
Wilhelm ºi Adele Zekély,având încã un frate mai
mare, Wilhelm (Wily), nãscut în anul 1896 ºi o sorã,
Adele (Ady), nãscutã în anul 1898. Ea a fost botezatã
în ziua de Duminicã, 29 Septembrie 1907, la Biseri-
ca Maria Anzbach din Neulengbach, primind nume-
le de Alice Wilhelmine Maria Alberta Zekély. (.....)

Dupã Primul Rãzboi Mondial, în anul 1918,
avocatul Wilhelm Zekély se stabileºte, cu întreaga
familie, în Siebenbürgen (Transilvania), la graniþa de
Est a Imperiului Austro-Ungar, teritoriu care, de la 1
Decembrie 1918, a fost alipit României, ce luase

fiinþã ca Stat, condus de Alexandru Ioan Cuza, de la
data de24 ianuarie 1859, prin unirea dintre Moldova
ºi Þara Româneascã, pe pãmântul strãmoºesc, de
peste 2.000 de ani, al Daciei. (.....)

Alice Zekély o fetitã firavã, de o frumuseþe ºi
inteligenþã deosebite, a urmat un liceu francez în
Bucureºti ºi s-a cãsãtorit în anul 1924, la frageda
vârstã de doar 17 ani, înainte de examenul de
absolvire, cu un boier moldovean bogat, pe nume
George Mavrocordato, cu 10 ani mai mare decât
ea, din celebra familie fanariotã din care6 domnitori
au ocupat, în secolul al XVIII-lea,  tronul Moldovei
sau al Þãrii Româneºti. (.....)

Alice Mavrocordatos ºi soþului ei George
Mavrocordatos, au avut un fiu, Nicolas (Nicky)
Mavrocordatos, nãscut în ziua de 24 iunie 1927, în
Palatul Mavrocordat de la Vaslui. Nickys-a stabilit,
dupã cel de-al II-lea Rãzboi Mondial, în Franþa. (.....)

Dupã despãrþirea de primul ei soþ, Alice
Mavrocordatoss-a cãsãtorit cu  doctorul Albrich ºi
au locuit împreunã la Sibiu, iar dupã decesul
acestuia,Alice Albrich-Mavrocordato a pãrãsit
România ºi s-a stabilit în Austria. (.....)

Alice Albrich-Mavrocordato a mai scris – pe
lângã romanul „die Steine bleiben” ºi încã alte
numeroase poezii ºi povestiri, care au fost publicate
în presa vremii–, un alt roman „Turnul Prinþesei”,
rãmas însã doar în faza de manuscris. (.....)

Dupã decesul din ziua de 14 ianuarie 2.000, la
venerabila vârstã de 92 de ani ºi 4 luni, Alice
ALBRICH a fost înmormântatã, în ziua de 31
ianuarie 2.000, în Cimitirul Central al Vienei
„Wiener Zentralfriedhof”–grupa 89, rândul 20, locul
de veci nr. 23 –, pe care l-am vizitat personal, în ziua
de 11 Septembrie 2015, când s-au împlinit 108 ani
de la naºterea talentatei scriitoare.

* Fragmente din lucrarea biograficã „Alice
Zekély Albrich-Mavrocordato – o scriitoare
enigmaticã”, ce va vedea în curând lumina tiparului.
Autor: Mihai ANTHONY
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Recenzie

„Apa trece... pietrele rãmân”
„Erster Schein der Morgendämmerung nahm den Sternen ihr Leuchten, dem

abnehmenden Mond seinen Glanz.“ 
„Prima razã a dimineþii luã stelelor scânteierea ºi lunii descrecânde strãlucirea-i.”

Scriitoarea enigmaticã
Alice Albrich-

Mavrocordato, la 90 de ani
(Viena, luna mai 1998)

P. S.:
Sunt recunoscãtor ºi aduc respectuoase

mulþumiri urmãtoarelor persoane, care m-
au ajutat, cu sfaturi importante ºi cu
documente interesante, în anevoioasa
muncã de cercetare a vieþii ºi activitãþii
enigmaticei scriitoare Alice Zekély
(Székely) Albrich-Mavrocordato:

Dr. Hans Bergel, din Germania, ajuns
la venerabila vârstã de 90 de ani,

Preot Mag. Wilhelm Schuh, de la
Biserica romano-catolicã Maria Anzbach,

MMag. Dr. Jakob Wührer, de la
„Arhivele oraºului Viena”,  

Mariana Duliu,Directoarea Casei de
culturã „Friedrich Schiller” din Bucureºti.

Dr. Peter Eisenberger, din Viena,
strãnepotul scriitoarei Alice Albrich-
Mavrocordato.



Ambasada României din
Viena a invitat, în ziua de marþi
06 octombrie 2015, mai mulþi
membri ai diasporei române din
Austria la o primã întâlnire cu
noul Ambasador al României în
Republica Austria, E.S. Domnul
Bogdan Mazuru, care ºi-a
prezentat deja scrisorile de
acreditare E.S. Preºedintelui
Federal austriac Dr. Heinz
Fischer, într-o ceremonie
desfãºuratã la Palatul Hofburg,
în ziua de 14 septembrie 2015.

Preºedintele Heinz Fischer
ºi Ambasadorul Bogdan
Mazuru au purtat, cu aceastã
ocazie, o discuþie oficialã despre
relaþiile româno-austriece. A
fost analizat stadiul acestor
relaþii ºi importanþa partene-
riatului economic ºi european
dintre Austria ºi România. Au
mai fost abordate ºi alte teme de
actualitate, precum criza
refugiaþilor, care necesitã o
soluþie la nivel european. De
asemenea, s-a discutat despre
cooperarea pe plan european,
inclusiv din perspectiva deþinerii
succesive, de cãtre Austria ºi
România, a Preºedinþiei
Consiliului UE, în anul 2019,
precum ºi despre Strategia UE
pentru regiunea Dunãrii. 

Domnul Bogdan Mazuru –
care lucreazã din 1991 la
Ministerul Afacerilor Externe –
este absolvent al Universitãþii
Politehnice din Bucureºti,
Facultatea de Automaticã ºi
Calculatoare, promoþia 1986.
Înainte de a începe cariera
diplomaticã, a lucrat ca inginer

automatist, din 1987 pânã în
1991. În 1992 a absolvit un
program de formare profesio-
nalã pentru diplomaþii din
Europa Centralã ºi de Est, la
Academia Diplomaticã a Mi-
nisterului German al Afacerilor
Externe. Acum, la vârsta de 53
de ani, Domnul Bogdan
Mazuruare o bogatã experienþã
ca ºef de misiune diplomaticã,
dupã ce a condus Ambasada
României în Germania, apoi a
fost ºeful Delegaþiei Permanente
a României la NATO, iardin
2010a fost Ambasador al
României în Franþa. E.S.
Domnul Bogdan Mazuru s-a
nãscut pe 26 martie 1962,
vorbeºte fluent engleza,
franceza, germana ºi este
cãsãtorit cu Doamna Emilia
Mazuru.

***

Concertul de solidaritate cu
imigranþi i„Voices for refugees“
(Voci pentru refugiaþi) – pentru
o Europã a omeniei –, la care au
participat 15 soliºti ºi orchestre,
printre care Conchita Wurst ºi
Die Toten Hosen, s-a desfãºurat
sâmbãtã, 03 octombrie 2015, de
la orele 18:50 la 23:00, în
Heldenplatz din centrul Vienei,
în prezenþa a peste 150.000 de
spectatori.

Concertul a fost onorat chiar
de prezenþa Preºedintelui
Austriei, Dr. Heinz Fischer, care
a apreciat desfãºurarea acestui
eveniment ºi a adresat felicitãri
organizatorilor ºi participanþilor.

Cum impresiile spectatorilor ºi
ale altor austrieci intervievaþi au
fost foarte diferite, redãm douã
dintre acestea: 

–un tânãr transpirat de prea
mult dans ºi rãguºit de atâta
cântat ne-a declarat entuziasmat
cã ”acest concert este minunat ºi
extrem cool!”;

–iar o pereche de pensionari
austrieci, care veniserã sã
viziteze muzeele(deschise de la
orele 18:00 pânã la ora 1, dupã
miezul nopþii, cu ocazia acþiunii
”Lange Nacht der Museen”) era
de pãrere cã:”ar fi minunat ºi
cool (cum zicea tânãrul de mai-
nainte) dacã fiecare din cei
150.000 de participanþi la acest
concert ar fi luat doar câte un
imigrant musulman, pe care sã-l
gãzduiascã, sã-i dea de mâncare
ºi sã-l înveþe limba germanã,
scutindu-i astfel pe politicieni de
a mai cãuta soluþii (pe care nu
sunt în stare sã le gãseascã!)
pentru oprirea acestui exod
musulman spre Germania.
Altfel, totul este doar o
propagandã electoralã.”

***

Propaganda electoralã la
Viena mai dureazã, în realitate,
doar o sãptãmânã, pentru cã
Duminica urmãtoare, pe data de
11 octombrie 2015, sunt
aºteptaþi la urne cei peste 1.300
000 de vienezi cu drept de vot,
spre a alege noua conducere a
Vienei, pentru urmãtorii 6 ani. 

Actuala coaliþie (SPÖ– die
Grünen) (roºu-verde), condusã

de cãtre primarul socialist Dr.
Michael Häupl ºi de
viceprimãriþa MariaVassilakou,
nu mai are nici o ºansã de a
câºtiga împreunã peste 50% din
sufragiile alegãtorilor, aºa
încât”die rote Wien” s-ar putea
sã se transforme– în urma
succesului liberalilor lui H. C.
Strache (FPÖ), aºa dupã cum se
preconizeazã– în ”die blaue
Donau”!

***

Spectacolul intitulat
„Literaturã ºi muzicã fãrã
graniþe” – care va avea loc
Duminicã, 18 octombrie 2015,
orele 18:00, la Institutul Cultural
Român (ICR)din Viena –
promite a fi un reuºit eveniment
de ”interculturalitate”.

Spectacolul va fi prezentat
de autori din Austria, România
ºi Ungaria – Dr. Hans Dama,
Veronica Balaj ºi Nelu
Brãdean-Ebinger –, care vor
citi din operele lor, cu aportul
unor soliºti de la Opera de Stat
din Viena: mezosoprana Aura
Twarowska ºi basul Liviu
Burz.

Aceastã seratã literar-
muzicalã va fi sponsorizatã de

mai multe instituþii culturale
româneºti ºi austriece din Viena.

***

Ziua recoltei – Ernted-
ankfest – este sãrbãtoritã în
Viena, în fiecare an, în lunile
septembrie – octombrie. Anul
2015 se pare cã a fost destul de
bogat, fãrã calamitãþi naturale
(exceptând exodul imigranþilor
musulmani!), nu numai în Aus-
tria, dar ºi în alte þãri ale lumii.

Cu toate cã, ”Ziua recoltei”
s-a sãrbãtorit la Viena, în
Heldenplatz, între 5 ºi 6
septembrie 2015, în Duminicile
care au urmat au avut loc, în
numeroase cartiere vieneze,
slujbe ºi programe festive
organizate de Bisericile Catolice
austriece ºi de ºcoli.

În Germania, aceastã
popularã sãrbãtoare a recoltei
are loc anual în prima zi de
Duminicã a lunii octombrie,
culminând cu  Oktoberfest,de la
München (19.09 – 04.10.2015).

Agnes ORBAN & Mihai
ANTHONY, Redactori

VOCEA TA,
Membri ai UZPRºi ai

PresseclubCONCORDIA –
Austria
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Grupa A1.1 este completã! Vã
rugãm sã nu mai trimiteþi înscrieri
pentru aceastã grupã!

În perioada 28 septembrie 2015 – 27
ianuarie 2016, la sediul Institutului
Cultural Român de la Viena
(Argentinierstrasse 39, 1040 Viena) vor
avea loc cursuri de limba românã pentru
adulþi – Coaching Romanian, nivelurile
A1.1, A2.1, B1.1 ºi B1.2, conform
descrierii propuse de Cadrul European
Comun de Referinþã pentru Limbi.

Grupele sunt formate din 15
cursanþi.

Pentru fiecare nivel înscrierile se vor

face în perioada 1 - 20 septembrie 2015
pe baza trimiterii formularului de
înscriere ºi a dovezii achitãrii taxei de
participare la adresa radu.naghiu@
rkiwien.at ºi în copie la coordonatorul
programului diaro.cn@gmail.com
(prof. Claudia Nistor). Taxa de partici-
pare pentru fiecare modul este de 60
EUR / persoanã. Studenþii ºi elevii bene-
ficiazã de o reducere de 40%. Taxa de
participare nu include suportul de curs.

Pentru persoanele care nu au obþinut
o diplomã de competenþã lingvisticã în
cadrul sesiunilor de cursuri organizate
anterior de ICR Viena este necesarã

participarea la un test de evaluare a
cunoºtinþelor, care va avea loc în data de
23 septembrie 2015, ora 17.30, la sediul
ICR Viena (Argentinierstrasse 39, A-
1040 Viena). Suport de curs, disponibil
la librãria Kuppitsch (Schottengasse 4,
1010 Viena):

Daniela Kohn, PULS. Manual de
limba românã pentru strãini, nivel A1,
A2, Editura Polirom, 2009 (curs, carte
de exerciþii, 2 CD-uri: 40 Euro) ;

Daniela Kohn, PULS. Manual de
limba românã ca limbã strãinã, nivel B1,
B2, Editura Polirom, 2009 (curs, carte
de exerciþii, 1 CD: 40 Euro).

Orarul cursurilor în perioada 28
septembrie 2015 – 27 ianuarie 2016:

LUNI (prof. Claudia Nistor)
17.30 – 19.30 / Grupa A1.1
19.30 – 21.30 / Grupa A2.1
MIERCURI (Dr. Florin Oprescu)
17.30 – 19.30 / Grupa B1.1
19.30 – 21.30 / Grupa B1.2
Detalii suplimentare despre

cursurile de limba românã, despre
achitarea taxei de participare ºi despre
testul de evaluare a competenþelor
lingvistice se gãsesc accesând linkul:
http://www.rkiwien.at/cursuri/coaching
-romanian

Cursuri de limba românã pentru adulþi la
ICR Viena – sesiunea de iarnã 2015/2016
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Corneliu Vadim Tudor, fondatorul
Partidului România Mare (din anul
1991), învârstã de 65 de ani, a murit în
ziua de luni, 14 septembrie 2015, în
Centrul Clinic de Urgenþã de Boli
Cardiovasculare al Armatei din
Bucureºti.

Corneliu Vadim Tudor a murit.
Gheorghe Funar, unul dintre mai vechii
colaboratori ai „Tribunului“, a aflat de
la membrii PRM din Bucureºti despre
moartea acestuia. Deºi de doi ani - de
când Funar a ajuns preºedintele PRM –
între cei doi a intervenit o rupturã ºi nu-
ºi mai vorbeau, clujeanul spune cã
vestea morþii lui Vadim l-a ºocat, cã nu
se aºtepta ºi spera cã-ºi va reveni.
Acesta transmite condoleanþe familiei
îndoliate. – publicã ziarul Adevãrul.

Gheorghe Funar, preºedintele a
fãcut urmãtoarea declaraþie despre
adversarul sãu politic: ”Îmi pare tare
rãu cã a trecut la Domnul prea devreme.
Peste puþin timp, pe 28 noiembrie, ar fi
împlinit 66 de ani. Fiind un patriot
deosebit am colaborat în plan politic cu

Cormeliu Vadin Tudor, încã din toamna
lui 1992, când am fost ales preºedinte al
PUNR ºi el era preºedintele PRM. Am
colaborat ºi susþinut formarea
Guvernului Nicolae Vãcãroiu. Între
1992-1996 am susþinut acest guvern, iar
în toamna lui 1998, la rugãmintea lui
Corneliu Vadim Tudor, ºi dupã ce s-a
pus la cale lichidarea PUNR, am trecut
la PRM ca secretar general al
partidului. Timp de 15 ani am colaborat
foarte bine cu Vadim Tudor în
conducerea partidului. Am avut ºansa
sã fim împreunã ºi în Senatul României,
în mandatul 2004-2008, unde am
colaborat excelent. „E o mare pierdere
pentru naþionalismul românesc
aceastã plecare totalã a lui Corneliu
Vadim Tudor”.

Întrebat ce aprecia la Corneliu
Vadim Tudor în calitate de politician,
Funar a rãspuns:

”A avut fermitate ºi a fost un foarte
bun orator în Parlament, la adunãrile
publice ºi la întâlnirile electorale. În
Senat erau aºteptate cu foarte mare
interes, în fiecare zi de luni, dupã-

amiaza, când luau cuvântul doi mari
oratori: Adrian Pãunescu ºi Corneliu
Vadim Tudor”. 

Gheorghe Funar susþine cã mai
aprecia la Vadim Tudor felul în care
spunea lucrurile pe nume: ”În multe
momente din viaþa politicã româneascã
din ultimii 25 de ani, Corneliu Vadim
Tudor s-a dovedita fi un politician de
curaj, care nu i-a menajat atunci când a
fost cazul, când au greºit, pe toþi cei
care s-au aflat în funcþii publice
importante, fie ei preºedinþi ai
României, politicieni, preºedinþi ai
Senatului ºi Camerei Deputaþilor, ºefi ai
serviciilor secrete”. În ultimii 2 ani,
relaþiile dintre Funar ºi Vadim Tudor s-
au rãcit. 

”În urmã cu doi ani, am constatat
împreunã cu mulþi lideri PRM din mai
multe judeþe cã Vadim a început sã facã
tot mai multe greºeli politice ºi cã a
contribuit decisiv la scoaterea PRM-
ului din Parlament. Din pãcate, acolo, la
Bucureºti, nu s-a înconjurat ºi nu a
reuºit sã-ºi þinã aproape oamenii de
mare valoare din PRM. ªi, de aici, a
scãzut încrederea simpatizanþilor în
PRM. (...) Uneori nu era prea atent cu
cuvintele pe care le adresa cãtre cei
apropiaþi” - a declarat Gheorghe Funar
pentru ziarul”Adevãrul”.

„Vadim era un suferind de inimã
mai vechi, care azi dimineaþã a fãcut un
infarct. A fost dus la Spitalul Militar,
medicii au luptat îndelung pentru a-l
echilibra ºi nu s-a putut. Inima lui nu a
putut sã facã faþã. S-a stins la o vârstã
atât de micã. Avea diabet. Se pierde un
mare patriot, un om de o culturã
impresionatã, care are un loc de seamã
în cultura româneascã. Un ocupant de
marcã printre pamfletarii literaturii
române“, a spus reputatul jurnalist Florin
Condurãþeanu la Romania TV.

Necrolog transmis de Mihai ANTHONY

Corneliu Vadim Tudor a murit

Ambasadorul României în
Republica Austria, E.S.
Bogdan Mazuru, ºi-a prezentat
în luna septembrie scrisorile de
acreditare E.S. Preºedintelui
Federal Heinz Fischer, într-o
ceremonie desfãºuratã la
Palatul Hofburg.

Cu aceastã ocazie,
Preºedintele Fischer ºi
Ambasadorul Mazuru au avut
o discuþie despre relaþiile
româno-austriece. Au fost
subliniate stadiul excelent al
acestora, precum ºi importanþa
parteneriatului economic ºi
european dintre cele douã þãri.
Au fost abordate teme de
actualitate, precum criza

refugiaþilor, care necesitã o
soluþie la nivel european. De
asemenea s-a discutat despre
cooperarea celor douã þãri în
plan european, inclusiv din
perspectiva deþinerii succesive
de cãtre Austria ºi România a
Preºedinþiei Consiliului UE în
2019, precum ºi despre
iniþiative comune, cum este
Strategia UE pentru regiunea
Dunãrii. În încheierea
ceremoniei, Ambasadorul a
trecut în revistã garda de
onoare în curtea Palatului
Hofburg.

AMBASADA
ROMÂNIEI

în Republica Austria

Ambasadorul
Bogdan
Mazuru ºi-a
prezentat
scrisorile de
acreditare
Preºedintelui
Austriei

News/Eveniment:
A murit Corneliu Vadim

Tudor. A avut el o premoniþie?
Ultimul sãu poem publicat:

„Hai, Moarte, sã bem o
cafea!“

Hai, Moarte, sã bem o cafea
Þi-o fac cu caimac, aromatã
Mai leapãdã-þi coasa cea grea
ªi mantia asta ciudatã.

Te rog sã iei loc în fotoliu
Nu mã supãrã dacã fumezi
Dupã cine eºti, Moarte, în  doliu?
De ce tot suspini ºi oftezi? 

E foarte fierbinte cafeaua
Nu te grãbi, cã te frigi
Mai lasã-mi pe cer, încã, steaua
Dacã eu am sã mor, ce câºtigi? 

Ai venit sã mã iei în persoanã
Prea mare onoare îmi faci
Din toatã specia asta umanã
Numai pe mine mã placi? 

Hai sã-þi ghicesc în cafea
E bine sã ºtii ce te-aºteaptã
O cumpãnã grea vei avea
Dar tu te descurci, eºti deºteaptã. 

Eºti tot timpul în crizã de bani
Aici, te asemenea cu mine 
De ce sã fim noi duºmani? 
Eu te-nþeleg cel mai bine. 

Lumea te aplaudã de departe
Înz von de corridã, olé! 
Fii bunã ºi-ntoarce-te, Moarte
Sã vãd: dupã tine ce e? 

Acum eºti captivã la mine 
Am vrut sã-þi arãt, draga mea 
Cã nu-mi este fricã de tine: 
Þi-am pus ºoricioaicã-n cafea. 

Corneliu Vadim Tudor 
Noaptea de duminicã spre
luni, 6 spre 7 septembrie 2015

"Tribunul" ºi
Gheorghe Funar

(FOTO: Mediafax)



Pe 22 septembrie, în sediul
Parlamentului European din Bruxelles,
au rãsunat cântece populare româneºti,
iar dansatori talentaþi au încântat
publicul cu mãiestria lor.

„Am invitat ansamblul de dansuri
populare Mioriþa, din satul Mãriºelu,
Bistriþa Nãsãud, cu scopul de a promova
cultura ºi valorile româneºti în
Parlamentul European. Tinerii,
îmbrãcaþi în costume populare, duc mai
departe tradiþiile satului, transmise din
generaþie în generaþie”. – Monica Luiza
Macovei

Sursa: belgia.ro

Arthis – Casa de Culturã Belgo-
Românã organizeazã Cursuri de limba
francezã, olandezã, englezã ºi românã.
Cursurile încep la 1 octombrie. Pentru
mai multe informaþii despre fiecare curs,
vizitaþi site-ul nostru:
www.arthis.org. Înscrierile se fac la
Arthis, de marþi pânã vineri, între orele
09:00-12:00 ºi 14:00-18:00

Alte cursuri la Arthis:
Ateliere creative pentru copii
Curs de pian ºi canto
Curs de informaticã (pentru persoane

de vârsta a treia)
Curs de alfabetizare (pentru persoane

puþin ºcolarizate)
Curs de integrare
(orarul cursurilor va fi stabilit

ulterior)
Arthis este o asociaþie recunoscutã în

Belgia de cãtre Comunitatea Francezã –
Educaþie permanentã, Comisia
Comunitarã Francezã, Primãria Oraºului
Bruxelles, Ministerul Culturii ºi al
Bunãstãrii din cadrul Comisiei
Comunitare Flamande.

Cursurile organizate de Arthis sunt
recunoscute de cãtre aceste instituþii.

Cursurile sunt recunoscute de cãtre
ONE (Oficiul Naþional pentru Copii) ºi
ONAFTS (Oficiul National pentru
Alocaþii Familiale pentru Lucrãtorii
Salariaþi)

Sursa: rombel.com

În sediul Parlamentului
European din Bruxelles,
au rãsunat cântece
populare româneºti iar
dansatori au încântat
publicul cu mãiestria lor

Cursuri la Arthis
Filmul Aferim! de Radu

Jude (coproducþie România/
Bulgaria/ Republica Cehã/
Franþa – Ursul de argint la
Berlinale 2015) a fost
proiectat în premierã în

Belgia în Festivalul filmului
francofon de la Namur (2-9
octombrie). 

În competiþia oficialã a
fost înscris ºi filmul de
animaþie „Muntele magic”

de Anca Damian (copro-
ducþie România/Polonia/
Franþa). 

De asemenea, „Lumea e
a mea” de  Nicolae
Constantin Tãnase este
inclus în competiþia pentru
debut.

În secþiunea
scurtmetraje au foste
selectate „Ramona” de
Andrei Creþulescu ºi
„Vacanþa la þarã” de  Andrei
Tãnase, iar în FIFF
Campus: Paper Bag de
Roxana Benþu.

Palmaresul românesc al
ultimilor ani la FIFF
Namur: trei mari premii
Bayard d’Or ºi un premiu

pentru scurtmetraje (Marþi
dupã Crãciun de Radu
Muntean - 2010, Toatã
lumea din familia noastrã de
Radu Jude - 2012, Poziþia
copilului de Cãlin Peter
Netzer - 2013 ºi Arta de
Adrian Sitaru în 2014)
transformã festivalul într-un
veritabil podium românesc.

ICR Bruxelles este
partener al FIFF Namur din
2011 ºi sprijinã participarea
invitaþilor români în festival
(programul complet aici).
Demersul se înscrie în
strategia ICR Bruxelles de
promovare a filmului
românesc ºi a francofoniei.

Sursa: icr.ro
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Premiera filmului „Aferim“ în Belgia la
Festivalul filmului francofon de la Namur

La 180 de ani dupã inaugurarea
primei linii feroviare continentale din
Europa între Bruxelles ºi Malines,
Belgia are primul sãu „muzeu al
trenurilor“, care s-a deschis pentru
public vineri 25 septembrie la gara
Schaerbeek, informeazã AFP, citat
deAgerpres .

Subtil pus în scena de cãtre artistul
de benzi desenate belgian François
Schuiten, muzeul „Train World“, care
a necesitat un buget de 25 de milioane
de euro, a oferit o incursiune fascinantã
in istoria cãilor ferate, a începuturilor
locomotivelor cu aburi, precursoarele
trenurilor moderne de mai târziu.

Vizitatorii s-au putut plimba în
vechile clãdiri ale gãrii Schaerbeek
datând din 1887 ºi 1913, unul dintre
puþinele exemple de arhitecturã
feroviarã din secolul 20 pãstrate în
regiunea Bruxelles. Complet renovatã,
dubla clãdire, cu ghiºeele sale de modã
veche, cu sala de aºteptare ºi þigla în
careuri de ºah, pãstreazã puternica
nostalgie a marilor plecãri în vacanþã.

Cazane de cupru impecabil
lustruite, mecanisme unse ... „Le

Belge“, prima locomotivã cu aburi
construitã în Belgia în 1835, la
„Waasland“, care a ajuns la o vitezã
de 60 kilometri pe orã în 1844 sau
locomotiva „Type 18“ (120 de
kilometri pe orã în 1902) par sã aºtepte
pânã la fluierul ºefului de garã pentru a
arunca din nou trombe de aburi ºi fum
de cãrbune. Vizitatorii au putut urca la
bordul cabinei mecanicilor de
locomotivã ºi acþiona fluierul cu aburi
al acesteia.

În acest muzeu a mai putut fi
admiratã locomotiva „Type 12
Atlantic“, simbol al perioadei de glorie
a locomotivelor cu abur. Construitã la
Liege în 1939, aceastã locomotivã a
ajuns la o vitezã record de 165

kilometri pe orã în ciuda celor 81 de
tone ale sale. Colþurile rotunjite,
culoarea sa verde striat cu linii galbene
îi dã alura unui submarin aºezat pe
niºte roþi cu un diametru de doi metri,
scrie AFP.

Trimise la fier vechi în anii 1960,
locomotivele „Type 12 Atlantic“ au
fost salvate în extremis de ºeful
depoului de locomotive din Bruxelles
Midi.

În muzeu sunt expuse 22 de
modele de material rulant, de la
vagoane de clasa a treia pânã la
luxoasele saloane ale vagoanelor
Companiei internaþionale de „wagons-
lits“ sau douã vagoane regale belgiene
din anii 1901 ºi 1931.

Un simulator tridimensional
permite pilotarea trenurilor cu pânã
la 400 de kilometri la orã. Vor mai
putea fi admirate 1.250 de obiecte
diverse legate de cãile ferate, o veche
casã de cantonier, administrator al
barierei feroviare, machete, precum ºi
‘nasul’ celebrului tren de mare vitezã
TGV de astãzi.

Sursa: publika.md

Belgia deschide primul muzeu al trenurilor!
Locomotivele istorice care pot fi admirate
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EuropaNova si Rombel v-au invitat
miercuri 7 octombrie ora 18.00 la o searã
culturalã, o searã deosebitã în
care cunoscuþii ziariºti Grigore Cartianu
ºi Laurenþiu Ciocãzanu au susþinut o
conferinþã în cadrul cãreia ºi-au lansat
volumul „Miracolul din noiembrie“, al
cãrui subtitlu este „Uimitoarea poveste a
zilei în care Diaspora ºi Facebook au
obþinut o victorie eroicã“.

Este vorba, evident, de 16 noiembrie
2014.

De asemenea, Grigore Cartianu a
vorbit despre Decembrie 1989,
eveniment pe care l-a tratat în patru
volume ºi un film.

Dezbaterea a fost interactivã, cei doi
invitaþi rãspunzând întrebãrilor
publicului, urmând o sesiune de
autografe. Cei interesaþi au avut la
dispoziþie ºapte cãrþi din seria de autor
Grigore Cartianu, precum ºi filmul (pe
DVD) „Moartea Ceauºeºtilor. Trei zile
pânã la Crãciun“.

Evenimentul va avea loc la sediul
librariei EuropaNova, Clos du Parnasse
11E, 1050 Bruxelles.

Cãrþile din seria de autor Grigore
Cartianu:

* „Sfârºitul Ceauºeºtilor” – vol. 1
din trilogia “Misterele Revoluþiei”. Este
povestea tragicã ºi grotescã a unui cuplu
dictatorial care se credea nemuritor. O
carte de mare impact în România, cu
vânzãri de 147.000 de exemplare.
Publicatã în tiraje de mii de exemplare în
Italia ºi Brazilia; în curs de publicare în
alte þãri europene.

* „Crimele Revoluþiei” – vol. 2 din
trilogia “Misterele Revoluþiei”. Un
volum de investigaþie care a schimbat
profund percepþia românilor despre
evenimentele din decembrie 1989. O
decriptare a diversiunilor FSN-iste,
majoritatea televizate, care au dus la
asasinarea a 957 de oameni. ªi o
concluzie crudã: cei care pozau în
salvatori erau, de fapt, ucigaºi cu sânge
rece, executanþi ºi beneficiari ai unui
plan sovietic insuportabil de cinic.

* „Teroriºtii printre noi” – vol. 3
din trilogia “Misterele Revoluþiei”.
Revoluþia tragicã ºi comicã la Sfântu
Gheorghe, Braºov, Focºani, Buzãu,
Galaþi, Brãila, Constanþa sau Mizil. O
colecþie de întâmplãri atent investigate,
care descriu atmosfera suprarealistã în
care oameni nevinovaþi au fost
împuºcaþi, înjunghiaþi sau linºaþi.

* „Cartea Revoluþiei” – o ediþie

enciclopedicã, tipãritã în condiþii de lux,
care strânge între copertele sale cele
1.600 de pagini ale celor trei volume din
seria “Misterele Revoluþiei”. Lucrarea, o
adevãratã bijuterie, conþine peste 300 de
imagini istorice sau inedite.

* „Jurnalul unui puci ratat” –
relatarea la cald a crizei politice din vara
anului 2012. Volumul cuprinde
editorialele scrise de autor zi de zi, timp

de trei luni, ºi publicate în ziarul
“Adevãrul”, pe care-l conducea în
calitate de redactor-ºef. O carte-
document.

*„Miracolul din noiembrie” (în
colaborare cu Laurenþiu Ciocãzanu) –
fabuloasa poveste a zilei de 16
noiembrie 2014, în care Diaspora
românã, solidarizatã prin Facebook, a
obþinut o victorie eroicã. Volumul scoate
la luminã destine luminoase ºi poveºti
emoþionante, oferind explicaþii
convingãtoare pentru o surprizã
colosalã.

* „Hagi” – povestea vieþii celui mai
mare fotbalist din istoria României:
Gheorghe Hagi. Un volum temeinic
documentat, fãrã egal în privinþa bogãþiei
de informaþii. O lecturã alertã, care
reface saga balcanicã a comunitãþilor de
aromâni din Grecia ºi Bulgaria, în
vremuri tragice. În 500 de pagini
palpitante, autorul urmãreºte evoluþia lui
Hagi, ca om ºi ca sportiv, de la naºtere
(1965) pânã la retragerea de pe gazon
(2001). Este o lucrare ajunsã la ediþia a
IV-a.

* „Moartea Ceauºeºtilor. Trei zile
pânã la Crãciun” – film pe DVD. Este
reconstituirea, sub forma unei docu-

drama, a ultimelor trei zile din viaþa
cuplului ceauºist: 22-25 decembrie
1989. Regizorul Radu Gabrea a produs
un video-document istoric, bazat pe
scenariul lui Grigore Cartianu ºi inspirat
de volumul “Sfârºitul Ceauºeºtilor”.
Filmul are 90 de minute ºi este prezentat
în ºase limbi: românã, englezã, francezã,
germanã, spaniolã ºi italianã.

Grigore Cartianu (46 de ani) este

unul dintre cei mai populari ziariºti din
România. A condus redacþiile unor ziare
importante (Adevãrul, Evenimentul
zilei) ºi a semnat mii de editoriale,
interviuri ºi anchete gazetãreºti. Este o
apariþie frecventã în emisiuni TV, pe
teme de maxim interes. În prezent este
Ombudsman al grupului de presã
Adevãrul Holding ºi realizator al
emisiunii zilnice Cronica de noapte, de
la Naºul TV.

Serialul sãu despre prãbuºirea
dictaturii comuniste ºi despre Revoluþia
Românã (în ziar ºi la TV) a produs o
emoþie naþionalã. Românii au aflat,
ºocaþi, cã au fost cobaii unui experiment
sângeros. ªi cã mulþi dintre asasinii din
decembrie 1989 se aflã încã în libertate,
ocupând chiar funcþii importante în stat.

Fire iscoditoare, chiar aventurierã,
Grigore Cartianu ºi-a satisfãcut stagiul
militar într-o unitate de paraºutism
(Buzãu, 1987–1988). Este absolvent al
Facultãþii Tehnologia Construcþiilor de
Maºini, din cadrul Universitãþii
Politehnica Bucureºti (1993).

La prãbuºirea regimul comunist al
lui Nicolae Ceauºescu, Cartianu era
student în anul 2. A participat activ la
evenimentele din decembrie 1989, apoi

la miºcãrile civice din 1990, care au fost
înãbuºite violent de cãtre noul regim
politic de la Bucureºti, prin aducerea
minerilor ºi devastarea Capitalei.

În 1991, la 22 de ani, a debutat în
presã, la publicaþia cu cel mai mare tiraj
din acel moment: revista Expres
Magazin. Din 1992 a lucrat la cele mai
importante cotidiene din România:
Evenimentul zilei (1992-1996, ºef
department), Sportul românesc
(1996–1997, reporter special), ProSport
(1997–2002, ºef departament), Jurnalul
Naþional (2002–2004, redactor-ºef
adjunct, apoi redactor-ºef) ºi din nou la
Evenimentul zilei (2004–2008, prim-
redactor-ºef adjunct). Din aprilie 2008
pânã în februarie 2013 a fost redactor-ºef
/ director editorial al cotidianului
Adevãrul.

În anii dedicaþi presei sportive, a
publicat douã cãrþi: Hora de la miezul
nopþii (1995 – povestea World Cup,
USA 1994) ºi Hagi (2000, reeditatã în
2001 ºi în 2014).

Din 2006, Grigore Cartianu s-a
dedicat cu pasiune elucidãrii
evenimentelor sângeroase din decembrie
1989. Este singurul publicist român care
a reconstituit în detaliu ultimele zile ale
dictatorului român ºi care a demonstrat,
cu dovezi zdrobitoare, cã rãsturnarea lui
Ceauºescu s-a produs printr-o loviturã de
stat. Tot el a dezvãluit cinismul noilor
conducãtori, care – în dorinþa de a
confisca puterea dupã scoaterea din
scenã a lui Ceauºescu – au produs
aproape 1.000 de morþi ºi peste 5.000 de
rãniþi.

A publicat 8 volume, vândute într-un
tiraj total de peste 330.000 de exemplare.

Laurenþiu Ciocãzanu (47 de ani) este
una dintre vocile oneste ºi credibile ale
mass- media din România. A debutat în
presa scrisã la scurt timp dupã prãbuºirea
regimului comunist. S-a ºlefuit ca ziarist
la BBC România, dar vârful carierei l-a
gãsit ca redactor-ºef adjunct la
Evenimentul zilei (2001-2006), apoi
redactor-ºef la Adevãrul (2006-2998) ºi
director editorial al publicaþiilor
Adevãrul Holding (2008-2010).

A încercat o experienþã antrepre-
norialã în Spania, timp de un an ºi
jumãtate, apoi a revenit la marea sa
pasiune: presa din România. Este invitat
permanent al mai multor canale TV.

În primãvara anului 2015 a debutat
ca autor de carte, publicând volumul
“Miracolul din noiembrie”, alãturi de
Grigore Cartianu.

Sursa: rombel.com

Între revoltã ºi miracol: 
decembrie 1989 - noiembrie 2014



Institutul Cultural Român Bruxelles a
celebrat Ziua Europeanã a Limbilor printr-o serie
de evenimente marca EUNIC (reþeaua europeanã
a institutelor culturale naþionale): participarea
poeþilor Irina Nechit (Republica Moldova) ºi
Marin Mãlaicu-Hondrari (România) la
festivalulTranspoesie de la Bruxelles ºi
organizarea a opt lecþii demonstrative gratuite de
limba românã la Institutul francez din
Amsterdam.    Festivalul european Transpoesie,
la care au participat în acest an peste douãzeci de
poeþi din tot atâtea þãri, este organizat anual de
EUNIC Bruxelles ºi a fos inaugurat în premierã
la Maison de la Poésie Namur (23 septembrie).
ICR Bruxelles exercitã în 2015 presedinþia reþelei
EUNIC Bruxelles. Deschiderea oficialã va avea
loc la Bruxelles, la Bozar (24 septembrie). Suita
de evenimente din cadrul festivalului a continuat
cu o searã poeticã la Passa Porta (7 octombrie),
care invitã cinci poeþi europeni contemporani,
printre care ºi Irina Nechit la o reflecþie asupra
crizei sociale, economice, spirituale, poetice din
actualitatea mondialã.   « Necesitatea de a-l vedea
pe autorul viu, de a-i asculta vocea, de a discuta
cu el direct, fãrã intermediari electronici, îmi pare
o dovadã a normalitãþii. Tema ”Crizã ºi poezie” a
întâlnirii literare de la Passa Porta mã atrage ca un
magnet. Merg la Bruxelles nu doar pentru a-mi
citi versurile în faþa publicului, ci pentru a încerca
sã înþeleg cum funcþioneazã poetul într-o lume
mai echilibratã, mai aºezatã, care ºtie sã-ºi
gestioneze crizele » declarã pentru ICR Bruxelles
Irina Nechit.   Transpoesie 2015 a coborât cortina
în data de 8 octombrie, printr-un spectacol care
alãturã muzicã, slam ºi arte vizuale.    Orele
demonstrative de limba românã se adreseazã
elevilor olandezi din ciclul gimnazial ºi s-au
desfãºurat în 24 septembrie, între 9:30-16:00, la
Institutul francez din Amsterdam. Elevii olandezi
ºi-au îmbunãtãþit competenþele lingvistice prin
deprinderea unor noþiuni de bazã în limba
românã, s-au familiarizat cu formulele de salut ºi
au învãþat sã se prezinte ºi sã numere în limba
românã. Jocuri interactive, cântece ºi concursuri
cu premii au stimulat interesul elevilor olandezi
pentru descoperirea culturii româneºti.
Evenimentul a fost organizat de EUNIC Olanda
în colaborare cu Comisia Europeanã ºi este
gãzduit de Institutul francez din Amsterdam ºi de
Institutul Goethe din Rotterdam. Celelalte limbi
strãine pe care elevii olandezi le –au descoperit
sunt: maltezã, maghiarã, lituanianã, germanã,
italianã, francezã, slovacã, polonezã, turcã,
spaniolã, cehã, greacã, croatã ºi suedezã.   Ziua
Europeanã a Limbilor, manifestare dedicatã
bogãþiei lingvistice, etnice ºi culturale a Europei,
încurajeazã învãþarea limbilor strãine ºi
sensibilizeazã publicul larg faþã de varietatea
lingvisticã europeanã.   

Sursa: icr.ro

Limba românã în
sãrbãtoarea
limbilor europene
la Bruxelles ºi
Amsterdam

Prima recoltã de roºii cherry
“Am vrut sã fac agriculturã de când

eram mic copil ºi nu am putut, cã nu am
moºtenit o fermã, nici nu am avut mulþi
bani sã cumpãr una în Olanda. Aici nu mi-
au trebuit aºa de mulþi bani, loc este destul,
timpul e bun, natura ne ajutã, oamenii sunt
simpatici. Un hectar în Olanda e 50 de mii
de euro. În Sãrata am cumpãrat o parcelã,
dar am luat în arendã 3 hectare. Anul ãsta,
am produs pentru prima datã roºii cherry”,
spune Agnes.

Gustul roºiilor franþuzeºti produse de o
olandezã pe pãmânt românesc este unic.
Sunt dulci, zemoase, cã ai putea sã le
mãnânci în loc de fructe.

Abonament pentru co?ul
sãptãmânal de legume

Dar Agnes Jansen nu produce doar
roºii cherry, ci o varietate de legume.
Oamenii din Sibiu se duc la Sãrata vinerea
ºi îºi iau coºul cu legume proaspete bio. Au
abonament. O cutie micã, pentru 1-2
persoane conþine o salatã, o legãturã de
ceapã, brocolli, o legãturã de morcovi ºi
0,75 kg de roºii. Aceasta costã 25 lei. O
cutie medie, pentru 3 – 4 persoane conþine
douã salate, o legãturã de ceapã, rucola,
broccoli, o legãturã de morcovi, ºi 1,5 kg de
roºii. Aceasta costã 35 de lei. Agnes aduce
cutiile cu legume bio de la Sãrata, pânã la

Sibiu, iar abonaþii au un punct fix, în centrul
Sibiului, unde vin ºi îºi ridicã produsele.

Ceilalþi o gãsesc pe olandezã în Piaþa
Þãrãneascã ”Transilvania”, în fiecare
sâmbãtã. Aduce, pe lângã toate legumele
cu care umple coºurile bio, ºi dovleac
pentru supã cremã, dar ºi dulceaþã de casã,
fãcutã de ea însãºi. ”Acum patru ani am
plantat prima datã coacãze negre, zmeurã,
coacãze roºii, agriºe. Acesta a fost
începutul. Din fructe fac dulceaþã. Apoi m-
am apucat de legume ºi vã spun sincer cã
sunt mândrã cã sunt þãrancã în România”,
ne povesteºte Agnes.

Pentru cã vorbeºte foarte corect limba
românã, deºi încã are accent, o întreb dacã
ea sau soþul au rãdãcini româneºti. Nici
vorbã: ”Suntem olandezi get beget. Am
învãþat limba românã când am venit în
România. Nu puteam altfel. Vorbeam doar
cu români. Nu avem în sat nici mãcar saºi.
Suntem singurii strãini din satul Sãrata”,
îmi rãspunde Agnes.

Inginer agronom la bazã
În Olanda, Agnes a lucrat ca inginer

agronom, la o fermã care distribuia produse
naturale în diferite magazine. Soþul este
biolog ornitolog. Acum, amândoi dau cu
sapa la Sãrata. Iar când nu ºtiu cum se
cultivã, dau fuguþa la cãrþi sau la „Sfântul
Google”. ”Am citit ºi cãrþi, am lucrat în
domeniu. Am citit pe Google, aºa am

învãþat”, spune Agnes.
Tot ce face acum o face fericitã.

”Mâncãm foarte sãnãtos de la noi din
grãdinã. ªi vânzarea merge destul de bine.
Noi trãim din asta, dar muncim foarte mult.
O sã aparã probleme dacã nu o sã mai fiu
sãnãtoasã. Pânã atunci sunt foarte
mulþumitã. ªtiu cã dacã mã îmbolnãvesc nu
va fi bine”, spune, cu regret.

”Copiii au rãmas în Olanda. Am doi
bãieþi la facultate ºi o fatã care urmeazã o
ºcoalã profesionalã. Nu vor sã urmeze asta.
Ei vin doar în vacanþã ºi mã ajutã. Dar atât.
Eu sunt singura nebunã din familie”, spune,
în timp ce îi vinde unui tânãr un dovleac de
supã.

Reþetã pentru supa cremã de
dovleac

ªi, ca orice grãdinar care se pricepe, îi
dã ºi reþeta celei mai bune supe cremã de
dovleac: ”Pui un pic de ulei, o ceapã tãiatã
mãrunt ºi cãleºti. Apoi pui bostanul – sau
dovleacul, cum vrei sã îi spui – tãiat
cubuleþe, cu tot cu coajã. Coaja se înmoaie.
Acestea se amestecã cinci minute în ulei,
apoi se pune apã ºi un pic de sare ºi piper,
iar în 15 minute poate fi mixatã. Eu eu o fac
cu un zdrobitor de cartofi, pentru cã îmi
place sã rãmânã mai dur dovleacul, dar
poate fi pusã în blender pentru o cremã mai
pufoasã”.

http://agrointel.ro

Pagina 17

Olandeza care face agriculturã bio
lângã Sibiu: ”Acasã nu mi-am putut
permite sã-mi fac fermã, dar în
România mi-am îndeplinit visul”

A aºteptat jumãtate din viaþã ºi a bãtut mii
de kilometri pentru a-ºi împlini un vis: sã

aibã propria moºie. A visat tot timpul la un
ranch, dar nici nu a moºtenit unul, nici bani

nu a avut sã ºi-l cumpere. Aºa cã, la un
moment dat, a lãsat tot ce a avut în Olanda

ºi s-a aºezat în Sãrata, în judeþul Sibiu. ªi-a
cumpãrat ranch-ul visat, l-a renovat aºa
cum a vrut ºi apoi s-a apucat de treabã.
Dupã cinci ani petrecuþi în Sãrata, Agnes

Jansen se declarã fericitã. ªtie cã va munci
cât o vor þine puterile, apoi, nu se ºtie,

poate se va întoarce în Olanda. Copiii vin
rar, în vacanþe, ºi nu se gândesc sã urmeze

“nebunia” mamei.
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Aici m-am nãscut, mi-am petrecut
copilãria, mi-am fãcut studiile ºi am
muncit pânã când am ieºit la pensie.

Am muncit 42 de ani din care 22
pentru propãºirea socialismului ºi 20
pentru revenirea capitalismului...

Acum sunt la pensie .
Sã nu credeþi cumva cã m-am

pricopsit .
Chivernisesc banii în primul rând

pentru plata facturilor, curentul electric,
gaze, apã curentã, cablu tv, internet,
telefon ºi câte altele.

Tot uitându-mã prin facturi am
observant cã eu, ca ºi dumneavoastrã:

- Plãtesc apa la o companie numitã
Apa Nova, care e o companie
franþuzeascã dar îmi vinde apã
româneascã pentru cã, cu siguranþã, nu o
aduce din Franþa. 

Deci eu, atunci când fac duº sau când
îmi fac un ceai, îl fac cu apã româneascã,
dar banii mei pleacã în Franþa.

- Curentul electric îl plãtesc la o
companie italianã numitã Enel.

Deci, cum am aprins un bec, am
deschis o supapã prin care banii mei se
scurg în Italia. Sunt convins cã nici
Enelul nu-mi vinde curent italian.

- Gazul metan îl plãtesc la GDF Suez
(Gaz de France Suez), firmã tot
franþuzeascã ce îmi vinde mie ºi multor
altora gaz metan românesc, dar banii
noºtri pleacã sã se integreze în UE.

- Telefonul, indiferent cã-l plãtesc la

Telecom, Vodafone, Orange sau
Cosmote, îmi mai zboarã din portofel
niºte bani cãtre zãri strãine.

- Cablul TV ºi internetul le plãtesc la
RCS & RDS. ..Patronul lor, pe
nume Zoltan Teszary, locuieºte la
Budapesta ºi nu ºtie nici el dacã e român
sau ....

- Ce sã va mai spun cã, dacã bag
benzinã în rezervor, m-am integrat ºi cu

maºina în Europa sau in Rusia
- Fereascã Dumnezeu de vreun

împrumut la bancã, pe care mãrturisesc
cã nu l-am fãcut, dar sunt sigur cã mulþi
au fost nevoiþi sã-l facã ºi acum plãtesc
dobânzi grele ºi comisioane cãtre bãnci
strãine fiindcã, în afarã de CEC, nu mai
e nici o bancã româneascã.

- Dacã umplem coºul cu merinde la
supermarket, iarãºi aruncãm cu banii
peste mãri ºi þãri fiindcã marfa e aproape
90% de import.

Deci... Toatã lumea consumã ºi
nimeni nu mai produce nimic, iar banii
românilor se scurg în afarã þãrii.
Recordul de a creºte datoria publicã la 30
miliarde de euro... ne aparþine

Cât mai poate dura o asemenea
situaþie?

Dumnezeu sã ne lumineze mintea!
Cât timp vom mai putea trage apa la

Bucureºti ca sa facem plata la Paris, ca
ºi pânã acum?

Cu drag,
Ilie ªerbãnescu

Muzeul Naþional Maritim
din Olanda, o incursiune în
istoria maritimã a acestei þãri,
deþine una dintre cele mai mari
colecþii maritime din lume,
prezentând vase în mãrime
naturalã, diferite modele de
machete ºi numeroase hãrþi,
instrumente de navigaþie,
picturi de ambarcaþiuni,
documente, fotografii.

Amplasat pe Kattenburger-
plein nr. 1 din Amsterdam,
muzeul este gãzduit de clãdirea
cartierului general al Marinei
Naþionale, o clãdire ce dateazã
de peste 350 de ani. Aceasta a
fost construitã în anul 1656 ºi
proiectatã de Daniel Stalpaert
ca depozit al ªantierului naval
al Amiralitãþii de la Amsterdam
ºi adãposteºte muzeul din
aprilie 1973, când a fost
deschis oficial de Prinþesa
Beatrix, aºa cum aratã siteul
oficial al muzeului: www.
scheepvaartmuseum.nl.

În anul 2007, muzeul a fost
supus unui amplu proces de
renovare ce a durat patru ani.
Sãlile au fost mãrite, echipate
pentru un mai bun control
climatic, au fost înfiinþate
camere de primire, restaurantul
ºi biblioteca. Pentru a pãstra

atmosfera de depozit de secol
al XVII-lea au fost adãugate
elementele doar din sticlã ºi
metal — materiale care pun
accentul pe caracterul
impunãtor al clãdirii, potrivit
siteului muzeului.

Colecþia muzeului are o
importanþã naþionalã majorã ºi
o poziþie proeminentã pe plan
internaþional, oferind o imagine
completã a istoriei maritime a
Þãrilor de Jos. Aceasta
cuprinde, conform sursei
amintite, circa 400.000 de
obiecte ce grupate în secþiunile:
„Nave ºi tehnicã“, „Artã
maritimã ºi arte deco-
rative“,“ªtiinþã nauticã“.

În cadrul secþiei „Nave ºi
tehnicã“ sunt expuse circa
1.800 modele de nave dintre
care aproximativ 350 au fost
construite în secolele al XIX-
lea, al XX-lea, dar ºi
aproximativ 60 modele de
maºini, motoare ºi instalaþii.

Cel mai vechi exemplar
expus în aceastã secþie este al
unei nave de rãzboi din secolul
al XVI-lea (1560) pãstrat în
stare completã. Tot aici sunt
expuse modele mici de nave la
scarã, precum cele din
debarcaderul Metz sau din

oraºul Urk. Colecþia include
douã iahturi de secol XVIII —
Royal Barge ºi 50 de iahturi
mici ºi bãrci de curse, dar ºi
variate echipamente de
comunicaþii.

Secþia „Artã maritimã ºi
arte decorative“ prezintã
aproximativ 800 de tablouri
maritime din secolele XVII-
XXI, realizate de pictori celebri
precum Van Wieringen,
Vroom, Van de Velde,
Bakhuizen sau Mesdag, dar ºi
circa 5.000 de printuri istorice,
diagrame ºi postere sau desene
de nave, cel mai vechi datând
din jurul anului 1550.

De asemenea, colecþia
deþine zeci de mii de fotografii,
filme ºi albume, de referinþã
fiind albumele cu cele mai
vechi imagini luate vreodatã în
Japonia (Deshima) de la 1860,
ºi colecþia „William Grant“ cu
poze din secolul al—XIX—lea
realizate de în timpul
expediþiilor goeletei Willem
Barents la Polul Nord. Tot aici
se regãsesc peste 100 de
articole, aproximativ 300 de
steaguri ºi fanioane, 1.300 de
monede, insigne ºi decoraþiuni,
în jur de 300 de arme, 200 de
obiecte de ceramicã, argint, sau

sticlã, o colecþie de uniforme ºi
alte articole de îmbrãcãminte,
inclusiv pãlãrii (pãlãria
uniformã de scriitor olandez),
dar ºi o micã colecþie de obiecte
provenind, în principal, de pe
navele de pasageri.

Secþia de „ªtiinþã nauticã“
cuprinde 400 de atlase, în jur de
80 de globuri, cele mai vechi
datând din 1584, circa 5000 de
hãrþi, multe dintre ele ale
Marinei britanice ºi Serviciului
hidrografic al Regatului Þãrilor
de Jos.

Muzeul deþine o bogatã
Bibliotecã digitalã ale cãrei

colecþii, de renume interna-
þional, dateazã dinainte de anul
1850. Cuprinde peste 60.000
de articole pe diverse teme,
cum ar fi geografie, navigaþie ºi
ºtiinþã nauticã, sau construcþie
de nave, dar ºi reviste de
cãlãtorie.

Muzeul Naþional Maritim
din Olanda este deþinãtorul a
numeroase premii, nomina-
lizãri ºi menþiuni, cel mai
recent fiind Certificatul de
Excelenþã acordat de compania
americanã de turism
TripAdvisor Inc, în 2014.

Sursa: agerpres.ro

Muzeul Naþional Maritim din Olanda

DURERE! Scrisoare deschisã
cãtre toþi românii



Redacþia ziarului româ-
nilor din strãinãtate

VOCEA TA organizeazã lunar
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.

Vechii greci – precum marii
poeþi ai antichitãþii: Anacreon,
Eratostene, Eschil, Euripide,

Homer, Pindar, Sappho, Sofocle,
Teocrit sau Xenofan – se lãsau
inspiraþi în arta lor prozodicã, în
creaþia lor epicã, liricã sau eroticã,
de Muzele poeziei: Calliope,
Euterpe sau Erato. Bardul de la
Mirceºti spunea cã „tot românul s-
a nãscut poet”, iar cultura românã
se mândreºte cu nume celebre de
poeþi care au îmbogãþit
patrimoniul literaturii naþionale ºi
al culturii universale, prcum Mihai
Eminescu, Nichita Stãnescu,
Vasile Alecsandri, Nicolae Labiº,

Marin Sorescu, Lucian Blaga,
Adrian Pãunescu, Ana Blandiana,
Ion Minulescu, George Coºbuc,
Ion Barbu, Ioan Alexandru,
George Bacovia sau Alexandru

Vlahuþã.
Poeziile trimise redacþiei vor fi

analizate de un juriu competent, iar
cele mai valoroase dintre ele vor fi
publicate în paginile ziarului
VOCEA TA. La sfârºitul fiecãrui
an, autorii celor mai bune poezii,
tinerii POEÞI, vor primi
DIPLOME ºi urmãtoarele premii:

Premiul I, în valoare de 500
Euro ºi publicarea unei plachete cu
poeziile sale (DEBUTUL
LITERAR).

Premiul al II-lea, în valoare de
300.

Premiul al III-lea, în valoare de
200.

3 Menþiuni, reprezentate prin
volume de versuri ºi de criticã
literarã.

Îi invitãm deci pe tinerii poeþi
sã ne trimitã creaþiile lor (însoþite
de o scurtã autobiografie ºi o
fotografie) pe adresa directoarei
redacþiei ziarului VOCEA TA:

Ionela van Rees-Zota
Petersauracher Straße Nr. 39,
90449 Nürnberg, Deutschland
sau E-Mail: asii.romani@

yahoo. com
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Muzele poeziei

Caz 1II
Sunt mama unui bãieþel de 12

ani care este cam rebel la ºcoalã, în
sensul cã sunt chematã mereu la
ºcoalã pentru conflictele care au loc
între bãieþii claselor mai mari ºi fiul
meu. Sunt disperatã pentru cã nu
pot controla situaþia, vorbesc cu fiul
meu acasã, dar când revine la
ºcoalã, se întâmplã mereu aceleaºi
lucruri.

Rãspuns 
În ultima vreme au loc mereu

violenþe în cadrul ºcolilor, situaþia
scãpând mereu de sub control. Vina este
în primul rând a elevilor care nu sunt
educaþi acasã ºi urmãresc un model pe
care îl au în familie, apoi sunt încurajaþi
mai ales pe linie paternã sã îºi arate
puterea în acest mod. Trebuie sã discutaþi
ºi cu pãrinþii acelor bãieþi mai mari pentru
a cunoaºte mai bine de unde a pornit
acest obicei pentru bãtãile din ºcoalã. 

Caz IV
Numele meu este Ramona ºi am o

problemã în legãturã cu felul în care
arãt, adicã e vorba de kg acumulate
din cauza mâncatului excesiv. Nu mai
suport sã mã vãd în oglindã ºi mai
ales sã fiu judecatã de ceilalþi pentru
modul în care arãt. Ce pot face ?

Rãspuns 
Draga mea Ramona, trebuie sã

mergi la un medic pentru a stabili

motivul clar pentru care mãnânci
aºa mult, în afara faptului cã poate
fi ceva psihologic, trebuie sã ai grijã
de sãnãtatea ta. Pot fi mai mulþi
factori la mijloc, de aceea un
control va fi necesar.  Nu trebuie sã
te consideri altfel decât ceilalþi,
trebuie sã ai mai multã încredere în
tine cã vei reuºi sã treci peste kg
acumulate cu ajutorul specialiºtilor.
De vinã, este ºi mass-media care
promoveazã silueta de model, care
este pentru a vinde niºte produse, nu
realitatea din viaþa oamenilor.
Oamenii obiºnuiþi pot avea o siluetã
normalã ºi asta e cel mai important,
sã nu ne lãsãm influenþaþi de
ceilalþi. Fiecare este unic în felul
lui. Aºtept sã mai scrii pe adresa
redacþiei.

Stimaþi cititori
Am creat 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.

"Bunã ziua, mã numesc Adriana Stoica, locuiesc ºi
muncesc în Germania, de doi ani. Depãrtarea de casã
ºi dorul de familia lãsatã în þarã mi-a dezvoltat pasiunea
pentru poezie ºi de aceea vã scriu, dorind sã împart cu
toþi pasionaþii de poezie emoþiile ºi sentimentel trãite
departe de cei dragi. Aceastã poezie este o încurajare,
un îndemn la acceptarea realitãþii pentru toþi cei care, la
un moment dat, cad pradã deznãdejdii. Vã mulþumesc
pentru cã vã pasã ºi pentru toate lucrurile bune pe care
le întreprindeþi pentru semeni."

Cu respect, Adriana Stoica
stoicaadriana630@yahoo.com

Clipe
În viaþã poþi sã te strecori,
Dar te loveºti adeseori
De clipe de neprevãzut
ªi lupþi s-o iei de la-nceput.

E important sã nu te laºi
Împins în urmã ca un laº.
Sã îndrãzneºti sã faci un pas
Pe drumul care þi-a rãmas!

Sã nu te þintuieºti în loc, 
Dezamãgit cã n-ai noroc.
Nu ai cum sã-i convingi pe toþi
Ce-n viaþã ºtii sã faci ºi poþi.

Un loc al tãu, ferit de chin,
Doreºti, statornic ºi deplin
ªi vrei mereu realizãri,
Cã nu trãieºti din aºteptãri.

Îngropi în tine mari dureri,
Renunþi sã mai gândeºti la "ieri"
ªi vrei-nu-vrei n-ai de ales,
Cã tot, sub soare, are-un sens.

ªi pentru toate sã plãteºti,
Înseamnã viaþa sã-þi trãieºti!

• e-mail: contact@asiiromani.com • www.asiiromani.com •
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Ionela van Rees-Zota
-jurist dreptul român-

- avize favorabile eliberate de Instituþiile 
abilitate din Germania ºi România în vederea obþinerii

avizului pentru desfãºurarea de activitãþi comerciale,
studiu etc

- obþinerea ºi elaborarea actelor în vederea cãsãtoriei
- constituiri ºi înmatriculãri societãþi comerciale,

asociaþii, fundaþii etc cu acþionariat strãin.
- orice alte probleme juridice care cointereseazã o persoanã fizicã de cetãþenie

strãinã, aflatã pe teritoriul Germaniei sau României.
Telefon: 01603373128;  E.mail: asii.romani@yahoo.com

Denise Klüwer
avocatã în dreptul german 

consiliere ºi reprezentare
juridicã 

specializare pe dreptul
familiei, dreptul penal, dreptul

muncii, dreptul de chirie 
de asemenea, dreptul social, dreptul de asigurãri,

dreptul de circulaþie, dreptul comercial etc 
Tel. 09131/976477;  Mobil 0177/2169756

E-Mail kanzlei@kluewer.eu sau avocat@kluewer.eu 
Internet www.kluewer.eu

Ambele persoane cunosc limba românã. Vã rugãm sã vã adresaþi (în funcþie de problema
dumneavoastrã) pentru dreptul german - doamnei Klüwer, drept român - doamnei van Rees- Zota

Curier juridic Curier juridic Curier juridic 
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INTEGRAMÃ

Un autobuz plin cu femei a
fost implicat într-un teribil
accident fãrã supravieþuitori. La
locul accidentului s-a format un
adevãrat altar de flori ºi
lumânãri aduse de soþii
femeilor decedate. Bãrbaþii ºi-
au jelit femeile o sãptãmânã
întreagã. Dupã douã sãptãmâni,
unul singur mai stãtea în
genunchi plângând îndurerat.
Întrebat de un reporter cum de
el este încã aici dupã atât de
mult timp, acesta rãspunde
plângând:

- Soþia mea a pierdut
autobuzul…

***** 
- Dragã, eu am cheltuit ieri,

cu colegii la bere 50 de lei.
- Idiotule, tâmpitule, eu

ciorapi nu am, dar tu îþi permiþi
sã dai o sumã enormã de bani
pe bãuturã, ºi de ce mã rog aþi
bãut?

- Pentru cã ºeful mi-a mãrit
salariu cu 500 de lei?

- Doar 500? Ce, ãºtia-s
bani??

***** 
Alinuþa avea de la o vreme

un permanent rânjet tembel pe
figurã. Pãrinþii se duc cu ea la
doctor:

- Domnule doctor, nu ºtim
ce are de rânjeºte aºa cu gura
largã…

Doctorul se uitã ºi zice:

- Aþi încercat sã îi slãbiþi
codiþele?

***** 
Un tip duce automobilul în

service. Mecanicul se uitã la
maºinã, se scarpinã la ceafã.
Proprietarul încearcã sã explice
ce s-a întâmplat cu maºina:

- Soþia mea, în plinã vitezã,
s-a lovit de un stâlp.

Mecanicul, contrariat:
- De câte ori?

***** 
Învãþãtoarea la ora de

Zoologie:
- Bulã, cum se numeºte

femela papagalului?
- Pãi, "mamagal", doamna

învãþãtoare!

BANCURI,  GLUME...

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

vei rãspunde corect la urmãtoarea întrebare:

Întrebare:

Unde se deschide noul magazin FOODEX?

Rãspuns:
____________________________________________________________

____________________________________________________________

Nume__________________________________________________; 

Prenume ___________________________________________________;

Adresa _____________________________________________________

____________________________________________________________

Telefon ___________________________________________________;

53

Talonul va fi trimis pânã cel târziu ultima zi a lunii în curs pe adresa redacþiei:
DACIA e.V., Petersauracher Straße 39, 90449 Nürnberg

Câºtigãtorul din
numãrul trecut
este ELENA -

MARIA SANDU,
MÜNCHEN



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.

Mã numesc Rareº ºi caut de muncã în
domeniul instalaþiilor sanitare. Am lucrat în plumb,
fier, cupru, plastic. Lucrez în aceastã meserie de 5 ani.
Montaj scurgeri aerisiri, instalaþii de apã rece, caldã ºi
încãlzire termicã. Telefon: 00320465561271 sau 00320
498457795 sau e-mail: riccardocedeno@gmail.com

Sunt ªtefan ºi sunt în cãutarea unui loc de
muncã. Muncitor  în fabricã, curãþenie, spãlat de vase
în restaurant. Tot ce se poate munci. Tel. 076948459

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

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

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

Tânãr 32 ani, caut de lucru în orice domeniu.
Locuiesc în Nürnberg. Am lucrat ca: electrician, tehni-
cian sisteme alarmã, fotograf. Înþeleg ºi vorbesc puþin
germanã, dar vorbesc ºi scriu foarte bine engleza.
Telefon: 01522 9649376. E.mail: danielflenchea@
yahoo.com

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

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

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

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

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

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

Român, caut de lucru în Germania la ferme
sau instalaþii de  abºare, vopsitorie. Telefon: 0040758
628039.

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

Cadru farmaceutic din România, cu
experienþã în vânzãri, gestiune,

contabilitate primarã, abilitãþi de
utilizare a calculatorului, MS Office,
administrare bazã de date, englezã
avansat, francezã mediu, carnet de

conducere cat. B, doresc angajare ca
secretarã/ asistent manager/ operator

calculator/ gestionar/ vânzãtoare/
recepþioner hotel (front desk)/ asistentã

personala.  Tlf: + 40722.988.687;  e-
mail: prettydaniola@gmail.com.

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.

Cântec, joc ºi voie buna cu duetul
VALERIA STOIAN ºi Charly TM

Tel. 0171-404.8002

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: gastro-
nomie, hotelier, restaurant, fabricã de ambalat
mezeluri, fabricã de conserve, murãturi sau orice alt
domeniu în care am putea lucra fãrã drept de lucru
(încã nu îl deþinem!). E bine venitã orice ofertã
decentã!!! Putem fi contactaþi la orice orã la nr. de
tel.015775185775.Vã mulþumim!

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.

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.

Domn 50 ani, 78 kg, 1.71 m, fãrã obligaþii sau
vicii, doresc cunoºtinþã cu doamnã între 30-49 ani,
sincerã, cu credinþã în Dumnezeu, înaltã ºi suplã.
Telefon: 0151 45230790.

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.

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

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

Intelectualã din Bucureºti, 50 ani, foarte
prezentabilã, 1.67m/53 kg, alurã

sportivã, englezã avansat, francezã
mediu, iubitoare de animale, activã,

amatoare de cãlãtorii, teatru, film, artã,
muzicã clasicã, sport, doresc relaþie

serioasã cu un intelectual, min 1.75m,
greutate proporþionalã, situaþie

materialã bunã, cu simþul umorului ºi
pasiuni similare. Tlf: + 40722.988.687;

e-mail: prettydaniola@gmail.com
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Nume___________________________________; 

Prenume ________________________________;

Adresa __________________________________

Telefon __________________________________;

Text anunþ:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

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

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

Rubrica:

vânzãri-cumpãrãri     cereri-oferte muncã     matrimoniale     diverse
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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.

Suche erfahrene Telefonistin mit deutsch und. rumänisch Kenntnissen (Keine Beratung, kein Ver-kauf.)

Sie haben Spaß daran zu telefonieren? Trauen sich den Erstkontakt mit Gewerbebetrieben zu?

Dann sind Sie zur Koordination der Außendiensttermine eine große Hilfe für unser Team.

Wir suchen eine zuverlässige und erfahrene Telefonist/in mit freundlicher Stimme und sehr guten

Deutsch und Rumänisch Kenntnissen sowie Aussprache, bei freier Zeiteinteilung zur Verstärkung un-seres

Teams. Ihr Aufgabengebiet ist der Telefonkontakt zu unseren Bestandskunden und die Vereinbarung von

Terminen (keine Beratung, kein Verkauf).

Die Tätigkeit kann in unserer Agentur oder von Zuhause durchgeführt werden.

Was wir Ihnen bieten:  - fester Stundenlohn - gründliche Einarbeitung/Betreuung  - jederzeit einen Ans-

prechpartner - Minijob Vertrag  - flexible Arbeitszeiten (4 oder 6 Std. pro Woche) - Ihre Arbeitszeit können

Sie sich frei einteilen in der Zeit von Montag bis Freitag von 9-20 Uhr und am Samstag von 10-18 Uhr.

Was wir von Ihnen erwarten: - sehr guten Deutsch und Rumänisch Kenntnisse - Zuverlässigkeit  - DSL

Leitung  - PC

Sollten wir Ihr Interesse nun geweckt haben, bewerben Sie sich bitte telefonisch unter +49 9831.88 39

204 oder per Email unter info@asigurari.de
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Din noiembrie, un nou magazin Foodex

- mai multe detalii, în ediþia urmãtoare -

An der Waldschänke 3

90765 Fürth
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