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Adio tarife de roaming în
Uniunea Europeanã!

Interviu cu Vasile Stoica
temerarul român care a
strãbãtut 70.000 de km într-un
scaun rulant
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Olanda desfiinþeazã opt puºcãrii
din lipsã de deþinuþi
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Angel Tîlvãr, ministru
delegat pentru Relaþia cu
Românii de Pretutindeni: 
„Noi aºteptãm o relaþie 
de parteneriat cu
comunitãþile ºi cu 
mediile asociative”

ªpagã. Un cuvânt atât de întâlnit ºi folosit în ultimele zile, încât

m-am hotãrât sã scriu aceste rânduri. Cui se dã aceastã ºpagã ºi

mai ales, cine o  dã? Pânã în urmã cu   8 ani, am locuit ºi eu în

România ºi trebuie sã recunosc cã nu am dat ºpagã niciodatã. Nu

am suportat acest cuvânt de la început ºi nu am încurajat niciodatã

acest lucru. Îmi amintesc cã  în urmã cu aproximativ  20 ani, când

am dat  examen pentru permisul auto, toatã lumea îmi spunea cã

dacã nu dau ºpagã, nu voi lua permisul niciodatã. M-am

ambiþionat ºi le-am dovedit celor care erau cu mine în maºinã cã

se poate lua permisul auto fãrã a-i stimula material pe poliþiºti. Din

toþi cei patru care eram în maºinã, mare mi-a fost uimirea sã aud

din gura poliþistului: "Zota, admisã, restul respinºi". M-am mirat,

ºtiind cã o persoanã care era cu mine în maºinã era sigurã cã va

trece examenul cu brio, mai ales cã dãduse ºpagã. Am zâmbit ºi

am înþeles cã totuºi mai sunt ºi oameni care trãiesc corect, care au

coloanã vertebralã ºi apreciazã corectitudinea. Nu aveam cum sã

nu iau examenul, având la acea vreme mai bine de 8 ani de karting,

din care 6 ani, campioanã naþionalã. Acest lucru m-a încurajat ºi

m-a fãcut sã-mi clãdesc un viitor corect, mergând vertical, în faþa

tuturor, fãrã a momi pe nimeni. Dacã am meritat nota 2  la

facultate, atât am luat, dacã am meritat 10, la fel! Sunt mândrã cã

ceea ce am fãcut ºi am reuºit în viaþã, am clãdit pe corectitudine ºi

transparenþã. Mã miram mereu când auzeam cunoºtinþe, rude,

vecini, colegi  care îmi spuneau cã a trebuit sã dea ºpagã, altfel

lucrul ce trebuia rezolvat nu se definitiva. Am încercat de fiecare

datã sã-i conving cã nu este aºa. Cã nu are cum, ca toþi

funcþionarii, medicii ºi lista poate continua, avându-se în vedere cã

ºi eu m-am izbit de ei de atâtea ori, iar de fiecare datã fãrã a-i

stimula material. Am avut norocul cã, din anul 1997, am tot venit

în Germania, am vizitat þãri cvilizate unde cuvântul ºpagã este tabu.

Mi-a plãcut modul lor de gândire ºi m-am adaptat cu uºurinþã

locului unde trãiesc  acum. Niciodatã nu mi s-a pãrut cã cineva ar

aºtepta ceva de la mine, atât în þarã, cât ºi

aici. Niciodatã nu m-am simþit datoare cu

ceva anume. Am ºtiut cã sunt tratatã aºa

cum trebuie, iar la sfârºit, dacã am considerat, am dus un buchet

de flori. Cunoºtinþele îmi spuneau cã de la mine nu se aºteaptã

nimeni la ºpagã datoritã faptului cã lucrez  în presã, ºi le e fricã.

Dar nu  este aºa, pentru cã  au fost nenumãrate cazurile când am

avut nevoie de  ceva, fãrã a se ºti în ce domeniu activez, ºi  nimeni

nu mi-a condiþionat  vreun serviciu de darea unei ºpãgi.  Mai cred

cã sunt de vinã  ºi cei care dau.., nu cei care cer. Este ºi o zicalã:

"Nu e prost cel care cere, ci cel care dã"...aºa cã, vã rog dragii mei,

nu mai încurajaþi ºpaga. Dacã nimeni nu ar mai da nimic...,

nimãnui, cum credeþi cã va fi? Vor demisiona toþi? Vor sta în

scaunele lor fãrã a mai face ceva? Nu cred! Sunt convinsã cã vom

avea un trai decent ºi normal, aºa cum trebuie, de fapt sã se

întâmple!

BREF de Ionela van Rees- Zota

Cine a inventat cuvântul "ºpagã"?

ÎPS Pãrinte Arhiepiscop ºi Mitropolit Dr. Serafim Joantã a primit pe data de 14 octombrie 2015, în sala „Antiquarium” a
Muzeului Rezidenþial din München, Ordinul de merit bavarez (Bayerischen Verdienstorden),oferit de cãtre Primul ministru
al landului Bavaria, domnul Horst Seehofer (CSU). Ceremonia oficialã de conferire a celui mai înalt ordinconferit de cãtre
landul bavarez este organizatã în fiecare an în luna octombrie. Anul acesta, 38 de personalitãþi din diverse domenii de
activitate ale landului Bavaria au fost distinse cu aceastã distincþie de mare onoare. PAGINA 4
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ÎPS Mitropolit

Serafim, distins cu cel mai

înalt ordin bavarez 
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Exodul islamic poate genera o catastrofã
europeanã?

Cu siguranþã cã distinºii noºtri cititori se
vor întreba: „ce legãturã are Exodul islamic cu
o catastrofã europeanã“? 

Rãspunsul este simplu: tragedia pe care o
trãiesc astãzi sutele de mii de imigranþi din
Siria, Irak, Afganistan ºi þãrile africane – care
doresc sã se stabileascã în Germania –, acest
EXOD islamic se va transforma în curând într-
o catastrofã europeanã pe care politicienii
þãrilor membre ale Uniunii Europene nu
reuºesc sã o împiedice.

Exodul
Exodul înseamnã pãrãsirea în masã a unei

þãri sau a unui teritoriu de cãtre populaþia
respectivã ºi este descris, pentru prima oarã, în
Vechiul Testament (Ieºirea – a doua carte a lui
Moise, care urmeazã Genezei), în care se aratã
cum Dumnezeu s-a coborât în scena lumii (prin
secolul 11 î.H.) pentru a izbãvi poporul iubit,
poporul lui Israel, pe care l-a ajutat sã
pãrãseascã Egiptul, traversând Marea Roºie ºi
sã se stabileascã pe malul rãsãritean al Mãrii
Mediterane.

Exodul se petrece din nou ºi acum, dupã
3.000 de ani, prin migraþia celor peste
4.000.000 de sirieni, irakieni ºi afgani, care ºi-
au pãrãsit locurile de baºtinã, iar mulþi dintre ei
traverseazã Marea Mediteranã, pentru a se
stabili în centrul Europei, în  Germania! 

Cancelarul federal german Angela Merkel
estima – în ziua de 29 August 2015, la
Conferinþa „Western Balkan Summit“ de la
Viena – cã se aºteaptã ca, pânã la sfârºitul
anului 2015, circa 80.000 de refugiaþi sã cearã
azil politic în Germania.

Calculele greºite pe care le-a fãcut au
determinat-o pe doamna Merkel sã impunã,
câteva zile mai târziu, altor 22 de þãri membre
ale Uniunii Europene, cote (procente) de

primire a mii de azilanþi (România este
obligatã sã primeascã peste 6.000 de
musulmani!), fãrã voia populaþiei acestor þãri ºi
fãrã acordul imigranþilor, de a pleca din
Germania, þara bogatã în care au fost invitaþi de
domnia sa ºi pe care aceºtia nu vor acum sã o
mai pãrãseascã.

Catastrofa
O catastrofã este un eveniment tragic de

mari proporþii (spre exemplu: erupþie
vulcanicã, rãzboi, cutremur, tsunami), cu
urmãri dezastruoase, de care omenirea a mai
avut parte, ºi care se soldeazã cu pierderea
vieþilor a sute de mii de fiinþe nevinovate.

O catastrofã europeanã este ceea ce
pregãtesc, împotriva Europei, adepþii fanatici ai
Statului Islamic ISIS, condus de cãtre teologul
irakian Abu Bakr al-Baghdadi (n. 1 iulie
1971,  în localitatea Samara), care pretinde cã
este descendent din profetul Mahomed ºi care
s-a autointitulat Calif al Statului Islamic,
transformând astfel, la data de 20 iunie 2014,
funcþia de Emir al Statului Jihadist Islamic din
Irak, pe care ºi-o crease singur, în ziua de 16
mai 2010.

Cine-i sponsorizeazã pe aceºti teroriºti?De
unde îºi procurã ei armamentul?Ce face
Organizaþia Naþiunilor Unite (din care fac parte
ºi Siria-locul 77, ºi Irakul – locul 33) pentru a
opri rãzboiul din aceste þãri?Sunt întrebãri la
care nu numai europenii aºteaptã un rãspuns.

ªi iatã cã, odatã cu începerea exodului
islamic – însoþit de momente tragice, care i-au
îngrozit pe omenii care vãd imaginile
zdrobitoare cu pãrinþii disperaþi ce-ºi poartã pe
braþe copiii morþi, sau cu gardurile de sârmã
ghimpatã, care-i þin la distanþã pe refugiaþi, ca
pe niºte animale– a început ºi catastrofa
europeanã. ªi cum poate sã nu se cutremure un
pãrinte, când vede asemenea imagini
dureroase? Siria a devenit mormântul

civilizaþiei secolului XXI.
Fanaticii religioºi fãrã inimã, fãrã suflet,

fãrã educaþie, membri ai organizaþiei teroriste
ISIS au transformat teritorii siriene recunoscute
de secole în pustiuri, au distrus monumente
istorice ale civilizaþiei mondiale, au curmat
milioane de vieþi nevinovate. Primele semne
ale acestei catastrofe s-au înregistrat deja, încã
de anul trecut, de când mii de fugari ºi-au
pierdut viaþa în apele Mãrii Mediterane, în
apropiere de þãrmurile Italiei, apoi ale Greciei,
culminând cu sutele de oameni nevinovaþi,
condamnaþi la moarte de lipsa de inimã ºi de
dorinþa de îmbogãþire a unor traficanþi de
persoane – aºa cum s-a întâmplat cu cei 71 de
refugiaþi morþi, descoperiþi pe autostrada A4
din Austria, în apropiere de localitatea Pandorf,
în ziua de 29 august 2015, pe care, o bandã de
traficanþi bulgari, fãrã inimã, i-a închis într-o
furgonetã fãrã aerisire ºi i-a pãrãsit pe marginea
drumului.

Traficanþii de persoane – o altã palmã
pe obrazul României

La numai o zi dupã aceastã întâmplare,
poliþia austriacã a arestat, în apropiere de
Viena, un român care transporta ilegal 26 de
refugiaþi, iar autoritãþile maghiare au confirmat
cã 27 de cetãþeni români au fost reþinuþi, din 26
august 2015, numai în Ungaria, sub
suspiciunea de trafic de persoane. Ce mãsuri ia
Guvernul României (þarã membrã a Uniunii
Europene !) pentru pedepsirea acestor
traficanþi de persoane ºi pentru ajutorarea
refugiaþilor?

Prim-ministrul Victor Ponta a anunþat cã:
responsabil pentru gestionarea problemei
imigranþilor, care ar urma sã vinã pe teritoriul
României, este vicepremierul Gabriel Oprea.
Numai cã aceºti imigranþi vor sã ajungã cu toþii
în Germania, pentru cã, spun ei, România:
„Este o þarã prea sãracã, nu are bani!”.

Tragedia
umanã a
secolului XXI

De peste 4
ani Siria este
distrusã de
rãzboiul dintre forþele guvernamentale ale lul
Baºar al Asaad ºi trupele ISIS. Victimele
acestui conflict armat sunt, din pãcate, oameni
nevinovaþi, femei ºi copii, care au avut
nenorocul sã se nascã pe acele meleaguri, ºi
dintre care, peste 4.000.000 au luat deja calea
pribegiei.

Gardul
Dupã ce Cancelarul Austriei Werner

Faymann l-a comparat pe Premierul Ungariei
Victor Orban chiar cu Adolf Hitler, pentru
îndrãzneala sa de a respecta ”Convenþiile de la
Geneva” ºi ”Convenþia de la
Dublin”–construind un gard, între Ungaria ºi
þãrile vecine din sud: Croaþia ºi Serbia, în
scopul apãrãrii integritãþii Europei – ºi
politicienii austrieci, incompetenþi sã rezolve
problema invaziei islamice pe teritoriul
Austriei, au hotãrât sã apere graniþele þãrii,
chiar cu ajutorul unui gard, dacã va fi
nevoie!

Cancelarul Germaniei Angela Merkel,
care nu a reuºit sã împiedice afluxul de
imigranþi islamiºti, a hotãrât astãzi,
03noiembrie 2015, ca sutele de mii de
imigranþi sã rãmânã pe teritoriul Austriei, la
graniþa cu Germania, unde sã fie ”triaþi” (dupã
care criterii, de cãtre cine ºi pe banii cui, a uitat
doamna Cancelar sã lãmureascã!),astfel încât,
numai cei care trebuie sã primeascã azil, sã fie
lãsaþi sã treacã graniþa, iar ceilalþi sã fie trimiºi
înapoi, de unde au venit! Aºa cã,
parafrazându-l pe Sfântul Petru, ne întrebãm ºi
noi:  Quo vadis, imigranþi?

Mihai ANTHONY, 

EEDDIITTOORRIIAALL

…O nouã zi, un nou dar, un
nou început, o nouã ºansã la iubire,
rugãciune, iertare, smerenie,
milostenie, etc… 

Fiecare zi din viaþa noastrã este
un dar a lui Dumnezeu de care
trebuie sã ne bucurãm neîncetat.
Fiecare zi este o binecuvântare, mai
ales atunci când sufletul ºtie acest
lucru ºi este recunoscãtor pentru
darul primit. Primim în dar o nouã
zi, o nouã dimineaþã, un nou rãsãrit,
primim în dar începuturi ºi
întâmplãri ºi încercãri. Frumuseþea,
cãldura, culoarea ºi naturaleþea sunt
doar câteva dintre calitãþile unei zile
minunate. Avem nevoie de un
suflet destul de mare ºi inocent ca sã
putem vedea minunãþia zilei, sã o

putem simþi ºi trãi. Fiecare moment
trãit frumos este o amintire eternã!

Fiecare zi este un miracol,
fiindcã oferã zeci de ºanse celor
care au nevoie, sute de oportunitãþi
celor care le cer, mii de prilejuri
celor care se roagã în tãcere. Fiecare
zi este speranþa cu care trãim în
suflet, braþul de care ne agãþãm
pentru a ne ridica din mocirla
pãcatului, pasul pe care îl facem în
direcþia fericirii, lumina care ne
conduce mai aproape de þelul dorit.
Fiecare zi este o minune, un dar
inestimabil care are puterea de a
schimba vieþi ºi de a transforma
suflete.

Fiecare zi ar putea fi
transformatã în cea mai bunã zi din

viaþa noastrã. De noi depinde ce
alegem! O zi care a trecut fãrã sens,
este o zi pierdutã. Cuvintele,
acþiunile, gândurile, gesturile pe
care le facem determinã viaþa pe
care o trãim. Sã trãim prezentul,
indiferent de ora pe care o aratã
ceasul. Astãzi sã fim mai buni decât
ieri, ºi mâine mai buni decât astãzi.
Astãzi este cea mai frumoasã zi din
viaþa noastrã. ªi mâine mai
frumoasã ca cea de astãzi. ªi
poimâine. ªi tot aºa. Zilele devin
sãptãmâni, sãptãmânile se
transformã în luni, iar lunile în ani
ºi, chiar fãrã sã ne dãm seama,
ajungem în Vârf. 

Suntem binecuvântaþi în fiecare
clipã a existenþei noastre cu iubirea
ºi grija Tatãlui Ceresc, cu dãruirea ºi
încrederea LUI.  ”Deci, nu duceþi
grijã, spunând: Ce vom mânca, ori
ce vom bea, ori cu ce ne vom
îmbrãca? Cã dupã toate acestea se
strãduiesc neamurile; ºtie doar Tatãl
vostru Cel ceresc cã aveþi nevoie de
ele.” (Matei 6, 31-32).

Fiecare zi în care ne simþim
bine ºi ne bucurãm de viaþã,  în care
ne simþim binecuvântaþi, în care am
iertat,  în care nu am trecut
nepãsãtori pe lângã oamenii în
nevoie, în care ne-am înfruntat ºi
învins temerile ºi regretele, în care
spunem ” te iubesc ”, în care
emanãm bunã dispoziþie, armonie ºi
speranþã pentru cei din jur, în care
descoperim câte ceva nou ºi frumos
despre noi, în care primim cu
braþele deschise ºi inima împãcatã
noul ºi necunoscutul, în care ne
pasã de altcineva în afarã de noi, în
care iubim, apreciem, înþelegem ºi
ajutãm, în care îi permitem lui
Dumnezeu sã pãtrundã în inima
noastrã, în care ne  rugãm ºi
mulþumim Creatorului pentru
darurile primite, în care am reuºit sã
aducem zâmbete pe chipul cuiva, în
care am fãcut ceva pentru aproapele
nostru, în care am ales adevãrul ºi
nu minciuna, cinstea ºi nu trãdarea,
bunãtatea ºi nu invidia, în care ne-
am bucurat de compania oamenilor

dragi ºi de dragostea lor este pentru
noi o zi câºtigatã.

Sã ne împãcãm cu Dumnezeu,
cu noi înºine ºi cu cei din jur!  Sã ne
facem timp sã ne rugãm, sã iubim,
sã râdem, sã credem, sã vedem
lumina din viaþa oamenilor, sã
privim ºi sã învaþãm de la naturã ce
înseamnã liniºtea! Sã fim mereu o
candelã aprinsã, iar prin pilda
propriei vieþi sã facem lumea mai
frumoasã în jurul nostru!

Sã profitãm de fiecare zi
primitã în dar, sã-L primim pe
Dumnezeu în sufletul nostru ºi sã-I
mulþumim pentru tot ceea ce avem!
Omul mulþumit e cel mai fericit
pentru cã”fericirea constã în a ºti sã
îþi doreºti ceea ce ai deja”. (Fericitul
Augustin)

Dragi cititori fiecare zi este o
minune ºi trebuie preþuitã, trãitã ºi
simþitã în toatã splendoarea ei! Sã
celebrãm viaþa zâmbind, iubind,
dãruind ºi sã fim plini de
recunoºtinþã! 

Adriana-Lucia Ciugudean

EXODUL – Quo vadis, imigranþi?

Fiecare zi este un dar a lui Dumnezeu



În data de 29 octombrie 2015 a avut
loc la New Europe College conferinþa
cu tema „Germania ºi România –
parteneri în politica energeticã în
Europa”, organizatã de Ambasada
Germaniei ºi New Europe College.

Discuþia între dr. José Schulz,
directorul Direcþiei pentru politica
energeticã externã a Ministerului
Federal al Afacerilor Externe,
domnul Mihai Adrian Albulescu,

secretar de stat în Ministerul Energiei
din România ºi doamna Elena
Popescu, director general în
Ministerul Energiei, a fost moderatã
de cunoscutul jurnalist Ovidiu Nahoi.

Participanþii la discuþie au abordat
teme actuale din domeniul resurselor
energetice ºi al tranziþiei energetice, au
fãcut comparaþii între politicile
energetice ale ambelor þãri ºi au
discutat despre posibilitãþile de

identificare a cãilor energetice comune
în viitor în înteriorul Europei. Publicul
prezent (oaspeþi din economie, presã,
facultãþi de specialitate ºi ambasade,
dar ºi Alumni ai New Europe College)
au fost foarte interesaþi de prezentãrile
participanþilor la discuþie, iar runda de
întrebãri a devenit, în final, un schimb
de idei ºi concepte.

Prezentarea domnului dr. José
Schulz se gãseºte la adresa:

http://www.bukarest.diplo.de/content
blob/4652134/Daten/5986947/ddatei
_vortrag_schultz.pdf ºi o foaie infor-
mativã despre tranziþia energeticã din
Germania se gãseºte la adresa:
http://www.bukarest.diplo.de/content
blob/4652136/Daten/5978611/ddatei
_flyer_zukunftderenergiewendenec2.
pdf

Ambasada
Germaniei Bucureºti
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Viitorul politicii energetice

Aceste 4 legi vor intra în vigoare în
Germania de la 1 Noiembrie 2015.

- Meldegesetz. Pentu înregistrarea la
primãrie va fi nevoie de un act din partea
actualului proprietar. Mai pe larg despre
asta la urmãtoarea adresã: http:// ajutor-
integrare.eu/mutarea-fara-certificat-va-
fi-ilegala-de-la-1-noiembrie

- Online-Shopping. Cumpãrãturile

online vor deveni mai sigure.
Cumpãrãtorul va trebui sã se identifice
de 2 ori, pe lângã datele cardului, ei vor
trebui sã se identifice ºi prin date
personale sau prin Cod TÃN ( de la
online-Banking). Magazinele online au
timp totuºi pânã la mijlocul anului 2016
sã se alinieze noii legi.

- Elektroschrott. De la 1 noiembrie
magazinele care vând produse electrice
ºi electrocasnice vor trebui sã ofere

cumpãrãtorilor posibilitatea de a preda
aparatele vechi, care nu depãºesc
lungimea de 25 cm. Aparatele care au o
dimensiune mai mare vor fi preluate
doar în cazul achiziþionãrii unui aparat
nou din acelaºi magazin. Pânã acum
aparatele vechi trebuiau duse în locuri
speciale pentru a putea fi reciclate
(Recyclinghof).

- Asylrecht. Noua lege cu privire la
azilanþi se referã la cei cãrora le-a fost
refuzat dreptul de azil. Astfel, ei vor
pãrãsi teritoriul german mult mai repede
ca pânã acum. De asemenea, 3 þãri au
fost adãugate în lista þãrilor de origine
sigure: Albania, Kosovo ºi Muntenegru.

Sursã: Spiegel.de
Ne puteþi urmãri pe facebook la ur-

mãtoarea adresã: https://www.facebook.
com/ajutorintegrare.eu/

http://ajutorintegrare.eu

Parlamentul European a aprobat un
act normativ privind eliminarea tarifelor
de roaming între graniþele celor 28 de
state ale Uniunii Europene, începând cu
data de 15 iunie 2017.

Pânã atunci, Parlamentul European
a prevãzut cã, din aprilie 2016, taxele de
roaming vor fi plafonate la 0,05 euro pe
minut, la apelurile vocale; 0,02 euro,
pentru un SMS, ºi 0,05 euro per
megabit, la utilizarea Internetului mobil.

Vicepreºedintele Comisiei Euro-
pene, Andrus Ansip, a salutat adoptarea
legii, pe care o considerã primul pas
spre o piaþã unicã de telecomunicaþii în
Uniunea Europeanã.

Dacã operatorii pot sã dovedeascã
faptul cã nu pot recupera costurile ºi cã
acest lucru afecteazã preþurile interne,
autoritãþile naþionale de reglementare îi
pot autoriza sã impunã taxe
suplimentare minime în circumstanþe
excepþionale, pentru a acoperi aceste
costuri. 

Deputaþii au obþinut garanþii cã
aceste autoritãþi naþionale vor avea
instrumente pentru a amenda sau a
respinge aceste taxe suplimentare. 

Pentru a proteja industria de abuzuri
cum ar fi ”roamingul permanent”,
operatorii pot în anumite condiþii sã fie
autorizaþi sã aplice o taxã modicã, mai
micã decât limitele actuale, conform

unei politici de ”uz corect”. Detaliile vor
fi definite de Comisie împreunã cu
regulatorii din telecom.

Recent, comisarul european pentru
economia ºi societatea digitalã, Gunther
Oettinger, avertiza cã UE trebuie sã-ºi
consolideze piaþa de telecomunicaþii,
întrucât Europa are nu mai puþin de 280
de companii de telecomunicaþii, în timp
ce SUA au numai patru.

Oettinger punea în vedere cã, pentru
a deveni mai competitive ºi a-ºi
consolida reþelele, multe companii din
Europa ar trebui sã fuzioneze. 

În urma acestor fuziuni, industria
europeanã de telecomunicaþii ar urma sã
joace un rol mai important pe scena
globalã.

de Alexandra Stãnescu
http://www.manager.ro

Adio tarife de roaming
în Uniunea Europeanã!

4 legi noi în Germania
de la 1 Noiembrie!



ÎPS Pãrinte Arhiepiscop ºi
Mitropolit Dr. Serafim Joantã a
primit pe data de 14 octombrie
2015, în sala „Antiquarium” a
Muzeului Rezidenþial din München,
Ordinul de merit bavarez
(Bayerischen Verdienstorden),
oferit de cãtre Primul ministru al
landului Bavaria, domnul Horst
Seehofer (CSU). Ceremonia
oficialã de conferire a celui mai
înalt ordin conferit de cãtre landul
bavarez este organizatã în fiecare
an în luna octombrie. Anul acesta,
38 de personalitãþi din diverse
domenii de activitate ale landului
Bavaria au fost distinse cu aceastã
distincþie de mare onoare.

Biserica este matricea
noastrã spiritualã ºi

naþionalã
Într-un interviu oferit redacþiei

noastre, ÎPS Arhiepiscop ºi
Mitropolit Dr. Serafim Joantã, la
întrebarea noastrã, de ce crede cã i
s-a oferit aceastã distincþie, a spus:
„Cred cã am fost ales pentru cã a
contat foarte mult cã sunt de 21 ani
în Bavaria ºi cã am pornit în
organizarea Mitropoliei de la zero.
În 1994 când am fost instalat la
München, Mitropolia nu exista
decât pe hârtie. A trebuit sã caut eu
însumi, apelþnd la preienei germani
un loc de gãzduire ºi existenþã.
Încetul cu încetul, credincioºii
români au rãspuns apelului nostru
de a ne uni eforturile în vederea
cumpãrãrii unei biserici ca sediu
pentru Mitropolie. Este actualul
sediu de la Nürnberg în care s-a
investit aprox. 1 mil. de euro, cei
mai mulþi adunaþi timp de 15 ani de
la credincioºii noºtrii, dar ºi din
donaþiile primite de la Bisericile
Evanghelicã ºi Catolicã din
Germania. Paralel cu efortul de

cumpãrare ºi renovare substanþialã
a proprietãþii de la Nürnberg, am
înfiinþat zeci de noi parohii,
numãrul lor ridicându-se astãzi la
peste 80, numai în Germania. În
1994 existau doar nouã! În aceste
parohii desfãºurãm nu numai
activitãþi liturgice (slujbe
deligioase), ci ºi catehetice,
culturale ºi sociale. Ne preocupa
îndeosebi educaþia copiilor ºi a
tinerilor. Ne preocupa identitatea
lor creºtinã ºi româneascã. De
aceea am înfiinþat Asociaþia
Tineretului ortodox Român din
Germania (ATORG) care
desfãºoarã o foarte frumoasã
activitate. Pe linie caritativã na
strãduim sã venim în întâmpinarea
oamenilor în lipsuri ºi suferinþã,
mai ales din România. Avem un
proiect de ajutorare lunarã (25
euro/persoanã) a 300 de copii
sãraci din judeþele Vaslui ºi
Botoºani. Un alt proiect, în
colaborare cu Instituþii germane,
intitulat „Galaþi -2020“, urmãreºte
înfrânarea emigrãrii în strãinãtate
a românilor din aceastã zonã. Ne
silim din toate puterile sã construim
sau sã cumpãrãm biserici pentru
parohiile noastre. În acest sens,
mulþi preoþi fac eforturi, uneori,
supraumane, pentru ca sã aibã un
loc proriu de slujire. Sigur cã fãrã
sprijinul credincioºilor nu putem
face nimic. Însã adeseori este foarte
greu sã-i sensibilizãm pe
credincioºi sã participe la acest
efort comun pentru binele nostru ºi
al copiilor noºtri. Cãci fãrã biserici
proprii nu putem avea un viitor aici,
unde am ales sã trãim. Biserica este
matricea noastrã spiritualã ºi
naþionalã, „maica poporului“, cum
o numeºte Eminescu. Ea reprezintã
cel mai mare sprijin al omului, în
zile bune, dar, mai cu seamã, în zile
grele. Iar acestea din urmã sunt tot

mai multe. Unde sã fugim în
necazuri ºi greutãþi decât la
Bisericã! Autoritãþile bavareze, ºi
germane, în general, ºtiu prea bine
ce rol important are Biserica în
viaþã societãþii. De aceea în
Germania, statul nu este despãrþit
de Bisericã, ci colaboreazã cu
Biserica ºi o sprijinã în împlinirea
misiunii ei spirituale ºi sociale. În
2006, Mitropolia noastrã a primit
din partea Guvernului Bavariei cea
mai înaltã recunoaºtere, aceea de
Corporaþie de drept public
(Körperschaft des öffentlichen
Rechts) tocmai pentru aportul pe
care ea în aduce societãþii prin
prezenþa ºi lucrarea ei. Aceastã
înaltã recunoaºtere pune
Mitropolia noastrã pe acelaºi plan
juridic cu Bisericile tradiþionale din
Germania. Apoi, s-a þinut seama de
angajarea mea ºi a preoþilor noºtri
în dialogul cu celelalte Biserici.
Nimeni nu ne cere sã ne schimbãm
ceva din credinþa noastrã, dar toþi
se bucurã dacã suntem deschiºi
spre ceilalþi, dacã colaborãm în
diferite feluri. De pildã, eu sunt
preºedintele grupului de teologi
români în dialogul cu Bisericã
Evanghelica din Germania. În
acest dialog, ca în multe altele,
avem ocazia sã ne facem cunoscutã
credinþa noastrã ortodoxã, care
prin spiritualitatea ei poate ajuta pe
oricine o cunoaºte ºi o trãieºte sã-ºi
gãseascã echlibrul ºi pacea
lãuntricã. Astãzi, mulþi oameni
suferã de dezechilibre ºi traume
sufleteºti pentru cã lumea modernã
pune un accent exagerat pe raþiune
ºi uitã de inimã. Ori, Ortodoxia,
prin misticã ei, se adreseazã inimii,
pe care o tãmãduieºte. Tocmai de
aceea, un autor englez a numit
Ortodoxia „religia mileniului III“.
Noi primim la catedrala din
Nürnberg nenumãrate grupuri de

germani dornici sã cunoascã
spiritualitatea ortodoxã. Profesori
de religie din oraº ºi chiar din
împrejurimi vin sã þinã ora de
religie în biserica noastrã unde
copiii sunt fascinaþi de prezenþa
icoanelor ºi frescilor. Prin ºcoala
de picturã de la centrul mitropo-
litan facem cunoscutã artã icoa-
nelor nemþilor catolici ºi evanghe-
lici. Este minunat sã vezi cum
aceºtia sunt pasionaþi de picturã
icoanelor!  Dar mai presus de toate,
lucrarea noastrã permanentã este
aceea de a ne ruga pentru
credincioºii noºtri ºi împreunã cu
ei, de a-i primi la spovedanie ºi a-i
încuraja în necazurile lor. Este o
lucrare discretã, ºtiutã numai de
Dumnezeu, cu care nu ne putem
lãuda pentru cã niciodatã nu
împlinim tot ceea ce ne cere
Dumnezeu. Aceastã smeritã lucrare
o putem împlini ºi pentru cã
biserica noastrã din Nürnberg are
stãtut de mânãstire cu slujbe zilnice
dupã rânduiala mânãstirilor. Tot o
mânãstire dorim sã ne facem ºi la
München unde trãieºte Presfintitul
Sofian Braºoveanul. Dar pentru
aceasta avem mare nevoie de
ajutorul tuturor românilor. “

Ordinul bavarez dateazã
din 1957

Nu trebuie omis faptul cã în
scrisoarea în care sunt înºirate
argumentele pentru care i-a fost
conferit acest ordin, sunt
menþionate doar câteva din
realizãrile Înalpreasfinþiei Sale, din
cei peste 21 de ani de când este
Întâistãtãtorul Mitropoliei pentru
Europa Centralã ºi de Nord:
cumpãrarea bisericii evanghelice
din Nürnberg ºi transformarea ei în
Catedralã mitropolitanã ºi Sediu
episcopal, înfiinþarea ªcolii de

picturã, activitatea social-
filantropicã desfãºuratã, creºterea
numãrului parohiilor de la 9 la 70,
dar ºi anganjamentul în plan
ecumenic ºi la nivel interortodox.
Trebuie remarcat faptul cã doar
douã dintre cele 38 de personalitãþi
distinse ieri cu acest ordin, au altã
naþionalitate decât cea germanã:
ÎPS Pãrinte Mitropolit Serafim ºi
preºedintele Academiei greceºti din
München.

Ordinul de merit bavarez a fost
instituit prin lege în anul 1957 ºi
este conferit personalitãþilor care s-
au evidenþiat prin „merite deosebite
aduse Statului ºi poporului
bavarez”. Momentan deþin 1.654 de
persoane acest ordin, numãrul lor
fiind limitat prin lege la maximum
2000 în viaþã. Între cele 38 de
personalitãþi decorate s-a numãrat ºi
Arhiepiscopul Georg Gänswein,
secretarul privat al papei Benedict
al XVI-lea. La acest moment festiv,
ÎPS Pãrinte Mitropolit Serafim a
fost însoþit de cãtre PS Dr. Sofian
Braºoveanul, Episcop vicar al
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române
pentru Germania, Austria ºi
Luxemburg ºi pr. Alexandru Nan,
protopop al Bavariei. 

Landul Bavaria este cel mai
mare land din Germania, având o
suprafaþã de 70.550 kmp ºi o
populaþie de 12.700.000 locuitori.
Mitropolia a primit în acest land
statutul de Corporaþie de Drept
public („Körperschaft des öffentli-
chen Rechts) în anul 2006, recu-
noaºtere urmatã ºi în alte landuri
germane. Potrivit statisticilor de la
31.12.2014 în Bavaria locuiau
96.057 cetãþeni români. Aceste date
nu includ pe românii care nu mai
posedã un act de identitate ro-
mânesc. Românii din Bavaria sunt
deserviþi de 15 parohii ºi 3 filii.

Ionela van Rees- Zota
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ÎPS Mitropolit Serafim, 
distins cu cel mai înalt ordin bavarez 
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Despre Vasile Stoica, temerarul
român care a strãbãtut 70.000 de km
într-un scaun rulant s-a scris atât de
mult ºi de frumos, încât stai sã te
întrebi ce ar mai fi de adãugat în cazul
lugojanului infestat cu microbul
cãlãtoriilor solitare. Rãsfoind jurnalul
expediþiilor realizate de Vasile Stoica,
lumea întreagã - cu continentele, þãrile,
oraºele, strãzile ºi peisajele ei specta-
culoase ºi variate - þi se dezvãluie
dintr-o altã perspectivã impresionantã,
neobiºnuitã, perspectiva lumii vãzute
dintr-un scaun cu rotile.

Vasile Stoica a avut îndrãzneala
de a face înconjurul lumii, de unul
singur, într-un scaun rulant adaptat. În
aceste condiþii, a ajuns din Europa
pânã în Asia, din America de Nord ºi
pânã în Africa parcurgând, în perioada
mai 1998 - mai 1999, 36000 de km.
Datoritã perseverenþei ºi dorinþei de a-
ºi depãºi limitele cu orice preþ, a intrat,
în anul 2001, în „Cartea Recordurilor”
parcurgând, în 24 de ore, cea mai
lungã distanþã realizatã de o persoanã
aflatã într-un scaun cu rotile.

Pe americani i-a uimit, în 2003 cu
performanþa de a strãbate celebra
Route 66, de 3945 kilometri, în exact
66 de zile, iar zece ani mai târziu a
traversat Europa, alegând douã trasee
diferite pentru dus ºi întors, cu intenþia
de a ajunge la Capul Nord.

Liliana Moldovan (L.M.): - Aþi
încheiat în luna iulie 2015 un
ultramaraton strãbãtând 1700 de
km, de la Lugoj la Strasbourg într-
un fotoliu rulant adaptat. Cum ºi
cât timp v-aþi antrenat pentru
aceastã temerarã încercare? 

Vasile Stoica (V.S.): - Da, într-
adevãr am cãlãtorit în fotoliu rulant
manual timp de 30 de zile pânã la
Strasbourg ajutându-mã doar de forþa
braþelor ºi a minþii ºi am fãcut mai
mulþi kilometri decât îmi propusesem,
1970 (anul naºterii mele). Plecarea a
fost pe 30 iunie (ziua mea de naºtere)!
A fost o cãlãtorie scurtã având în
vedere cã este a 10-a cãlãtorie de acest
gen, iar cãlãtoriile anterioare au fost
realizate pe distanþe mult mai mari.
Cel mai lung turneu a fost de 36.000
km în jurul Lumii timp de un an.  De
obicei mã antrenez 3 zile pe sãptãmâ-

nã pe distanþe de 50 pânã la 100 km. 
Prin ultima mea cãlãtorie am vrut

sã transmit Europei dorinþa noastrã, a
persoanelor cu dizabilitãþi din
România cã suntem ºi noi europeni ºi
avem nevoie de aceleaºi drepturi ca ºi
restul Þãrilor din CE. “Europa fãrã
bariere” a fost deviza acestui proiect.
În primul rând e vorba despre locurile
ºi spaþiile publice care nu sunt
accesibile persoanelor în fotoliu rulant,
persoanelor vârstnice sau mamelor cu
copii în cãrucior. Apoi e ºi problema
pensiilor ºi a indemnizaþiilor pentru
persoanele cu handicap, indemnizaþie
care e foarte micã. Preþurile la noi sunt
mai mari decât în majoritatea Þãrilor
din Europa iar dacã vrei sã ai un servici
ca sã poþi supravieþui nu prea ai ºanse,
din motive variate. În primul rând
angajatorul, când vede cã eºti persoanã
cu handicap, te refuzã. Pentru mine ºi
mulþi alþii aceste fapte înseamnã
discriminare.

L.M. : - Ce ne puteþi spune
despre oamenii întâlniþi pe
parcursul cãlãtoriei? Cum s-au
comportat aflând cã aþi pornit, de
unul singur, pe un traseu atât de
lung ºi periculos?

V.S.: - De obicei oamenii pe care
îi întâlnesc în drumurile mele sunt
impresionaþi de realizãrile mele ºi nu
au decât cuvinte de apreciere la adresa
mea. Acest fapt se poate vedea ºi în
„Cartea de Aur” pe care o dau la
semnat, ºtampilat peste tot în
cãlãtoriile mele.

L.M. : - Care a fost cel mai
dificil moment al expediþiei?

V.S.: - În aceastã cãlãtorie am
avut un moment în care am crezut cã
voi muri dar nu mi-a fost teamã. S-a
întâmplat în Germania. De la izvorul
Dunãrii am plecat mai departe în
direcþia Freiburg pe un drum frumos
plin de brazi dar numai în urcare.
Astfel am ajuns pânã la 1100 m
altitudine iar apoi am avut o coborâre
foarte bruscã pe un drum cu pietriº
unde cu tot cu frânele puse alunecam
ca pe o pârtie. Aproximativ 300 m am
fost nevoit sã mã dau jos din cãrucior
ºi sã frânez ºi cu mâinile ºi picioare pe
cât a fost posibil. A fost cea mai
obositoare zi din aceastã cãlãtorie ºi

dupã ce am ajuns în vale am realizat cã
puteam sã mor acolo fãrã sã mã
gãseascã cineva, zile la rând. Au fost ºi
alte momente, în cãlãtoriile pe care le-
am întreprins, când se putea întâmpla
acest lucru, în USA...undeva prin
statul Texas pe când fãceam cãlãtoria
pe Route 66, am fost la un pas de
moarte deoarece un ºarpe cu clopoþei a
sãrit de pe marginea drumului ºi a
scuipat veninul pe mâna mea ºi pe
rucsac. Mai târziu am aflat cã puteam
sã mor în 30 minute dacã eram
muºcat. Pe acel drum trecea o maºinã
tot la  2, 3 ore! Apoi la Chicago unde
am înnoptat la un motel tipic american
(unde poþi parca în faþa camerei) ºi
unde am avut cazare gratuitã, am avut
douã evenimente impresionante pe
care le vezi doar în filmele americane.
Dupã ce mi-am lãsat bagajul la motel
am plecat în cãutarea unui restaurant
iar dupã ce am luat cina îndreptându-
mã spre motel, pe o stradã destul de
aglomeratã, la un moment dat a trecut
cineva pe lângã mine în fugã (nu era
ceva neobiºnuit deoarece americanii
fac miºcare peste tot!) ºi apoi s-au
auzit câteva împuºcãturi iar cel care
trecuse alergând pe lângã mine a cãzut,
la câþiva metri în faþa mea, mort. În
aceeaºi zi am avut un „eveniment” la
motelul unde am fost cazat. Chiar
lângã camera mea s-au cazat 3 indivizi
(doi albi ºi un negru) ºi o blondã care
au descãrcat din maºinã mai multe
sticle de alcool ºi câteva lãzi de bere.
Spre dimineaþã au început sã se
cutremure pereþii ºi geamurile!
Uitându-mã pe geam am vãzut în faþa
camerei mele cum cei 3 indivizi se bat
ºi la un moment dat unul din ei a scos
din maºinã o rangã ºi l-a lovit pe cel
negru în cap, care a ºi murit pe loc.
Poliþia ºi salvarea au apãrut în mai
puþin de 5 minute dar acest fapt nu a
ajutat prea mult. Dupã ce s-a terminat
totul, am vãzut ºi eu camera în care
stãtuserã acele persoane. Era un
dezastru, aproape ca dupã cutremur.
Tot mobilierul ºi chiar bucãþi din pereþi
erau fãcute „praf”! Ei se încãieraserã,
probabil, toatã noaptea. Am aflat
ulterior cã fusesem peste noapte în cel
mai periculos cartier al oraºului
Chicago. Au mai fost ºi alte aventuri

sau locuri periculoase prin care am
trecut dar aº vrea sã le menþionez în
cartea pe care o voi scrie curând. Cert
e cã niciodatã nu mi-a fost teamã, ci
chiar am fost întãrâtat sã fac în
continuare ceea ce îmi place.

L.M. : - Dar cel mai emoþionat
episod?

V.S.: - Au fost mai multe
momente emoþionante în turneele pe
care le-am realizat dar din aceastã
ultima cãlãtorie pot remarca episodul
din Germania când eram disperat sã
gãsesc un loc sã mã odihnesc peste
noapte ºi sã fac un duº ºi se înnoptase
iar toate pensiunile de acolo erau
ocupate. Am ajuns la o pensiune cu
doar 3 camere care era ocupatã în
totalitate dar doamna de acolo s-a
oferit sã mã ajute ºi dupã ce a telefonat
la vreo 20 de pensiuni ºi hoteluri din
zona a reuºit sã îmi gãseascã o camerã
pentru noaptea respectivã. M-a
impresionat deoarece mi-a sãrit în
ajutor fãrã sã mã cunoascã mai ales cã
era bolnavã de cancer de piele ºi piept.
Mi-a zis cã m-ar duce cu maºina
oriunde doar sã mã ºtie în siguranþã ºi
sã nu dorm pe stradã. Ea nu ºtia cã eu
deja aveam experienþã în a dormi sub
cerul liber!

L.M. : - Ce v-a motivat sã
mergeþi mai departe în atingerea
þelului final ºi care credeþi cã ar fi
cea mai importantã calitate a unei
persoane care îºi propune sã
realizeze un astfel de þel?

V.S.: - Motivaþia mea a fost
dintotdeauna aceea de a arãta tuturor
cã totul este posibil...trebuie doar sã
vrei ºi sã ai încredere în tine.

L.M. : - Ce ecouri a avut
victoria dumneavoastrã în spaþiul
presei româneºti?

V.S.: - Din pãcate am prins
perioada vacanþelor în acest turneu iar
presa nu a fost prea receptivã nici
mãcar în þãrile pe care le-am strãbãtut.
E destul de greu deoarece sunt singur
pe drum ºi nu am cum sã monitorizez
totul. Pentru cei care îºi imagineazã cã
aceastã cãlãtorie e o distracþie pentru
mine: nu e chiar aºa! Gândiþi-vã cum e
sã începi o nouã zi în altã locaþie, sã nu
ºtii ce te aºteaptã pe traseu, sã nu ai
nimic concret prestabilit; cazare,

mâncare, lichide...etc. Trebuie mare
atenþie în trafic, atenþie la hoþi, atenþie
la mâncare, atenþie la locurile
accesibile, fotografii, filmãri, mass-
media, etc. Toate astea trebuiesc
monitorizate doar de mine deoarece
sunt singur pe drum. Ar fi mult mai
uºor dacã aº avea un echipaj care sã
facã toate aceste treburi pentru mine.
Sunt deja obiºnuit sã fiu singur în
turneele mele ºi mã descurc din ce în
ce mai bine. Oricum eu fac aceste
cãlãtorii fãrã sã fiu forþat de cineva.
Îmi place ceea ce fac!

L.M. : - Aþi primit vreo reacþie
oficialã de la Parlamentul
European?

V.S.: - Pânã în prezent nu am
primit nici o reacþie. Am fost puþin
dezamãgit deoarece s-a nimerit sã trec
prin Þãrile pe care le aveam în drum
chiar în perioada concediilor ºi majo-
ritatea prietenilor sau cunoºtinþelor pe
care le aveam în anumite zone erau
plecate în vacanþã ca ºi cei de la
Parlamentul European, de fapt. M-am
bucurat totuºi cã am reuºit sã obþin o
ºtampila ºi 4 cuvinte de la P.E. :
„Welcome to European Parlament”.

L.M. : - Probabil vã este
cunoscutã concluzia lui J. F Kenedy,
care considera cã „dacã porneºti pe
un drum fãrã obstacole, acesta nu
duce nicãieri.“ Ce schimbãri credeþi
cã a produs sau va produce
finalizarea proiectului “O Europã
fãrã bariere”, atât în la nivel
personal cât ºi în plan social, dar
mai ales la nivelul factorilor de
decizie ai societãþii româneºti?

V.S.: - Odatã cu finalizarea
acestui proiect, sper cã am mai deschis
puþin ochii ºi mintea unora care se
ocupã de problemele persoanelor cu
dizabilitãþi.

L.M.: - La ce visaþi în continu-
are? Urmeazã sã publicaþi jurnalul
de cãlãtorie într-o carte? Ori
plãnuiþi deja o viitoare expediþie? 

V.S.: - Doresc sã ajung ºi în Ame-
rica Centralã, America de Sud ºi Afri-
ca de Sud deoarece sunt zone ale Lu-
mii pe care nu le-am vizitat încã. In-
tenþionez sã public o carte cu povestiri
din viaþã mea ºi cãlãtoriile mele.

LILIANA MOLDOVAN
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Licenþiat în limbi strãine ºi deþine
titlul de doctor în ºtiinþe umaniste,
având o carierã didacticã de aproape
douãzeci de ani. A absolvit cursuri
post universitare la ªcoala Naþionalã
de Studii Politice ºi Administrative,
Colegiul Naþional de Apãrare,
Academia Naþionalã de Informaþii
„Mihai Viteazul” ºi Institutul
Diplomatic Român.

Proiect DPRRP: Reþeaua
internaþionalã a

personalitãþilor româneºti
Ionela van Rees-Zota: - Domnule

Ministru, care a fost scopul ºi agenda
vizitei dumneavoastrã în Spania? Aþi
avut prevãzute întâlniri cu oficialitãþi
spaniole? Care au fost principalale
teme de discuþie?

Angel Tîlvãr: - În primul rând
vreau sã vã salut pe dumneavoastrã ºi pe
cei care vã urmãresc ºi care ne urmãresc
ºi apreciez faptul cã vizita noastrã aici a
stârnit interesul. Sper sã vã dau
informaþii utile ºi în sensul dorit de
dumneavoastrã. Vis-à-vis de agendã, ea
a fost una foarte bogatã, eu mi-am
propus sã mã întâlnesc cu comunitãþile
de români din Madrid Castellon de la
Plana ºi din Sevilla. Acum în a treia zi a
vizitei mã aflu la Castellon dupã ce am
încheiat prima parte, cea de la Madrid,
unde, pe lângã întâlnirea emoþionantã de
suflet pe care o aºtept de fiecare datã cu
reprezentanþi ai comunitãþii ºi ai
mediului asociativ, am avut întâlniri ºi la
nivel oficial cu autoritãþi comunitare,
regionale, astfel încât lucrurile pe care le
discut cu românii sã poatã fi aduse în
atenþia autoritãþilor cu sinceritate ºi cât se
poate de clar. În ceea ce priveºte discuþia
pe care am avut-o cu comunitatea, care
de fiecare datã mi se pare cea mai
importantã, ea s-a axat pe probleme pe
care de-a lungul vremii le ºtim ºi în
legãturã cu care am comunicat, chiar
dacã este prima mea vizitã aici ºi a avut
în vedere sau s-a bazat ºi am luat ºi
decizia ca în componenþa delegaþiei sã
am un reprezentat al ministerului
muncii, pentru cã o serie din probleme
sunt  legate de legislaþia muncii sau de
lucruri care privesc componenta socialã
a sprijinului pe care îl oferã românilor ºi
la care aceºtia au drepturi în calitate de
cetãþeni europeni. Am avut în
componenþa delegaþiei ºi  un
reprezentant al direcþiei consulare,
pentru cã o serie dintre problemele pe
care le discutãm þin de aceastã activitate
ºi îmi doresc ca la fiecare întâlnire sã
putem da rãspunsuri punctuale ºi precise
la toate problemele pe care românii le
ridicã ºi nu în ultimul rând am avut în
delegaþie ºi m-a însoþit, directorul
departamentului politici pentru românii
de pretutindeni, pentru cã nu de puþine
ori în discuþiile legate de proiectele pe
care noi le finanþãm au nevoie de un

rãspuns imediat, direct ºi foarte precis.
Deci, în felul acesta v-am spus ºi
tematica discuþiei, la asta am adãugat o
componentã care þinea de votul prin
corespondenþã ºi posibilitatea pe care
toþi românii trebuie sã o aibã pentru a-ºi
exprima un drept fundamental ºi anume
dreptul la vot. Am discutat ºi am
subliniat faptul cã în România clasa
politicã ºi-a demonstrat cã are
capacitatea sã înveþe din greºelile trecute
ºi sã avem o manierã de vot care sã
garanteze tuturor dreptul de a-ºi exercita
votul. O altã componentã a discuþiei a
vizat organizarea Congresului
Românilor de Pretutindeni, un
angajament pe care l-am fãcut ºi de care
vreau sã mã þin ºi îmi place sã cred cã
suntem foarte aproape de realizarea
acestui deziderat.

Ionela van Rees- Zota: - Mi-aþi
anticipat câteva întrebãri. Una dintre
urmãtoarele întrebãri se referã la
constituirea unei reþele internaþionale
de personalitãþi româneºti. ªtiu cã DRP
s-a implicat în aºa ceva. În ce fazã se
aflã acest proiect ºi ce ne puteþi spune
despre obiectivele ºi rezultatele pe
termen mediu ºi lung? 

Angel Tîlvãr: - Noi încercãm sã
facem o evidenþã a tuturor
personalitãþilor care de-a lungul vremii
au marcat timpul. Trebuie cunoscute
persoanele care s-au remarcat în
domeniilor lor de activitate,  pentru cã de
prea multe ori cred cã sunt date exemple
negative vis-à-vis de români ºi cred cã
avem un numãr de personalitãþi care pot
reprezenta ºi alte puncte de vedere ºi o
altã imagine a compatrioþilor noºtri.
Pentru mine, sincer sã fiu, fiecare român
este o personalitate în sine; în schimb,
unii români au reuºit mai bine în
domenii care pot sã ne dea vizibilitate ºi
pot sã ne dea respectul de care noi avem
nevoie. În acest moment, colegii mei ºi
chiar comunitãþile cu care mã vãd ºi
chiar oamenii cu care mã vãd, pentru cã
vorbim de un proiect despre care
discutam la începutul mandatului meu,
acum suntem la 10 luni de mandat, ºtim
mult mai multe lucruri ºi chiar dacã el nu
are forma unui proiect sau chiar dacã nu
am oameni specializaþi care sã deruleze
aceastã iniþiativã, cred cã ideea de a avea
o evidenþã a românilor de succes este
una foarte bunã care se realizeazã în
mod natural.

Agenþia  de Presã Aºii
Români promoveazã

România în lume
Ionela van Rees- Zota: - Nu ºtiu

dacã dumneavoastrã cunoaºteþi faptul
cã Agenþia noastrã de presã Aºii
Români se orienteazã pentru a
promova românii ºi România în
strãinãtate.

Angel Tîlvãr: - ªtiu ºi apreciez
lucru acesta, ºi ãsta este ºi unul dintre

motivele pentru care în scurtul rãgaz pe
care l-am avut de la ultima întâlnire,
pâna la urmãtoarea care începe într-o
jumãtate de orã am considerat cã este
bine sã vorbesc cu dumneavoastrã ºi cu
cei care ne urmãresc pentru cã apreciez
ceea ce faceþi.

Ionela van Rees- Zota: - Vã
mulþumim mult de tot. ªi acum revin
cu întrebarea: Presa de limba  românã
din afara graniþelor, ºtiþi cã are mereu
o problemã de actualitate. Cum veþi
sprijini publicaþiile de limbã românã,
având în vedere cã presa de limba
românã din afara graniþelor poate
contribui direct sau indirect la
promovarea imaginii României?

Angel Tîlvãr: - Eu cred cã are o
contribuþie importantã, ºi atunci când
criticã lucrurile pe care le facem, cred cã
inteligenþa ne obligã sã þinem seama de
aceste critici ºi sã ne îmbunãtãþim
activitatea. Departamentul nostru are, pe
lângã educaþie, culturã, lângã societatea
civilã, ºi o componentã clar dedicatã
presei de limba românã. Noi sprijinim
acest lucru prin finanþarea unor proiecte
ºi nu în ultimul rând încurajãm
coagularea presei române de peste tot,
pentru cã, aºa cum ºtiþi, uniþi suntem mai
puternici ºi atunci când elementele
pozitive legate de România sunt
propagate prin mijloace de comunicare
într-o dinamicã ºi într-un ritm susþinut
cred cã efectul acestui demers este
amplificat. De aceea noi susþinem ca ºi
în cazul mediului asociativ susþinem
formarea de colaborãri strânse între
diferitele publicaþii. Vreau sã subliniez
faptul cã noi nu ne implicãm în vreun fel
în politica editorialã a publicaþiilor
respective.

Relaþie de parteneriat cu
comunitãþile ºi cu mediile

asociative
Ionela van Rees- Zota: - Aþi adus

în discuþie cuvântul „proiecte”. Din
punctul dumneavoastrã de vedere, ce
modificãri ar trebui aduse de cãtre
DPRRP pentru ca fondurile alocate
finanþãrii proiectelor prezentate de
cãtre asociaþiile româneºti sã fie mai
bine repartizate ºi judicios folosite? 

Angel Tîlvãr: - Nouã ne place sã
credem cã munca pe care o facem se
bazeazã pe rigoare ºi pe discernãmânt.
În acest moment sunt pregãtit sã propun
Parlamentului modificarea legii 321
care reglementeazã finanþarea acestor
proiecte, ºi îmi doresc ca începând de
anul viitor prin modificãri legislative sã
dau posibilitatea unei mai mari
transparentizãri ºi a unei decizii care sã
nu fie deloc umbritã de elemente de
îndoialã. Eu am mare încredere în ce fac
colegii mei de la Departament, le susþin
demersurile, nu am motive sã cred cã nu
ºi-au fãcut treaba într-o manierã
responsabilã ºi corectã ºi în primul rând

legalã, pentru cã dacã interpretarea
oportunitãþii þine de subiectivismul
nostru, legalitatea trebuie îndeplinitã ºi
respectatã ad-literam. Eu pun mare preþ
pe legalitate ºi sunt gata sã rãspund
pentru toate deciziile pe care    le-am luat
din punct de vedere legal. Mi-aº dori ca
sã externalizez procesul de evaluare al
proiectelor ºi sper sã reuºesc. Dacã aþi
urmãrit cu atenþie activitatea mea de
pânã acum, probabil aþi remarcat cã
toate lucrurile pe care le-am promis,
înþelegând prin asta ºi a doua sesiune de
finanþare ºi trimiterea de experþi direct la
discuþii cu asociaþiile în þãrile lor de
reºedinþã,  pentru a-i consilia cum sã
alcãtuiascã, cum sã propunã proiecte
mai bine scrise. Dacã ne gândim ºi la
faptul cã pentru prima datã am primit la
rectificarea bugetarã sume noi pentru
activitatea Departamentului, atunci
putem trage o concluzie ºi anume cã de
cele mai multe ori dacã nu, de fiecare
datã, am pus în practicã tot ce am
promis.

Ionela van Rees- Zota: - În urmã
cu câþiva  ani s-a înfiinþat o asociaþie a
jurnaliºtilor de pretutindeni. Poate
cunoaºteþi, ºi sunt sigur cã sunteþi în
temã, acum câteva zile, s-a înfiinþat o
uniune a jurnaliºtilor de pretutindeni.
Credeþi cã mai era necesarã o a doua
uniune, având în vedere cã prima
asociaþie este destul de compactã ºi cred
cã sunt peste 50 de publicaþii membre
în acea asociaþie? 

Angel Tîlvãr: - Eu cred cã un lucru
nou nu-l exclude pe celãlalt. În ceea ce
priveºte sprijinul pe care statul român îl
dã românilor care trãiesc în afara
hotarelor þãrii, se realizeazã ºi prin
intermediul meu, dar ºi prin intermediul
Institutului Cultural Român, de
exemplu. Asta înseamnã cã ºi noi ºi
dânºii desfãºurãm activitãþi cu
componentã culturalã. Ministerul
Educaþiei, Ministerul Muncii, Ministerul
de Interne sunt elemente de
complementaritate. Nu-i mai puþin de
adevãrat cã îmi doresc ca, de mai multe
ori, sã se producã coagulãri ale mediului
asociativ sau de presã românesc pentru
cã acest lucru dã un plus de valoare ºi nu

este un handicap. În rest noi nu am
intervenit în felul în care presa de limba
românã se organizeazã, dar am dat
întotdeauna mesaje de susþinere atunci
când am ºtiut cã existã demersuri în
acest sens. Nu cred cã trebuie sã ne
temem de asta, cred cã avem cu toþii mai
multe lucruri în comun decât lucruri care
ne despart ºi cred cã este loc pe lumea
asta pentru toatã lumea.

Ionela van Rees- Zota: - Care
sunt obiectivele prioritare ale Departa-
mentului pe care îl conduceþi, obiective
pentru anul 2016, ºi care sunt aºteptã-
rile DPRRP din partea comunitãþilor
româneºti din afara graniþelor ?

Angel Tîlvãr: - Noi aºteptãm o
relaþie de parteneriat cu comunitãþile ºi
cu mediile asociative, în rest vom
formula proiectele noastre pe 2016
þinând seama de experienþa anului 2015
cã am fãcut foarte multe lucruri, sper sã
putem continua ceea ce am început bun.
Voi lua decizii de a opri ceea ce cred eu
cã nu a mers bine pentru cã vorbim de
bani publici ºi trebuie sã fim foarte atenþi
cu felul în care cheltuim banii publici.
Îmi doresc foarte mult ca relaþiile bune
pe care Departamentul le-a stabilit cu
foarte multe asociaþii, cu foarte multe
comunitãþi, sã continue pentru cã eu cred
cã avem cu toþii un scop comun ºi
anume acela de a promova România, de
a iubi România ºi de a face cât mai multe
lucruri pentru românii din afara
hotarelor þãrii.

Ionela van Rees- Zota: - Un
cuvânt de încheiere pentru cititorii
ziarului Vocea Ta ºi a Agenþiei de presã
Aºii Români? 

Angel Tîlvãr: - Cuvântul meu este
unul pe care îl spun de fiecare datã când
mi se solicitã acest lucru. Oriunde am
trãi, nu trebuie sã uitãm sã iubim
România ºi sã fim mândri cã suntem
români. 

Ionela van Rees- Zota: - Vã
mulþumesc pentru acest interviu ºi sã
ne reauzim cu bine. Toate cele bune, la
revedere!

Angel Tîlvãr: - ªi eu vã
mulþumesc! O zi bunã! 

Ionela van Rees-Zota
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Angel Tîlvãr, ministru delegat pentru Relaþia cu Românii de Pretutindeni: 
„Noi aºteptãm o relaþie de parteneriat cu comunitãþile ºi cu mediile asociative”
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Comunitatea saºilor a contribuit la
istoria Braºovului ºi a Europei prin
personalitãþi de seamã în domeniile
ºtiinþelor, culturii ºi politicii. 

De-a lungul a ºapte secole, saºii au
reprezentat o comunitate care s-a
implicat crucial în destinul Braºovului.
Au condus cetatea, au fost judecãtori,
scriitori, preoþi, medici, pictori, istorici,
luptãtori pentru dreptate ºi libertate.
Mulþi au emigrat înainte de 1989, mulþi
au plecat ºi dupã. Dar prezenþa lor la
Braºov a lãsat urme în cultura ºi istoria
noastrã, începând chiar cu primii ani de
existenþã ai cetãþii. Saºii au dat mulþi
oameni de seamã. Iatã câþiva dintre
aceºti înaintaºi braºoveni de origine
germanã care s-au nãscut la Braºov ºi
au scris istorie pentru întreaga
Românie. 

Sasul care a primit prima
scrisoare în limba românã 
Cea mai impresionantã

personalitate a saºilor transilvãneni
este cu siguranþã braºoveanul Johannes
Honterus (1498-1549). A fost un

învãþat umanist, fondatorul
gimnaziului sãsesc din Braºov, primul
din Sud-Estul Europei (1541), ºi al
primei biblioteci ºcolare din aceastã
parte a Europei, tot la Braºov, în 1547.
Honterus s-a nãscut într-o casã de pe
Strada Neagrã (actualmente, Str.
Nicolae Bãlcescu nr. 40), în 1498, ºi a
murit tot aici, în 1549. În 1522, a
absolvit Universitatea din Viena, iar în
anul 1525 a primit titlul de „magister
artium“. A fost profesor la
Universitatea din Cracovia. Cãrþile lui
erau atât de cãutate încât au fost
reeditate de circa 150 de ori în 100 de
ani. „Rudimenta Cosmographica“
(1530) era manual de geografie de
cãpãtâi în Germania ºi în sud-estul
Europei. În anul 1533 s-a întors la
Braºov, s-a cãsãtorit, a fost ales în
„Adunarea celor o sutã“, apoi a devenit
Consilier Comunal. A înfiinþat una
dintre primele tipografii din
Transilvania. Spiritul lui reformator se
regãseºte în „Regulamentul bisericilor
tuturor germanilor din Transilvania“
(1547), care cuprindea principalele

teze ale reformei evanghelice a
bisericii saºilor din Transilvania, de
inspiraþie luteranã. Umanistul s-a
preocupat în mod deosebit de educaþia
tineretului, tipãrind manuale ºi
reorganizând învãþãmântul. În 1543, a
scris Constitutio Scholae Coronensis,
care a rãmas primul regulament ºcolar
din spaþiul românesc. Judele
Braºovului, Johann Benkner, a fost
destinatarul celebrei scrisori a lui

Neacºu din Câmpulung (29 iunie
1521), primul document cunoscut scris
în limba românã. Judele (primar) sas
ocupa aceastã funcþie încã din 1511 ºi a
fost cunoscut ca sprijinitor al scrierilor
în limba românã ºi al diaconului
Coresi. De la el ne-a rãmas celebra
frazã: „mai bine a grãi cinci cuvinte cu
înþeles decât o mie de cuvinte
neînþelese în limbã strãinã“. 

http://www.monitorulexpres.ro

ÎMPREUNÃ DE ªAPTE SECOLE.
Saºi care au dat faimã Braºovului.
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Szabó Péter este un bãrbat din
Mureº care are o mare pasiune pentru
lemn. Cea mai recentã realizare a lui
se numeºte Julia ºi este un automobil
fãcut din lemn de frasin.

Szabó Péter, un localnic din
Corunca (judeþul Mureº), sculpteazã
în lemn, în timpul liber. În urmã cu
cinci ani, a reuºit sã construiascã o
trãsurã, dupã care ºi-a propus ceva ºi
mai interesant: o maºinã, una
funcþionalã. Aºa cã s-a pus pe treabã:
a cumpãrat patru metri cubi de lemn
de frasin, care s-a transformat, dupã
mii de ore de muncã, într-o maºinã în
care nu s-a folosit mai mult de un
metru cub de lemn.

„Mi-am dorit ceva unicat, cu o
structurã solidã, totul sã fie conceput
de mine, sã nu iau tiparul de nicãieri.
Am ales sã fac o maºinã din lemn
masiv. Nu pot spune cã a fost greu,
dar a fost o muncã foarte meticuloasã.
La partea mecanicã m-a ajutat un
consãtean pe nume Csaba, el fiind
atât mecanic, cât ºi lãcãtuº. La
caroserie am lucrat singur. Când am
cãutat pe internet lemnul iniþial, am
achiziþionat trei metri cubi, dar
apucându-mã de treabã am vãzut cã
nu a fost suficient, aºa cã am mai
comandat. La prima vedere pare mult,
dar când începi sã realizezi ºi sã
sculptezi în lemn, constaþi cã foarte
mult se aruncã pânã rãmâne câte o
bucatã bunã de montat“, povesteºte

realizatorul maºinii. 
ªasiul a fost creat de Matyus

Csaba, un bun prieten al artistului, pe
baza punþilor preluate de pe un Ford
Taunus, apoi lemnul a fost ºlefuit ºi
lãcuit de Szabó Péter, care a realizat
atât designul cât ºi caroseria maºinii.
Tot de pe Fordul Taunus a fost preluat
ºi motorul V6, de pe un Ford Probe au
fost luate scaunele, care au fost
retapiþate ºi adaptate formei maºinii
de cãtre un alt artizan, tot din Târgu
Mureº. Parbrizul automobilului Julia
a fost preluat de pe un Mercedes-
Benz Cobra ºi a fost nevoie de trei
încercãri pentru ca geamul sã fie tãiat
cum trebuie, fãrã a se mai sparge.
Partea electronicã este de fabricaþie
germanã. Deºi aspectul este unul
clasic, maºina este adaptatã la
ultimele tehnologii. 

Cum a ajuns la Frankfurt 
„Dacã mã întrebaþi ce pregãtire

am, pot sã vã spun cã am lucrat în mai
multe domenii. În tinereþe am lucrat
11 ani ca tâmplar, apoi am fost solist
la Opera Maghiarã din Cluj, alþi 11
ani m-am ocupat de o firmã de
construcþii, iar în ultimii ani împreunã
cu soþia ne ocupãm de o casã de
oaspeþi. Cea mai mare pasiune o am
pentru sculpturã. Când eram mai
tânãr, am avut norocul sã stau pe
lângã un unchi care era sculptor. De

asemenea, recunosc cã mereu m-a
fascinat designul“, completeazã
mureºeanul Szabó Péter.

Bãrbatul a realizat, de-a lungul
timpului, case de vacanþã din lemn ºi
s-a ocupat ºi de proiectãri în domeniu.
Dupã ce a terminat de lucrat inedita
maºinã, Peter a ajuns sã o prezinte la
Salonul Auto de la Frankfurt, care s-a
desfãºurat în Germania în luna
septembrie. Participarea lui la
importantul eveniment al industriei
automobilelor s-a întâmplat graþie
unui vizitator gãzduit la casa de
oaspeþi, afacerea de familie din ultimii
ani. „A venit un german, proprietarul
unei companii de IT. El colabora cu o
firmã româneascã. S-au gândit iniþial
sã îi facã maºinii un fel de «voice-
control» (n.r. – control vocal), apoi
mi-a propus sã merg cu ea la
expoziþia de la Frankfurt. Eu m-am
gândit cã meritã ºi iatã cã am ajuns ºi
acolo“, mai spune sculptorul Szabó
Péter Ajuns la Salonul Auto de la
Frankfurt, mureºeanul Szabó Péter a
atras a sute de curioºi. Majoritatea se
opreau la standurile vecine pentru
câteva clipe, iar apoi se adunau cu
zecile lângã invenþia româneascã. „În
permanenþã erau 30-40 de oameni în
jurul maºinii. La standurile vecine
dacã erau 3-4 oameni la câteva ore.
Majoritatea veneau ºi întrebau curioºi
dacã într-adevãr maºina e din lemn.
Le-am explicat cât am muncit la ea ºi

cã e din lemn ºi toþi se mirau“, explicã
realizatorul maºinii. 

De ce se numeºte Julia 
Realizarea maºinii din lemn de

frasin a costat 18.000 de euro, dar
preþul ei adevãrat nu poate fi estimat,
spune mureºeanul. „Am numit-o
Julia, dupã soþie ºi este nepreþuitã, la
fel ca ºi ea. Încã nu mi-a propus
cineva o sumã pentru maºinã, dar m-
a sfãtuit multã lume sã nu o vând
vreodatã nici mãcar pe câteva sute de
mii de euro. Valoarea ei este mult
mai mare, mai ales în timp, de
ordinul milioanelor de euro“, mai
spune bãrbatul. Sculptorul vrea ca
mãiestria lui pentru sculptat sã
meargã mai departe, din generaþie în
generaþie, ºi adaugã cã cei patru copii
ai lui ºtiu deja câte puþin din secretele
pasiunii pentru lemn. Unul i-a cãlcat

deja pe urme ºi cântã ºi el la Opera
Maghiarã din Cluj-Napoca, iar la
sculptat se întrec toþi. Pânã la
viitoarea operã de artã realizatã de
artist, Szabó Péter vrea sã promoveze
ultima invenþie. Mureºeanul îºi
propune acum sã scoatã bijuteria pe
patru roþi în lume, la cât mai multe
expoziþii. A primit ºi o invitaþie, pe
care vrea sã o onoreze: în primãvara
anului viitor va duce maºina Julia la
Budapesta. 

De ce a ales sã foloseascã 
lemn de frasin 

Lemnul de frasin este un lemn de
esenþã tare, iar maºina a fost realizatã
sã reziste în timp. Fiecare linie, a fost
sculptatã cu mare grijã de artist, iar
finisãrile elegante atrag atenþia
tuturor.

http://adevarul.ro

Un bãrbat din Mureº a construit o maºinã din lemn de frasin
ºi a ajuns vedetã la Salonul Auto de la Frankfurt. Fantasticul
automobil poartã numele soþiei lui

Proiectul „fifty/fifty –
economisirea energiei în ºcoli”

În data de 21 octombrie 2015 a fost dat startul
proiectului pilot „fifty/fifty – economisirea energiei în
ºcoli”. Proiectul sprijinã 4 ºcoli pilot în România ºi este
menit sã contribuie la scãderea costurilor de energie ºi sã
sensibilizeze elevii în ceea ce priveºte consumul de energie.
Ca o motivare în acest sens, vor fi plãtite 50% din costurile
de energie economisite ale ºcolii. Parteneri ai proiectului
sunt Institutul Independent pentru Cercetarea Mediului/
UfU ºi Organizaþia pentru protecþia climaticã Environ, cu
sprijinul Ambasadei Germaniei. Colegii noºtri de la
serviciul economic, domnul Matthias Mau ºi doamna Alina
Solomon, au fost prezenþi la lansarea proiectului. “Prin
intermediul acestui proiect, ºcolile îºi aduc contribuþia pen-
tru un viitor mai prietenos cu clima. Din acest considerent,
Ambasada Germaniei sprijinã cu mare plãcere un asemenea
proiect”, a subliniat colegul nostru, Matthias Mau.

http://www.ufu.de/
http://www.environ.ro/

Ambasada Germaniei Bucureºti

D I A L O G
Deutsch-Rumänischer Kulturkreis

Köln          Cercul Cultural Româno-German   
www.kulturkreis-dialog-koeln.de  
Dragi prieteni ºi prietene ai/ale DIALOGULUI,

Vã invitãm la întâlnirea DIALOGULUI de
duminicã 15 noiembrie a.c. la ora 16:00 ca de obicei
la „Academia Melanchthon” (Kartäuserwall 24b,
50678 Köln – lângã Ulrepforte) sala E 1, cu tema: Al
II-lea rãzboi mondial ºi prezenþa ortodoxã în
Germania

Referent: Protoiereu Radu Constantin Miron -
resposabil pentru cooperare intercreºtinã în cadrul
Conferinþei Episcopale Ortodoxe din Germania
(OBKD) ºi referent pentru activitãþi ecumenice al
Mitropoliei Ortodoxe din Germania (Patriarhatul
Ecumenic din Constantinopol).

La 70 de ani dupã sfârºitul celui de al doilea rãzboi
mondial protoiereul Radu Constantin Miron (Brühl),
pornind de la descrierea ºi situaþia comunitãþilor
ortodoxe existente la sfârºitul rãzboiului în Germania,
va prezenta evoluþia acestora inclusiv modul în care
prezenþa de azi a Bisericii ortodoxe în Germania poate
fi consideratã o urmare a acelor ani. În prezent existã în
Germania 1,6 milioane de creºtini ortodocºi, împãrþiþi
în nouã dieceze. 

Intrarea: 5,- EUR / Manifestare în limba germanã
Sperând ca tema anunþatã sã gãseascã ecou – prin

actualitatea ei - în rândul cât mai multora dintre
compatrioþii noºtri, vã aºteptãm cu plãcere la
DIALOG!

Cu toatã prietenia 
Alex. ºi Renate Timoschenko

D I A L O G
Deutsch-Rumänischer Kulturkreis

Köln          Cercul Cultural Româno-German  
www.kulturkreis-dialog-koeln.de  
Liebe DIALOG-Freunde-innen!
Wir laden herzlich die Interessenten am So. 15.

November 2015, 16.00 Uhr in der Melanchthon-
Akademie (Kartäuserwall 24b, 50678 Köln – Nähe
Ulrepforte), Raum E 1, zu einem Themenabend ein:

Der Zweite Weltkrieg und die orthodoxe
Präsenz in Deutschland

mit Erzpriester Radu Constantin Miron -
Beauftragter für innerchristliche Zusammenarbeit der
Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland
(OBKD), Ökumene-Referent der Gr.-Orth. Metropolie
von Deutschland (Ökum. Patriarchat von
Konstantinopel).

70 Jahre nach Beendigung des Zweiten
Weltkriegs geht Erzpriester Constantin Miron (Brühl)
der Frage nach, welche orthodoxen Gemeinden es in
der Zeit des Krieges in Deutschland gab und wie es
ihnen damals erging. Weiterhin soll es in dem Vortrag
darum gehen, inwieweit die heutige Präsenz der
orthodoxen Kirche eine Folge jener Jahre ist. Heute
gibt es immerhin 1,6 Mio orthodoxe Christen in
Deutschland, die in 9 Diözesen betreut werden.

Damit bietet diese Veranstaltung eine gute
Gelegenheit, mehr über die drittgrößte christliche
Konfession in Deutschland zu erfahren!

Eintritt: 5,-EUR / Veranstaltung in deutscher
Sprache

Mit freundlichen Grüßen,
Alex. u. Renate Timoschenko



Reprezentantul Permanent al
României la ONU, Ambasadorul  dr Ion
Jinga, a prezentat, în reuniunea plenarã
dedicatã discutãrii revitalizãrii activitãþii
Adunãrii Generale (AG), câteva
considerente naþionale complementare
intervenþiei reprezentantului Delegaþiei
UE.

Salutând faptul cã Preºedintele
Adunãrii Generale a organizat dezbaterea
pe aceastã temã la doar câteva zile dupã
cea privind reforma Consiliului de
Securitate, diplomatul român a apreciat cã
cele douã procese trebuie sã fie parte
integrantã a transformãrii ºi adaptãrii
structurilor ONU la realitãþile
contemporane complexe, inclusiv din
perspectiva implementãrii obiectivelor
Agendei 2030.

S-a referit, punctual, la douã dintre
cele patru teme care fac obiectul activitãþii
Grupului ad hoc de lucru pe tema
revitalizãrii activitãþii Adunãrii Generale:
metodele de lucru ale AG ºi, respectiv,
procesul de selecþie a viitorului Secretar
General al ONU. 

Remarcând progresele înregistrate de-
a lungul ultimilor ani în raþionalizarea
agendei AG ºi a proiectelor de rezoluþie, a
accentuat necesitatea ca aceastã tendinþã
sã continue, în contextul în care vor
apãreau teme ºi documente noi, generate
de implementarea Agendei 2030. 

A exemplificat aceastã abordare cu
decizia României ºi Germaniei de a
prezenta, doar o datã la doi ani,
tradiþionala rezoluþie comunã din Comisia
I a AG, intitulatã « Informaþii obiective
privind chestiuni militare, inclusiv
transparenþa cheltuielilor militare ».

Europa de Est  meritã postul de
Secretar General al ONU

În ceea ce priveºte procesul de
selecþie a viitorului Secretar General al
ONU, a salutat elementele concrete în
materie incluse în Rezoluþia 69/321 din
11.09.2015 privind revitalizarea AG,
exprimând speranþa cã acestea vor fi puse
în aplicare imediat, astfel încât procesul
sã fie transparent, predictibil ºi inclusiv

Ambasadorul României, Dr Ion
Jinga,  a pledat, totodatã, ca acest post sã
revinã, în 2016, Grupului Est-European:
“Niciodatã în cei 70 de ani de existenþã a
ONU, postul de Secretar General nu a fost
ocupat de cãtre un reprezentat din Europa
de Est. Este timpul sã corectãm aceastã
nedreptate istoricã. Statele est-europene
dispun de acelaºi potenþial de a furniza
candidaþi care sã facã faþã cu succes
cerinþelor unui mandat de Secretar
General al ONU, ca toate celelalte grupuri
geografice ai cãror reprezentanþi au avut
onoarea ºi responsabilitatea de a ocupa
acest post.”

Elena Chiriþã /UZPR
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Evident, fiecare dintre noi,
privim viaþa altfel ; fiecare îºi
croieºte un drum în viaþã [ lumea lui
] luptând pentru mai bine . Noi,
românii, suntem suflete pribege
cãrora de foarte multe ori inima le
dicteazã ce sã facã ignorând
judecata minþii . Trãind de foarte
mulþi ani printre ei, vã voi povesti
câte ceva din viaþa romanului plecat
de acasã ºi adãpostit într-o altã lume,
o lume în care foarte mulþi dintre noi
îºi pierd identitatea. Mergând pe
strãzile acestea curate ale Germaniei
în lung ºi lat mulþi dintre cei rãmãºi
acasã nu înþeleg cã departarea de
casã ºi de cei dragi lasã în sufletul
omului obiºnuit un gol imens .
Oamenii aceºtia au plecat de acasã,
lãsând în urmã pãrinþi obosiþi de
muncã tânjind dupã o pensie umanã
, „copii orfani de mame“ pentru un
trãi mai bun . Dar oare destinul
omului nu este un dar de la
Dumnezeu?  Nu ne-am întrebat de
multe ori ce cãutãm noi în colþuri de
lume aruncaþi în voia sorþii?!
Suntem pierduþi, integraþi cu voia

sau nevoia printre alte popoare
ducând o luptã crâncenã cu noi
înºine, cu sufletul omului care de
multe ori nu cunoaºte lipsa banului.
Sunt oameni pe care îi întâlneºti din
întîmplare pe stradã sau în metrou
suspinând ºi bucurându-se de foarte
multe ori cã îºi aud limbã maternã.
M-aþi rugat sã scriu despre
comunitãþile românilor din
Germania. Eu va scriu, cã oriunde ai
poposi în aceastã þarã, românul
trãieºte, iubeºte ºi vorbeºte
româneºte. Oare de ce pleacã
oamenii noºtri de acasã?! Oare de ce
ne rãmân pãrinþii în prag plângând ºi
copiii crescând fãrã noi?! Se apropie
sãrbãtorile, oameni buni, ºi plângem
de dor lângã mese îmbelºugate ºi
cadouri aruncate dupã câteva minute
într-un colþ de odaie . Aº putea sã vã
scriu aici baliverne , sã vã mint cu
poveºti frumoase, cu viaþa în roz, cu
poveºti ale oamenilor realizaþi, dar
astea sunt valabile pentru 10% din
lumea celor care emigreazã.
Românii noºtri sunt oameni tari cu
suflete frumoase dar suferinde , sunt

oameni care muncesc pentru fiecare
bãnuþ cu sudoarea frunþii ºi a
palmelor ca sã îºi poate vedea copilul
« cu o treaptã mai domn ». Timpul
trece , urmele vieþii îºi lasã amprenta
pe fiecare dintre noi , mulþi se mint
gândindu-se cã visele lor vor deveni
realitate, mulþi sfârºesc într-un colþ
de lume fãrã o slujbã creºtineascã la
cãpãtâi , dar toþi sperãm cã ziua de
mâine sã le aducã o altã viaþã , o
viaþã mai bunã alãturi de cei de
acasã . Români de pretutindeni, nu
uitaþi cã sunteþi români , cã oriunde
vã duce viaþa în lume, nicãieri
pâinea nu e mai bunã ca acasã !

Alina Arbajter

Români  de  pretutindeni,  nu
uitaþi  cã  sunteþi  români

România se pronunþã pentru continuarea eforturilor
de revitalizare a activitãþii Adunãrii Generale a ONU 

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

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

Talon micã publicitate AUSTRIA, BELGIA ºi OLANDA
Nume__________________________________; 

Prenume _______________________________;

Nume firmã: ___________________________;

Adresa ________________________________;

Telefon ________________________________;

Text anunþ: _____________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

PLATA SE VA FACE ÎN CONTUL
Ionela van Rees-Zota

REGNI VERLAG
Cont:366781

BLZ:760 606 18
BIC GENODEF1N02

IBAN: DE5676060618 0000 366781
VR Bank Nürnberg

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

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

Notã: Completarea unui cupon garanteazã publicarea într-un singur numãr al
ziarului. Pentru mai multe apariþii, contactaþi redacþia.

SIMPLU - 35 EURO/APARIÞIE

PERSOANÃ FIZICÃ - GRATUIT

AVANSAT - 50 EURO/APARIÞIE
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E. S.  Ambasador Ion Jinga, la ONU 
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Cercul Cultural Româno-Austriac
“UNIREA” cu sediul în oraºul Wiener-
Neustadt din Austria, vã invitã în perioada
27-29 noiembrie 2015, la festivitãþile
culturale dedicate Marii Uniri.

Tradiþia acestei sãrbãtori a început din
anul 2003, la fiecare sfârºit al lunii
noiembrie, an de an.

Este aniversarea la care tot românul se
regãseºte mai bine ºi petrece cu multã
bucurie alãturi de prieteni ºi cunoºtinþe
venite din mai multe zone ale Austriei ºi
ale întregii Europe.

Colaboratorii noºtri din 2015 sunt:
Asociaþia “Hora”-Viena
Asociaþia “ªvabilor Bãnãþeni” din

Viena
Asociaþia “Austro-Românã”-Austria
Bisericile Romano-Catolicã ºi Greco-

Catolicã din Wiener Neustadt
Asociaþia Literarã “Creneluri

Sighiºorene” – România.
Dacã eºti român plecat departe de

þara mamã, nimic nu poate fi mai frumos
decât atunci când îþi întâlneºti semenii ºi
vorbeºti în limba ta, citeºti, asculþi poezie
ºi mai ales atunci când la ceas de
sãrbãtoare petreci cu adevãrat româneºte.
Este nemaipomenit.

Avem plãcerea ºi vã invitãm cu drag
sã luaþi parte la cele trei zile de artã,
culturã, muzicã, sã împãrtãºim lumina
sufleteascã în vorba de ACASÃ.

În program:
Vineri 27.11.2015 - Sala Episcopiei

Romano-Catolice Domplatz 1
- seara culturalã:
- expoziþii de graficã, picturã,

fotografie;
- „ora de sãnãtate“;
- seratã literar – muzicalã, prezentare

de carte, creaþii literare.
Sâmbãtã 28 11.2015 – seara, începând

cu orele 18:00, spectacol - petrecere
dedicat Zilei Naþionale a României, Ziua
Românilor de Pretutindeni precum ºi
împlinirii a 13 ani de activitate a Cercului
Cultural Romano-Austriac „Unirea“.
Locaþia:

Sala de spectacole Cafe Restaurant
Adrienn, 2821 Lanzenkirchen,
Schulgasse 63

Duminicã 29.11.2015 - ora 9.00
Hramului Bisericii Greco-Catolice din
acest oraº. Sfânta Liturghie se va
desfãºura în Catedrala Dom din Wiener-
Neustadt, Domplatz 1, recital Corul
“Solemnis” din Bucureºti.

Dupã Liturghie va avea loc agapa ºi
un program muzical foarte vast.

INFORMAÞII: RadioTV UNIREA
www.radiotvunirea.com

E-mail: office@radiotvunirea.com
Telefon: +43(0) 664 3419664 

INVITAÞIE

“Toamna culturalã
româneascã” 

la Wiener
Neustadt-Austria

În cadrul evenimentelor dedicate
sãrbãtoririi Zilei Armatei României,
Ambasada României în Republica
Austria ºi Biroul Ataºatului Apãrãrii,
au organizat, la 29 octombrie 2015,
ceremonii militare ºi religioase de
comemorare a soldaþilor români
cãzuþi pe teritoriul Austriei.
Ceremoniile au avut loc la cimitirele

militare din localitãþile Bruckneudorf
(Burgenland), unde sunt înmormântaþi
100 de militari români cãzuþi în timpul
Primului Rãzboi Mondial, ºi
Sommerein (Niederösterreich) unde
sunt înmormântaþi 280 de militari
români cãzuþi în luptã în timpul celui
de-al Doilea Rãzboi Mondial.

La monumentele dedicate eroilor

români, asigurate cu posturi de onoare
de cãtre autoritãþile militare locale, au
depus coroane de flori Ambasadorul
României, E.S. Bogdan Mazuru,
ataºatul apãrãrii, colonel i.G. Horia-
Emanuel Mocioc, ºi presedintele
Crucii Negre Austriece (organizaþie

dedicatã îngrijirii mormintelor de
rãzboi) pentru Viena, Niederösterreich
ºi Burgenland, Ing. Otto Jaus.
Serviciile religioase de pomenire a
eroilor români au fost oficiate de cãtre
preotul Emanuel Nuþu. La ceremonii
au mai participat primarul localitãþii
Bruckneudorf, Gerhard Dreiszker,
primarului comunei Sommerein, Karl
Zwierschitz, membri ai Ambasadei
României ºi reprezentanþi ai
comunitãþii româneºti din Austria.

AMBASADA ROMÂNIEI
în Republica Austria

Depuneri de coroane

Cu prilejul Zilei Armatei
Române, Ambasada României în
Republica Austria ºi Biroul
Ataºatului Apãrãrii, au organizat, la
27 octombrie 2015, în sediul
ambasadei, o recepþie la care au
participat oficiali de rang înalt din
cadrul ministerului Federal al
Apãrãrii ºi Sportului, ataºaþii
apãrãrii acreditaþi în Austria,
diplomaþi, personalitãþi politico-
militare, religioase ºi reprezentanþi
ai comunitãþii româneºti din
Austria.

AMBASADA ROMÂNIEI
în Republica Austria

Sãrbãtorirea Zilei Armatei Române

Depuneri de coroane



Era o zi însoritã de
septembrie a anului

1955. Copil fiind, de vreo 6
aniºori, mi-am luat juvelnicul
ºi undicioarele, de sub
streaºina casei pãrinteºti de la
Buftea – situatã într-un peisaj
mirific, pe malul râului
Colentina – ºi am coborât,în
picioruºele goale ºi doar în
chiloþei, spre gârlã, pe poteca
dintre via plinã de struguri ºi
porumbul aproape îngãlbenit,
de douã ori mai înalt decât
mine, pânã în fundul grãdinii,
pe malul apei care strãlucea ca
o oglindã de argint, în bãtaia
razelor de soare, cu speranþa
sã prind cât mai mult peºte. De
atâta stat în arºiþa soarelui, o
varã întreagã, eram negru ca
un drãcuºor, dar sãnãtos ºi
zburdalnic ca un tãuraº. ªi
eram tare iscusit în ale
pescuitului! 

Bibanul trãgea foarte bine
toamna, când apa Colentinei
începea sã se mai rãceascã.

Toamna asta, însã, se cam lãsa
aºteptatã. Cald ca vara ºi apa...
încã bunã de baie! Iar peºte era
berechet: biban, caras, plãticã,
ciortan,strapazan, ghiborþ,
bãlos,roºioarã. Zvârlugã ºi
boarþã(ca momealã pentru
rãpitori), era din belºug!
Dimineaþa, devreme ºi seara
târziu trãgea peºtele mare: lin,
ºtiucã, ºalãu, crap, aºa, ca la vreo
3-4 kile, care mie îmi rupea
mereu undiþele, pe care mi le
meºteºugeam singur, la început
din pãr de cal, apoi din gutã
veche, de la tata,cu cârlige negre,
oþelite, plumb ciocãnit, plute din
cocean de porumb ºi trestii
uscate, culese toamna din
bogatul stufãriº de pe gârlã.

De momealã pentru bibani
nu-mi fãceam grijã. Pescarul
priceput (ãla eram eu!) se
descurcã. Chiar la malul apei, în
mâlul de la rãdãcina stufului,
miºunau o mulþime de râme de
gârlã vãrgate, lungi ºi
pãtrãþoase, ca niºte creioane
negre, cu care le speriam eu

(zicând cã sunt ºerpi)pe Bibica ºi
pe Lilica,douã colege de joacã,
cu vreo 2-3 ani mai mici decât
mine, fetiþele lui nea Gheorghe
Necunoscutu, vecinul din spatele
casei noastre. ªi mai prindeam ºi
boarþã ºi zvârlugi, cu halãul,
pentru rãpitori, adicã pentru:
biban, ºalãu, ºtiucã!

Am pus, deci,”sculele de
pescuit” pe mal, lângã pãpuriº,
la locul meu preferat, apoi  m-am
dus la viroagã, câþiva paºi mai
încolo, unde m-am bãgat în
apa,puþin cam rece, adâncã doar
de vreo douã palme, dar care mie
îmi ajungea deja pânã la
chiloþei– pentru cã picioarele mi
se afundaserã, pânã la genunchi,
în mâlul negru ºi urât mirositor,
de la rãdãcina stufului – ºi am
început sã scormonesc cu
mânuþele pe sub apã, scoþând pe
iarba de pe mal grãmãjoare de
mâl în care ºerpuiau râmele cu
zecile. Dupã vreo douã-trei
cãutãri, cutia mea de conserve
din tablã,de-o juma’ de kil, în
care adunam râmele, era deja pe
jumãtate plinã.

Când m-am întors la sculele
mele, ce sã vezi?! Un
alt„pescar”, ceva mai bãtrân
decât  mine– aºa la vreo 70 de
ani, înalt ºi gras, cu pãrul bogat,
alb ca neaua, ºi cu o faþã
zâmbitoare, de bunic sfãtos – îºi
pregãtea sculele, lângã locul
meu de prins peºte. 

Da ce scule avea? Mamã-
mamã! Undiþe mufate,
telescopice, cu mulinete noi ºi
gutã coloratã (franþuzeascã),
plute din dopuri lãcuite ºi pene
frumos colorate, o grãmadã de
cârlige galbene (de aur,
gândeam eu), juvelnic cu burduf
ºi minciog cu prelungitor...
Scule, nene, pe care eu nici nu le
visasem vreodatã! 

”Bunã ziua!” am salutat eu
cu glas tremurând ºi cu ochii
holbaþi la ”tehnica de luptã” cu
care venise noul meu ”coleg de
pescuit”.

”Bunã! ªi tu tot pescar eºti?”
– mi-a rãspuns ”colegul meu de
pescuit”, cu o întrebare.

”Daa!” – am replicat eu,
crezând cã spun adevãrul.

”ªi ce peºte se prinde pe-
aici?” – continuã ”colegul meu
de pescuit”.

”Pãi acu’, toamna, se dã bine
la rãpitor: biban, ºalãu, ºtiucã” –
fãceam eu pe expertul.

”Daa?! Dar cum te cheamã
pe tine ºi unde stai?” – s-a
interesat noul venit.

”Mã cheamã Mihai ºi stau
acolo sus, în casa aia cu tablã
roºie. Vedeþi?” – am rãspuns eu
arãtând cu degetul spre casa
pãrinteascã. ”Asta e grãdina
mea!” – m-am lãudat eu,
prinzând curaj. ”Da pe dumnea-
voastrã cum vã cheamã ºi de
unde veniþi?”– am continuat eu
conversaþia, ca... de la pescar la
pescar, încercând sã fac ºi eu pe
bãrbatul, cu toate cã nu-i
ajungeam nici mãcar pânã la
buric.

”Pe mine mã cheamã tot
Mihai ºi vin de la Bucureºti.
Sunt invitat de un vechi prieten,
maiorul Mihai Simionescu, sã
pescuim aici, împreunã” – mi-a
rãspuns ”colegul meu de
pescuit”,terminându-ºi de
pregãtit undiþele.

”Suntem mulþi Mihai!” – m-
am gândit eu cu voce tare,
cunoscându-l pe dom’ maior.

”Da, dar existã un Mihai mai
presus decât noi toþi: Mihai
Eminescu!”

”ªtiu!”– i-am luat eu vorba
din gurã, cu un gest cam
nepoliticos. Eram foarte mândru
cã ºtiam!  ”Am auzit de Mihai
Eminescu. A scris un basm
frumos, care începe cu ”a fost
odatã ca-n poveºti, a fost ca
niciodatã...”, da’ mai departe nu
mai ºtiu. Mi l-a citit sora mea,
Cici, care e-n clasa a IV-a...” –
am turuit eu fãrã oprire, ca sã nu

uit ce vroiam sã-i spun. 
”Da! Acesta este un poem,

”Luceafãrul”! Mihai Eminescu a
fost un poet! Cel mai mare poet
al nostru!...  ªi eu am scris...
Romane ºi poveºti...”

”ªi ce poveºti aþi scris?”– am
întrebat eu,neîncrezãtor.

”Frumoase, de
exemplu:Nada florilor”

”Nada florilor?!...Nu se
poate!” – l-am contrazis eu
hotãrât, aproape strigând,
supãrat cã vrea sã mã
pãcãleascã. ”ªtiþi, sora mea,
Cici, care e-n clasa a IV-a, mi-a
citit mie ”Nada florilor” ºi mi-a
plãcut mult de tot. E cea mai
frumoasã poveste cu pescari! Eu
ºtiu ºi cine-a scris-o: Mihail
Sadoveanu!” – am fãcut eu pe
atotºtiutorul.

”Eu sunt Mihail
Sadoveanu!” – mi-a rãspuns
zâmbind ”colegul meu de
pescuit”, cu ochii aproape
înlãcrimaþi de o bucurie
lãuntricã, fiind plãcut surprins cã
un bãieþel de la þarã, care nu
mersese încã la ºcoalã, îi ºtie
numele ºi îi iubeºte scrierile.

ªi am pescuit, pânã spre
înserat, împreunã cu ”colegul
meu de pescuit”, carescrisese,cu
siguranþã, „Nada florilor”.

Mihai ANTHONY, 
Jurnalist & literat

(În memoria lui Mihail
Sadoveanu, cu prilejul
aniversãrii a 135 de ani de la
naºterea sa!)

Amintiri de neuitat

Colegul meu de pescuit
– Aºa l-am cunoscut eu pe Mihail Sadoveanu–
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Note biografice:

Mihail Sadoveanu– fiul avocatului Alexandru Sadoveanu –s-a
nãscut la Paºcani,în ziua de5 noiembrie 1880, ºi a decedat,cu puþin
înainte de împlinirea vârstei de 81 de ani, pe 19 octombrie1961, la
Vânãtori-Neamþ. 

Mihail Sadoveanu a fost cel mai important scriitor, povestitor,
nuvelist, romancier, academician ºi om politic român din secolul
XX. El a fost criticat, dupã evenimentele din decembrie 1989 din
România, pentru ataºamentul sãu faþã de conducerea comunistã a
þãrii, dupã cel de-al II-lea Rãzboi Mondial,  trecând de la propria
versiune de realism la doctrina comunistã a realismului socialist,
comportament care i-a permis sã primeascã cele mai înalte poziþii
care au fost acordate vreodatã unui scriitor român, însoþite de
beneficii materiale substanþiale, precum funcþiile de membru în
conducerea Academiei Române ºi Preºedinte la Parlamentului
României.

Între 7 ºi 11 ianuarie 1958, Mihail Sadoveanu, împreunã cu Ion
Gheorghe Maurer ºi Anton Moisescu sunt preºedinþii interimari ai
Prezidiului Marii Adunãri Naþionale, funcþie care îl
propulseazã,pentru scurt timp, în poziþia de ºef al statului.

Mihail Sadoveanu rãmâne totuºi o personalitate marcantã în
istoria literaturii române a secolului al XX-lea.
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Viena – Piaþa
Eroilor(Heldenplatz). În aceastã
zi însoritã de 26 Octombrie
2015, peste 130.000 de austrieci
ºi turiºti au participat la
sãrbãtorirea Zilei Naþionale a
Austriei, festivitate care a
culminat cu depunerea
jurãmântului militar de un numãr
de 1.360 de recruþi.

Manifestãrile dedicate celei
de a 60-a sãrbãtoriri a Zilei
Naþionale – proclamatã în anul
1955,dupã 10 ani de ocupaþie de
cãtre trupele americane, engleze,
franceze ºi ruseºti, rãmase pe
teritoriul Austriei dupã
terminarea celui de-al doilea
Rãzboi Mondial – au durat, de
fapt, 4 zile, în care au fost
organizate serbãri câmpeneºti,
expoziþii, concerte, vizitarea
gratuitã a muzeelor ºi ”ziua
uºilor deschise”, care a prilejuit
miilor de participanþi posibili-
tatea de a vizita instituþiile
oficiale: Preºedinþia, Guvernul,
Parlamentul, Ministerele ºi de a
fi întâmpinaþi de Preºedintele
Dr. Heinz Fischer, de
Cancelarul Werner Faymann,
de Preºedinta Parlamentului
Doris Bures, de Miniºtri ºi de
alþi politicieni.

La conferinþa de presã,
desfãºuratã în ziua de vineri, 24
octombrie 2015, Ministrul
Apãrãrii ºi al Sportului, Mag.
Gerald Klug ne-a prezentat
activitatea armatei ºi succesele
obþinute de militarii austrieci, în
special în situaþiile extreme,
pentru îndepãrtarea urmãrilor
unor catastrofe naturale
(inundaþii, furtuni), precum ºi,
starea de ultimã actualitate:

participarea a peste 1.200 de
militari la apãrarea graniþelor
Austriei ºi la ajutorarea celor
peste 700.000 de  imigranþi
islamiºti, care au traversat în
ultimele 3 luni Austria, pentru a
ajunge acolo unde vor ei, în
Germania.

***

ÖJC – Clubul Jurnaliºtilor
Austrieci, cu sediul în sectorul 1
al Vienei, Blutgasse nr.3,
împreunã cu landul Südtirol (din
nordul Italiei) ºi cu ”Institutul
Renner”acordã anual, celor mai
talentaþi jurnaliºti, Premiul
”Prof. Claus Gatterer”,pentru
”jurnalism angajat social”.

Premiul ”Prof. Claus
Gatterer–2015”, în valoare de
5.000 , a fost acordat ziaristului
Dietmar Telser, redactor, din
2005, la ”Rein-Zeitung” în

Koblenz – pentru reportajul-
online Gardul (Der Zaun), în
care trateazã tragedia
imigranþilor islamiºti, în drumul
lor spre Europa – ºi Redacþiei
magazinului ”Blickpunkte”.

Premierea a avut loc în
oraºul Linz(OÖ), în prezenþa
Guvernatorului landului Ober
Österreich (Austria Superioarã),
Dr. Josef Pühringer (ÖVP), ºi a
fost înmânat de Preºedintele
Juriului ºi al Clubului de Presã
ÖJC, jurnalistul Fred Turn-
heim.  Colegul Dietmar Telser
a mulþumit Redacþiei ziarului
VOCEA TA pentru prezenþa la
acest eveniment.

***

Jurnaliºtii ºi scriitorii
Grigore Cartianu ºi Laurenþiu
Ciocãzanu s-au oprit, pentru
scurt timp, la Viena –în ziua de

03 noiembrie 2015, dupã turneul
de 30 de zile pe care l-au efectuat
prin Europa, pentru a-ºi prezenta
noul volum intitulat ”Miracolul
din noiembrie” – unde s-au
întâlnit cu câþiva prieteni,
iubitori ºi creatori de literaturã ºi
artã: pictoriþa Mariana Neu-

meyer (Alexis), cântãreaþa de
operã Aura Twarowska (de la
Opera de Stat din Viena),
jurnalistul Mihai Anthony.

În acest nou volum – care
poartã subtitlul ”Uimitoarea
poveste a zilei în care Diaspora
ºi Facebook au obþinut o victorie
eroicã” – sunt descrise
evenimentele de la alegerile
prezidenþiale din noiembrie 2014
în diaspora, care au dus la
desfiinþarea, de facto, a PSD-ului
(partid provenit, dupã cum se
ºtie, din fostul PCR) ºi la
împiedicarea lui Victor Ponta sã
devinã Preºedintele României.

Crigore Cartianu ne-a
vorbit despre cele 35 de întâlniri
cu cititorii români din 7 þãri ºi 25
de oraºe – printre care:Köln,
Bruxelles, Paris, Madrid, Roma,
Graz... –,despre cele peste 1.000

de autografe – oferite, pe cãrþile
sale, iubitorilor de literaturã –,
despre succesul acestui periplu
european.

O altã temã de discuþie a fost
incendiul de la clubul Colectiv,
din Bucureºti, care s-a soldat cu
moartea celor 33 de tineri
nevinovaþi ºi cu peste 140 de
rãniþi, catastrofã care va duce, cu
siguranþã, la schimbarea com-
pletã a Guvernului României ºi,
probabil, la o viaþã mai bunã
pentru români. Dar cu ce preþ
îngrozitor?

***

În faþa Ambasadei României
din Viena vor avea loc, începând
de Duminicã, 08 noiembrie
2015, proteste de solidaritate cu
românii din  Piaþa Universitãþii
din Bucureºti – mi-a comunicat
astãzi, 06.11.2015, doamna
Monica Funder, organizatoarea
acestor manifestaþii. 

Se estimeazã cã, la aceste
proteste, vor participa ca. 100-

150 de tineri români din
diaspora, în majoritate studenþi,
nemulþumiþi de faptul cã noul
ambasador Bogdan Mazuru nu
ºi-a exprimat încã poziþia faþã de
Guvernul corupt de la Bucureºti,
condus de un Prim-ministru cu
dosare penale, care l-a uns ºi pe
domnia sa în funcþia de
ambasador în Austria.

Doamna Monica Funder,
care este, de mulþi ani, o
luptãtoare pentru dreptate ºi
echitate printre românii din
diaspora de la Viena (fãrã sã fie
plãtitã de DPRP, precum alþi fii
de securiºti, care fac de ruºine
naþiunea românã!) a primit deja
aprobare, de la poliþia austriacã,
pentru organizatoarea acestor
demonstraþii.

Mihai ANTHONY 
Redactor literar

Cronica vienezã

Ministrul Gerald Klug, Jurnalistul Mihai ANTHONY, 
Generalul Kurt Wagner

Preºedintele Heinz Fischer, Cancelarul Werner Faymann, ºi Ministrul Gerald Klug trec în revistã
trupele de recruþi, în Piaþa Eroilor (Heldenplatz) din Viena.

Grigore Cartianu ºi Laurenþiu Ciocãzanu s-auîntâlnit cu câþiva prieteni la Viena: 
Mariana Neumeyer, Aura Twarowska,  Mihai Anthony.



Triumf pentru muzica lui
Cantemir la Bruxelles 1300 de
spectatori au ovaþionat îndelung
prestaþia maestrului Jordi Savall ºi a
ansamblului Hesperion XXI dupã
concertul ‘Istanbul. Dimitrie
Cantemir’, organizat sâmbãtã 24
octombrie la Bruxelles de Institutul
Cultural Român Bruxelles, Palatul
Artelor Frumoase (Bozar) ºi centrul
cultural Yunus Emre în cadrul
Festivalului Internaþional de Arte
Europalia-Turcia.

‘Am descoperit Cartea ºtiinþei
muzicii, tratatul lui Dimitrie
Cantemir, precum ºi personalitatea
acestui erudit în 2006 ºi am lucrat trei
ani la albumul ‘Istanbul. Dimitrie
Cantemir’. Ansamblul cuprinde
instrumentiºti turci, armeni, spanioli,
grec ºi bulgar, ceea ce aratã
capacitatea muzicii de a depãºi
barierele naþionale. Dedic acest
concert victimelor tuturor conflictelor
trecute sau prezente’, declarã Jordi
Savall.

Jordi Savall, violist ºi dirijor, a
devenit cunoscut pe plan mondial în
special pentru punerea în valoare a
patrimoniului muzical baroc. A
înregistrat ºi editat peste 230 de
albume, iar repertoriul sãu cuprinde de
asemenea muzicã medievalã,
renascentistã sau a secolului XIX. În
2009, a lansat albumul Istanbul.
Dimitrie Cantemir 1673-1723. Le
Livre de la Science de la Musique.

Festivalul Europalia (6.10.2015-
31.01.2016), bienal, este cea mai
amplã ºi prestigioasã manifestare
dedicatã artelor în Belgia, programând
câteva sute de evenimente de înaltã
þinutã. Lansat în 1970, festivalul pune
în valoare la fiecare ediþie o þarã
invitatã patrimoniul ºi diversitatea
culturalã a unei þãri invitate.

Sursa: agerpres.ro

Triumf pentru
muzica lui
Cantemir

Timp de patru zile a avut loc la
Bruxelles, în capitala Uniunii
Europene, un program intens de
seminarii, ateliere, dar ºi o celebrare
a celor 10 ani de activitate a
Centrelor Europe Direct din Europa,
precum ºi o ceremonie de decernare
a premiilor pentru concursul de
comunicare EuroPCom. Manifes-
tarea anualã, la care a participat ºi
ADR Centru prin Centrul Europe
Direct Regiunea Centru, a avut loc
în perioada 19-22 octombrie 2015 ºi
reunit aproximativ 900 de
responsabili din domeniul
comunicãrii ºi experþi regionali din
cele 27 de state membre ale UE.

Proiectul Europe Direct
reprezintã o modalitate comple-
mentarã de comunicare a UE cu
publicul, realizat la nivelul Regiuni
Centru prin intermediul experþilor
ADR Centru. Acest proiect face

legãtura între cetãþenii Regiunii
Centru ºi toate instituþiile UE, o
punte care implicã sprijinul ºi
cooperarea altor parteneri de
informare activi, atât din þarã cât ºi
din Europa. Cei peste 550 de
participanþi din partea Centrelor
Europe Direct din Europa au
discutat, pe parcursul acestor patru
zile, despre modalitãþile în care sunt
create ºi se pãstreazã funcþionale
reþelele de comunicare, necesare
pentru a deservi un numãr cât mai
mare de cetãþeni, care sunt cele mai
bune modalitãþi de comunicare ºi
evenimentele de impact, ce servicii
îi susþin pe comunicatori de la
nivelul Comisiei ºi cum pot sprijini
aceste reþele Comisia Europeanã.

Aceastã întâlnire generalã a
Centrelor Europe Direct din Europa
a avut loc la Bruxelles pentru ca toþi
cei prezenþi sã aibã posibilitatea de a

participa ºi la Conferinþa Europeanã
pentru Comunicare Publicã
(EuroPCom) organizate de
Comitetul Regiunilor. Pe parcursul
ultimelor douã zile peste 1.000 de
reprezentanþi Europe Direct, alãturi
de experþii Comisiei au participat la
sesiuni comune ºi ateliere de lucru,
oferite de specialiºti în diferite
domenii de comunicare ºi
profesioniºti din toatã Europa. Pe
lângã aprofundarea cunoºtinþelor în
domeniu, cei prezenþi au fructificat
din plin noile trenduri din
campaniile media ºi din mediul on-
line, dar au putut oferi celor prezenþi
ºi posibilitatea de a cunoaºte
Centrele de Informare Europe
Direct ºi cum reuºesc prin
comunicare ºi activitãþi sã transmitã
informaþii eficient cetãþenilor.
(A.M.)

Sursa: ziarulunirea.ro
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10 ani de comunicare UE cu
cetãþenii, prin reþeaua Centrelor
Europe Direct. ADR Centru, la
evenimentul de la Bruxelles
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Designerii români Raluca
Buzura, Ioana Ciolacu,

Iutta, Andra Lupu, ºi Wagner
Arte au participat la târgul EUNIC
de modã ºi design la centrul
cultural De Markten din Bruxelles,
în perioada 23-25 octombrie 2015.

Târgul a reunit peste 40 de tineri
designeri din Cehia, Estonia, Letonia,
Olanda, Polonia, România, Slovenia,
Turcia ºi Ungaria ºi se desfãºoarã în
cadrul Lunii modei de la Bruxelles.
Evenimentul a fost organizat
de EUNIC Bruxelles (reþeaua
europeanã a institutelor culturale
naþionale din Bruxelles) ºi a
reprezentat o platformã pentru
promovarea creaþiilor tinerilor
designeri în capitala Europei.

Amatorii de design au
descoperit tendinþele româneºti în
accesorizare din recenta
colecþie “Tell Me Where It Hearts
(Hurts) the Most / Spune-mi unde
doare cel mai tare” semnatã
de Raluca Buzura. Alãturi de
bijuteriile fanteziste din ceramicã
ale acesteia, Andra Lupuvine cu
exponate care ilustreazã jocul
continuu al formelor, texturilor,

materialelor ºi contrastelor.
Accesoriile ºi produsele de

marochinãrie ale brandului Iutta
exemplificã amprenta stilisticã de
inspiraþie tradiþionalã a designului
românesc contemporan. Iubitorii de

fashion au admirat colecþiile
vestimentare ale Ioanei Ciolacu în
care culorile ºi formele emanã
pasiunea artistei pentru arhitecturã.
Colecþionarii de porþelan au
descoperit produsele de lux ºi de

porþelan pictat manual ale
branduluiWagner Arte.

Participarea româneascã a fost
asiguratã de ICR Bruxelles cu
sprijinul Atlassib.

Sursa: icr.ro

Târgul de modã ºi design de la Bruxelles:
vitrinã pentru designeri români

Vã invitãm pe data de 30 noiembrie, de
Sfântul Andrei, la o « ªezãtoare pentru suflet ».
Cui îi este dor de « acasã », de atmosfera
ºezãtorilor , în care se torceau poveºti ºi fuioare
de cânepã la gura sobei, este poftit la « ªezãtoare
pentru suflet ». Vom povesti, ne vom lãsa seduºi
de muzicã clasicã ºi vom fi vegheaþi de icoanele
expuse în spaþiul din inima Bruxellesului.
Invitaþii noºtri vor fi : 

Tudor Andrei - violonist
Ligia Despina Craciunescu – pictor,

restaurator de opere de artã
Marcel Petrisor – profesor, scriitor
Pentru cã îl sãrbãtorim pe Sf Andrei ºi pentru

cã ne vom afla în preajma Zilei Naþionale a
României, vom încheia evenimentul cu o micã
petrecere, la care se va servi mâncare pregatitã în
casã, chiar de cãtre organizatoare.

Biletele costa 15 eur ºi se pot rezerva
trimiþând un email la : agoraforlifeweb@
gmail.com

Vã aºteptãm !
Sursa: rombel.com

ªezãtoare pentru
suflet - 30
noiembrie 2015 O companie belgianã recruteazã

din România zece ºoferi
autocamion, salariul oferit fiind
cuprins între 1.700 ºi 1.900 euro pe
lunã.

Programul de lucru este legal,
cu respectarea timpilor de odihnã ºi
conducere. Maºinile ce vor fi
conduse de ºoferi sunt noi, cu o
medie de 1,5 ani.

Candidaþii interesaþi trebuie sã
deþinã obligatoriu permisul de
conducere categoria C, atestatul
profesional pentru transport de
marfã ºi card digital pentru tahograf.
De asemenea, aceºtia trebuie sã aibã
experienþã anterioarã ca ºoferi de
TIR. Vor fi avantajaþi candidaþii
care cunosc la nivel conversaþional
limba englezã, germanã, francezã
sau italianã.

Se va lucra în Comunitatea
Europeanã (în regim de 12
sãptãmâni de lucru cu trei sãptãmâni
libere sau opt sãptãmâni de lucru cu

douã sãptãmâni libere) sau curse
România-Europa de Sud-Est (trei
sãptãmâni lucrate cu un weekend de
45 de ore sau ºase sãptãmâni
lucrate, urmate de o sãptãmânã
liberã).

Jobul constã în livrarea sau
ridicarea operativã a mãrfurilor

conform comenzilor, minimalizarea
cheltuielilor de transport ºi
respectarea condiþiilor de conducere
ºi de odihnã.

Interviurile au loc faþã în faþã la
Oradea, Piatra-Neamþ ºi în
apropiere de Bucureºti.

Sursa: capital.ro

Salariu de 1.900 euro pe lunã
pentru ºoferi pe autocamion



Da, un plâns bun te poate face sã te
simþi mai bine. La aceastã concluzie a
ajuns o echipã de cercetare de la
Universitatea din Tilburg din Olanda
care a filmat un grup de persoane în timp
ce viziona filme emoþionante: La vita e
bella ºi Hachi: Povestea unui câine, scrie
sciencedaily.com.

Ulterior, participanþii la studiu au
fost rugaþi sã reflecteze asupra modului
în care s-au simþit.

Deºi oamenii sunt singura specie
care poate plânge emoþional, se ºtie
puþin despre funcþia plânsului. În timp ce
unii cercetãtori vãd plânsul ca pe un
strigãt de sprijin, confort sau de ajutor,
alþii cred cã rolul principal al plânsul
este de eliberare a emoþiilor. Cu toate
acestea, diferite tipuri de studii axate pe
plânsul eliberator oferã rezultate
contradictorii. Pe de o parte, plânsul
poate influenþa starea cuiva in bine, pe
de altã parte studiile de laborator care au
folosit filme emoþionale au aratãt de
multe ori o scãdere constanta a stãrii de
spirit, imediat dupa un eveniment
emoþional.

Pentru a înþelege aceste rezultate
discrepante, echipa de cercetare a
analizat atât efectele imediate ale
plânsului cât ºi pe cele pe termen mai
lung evaluând starea de spirit 20 ºi 90 de
minute mai tarziu.

Cum era de aºteptat, starea de spirit a
celor care nu plâng la filme a fost
neschimbatã ºi imediat dupã ce au vãzut
filmele. Starea de spirit a celor care au
plâns la filme, pe de altã parte, a fost mai
proastã. În 20 minute starea de spirit a
revenit la nivelul raportat înaintea
proiecþiei. În cele din urmã, dupã 90 de
minute, au raportat chiar o stare de spirit
mai bunã decat cea de dinainte de
începerea filmelor.

Cu toate acestea, se pare cã cei care
plang chiar experimenteazã o stare de
spirit mai bunã, dar numai dupã o
perioadã mai lungã de timp, spune
Asmir Graèanin, autorul principal al
studiului publicat in Motivation and
Emotion.

Sursa: smartwomen.hotnews.ro

Nu e o ruºine
sã plângi!
Plânsul are
avantajele sale

Pentru oricine viseazã la o viaþã
simplã, Giethoorn este alegerea
perfectã. Acest sat idilic din Olanda
nu are drumuri, iar accesul se face
pe apã, de-a lungul multor canale
frumoase sau pe jos, peste poduri de
lemn.

Localnicii folosesc bãrci pentru
a ajunge acasã ºi maºinile trebuie sã
rãmânã în afara satului.

Situat în provincia Overijssel,
Giethoorn are ferme cu acoperiºuri
de stuf datând din secolul al 18-lea.

Nu e de mirare cã Giethoorn este

o atracþie turisticã popularã ºi a fost
numit Veneþia Olandei sau Venetia
Nordului. Puteti face ciclism,
navigaþie sau un tur cu ghid de-a
lungul canalelor pentru a descoperi
farmecul rustic al Olandei.

Sursa: smartwomen.hotnews.ro
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În Marea Britanie închisorile sunt
arhipline ºi deþinuþii stau înghesuiþi în
celule. La polul opus se aflã Olanda,
care se pregãteºte sã închidã opt
închisori din lipsã de deþinuþi.

Olanda este foarte aproape sã
închidã definitiv opt închisori din lipsã

de deþinuþi, a anunþat miercuri
ministerul olandez al Justiþiei,
conform Agerpres.

Rata criminalitãþii este în scãdere
în Olanda. Sistemul penitenciar
olandez are o capacitate de 14.000 de
deþinuþi, însã în prezent sunt închise

numai 12.000 de persoane.
Potrivit unui raport al Organizaþiei

Criminal Justice Alliance (CJA),
publicat anul trecut, referitor la
suprapopularea închisorilor în Marea
Britanie, creºterea numãrului de
deþinuþi din închisori submineazã
reabilitarea lor ºi sporeºte riscul de
recidivã al acestora dupã ieºirea din
detenþie.

CJA, care reuneºte peste 60 de
organizaþii în întreaga lume, a cerut
guvernului britanic sã limiteze de
urgenþã folosirea pedepsei cu
închisoarea în cazurile unde nu se
impune acest lucru. Conform
reprezentanþilor organizaþiei, aceastã
pedeapsã ar trebui sã fie aleasã ’’doar
în acele cazuri serioase, recidive sau
delicte violente pentru care nu existã
altã alternativã ca sancþiune’’.

Sursa: evz.ro

Olanda desfiinþeazã opt puºcãrii din lipsã de deþinuþi

Giethoorn, satul fãrã
strãzi ºi maºini
Giethoorn, satul fãrã
strãzi ºi maºini
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Atunci când vorbim despre
Amsterdam ne vin imediat în minte
canalele nesfârºite, pieþele de flori
fremãtând de oameni, muzeele
impunãtoare sau poate permisivitatea cu
care oraºul îºi ademeneºte turiºtii veniþi
special sã savureze în coffee shop-uri
cel mai bun cannabis din lume.

Atitudinea tolerantã cu care se
mândresc locuitorii de pe Amstel este,
însã, de data recentã iar dovadã stau
aceste 4 locaþii ascunse de aglomeraþie
pe care le puteþi vizitã când trageþi o
fugã în Amsterdam.

1. Bisericã secretã din muzeul
Amstelkring

La sfârºitul anilor 1500, odatã cu
trecerea la protestantism, cultul catolic
este interzis, bisericile închise sau
transformate, iar slujbele declarate
ilegale. În casele private ale burghezilor
vremii iau naºtere mici capele
clandestine, aºa numitele “schuilkerk”.
Singura care s-a pãstrat în întregime a
aparþinut negustorului Jan Hartman ºi
ocupã etajele superioare ale locuinþei
acestuia plus douã clãdiri alãturate pe
care acesta le achiziþionase simultan.
Deoarece accesul se face urcând o scarã
îngustã ºi abruptã bisericã a fost
denumitã mult timp ºi “Ons’ Lieve Heer

op Solder” – Dumnezeul nostru din pod.
Este cel mai vechi muzeu al oraºului
dupã Rijksmuseum ºi meritã, fãrã doar
ºi poate, o vizitã.

2. Begijnhof - adãpostul
beghinelor

Beghinele constituiau o comunitate
religioasã ºi deºi nu depunea jurãmânt
de cãlugãrie propovãduiau traiul
modest, îngrijindu-se de nevoiaºi ºi
bolnavi. În timpul reformei Protestante
bisericã ce aparþinea de azilul
beghinelor a fost confiscatã ºi donatã
unei alte comunitãþi. Ceremoniile
religioase au continuat sã se desfãºoare
în secret în apropierea clãdirii de la

numãrul 34, cea mai veche casã de
lemn din Amsterdam, ce rezistã
neschimbatã de trecerea timpului. La
nici 100 de metri, pe Begijnensteeg 4,
funcþioneazã cu normã întreagã o altã
atracþie, de aceastã data laicã: De
Engelse Reet. Acest mic bar tradiþional
este deservit de familia van Veen de
peste 125 de ani, adãposteºte o varietate
de beri trapiste ºi este locaþia perfectã
pentru a savura un pahar departe de
ochii altor turiºti.

3. Tunelul ascuns sub barul
Papeneiland

Tot din perioada în care catolicismul
era ilegal dateazã ºi tunelul ce legã

barul Papeneiland( Prinsengracht, nr. 2)
de bisericã Posthoornkerk, acum
dispãrutã. Tunelul folosea drept cale de
scãpare în cazul unor vizite neprevãzute.
Puteþi ruga unul dintre chelneri sã vã
arate intrarea ºi, dacã nu v-aþi aºezat la
un pahar în locaþia anterioarã, o puteþi
face aici.

4. Anexa secretã 
a Annei Frank

Dacã sunteþi pasionat de istorie sau
interesat de Holocaust nu ar strica sã
citiþi în zborul dumneavoastrã cãtre
Amsterdam jurnalul Annei Frank:
fetiþa care s-a ascuns de naziºti,
împreunã cu familia ºi alþi evrei, într-o
anexã secretã. O gãsiþi pe
Prinsengracht 263. Destinul tragic al
micuþei a impresionat, dupã publicarea
jurnalului, milioane de cititori fiind
ulterior ecranizat ºi adaptat pentru
teatru. Doi ani ºi-a petrecut Anna între
pereþii anexei, ºi deºi acest obiectiv
turistic a devenit din ce în ce mai
popular în ultimii ani, meritã
menþionat în listã pentru autenticitatea
cu care s-au pãstrat încãperile, atât cele
ale clãdirii în care îºi desfãºurau
activitatea angajaþii familiei, cât ºi ale
anexei în sine.

Sursa: smartwomen.hotnews.ro

Oraºul Rotterdam va fi pentru a doua oarã
gazda ceremoniei de înmânare a popularelor
Europe Music Awards (EMAs) decernate de
postul MTV, aºa cum s-a anunþat duminicã, cu
prilejul desfãºurãrii ediþiei cu numãrul 21 a
acestor premii la Milano, relateazã EFE.

Celebrele recompense muzicale se întorc
astfel pentru a treia oarã în Olanda, dupã
ceremonia din 2013 care a avut loc la
Amsterdam ºi dupã cea din 1997 de la
Rotterdam.

Cu acel prilej, în urmã cu peste 20 de ani,
vedetele au fost U2, Spice Girls, Aerosmith,
Backstreet Boys, Bjork ºi Skunk Anansie,
printre alþii, cu Janet Jackson, Jon Bon Jovi,
Hanson ºi The Prodigy printre cei premiaþi.

Duminicã la Milano s-a desfãºurat cea de-a
21-a ediþie a acestor premii, lansate în 1994 la
Berlin, ca alternativã în Europa la tradiþionalele
MTV Music Awards (VMAs) ºi care de-a lungul
istoriei au celebrat artiºti precum David Bowie,
George Michael ºi Whitney Houston.

Sursa: AGERPRES

Rotterdam va fi
gazda galei
Europe Music
Awards din 2016

4 locuri secrete in Amsterdamul turistic

Cãsãtoriile între minori
oficiate în strãinãtate nu vor fi
recunoscute în Olanda începând
cu 5 decembrie, a anunþat miercuri
guvernul olandez, aflat la originea
modificãrii legislaþiei cu privire la
cãsãtoriile forþate, pe fondul crizei
imigranþilor, informeazã agenþia
de presã AFP. ‘Legea menitã sã
combatã cãsãtoriile forþate
prevede cã o cãsãtorie oficiatã în
strãinãtate între persoane care nu
au 18 ani nu va mai fi recunoscutã
în Olanda, cu excepþia situaþiei în
care cei doi soþi au împlinit între
timp 18 ani’, a explicat guvernul
olandez, în paralel cu publicarea
legii, miercuri, în Jurnalul

Oficial.
Legislaþia precedentã fixa

limita de vârstã la 15 ani. Orice
cãsãtorie ce implica persoane mai
tinere nu era recunoscutã din
cauza ‘evidentei incompatibilitãþi
cu ordinea publicã din Olanda’, a
precizat aceeaºi sursã.

Potrivit serviciilor olandeze
pentru protecþia imigranþilor tineri
(NIDOS), recunoaºterea
cãsãtoriilor ce implicã minori cu
vârste sub 15 ani fãcea obiectul
unei evaluãri juridice. ‘Aceste
cãsãtorii nu erau aproape
niciodatã recunoscute’, a subliniat
Elsbeth Faber, purtãtorul de
cuvânt al NIDOS.

Legea vizeazã, de asemenea,
sã punã capãt unei prevederi ce îi
permitea unui minor sã vinã dupã
partenerul sãu marital în cazul în
care acesta obþine azil în Olanda.

‘O fetiþã de 12 ani cu un bãrbat
de 40 de ani nu este o cãsãtorie, ci
un abuz’, a declarat deputata Attje
Kuiken, citatã de postul de
televiziune olandez NOS în
septembrie, când legea a fost
dezbãtutã în parlament.

În afara unor situaþii
excepþionale, precum sarcina,
cãsãtoria nu este autorizatã în
Olanda înainte de împlinirea
vârstei de 18 ani.

Sursa: AGERPRES

Olanda nu va mai recunoaºte cãsãtoriile
între minori oficiate în strãinãtate
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Usturoiul, deºi este cunoscut mai
degrabã ca aliment, poate fi la fel de bine
folosit ºi ca medicament pentru
nenumãrate afecþiuni printre care ºi
cãderea pãrului. Proporþiile nutritive ale
usturoiului conþin cantitãþi importante de
vitamine cum ar fi: A, B1, B2, C ºi de
asemenea substanþe minerale ca:
potasiu, sulf, fosfor, calciu, siliciu, iod,
ceea ce-l face sã aibe calitãþi terapeutice
uimitoare descoperite chiar din
antichitate. 

Iatã 3 reþete naturiste pe bazã de
usturoi care vã pot ajuta sã redobândiþi
pãrul lung ºi sãnãtos de altãdatã.

Masca naturalã pentru
regenerare

Într-un bol se amestecã:
- o lingura de ulei de ricin,
- un gãlbenuº de ou,
- o lingurã de miere de albine,
- o lingurã de usturoi pisat ºi stors.

Pentru a obþine o mascã mai
omogenã se amestecã toate ingredientele
cu puþin ºampon. Aceastã soluþie se va
aplica pe un pãr bine spãlat ºi se va þine
pe cap timp de o jumãtate de orã, pãrul
fiind acoperit cu o folie de plastic sau cu
un prosop. Dupã ce timpul s-a scurs,
spãlaþi pãrul cu ºampon ºi clãtiþi bine.
Tratamentul se repetã o datã pe
sãptãmânã.

Reþetã pentru întãrirea rãdãcinii
pãrului

O reþetã mai simplã, dar cu rezultate
bune pentru prevenirea cãderii pãrului ºi
întãrirea rãdãcinii este urmãtoarea: Se
piseazã usturoiul, se amestecã cu ulei de
mãsline, dupã care se strecoarã printr-un
tifon ºi se unge pãrul cu el la rãdãcinã. Îl

veþi lãsa pe cap timp de patru, cinci ore
acoperit cu un prosop, dupã care se spalã
pãrul cu ºampon ºi se clãteºte bine.
Reþeta se repetã o datã sau de douã ori pe
sãptãmânã.

Tratament pentru creºterea
pãrului

Un alt tratament simplu ºi eficient
cu usturoi pentru porþiunile de piele unde
nu mai existã pãr este acesta:

Se taie un cãþel de usturoi în douã ºi
cu fiecare jumãtate tãiatã se maseazã
energic zona afectatã de câte douã ori pe
zi, timp de cinci minute. Dacã nu vã este
la îndemânã sã faceþi acest tratament
ziua, puteþi sã-l aplicaþi seara ºi sã-l þineþi
pe capul înfãºurat într-un prosop pânã
dimineaþa. În maxim douã sãptãmâni
tratamentul trebuie sã dea rezultatele
aºteptate prin apariþia mai întâi a unui
puf care pe parcursul tratamentului se va
transforma în pãr. 

Mascã cu avocado (pentru pãr
deteriorat ºi uscat)

Pentru hidratarea în profunzime a
pãrului, masca cu avocado este foarte
indicatã. Este suficient sã se zdrobeascã
miezul de avocado pânã se face piure. Se
adãugã 1c. lingurã de ulei de mãsline ºi
un galbnus de ou. Se întinde uniform pe
pãr ºi se maseazã cu putere. Se lasa sã
acþioneze circa 5 minute ºi se clãteºte.

Tratament cu ulei de mãsline
sau iaurt (pentru vârfuri

despicate)
Pentru repararea vârfurilor despicate,

aplicaþi puþin ulei de mãsline (pe vârfuri)
încãlzit puþin în prealabil. Se lasã sã

acþioneze 5 minute acoperind pãrul cu
un prosop dupã care se ºamponeazã.
Puþin iaurt (natural, de preferinþã) pe
vârfuri face la fel, miracole.

Tinctura de ardei iute pentru
tratarea pãrului

Tinctura se preparã din 200 grame
ardei iute, macerat ºapte-opt zile în 100
ml alcool. Se fac frecþii energice la
rãdãcina pãrului, o datã sau de douã ori
pe sãptãmânã.

Ceai de coada calului împotriva
cãderii pãrului

Se preparã un ceai din trei linguriþe
de coada calului în 500 ml apã clocotitã.
Tratamentul constã în a spãla pielea
capului ºi a o masa cu acest ceai cald,
dimineaþa ºi seara.

Decoct din rãdãcinã de brusture
pentru regenerarea pãrului
Decoctul pentru îngrijirea ºi

regenerarea pãrului se preparã din douã

linguriþe de rãdãcini de brusture fierte 5-
10 minute în 500 ml apã. Se beau în
cursul zilei douã cãni de ceai.
Tratamentul se complecteazã cu spãlãri
ºi masãri ale pielii capului cu acelaºi
decoct, ºi dupã aceea se va unge pielea
cu ulei din rãdãcini de brusture.

Mãlaiul
Pentru stimularea creºterii pãrului,

foarte eficient este ºi masajul cu mãlai.
Cu un pumn de mãlai se maseazã bine
scalpul timp de câteva minute. Se
scuturã bine mãlaiul, dar nu se spalã
pãrul. Se repetã tratamentul 2-3 zile, abia
apoi se spalã bine pãrul.

Tratamentul cu gaz este deasemenea
foarte eficient: tamponeazã rãdãcina cu
un disc cosmetic îmbibat în gaz. Lasã sã
acþioneze 2-3 ore, apoi spalã pãrul. Dupã
ce ai aplicat o mascã fortifiantã ºi ai
clãtit-o, mai limpezeºte o datã pãrul cu
apã cu gaz (în chiuveta plinã cu apã
cãlduþã pune cam un capac de sticlã de
plastic normalã, plin cu gaz). 

Ec. Ivan Monica-Elena
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Tratamente naturiste pentru cãderea pãrului 

Cercetãrile din ultimii ani ne poartã
cãtre un nou nivel al înþelegerii existenþei
noastre. Inima este un organ fascinant
care are propria sa ‘viaþã’, generând o
energie incredibilã care ne þine în legãturã
cu ceilalþi ºi cu întregul Univers.

Inima este un organ incredibil, ea dã
viaþa transportând oxigen ºi nutriente în
tot corpul nostru, prin intermediul
sângelui, dupã un ritm extrem de precis.

Cercetãtorii aflã acum cã aceastã
maºinãrie incredibilã, de mãrimea unui
pumn, ºi nu mai grea de 300 de grame,
posedã un nivel de inteligenþã pe care abia
acum încep sã o înþeleagã. Cercetãrile
aratã cã inima joacã un rol extrem de
important în activitatea noastrã mentalã,
fizicã ºi emoþionalã, activitate care pânã
acum nici nu era bãnuitã.

Dupã douãzeci de ani de cercetãri,
Institutul HearthMath a descoperit cã

inima este un organ senzorial care se
comportã ca un centru foarte sofisticat al
existenþei fiecãrei fiinþe umane.

1. Pânã nu de mult, oamenii credeu cã
cel mai important organ este creierul, dar
câmpul magnetic al inimii este de 5000 de
ori mai puternic decât cel al Creierului, au
demonstrat recent, oamenii de ºtiinþã.

2. În starea fetalã, inima se formeazã
înaintea creierului.

3. În medie, o inimã bate de 110,000
de ori pe zi, de 40 de milioane de ori pe an
ºi de 3,5 bilioane de ori într-o viaþã.

4. Într-o orã, inima produce energia
necesarã pentru a ridica 907.185 la o
înãlþime de 0, 9144 metri. Într-o orã ºi 15
minute, inimã poate ridica o Toyota
Prius!

5. Sursa bãtãilor inimii este inima
însãºi, iar nu creierul. Inima bate de la
sine. Atunci când se efectueazã un

transplant de inimã, aceasta nu poate fi
conectatã cu creierul.

6. Impulsul electric al fiecãrei bãtãi de
inimã poate fi mãsurat de la aproximativ
1, 200 m distanþã de corp!

7. Impulsul electric al inimii este de
40-60 de ori mai puternic decât cel al
creierului. Este cu mult mai puternic decât
impulsul electric al oricãrui organism din
corp.

8. Inima trimite mai multe informaþii
cãtre creier decât creierul cãtre inimã.

9. Sistemul vascular al inimii mãsoarã
60.000 de mile lungime (96.5606 km) ºi
poate înconjura pãmântul de douã ori.

10. Celule miocardice de la oameni
diferiþi puse împreunã, se acomodeazã,
stabilesc legãturi ºi reuºesc sã funcþioneze
la unison, ca un întreg, au descoperit
cercetãtorii. În cazul celulelor nervoase,
aceste principii nu sunt valabile.

11. Electricitatea pe care o genereazã
inima poate fi detectatã ºi mãsuratã în
patternurile creierului unei persoane aflatã
în apropiere.

12. Inima are de fapt propriul sãu
creier. Un creier care genereazã de 50 de
ori mai multã energie electricã ºi de cinci
mii de ori mai multã putere magneticã
decât creierul.

13. Undele creierului unei mame se
conecteazã la bãtãile inimii bebeluºului ei.

14. Când o persoanã se simte stresatã,
copleºitã, anxioasã, nesigurã ºi temãtoare,
inima trimite semnale haotice ºi
incoerente cãtre creier / minte, atrãgând
stresul.

15. Atunci când în mod sincer simþi
speranþã ºi compasiune, inima ta
transmite semnale coerente ºi armonioase
cãtre creier, înlocuind sentimentul izolãrii
de ceilalþi, cu senzaþia apropierii.

15 curiozitãþi ABSOLUT incredibile
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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 

www.viactiv.de               www.viactiv.ro

Începând cu 01.10.2015 "BKK vor Ort" ºi-a schimbat numele în VIACTIV Krankenkasse
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INTEGRAMÃ

Un hoþ îi spune la un
politician:

- Dã-mi banii tãi!
- Sã ºtii cã sunt un politician.
Hoþul îºi scoate masca ºi îi

spune:
- Atunci dã-mi banii mei!

***** 

S-a demonstrat ºtiinþific faptul
cã atunci când douã cupluri se
întâlnesc faþã în faþã, fetele se uitã
una la îmbrãcamintea celeilalte, iar
bãrbaþii se uitã fiecare le partenera
celuilalt.

***** 

Copilaºul de cinci ani ajunge
în pod. Vede lucruri pentru bebe-

luºi: scaun cu mãsuþã, scrânciob,
cãluþ de lemn, cãrucior… Coboarã
precipitat ºi bucuros:

- Mamã, tatã, o sã am un
frãþior!

- Cum aºa!?
- Pãi barza a lãsat deja în pod

tot ce îi trebuie!

***** 

Tatãl ºi fiica se uitau la
televizor în salon în timp ce, în
bucãtãrie, mama spãla vasele iar
fiul le ºtergea. Deodatã se auzi în
bucãtãrie un zgomot de farfurii
cãzând la pãmânt ºi fãcându-se
þãndãri. Fiica privi la tatãl ºi spuse:

- A fost mama.
- De unde ºtii? o întrebã

acesta.
- Pentru cã nu a spus nimic.

***** 

Cafeaua este o bãuturã
magicã. O mulþime de copii au
apãrut pe lume numai dupã
expresia: “Ieºi la o cafea?”

***** 

Alinuþa la cinci ani o observã
pe sora mamei sale în timp ce se
machia. Împinsã de curiozitate, o
întrebã:

- Mãtuºicã, de ce te machiezi?
- Ca sã fiu frumoasã, rãspunse

mãtuºa.
- ªi dureazã mult pânã îºi face

efectul?

BANCURI,  GLUME...

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

vei rãspunde corect la urmãtoarea întrebare:

Întrebare:

Când se deschide noul Magazin FOODEX ºi unde?

Rãspuns:
____________________________________________________________

____________________________________________________________

Nume__________________________________________________; 

Prenume ___________________________________________________;

Adresa _____________________________________________________

____________________________________________________________

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

Câºtigãtorul din
numãrul trecut
este ªTEFAN

ªUTEU-
CADOLZBURG



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

ªofer profesionist-mecanic utilaj greu (macara,
buldozer, excavator etc) caut de lucru în Germania,
zona Tubingen- Stuttgart. Rog seriozitate. Telefon:
07071 7787849, dupã ora 19 sau 0040 763914909.

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 

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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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!

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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