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Ziar distribuit în Austria, 
Belgia, Germania ºi Olanda

Erscheint in:  Belgien, Deutschland,
Niederlande und Österreich 

Sã împãrtãºim bucuria noastrã
ºi celor din jur

România, de ºase decenii 
la ONU 

Un român care lucreazã în
Austria ascunde o poveste
incredibilã

Teatru de umbre ºi ateliere de
creaþie pentru copii

Era un pianist din Iaºi fãrã
pian. Acum studiazã la
Academia de Muzicã din
Maastricht.
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Un An Nou! Unul promiþãtor, aº putea spune. Cel
puþin, pentru noi. Chiar dacã nu am plãnuit  cu mult timp
înainte,  iatã cã reuºim sã lãrgim  sumarul ziarului. Nici nu
v-am obiºnuit bine cu noile rubrici, cã deja venim cu altele.
Din acest numãr, ziarul VOCEA TA va avea 32 de pagini,
Jumãtate policromie, jumãtate alb-negru. Rubrici noi,
cerute de cãtre cititorii noºtri, de mai mult timp. Dorinþele
dumneavoastrã sunt importante pentru noi. Prima rubricã
solicitatã, este cea de SPORT. Lunar, în pagina 25 veþi
putea citi informaþii referitoare la  rezultatele obþinute în
diferite competiþii , dar ºi curiozitãþi din lumea sportului.  O
altã paginã este cea de HOBBY;  lunar vom creiona în
pagina 25, cele mai îndrãgite activitãþi ale dumneavoastrã.

Nu am uitat nici de " personalitãþile uitate". În pagina 26 ne

vom aminti de oameni celebri care au fost daþi uitãrii.De
asemenea,  "Noutãþile legislative" vi le vom prezenta în
pagina 27.

Sper ca, pe viitor, numãrul de pagini pe care îl are
ziarul VOCEA TA sã poatã satisface curiozitatea fiecãrui
cititor.  Ne-am propus ca  prin diversitatea  informaþiilor de
actualitate, dar  ºi a paginilor de divertisment sã ajungem
în casele tuturor.

Dacã aþi observat, în decurs de douã luni am adãugat
8 pagini la ziar, dar nu am mãrit preþul abonamentelor, nu
am micºorat tirajul,  din contra, l-am crescut  ºi chiar am

mãrit aria de distribuþie. Acest lucru este posibil  ºi datoritã
dumneavoastrã. Numãrul abonamentelor creºte în fiecare
lunã, semn cã  nu vã dezamãgim. De asemenea, partenerii

noºtri au încredere în publicaþia
noastrã ºi ne cautã. 

Aº mai spune ceva: semne bune anul are!  Ziarul
VOCEA TA  a  împlinit frumoasa vârsã de 6 ani. Continuãm
prin a ne arãta profesionalismul ºi tenacitatea în ceea ce
noi ºtim cel mai bine:  informarea corectã a cititorilor
noºtri. Trebuie sã recunosc cã am norocul de a avea  lângã
mine o echipã de profesioniºti care fac muncã de
voluntariat. Oare, câte persoane mai fac aºa ceva în ziua de
astãzi? Oare,  câþi oameni mai fac ceva pentru semenii lor
fãrã  a aºtepta ceva în schimb? Vã mulþumesc, dragi mei

colegi.  Sunteþi minunaþi ºi pot afirma,  cu mâna pe inimã,
cã sunt mândrã de voi! Vã mulþumesc cã existaþi ºi cã
sunteþi atât de devotaþi  muncii de jurnalist.

BREF de Ionela van Rees- Zota

Bine ne-am regãsit stimaþi cititori!
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DECERNAREA PREMIILOR

CELOR MAI IMPORTANTE 

PERSONALITÃÞI FEMININE 

ALE ANULUI 2015

Fãt-
Frumosul
cinematografiei
româneºti
– Aºa l-am 
cunoscut eu pe 
Florin Piersic...–
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GÂNDURI de GERAR
2016 - an bisect. Alegãtorilor li se dã o zi în

plus pentru a se informa mai bine în vederea

exerciþiilor electorale ce urmeazã !? În Duminica

Orbului ! Deºi e una singurã, anul ãsta se vor

declara douã. De primãvarã ºi de toamnã ! Vãd

cã amicul Radu Tudor n-a avut somn în noaptea

dintre ani. În prima zi a anului mã întreaba, pe facebook, dis-de-dimineaþã: "- Cu

cine votaþi ?" E mult prea devreme, amice, pentru a rãspunde la aceastã întrebare

! Mult prea devreme ! Întâi sã vedem partidele curãþate de potlogari. Deocamdatã

sunt trâmbiþate angajamente. Peste tot. ªi de o parte ºi de cealaltã a marilor

dalmaþieni ! Lumea ºtie deja cã, la români, angajamentele se iau doar pentru a fi

încãlcate. Aºtept deratizarea de iarnã-primãvarã ! Sã mai are DNA-ul ºi, apoi, sã

fie semãnate noile seminþe ! De calitate, tratate cu soluþii eficiente împotriva

corupþiei, declaraþiilor inepte, promisiunilor fãrã acoperire ...Despre partiduleþele

bastarde, nãscute prin parlamentul imoral, pline de traseiºti, nici n-ar trebui sã

mai discutãm în acest an. Cu siguranþã, vor rãsãri altele noi. Ca ciupercile !

Inclusiv cele de unicã folosinþã ! De tip familial ! Atenþie ! Cele prea colorate, se

ºtie, sunt otrãvitoare ! Guvernul de 366 de zile (!), dupã victoria glorioasã a

adoptãrii bugetului, a dat-o cotitã. A mai fãcut analize, psihanalize ºi-a zis, în final,

fie ! Mãrim salariul minim ! Din pãcate a tãiat de la investiþii cã sã-l mãreascã la

1.250 de lei. De Paºti ! Al cui, vom vedea ! Între timp, unii miniºtri o dau din gard

în gard. Cu declaraþii nepotrivite, unele reinterpretate de mafioþi cum le convine

mai bine. O fi din cauza vinului fiert ?! Cu mirodenii de import ! Preºedintele ne-

a spus una, ne-a spus alta ºi a ºters-o peste baltã la un tenis ! O fi având peºte ?

Balta. Bine cã, mãcar el, priveºte cu încredere viitorul, care capãtã contur ºi

consistenþã ! Aºa sã fie ! Dupã cum am prevãzut, atacurile sistemului mafiot sunt

tot mai veninoase, ceea ce înseamnã cã neamþul e pe drumul cel bun ! Ultimul e

de noaptea minþii ! Vorba lui MB. Florin Chilian a gãsit mâna criminalã de la

Colectiv !?! Paranoici sunt de când lumea ºi vor mai fi ! La noi, se pare, proporþia

este peste media generalã ! ªi Florin ºi colonelul STS (!?!) de la guvern trebuie,

întâi ºi întâi, verificaþi de un psihiatru. Urgent ! Altfel, paranoia cuprinde încet-

încet România ! Aºa se întâmplã cu mai toate popoarele slab educate.

Parlament nu mai avem ! Din clipa în care alianþa USL a decedat. Când ar fi

trebuit organizate alegeri anticipate. În bãncile Casei Poporului (sic!) stau niºte

ilegitimi care îºi bat joc zilnic de întregul popor. "- Bã, eu fac legea !" Ultima a fost

votarea, la finalul anului, de noi privilegii. Lor ºi aleºilor din reþelele lor mafiote, ce

alimenteazã conturile ! Constat cã noua societate civilã a închinat steagul,

mirându-se de ce a fost în stare prin toamnã !

Doar DNA-ul mai umblã cu steaua (sus) ºi laþul ursului (jos) sã mai prindã

câte un rechin, însã plasa are, încã, ochiuri mari ! Înregistrãm succesuri peste

succesuri în domeniul culturii. Uniunea Scriitorilor Puºcariaºi, recent înfiinþatã,

sporeºte ! Librãriile sunt aprovizionate cu noi ºi variate lucrãri ºtiinþifice. Cel mai

mult mi-a plãcut cea cu emoticoane ! ªtiinþã 0,00003% ! Aflu de la Ministerul

Finanþelor cã în perioada 2007 - 30 noiembrie 2015, România a primit de la

Uniunea Europeanã31,94 miliarde de euro(inclusiv fonduri de preaderare), iar

România a contribuit la bugetul U. E. cu 12,12 miliarde de euro. Cea mai slabã

absorbþie a fost la fondurile structurale ºi de coeziune, alocate României prin 7

programe operaþionale. Doar 58% din cele 19,2 miliarde de euro alocate. S-ar

putea ca suma sã creascã, dacã nu mai demolãm din bucãþelele de autostrãzi

inaugurate, cu surle ºi trâmbiþe, în capania electoralã a marelui pontist !

Analizând bilanþul, concluzie vine de la sine asupra "bunelor guvernãri" Boc

/ Bãsescu-Ponta ! Despre cea din urmã aflãm din ce în ce mai multe nefãcute !

E clar cã avem o mare problemã. De cadre. Lipsesc profesioniºtii. Ca sã fiu exact

avem, în posturi de decizie, doar profesioniºti în ale furatului ºi înºelatului ! Te

cutremuri ce scot, searã de searã, la luminã câinii de pazã ai democraþiei ! A mai

trecut o zi naþionalã. A României. Tristã ! Fãrã a avea curajul sã spunem deschis

adevãrul istoric. Consfinþirea unirii cu Regatul României a provinciilor Basarabia,

Bucovina, Transilvania, Banat, Criºana, Maramureº ºi Sãtmar s-a legiferat prin

Decretul-lege nr. 3631 la 11 decembrie 1918, semnat de Ferdinand I ºi de I.I.C.

Brãtianu, iar pe 29 decembrie Parlamentul României voteazã legile de ratificare a

unirii provinciilor amintite cu România. Abia la 4 iunie 1920 prin Tratatul de pace

de la Trianon între Puterile Aliate ºi Asociate ºi Ungaria este recunoscutã pe plan

internaþional Unirea Transilvaniei, Banatului, Criºanei ºi Maramureºului cu

România; a Slovaciei ºi Ucrainei Subcarpatice cu Cehoslovacia; a Croaþiei,

Sloveniei ºi pãrþii de vest a Banatului cu Serbia etc., care a intrat în vigoare la 25

iulie 1921. Realitatea aratã cã ziua naþionalã a multor þãri este, de regulã, ziua

când acel stat îºi declarã independenþa ºi nu când se mai alipeºte o provincie sau

alta. S.U.A. îºi sãrbãtoreºte Ziua Naþionalã pe 4 iulie ºi nu ziua unirii cu cel de-al

50-lea stat. Hawai. 21 august 1959. De fapt, vãd cã nimeni nu-ºi mai aminteºte

cã România ºi-a declarat independenþa în zilele de 9 ºi 10 mai 1877 ? Deºi avem

multe sãrbãtori naþionale, laice ºi religioase, cele douã zile nu au, nici la aceastã

datã, un astfel de statut ! În rest, pentru 2016, scenarii peste scenarii. Care de

care mai paranoice. Cel cu sfârºitul lumii a ajuns pe ultimul loc ! Între timp la noi

ºi la fraþii noºtri de peste Prut, ºparlamentarii joacã tontoroiul pe trupul þãrii.

Curat, noaptea minþii !

Sergiu Gãbureac

EEDDIITTOORRIIAALL

Anul 2016 s-a deschis la Institutul Cultural
Român din Berlin cu o expoziþie importantã de
sculpturã ºi instalaþie – The Facets of
Hyperconnectivity / Faþetele Hiperconectivitãþii – care
se va desfãºura în spaþiile galeriei proprii. Vernisajul
expoziþiei a avut loc în 8 ianuarie, cu începere de la ora
19.00, expoziþia putând fi vizitatã pânã în 5 februarie
a.c.. Evenimentul este organizat de ICR Berlin, în
colaborare cu Asociaþia Many Colors.

Expoziþia colectivã de sculpturã ºi instalaþie The
Facets of Hyperconnectivity, curatoriatã de Simona
Antoniu, este construitã în jurul conceptului de

comunicare; lucrãrile abordeazã teme precum
comunicarea verbalã autenticã, desfãºuratã în spaþiul
offline, oralitatea, sondarea psihologicã, empatia,
intuiþia, lumea interioarã, cea construitã pe repere non-
virtuale. În epoca tehnologiei faptul de a fi conectat, de
a fi online a devenit un imperativ, indiferent de
eficienþa sau calitatea comunicãrii stabilite astfel. Ceea
ce ar fi trebuit sã fie un mijloc de comunicare, devine
astfel un scop în sine, iar acest aspect aduce cu sine
multiple modificãri sociale ºi culturale. Oralitatea
internetului tinde a se substitui culturii tiparului,
intervenind în mecanismele de gândire ale omului
contemporan, altfel spus determinând un anumit tip de
spontaneitate, dar ºi de rapiditate echivalentã adeseori
cu superficialitatea, ori de comprimare ºi generalizare
a mesajului transmis.

Vor fi prezentate lucrãri realizate de 9 artiºti din
România ºi Franþa: Darie Dup, Vlad Basarab, Franz
Galo, Gabriel Brojboiu, Georgiana Cozma, Adrian
Moise, Irinel Moldoveanu, Marina Antoniu.

Expoziþia The Facets of Hyperconnectivity a fost
prezentatã la Centrul Cultural „Palatele
Brâncoveneºti”, Mogoºoaia, în perioada 10 – 31 mai
2015 ºi face totodatã parte dintr-un amplu proiect
curatorial de artã vizualã desfãºurat de-a lungul a doi
ani, care cuprinde o serie de evenimente culturale
conexe precum conferinþe, expoziþii de artã vizualã,
performance, workshop-uri, audiþii de muzicã
experimentalã ºi contemporanã – se spune într-un
comunicat al ICR Berlin, remis redacþiei.

http://ziarulfaclia.ro

Galeria ICR BERLIN. EXPOZIÞIA „THE
FACETS OF HYPERCONNECTIVITY”

Am trecut de curând pragul unui Nou An. ªi mulþi
dintre noi mai pãstreazã încã în suflet bucuria
Crãciunului, bucuria Naºterii Mântuitorului, acea
bucurie care vine de la Dumnezeu Tatãl ºi care e mai
presus de orice bucurie pãmânteascã. 

Oare cum ar fi dacã am trãi tot anul, mãcar în
inimile noastre, sau în gesturi mici, bucuria
Crãciunului?... Sã lãsãm aprinsã Lumina adusã de
Hristos în sufletul ºi în viaþa noastrã pentru a putea
spune tuturor: Bucuraþi-vã! Bucuria creºtinã este mai
presus de bucuria fireascã. Nu putem noi cuprinde în
sufletele noastre câtã bucurie vrea Dumnezeu sã ne
dea.  Avem nevoie de bucurie sfântã ca de pâinea cea
de toate zilele. Sfântul Apostol Pavel spune cã: ”Noi
suntem lucrãtori de bucurie” ( II Corinteni 1:24). Ca sã
fim lucrãtori de bucurie trebuie sã facem ceva pentru
binele altora ºi atunci când facem ceva pentru binele
altora facem ºi pentru binele nostru. Sã sfinþim timpul
vieþii noastre prin credinþã, fapte bune ºi dragoste faþã
de aproapele. Un simplu gest de bunãtate aduce
bucurie, un cuvânt frumos spus din toatã inima aduce
bucurie, o îmbrãþiºare puternicã datã aproapelui când
acesta trece prin momente grele aduce bucurie, un
zâmbet din inimã, o privire caldã  poate aduce de
asemenea bucurie. Bucuria omului e Omul. Oamenii
se cautã unul pe celãlalt pentru a comunica, pentru a-ºi
deschide sufletele, pentru a suspina ºi a se bucura
împreunã, pentru a fi în comuniune. Sã ne bucurãm de
viaþã ºi sã-i mulþumim Tatãlui Ceresc pentru ea. Sã ne
bucurãm de lucrurile simple. Sã privim seninãtatea
cerului, sã privim soarele cât de frumos strãluceºte ºi
încãlzeºte, sã privim natura din jurul nostru ºi sã vedem
ce frumos radiazã, sã tragem aer curat în pieptul nostru
ºi sã spunem ”Doamne ajutã!”, va fi bine, pot sã trec
peste orice obstacol cu puterea lui Dumnezeu. Cel mai
frumos om este acela care este plin de bucurie, care
zâmbeºte ºi iubeºte! Sã ne bucurãm cã suntem iubiþi de
Dumnezeu! Sã facem în aºa fel încât bucuria noastrã sã

fie molipsitoare pentru cei din jurul nostru, fie cã
suntem acasã sau la serviciu sau în compania
prietenilor. Dacã ne putem face lucrãtori de bucurie,
vom putea avea ºi noi bucurie din bucuria altora. Sã
încercãm sã semãnãm iubirea ºi bucuria peste tot pe
unde mergem, sã fim o luminã în acestã lume. În Sfânta
Scripturã întâlnim de nenumãrate ori îndemnul de a ne
bucura, pentru cã Dumnezeu doreºte ca tot neamul
omenesc sã fie cuprins de bucurie…”ca bucuria Mea
sã fie în voi ºi ca bucuria voastrã sã fie deplinã.” (Ioan
15, 11). Apostolul Pavel în Epistola cãtre Filipeni 4, 4
le cere credincioºilor: ”Bucuraþi-vã pururea întru
Domnul. ªi iarãºi zic: Bucuraþi-vã.” ºi numãrã bucuria
între roadele Duhului Celui Sfânt: ”Iar roada Duhului
este dragostea, bucuria, pacea, îndelungã-rãbdarea,
bunãtatea, facerea de bine, credinþa” (Galateni 5, 22).
Bucuria duhovniceascã a creºtinului nu este veselie
zgomotoasã; poþi fi bucuros chiar ºi la  necaz. ”Pe cel
ce se bucurã în Domnul, nici un necaz nu-l va scoate
din bucuria lui”, spunea Sfântul Ioan Gurã de Aur.

Aceasta bucurie duhovniceascã este o bucurie
lãuntricã, înaltã, ce vine dintr-un izvor duhovnicesc, la
care lumea din afarã nu poate ajunge. Noi trebuie sã
nãzuim spre dobândirea unei bucurii lãuntrice care sã
nu þinã de condiþiile exterioare. În acest scop, unul
dintre mijloace este supunerea necondiþionatã faþã de
voia lui Dumnezeu, iar altul e slujirea aproapelui.
Numai învãþând deplina uitare de sine ºi slujirea vom
putea avea în noi bucuria adevãratã. Fiecare nevoinþã a
dragostei ºi a lepãdãrii de sine sporeºte bucuria acesta
ºi ne dã sã înþelegem care este scopul adevãrat al vieþii.
Dragi cititori Dumnezeul dragostei ºi al bucuriei sã vã
umple inima de bucuria care vine de Sus!  Sã
împãrtãºiþi bucuria aceasta ºi veþi gãsi oameni fericiþi,
iar fericirea lor nu va face altceva decât sã vã aducã
dumneavoastrã bucurie!...Bucuraþi-vã, sunteþi o
minune! 

Adriana-Lucia Ciugudean

Sã împãrtãºim bucuria noastrã ºi celor din jur



Timpul. El reprezintã un
element atât de important al
vieþii cotidiene, fãrã de care nu
putem sã ne imaginãm existenþa
noastrã. Însemnãtatea acestuia
este capitalã, însã trecerea lui
este indirect proporþionalã cu
valoarea intrinsecã. Au trecut
sãrbãtorile, Naºterea Domnului
ºi Tãierea împrejur a Domnului
(Anul Nou) ºi iatã-ne aflaþi deja
în Noul An 2016. Urmeazã
Botezul Domnului ºi se încheie
perioada frumoasã ºi liniºtitã.
Apoi reintrãm în alergarea
zilnicã. Fiecare dintre noi s-a
strãduit, dupã putinþã ºi
posibilitãþi, sã se pregãteascã
cum se cuvine pentru aceste
evenimente frumoase. Toþi am
petrecut alãturi de familii, rude,
prieteni ºi cunoscuþi, cã doar a
fost Crãciunul. 

Mi-aº dori sã vã întreb,
bineînþeles dacã îmi permiteþi,

acum cã am început o nouã
etapã din vieþile noastre, aþi
simþit Crãciunul prin inter-
mediul elementelor prezente în
jurul dumneavoastrã? Ne-am
bucurat de tot ceea ce am gãsit
în jur, de Moºi Crãciuni, de

luminiþe ce au împodobit
fiecare colþiºor al oraºelor, de
globuleþe, de cadouri, brãduþii
minunaþi ºi verzi, etc..? Oare,
au toate acestea de-a face cu
realitatea Sãrbãtorii Naºterii
Domnului, cu faptul cã Pruncul

Iisus S-a nãscut într-o iesle
sãracã? Parcã pierdurãm din
vedere esenþa, parcã uitarãm de
ce ne strângem din oricare
colþiºor de lume. Sã nu ne
prefacem cã am uitat, dacã
Domnul nu Se nãºtea, noi nu

aveam Crãciunul!
Toatã pregãtirea exterioarã

a fost necesarã, dar pentru
sufletele noastre am fãcut ceva
ca sã fi putut primi Sãrbãtorile
cu adevãrat? Timpul trece ºi cu
el deodatã trecem ºi noi. A
început un nou an. Sã ne
propunem nu numai bucurii
materiale ºi impliniri exterioare.
Sã facem ceva ºi pentru
sufletele noastre. Sau în primul
rând pentru acestea! Sã ne
întrebãm sufletele: sufletul
meu, ce îþi doreºti tu în noul an,
ce nevoi ai, cum pot sã fac eu
mai mult pentru tine? 

Vã aºtept la sfârºit de an ce
tocmai a început, sã ne
analizãm reuºitele sufleteºti. Ce
bucurie, sã putem spune la
sfârºit de an 2016: La mulþi ºi
binecuvântaþi ani, suflete al
meu!

Pr. Ionuþ Pãun, Bamberg
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Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti
din România lanseazã concursul
Premiile UZPR pentru anul 2015.

Competiþia se adreseazã
profesioniºtilor din mass-media,
membri ai UZP din þarã ºi din
Diaspora ºi este un prilej de
confirmare a valorilor jurnalismului
românesc ºi de promovare a
rãspunderii sociale a acestei

profesiuni. Sunt alese, în fiecare
primãvarã, cele mai bune producþii
de presã scrisã ºi on-line, de carte de
specialitate, de radio ºi televiziune.

Lucrãrile apãrute ori difuzate în
cursul anului 2015 vor fi trimise pe
adresa Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti din România: B-dul
Nicolae Bãlcescu nr. 21, et.4, cam
27, sect 1 Bucureºti, pânã data de 30
ianuarie 2016. Acestea vor fi însoþite

de un formular de înscriere
cuprinzând datele de contact ale
concurentului.

TEMA CONCURSULUI este în
acest an: ROMÂNIA – oameni ºi
idei.

Criteriile de evaluare vor fi
creativitatea ºi relevanþa pentru tema
concursului, originalitatea
perspectivei din care este tratat

subiectul, capacitatea acestuia de a
genera reacþii în rândul publicului.

Juriul, alcãtuit din profesioniºti
în domeniul mass-media, va alege
cele mai bune trei lucrãri pentru
fiecare secþiune. Premiile se vor
decerna în cursul lunii martie 2016,
într-un cadru festiv. Rezultatele
concursului vor fi publicate pe web-
site-ul Uniunii: uzp.org.ro ºi în
revista editatã de UZPR.

Concursul
PREMIILE
UZPR –
2015

Nimeni nu are totul, aºa cã nu
suntem niciodatã lipsiþi de
opþiuni.Cum spunea filosoful Albert
Camus, „viaþa este suma opþiunilor
noastre“. Iar de vreme ce am înþeles
cã deciziile ne aparþin ºi putem trasa
singuri cãrãrile destinului nostru în
funcþie de alegerile pe care le facem,
am decis sã încep sã învãþ cum sã
transform orice opþiune, într-o
oportunitate.Aºa cã am înghesuit într-
un buzunar ambiþia, perseverenþa,
dorinþa de progres,m-am accesorizat
cu un zâmbet complice ºi mi-am
propus sã fiu chiar eu eroul în
povestea mea. 

Scopul? FERICIREA. Cã am
omis sã mai fim ºi fericiþi. Jonglãm
cu grijile ºi probleme, facem slalom
printre obligaþii de tot felul, ba acasã,
ba la servici ... uitãm sa ne facem
timp ºi pentru noi, sã devenim poezia
sufletului nostru. Iar timpul, dragii
mei, este ingredientul care ne alunecã
printre degete, luând cu el întreaga
noastrã existenþã. Deci cert este, cã
trebuie sã facem ceva ACUM! Viaþa
nu ar trebui vãzutã în alt mod, decât
ca pe o victorie. Nefericirile sunt
alegerile noastre, deci haideþi mai
bine sã investim în altarul credinþei.

Oameni buni, singura rãspundere
adevãratã este faþã de propriul nostru

potenþial, faþã de propria noastrã
inteligenþã. Dimensiunea succesului
nostru este mãsuratã de puterea
dorinþelor noastre, de cum reuºim sã
gestionãm dozajul de pozitivism.
DA! Acesta este secretul succesului.
POZITIVISMUL. Cred în el cu tãrie
ºi vreau sã îl îmbrac în fiecare zi. 

Nu ºtiu voi, dar eu nu am de gând
sã port în mine vinovãþii care nu îmi
aparþin. Vreau sã fiu devotatã
lucrurilor mãrunte. Si chiar dacã o sã
mã simt obositã, o sã cern speranþã în
fiecare zi. O sã iubesc mai mult ºi o sã
trãiesc în armonie. O sa zâmbesc
necontrolat ºi o sã iert. O sã cred în
mine ºi o sã fabric idei ... îmi voi clãdi
acel ”mâine”, de la care nu o sã fiu
nevoitã sã îmi iau concediu. O sã învãþ
ºi o sã acumulez experienþã. Cunoaº-
terea urmeazã experienþa. 

Nu ºtiu tu omule, dar eu nu o sã-
mi învãþ sufletul sã îºi strige durerea
ºi nu o sã permit sã mã mângâie
singurãtatea. Nu voi semãna
neglijenþã ºi invidie si nu o sa îmi fac
din suflet, sicriu. Nu vreau sã aleg sã
rãtãcesc în abisul necunoºtiinþei,
pedalând în gol. Sãrac este acela care
pierde timpul în zadar.

Deci,tu ce alegi sã faci astãzi? Eu
aleg sã fiu fericitã!!!

Iulia Teleºpan

Gânduri la miezul nopþii 

La mulþi ºi binecuvântaþi
ani, suflete al meu!
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Gala Celebrity FEMEI DE SUCCES a
avut loc în ziua de 17 decembrie 2015 la
Ambasad’Or Events, în localitatea Otopeni, str.
Drumul Odãii 34-36, Ilfov, la câþiva km. Nord-
Vest de Bucureºti, un complex de lux al cãrui
preºedinte este omul de afaceri Nicuºor STAN.

Cea de-a XII-a ediþie a Galei FEMEILE
DE SUCCES a fost organizatã de Professional
Celebrity, SUCCESSFUL WOMEN
MAGAZINE, împreunã cu Ambasad’or Events,
cu partenerul oficial ROMVAC – sub
conducerea domnului Constantin Chiurciu,
director general Romvac ºi a doamnei Viorica
Chiurciu, medic ºi cercetãtor ºtiinþific – ºi cu
sprijinul mai multor sponsori.

,,Nimic nu poate fi mai frumos decât: sã fii
femeie, sã poþi da viaþã, sã poþi fi mamã, sã poþi
fi o femeie de succes în carierã ºi sã dai mâna
cu arta ºi cultura“ – spunea multipla campioanã
olimpicã ºi mondialã, Elisabeta LIPÃ, în
prezent Ministrul Tineretului ºi Sportului, cea
care a fost mulþi ani Preºedinta juriului Galei
FEMEI DE SUCCES.

Multe femei din România au ajuns celebre
reuºind sã îmbine cariera cu familia printr-o
muncã asiduã, cu o bunã calificare profesionalã,
prin devotament ºi respect faþã de instituþia
familiei, prin dragoste ºi respect faþã de bãrbatul
iubit, pe care ºi l-au ales drept partener de viaþã,
prin ocrotire ºi dragoste maternã faþã de copiii
cãrora le-au dat viaþã. 

O astfel de FEMEIE CELEBRÃ este ºi
Doamna Ionela van REES-ZOTA – juristã de
profesie, soþie credincioasã, mamã ocrotitoare a
celor doi bãieþei, cãrora le-a dat viaþã – ºi care, cu
toate cã a ales sã trãiascã în Germania – unde a
învãþat ºi limba germanã ºi s-a integrat perfect
noului stil de viaþã – nu a uitat niciodatã cã este
româncã ºi, de 6 ani, conduce cu succes ºi
profesionalism Redacþia ziarului VOCEA TA
din Nürnberg, publicaþie destinatã românilor din
Austria, Belgia, Germania ºi Olanda.  

La Gala Celebrity FEMEI DE SUCCES
2015  Doamnei Ionela van REES-ZOTA, i s-a
acordat, aºa cum era ºi firesc, PREMIUL DE
EXCELENÞÃ pentru cea mai bunã jurnalistã
din diaspora. Premiul a fost ridicat de Domnul
Doru Dinu Glãvan, Preºedintele UZPR.

Din cele 100 de FEMEI DE SUCCES
2015, care au mai primit premii, amintim doar

câteva nume celebre: Elena Meriºoreanu, Stela
Popescu, Cezara Dafinescu, Florentina
Fântânaru, Ionela Prodan, Adriana Antoni,
Corina Chiriac, Simona Halep.

DECERNAREA PREMIILOR CELOR
MAI IMPORTANTE PERSONALITÃÞI
FEMININE ALE ANULUI 2015 – care a vut loc,
aºa cum spuneam, în România, la mijlocul lunii
decembrie 2015 – reprezintã pentru
deþinãtoarele acestui premiu o încununare ºi o
recunoaºtere a valorii ºi celebritãþii lor, a
profesionalismului, a competenþei ºi a
strãduinþei de care au dat dovadã, întregul an, în
munca de rãspundere pe care o fac în folosul
semenilor lor. 

Juriul care a decis acordarea PREMIILOR
DE EXCELENÞÃ ALE ANULUI 2015 a fost
alcãtuit din mai multe personalitãþi masculine si
feminine: doamna Florina KENDRICK, actriþã

de la HOLLYOOD – Preºedinta juriului,
domnul Cristian ÞOPESCU – Vicepreºedinte,
actorul Daniel GANEA ºi domnul Nicuºor
STAN – Vicepreºedinþi. 

„Succesul feminin al celor mai distinse
personalitãþi din România a demonstrat de la
an la an valoarea naþionalã a româncelor
care sunt, dincolo de soþii ºi mame,
adevãrate exemple în cariera lor” – a spus
Mihaela ªERBAN, organizatoarea
evenimentului.

Cele 100 de nominalizãri reprezintã o
profundã consideraþie din partea unui juriu
competent, a publicului ºi a presei. Au fost
nominalizate FEMEI DE SUCCES din
diverse domenii de activitate: actorie,
administraþie, culturã, învãþãmânt, jurnalism,
modã, muzicã, popularitate, sãnãtate, sport,
televiziune etc. 

”Bãrbaþii au nevoie de femei care sã nu
confunde independenþa cu egoismul. Este
foarte important ca femeia de lângã tine sã te
înþeleagã, sã te susþinã ºi sã-þi ofere un tonus
bun de fiecare datã. Femeile care au fost
premiate în aceastã searã meritã din plin
aplauzele noastre, pentru cã ele ºi-au câºtigat
statutul prin valori precum perseverenþa, munca
ºi profesionalismul” – declara Domnul Nicuºor
STAN, preºedintele complexului de lux
Ambasad’or Events, la încheierea galei de
premiere.

DECERNAREA PREMIILOR  
PERSONALITÃÞI FEMININE

Gala Celebrity
FEMEI 

DE SUCCES
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PREMIILE – FEMEI DE
SUCCES ALE ANULUI 2015

PREMIU DE EXCELENÞÃ PENTRU 35
DE ANI DE CARIERÃ ÎN FOLCLOR – Elena
MERIªOREANU

PREMIU DE EXCELENÞÃ PENTRU
CARIERÃ ARTISTICÃ EXTRAORDINARÃ
– Cezara DAFINESCU

PREMIU DE EXCELENÞÃ ÎN
SÃNÃTATE – Dr. Viorica CHIURCIU,
Cercetãtor  ºtiinþific

PREMIU DE EXCELENÞÃ ÎN
TELEVIZIUNE – Florentina FÂNTÂNARU

PREMIU DE EXCELENÞÃ ªI
LONGEVITATE ÎN INDUSTRIA AUTO –
economist Elena KOVACS, Manager general
AUTO SCHUNN

PREMIU DE EXCELENÞÃ PENTRU
AMBASADOR AL ROMÂNILOR ÎN
DIASPORÃ – Ionela PRODAN

PREMIUL PUBLICULUI – Cea mai buna
moderatoare tv a anului – Corina CHIRIAC

PREMIUL PUBLICULUI – Cea mai
popularã personalitate femininã din televiziune
– Simona GHERGHE – ANTENA1

PREMIU SPECIAL – pentru activitate
extraodinarã profesionalã în televiziune –
emisiunea Refresh-by – Oana TURCU

PREMIU SPECIAL – pentru activitate
extraordinarã profesionalã  în televiziune –
Gabriela  CRISTEA – KANAL D

PREMIU SPECIAL  pentru activitate
profesionalã extraordinarã în televiziune –
Florentina  FÂNTÂNARU

PREMIU SPECIAL – pentru activitate
extraordinarã profesionalã în televiziune –
Adelina  PESTRIÞU

PREMIUL Publicului – Cea mai bunã voce
femininã a anului ANDRA

PREMIU DE EXCELENÞÃ – pentru
carierã artisticã extraordinarã de-a lungul anilor
– Elisabeta TURCU

PREMIUL PUBLICULUI – Cea mai bunã
imagine, cea mai stilatã personalitate femininã a
anului – Andreea BANICÃ

PREMIU SPECIAL –pentru carierã
artisticã extraordinarã – Cristian TURCU
PREDA

PREMIU SPECIAL –activitate
profesionalã extraordinarã în jurnalism ºi
televizune – Aneta  SÎNGIORZAN –
REALITATEA TV

PREMIU SPECIAL – activitate
profesionalã extraordinarã în jurnalism ºi
televiziune  Ionela NÃSTASE ROMANIA TV

PREMIU SPECIAL – activitate
profesionalã  extraordinarã în jurnalism ºi
televiziune-Diana BART – PRIMA TV

PREMIU SPECIAL – activitate
extraordinarã în jurnalism ºi televiziune –
Monica GHIURCO – TVR

PREMIU DE EXCELENÞÃ – activitate
profesionalã extraordinarã în folclor – Steliana

SIMA
PREMIU SPECIAL- Activitate

profesionalã extraordinarã în folclor – Mariana
IONESCU  CÂPITÃNESCU

PREMIU DE EXCELENTA – pentru
întreaga carierã desfaºuratã pe parcursul anilor –
Maria  ªELARU

SPORTIVA ANULUI – Simona HALEP
PREMIU SPECIAL – activitate

profesionalã extraordinarã în sport – Irina
DELEANU – Preºedinta Federaþiei de
Gimnasticã Ritmicã

PREMIU SPECIAL – activitate
profesionalã extraordinarã în folclor – Adriana
ANTONI

PREMIU SPECIAL – învãþãmânt – Viorica
IURAªCU

Premiu special pentru activitate profesionalã
extraordinarã în învãþãmânt – Carmen
DOMINTE

Premiu special – activitate profesionalã
extraordinarã în folclor – Viorica MACOVEI

Premiu special – culturã, caritate, justitie –
Adelina BRAD

Premiu special – activitate profesionalã
extraordinarã – peste hotare – Claudia MOTEA

Premiu special – activitate profesionalã
extraordinarã – ascensiune în muzicã – Diana
BISINICU

Stela POPESCU – ACTRIÞA ANULUI
2015

Premiu de excelenþã – activitate

profesionalã extraordinarã – Ana BRAD
Premiu special – activitate profesionalã

extraordinarã  – CEL MAI BUN DESIGNER
ÎN ASCENSIUNE  – Norina STOICA

Premiu de excelenþã – activitate
profesionalã extraordinarã – se acordã uneia
dintre cele mai bune balerine ale Teatrului
Constantin Tanase  – Claudia STAICU

PREMIU SPECIAL – activitate socialã ºi
culturalã  – Ionela BALAª

PREMIU DE EXCELENÞÃ – cea mai
bunã jurnalistã din diaspora – IONELA van
REES-ZOTA – director de redactie AªII
Români

Premiu în afaceri – Ionela KOV.
Mihai ANTHONY   

(foto: Mihai Mitrea)

CELOR MAI IMPORTANTE
ALE ANULUI 2015

PREMIUL DE EXCELENÞÃ pentru
cea mai bunã jurnalistã din diaspora,
acordat Doamnei Ionela van REES-

ZOTA, a fost ridicat de Domnul Doru
Dinu Glãvan, Preºedintele UZPR.
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Nu mai e necesar sã-l
prezentãm pe Neil Simon,
dramaturgul american, de la care
am moºtenit ºi alte piese de
rezistenþã ale teatrului american din
anii ’60-’70, cum ar fi Desculþ în
parc, ecranizatã, cu mare success,
de Hollywood. Protagoniºtii erau
tinerii, atunci, ºi talentaþii Robert
Redford ºi Jane Fonda.

?tiam cã avem, ºi noi,
interpreþi buni, dar e mai vizibil
când îi compari în acelaºi spectacol.
Cunoscutul actor ºi regizor al
Naþionalului clujean, Sorin
Misirianþu, ºi-a propus sã-ºi
probeze „forþele” cu profesioniºtii
de peste ocean. I-a cooptat pentru
aceastã mission possible pe
apreciaþii colegi, Ioan Isaiu ºi Ana
Lãcusteanu, prezentând o puternicã
mostrã broadway-anã. Pentru cã
acolo se jucau ºi se joacã la crème
de la crème a autorilor, mai ales,
americani.

Avem doi buni prieteni, Andy
ºi Norman, primul e editor, celãlalt,
(singurul sãu) redactor „de geniu” al
ziarului lor angajat anti-capitalist:
The Colaps. Unde pot ei sta, decât
într-un cartier nepretenþios, de

artiºti, în New York, ce pot ei
câºtiga cu asta: bineînþeles, mai
nimic. Dar, ce e mai frumos decât o
prietenie adevãratã… Adevãratã?!
Numai atunci poþi fi sigur de ea,
când eºti pus la o „grea” încercare,
intervenind ceva deosebit –
adicã,„piatra cea mai grea de
încercare”: Femeia. Noua vecinã e
tânãrã, ca ei, interesantã ºi sexy, pe
desupra. Norman, un as al
articolelor, cum e descris de ºeful
sãu, e un neajutorat în viaþa de zi cu
zi – Andy îl bânuieºte, chiar, de
„feciorism”! În contrast, Andy
joacã damele pe degete, chiar dacã
nu îi convin toate „ofertele”, cum ar
fi septuagenara proprietarã a
apartamentului, doamna Brown, pe
care trebuie sã o „mulþumeascã”
uneori, dacã vrea sã nu le mãreascã
chiria…   Când apare noua vecinã,
Norman e atins, pentru prima data,
de arcul nemilos al lui Cupidon ºi îl
atenþioneazã pe Don  Juan-ul
prieten, cã îi „aparþine”, ca drept al
„primului vãzut” – adicã el a
întâlnit-o primul! Textul ºi situaþia
permit cele mai nostime încurcãturi,
ciocniri de orgolii ºi neprevãzuturi,
cum Sophie e, în plus, logoditã ºi

fidelã ameninþãtorului ei puºcaº la
marinã. Dialogul e plin de vervã –
Norman cere sfatul prietenului
„specialist”: Aº vrea sã-i ofer ceva
perrsonal… Andy: Spal-o pe dinþi!
Strategia de cucerire a lui Norman e
simplã: îi cumpãrã delicatesuri,când
ei n-au cu ce plãti chiria!, îi face
curãþenie etc. Însã, aºa, o calcã pe
nervi!

Ioan Isaiu încântã publicul cu
macho-ismul lui forþat ºi stângaci,
cu comicul mers pe sârmã, în
relaþiile cu proprietãreasa, apoi cu
vecina ºi prietenul sãu, atrasã, în
final, de el. Sorin Misirianþu îl
întrupeazã cu farmec pe stângaciul
ºi „aerianul” journalist, inventeazã
multe momente de slap-stick, ce
augmenteazã permanent deliciul
publicului, cum ar fi bãtaia dintre ei,
cu ilare aluzii la „orgiile” din
filmele Ninja-Arte marþiale. Cei doi
se completeazã reciproc, îºi paseazã
replicile ºi momentele vesele cu
rafinament sau suculenþã, dupã cum
e cazul – credem cã pot deveni un
cuplu redutabil de comici ºi în alte
producþii, care sã-i provoace la
prestaþii similare. Mãrul discordiei,
Ana Lãcusteanu, secondeazã pe

mãsurã prestaþia celor doi, ºtiind sã
oscileze, cu un comic ponderat,
între „logodnica fidelã”, revoltatã
de insistenþele catastrofale ale lui
Norman ºi dificila alegere între
vechea ºi noua pasiune.

Regizorul Sorin Misirianþu
oferã un regal comic de o orã ºi 20
de minute, o adevãratã sarabandã de
situaþii ºi dialoguri comice,
demonstrând cã un român poate
câºtiga pariul cu Broadway prin
aceastã reuºitã montare plinã de, sã

rãmânem în „coloraturã”
americanã, savuroase running gags.
Tot el semneazã adaptarea,
scenografia – simplã ºi eficientã: un
livingroom mare cu birou, laptop,
scaune; o uºã spre hol, alta spre
balcon - ºi coloana sonorã.

Publicul, care a umplut marea
salã, inclusiv locurile ingrate de la
„cucurigu”, i-a rãsplãtit cu apaluze
generoase ºi mai multe chemãri la
rampã.

Eugen Cojocaru

Garching - Balº: Înfrãþirea
grãdiniþelor funcþioneazã

Pentru al 5-lea an consecutiv, Grãdiniþa „Am
Mühlbach“ din Garching a pregãtit ºi a trimis
cadouri de Crãciun copiilor de la Grãdiniþa Nr. 1
din Balº, judeþul Olt. Acþiunea este susþinutã de
agenþia internaþionalã „Eurolines“ din München,
care a preluat costurile de transport.

Copiii din Garching trimit cadouri celor din
Balº, iar copiii din România trimit mãrþiºoare de
1 Martie ºi o scrisoare de mulþumire, acestea
fiind - de multe ori - însoþite de dulceaþã ori
zacuscã de casã, din gospodãriile oltenilor din
Balº. Un mic, dar important, pas în procesul de
integrare europeanã, susþinut prin voluntariat,
entuziasm ºi angajament dezinteresat de cãtre
comitetul de pãrinþi ºi conducerea grãdiniþei
„Am Mühlbach“, educatoarele ºi pãrinþii din
Balº ºi, nu în ultimul rând, de cãtre ªcoala de
limbã ºi culturã românã din München.

CONSULATUL GENERAL AL
ROMÂNIEI în München

Mai multe instituþii germane încep
anul 2016 cu oferte de seminarii ºi
training pentru jurnaliºti din România.
Aflaþi aici mai multe despre programele
din Germania ºi condiþiile de înscriere.

Voluntariat pe o duratã de 18 luni la
Deutsche Welle

Deutsche Welle (DW), postul
public pentru strãinãtate al Republicii
Federale Germania, oferã celor
interesaþi posibilitatea efectuãrii unui
stagiu de voluntariat în diferitele sale
redacþii (între altele, economie, culturã
ºi sport). Candidaþii trebuie sã fie
absolvenþi de studii superioare ºi aibã
experienþã jurnalisticã, precum ºi
cunoºtinþe de limba germanã ºi englezã,
la un nivel care sã le permitã
desfãºurarea activitãþii în redacþii.
Voluntariatul internaþional cu o duratã
de 18 luni este remunerat cu circa
1600,- /lunã.

Perioada de înscriere pentru anul
2016 este 11.01. – 29.02.2016.
Informaþii detaliate privind procedura
de înscriere online se gãsesc pe pagina
de internet a Academiei DW, pe
h t t p : / / w w w . d w . c o m / e n / d w -
akademie/traineeship/s-12130 

Seminar „Economic and Political
Reporting from Southeast Europe” al
Fundaþiei Robert Bosch

Cum funcþioneazã pieþele

economice ºi financiare, ce se aflã în
spatele cifrelor ºi cum pot informa mai
bine jurnaliºtii opinia publicã despre
relaþiile politico-economice, toate
acestea le pot afla jurnaliºtii din Europa
de sud-est în cadrul programului
„Economic and Political Reporting
from Southeast Europe“. Scopul este
îmbunãtãþirea nivelului de cunoºtinþe ºi
a relatãrii pe teme politico-economice.
Foarte bune cunoºtinþe de limba
englezã reprezintã condiþia pentru
înscriere. În cadrul unor module de
perfecþionare cu o duratã de 14 zile, în
Germania ºi Marea Britanie, lectori
experimentaþi de la Thomson Reuters
transmit competenþe jurnalistice ºi de
fond în chestiuni economice ºi politico-
financiare. Acest seminar se adreseazã
atât jurnaliºtilor din România, cât ºi din
Albania, Bosnia ºi Herþegovina,
Bulgaria, Grecia, Kosovo, Croaþia,
Macedonia, Muntenegru, Serbia,
Slovenia ºi Turcia.

Data limitã pentru depunerea
candidaturii este 15 februarie 2016.
Programul începe pe 10 aprilie ºi se
încheie pe 23 aprilie 2016 cu primul
training la Londra ºi la Bruxelles. Al
doilea training se desfãºoarã în perioada
11 – 24 septembrie la Berlin ºi la
Frankfurt pe Main. Costurile pentru
zboruri, cazare ºi întreþinere sunt

preluate de cãtre organizatori.
Mai multe informaþii despre

program, precum ºi despre procedura
de înscriere gãsiþi aici:

h t t p : / / w w w . b o s c h -
stiftung.de/content/language1/html/112
60.asp http://www.trust.org/course/
?id=a05D000000gcTX8IAM 

„Ostkurs 2016” al Institutului
pentru promovarea tinerilor jurnaliºti la
München

În perioada 17 iulie – 5 august
2016, Institutul pentru promovarea
tinerilor jurnaliºti (ifp), cu sediul la
München, organizeazã un seminar de
perfecþionare, cu o duratã de trei
sãptãmâni, pentru jurnaliºti vorbitori ai
limbii germane. Aceste cursuri au loc
din anul 1993 în fiecare an pentru
aprox. 15 jurnaliºti cu vârste cuprinse
între 19 ºi 32 de ani. Pentru cazare,
întreþinere ºi cursurile de trei sãptãmâni
taxa de participare se ridicã la suma de
100  pentru participanþii din statele UE.
Pentru costurile de transport
participanþii primesc o compensaþie.

Data limitã pentru înscrierea la
Ostkurs 2016 este 15 februarie 2016
(data poºtei).

Formularul de înscriere ºi alte
informaþii gãsiþi pe http://www.
j o u r n a l i s t e n s c h u l e - i f p . d e /
ausbildung/ostkurs 

Înscrieþi-vã acum: oferte de cursuri de perfecþionare
în Germania pentru jurnaliºti din România

TEATRUL NAÞIONAL CLUJEAN FACE
„MENAJ À TROIS”



Judeþul Suceava va avea
stand de prezentare la douã
dintre cele mai mari târguri
internaþionale de turism, care
vor avea loc în luna ianuarie,
la Viena (Austria) ºi Stuttgart
(Germania). Consiliul
Judeþean Suceava a aprobat,
în ºedinþa din luna
decembrie, ca din delegaþia
care va reprezenta judeþul sã
facã parte douã persoane din
compartimentul Centrului
Naþional de Informare ºi
Promovare Turisticã, un
meºter popular ºi un ºofer,
pentru care va deconta
cheltuieli în valoare de

25.000 de lei, reprezentând
diurna, cazarea, asigurarea
medicalã, transportul, taxele
de autostradã ºi cheltuielile
de amenajare a standului.
Restul cheltuielilor de
participare au fost preluate de
Autoritatea Naþionalã pentru
Turism a României.

Preºedintele Consiliului
Judeþean Suceava, Cãtãlin
Nechifor, a arãtat cã prezenþa
Sucevei la cele douã târguri,
care vor avea loc în perioada
12-14 ianuarie 2016, este
beneficã pentru turismul din
judeþ. Anul trecut, standul
Sucevei de la târgul de la

Viena a înregistrat peste
2.000 de vizitatori, iar cel de
la Stuttgart - peste 4.000 de
vizitatori. Nechifor a mai
arãtat cã din statistici reiese
cã turiºtii germani ºi austrieci
se aflã pe locul întâi la strãini
care ne viziteazã judeþul.

Ca ºi anul trecut, la
standul judeþului Suceava vor
fi prezentate vizitatorilor ºi
operatorilor de turism
obiectivele ºi atracþiile
turistice, moºtenirea
culturalã, obiceiurile din zonã
ºi produsele specifice
bucovinene.
https://www.monitorulsv.ro
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Suceava participã la douã târguri internaþionale
de turism, în Austria ºi Germania

Despre Elisabeth Pauline
Ottilie Luise zu Wied, cunoscutã
ca Regina Elisabeta a României
sau Carmen Sylva, s-au scris sute
de pagini de istorie ºi criticã
literarã. Acum, la comemorarea a
100 de ani de la trecerea în
nefiinþã a primei regine a
României, este bine sã ne
amintim de rolul pe care l-a jucat
în istoria ºi cultura naþionalã. 

Viitoarea reginã s-a nãscut la
Neuwied, într-o localitate de pe
malul Rinului, la 29 decembrie
1843 ºi a fost fiica Prinþului
Hermann de Wied.  La 26 de ani
devine soþia lui Karl von
Hohenzollern-Singmaringen,
care la 10 mai 1866 este
proclamat domnitor al
Principatelor Române iar din 14
martie 1881 ajunge primul rege al
României. Noul monarh a condus
destinele þãrii noastre o perioadã
îndelungatã, respectiv timp de 47
de ani timp în care a pus în
aplicare o serie de reforme
politice, economice ºi culturale. 

Soþia sa i-a fost mereu alãturi.
În timpul Rãzboiului de
Independenþã (1878-1879), spre
exemplu, prinþesa Elisabeta a luat
decizia transformãrii Cotro-
ceniului într-un spital iar Sala
tronului din Palatul Domnesc a
fost transformatã într-un atelier în
care doamnele din înalta societate
fãceau bandaje, cearceafuri ºi
cãmãºi pentru bolnavii din
spitale. 

Cu o sensibilitate aparte
Regina României s-a transformat
ºi într-o ocrotitoare atentã a
reprezentanþilor literaturii ºi artei

româneºti. Admiratoare a lui
Eminescu ºi prietenã cu Vasile
Alecsandri, Elisabeta nu numai
cã a tradus în limba germanã o
parte din poeziile lui Alecsandri
dar a ajuns sã compunã versuri pe
care le-a semnat cu pseudonimul
Carmen Sylva (în latinã :
Cântecul Pãdurii). Volumele sale
de poezii au fost completate cu
scrieri memorialistice, scrieri în
prozã, basme ºi povestiri. Cu
banii obþinuþi din publicarea
volumelor sale de poezie ºi-a
întregit veniturile. Se ºtie cã a
scris în limbile germanã,
francezã, englezã ºi românã. De
asemenea, era o mare
admiratoare a tradiþiilor culturale
româneºti. Îi plãcea sã se
îmbrace în straie populare
româneºti ºi le îndemna de
doamnele de din anturajul regal
sã procedeze la fel. Regina
scriitoare a avut o slãbiciune
aparte nu numai pentru scriitorii
români, ci ºi pentru compozitori
sau pictori. În acest sens a avut
iniþiativa de a crea un program de
burse prin care i-a susþinut
financiar pe George Enescu,
Nicolae Grigorescu, Vasile
Alecsandri.

Din aceastã perspectivã
trebuie receptatã ºi mãrturia lui
George Enescu care scria :
„Carmen Sylva avea ceva genial
într-însa. A fost o sfântã
binefãcãtoare. Dispreþuia pompa
ºi tot ce era practic ºi interesant.
(...). Pentru mine ea a fost o
prezenþã supraomeneascã, o fiinþã
cu nimb, depãrtatã de oamenii
obiºnuiþi, revãrsând numai

luminã ºi bunãtate.“ 1

O mare parte dintre poemele
publicate de Elisabeta, Regina
României sunt pasteluri. Scrise cu
deosebitã sensibilitate ele
amintesc de pastelurile lui
Alecsandri ºi reflectã admiraþia
scriitoarei pentru natura
înconjurãtoare : 

„Strune de harpã – razele – au
melodia lor,

Culorile rãsunã îngânându-se,
Asemenea stelelor, a cãror

plete revãrsându-se,
Trezesc luceferii de aur

sunãtor”. (fragment din
„Cântecul culorilor”)

Operele pe care le-a scris,
respectiv lucrãrile de prozã:,,
Poveºtile Peleºului” (1882 ºi
1883),”Cugetãrile unei Regine”
(1882), „Robia Peleºului” (1888),
„Meºterul Manole” (1892),
„Poveºtile unei regine” (1901),
”Crãciunurile unei Regine”
(1905) ºi volumele de versuri:
„Poeziile unei Regine” (1897),
„Carmen Sylva – Versuri”
(1897), „Poezii din Carmen
Sylva” (1936) formeazã un
capitol aparte al istoriei literaturii
române. Creaþiile literare semnate
de Carmen Sylva vor fi mereu
invocate de scriitorii, criticii
literari sau oamenii obiºnuiþi care
vor dori sã pãstreze vie amintirea
Reginei  României, a acestei
regine a poeziei ºi culturii
româneºti.                                     

LILIANA MOLDOVAN

1 A se vedea :
http://www.aboutromania.com/ca
rmensylva.html

Reþea regionalã – cluburile
economice germane în România

România, þara între Carpaþi ºi Marea Neagrã, oferã
firmelor germane numeroase posibilitãþi de cooperare
economicã. Cu cei aproximativ 20 de milioane de
locuitori, România este o piaþã europeanã importantã ºi
un partener economic interesant. Statele UE – în special
Germania – sunt partenerii comerciali cei mai importanþi
ai României. România exportã în total peste 70% din
mãrfurile ºi serviciile sale în alte þãri ale Uniunii
Europene. Germania este de mulþi ani cea mai mare þarã
consumatoare. De asemenea, nici o altã þarã nu exportã
atât de mult în România precum Germania. Volumul
comercial al ambelor þãri s-a ridicat în 2014 la peste 20
de miliarde de euro. În anii urmãtori, se aºteaptã creºteri
ºi mai mari. În cazul investiþiilor strãine directe,
Germania ocupã cea de-a treia poziþie cu o valoare de
6,74 miliarde de euro (2013). Între timp, industria
României se aflã în mod clar pe drumul cãtre produse
mai pretenþioase din punct de vedere tehnic, ceea ce se
reflectã ºi în investiþiile germane. În ultimii ani, în
special domeniul auto a câºtigat tot mai mult în
importanþã. Camera de Comerþ ºi Industrie Româno-
Germanã (AHK) cu sediul la Bucureºti, deschisã în anul
2002, promoveazã relaþiile economice bilaterale ºi
reprezintã cele mai importante societãþi expoziþionale
aici. Cele aproximativ 500 de firme membre ale AHK
au creat locuri de muncã pentru circa 300.000 de
angajaþi. De asemenea, în regiunile importante pentru
activitatea de investiþii germane existã cluburi
economice germane, respectiv de limba germanã. Aici
s-au reunit firme care doresc sã cultive sau sã promoveze
relaþiile economice în spaþiul de limba germanã: astfel de
cluburi economice se aflã în prezent la Sibiu, Braºov,
Timiºoara, Arad, Cluj-Napoca, Satu Mare, Bacãu,
Târgu Mureº. Cluburile servesc ca forumuri pentru
firme germane, de limba germanã ºi firme interesate de
Germania, care se aflã în România ºi reprezintã parteneri
importanþi la faþa locului. În sãptãmânile urmãtoare,
aceste cluburi economice ºi activitatea lor vor fi
prezentate într-o micã serie aici pe aceastã paginã.

Informaþii suplimentare:
http://rumaenien.ahk.de/runmaenien0/links2/weiter

e-kontakte-in-rumaenien/ 
Ambasada Germaniei Bucureºti

O reginã atipicã: Regina Elisabeta a României



Florin Piersic– cel mai
talentat, cel mai

renumit, cel mai iubit actor al
românilor – a interpretat, în
filmul Mihai Viteazul, în regia
lui Sergiu Nicolaescu, rolul lui
Preda Buzescu, iar eu, pe atunci
un tânãr studios de 20 ani, am
avut cinstea (în rolul unui
ienicer turc)sã mã duelez cu el (ºi
sã pierd, bineînþeles!), pe
platourile de filmare ale
Studioului Cinematografic din
Buftea. Aºa l-am cunoscut eu pe
Florin Piersic...

Într-o zi  geroasã de început de
ianuarie 1970, am fost ales de o
echipã de filmare a
Cinematografiei din oraºul meu
natal Buftea –„Citadela filmului
românesc”–,sã joc,timp de 3 zile,
un mic rol în filmul istoric pe care
renumitul regizor-actor Sergiu
Nicolaescu îl realiza despre

Domnitorul Mihai Viteazul
(interpretat de Amza Pellea), care,
în anul 1600, a unit pentru prima
oarã cele 3 Principate române:
Þara Româneascã, Transilvania ºi
Moldova.

Era pentru a doua oarã când
„jucam” într-un film – dupã ce, în
anul 1962, interpretasem rolul

unui fiu de miner, alãturi de
regretatul actor George Motoi
(1936-2015), în filmul Lupeni
`29, regizat de Mircea Drãgan–,
iar acum eram foarte fericit sã
”muncesc”din nou alãturi de actori
celebri precum: Amza Pellea,
Florin Piersic, Ilarion Ciobanu,
Septimiu Sever, Ion Besoiu,
Mircea Albulescu, Alexandru
Repan, Sergiu Nicolaescu.

Într-una din pauzele din
timpul filmãrilor, ne-am adunat
vreo 5-6 admiratori (printre care
era ºi ºeful cascadorilor, sportivul
Tudor Stavru) în jurul lui Florin–
care era, ca de obicei, de un comic
debordant – sã-i ascultãm
întâmplãrile hazlii, pline de
picanterii, pe care le-a trãit. Pe
Florin Piersic îl admiram nespus,
vãzusem toate cele 18 filme în
care jucase pânã atunci,  iar
imaginea sa de Fãt-Frumos,din
filmul De-aº fi... Harap Alb,

regizat în1965 de Ion Popescu-
Gopo, îmi rãmãsese în minte
pentru totdeauna.

În anul 2001, am avut ocazia
sã ne revedem la Staþiunea
”Kurort Bad Vöslau”(NÖ),
undeFlorin Piersic fusese invitat
de câþiva români stabiliþi în
Austria, la o întâlnire care a

demarat cu urmãtoarea remarcã a
maestrului: ”Mi-aþi fãcut o
surprizã deosebitã sã mã invitaþi
la voi la... Kur, adicã aici, la...
Kurort, parcã aºa îi zice... O sã
am ce povesti prietenilor din
România!” Au urmat hohote de
râs ºi ropote de aplauze. A fost o
întâlnire de neuitat!

Anii au trecut, iar valurile
vieþii l-au purtat pe Florin Piersic
pe ape mai liniºtite sau mai
învolburate. Dupã 12 ani de
mariaj, a divorþat, în anul 1974, de
prima sa soþie,actriþa Tatiana
Iekel– eiau împreunã un fiu,
Florinel (nãscut  în iulie 1968) –ºi
s-a recãsãtorit, în anul 1975, cu
Anna Széles, consideratã cea mai
frumoasã actriþã din România,
având împreunã tot un bãiat,
Daniel Piersic (nãscut în 1976).
Nici aceastã cãsnicie nu a durat
decât 10 ani, pânã în anul 1985.
Din 1989 actriþa Anna Széless-a
stabilit la Budapesta, iar Florin
Piersica rãmas la Bucureºti,
acelaºi artist de mare valoare,
continuând sã fie partenerul visat,
iubit ºi râvnit de toate
reprezentantele sexului frumos.

Din anul 1993, însã, toate
domniºoarele ºi-au pierdut
speranþa, pentru cã frumoasa
contabilã clujeancã Anna Török–
pe care Florin Piersico asemãna
cu actriþa francezã Jacqueline
Bisset, ºi cu care este cãsãtorit (de
23 de ani!) – a reuºit cu calm,
înþelegere ºi blândeþe sã
domoleascã temperamentul
vulcanic al veºnicului îndrãgostit. 

M-am reîntâlnit cu Florin
Piersic dupã alþi 12 ani, în
noiembrie 2013, când a prezentat,
împreunã cu tânãra actriþã Medeea
Marinescu, la Viena, spectacolul
cu piesa „Strãini în noapte”,
regizat de Radu Beligan, ºi când a
acceptat sã-mi acorde un mic
interviu.

Acum, octogenarul clujean
Florin Piersic se mândreºte cu cei
doi fii ai sãi ºi este un bunic fericit

al celor douã fetiþe ale lui Florin
Piersic Jr., actor de renume în
Capitala României, ºi al celor doi
bãieþei ai lui Daniel Piersic,
stabilit de mulþi ani în Capitala
Austriei.

Minunatul actor Florin
Piersic era deja celebru, atunci
când l-am cunoscut eu, la început
de ianuarie 1970, când avea vârsta
de 33 de ani ºi 13 ani de carierã,
cu roluri remarcabile în teatru ºi în
18 filme,însã era de o modestie
unicã, incomensurabilã. ªi aºa a
rãmas toatã viaþa!Cu toate cã era
cãsãtorit, din anul 1962,cu actriþa
Tatiana Iekel– care spunea
despre el, mai târziu, într-un
interviu, cã „Era frumos ca un
zeu...” dar„se îndrãgostea de
toate partenerele cu care juca ºi
pe scenã ºi în filme” –Florin
Piersic era un crai veºnic curtat,
iubit, divinizat ºi dorit de toate
femeile, iar pentru noi, generaþiile
de tineri din anii 1960-1990, era
un model mult visat, un Fãt-
Frumos, un ideal inegalabil, o
stea la care ºtiam cã niciodatã nu
vom putea ajunge.

Note biografice:
Florin Piersic– nãscut pe 27

ianuarie 1936, la Cluj– este cel
mai important actor român de

teatru ºi film, din secolul XX.
Debutul cinematografic s-a produs
cu filmul Ciulinii Bãrãganului, în
1957 – anul în care a absolvit
Institutul de Artã Teatralã ºi
Cinematograficã (IATC) din
Bucureºti, dupã care a interpretat
alte nenumãrate roluri de excepþie
în peste 60 de filme celebre ºi în
zeci de piese de teatru. Florin
Piersic a fost distins,în anul 1967,
cu Ordinul Meritul Cultural clasa
a V-a ºi a fost decorat, la 30 mai
2002, cu Ordinul naþional Steaua
României în grad de Cavaler,
pentru prestigioasa carierã
artisticã ºi talentul deosebit
dovedit în filme ºi pe scenele
teatrelor.

Mihai ANTHONY, Jurnalist
& Literat,

Membru al „Presseclub
CONCORDIA” ºi al „UZPR”.
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Fãt-Frumosul cinematografiei româneºti
– Aºa l-am cunoscut eu pe Florin Piersic...–

AMINTIRI DE NEUITAT

Doi buni prieteni: Mihai Anthony(64) ºi Florin Piersic(77)
–Viena, 23.11.2013

La Mulþi Ani Florine,
Fãt-Frumosul tinereþii

noastre ºi al
Cinematografiei româneºti!

(În onoarea  actorului
Florin Piersic, cu prilejul
celei de-a 80-a aniversãri a
zilei de naºtere!)

O dedicaþie din partea minunatului actor Florin Piersicn
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Mi-a spus cã am sosit la New
York în cel mai bun moment posibil,
la începutul unei noi ere de
angajament global în care ONU
redevine incinta unde pot fi generate
soluþii la problemele globale ale
prezentului. Agenda 2030 este, de
altfel, rãspunsul la o parte din aceste
probleme”.   E. S. Dl  Ambasador Dr
Ion Jinga

Reforme. Noua arhitecturã a
Consiliului de Securitate
- Excelenþã, ca  Reprezentant
Permanent al României la
ONU, aþi început  mandatul  la
New York, într-un an marcat de
o dublã aniversare: împlinirea a
70 de ani de la crearea
Organizaþiei Naþiunilor Unite  ºi
a 60 de ani de la aderarea
României la aceastã orga-
nizaþie.  Domnule Ambasador,
care este  însemnãtatea
Naþiunilor Unite, ce reprezintã
ONU pentru România ºi ce
reprezintã România pentru
ONU, în istoria diplomaþiei
multilaterale.
- Cred ca rãspunsul se regãseºte

în intervenþia Preºedintelui României,
domnul Klaus Iohannis, la 29
septembrie a.c., susþinutã în plenul
celei de-a 70-a sesiuni a Adunãrii
Generale a ONU: „România se
numãrã printre þãrile care au acordat
ONU încredere totalã ºi sprijin
necondiþionat. Anul 2015 este unul
special pentru þara mea, pentru cã
sãrbãtorim 60 de ani de la aderarea la
ONU. Organizaþia Naþiunilor Unite a
ajutat România, pentru cã am gãsit
aici cadrul favorabil afirmãrii
independenþei noastre naþionale ºi
dezvoltãrii unor relaþii de prietenie ºi
parteneriat în întreaga lume. Mai
târziu, ONU a oferit României
posibilitatea de a se angaja în

dezbateri, dialog, cooperare ºi acþiune
pe probleme globale.” ONU este
singura organizaþie internaþionalã
globalã, iar relevanþa sa unicã este
reflectatã de evoluþia numãrului de
membri, de-a lungul celor 70 ani de
existenþã: de la 51 state fondatoare în
1945, la 193 þãri membre astãzi.
Pentru un loc de membru
nepermanent în Consiliul de
Securitate sunt deja candidaturi
anunþate pânã în anul 2029, iar pentru
Preºedintele Adunãrii Generale pânã
în anul 2067. Apartenenþa la ONU
oferã prestigiu, onorabilitate ºi statut
internaþional. Folosirea inteligentã a
tribunei ONU pentru promovarea
intereselor naþionale poate multiplica
semnificativ influenþa unei þãri,
dincolo de nivelul dat de dimensiunea
sa geograficã, de forþa economicã sau
militarã. 

De-a lungul celor ºase decenii de
când România este membrã a ONU,
ambasadori ºi diplomaþi de excepþie
au contribuit la ridicarea profilului ºi
prestigiului þãrii noastre în cel mai
complex for internaþional. Un
moment de referinþã l-a constituit
alegerea lui Corneliu Mãnescu,
ministrul român de Externe, în
calitate de Preºedinte al Adunãrii
Generale ONU, în sesiunea 1967-
1968. Domnia sa a fost ºi primul
reprezentant al unei þãri est-europene
care a ocupat aceastã prestigioasã
poziþie. Corneliu Mãnescu repeta,
astfel, performanþa lui Nicolae
Titulescu care, în 1930, era ales
Preºedinte al Adunãrii Ligii
Naþiunilor. În semn de omagiu adus
celor doi mari diplomaþi, începând cu
luna septembrie 2015, în sediul
Misiunii României la ONU – New
York,  portretele lui Nicolae Titulescu
ºi Corneliu Mãnescu deschid ºirul
miniºtrilor români de Externe care au
participat la sesiunile anuale ale
Adunãrii Generale, dupã 1989.

România reprezintã pentru ONU ceea
ce þara noastrã a susþinut cu tãrie în
toþi aceºti 60 de ani de când este
membrã: primatul dreptului
internaþional în relaþiile dintre state ºi
respectarea principiilor Cartei ONU. 

New Yorkul, o lume diferitã
de Europa

- Care au fost  primele impresii
dupã întâlnirea pe care aþi avut-
o cu cel mai mare  corp
diplomatic din lume, cu
omologii de la New York ?  
- Reîntâlnirea cu New York-ul,

ca mega-metropolã americanã, este o
experienþã în sine. Am publicat, de
altfel, la scurt timp dupa preluarea
postului de ambasador la New York,
în luna august, un articol în ziarul
Huffington Post, cu titlul « Stranger in
New York », în care descriam
sentimentul primelor zile aici. Scriam
în acel articol cã, aidoma personajului
din nuvela umoristica a lui Mark
Twain, publicatã în 1889, « Un
yankeu la curtea regelui Arthur »,
aterizasem într-o lume diferitã de
Europa. New York-ul trãieºte într-un
ritm trepidant, greu de gãsit într-un alt
oraº din lume, are un tumult ºi o sete
de viaþã care nu lasã loc la alternative.

Prima discuþie cu Secretarul General
al ONU, cu ocazia  prezentãrii
scrisorilor de acreditare, a fost
stimulatoare, pentru cã domnul Ban
Ki-moon este nu doar o personalitate
internaþionalã, ci ºi un om care crede
în puterea relaþiilor interumane ºi
emanã energie pozitivã. Mi-a spus cã
am sosit la New York în cel mai bun
moment posibil, la începutul unei noi
ere de angajament global in care
ONU redevine incinta unde pot fi
generate soluþii la problemele globale
ale prezentului. Agenda 2030 este, de
altfel, rãspunsul la o parte din aceste
probleme.   

Integrarea rapidã în peisajul
onusian a fost facilitatã ºi de
primirea amicalã pe care mi-au
rezervat-o ceilalþi ambasadori.
Obiectivele pe care statele membre
le au la ONU pot fi indeplinite doar
prin cooperare, negociere ºi
compromis constructiv, de aceea
ambasadorii la New York trebuie sã
lucreze împreunã ºi, chiar ºi atunci
când poziþiile ºi interesele þãrilor lor
sunt divergente, politeþea ºi respectul
reciproc rãmân ingrediente
obligatorii. Importanþa acestei
abordãri se verificã cel mai bine în
cazul candidaturilor naþionale la
diferite poziþii în structurile ONU,
când alegerea se face prin vot. Intr-
un astfel de proces, cel mai mic stat
insular din Oceanul Pacific are
aceeaºi greutate ca o superputere,
pentru cã fiecare þarã dispune de un
vot. Cu cât ai mai mulþi prieteni, cu
atât cresc ºansele ca þara ta sã obþinã
un sprijin mai larg într-o astfel de
competiþie. 

România. Orizont 2019
- Dacã partea practicã a
diplomaþiei bilaterale este mai
uºor înþeleasã de cãtre
cetãþeanul de rând, pentru cã
existã o comunicare  directã  cu
personalul diplomatic din
ambasadã sau consulat, nu
acelaºi lucru se poate spune
când vorbim despre diplomaþia

multilateralã. Prin urmare, v-aº
ruga,  Excelenþã, sã spuneþi
pentru cititorii noºtri, în ce
constã activitatea Misiunii
Permanente a României pe
lângã ONU?  Care sunt
prioritãþile României la ONU?
- Misiunea Permanentã

reprezintã, practic, vocea României la
tribuna ONU. Prioritãþile României la
ONU se circumscriu obiectivelor
noastre de politicã externã, în
concordanþã cu statutul de þarã
membrã NATO ºi UE.
Implementarea Agendei 2030 privind
dezvoltarea durabilã, adoptatã la 27
septembrie. 2015, va fi unul din
obiectivele urmãtorilor 15 ani. Un
moment important îl va reprezenta
preluarea de cãtre România, în anul
2019, în  semestrul II, a preºedinþiei
Consiliului UE, când Misiunea
noastra, împreunã cu Delegaþia
Permanentã a UE la ONU,  va asigura
armonizarea poziþiilor celor 28
Misiuni ale statelor membre ale UE.
Urmarirea evoluþiilor din Ucraina,
Orientul Mijlociu ºi Nordul Africii,
soluþionarea conflictelor îngheþate din
vecinãtate, combaterea terorismului -
sunt tot atâtea prioritãþi pentru noi.
Problematica refugiaþilor,  devenitã
acutã pentru cã în lume sunt astãzi
peste 60 de milioane de refugiaþi, are
drept cuvant-cheie interdependenþa
între soluþionarea conflictelor,
drepturile omului, asistenþa
umanitarã, schimbãri climatice,
migraþie. Trebuie tratate cauzele
acestor fenomene, iar la probleme
globale trebuie gãsite rãspunsuri
globale. Agenda 2030, prin cele 17
obiective de dezvoltare durabilã ºi
169 þinte, reprezintã rãspunsul pe
termen mediu ºi lung inclusiv la criza
refugiaþilor care  afecteazã în prezent
Europa. În funcþie de cum o vom
implementa, vom putea spune dacã
2015 a fost anul unui mare început,
sau al unui mare eºec. Între prioritãþile
noastre nu putem omite  procesul de
reformã a ONU, în conformitate cu
realitãþile geopolitice contemporane
diferite faþã de cele de acum 70 ani.
Suntem interesaþi ca Grupul Est-
European, din care face parte ºi
România, sã primeascã cel puþin un
loc suplimentar  de membru
nepermanent în viitoarea arhitecturã a
Consiliului de Securitate, dar ºi în
revitalizarea Adunãrii Generale sau
ca selecþia viitorului Secretar General
sã fie rezultatul unui proces
transparent ºi inclusiv, ca acesta sã
provinã din Europa de Est - singura
zonã care nu a dat niciunul din cei 8
secretari generali ai ONU de pânã
acum. 

Elena Chiriþã / UZPR

Interviu cu Reprezentantul Permanent al României la ONU,  Ambasador  Ion Jinga 

România, de ºase decenii la ONU 

Împreunã cu Secretarul General ONU Ban Ki-moon 

LUMEA PE GLOB
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Pe data de 13 martie 2016
la Nürnberg se vor alege
membrii pentru Consiliul de
Integrare. Aceºtia vor fi aleºi
din rândul comunitãþilor
strãine, care au minim trei ani
de când ºi-au stabilit domiciliul
în Nürnberg. 

Dar pentru a ºti mai multe
despre acest Consiliu, mai jos
vã redãm rãspunsul la cele mai
frecvente întrebãri:

Care sunt sarcinile
Consiliului de Integrare?

Consiliul de Integrare
reprezintã toþi cetãþenii care au
origine imigrantã ºi au ales sã
locuiascã în Nürnberg. O
sarcinã importantã al
Consiliului este de a se consulta
cu Consiliul Local pentru a se
vedea care sunt necesitãþile
miganþilor din oraºul respectiv.
De asemenea, Deciziile luate
de Consiliul de Integrare, vor fi
preluate pe ordinea de zi a
Comisiei de Integrare din
cadrul Consiliului Local.

Pentru anumite teme,
Consiliul de Integrare poate
trimite spre consultare un
expert propriu în Consiliul
Local sau chiar în comisiile
specializate ale acestuia. 

Nu trebuie omis faptul cã
acesta va putea organiza

activitãþi ºi evenimente proprii.

Ce se aºteaptã de la
Consiliul de integrare?

Membrii Consiliului vor fi
aleºi de cãtre cei care au
statutul de migranþi. Perioada
pe care sunt aleºi este de 6 ani (
2016-2022). Candidaþii trebuie
sã aibã capacitatea de a înainta
idei proprii în cadrul Con-
siliului ºi sã aibã disponi-
bilitatea ca în decursul a celor 6
ani sã depunã muncã de
voluntariat. De asemenea,
membrii aleºi sunt obligaþi sã
participe la ºedinþele
Consiliului de Integrare.

Cum lucreazã Consiliul
de Integrare?

În prima ºedinþã, vor fi aleºi
Comitetul executiv ºi
Preºedntele. Alãturi de ei vor
mai fi alese câtea persoae care
au funcþia de a prelua unele din
cele mai importante sarcini
care se ivesc de-a lungul
mandatului. Se vor trata cereri
ºi se vor concluziona decizii.
Unele teme preferenþiale sunt:
educaþie, social, migraþie etc.

Cadrul de funcþionare
Membrii angajaþi din birou

(2½posturi) susþin organi-

zatoric munca Consiliului de
Integrare. Acesta deþine fonduri
financiare pentru activitãþi
publice ( sãptãmâna
interculturalã, publicaþii etc).
Pentru ºedinþele oficiale existã
o despãgubire financiarã ( bani
pentru ºedinþã). Baza formalã
de funcþionare al Comitetului
de Integrare este regulamentul
de procedurã a Consiliului
local.

Realegerea Consiliului de
Integrare va avea loc pe data de
13 martie 2016.

Cei 30 de membri vor fi
aleºi la data de 13 martie a.c.
prin alegeri locale democratice.

Cine poate vota?
Toate persoanele care au

împlinit vârsta de 18 ani, au
statutul de imigranþi ºi locuiesc

neîntrerupt de minim 6 luni în
Nürnberg.

Cum se va vota?
Biletul de vot se împarte pe

4 grupe: Aussiedler/innen,
Uniunea Europeanã, Restul
Europei ( aici intrã ºi Turcia),
alte State. Fiecare votant va
avea dreptul la 12 voturi.

Pentru a vota, existã
urmãtoarele posibilitãþi:  Prima
modalitate este ca fiecãrui
candidat i se poate da unul,
douã sau maximum de trei
voturi de la persoanã, a doua
modalitate este de a vota alesul
într=o categorie anume.

De menþionat este faptul cã
fiecare bilet de vot, trebuie sã
aibã minim un vot, dar nu
trebuie sã depãºeascã 12 voturi,
astfel declarându-se invalid.

Alegerile:
Alegerile vor fi în 13

Martie 2016 ºi vor fi în 10
locuri disponibile.( cu mai
multe amãnunte revenim în
publicaþia viitoare). De
asemenea, în sãptãmâna 07-
11.03.2016 existã posibilitatea
sã votaþi la adresa: Rathaus,
Hauptmarkt 14, parter, Camera
003- de Luni/ Joi, între orele 8-
17, iar Vineri de la 8.00- 14 .00.

Dragi concetãþeni! Pânã la
aceastã orã nu avem niciun
român care sã ne reprezinte
interesele în Consiliul de
Integrare, cu excepþia unor mici
implicãri ale reprezentanþilor
originalilor ( saºi, ºvabi) din
România.

Va urma
Ionela van Rees- Zota

Pe data de 13 MARTIE alegem cine sã
ne reprezinte în Consiliul de Integrare
al Primãriei din oraºul Nürnberg!

LA MULÞI ANI CU BUCURIE!
”... Semne bune anul are...”
Vã invitãm la teatru, în februarie: Un

spectacol sãrbãtoresc, de început de an/de
sezon, în regia lui Dan Tudor

18  februarie, ora 19.30, Gasteig -
München, Rosenheimerstr. 5 -
089/548181-81

19 februarie, ora 20.00, Internationales
Theater Frankfurt, Hanauer Landstr. 7 -
069/68608235

20 februarie, ora 19.30,
Karlstorbahnhof Heidelberg, Am Karlstor
1 - 0173-8564601

21 februarie - Stuttgart (vezi Forumul
Român-German)

22 februarie - Sportgaststätte
Stätzling, St.Anton-Strasse 46, 86316
Friedberg, 0821-783454 bei Augsburg

Teatrul Poveºtilor Bucureºti prezintã
douã piese:

Furtunoºii - adaptare dupã ”O noapte
furtunoasã”, de I. L. Caragiale (45 de

minute) (Subiectul este cunoscut) ºi, dupã
pauzã:

„Tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de
moarte“ (80 de minute)

adaptare dupa basmul popular
românesc cu acelaºi nume - teatru nu
numai pentru adulþi

”A fost odatã ca niciodatã. Niciodatã
fost-a ca odatã. Odatã ca niciodatã a fost.

Oricum ai începe o poveste, tot
nemuritoare rãmâne! ªi ce poate fi mai
longeviv decât basmul etern al
românilor:„Tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþã
fãrã de moarte“. Noua dramatizare
propune spectatorilor o viziune modernã a
valorilor seculare. Eroii noºtri: un Fãt-
Frumos cam fricos ºi un cal cam nãbãdãios
vã vor întâmpina sã îi însoþiþi în cãlãtoria
lor de a descoperi viaþa veºnicã. Vor avea
de înfruntat o Gheonoaie ce mãnâncã
scoarþa de mesteacãn, o Scorpie ce scuipã
flãcãri ºi un Zmeu atât de fioros încât nici
nu poate fi gãsit!

Fiþi alãturi de povestea lui Fãt-Frumos
încã din momentul venirii sale pe lume ºi
vedeþi cum îºi va face efectul licoarea
magicã a bãtrânului vraci asupra pãrinþilor
sãi iubitori care ar fi dat orice pentru a avea
un copil!

Magie, fiinþe incredibile ºi ... un mall
cât un balaur?! Dacã v-am stârnit
curiozitatea, vã invitãm sã veniþi cu mic cu
mare sã vedeþi un spectacol care într-
adevãr se adreseazã tuturor vârstelor!”

Distribuþia - aceeaºi, la amândouã
piesele:

Mirela Zaharia, Florian Bala, Raluca
Straia, Ana-Maria Lazãr, ªtefan Fieraru,
Adrian Dima

Regia - Dan Tudor
Vom sãrbãtori, desigur, 24 Ianuarie -

Unirea Principatelor Române, la
WeltHaus, Heidelberg

În 26 februarie vom avea o searã de
literaturã ºi muzicã, organizatã în colabo-
rare cu Interkulturelles Zentrum Heidel-

berg, la ei, Landfriedkomplex, cu scriitoa-
rea Dana Grigorcea - romanul ”Das pri-
märe Gefühl der Schuldlosigkeit ...” (în l.
germanã) ºi Trio Gentis, Timiºoara (mu-
zica): Laura Roman – vioarã; Lena Roman
– clarinet; Doru Roman – marimba.

Vom reveni cu detalii.
Josif Herlo
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Noaptea dintre ani a gãsit pe
mulþi dintre noi alãturi de cei
dragi, în sânul familiei, dar unii
au preferat sã aibã parte de ceva
inedit. Un revelion de poveste,
cu oameni de calitate , muzicã
ºi mâncare ca la mama acasã, la
binecunoscutul Hotel Aurora
din Erlangen.

Cum se distreazã românii ºi
nu numai?! Cu aceastã ocazie,
am realizat un set de interviuri
unor invitaþi, dar ºi Directorului
acestei locaþii, Marian
Ruxanda.

Domnul Mihai Erneti ne
spune: „Mâncarea în general
este un hobby de al meu. Sunt
stabilit în Germania din 1993,
dar am impresia cã oricât voi
trãi în þara asta nu mã voi simþi
neamþ,  ci român. Sunt o
persoanã multiculti, mã simt
bine oriunde, mai puþin cu
nemþii. Niciodatã nu mi-a fost
ruºine cã sunt român ºi doresc
pe aceastã cale sã transmit
tuturor românilor un An nou
fericit ºi numai bine. Mã bucur
cã avem o publicaþie care
promoveazã românii ºi
România. Cazurile negative
sunt primele care apar în presã
ºi asta nu înseamnã cã trebuie sã
avem focusul numai pe
negativism. Viaþa este pozitivã,
trebuie sã privim pozitiv,
românii sunt români ºi trebuie
sã fim mândri cã suntem aºa.
Cum se distreazã românii nu se
distreazã nimeni.“

Doamna Sorina Arcozi ne-a
declarat: „În  Nurnberg vin
pentru prima datã. Simt ºi dorul
de casã, dar am fost acasã acum
de Crãciun ºi am avut o parte
negativã, ceva care m-a
influenþat negativ pentru cã nu
se mai þine datina cum se þinea
pânã acum, nu au mai fost
colindãtori absolut deloc...?i la
þarã am întrebat pe cineva ºi tot
aºa au spus cã au fost puþini
colindãtori ºi aici am venit
pentru cã nouã ne place mai
mult între români, cã românii
ºtiu sã se distreze. Trãiesc de 25
de ani în Germania, viaþa mea
mai mult de jumãtate e în
România, dar cealaltã aici...29
de ani am trãit în România, dar
printre români mi-a plãcut
totdeauna pentru cã ºtiu sã se
distreze. Am doi copii...un bãiat
de 32 ani ºi o fatã de 29 ani.
Vorbesc româneºte cu mine,
dar au partener din Germania.
Anul trecut au fost ei printre
români, am fãcut câþiva ani tot
aºa cu români împreunã, dar
anul acesta fiecare a mers pe

drumul lui.Ne place foarte mult
chiar le-am spus organizatorilor
cã este o petrecere foarte
frumoasã, ne simþim ca acasã
cum se spune. Mulþumim mult
ºi Ziarul Vocea ta ºi agenþia de
presã Aºii Români vã ureazã La
mulþi ani ºi multã sãnãtate ºi

sperãm sã ne mai întâlnim tot în
aceeaºi conjuncturã ºi sã
petrecem româneºte. O searã
bunã, vã mulþumesc !”

Nici Domnul Fredman.
Nãscut în Timiºoara nu se lasã
mai prejos ºi ne spune: „Venim
de revelion deobicei ºi când mai
aflãm de alte distracþii
româneºti. Ne simþim mai bine
ºi ne place sã ne distrãm
româneºte. Muzica româneascã
e fainã, e distracþie, ne place
lumea, ne simþim bine în
general. De asemenea,
bucãtãria  româneascã o iubim.
Nevasta face mâncare
româneascã foarte bunã ºi ne
place. Facem cumpãrãturi la
magazinul românesc acum, ne
bucurãm cã avem în Nurnberg
posibilitatea sã cumpãrãm

produse româneºti. Vã
mulþumim cã existaþi cu ziarul,
este foarte bun, noi îl citim în
fiecare lunã ºi mã bucur când
vãd ediþie nouã ºi îl luãm acasã
întotdeauna. Nu putem sã uitãm
pentru cã am trãit în România
25 de ani. Nu se poate uita aºa

ceva. ?i copiilor noºtri care s-au
nãscut aici le place muzica
româneascã ºi mâncarea
româneascã. Avem o fiicã de 22
de ani, este nãscutã în
Nurnberg, dar înþelege puþin
româneºte. Am ratat sã o
învãþãm limb românã. Vã dorim
redacþiei, dumneavoastrã, sã
înfloriþi, redacþia sã creascã...vã
dorim mult succes pe anul 2016
ca sã rãmânã ºi sã se desfãºoare
mai mult comunitatea românã
în þãrile strãine. Sã ne sprijinim
ºi sã fim mai puternici, sã avem
cât mai multe ocazii sã ne
întâlnim.”

Nu în cele din urmã, vreau
sã vã dezvãlui micile secrete,
dacã aº putea sã le numesc aºa,
în vederea unei bune organizãri,
lucru pe care îl puteþi afla de la

Directorul Hotelului Aurora.
„Nu este niciun mister. În

primul rând am fãcut reclama
pe e-mail, acesta este sistemul
cu care lucrez foarte mult.
Desigur, mã gândesc ºi la
reclama în ziar, sã o fac mai
puternicã. În ziar avem deja o
colaborare de vreo 2 ani de zile
cu un anunþ care apare în
permanenþã, un abonament
aºa...am fost printre primii care
am avut prezenþa asta la ziarul
dumneavoastrã . În principiu
însã , oamenii au venit aici prin
e-mail v-am spus. Am trimis un
e-mail pe data de 1 noiembrie,
ºi cam în douã sãptãmâni am
avut totul complet.

Cei care vin aici, nu cred cã
vin neapãrat pentru mâncare,
pentru cã mâncarea la noi nu
pot sã spun cã  este absolut
tradiþionalã, deºi avem sarmale,
mici, ciorbã de burtã. Însã cu
toatã sinceritatea sunt
restaurante româneºti mult mai
„ca acasã„ decât pot oferi eu,
însã oamenii vin ºi pentru
confort, atmosferã, vin pentru
faptul cã la noi se poate
petrecere pânã dimineaþa, ºi nu
e o problemã pentru cã suntem
în afara oraºului, nu suntem
direct în oraº ca sã deranjãm, ºi
un lucru important avem ºi
camere. Deci dupã chef, se pot
duce sã se odihneascã, nu
trebuie sã aibã griji dacã îi prind
poliþia sau sã nu bea. Aici se pot
distra ºi primi camere cu preþ
foarte redus, sub jumãtate din
preþ în situaþia asta.

Copiii mei sunt veniþi la 6 ºi
7 ani. Acum au peste 33 ºi 34
ani, ºi da, simt încã foarte mult
româneºte, asta pentru cã eu am
vorbit acasã cu ei limba
românã, am mers des în þarã, au
bunicii acolo, nu mi-am uitat în
niciun caz rãdãcina. Nu le este
ruºine cã sunt români pentru cã
cel puþin au vãzut la mine, sper
eu cã am reuºit ca mãcar în zona
noastrã atitudinea faþã de
români sau mãcar sã se poatã
spunã cã nu toþi românii fac
rele, au venit aici puºi pe
necazuri, ci sunt ºi care fac
lucruri bune.

Avem un plan nou ºi cu
ajutorul lui Dumnezeu anul
acesta poate reuºim. Am vrea sã
construim un restaurant de
peste 200 de locuri, cam la 250
care ne-ar extinde foarte mult
capacitatea actualã. În noaptea
asta de exemplu, avem douã
revelioane în douã locaþii în
total fiind cam 200 de oameni,
de români. Aº vrea sã reuºesc sã

fac un restaurant care sã aibe
peste 250 de locuri, ºi nu numai
sub formã de restaurant  cât salã
de spectacol, întâlniri
româneºti, º.a. Am colaborat cu
domnul Glass de la Stuttgart
care ne-a adus ºi pânã acuma
artiºti din România aici, am
putea organiza mai des
activitate cu caracter
permanent, o datã pe lunã, un
fel de bal românesc cu prima
sâmbãtã din lunã sau ultima eu
ºtiu cum...ºi cu diverse
formaþii...deci asta este în
planul nostru ºi dacã reuºim
poate revelionul urmãtor îl vom
face într-un restaurant mare
românesc.

Avem, de asemenea, un bal
pe data de 5 martie- BALUL
MÃRÞI?ORULUI, cu formaþia
STELELE,  unul în luna mai ºi
al treilea în septembrie – balul
strugurilor –deja tradiþie de 4-5
ani, la noi. Iar în rest suntem
deschiºi la orice fel de
propunere venitã din partea
publicului nostru. Sunt oameni
care vin ºi îºi organizeazã aici
întâlniri de ºcoalã, în general
ºcoli fãcute în România, ºi toþi
elevii cu profesori sunt aici, sau
nunþi, botezuri româneºti...
suntem deschiºi.

Trebuie avut în vedere cã
Hotelul nostru are punctaj
pentru categoria de 4 stele, am
rãmas pe ideea de 3 stele plus
tocmai în ideea de a nu speria pe
unii cu ideea cã ar fi prea
scump. În al doilea rând prefer
un client care vine la 3 stele
jumãtate ºi spune: „un hotel mai
bun decât scrie pe uºã” decât un
client care vine la 4 stele ºi este
nemulþumit. În al doilea rând
spun cã românii au din start
reducere de preþ aici ...avem un
pliant care spune cã cei care ºtiu
sã citeascã primesc 10%
reducere la cazare ºi la
restaurant. Nu puteam spune
direct cã este reducere pentru
români cã ar fi fost discriminare,
dar ãsta e unul din motive, iar
când se vine la nunþi ºi botezuri
avem preþuri foarte româneºti.

Clienþi permanenþi avem,
iar celor care eventual ar vrea sã
ne fie clienþi sau sã vinã mai
des...încercãm sã avem un
standard ºi un nivel mai ridicat
decât alte locaþii româneºti pe
care le-am vãzut, ne adresãm
unui public mai pretenþios, ne
respectãm publicul ºi acelaºi
respect îl dorim ºi noi din partea
lor. Pe aceastã cale dorim
tuturor LA MULÞI ANI!”

Adriana Bittner
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Impresii ale românilor în noaptea dintre ani...

Vã aºteptãm pe data de 5 martie 2016  la
BALUL MÃRÞIªORULUI, cu formaþia STELELE.

Pentru mai multe detalii sunaþi la: 0151 25369538.
Marian Ruxanda 
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Cele trei zile de artã ºi culturã româneascã
prezentatã în oraºul Wiener Neustadt din Austria,
inclusiv sãrbãtoarea dedicatã Zilei Naþionale a
României mi-au adus bucurie ºi mulþumire
sufleteascã, atât mie personal cât ºi întregii echipe de la
Cercul Cultural ºi RadioTV Unirea. Prin aceste
cuvinte pe care le aºtern pe hârtie cu multã dragoste ºi
din suflet, vreau sã-mi exprim mulþumirile mele
tuturor celor, care mi-au fost alãturi ºi s-au implicat cu
mult profesionalism în organizarea ºi desfãºurarea
festivitãþilor din perioada 27-29 noiembrie 2015.

Sunt încântat sã citesc, sã ascult ºi sã urmãresc în
mass media reacþiile participanþilor, care au avut ocazia
sã guste din cultura româneascã de cea mai bunã
calitate ºi sã petreacã româneºte înconjuraþi de români
dragi, care ne fac cinste atât în þarã cât ºi peste hotare.
Odatã cu sãrbãtorirea Zilei Naþionale a României am
lansat primul numãr al revistei de artã ºi culturã
“UNIREA”, am celebrat 13 ani de la fondarea
Cercului Cultural Româno-Austriac UNIREA, 65 de
ani de la înfiinþarea Bibliotecii Municipale „Petru
Maior“ din Reghin, Ziua Sfântului Andrei ºi Hramul
Bisericii Greco-Catolice Române din Wiener
Neustadt. Este foarte adevãrat cã activitãþile din acest
an au fost de mare amploare faþã de anii precedenþi, în
care am organizat doar un spectacol dedicat Marii
Uniri. Nimic însã nu poate fi mai frumos decât atunci
când te întâlneºti cu oameni dragi, care îþi sunt alãturi
ºi care pun suflet în tot ceea ce fac. Pentru cei care nu
au avut ocazia sã fie prezenþi la festivitãþile din luna
noiembrie 2015, voi aminti pe scurt activitãþile
desfãºurate.

Programul din 27 noiembrie a debutat cu o seratã
muzical literarã, expoziþii de picturã, graficã, fotografie
ºi o introducere în secretul picturii sacre- Icoana.
Programul s-a încheiat cu „Ora de sãnãtate“.

Am fost încântat sã aduc salutul respectos de bun
venit tuturor celor prezenþi ºi sã-mi prezint câþiva
colegi din RTV Unirea, care au fost implicaþi în rolul
de moderatori ai serii: Iulian Ioan Hotico, preot paroh
al Bisericii Greco-Catolice din Viena ºi Wiener
Neustadt dar ºi realizator literar la RTV Unirea, de data
aceasta a fost ºi în calitate de gazdã. Gabriella Costescu
ºi Puiu Rãducanu, douã persoane cu inimã bunã ce fac
parte ºi ei din frumoasa familie RTV Unirea ºi pe
aceastã cale, vreau sã le mulþumesc nespus de mult
pentru sprijinul acordat.

Gabriella Costescu de la Sighiºoara a prezentat
primul numãr al revistei “Unirea”, care dupã cum am
amintit a fost lansatã cu ocazia acestor zile dedicate
Marii Uniri. Apoi l-a prezentat pe Pastorul Ion
Buciuman scriitor din Bucureºti, a venit cu douã
volume de versuri “Poiana cu Izbuc“ ºi “Melania,
ghici! Versuri mici”; pe doamna Otilia Sârbu scriitoare
ºi profesor universitar la „Hyperion” Bucureºti, care
ne-a prezentat cartea “Omul ºi mitul în secolul 21”.
Bunul meu prieten Puiu Rãducanu, a venit de la
Râmnicu Vâlcea cu volumele recent aparute,
antologiile „Mama”, “Tata”, “Flori de Tainã”, “64” ºi
“Femeia zâmbetului meu”. El a prezentat colegele din
Vâlcea, pe d-na dr. Gabriela Valentina Popescu, care a
vorbit despre „Ozonoterapie”, scriitoarea Zenovia
Zamfir de la Biblioteca „Antim Ivireanul” Rm. Vâlcea
ºi pe Liliana Hinoveanu Ursu, poetã ºi realizator de
emisiuni la „Radio-România”, postul teritorial
„Oltenia-Craiova”. Le mulþumesc din suflet cã ne-au

fost alãturi. Vreau sã mulþumesc de asemenea ºi
colegelor mele de la alte asociaþii culturale româneºti,
d-nei Sifora Sava de la asociaþia „Hora” din Viena,
care a venit cu o surprizã în faþa tuturor recitând poezia
“Vino ºi vezi”, care îi aparþine ºi pe care ne-a dedicat-
o nouã echipei de la RTV Unirea, oferind în încheiere
buchetul de flori al prieteniei.

Mulþumesc Irinei Trofin ºi d-nei Carmen Geller
din Pasau, doamnei Mariana Mihãilã din Praga, o
colaboratoare de excepþie ºi nu în ultimul rând,
domnului Dorel Uºvad de la Viena, care ne-a încântat
cu o expoziþie despre Vlad Tepeº. Mulþumesc totodatã
ºi celor doi tineri, care au venit cu o expoziþie de Icoane
tocmai de la Mãnãstirea „Sfânta Cuvioasã Paraschiva”
din Strâmtura-Maramureº. Pe aceastã cale þin sã-i
mulþumesc din suflet ºi pãrintelui Nifon, stareþul
acestei Mãnãstiri. La aceastã festivitate a participat ºi
preotul ortodox Rãzvan Gâscã de la Biserica Ortodoxã
„Sfânta Cuvioasã Paraschiva” din Wiener Neustadt,
care ne-a vorbit despre Icoanã ºi importanþa ei, ne-a
îndemnat sã fim mai buni, înþelegãtori ºi sã ne ajutãm
între noi.

Vreau sã-i mulþumesc domnului Colonel Horia
Emanuel Mocioc, ataºat al Ministerului Apãrãrii, care
din Partea Ambasadei României de la Viena ne-a
onorat invitaþia, însoþit fiind de soþia domniei sale ºi
care au stat pânã la sfârºitul festivitãþii maraton a
acestei seri. Am avut deosebita plãcere sã avem în
mijlocul nostru o delegaþie de oameni de culturã din
Reghin, scriitori ºi publiciºti de o valoare deosebitã
cãrora, le mulþumesc pentru tot ceea ce ne-au oferit pe
parcursul celor trei zile la Wiener Neustadt. Drd.
Nicolae Bãciuþ director al Direcþiei Judeþene pentru
Culturã, Culte ºi Patrimoniul Cultural Naþional Mureº,
tehnoredactor la un numãr mare de volume ºi reviste
de culturã printre care se numãrã ºi revista noastrã
“Unirea” ºi cãreia îi semneazã tehnoredactarea.
Recitalurile de poezie ale domnului Bãciuþ, muzica
folk în interpretarea Sorinei Bloj cantautoare, poetã ºi
director al Bibliotecii Municipale „Petru Maior” din
Reghin, ºi Magdalenei Puskaº au umplut inimile
participanþilor de bucurie. Expoziþiile de picturã,
fotografie, artã popularã româneascã ne-au transpus
într-o lume aparte, a binelui, a liniºtii sufleteºti.
Expoziþia de cãrþi semnate de Nicolae Bãciuþ, Rãzvan
Ducan, Borzan Maria (Reghin), Elena Harja (Reghin),
Ion Buciuman ºi Otilia Sârbu (din Bucureºti), Uºvad
Dorel (Viena), Ovidiu Bujor, Zenovia Zamfir
(Vâlcea), Gheorghe Puiu Raducanu (Bãile Olãneºti)
precum ºi expoziþia de cãrþi poºtale ºi ilustrate, din
colecþia domnului Schuller Petera au fost vizitate cu un
interes deosebit. Deasemeni mulþumesc doamnei
Cristina Oprea pentru lucrãrile din expoziþia de graficã,
dar ºi pentru grafica revistei noastre “Unirea”.
Apreciez mult lucrãrile doamnei Oprea ºi cuvintele
frumoase, aºezate pe unele lucrãri, cum ar fi:

“Cãutare
A picurat roua amintirilor de pe frunzele

copacului Timp, direct de pe fila albã a iubirii. 
Uscaþi-vã! le-am poruncit pentru cã eu, trebuie sã îmi
gãsesc literele aurii de toamnã, pentru a scrie numele
dragului meu drag”.

Mulþumesc ºi artistei plastice prof. Victoriþa
Duþu, realizatoare de emisiuni la Radio Tv “Unirea”,
pentru expoziþia de picturã ºi cuvintele frumoase pe
care ni le-a trimis. Mulþumesc de asemenea doamnei

Agnes Maria Orban ºi domnului Mihai Anthony din
Viena, redactori literari la Radio Tv Unirea, care ne-au
trimis o scrisoare, mesaj al aprecierii pentru activitãþile
desfãºurate la sfârºitul lunii noiembrie a.c.. Mulþumesc
conducerii televiziunii „Diaspora TV” în special
domnului Jorj Coleºnicov, pentru efortul depus ºi
pentru buna colaborare. Mulþumesc domnului prof.
Hans Dama din Viena,https://ro.
wikipedia.org/wiki/30_iuniescriitor ºi om de ºtiinþã
originar din România, pentru cã ne este mereu alãturi.
Totodatã vreau sã-i mulþumesc ºi doamnei directoare
Roxana Man, care ne-a surprins cu o expoziþie de artã
popularã contemporanã „Ii ºi podoabe tradiþionale din
mãrgele”. Pictura naivã a fost reprezentatã de Elena
Hârja. Mulþumesc doamnei Carmen Chiorean,
doamnei Sorinei Bloj, pentru implicare ºi pentru tot
ceea ce am realizat împreunã! Mulþumiri conducerii
Primãriei Reghin ºi celor care au oferit sprijin pentru
deplasarea grupului în Austria. Mulþumesc domnului
doctor Vasile Bodnar din Sighetu Marmaþiei pentru
prezentarea cremelor Regenerol în cadrul orei de
sãnãtate ºi pentru frumosul recital de poezie oferit la
spectacolul de sâmbata 28 noiembrie 2015.

Invitaþii noºtri au venit ºi cu o expoziþie de bucate
tradiþionale româneºti pregãtite cu atâta pricepere de
cãtre reghinencele Marioara Popovici, Lucreþia Bordaº
ºi Viorica Hârºan. O voce deosebitã, o apariþie
deosebitã în costumul popular autentic Maria Neag,
ne-a încântat auzul cu melodii îndrãgite româneºti atât
vineri seara cât ºi a doua zi, când am sãrbãtorit Ziua
Naþionalã a României.

ªi ce onoare pentru noi, Nicolae Botgros, dirijor
al Orghestrei Naþionale „Lãutarii”, din Chiºinãu, un
muzician de excepþie, artist cu un repertoriu bogat, de
la “Hora în douã pãrþi” la creaþii de cafe-concert ºi
chiar lucrãri clasice. Un geniu al viorii, Nicolae
Botgros a dus faima muzicii populare în zeci de þãri
europene, dar ºi în Statele Unite ale Americii,
Australia, Noua Zeelandã, precum ºi în toate þãrile din
spaþiul ex-sovietic. De aceastã datã a fost prezent atât
în prima zi cât ºi a doua zi cu un concert, care a fãcut
sã rãsune sala de spectacol din Lanzenkirchen.
Mulþumesc maestre Nicolae Botgros, pentru efortul
dumneavoastrã, pentru românismul de care daþi
dovadã ºi pentru adevãrata prietenie!

O mare mulþumire vreau sã aduc ºi corului
„Solemnis” de la Biserica „Delea Nouã” din Bucureºti
dar ºi lui Florin Filimon, artist, care trãieºte la Viena,
cu o voce inconfundabilã ºi un repertoriu bogat. El s-a
ocupat ºi de sonorizare, având grijã ca totul „sã sune“
bine. Florin este un om deosebit, mereu alãturi de mine
ºi de aceea îi spun încã odatã, mulþumesc mult prieten
drag!

A treia zi, 29 noiembrie 2015, am sãrbãtorit
Hramul bisericii Greco-Catolice din Wiener Neustadt.
Slujba a avut loc in Domul din oraº, fiind prezent ºi
Abatele Monsenior Karl Pichelbauer. Corul Solemnis
a concertat în cadrul acestei ceremonii, iar colindele
româneºti interpretate de grupul din Reghin au rãsunat
în marele Dom.

Nu în ultimul rând vreau sã-i mulþumesc lui
Rãzvan Roºu, antropolog, doctorand în etnografie ºi
folclor, care alãturi de fratele sãu cu toba ºi Petricã Zele
cu vioara, ne-au colindat ºi ne-au prezentat o pãrticicã
din folclorul autentic din zona Mãrieºelului ºi nu
numai. Doamnei profesor Floarea Cândea Ranta îi

rãmân îndatorat pentru efortul deosebit ºi colindele
frumoase. ªi de aceastã datã ne-a fãcut o surprizã
venind împreuna cu domnul Ioanãº Adrian Voicu de
la editura Tiparniþa din Arad, aducând un numar mare
de cãrþi pentru biblioteca Cercului Cultural “Unirea”,
totodatã pregãtitã ca de sãrbãtori cu colaci ºi bucate
alese. Mulþumesc din suflet doamnã dragã ºi ne dorim
mereu sã vã avem aproape. Doresc sã aduc
mulþumirile bine meritate domnului Horia Muntenuº,
scriitor ºi regizor, care din pacate nu a reuºit sã fie
prezent decât cu sufletul alãturi de noi, de aceea ne-a
transmis aceste cuvinte:

“Fraþi români,
V-aþi întâlnit la Viena pentru a celebra 1

Decembrie, Ziua noastrã Naþionalã, zi a unitãþii
noastre. M-aþi chemat ºi pe mine acolo, vã mulþumesc
ºi vã doresc din tot sufletul meu sãnãtate! Gândire
limpede! Doamne-ajutã-vã!

Dar eu nu am reuºit sã ajung din pricina stãrii
mele de sãnãtate. Vã îmbrãþiºez ºi, pe când mã voi face
bine, la anul, voi fi ºi eu cu voi!

Sãrbãtori fericite! Noroc bun!
Horia Muntenuº“
Mulþumesc maestre!
Mulþumesc tuturor celor, care aþi trimis articole

pentru revista “Unirea”, pentru cuvintele alese pe care
mi le-aþi adresat ºi pentru colaborarea extraordinarã.

Þin sã vã mulþumesc încã odatã tuturor celor
amintiþi mai sus pentru tot ceea ce aþi fãcut cu mult
efort propriu dar cu iubire pentru cultura ºi arta
româneascã. Trãirea aceasta nu se poate cumpãra cu
bani ci se poate oferi numai din inimã cãtre inimã, iar
dumneavoastrã aþi fãcut acest lucru pentru semenii
dumneavoastrã, pentru þarã ºi neam. Mulþumesc
familiilor din Wiener Neustadt, care ne-au fost alãturi
ºi au oferit sprijinul necesar atât fizic cât ºi financiar, în
special preotului Iulian Hotico, doamnei Daniela
Moldovan, familiilor Tinc, Vladu, Sabãu, Pleºa,
Sãpãtoru ºi alþii. Mã aplec cu respect în faþa
dumneavoastrã ºi vã doresc sã rãmâneþi neschimbaþi ºi
sã ne vedem ºi la anul! Pânã atunci vã doresc însã
multe bucurii ºi împliniri pe toate planurile. Pentru cã
este vremea bucuriei ºi vremea colindelor, sã pãstrãm
gândurile bune ºi frumuseþea sufletului ce strãluceºte
în fiecare dintre noi, sã iertãm, sã ne iubim, sã fim uniþi.

Noul An sã fie unul prosper ºi plin de realizãri!
Ioan Godja
RadioTv Unirea -Austria
Vino ºi vezi!
În curtea RTV UNIREA la Wiener Neustadt
E mare sãrbãtoare.
Prietenia Româno – Austriacã,
de 13 ani îºi construieºte ”CASÃ de PIATRÃ”!!!
Vino ºi vezi!
Scriitorii ºi poeþii s-au adunat la frângerea

cuvântului...
Pâinea cititorilor – Vinul metamorfozelor.
Cu mantia-i din metafore, poezia pluteºte încet...
Epitetele o poftesc în inimã ºi-n casã,
pe EA - ”Zeiþa IUBIRII”!
Vino ºi vezi !
Bucuria ºi mulþumirea au adus buchetul enorm al

PÃCII!!!
Vino ºi vezi!
Dragi oaspeþi poftiþi sã savurãm!!!
27.11.2015. Sifora Sava – Dedicaþie RTV.Unirea

Toamna culturalã la Wiener Neustadt
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Mihai EMINESCU –
Poetul iubirii

Mihai Eminescu– cel
mai important POET al
naþiunii române, Poetul
iubirii, al codrului bãtut de
vânt, al izvoarelor ºi potinde,
supranumit Luceafãrul
poeziei româneºti – s-a
nãscut în miez de iarnã (pe 15
ianuarie 1850) ºi a zburat
printre îngeri în miez de varã
(pe 15 iunie 1889), la vârsta
de doar 39 de ani ºi 5 luni. 

Mihai Eminescu a vãzut
lumina zilei pe plaiuri
moldovene, la Botoºani, fiind
al 7-lea din cei 11 copii ai
cãminarului Gheorghe
Eminovici (cãminar era un
rang boieresc purtat de un
slujitor al statului, însãrcinat
cu strângerea dãrilor) ºi al
Ralucãi Eminovici, nãscutã
Juraºcu, ºi a purtat la naºtere
numele de Mihail
Eminovici. Copilãria ºi-a
petrecut-o în mijlocul naturii
la Botoºani, la Ipoteºti ºi prin
împrejurimi, urmând, pânã în
1886, ºcoala primarã ºi apoi
gimnaziul, în limba germanã,
la Cernãuþi.

Prima poezie intitulatã La
mormântul lui Aron Pumnul
i-a fost publicatã în ianuarie
1866, în broºura „Lãcrã-
mioarele învãþãceilor
gimnaziaºti”, scoasã de elevi
în memoria profesorului lor
de limba românã, iar în 25
februarie 1866 debuteazã cu
poezia De-aº avea, în revista
Familia de la Pesta, editatã
de Iosif Vulcan, care îl
convinge sã-ºi schimbe
numele din Eminoviciu în
Eminescu.

Mihai Eminescu a
studiat la Viena, între  anii
1869 ºi 1872 , la Facultatea
de Filozofie ºi Drept. Aici
activeazã în organizaþiile

studenþeºti ºi,în 1872, o
cunoaºte pe Veronica Micle
(1850-1889), iubirea vieþii
sale – care era, la acea vreme,
cãsãtoritã cu Profesorul
universitar ªtefan Micle (mai
mare cu 33 de ani decât ea) ºi
avea atunci douã fetiþe de 6 ºi
de 4 aniºori. Între anii 1872 ºi
1874 îºi continuã studiile la
Berlin, ajutat de Asociaþia
Culturalã Junimea din Iaºi,
care i-a acordat o bursã
pentru obþinerea doctoratului
în filozofie. Dupã întoarcerea
în þarã este numit Director al
Bibliotecii Centrale din Iaºi.
Mai apoi, dupã ce
îndeplineºte funcþia de
revizor ºcolar (între anii
1875-1877), Eminescu
lucreazã caredactor, apoi
redactor-ºef la ziarul Timpul,
din Bucureºti, în perioada
1877-1883.

Despre viaþa ºi creaþia
celui mai mare poet al
românilor s-au scris ºi se vor
mai scrie tomuri întregi, aºa
încât, ne rezumãm acum doar
în a enumera numai câteva
din muzele care l-au inspirat
pe Poetul iubirii în crearea
celor mai frumoase poezii de

dragoste din lume.
Veronica Micle a fost

Muza care l-a inspirat pe poet
în multe din creaþiile sale,
timp de 17 ani. De-a lungul
anilor petrecuþi în România,
la Viena sau la Berlin,Poetul
iubirii a fost însã cucerit ºi de
alte  frumuseþi ale timpului,
precum: Casandra – fiicã de
þãran, blondã ºi cu ochi
albaºtri, prima lui iubitã din
copilãrie (mai mare decât el
cu 2 ani, care s-a stins din
viaþã la vârsta de 16 ani);
Maria Vasilescu (mai mare
ca el cu 5 ani)– actriþã în
trupa de teatru Fanny
Tandini; Eufrosina Popescu
– frumoasa actriþã blondã, cu
18 ani mai mare decât el;
Nataliþa –o brunetã focoasã,
sora lãutarului Micheru din
Iaºi; Milly – frumoasa
nemþoaicã blondã, cu ochi
albaºtri, din Berlin, pe care el
a cunoscut-o prin 1874, dupã
ce, în 1872, la Viena, se
îndrãgostise pe viaþã de
Veronica Micle; Mite
Kremnitz (cumnata lui Titu
Maiorescu), scriitoare
germanã din anturajul
Reginei Elisabeta a României
(Carmen Sylva); artista de
teatru Cleopatra Poenaru –
cãreia i-a dedicat poezia „Pe
lângã plopii fãrã soþ“
(veriºoara lui I. L. Caragiale
ºifiica pictorului Constantin
Lecca).Tuturor acestor iubiri,
mai mult sau mai puþin
trecãtoare,Mihai Eminescu
le-a dedicat poezii
nemuritoare!

Considerat de cititorii

români ºi de critica literarã
postumã drept cel mai
important  poet al românilor,
Mihai Eminescu a scris ºi
prozã ºi a fost un jurnalist
desãvârºit. Articolele sale –
publicate în perioada în care
a lucrat la Timpul – ofereau
cititorilor o radiografie a
vieþii politice din acea epocã
ºi îi deranjau, de multe ori, pe
politicienii vremii.

Creaþia sa poeticã
aparþine romantismului
european întârziat, fãcând
trecerea de la simbolismul lui

Charles Baudelaire ºi
Stéphane Mallarmé la
modernismul secolului XX.

Golul lãsat în literatura
românã de dispariþia lui
Mihai Eminescu (pe
15.06.1889) nu a putut fi
umplut nici pânã acum, dupã
127 de ani, de creaþia vreunui
alt poet din Þara munþilor
Carpaþi, cu toate cã panoplia
marilor poeþi români
cuprinde ºi alte numeroase
nume celebre precum: Vasile
Alecsandri, Grigore Alexan-
drescu, George Bacovia, Ion
Barbu, Lucian Blaga, Ana
Blandiana, George Coºbuc,
Octavian Goga, Nicolae
Labiº, Adrian Pãunescu,
Marin Sorescu, Nichita
Stãnescu, George Topîrcea-
nu, Carmen Sylva ºi mulþi
alþii.

Mihai Eminescu– Poetul
iubirii a inspirat ºi va inspira
ºi peste veacuri generaþiile de
iubitori ºi creatori de poezie
din România pentru cã, aºa
cum spunea ºi bardul de la
Mirceºti Vasile Alecsandri:
tot românul s-a nãscut
POET.

ORBAN Agnes Maria,
Redactor literar, Membrã

a UZPR

Celebritãþi din România
Preambul:  

Doresc sã prezint cititorilor noºtri, la rubrica
Celebritãþi din România, articole, comentarii despre viaþa
ºi activitatea de creaþie a unor personalitãþi (uitate, uneori,
pe nedrept) care s-au remarcat prin geniul ºi prin talentul
lor, lãsând posteritãþii adevãrate capodopere artistice – în
domeniile artelor plastice, cercetãrii ºtiinþifice, literaturii,
muzicii –, pentru ca noi, cei de azi, ºi generaþiile viitoare,
sã ne putem pleca fruntea, cu recunoºtinþã, în faþa
memoriei lor ºi sã le cinstim, la adevãrata lor valoare.
(Agnes Maria ORBAN)  

Actriþa Eufrosina Popescu – Poeta Veronica Micle (22.04.1850-03.08.1889)



Am întâlnit în capitala
Austriei, la Viena, o
efervescenþã culturalã
româneascã cum rar se
întâmplã chiar ºi în oraºele
patriei. ªi asta nu
întâmplãtor. Aici trãieºte, de
ani buni, un român adevãrat
dornic de a demonstra cã
poporul care i-a dat naºtere
dispune de valenþe culturale
nebãnuite sau neremarcate
în marile cancelarii
occidentale. Ioan Godja este
maramureºan ºi în tot ce
face nu ºi-a uitat obârºia ºi
neamul. Conºtient cã un
popor fãrã culturã este un
popor inexistent, Ioan Godja
s-a apucat de treabã  - aici la
Viena – spre a demonstra
tuturor cã ºi în afara
graniþelor României :
„cultura, n-o muritu”. Radio
TV „ Unirea” ºi asociaþia „
Cercul Cultural Româno
Austriac „ Unirea” pe care le
conduce, promoveazã arta ºi
cultura româneascã  oriunde
s-ar afla : în þarã, în Austria
sau în lume. Recent, de ziua
României, asociaþia ºi
radioul a oferit tuturor

românilor un excelent cadou
: periodicul de culturã ºi
artã, nr.1 – „ Unirea”. Ioan
Godja a sunat adunarea
tuturor celor care simt
pentru neam ºi þarã ºi i-a
îndemnat sã scrie. Evident
cã primii care au rãspuns
chemãrii au fost redactorii
de la radio-tv „ Unirea”. În
pagini deosebite fiecare ºi-a
fãcut prezentarea proprie ºi
a emisiunilor pe care le
coordoneazã, pentru ca apoi
sã se extindã la interpretãri
ale evenimentelor culturale
din þarã ºi din strãinãtate.
N-au întârziat sã aparã ºi
colaboratorii, nume
importante din România sau
din exterior care au salutat
cu bucurie apariþia revistei
„ Unirea”. Peste  70 de
materiale, cuprinse în
aproximativ 80 de pagini
vorbesc despre literaturã,
plasticã, muzicã, folclor sau
diverse informaþii cu
privire la succesele
româneºti înregistrate în
lume. Ar fi foarte greu sã-i
enumãr pe toþi semnatarii
materialelor, de aceea mã

limitez în a menþiona cã pe
lângã echipa Radio TV
„Unirea” existã numeroºi
corespondenþi, colaboratori
ºi parteneri. Numai aºa se
explicã abundenþa
articolelor din Transilvania
ºi Maramureº dar ºi
evenimente culturale din
Bucureºti, din Moldova, de-
o parte ºi de alta a Prutului,
cu întindere uneori , ( vezi
plastica) pânã la Petersburg
sau Londra ºi Canada. Sunt
foarte multe evenimentele
coordonate de Ioan Godja
dar poate  cã una din cele
mai importante este – Ziua
Europei – pe care o
organizeazã an de an ( din
2007 ) lângã Poarta
Maramureºanã – amplasatã
în Böhmischer Prater din
sectorul 10 Favoriten. Este
aºa cum spune Nelu „
marca românismului ºi
cartea de vizitã a României
în mijlocul Vienei”. Am
avut bucuria ºi plãcerea ca
în 2015, sã fiu prezent la
acest eveniment împreunã
cu un grup de artiºti ºi
scriitori bistriþeni. Prezenþa

noastrã apare consemnatã în
paginile revistei ca ºi
întâlnirea cu d-na
Ambasador a României ºi
discuþiile de colaborare
pentru viitor.

În inima Europei un
român promoveazã arta ºi
cultura româneascã . Dacã

mai adãugãm cã grafica ºi
tehnoredactarea revistei
aparþine  unui alt mare om de
culturã ºi scriitor ardelean –
Nicolae Bãciuþ  iar
coordonarea redacþiei
Gabrielei Costescu – avem
imaginea succesului.

Dr. Dorel Cosma
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În fiecare an când revine
acasã face lucruri pe care
puþini le mai fac. De la
munca de ºantier, trece direct
la acte caritabile!

Un vasluian de o
mãrinimie rarã scrie an de an
o poveste pe care conaþionalii
noºtri ar trebui sã o punã în
ramã. Potrivit jurnaliºtilor de
la Fluierul.ro, Ionel Pascu, un
fost cioban de 35 de ani, a
lãsat averea ºi toate cele dragi
la vatrã pentru a-ºi face o
viaþã mai bunã pe
meleagurile Austriei, o þarã
pe cât de prosperã pe atât de
amabilã cu cei care vor un
destin mai roz.

Vasluianul, posesor doar
al unei umile diplome de opt
clase, vine cu drag în fiecare
prag de sãrbãtori acasã nu
doar pentru a revedea pe cei
dragi, ci ºi pentru a turna

luminã ºi dragoste în
sufletele celor abandonaþi de
soartã sau de familiile lor.
Pãstrãtor ºi urmãtor al unor

tradiþii europene ºi
strãmoºeºti de mult uitate,
vasluianul Ionel Pascu umple
remorca maºinii sale cu

lucruri donate de statul
austriac ºi, începând de la
Arad ºi pânã la Vaslui, se
opreºte din casã în casã, din
orfelinat în orfelinat,
împãrþind cu mãrinimie
lucruri ºi alimente deopotrivã
bãtrânilor ºi copiilor
nevoiaºi.

Odiseea vasluianului a
început în urmã cu 11 ani
când a pãrãsit oraºul natal
Bârlad, plecând împreunã cu
soþia ºi cu bãiatul în Austria.
Dupã ce a început sã câºtige
ceva bani, s-a hotãrât sã
deschidã o micã afacere în
localitatea natalã, care sã-i
permitã sã poatã reveni ºi trãi
într-o bunã zi din banii
câºtigaþi cu sudoarea frunþii
sale. 

Reºedinþa aleasã în
Austria este una de vis. În
localitatea Imst Solden

peisajul oferit de munþii Alpi
este unul desprins din
tablourile de vis. Aflatã la
graniþa cu Elveþia ºi cu Italia
micuþa ºi cocheta localitate
este locul în care românul
lucreazã din greu la tãiat
betoane pentru a-ºi împlini
un vis mai vechi acela de a
ridica o pensiune turisticã
unde sã gãzduiascã românii
care vin în vacanþã.

Ionel Pascu a mai
subliniat cã nu va renunþa la
acþiunile umanitare iar cea
din preajma Crãciunului se
datoreazã campaniei reuºite
iniþiatã cu sprijinul clubului
„Off Road” Bârlad din
comuna Coroieºti, unde s-au
strâns foarte multe lucruri ºi
alimente donate cu
mãrinimie de sãteni ºi
primãrie.
http://ro.blastingnews.com

Un român care lucreazã în Austria
ascunde o poveste incredibilã

Revista „Unirea” din Viena 



Povestea cea adevãratã spune cã, cu ceva
vreme în urmã, o urgie de foc ºi parã se abãtu
asupra neamului românesc. Suflete se stinserã cu
zecile, râuri de lacrimi se pornirã a curge ºi
potopirã zile la rând,  pânã azi ºi în multe ce vor
mai veni.

Pãrinþi ºi-au îngropat copiii, prieteni prietenii,
rudele rudele, sau cunoºtinþele, sau pe cineva. Un
popor întreg ºi-a înmormântat tinereþea în sfârºit de
octombrie 2015.

Pentru unii viata s-a oprit literalmente in loc,
altii au uitat sa mai traiasca, altii refuza sa ridice
capul din suferinta. Fiecare dupa cum il lasa
credinta.

ªi mai sunt cei care luptã prin spitale, pe la
medici, cu autoritãþile. ªi cei care-i încurajeazã, cei
care-i susþin, cei care nu uitã, cei care îºi amintesc
de durerea lor, a celor rãmaºi  ‘’în urmã’’, care se
adunã cu mic cu mare ºi mutã munþii la Bruxelles,
pun mânã de la mânã, fac ce ºtiu ei mai bine ºi cum
pot mai bine, fiindcã ‘’cei din urmã’’ meritã totul
sã fie din nou cei dintâi.

Aºadar, povestea spune cã la vreme blândã de
decembrie îngãduitor, cu adieri blânde ºi vreme
seacã – nemaipomenit de ani prin ‘’belj’’, o mânã
de oameni vrednici de pe la instituþiile europene,
de la EuropaNova, de la Valente umane, de la
Rombel ºi foarte mulþi alþii care ºi-au fãcut drum
pe Rue Marteau 3 pe 15 ºi 16 decembrie – toþi unul
ºi unul, cu inima cât casa ºi cu sufletul în palmã, au
încropit un târg de iarnã, de Craciun. Ca sa ne
amintim noi, unii plecati, de cat de dor ne este de
casa, sa ne gandim cu drag la zilele cand depãnam
amintiri în familie de sãrbãtori, sã ne îmbiem cu un
pahar de vin fiert, un cozonac, o sarma cu
smântânã, un cârnaþ, o gustare cu zacuscã, sã îi
îmboldim ºi pe alþii sã ia o gurã ‘’de aer
românesc’’, fiecare pe limba lui ºi sã facã bine.

Cãci mulþi sunt oameni pe lume care vor sã
facã un bine ! 

Care simt durerea altora, care vor sã împartã
înzecit din încrederea lor, care înþeleg cã o
felicitare mesteºugitã cu migalã de mâini
rãbdãtoare e mai mult decat o bucatã de carton
pictatã, ca o lingurã de lemn vopsitã vesel
amestecã mai adânc în suflet decât cea din oala de
pe sobã, cã un CD e mai mult decât un titlu al unei
trupe sfâºiate, cã rândurile unei cãrþi sunt mai mult
decat vorbe lipite pe hârtie, cã o sãrmãluþã de post
e mai mult decat împlinirea unei pofte în ceas de
post, cã un borcan de dulceaþã e mai dulce când ºtii
cã cineva departe se bucurã de bucuria ta. 

Care ºtiu mai inainte de toate  cã acestea au o
valoare directã, exprimatã în bani. Bani, care la
rândul lor reprezintã mai mult decât o sumã a unor
donaþii ºi care traduc în limba inimii curajul,
încrederea ºi speranþa cã cei ‘’rãmaºi în urmã’’ o
vor scoate-o la capat , cã fiecare dintre noi
contribuim direct sau nu la reînãlþarea lor spre
speranþa zilei de mâine, de poimâine, de peste un
an.

O lingurã de mãmaliga ºi-un blid de varzã
muratã au împreunã puterea magicã a încrederii
unei naþii. Adunã oameni, hrãnesc suflete,
împreuneazã  doruri, ridicã priviri spre bolta
bisericii ºi spun un Doamne-ajutã ! Sã fie bine !

ªi-am încãlecat pe lingura mea, ºi v-am spus
povestea ‘ºa !

articol scris de Selena Ardelean

Povestea
lingurei

În perioada 16-19 decembrie
2015, Institutul cultural român
Bruxelles a oferit copiilor români de
la ªcoala Europeanã nr. 4 din
Bruxelles ºi din cadrul ªcolii Parohiale
„Sfântul Nicolae un spectacol de teatru
de umbre ºi trei ateliere de
confecþionare de obiecte tradiþionale.
Cu prilejul spectacolelor de la ªcoala
Parohialã, au fost strânse donaþii
pentru victimele incendiului de la

clubul Colectiv din Bucureºti. Opt
dintre acestea sunt internate în spitalele
belgiene.

Cu ocazia sãrbãtorilor de iarnã,
actorii-pãpuºari Mariana
Soare ºi Andreea-Oana Nanciu de
la Muzeul Naþional al Satului
„Dimitrie Gusti i-au învãþat pe copii sã
creeze personaje din hârtie ºi carton ºi
au pus în scenã poveºtile
create. Cristina-Delciza Mareº,

maistru-confecþioner de mãºti, i-a
iniþiat pe copii în arta realizãrii mãºtilor
tradiþionale româneºti ºi în tainele
colindelor tradiþionale.

„Teatrul de umbre ºi atelierele
interactive îi introduc pe copii în
atmosfera sãrbãtorilor de iarnã. Copiii
vor confecþiona personaje de poveste,
mãºti, sorcove ºi decoraþiuni pentru
bradul tradiþional. Astfel, creãm un
prilej de regãsire a identitãþii culturale,
a folclorului, a meºteºugurilor, a
datinilor ºi obiceiurilor.“ –a
declarat Andreea-Oana Nanciu.

Spectacolele au fost realizate cu
sprijinul Muzeului Naþional al Satului
„Dimitrie Gusti“, ªcolii Europene nr. 4
din Bruxelles, ªcolii Parohiale
„Sfântul Nicolae“ din Bruxelles,
TAROM Bruxelles ºi Atlassib.

Donaþiile pentru victimele
incendiului din clubul Colectiv pot fi
fãcute ºi prin transfer bancar cãtre
asociaþia ROMBEL, cu menþiunea
„susþinere victime COLECTIV“.

Sursa: icr.ro
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Teatru de umbre ºi ateliere
de creaþie pentru copii

COMUNICAT DE PRESÃ
Revelionul Artiºtilor 2016 în Oraºul cu
Chef de Viaþã!

Sâmbãtã, 9 ianuarie 2016, Roart
asbl (Belgia) în colaborare cu Aso-
ciaþia Amici della Musica ºi Berãria H
v-a invitat la Revelionul Artiºtilor!

Cu aceastã ocazie, mai multe trupe
ºi artiºti ºi-au propus sã fie alãturi de
fanii ºi prietenii cu care nu au apucat sã
ciocneascã un pahar de ºampanie în
noaptea dintre ani.

Roart asbl ºi Amici della Musica
au adus împreunã pe scena Berãriei H
o parte din cei mai talentaþi artiºti,
printre care:

MIRCEA VINTILÃ
STORYTELLERS Acoustic

Blues (Marcian PETRESCU & Florin
GIUGLEA)

TUDOR TURCU
PACT BY LEO IORGA & ADI

ORDEAN
SUPERCHILL
ROCK UNPLUGGED —

EUGEN MIHAESCU & COSTI
SANDU

UNPLUGGED ME & Gabi
NICOLAU

VLADY CNEJEVICI & TEO
BOAR

HAIDUCII
MARIUS DOBRA BAND —

(Austria)
MARIAN FILIP
VICTOR SOLOMON &

FLORIAN STOICA
ªi alþi invitaþi surprizã!
‘Este al patrulea an când orga-

nizãm Revelionul Artiºtilor (marca
Roart), iar ediþiile anterioare de succes
ne-au arãtat cã este o ocazie perfectã sã
ne distrãm, sã interacþionãm, sã
socializãm ºi sã lãsãm publicul sã fie
alãturi de mulþi artiºti.  Mulþumim
Berãriei H ºi Asociaþiei Amici della
Musica pentru aceastã colaborare ºi
mai ales artiºtilor pentru participare!’,
au declarat reprezentaþii asociaþiei
Roart. Ca sã vã convingeþi, vã
aºteptam sã luaþi parte, alãturi de noi,
la un Alt Fel de Revelion!

Detalii la:
www.roart.be
http://www.amicidellamusica.ro/
http://www.berariah.ro/eveniment

/revelionul-artistilor-2016
Sursa: agerpres.ro

Comunicat de presã - Asociaþia Roart
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Poeþii Igor Lukšiæ
(Muntenegru) ºi Marius Chivu
(România) s-au întâlnit cu
publicul pe  20 decembrie
la cafeneaua literarã Le Cercle
des Voyageurs din Bruxelles.
La discuþia despre poezie,
traducere ºi literaturã europeanã
au mai participat directorul
editurii M.E.O., Gérard Adam.

Întâlnirea a fost organizatã
de Institutul cultural român
(ICR) de la Bruxelles ºi va fi
moderatã de Robert Adam,
directorul ICR Bruxelles.

Volumele de poezie Le
livre de la peur / Cartea fricii de
Igor Lukšiæ ºi La ventolière en
plastique / Vîntureasa de
plastic (traducere de Fanny
Chartres) de Marius Chivu au
fost traduse ºi publicate în
limba francezã la Editura
M.E.O. în 2015 ºi vor fi lansate
cu aceastã ocazie.

Igor Lukšiæ (n. 1976,
Muntenegru) este om politic,
economist ºi poet. A fost pe
rând membru al parlamentului
Muntenegrului (2001-2003),
parlamentar al Serbiei ºi
Muntenegrului (2003-2006),
ministru de finanþe (2004-
2010) ºi prim ministru (2010-
2012) al Muntenegrului. Din
2012 este vicepremier ºi
ministru al afacerilor externe ºi
integrãrii europene în actualul
guvern din Muntenegru. Le
livre de la peur / Cartea
fricii este al doilea volum de
poezie al poetului, dupã
volumul Le livre du sourire /
Cartea zâmbetului.

Marius Chivu (n. 1978,
Horezu) este scriitor,
traducãtor, critic literar, iar din
2005 þine cronica literarã
la Dilema veche. A debutat
publicistic cu recenzii ºi cronici

literare în anul 2000 în
revista România literarã ºi
editorial cu volumul de
poezie Vîntureasa de plastic
(2012, Brumar), distins cu
Premiul pentru debut al Uniunii
Scriitorilor din România,
Premiul pentru debut al
revistei Observator cultural ºi
nominalizat la Premiul „Cartea
Anului“, acordat de România
literarã ºi la Premiul „Cartea de
Poezie a Anului“, acordat de
Radio România Cultural.

Programul a cuprins
prezentarea cãrþilor, lecturi în
limbile originare ale textelor ºi
în francezã, precum ºi un dialog
cu autorii în limba englezã.

Cafeneaua literarã Le
Cercle des Voyageurs este
reprezentatã de asociaþia
culturalã Mondoculture, cola-
borator în proiect.

Sursa: icr.ro

Poeþii Igor Lukšiæ ºi Marius
Chivu în dialog la Bruxelles

Fluviul Meuse, care delimiteazã teritoriile Belgiei ºi
Olandei potrivit unui acord din secolul al XIX-lea, ºi-a
modificat cursul în ultimele decenii, motiv pentru care
graniþa dintre aceste þãri ar urma sã fie retrasatã în
2016, în baza unui document pe care îl vor aproba
parlamentele celor douã state, informeazã luni ziarul
belgian „Le Soir”, citat de Agerpres. Belgia va ceda
Olandei cele 14 hectare ale peninsulei Eijsder
Beemden, care nu mai are legãturã terestrã decât cu
Regatul Þãrilor de Jos ºi în care autoritãþile belgiene
pot ajunge doar traversând cursul de apã ºi, implicit,
teritoriul olandez. În schimbul acestei zone, total
nelocuite, Belgia va primi patru hectare, tot fãrã
locuitori, din actualul teritoriu al Olandei. În 1843, când
s-a fixat linia de demarcaþie dintre cele douã þãri,
regiunea Eijsder Beemden era unitã de teritoriul
belgian, dar schimbãrile intervenite în parcursul
fluviului au dus la actuala stare de fapt. Discuþiile
vizând soluþionarea acestei probleme printr-un
transfer de teritorii au început în urmã cu trei ani, când
în zonã a fost gãsit cadavrul unui om care fusese
decapitat. Poliþia olandezã nu putea efectua ancheta
pentru cã teritoriul era belgian, iar autoritãþile belgiene
aveau nevoie de un permis special din partea celor
olandeze pentru a ajunge acolo. Profitând de aceste
probleme, acest „no man’s land” a devenit un veritabil
paradis al vânzãtorilor ºi consumatorilor de droguri.

Sursa: digi24.ro

Belgia ºi Olanda îºi vor
retrasa graniþa din
cauza modificãrii
cursului fluviului Meuse

Suprapopularea planetei duce
la realizarea unor planuri de
rezervã, ce includ ºi construirea
unor locuinþe în afara spaþiului
terestru ori unele subacvatice. Un
arhitect din Belgia a pus la cale un
plan ambiþios, ce ne oferã o
imagine asupra viitorului
locuinþelor sub apã, noteazã
cnn.com.

Viziunea arhitectului Vincent
Callebaut pare utopicã pentru
mulþi oameni, însã planul acestuia
pare sã reprezinte o soluþie la
aglomerarea planetei, fiind în
acelaºi timp o variantã pentru cei
care iubesc peisajele marine,
informeazã CNN.

Arhitectul a fãcut public un
plan extrem de ambiþios, ce
prevede construirea unor eco-sate
subacvatice, ce ar putea gãzdui
pânã la 20.000 oameni fiecare.

Proiectul denumit „Aequorea“
conþine o serie de reprezentãri
grafice, ce înfãþiºeazã clãdiri
imense, realizate în formã de
spirale, ce se întind de la suprafaþa
apei ºi pot ajunge pânã la baza
mãrii sau oceanelor.

Satele se aseamãnã ca formã
cu meduzele ºi fiecare complex ar
urma sã fie construit din plastic

reciclabil din Marea Insulã de
Gunoaie din Pacific, o zonã de
acumulare a unei cantitãþi
impresionante de deºeuri. 

Pe lângã spaþiile pentru
locuit, Aequorea ar urma sã
gãzduiascã ºi laboratoare, birouri,
hoteluri, terenuri de sport ºi
diverse micro-ferme, cu o
suprafaþã ce s-ar extinde pe 250
de etaje, cu o adâncime de
aproape 1.000 metri. Apa mãrilor
ar fi astfel desalinizatã pentru a
putea fi consumatã, în timp ce
microalgele ar descompune

deºeurile menajere, iar lumina ar
fi furnizatã cu ajutorul
bioluminiscenþei. Se pare cã
Vincent Callebaut s-a gândit cum
sã rezolve ºi eventualele
probleme cauzate de curenþii
puternici ori de furtunile de pe
apã, astfel cã geometria turnurilor
sale ºi balastarea ar atenua foarte
mult din forþa apelor, în timp ce
grosimea stratului protector al
eco-satelor ar fi direct
proporþionalã cu adâncimea,
pentru a face faþã presiunii.

Sursa: manager.ro

LOCUINÞELE viitorului



Veºti bune ºi foarte bune despre Florin
Mantale, deþinãtorul titlului „Elevul anului
2014“, pianistul pentru care „Ziarul de
Iaºi“ a organizat o campanie în urma cãreia
tânãrul campion ºi-a îndeplinit unul din
visuri: ºi-a achiziþionat un pian cu banii
cititorilor generoºi. În prezent, acesta este
student la Academia de Muzicã din
Maastricht, Olanda, oraºul de baºtinã al
marelui muzician Andre Rieu, care a
studiat tot aici. Florin urmeazã un program
de licenþã de 4 ani, la secþia de interpretare
instrumentalã, specializarea pian, la clasa
pianistei ºi profesoarei Katia Veekmans, ºi
repurteazã primele succese muzicale din
aceastã nouã calitate. Florin ºi-a petrecut
sãrbãtorile acasã, prilej cu care am stat pe
îndelete la taclale. În urma discuþiei, putem
spune cã ajutorul oferit de cititorii noºtri
generoºi în cadrul campaniei a ajuns, cu
siguranþã, exact unde trebuia: la un tânãr cu
care, în curând, ne vom mândri în þarã ºi în
Europa!

Florin Mantale a ajuns acasã pe 27
decembrie, iar alaltãieri s-a urcat iar în
avion, spre Olanda, pentru el vacanþa fiind
una foarte scurtã. Acesta ne povesteºte
despre lumea nouã în care a intrat ºi despre
cum aratã un sistem de învãþãmânt nou.

„Un spaþiu cu totul nou pentru mine, în
care am descoperit o altã viziune a
profesorilor, în care elevul este egal cu
profesorul ºi se poate dezvolta la aceeaºi
capacitate ca a dascãlului. Colegii sunt de o
politeþe uimitoare ºi o rarã bunãtate pentru
acest domeniu. Calitatea, fãrã doar ºi poate.
Studentul este tratat ca un important viitor

ce trebuie atent supravegheat, ºi nu ca un
experiment, în cazul sistemului românesc.
Iar instrumentele pe care studiem sunt
ultimele modele scoase pe piaþã de cele mai
mari mãrci de specialitate. Comparaþia cu
situaþia din þarã, unde cu greu gãseºti un
pian bun, este dezamãgitoare“, mãrturiseºte
pianistul.

ªi pe bunã dreptate, dacã este sã ne
amintim cã, acum un an, Florin îºi cãuta,
prin intermediul campaniei noastre, un pian
cu coadã scurtã, pe care l-a gãsit cu greu.
Pentru cei care nu-ºi mai aduc aminte,
Florin este elevul genial de la Colegiul de
Arte „Octav Bãncilã“, care nu avea acasã la
ce sã studieze ºi rãmânea dupã ore în
clãdirea de repetiþii a ºcolii, pânã la ora opt
seara. Copil muncitor, talentat, cu o putere
ºi o capacitate care i-a uimit pe profesorii
sãi, Florin a câºtigat în periaoda liceului
numeroase premii naþionale ºi
internaþionale, uimind juriul fiecãrui
concurs la care participa.

A dus sarmalele ºi mãmãliga în
Olanda

Acum îºi continuã studiile la o
universitate de prestigiu în domeniul
muzical, la care în studenþie a învãþat ºi
vestitul muzician Andre Rieu, originar
chiar din acest oraº olandez. Florin îºi
împlineºte astfel unul din visuri.

„Aici am învãþat sã studiez logic ºi
productiv, nu doar sã studiez mult. Un
program aratã cam aºa: cursuri 3 - 4 ore pe
zi maxim, studiu minim 5 ore pe zi , repetiþi

cu formaþiile camerale ºi plimbãri cu
bicicleta, plimbãri pe care le ador ºi mã
calmeazã în zilele mai agitate. De obicei,
am multe proiecte ºi încerc sã îmi vãd ºi
pãrinþii, profesorii, colegii, prietenii din þarã
pe care îi respect foarte mult. Uneori, aº
vrea sã stau mai mult, dar ºtiu cã trebuie sã
menþin un echilibru ºi sã fac faþã tuturor
planurilor“, spune tânãrul pianist.

Deºi îl vãd mai rar, pãrinþii sunt extrem
de mândri de el, dar ºi de fratele sãu mai
mare, care este ºi el student, dar la
Universitatea de Arte „George Enescu“ din
Iaºi, unde studiazã tot pianul. Pentru copiii
lor, pasionaþi de acest instrument muzical
divin, pãrinþii s-au mutat din Roman ºi s-au
stabilit lângã Iaºi, în satul Holboca. Asta ca
sã le fie Colegiul de Arte Iaºi mai aproape.
Iar strãdaniile lor au avut poate cel mai
frumos rezultat.

„Pe plan profesional am avut deja un
recital în Maastricht, care a fost o
experienþã frumoasã, am participat ºi la un
concurs, iar acum mã pregãtesc pentru
festivaluri, concerte, masterclass-uri ºi
concursuri ce vor avea loc în prima
jumãtate a anului 2016. Timpul liber mi-l
petrec alãturi de prieteni, ne plimbãm prin
oraºele vecine ºi ne bucurãm de tradiþiile ºi
bucãtãria fiecãrei þãri din care provine
fiecare dintre noi. Deja i-am fãcut fani ai
sarmalelor ºi mãmãligii noastre. Taxele
sunt însã destul de mari comparativ cu
Romania, dar se meritã, ºi reuºesc sã mã
întreþin cu bursele ºi joburile pe care le am
în weekend“, ne mãrturiseºte Florin.

File din CV-ul lui
În perioada liceului, Florin a obþinut

peste 10 premii importante la concursurile
naþionale ºi internaþionale, printre care
Trofeul ºi Marele Premiu la Concursul
Naþional „Paul Constantinescu“ - Ploieºti,
Premiul I la Festivalul Muzicii Maghiare -
Bucureºti, Premiul Special „B. Bartok“ la
concursul internaþional „Liszt - Bartiok -
Ligeti“ - Sofia, Bulgaria, Marele Premiu ºi
Premiul special „Constantin Silvestri“ la
Concursul Naþional „Irina ªaþchi“ -
Râmnicu Vâlcea, Premiul I la Concursul
Internaþional Miniatura Romanticã ºi
Premiul Special al Concursului „Jeno
Takacs“ - Austria. Se alãturã recitaluri
susþinute atât în þarã, cât ºi în strãinãtate
(Serbia, Scoþia, Bulgaria, Belgia). Florin
este cu adevãrat un ambasador al Iaºului
peste hotare ºi un adevãrat exemplu de
perseverenþã, genialitate ºi modestie.

În încheiere, tânãrul þine sã facã o urare
specialã ºi din inimã: „Urez tuturor
cititorilor «Ziarului de Iaºi» sã aibã un nou
an plin de tot ce se poate mai bun, ºi le
mulþumesc încã o datã organizatorilor ºi
darnicilor oameni alãturaþi campaniei de
sãrbãtori a cotidianului dvs. pentru cadoul
minunat de care mã bucur ºi mã voi bucura
toatã viaþa!“.

Acesta a fost mesajul lui Florin
Mantale pentru toþi cei care l-au sprijinit ºi
i-au împlinit un vis, acela de a avea un pian
acasã. Un vis care, odatã împlinit, l-a
condus spre performanþã!

Sursa: ziaruldeiasi.ro
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Era un pianist din Iaºi fãrã pian.
Acum studiazã la Academia 
de Muzicã din Maastricht.

Zeci de mii de olandezi au
sfidat frigul din aceastã iarnã ºi
s-au aruncat în Marea Nordului
vineri, în multe localitãþi din
þarã, sãrbãtorind astfel Anul
Nou, transmite AFP.

La Haga, unde a fost
organizatã cea mai mare intrare

în apã, circa 10.000 de
persoane au alergat spre mare
la prânz, ieºind din dupã câteva
secunde petrecute la 9 grade
Celsius. Pe o vreme însoritã,
aproape toate purtau cãciuliþe
portocalii, culoarea naþionalã.
Alþi curajoºi s-au deghizat n

animale, supereroi sau Moº
Crãciun.

Potrivit presei olandeze,
circa 50.000 de oameni urmau
sã participe la astfel de
manifestãri organizate în toatã
þara, încheie AFP.

Sursa: agerpres.ro

Zeci de mii de olandezi au intrat în
mare, sãrbãtorind astfel Anul Nou
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Municipalitatea din Amsterdam a
lansat un videoclip cu recomandãri de
securitate pentru turiºtii care circulã
cu bicicletele pe strãzile înguste ºi
animate ale oraºului fãrã sã þinã
seama de codul rutier.

Turiºtii care vor sã împãrtãºeascã
experienþa olandezilor care se
deplaseazã pe douã roþi, dar care nu
sunt obiºnuiþi sã meargã pe bicicletã
sau pe strãzi pavate cu dale deviazã
adesea periculos spre pietoni sau
maºini. Prin urmare, chiar înainte de
sãrbãtorile de iarnã, unul dintre cele
mai aglomerate sezoane turistice la
Amsterdam, autoritãþile locale au
lansat un videoclip de trei minute
pentru a le explica vizitatorilor cum
sã se deplaseze pe douã roþi fãrã sã îºi
punã viaþa în pericol.

„Noi, olandezii, suntem obiºnuiþi
sã mergem pe bicicletã, dar nu este ºi

cazul strãinilor“, a declarat pentru
AFP o purtãtoare de cuvânt a
primãriei, Machteld Ligtvoed.

Actorul Maxim Hartman dã în
englezã sfaturi pentru a supravieþui în

„jungla traficului“ din oraºul olandez,
celebru pentru petrecerile ºi coffee-
shopurile sale. Tocmai având în
vedere acest lucru, una din
recomandãri este simplã: „Nu

circulaþi beþi sau drogaþi“. „Nu
folosiþi telefoanele“, adaugã actorul,
arãtând apoi cum se poate traversa
strada fãrã a prinde roþile bicicletei în
ºinele de tramvai.

În oraº circulã peste 880.000 de
biciclete ºi mai mult de 58% din
locuitorii Amsterdamului îºi fac
drumurile zilnic pe vehicule cu douã
roþi. În pofida celor 17 milioane de
turiºti pe an, numãrul de accidente
este relativ scãzut, însã peste jumãtate
din cei 900 de rãniþi grav anual sunt
bicicliºti.

Turiºtii sunt adesea periculoºi
fiindcã se opresc în mijlocul
drumului, merg pe contrasens sau
ruleazã pe trotuar. Videoclipul este
difuzat în locurile de închiriere a
bicicletelor ºi la centrele de informare
turisticã.

Sursa: AGERPRES.com

Recomandãri pentru turiºtii care
circulã cu bicicletele prin Amsterdam

Atracþii turistice
în Amsterdam

Amsterdamul este oraºul care deþine un spectru
vast de atracþii culturale ºi recreaþionale. Aici puteþi
vizita clãdiri vechi ºi fascinante cum ar fi Biserica
Veche (Oude Kerk), dar ºi anumite ciudãþenii precum
Muzeul Marijuanei ºi Haºiºului. Amsterdamul este
oraºul contrastelor am putea spune. Urmãtoarele
atracþii turistice sunt, de asemenea, de mare interes ºi
reprezintã o parte esenþialã a vizitei dumneavoastrã în
oraºul Amsterdam.

Biserica Veche (Oude Kerk)
Oude Kerk este cea mai veche clãdire din

Amsterdam. Aceastã bisericã este situatã în vechiul
cartier, destinat depozitelor în epoca medievalã,
denumit Oude Zijde (Oraºul Vechi). Lucrãrile la
aceastã casã parohialã dateazã din secolul al XIII-
lea. Iniþial biserica a fost construitã pentru
comunitãþile de pescari din Amsterdam. De
asemenea, biserica a funcþionat ºi ca han pentru
sãraci. Stilul construcþiei este gotic. Chiar dacã a
suferit numeroase modificãri, turnul bisericii ºi o
capelã ataºatã au rezistat pânã în zilele noastre.
Biserica veche poate fi vizitatã de luni pânã sâmbãtã
între orele 11-17, iar duminica între orele 13-17.

www.oudekerk.nl

Muzeele reprezintã
principala atracþie turisticã în
Amstedam. Cele mai populare
alegeri sunt muzeele Rijks, Van
Gogh ºi Stedelijk, însã, sunt mult
mai multe. Amsterdamul numãrã
peste cincizeci de muzee care
atrag peste un million de
vizitatori anual. Pe lângã paleta
bogatã de picturi din Epoca de
Aur a Olandei veþi putea vizita ºi
minunatele muzee cu artã
modernã, presã, film, teatru ºi
fotografie, fãrã sã uitãm
experienþa unicã pe care o veþi
avea vizitând compania
Heineken sau muzeul dedicat
fanilor clubului de fotbal Ajax,
precum ºi muzeul Houseboat. ªi
bineînteles, Amsterdamul nu ar
mai fi Amsterdam fãrã anumite
locuri precum: muzeul Sexului,
Haºiºului ºi muzeul Torturii.

Cardul special pentru muzee
este soluþia idealã pentru iubitorii

de artã ºi muzee, pentru turiºtii
care intentioneazã sã stea o
perioadã mai îndelungatã în
Amsterdam sau pentru cei care
intenþionezã sã viziteze muzeele
din alte oraºe. Cu excepþia
acestor muzee arhicunoascute
existã ºi un numãr mare de
galarii de artã în Amsterdam.

Muzeul Hermitage în
Amsterdam

O micã asemanare cu
faimosul muzeu Hermitage din
Saint Petersburg, Rusia. Muzeul
organizeazã în fiecare an câte
douã spectacole interesante. Poþi
verifica adresa web pentru a
vedea programul curent, iar dacã
subiectul nu te intereseazã, cu
siguranþã meritã macar sã
priveºti aceste spectacole care
sunt de obicei interesante ºi
prezentate într-un mod captivant.
Unul dinre proiectele de

dezvoltare a muzeului este acela
cu prvire la adaptarea si
preluarea unei cladiri vechi ºi
frumoase de pe râul Amstel
denumitã Amstelhof. Aceastã
schimbare ar face din acest
muzeu cel mai mare muzeu din
Amsterdam. Locaþie: clãdirea
Neerlandia, Nieuwe Herengracht
14.

Muzeul Rembrandt
Casa unde a locuit

Rembrandt între anii 1639 ºi
1659 adãposteºte acum o colecþie
numeroasã de gravuri. În mare
parte, aceste gravure au fost
realizate în aceastã casã. De
asemenea, mai puteþi vedea o
impresionantã colecþie de picturi
ale oamenilor care l-au inspirat
pe Rembrandt, precum Pieter
Lastman. Locaþie:  Jodenbrees-
traat 4.

Sursa: amsterdam.info

Casa Rembrandt 
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AdrianaBittner (A.B.):  - Bunã
seara Pãrinte ºi La Mulþi Ani din
partea mea, a redacþiei Aºii
Români ºi a ziarului ”Vocea ta”.
Vã rog frumos sã binevoiþi a ne da
un interviu pentru ziar ºi pentru
agenþie.
Pãrintele Ionuþ Pãun (Pr.I.P.): -

Bunã seara doamna Adriana. Vã
mulþumesc mult pentru onoarea
acordatã de a-mi da voie sã spun câteva
cuvinte pentru ziarul dumneavoastrã ºi
al nostru al românilor ºi pentru Agenþia
de ºtiri. Voi încerca sã raspund tuturor
întrebãrilor dumneavoastrã pentru ca toþi
cei care citesc ziarul sau citesc ºtirile pe
agenþia noastrã sã afle mai multe despre
biserica ortodoxã din Germania ºi
biserica ortodoxã în general.

A.B.: - Vã mulþumesc foarte mult
pentru cã sunteþi de acord sã ne
daþi acest interviu. Noi o sã
încercãm sã vã punem mai multe
întrebãri, poate unele mai plãcute
sau mai puþin plãcute, dar ceea ce
le place oamenilor sã citeascã.
Trebuie sã menþionez cã sunteþi  la
o vârstã tânãrã  ºi putem vorbi cu
dumneavoastrã foarte deschis...
Sunteþi de acord cu unele lucrurile
care se percep despre toate
religiile, fãcându-se atâta
discriminare ºi atâta urã de rasã,
pentru cã noi trãim într-o þarã
unde sunt atâtea religii?…ªi dacã
aveþi ceva împotriva celorlalte
religii?
Pr.I.P.: - Este o întrebare foarte

bunã. Vã mulþumesc! Noi putem spune
cã bisericã ortodoxã numai faptul cã
ortodoxia înseamnã dacã luãm motamo
cuvântul ºi explicãm etimologia
cuvântului, ortospraxis înseamnã
credinþa cea adevãratã, dar noi ºtim cã
Dumnezeu în final judecã ºi rânduieºte
toate pentru fiecare credinþã în parte ºi
ceea ce putem mãrturisi practic este cã
noi slujim aici într-o bisericã a unei
comunitãþi de altã religie decât noi, o
confesiune greco-catolicã, care ne
primesc pe noi mereu cu iubire ºi cu
dragoste. Asta înseamnã cã nu avem
nimic împotriva celorlalte credinþe.

A.B.:- Aº vrea sã merg mai
departe ºi sã intrãm un pic în
Biblie (trebuie sã recunosc cã m-
am documentat câte puþin…) ºi
prima poruncã din decalog spune
cam aºa: ”Eu sunt Domnul
Dumnezeu tãu, sã nu ai alþi
Dumnezei în afarã de mine”.  Se
referã cumva la oamenii
caremigreazã pe la alte religii,
care sunt atraºi sub diverse forme
?Îi condamnaþi pe cei care profitã
de acest nume al bisericii ºi se
folosesc de asta? Gãsiþi bine ceea
ce fac sau credeþi cã îºi cautã
credinþa adevãratã ºi totuºi nu ºi-o
gãsesc?
Pr.I.P.: - Acesta este numai un

aspect al primei porunci din decalog ºi

anume,  cei care migreazã poate pe la
alte credinþe sau religii,sau sunt într-o
continuã cãutare; lucrul acesta este
foarte bineplãcut lui Dumnezeusã cauþi
neîncetat, sã te interesezi de credinþa ta,
însã în schimb aceastã primã poruncã se
referã ºi mai are ºi un alt al doilea înþeles.
Se referã la prioritatea pe care o dãm noi
lui Dumnezeu în viaþa noastrã.
Momentul în care noi în detrimentul lui
Dumnezeu alegem orice altceva în viaþa
noastrã zilnicã,  atunci înseamnã cã ne
închinãm la alþi dumnezei. Ca un
exemplu foarte pe scurt ºi practic: dacã
Dumnezeu ne spune ”Eu sunt Domnul
Dumnezeul Tãu ºi îþi zic þie sã þii post
sau sã vii dumnica la bisericã - iar noi
alegem orice altceva în acest detriment,
înseamnã cã noi nu-l punem pe
Dumnezeu pe primul plan în viaþa
noastrã ºi am încãlcat prima poruncã.

A.B.:  -Nu numai în religia
ortodoxã, în multe religii sau secte
dacã vreþi sã le spunem (pentru cã
aºa sunt numite secte) existã acei
oameni care nu mai deþin
controlul religiei, nu mai au
culturã, sã fiu un pic mai explicitã
acei oameni fanatici... Credeþi
dumneavoastrã cã prin acest
fanatism al lorse vormântui în faþa
lui Dumnezeu sau faptul cã au
pierdut controlul ºi cultura pentru
ei nu mai reprezintã nimic?
Pr.I.P.: - Noi nu putem sã spunem

ºi nu putem sã judecãm dacã se vor
mântui sau nu, putem sã spunem numai
faptul cã biserica merge pe un principiu
de mijloc ºi toþi sfinþii pãrinþi ai bisericii
au declarat de fiecare datã cã extremele
în credinþã nu sunt niciodatã bune.  Ori
fanatismul ori cealaltã extremã, o
credinþã laxã fãrã sã ne intereseze nimic
nu sunt bune,ci calea de mijloc pentru cã
Mântuitorul ne-a spus foarte clar cã în
momentul în care noi îl vom pune pe El
pe primul plan ºi vom lãsa toate ºi vom
merge pe o cale de mijloc ne vom
mântui. Deci pentru cei care sunt fanatici
în credinþa ortodoxã sau în alte credinþe,
nu putem noi sã ne dãm seama de lucrul
acesta, însã putem sã spunem cã dacã
eºti fanatic în credinþã ºi în culturã nu
este un lucru bun. Lucrul acesta este
foarte clar. De ce?... Pentru cã vedem
biserica în þara noastrã, ºcoala ºi cultura
au mers mânã în mânã cu biserica. Cã s-
a ajuns astãzi poate la lucruri care nu au
de-a face cu aceastã tradiþie a ºcolii ºi a
bisericii împreunã, asta nu este problema
noastrã ºi nu o putem noi judeca.

A.B.:-Consideraþi cã dacã eºti un
bun creºtin eºti ºi un bun
cetãþean? Nici în religie nu se
prevede sã furi ºi nici în societate,
sã înjuri, sã-þi laºi nevasta º.a.m.d..
ªi dacã totuºi oamenii nu vin la
bisericã dar sunt niºte buni
cetãþeni în sinea lor, în faþa lui
Dumnezeu nu devin de la sine
niºte buni creºtini?!
Pr.I.P.: - Deci este clar cã reperele

morale ºi gândurile morale pe care
biserica ni le pune înainte sunt niºte
învãþãturi ºi niºte reguli de viaþã care
sunt foarte frumos valabile ºi ca cetãþean
al þãrii respective, fie în Germania, fie în
România sau oriunde în lumea aceasta.
În momentul în care biserica ne spune cã
ea nu ne învaþã niciodatã lucruri rele ci
numai lucruri morale, iar dacã noi þinem
suntem clar ºi un bun cetãþean al þãrii
respective. Dar referitor la întrebarea
dumneavostrã:”Dacã eºti un bun
cetãþean nu devii un bun creºtin în faþa
lui Dumnezeu fãrã sã mergi regulat la
bisericã?”...Nu ºtiu dacã este chiar
aºa…De ce? Pentru cã un exemplu pe
care eu îl dau tuturor oamenilor (
întâlnesc foarte mulþi oameni care îmi
spun: ”pãrinte eu cred dar cã nu pot sã
vin la bisericã sau nu vreau sã vin la
bisericã sau am alte probleme…) este
urmãtorul: Dacã doi tineri se iubesc sau
sunt soþ ºi soþie ºi ei se iubesc, îi întreb:
”de ce staþi împreunã” ºi atunci ei spun
”pãi pentru cã este soþia mea sau
prietena mea ºi trebuie sã ne vedem”. ªi
eu le spun ”dar de ce nu stai tu aici ºi ea
sã plece la 100 de kilometri ºi sã
locuiascã acolo ºi vã auziþi numai la
telefon, din când în când, nu trebuie sã
vã vedeþi”. Ei spun ”pãrinte nu se poate
lucrul acesta, pentru cã dacã este soþia
sau prietena mea ºi o iubesc trebuie sã
mã duc la ea sã o vãd ”. Cam aºa este ºi
cu biserica lui Dumnezeu. Dacã noi
credem ºi-l iubim pe Dumnezeu ºi
credem în El mãcar din când în când
mergem sã-l vizitãm acolo unde este
casa Lui.

A.B.: - Cu privire la  sãrbãtorile de
peste an, pe care le ºtim foarte
bine. Noi ortodocºii se pare cã
avem cele mai multe sãrbãtori din
an, suntem cotaþi ca fiind
campioni ºi chiar puturoºi, pentru
cã nu prea ne place munca ºi de
aceea avem atâtea sãrbãtori.
Consideraþi cã este firesc aºa ceva
ºi chiar trebuiesc þinute toate cu
rigurozitate? Mã refer ºi la cei
care au ºi serviciu, pentru cã nu
poþi sã stai numai la bisericã. 
Pr. I.P.: -Sigur. Deci sã facem o

distincþie de la început.Credinþa ºi
biserica n-au fost niciodatã împotriva

muncii. Din contrã Dumnezeu de când a
creat pe primii oameni a spus foarte
clarcã ei vor trãi ºi vor putea supravieþui
din muncã. În momentul în care cineva
munceºte are voie sã ºi mãnânce, nu
munceºte nu are voie nici sã mãnânce.
Asta înseamnã cã dacã de la facerea
omului noi am primit aceastã poruncã de
la Dumnezeu nu este incopatibilã cu
credinþa. Avem ºi noi exemplu la
bisericã - duminica este biserica plinã,
peste sãptãmâna sunt 7,8,10, 15 oameni
pentru cã lumea munceºte ºi atunci nu
este clar pãcat ºi nu este
incompatibilitate. Biserica nu vrea ca
omul sã-ºi ia liber de la muncã sau sã nu
mai se ducã la muncã ºi sã vinã la
bisericã, este clar acest lucru. ªi pe de
altã parte alt rãspuns este urmãtorul:
faptul cã noi putem sã-l slãvim pe
Dumnezeu ºi sã ne bucurãm de prezenþa
Lui lãudându-l în cântãri în slujbe. De
aceea avem noi foarte multe sãrbãtori.
De ce? Pentru cã anul bisericesc începe
în septembrie ºi se terminã la sfârºitul lui
august ºi tot anul bisericesc este de fapt
rememorarea sau reactulizarea vieþii
Mântutorului. ªi atunci la fiecare
sãrbãtoare noi sãrbãtorim mare
împãrãteascã, sãrbãtorim câte un
eveniment din viaþa Mântuitorului.

A.B.: - Dar asta nu înseamnã cã
nu trebuie sã muncim, pe asta
vreau sã pun accent.
Pr.I.P.: - E adevãrat, trebuie sã

muncim. Sigur cã da.
A.B. :- Acum o sã las la atitudinea
dumneavoastrã sã spuneþi ce
doriþi dumneavoastrã despre
religie, despre oameni,  ce sfat aþi
putea da aºa ca un cuvânt de
încheiere.
Pr.I.P.:  -Da, un cuvânt ºi un

îndemn dacã îmi este permis deºi poate
sunt mai tânãr decât mulþi dintre cititorii
noºtrii…

A.B.: - Sigur cã da. Nu are
importanþã vârsta, având în
vedere cã sunteþi în ramurã, un
mecanic ºtie sã repare bine o
maºinã, un frizer ºtie bine sã
tundã, dumneavoastrã ºtiþi sã
þineþi bine predici, aceasta vã este
misiunea.
Pr.I.P.: - Da, aºa este. Un îndemn

al meu cãtre toþi cititorii este urmãtorul:
în anul acesta care a început sã încercãm
un pic cu toþii,  pe lângã toate lucrurile pe
care le facem,materiale pentru noi tot
ceea ce þine de bunãstarea noastrã
materialã (case, maºini, muncã ca sã
avem de toate…)sã încercãm un pic sã
privim în interiorul nostru, sã ne uitãm ºi
la sufletul nostru ºi sã ne gândim: ce vrea
sufletul nostru de la noi, ce nevoi are
sufletul meu…sã ne întrebãm ”iatã am
trecut într-un nou an , sufletul meu are
nevoie de ceva?” , ”ce are el nevoie?”. ªi
dacã gãsim în acest an care a început cu
binecuvântarea lui Dumnezeu rãspunsul
la întrebarea aceasta ( ”ce nevoie are
sufletul meu?”), atunci putem sã
mergem mai departe.

A.B.: - De unde vine puterea
noastrã?!
Pr. I.P.: - Puterea vine din interior

ºi dacã sufletul este în regulã. Apropo de
lucrul acesta, am fost la cineva…la o
bãtrânicã singurã ºi am întrebat-o: ”aþi
fãcut ceva pentru sufletul
dumneavoastrã?” ºi mi-a zis ”Pãrinte
pentru sufleþelulmeu am fãcut ºi eu  niºte
sarmale ºi o þuiculiþã ca sã mã simt ºi eu
bine, ca sã îmi meargã bine la suflet”.
Ori lucrurile astea nu au nici o legãturã
cu sufletul, pentru cã aceasta este hrana
corpului. Acesta este îndemnul meu,sã
încercãm fiecare sã ne uitãm în interior
ºi sã vedem ce nevoie are sufletul
fiecãruia în anul care a început.

A.B.: Un cuvânt pentru cititorii
noºtri?
Pr.I.P.: Agenþia ºi ziarul sunt niºte

lucruri extraordinare pentru toþi românii
de aici din Germania, pentru cã prin
acestea avem accesul la informaþie. Aº
vrea tuturor colaboratorilor agenþiei ºi
ziarului nostru sã le urez: La Mulþi Ani!
Bucurii, împliniri ºi mai departe în anul
acesta care a început, sã încercãm fiecare
cei care colaborãm în aceastã agenþie ºi
în acest ziar, sã ne facem mai bine treaba
ºi atunci lucrurile vor merge ºi mai
frumos mai departe.

A.B.: - ªi eu vã urez în numele
meu ºi a tuturor celor care se aflã
în spatele agenþiei ºi a ziarului: La
Mulþi Ani! Multã sãnãtate,
prosperitate, sã ne trãiþi!

Adriana Bittner

Interviu cu Pãrintele Ionuþ Pãun - Preot al bisericii
ortodoxe din Bamberg
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COPILUL MEU FRUMOS!

ªtim cu toþii cã pentru
fiecare mãmicã, copilul

ei este cel mai frumos. În
cadrul acestei rubrici,

pãrinþii care doresc sã-ºi
vadã odorul în paginile

ziarului nostru, sunt
invitaþi sã ne trimitã pe

adresa de e.mail a
redacþiei:

asii.romani@yahoo.com,
o fotografie cu fiul sau
fiica lor, o fotografie

însoþitã de câteva rânduri
(nume, prenume, vârstã,

pasiuni etc).

Numele meu este Alessya
Marinela,  sunt o prinþesã care de
1 an ºi 3 luni le face zilele mai
frumoase pãrinþilor. De ceva timp
mãnânc cam orice,  dar cel mai
mult îmi place iaurtul ºi ciocolata
- când reuºesc sã îmi pãcãlesc
pãrinþii sã îmi dea. Au trecut deja
5 luni de când alerg prin casã
dupã tati când vorbeºte la telefon,
doar trebuie sã mã fac ºi eu auzitã
nu!? Pasiunea mea sunt
telefoanele,maºinuþele ºi sã las
pãpuºile fãrã pãr. Îmi place mult
de tot sã dansez, iar în seara de
revelion am fost o micã vedetã,
toþi m-au aplaudat iar bunicii nu
se sãturau sã mã priveascã. 

ªi cum am început un nou an,
eu, mami ºi tati dorim sã vã urãm
"An nou fericit cu sãnãtate"! 

Pe culmea unui deal brãzdat de vii ºi
livezi, se vedeau risipite cãsuþele unui
sãtuc. Cocoºul cântase de multã vreme, iar
sãtenii erau deja plecaþi în treaba lor.

Doar copiii încã dormeau duºi, fiecare
cu visul lui. Copilul care se trezea primul
dãdea deºteptarea ºi în scurt timp se pornea
o hãrmãlaie de nedescris. Alergau fãrã
astâmpãr unul dupã altul, printre vii ºi
copaci, încolo ºi-ncoace. Râsetele ºi
strigãtele lor se risipeau pretutindeni, ca un
vuiet ameninþãtor ce anunþa o mare bãtãlie.

Spre norocul ºi fericirea tuturor, însã,
niciunul dintre paºnicii locuitori ai
sãtucului nu se alarma, deoarece ºtiau cã
zgomotul era fãcut de propriile lor odrasle.

Uneori se mai domoleau ei, iar alteori,
ce-i drept mai rar, începeau câte-o pãruialã
de mama focului, cã de, aºa-i uneori, unii
spun da, alþii ba ºi cearta-i gata.

Cu toate astea, nimic nu þinea o
veºnicie. Supãrarea se risipea ca ceaþa
dimineþii, continuându-ºi cu toþii
zbenguiala pânã-n înserat.

– Tudoraº, ai uitat unde-i casa?
– Maricico, Maricico, la masã, se aude

o altã voce.
– Mãi împieliþaþilor, lãsaþi joaca ºi la

culcare cu voi, cã vã prinde dimineaþa, se

aude o voce de bãrbat.
– Of, cã mi-aþi scos sufletul, de când vã

chem... Ionel, Sofica! Nu v-a fost destul
toatã ziulica? s-a mai auzit nemulþumirea
altei mame, ca la scurt timp liniºtea sã se
lase brusc peste sat.

Din când în când, se mai auzea câte-un
muget sau behãit, un scurt lãtrat ºi gata.
Somnul i-a cuprins pe toþi, ca într-o vrajã...

*

În acelaºi sat, dar mai la vale, trãia un
bãtrânel uitat de ani. De mult timp nimeni
nu-i mai intrase în bãtãturã sã-i dea un
bunã ziua, iar lui, ascultând veselia din
hârjoana copiilor, i se pãrea cã aude un
cântec de mult uitat, care-l fãcea sã ofteze
uneori:

– Of, of, vai de zilele mele! Ce tristã-i
bãtrâneþea! Nici tu copil, nici tu nepot,
nimeni nu-mi trece pragul casei.

ªi ca sã-i treacã de urât, dar mai ales ca
sã-i atragã pe copii la el, a reuºit cu timpul
sã-ºi facã o grãdinã nemaipomenit de
frumoasã.

Sumedenie de flori de diferite culori îºi
arãtau frumuseþea, deschizându-ºi petalele
în bãtaia soarelui de varã, în timp ce pomi

de tot felul te îmbiau sã te rãcoreºti la
umbra lor.

Dar o grãdinã însemna foarte multã
muncã, ºi pentru cã el nu avea putere sã
ude florile, a fãcut un ºãnþuleþ ce trecea
printre straturile de flori ºi copacii care îi
înconjurau cãsuþa, ca apoi apa sã curgã
sprinþarã din nou în matca ei.

S-a ostenit el azi aºa, mâine aºa, dar tot
degeaba. Nimeni nu s-a încumetat sã
coboare în curtea lui. Atunci, de supãrare,
s-a hotãrât sã-ºi ridice un gard peste care
nimeni sã nu vadã înãuntru, dar nici el sã
nu mai vadã pe nimeni.

Ei, dar chiar acest lucru a sãrit în ochii
copiilor, fãcându-i curioºi.

– Bunicule, bunicule, deschide-ne
poarta.

– De ce sã o deschid? Pânã acum era
deschisã ºi nu aþi intrat. V-am chemat ºi n-
aþi venit, v-am aºteptat luni în ºir ºi n-aþi
ajuns. 

– Eram pe deal ºi nu te-am auzit.
– Acum e prea târziu, dragii moºului.

Rãmâneþi sãnãtoºi!
– Poate ne-ai strigat, dar nu destul de

tare, insistau ei mai departe.
– Da, da, poate, se auzea de dupã gard

vocea resemnatã a bãtrânelului, ce pãrea

mai degrabã un oftat dureros.
Oricât de fierbinþi au fost rugãminþile

copiilor, el n-a mai scos niciun cuvânt.
Atunci, copiii, nãzdrãvani cum sunt ei

de obicei, au încercat sã priveascã prin
crãpãturile gardului, ºi mare le-a fost
mirarea când au vãzut minunãþiile de
dincolo. Au auzit clar clipocitul apei ºi au
simþit mireasma florilor. Ba mai mult,
poamele copacilor stãteau mai sã cadã în
gura curioasã a nãtãfleþilor, dar tot
degeaba.

Va urma
Elena Cesar von Sachse

Grãdina bunicului



Charlottenburg este o adevaratã
perlã arhitecturalã ºi singurul sat din
România construit sub formã de cerc,
având un diametru de 210 metri. Din
acest motiv, întreaga localitate a fost
declaratã monument istoric de cãtre
Ministerul Culturii ºi Cultelor.  În
acest sat toþi locuitorii pot spune cã
stau în centru. 

Charlottenburg este o localitate
înfiinþatã în 1771, odatã cu cel de-al
doilea val de colonizãri germane.
Satul a fost întemeiat cu 32 de familii
(171 persoane) imigrate din Provincia
Autonomã Trento. Existenþa lui se
datoreazã contelui von Clary und
Aldringen numit, în 1769, preºedinte
al administraþiei Banatului. Conform
wikipedia.org construcþia a fost
coordonatã de Carl Samuel Neumann
Edler von Buchholt, funcþionar la
oficiul sãrii din Lipova.

Charlottenburg se mai numeºte ºi
ªarlota. Dupã unii, satul ar fi luat
acest nume de la Charlotta, soþia
contelui Karl von Clary und
Altringen, dar aceastã ipotezã nu este
deloc certã.

Satul Charlottenburg, se aflã la

50 de km de Timiºoara. Stã ascuns
între dealuri. Intrarea în
Charlottenburg, numitã ºi ªarlota, se
face pe „codiþa” unui mãr imaginar.
Fructul este satul. În mijlocul lui, ca
un sâmbure, stã biserica catolicã.
Biserica din sat a fost construitã în
1875-1876 de familia baronului Sina
de Hodos et Kizdia, proprietarã a
satului în acea vreme.  

La început, în mijlocul satului era
o fântânã înconjuratã de duzi, din care
astãzi au mai rãmas câþiva. 

Satul avea patru intrãri simetrice
iar casele erau de aceeaºi înãlþime,

distanþa dintre ele fiind egalã. Satul n-
a depãºit niciodatã 300 de locuitori iar
numãrul acestora a început sã scadã
simþitor în anii ’70, când mulþi dintre
ei au emigrat în Germania.
Fenomenul s-a intensificat spre
sfârºitul deceniului urmãtor ºi doar
câþiva urmaºi ai vechilor coloniºti au
rãmas în satul în care s-au nãscut.

Contele Siegfrid von Wimpffen,
proprietar al domeniului spre sfârºitul
secolului al XIX-lea, era un vânãtor
pasionat ºi a construit aici o casã de
vânãtoare (devenitã ulterior ocol
silvic), iar la începutul secolului trecut

a amenajat un parc de vânãtoare pe o
suprafaþã de peste 1.200 de hectare,
atât pentru delectarea oaspeþilor sãi
cât ºi pentru a proteja culturile
agricole de pagubele produse de
animale.

Acest parc de vânãtoare este
considerat în prezent a fi cel mai vechi
parc de vânãtoare din România cu o
activitate neîntreruptã de peste un
secol, ºi totodatã cel mai mare din
întreaga þarã. Trofeele vânate aici sunt
deosebit de valoroase ºi multe au fost
expuse într-un muzeu cinegetic
înfiinþat la împlinirea a 110 ani de
existenþã a parcului.

Satul este acum populat cu
câteva zeci de locuitori stabiliþi aici
ulterior, care nu mai au nici o legãturã
cu urmaºii vechilor coloniºti, iar
casele ºvabilor sunt locuite în cea mai
mare parte de români. La fel ca multe
alte zone, Charlottenburg se îndreaptã
cu paºi mãrunþi, spre modernizare,
mai multe case de aici fiind
transformate de cãtre proprietarii lor
în locuinþe de vacanþã.  

ªvabii care au locuit odinioarã la
Charlottenburg nu ºi-au uitat locurile

de baºtinã. Cei plecaþi au fãcut o
colectã pentru a repara biserica din sat
ºi au adunat bani pentru repararea
ºcolii ridicate în 1896, chiar dacã aici
nu mai învaþã copii nemþi, iar biserica
este folositã astãzi de locuitorii
ortodocºi.

În apropierea satului ªarlota,
Direcþia Silvicã Timiº a investit
fonduri în construirea un complex de
vânãtoare. Investiþia iniþialã ce a
constat în 100 de hectare de teren ºi
cumpãrarea a 30 de mufloni (oi
sãlbatice) din Ungaria a atras dupã
sine rezultate mai mult decât
profitabile. Muflonii s-au înmulþit, iar
pasionaþii de vânãtoare nu au încetat
sã aparã, fiind dispuºi sã plãteascã
taxe de vânãtoare cuprinse între 750 ºi
3000 de Euro.

Din Timiºoara, la Charlottenburg
se poate ajunge cu maºina pe DJ691,
pânã în localitatea Maºloc, unde se
vireazã la dreapta, pe DJ691A, sau cu
trenul, cu plecare din Gara de Nord
Timiºoara ºi coborâre la halta ªarlota.

Charlottenburg este un loc unic
în România ce meritã vizitat!

Adriana-Lucia Ciugudean

ªtiaþi cã Charlottenburg este un sat unic în România?
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Specialitate româneascã, a cãrei
valoare vindecãtoare se ºtia, prea
puþin. Cercetãri de ultimã orã au arãtat
cã varza, gogonelele, pepenele,
castraveþii muraþi, sunt medicamente
redutabile, în prevenirea ºi vindecarea
unor boli, extrem de greu de tratat.

Procesul de murare a legumelor
este,  un lanþ de zeci de reacþii
biochimice, în urma cãrora rezultã
substanþe cu un potenþial terapeutic
extraordinar. Oamenii de ºtiinþã au
ignorat aceste alimente tradiþionale,
deºi erau obþinute printr-o succesiune
de procese care pot rivaliza cu cele
mai sofisticate sinteze ale
medicamentelor alopate.

Murãturile au atras atenþia în
urmã cu douã decenii, când un studiu
fãcut în Polonia a arãtat cã femeile din
zonele rurale ale þãrii au o adevãratã
imunitate la cancerul de sân ºi de col
uterin. Prin comparaþie, polonezele
care trãiau în alte colþuri ale lumii,
renunþând la dieta tradiþionalã, erau la
fel de vulnerabile la cancer ca media
înregistratã în Europa. Secretul:
femeile care trãiesc în Polonia
consumã, în medie, câte 30 de
kilo-grame de varzã acrã pe an - un
record mondial, care prin reducerea
cu peste 50% a incidenþei cancerului
la sân, ca ºi a altor cancere cu
determinare  hormonalã.

De la aceste prime observaþii,
studiile s-au extins ºi s-a descoperit
cã gogonelele murate atacã viruºii

hepatitici, conopida muratã
împiedicã anumite mutaþii celulare ºi
stopeazã procesele de îmbãtrânire, în
timp ce castraveþii muraþi combat
diabetul ºi regleazã valorile
colesterolului. Fiecare tip de legumã
muratã conþine virtuþi terapeutice
extraordinare, care în sezonul rece
care începe, sã le ºtim.

Istoric
În Europa, puþine þãri (între care

se aflã si România) au o tradiþie
strãveche ºi bogatã în prepararea ºi
consumul murãturilor. Pe alte
meridiane, acest proces de conservare
ºi de sporire a valorilor nutritive ale
diferitelor vegetale a fost  descoperit
ºi folosit neîntrerupt, vreme de
milenii. Aproape toate civilizaþiile
importante au cunoscut aceste
superalimente:

China - se pretinde a fi
descoperitoarea procesului de
murare, iar  dovezile arheologice
aratã cã,  de mai bine de trei  milenii,
pe acest teritoriu se fabricã murãturi.
Cel mai frecvent  sunt consumate:
ridichea neagrã, ardeiul iute,
seminþele de muºtar  chinezesc ºi
varza chinezeascã.

India - aici, procesul de murare
este folosit de milenii în multe  zone.
Indienii folosesc la murãturi ºi în
prezent ghimbirul, ardeiul  iute,
usturoiul ºi fructele de mango.

Mesopotamia -  þarã anticã, care
îngloba actualele teritorii  ale Turciei,
Siriei ºi Irakului. Aici au fost gãsite
cele mai vechi  vestigii care atestã
folosirea procesului de murare, de
acum 4000 de ani. De aici ne vin
tradiþia folosirii castraveþilor în
murãturi, dar ºi sistemul de
condimentare cu cimbru, foi de dafin
ºi usturoi.

Tracii - de la ei se pãstreazã
tradiþia verzei, a castraveþilor ºi
morcovilor muraþi, folosite  ca
remedii interne ºi externe.

Arabii - au moºtenit, se pare, de
la mesopotamieni meºteºugul
preparãrii castraveþilor ºi a sfeclei
murate. În prezent, ei folosesc ca
murãturi: pepenii, vinetele,
castraveþii, dar ºi prunele crude sau
migdalele verzi. 

Pornind de la aceste tradiþii,
murãturile au intrat în vizorul
oamenilor de ºtiinþã care au vrut sã
vadã ce se ascunde dincolo de gustul
ºi aromele plãcute.

Motive ºtiinþifice de a
consuma murãturi

Multã vreme s-a crezut cã prin
murare, legumele ºi fructele îºi pierd
proprietãþile, devenind alimente
moarte, lipsite de proprietãþi
terapeutice. În realitate, din contrã
invers: prin murare, anumite calitãþi
vindecãtoare ale vegetalelor sunt
amplificate ºi chiar apar substanþe
active noi f. puternice.

Pãstreazã vitaminele originare -
chiar ºi vit. f. sensibile, cum ar fi vit.C
sau cele din complexul B, sunt
pãstrate în proporþie de peste 50% în
murãturile preparate casnic.

Pãstreazã întreaga cantitate de
minerale ºi oligoelemente - ca
potasiu, siliciu, seleniu, calciu,
substanþe importante pentu organism
sunt pãstrate intacte ºi devin mai uºor
asimilabile.

Sunt f.sãrace în calorii –
microorganismele care produc
procesul de fermentare (acrire) a
murãturilor consumã multe din
zaharurile legumelor ºi fructelor,
fãcându-le  puternice alimente
antiobezitate.

Conþin probiotice naturale -
numite bacterii prietenoase; se
dezvoltã din belºug în procesul de
murare, ºi ajunse în organism,
vindecã infecþiile, previn tulburãrile
digestive, întãresc  imunitatea.

Au efect antibiotic ºi antiviral -
frunzele de þelinã, seminþele de mãrar
ºi muºtar, rãdãcina de hrean ºi
usturoiul folosite în prepararea
murãturilor conþin substanþe volatile
care dau aroma  specificã, luptã activ
împotriva microbilor invadatori,
protejeazã sistemul nervos ºi cel
endocrin.

Care murãturi au valoare
terapeuticã?

Efectele terapeutice au
murãturile clasice, adicã cele fãcute
în saramurã ºi, într-o mãsurã  mult
mai micã, cele puse în oþet.
Murãturile eficiente sunt cele fãcute
în casã, fãrã preparare termicã, fãrã
aditivi artificiali, aºa cum au de cele
mai multe ori cele produse industrial.
Este f. important ºi ca sarea folositã
sã fie neioda-tã, aºa încât iodul
adãugat artificial sã nu interacþioneze
negativ cu ingredientele naturale.
Este important ca legumele sau
fructele  puse la murat sã fie
proaspete, de calitate, obþinute din
agricultura tradiþionalã ºi nu din cea
chimizatã.

Unii specialiºti spun cã
murãturile puse toamna târziu, îºi
pãstreazã mai bine calitãþile curative,
dar mult conteazã calitatea ºi felul de
combinare al ingredientelor. 

Acrirea murãturilor apare
printr-un proces natural de
fermentaþie care  are loc în butoiul
sau borcanul cu murãturi, culturile
de bacterii  transformând zaharurile
din legume ºi producând
nenumãrate substanþe  nutritive ºi
aromate. Murarea fiind un proces
intens de fermentaþie, este total
contraindicatã folosirea
recipientelor de plastic în locul celor
de sticlã, ceramicã sau lemn,
deoarece acizii naturali formaþi pot
extrage cu uºurinþã substanþe toxice
din masele plastice,  rezultând
murãturi mai degrabã toxice decât
cu efecte terapeutice.

Tratamente cu 
murãturi

Secretul eficienþei acestor
alimente nu este doar calitatea lor,
doveditã de studiile ºtiinþifice, ci ºi
cantitatea. Fiind un aliment care poate
fi consumat zilnic, cu f. multe feluri
de mâncare, murãturile sunt unul
dintre medicamentele cel mai uºor de
administrat.

O cantitate de murãturi suficientã
pentru întreþinerea sãnãtãþii este de
300 de grame pe zi, consumate în
timpul meselor principale. În timpul
curelor cu murãturi, se vor consuma
minimum doi litri de apã pe zi, aºa
încât rinichii sã nu fie afectaþi de
surplusul de sare pe care trebuie sã-l
elimine.

Castraveþii muraþi -
antidiabetici ºi digestivi
Dintre toate murãturile,

castraveþii muraþi au cele mai puþine
zaharuri, un bun remediu pentru cei
care au abuzat de dulciuri, de
alimente suprarafinate, bogate în
amidon. Mai mult, coaja lor conþine
substanþe care stimuleazã puternic
digestia ºi metabolismul, ajutând la
procesarea mai uºoarã a  proteinelor ºi
a grãsimilor, chiar ºi a celor cu
potenþial toxic ridicat. Acesta este ºi
motivul pentru care organismul
consumatorilor de carne sau prãjeli
cere aceste murãturi ca adaos pe lângã
fripturi ºi  alte alimente bogate în
proteine sau grãsimi. Câteva
afecþiuni în care aceste legume
murate au un efect terapeutic
puternic:

Digestie dificilã, dispepsie -
tripsina

O enzimã conþinutã în coaja
castraveþilor muraþi, ajutã organismul
sã digere ºi sã asimileze cu uºurinþã
proteinele. Bacteriile prietenoase din
aceste murãturi normalizeazã flora
tubului digestiv,  prevenind
indigestiile, balonarea, disconfortul
abdominal dupã  masã. Persoanele
care întâmpinã probleme în
asimilarea mâncãrurilor bogate în
proteine sau grãsimi, ca ºi cele care au
frecvent  indigestii ori probleme
biliare, ar trebui sã consume la mesele
principale castraveþi muraþi. 

Diabet zaharat - castraveþii
muraþi în apã cu sare conþin o cantitate
infimã de zaharuri, dar în schimb au
în componenþã substanþe stimulatoare
ale activitãþii pancreasului, ca ºi din
cele care mãresc receptivitatea
organismului la insulinã. Consumul
lor este un adevãrat tratament pentru
prevenirea ºi tratarea diabetului,
putând fi mâncaþi fãrã niciun fel de
restricþie  cantitativã.

Colesterol ºi trigliceride mãrite -
fibrele alimentare ºi stimulatorii
activitãþii hepatice din castraveþii
muraþi sunt adevãraþi inamici ai
grãsimilor ºi colesterolului în exces
din sânge.

Consumaþi constant vreme de
mãcar trei luni (minimum 300 de gr.
pe  zi), ei vor scãdea valorile
trigliceridelor ºi ale colesterolului ºi
vor proteja vasele de sânge de
depunerea acestora.

MURÃTURILE

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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Redacþia ziarului româ-
nilor din strãinãtate

VOCEA TA organizeazã lunar
un Concurs de creaþie literarã
intitulat Muzele poeziei  la care
sunt invitaþi sã participe tinerii
(pânã la vârsta de 30 de ani)
talentaþi în arta versificaþiei, care
viseazã sã ajungã celebri, pe
culmile Parnasului.

Vechii greci – precum marii
poeþi ai antichitãþii: Anacreon, Era-
tostene, Eschil, Euripide, Homer,
Pindar, Sappho, Sofocle, Teocrit
sau Xenofan – se lãsau inspiraþi în
arta lor prozodicã, în creaþia lor
epicã, liricã sau eroticã, de Muzele
poeziei: Calliope, Euterpe sau
Erato. Bardul de la Mirceºti spunea
cã „tot românul s-a nãscut poet”, iar
cultura românã se mândreºte cu nu-
me celebre de poeþi care au îmbo-
gãþit patrimoniul literaturii naþionale
ºi al culturii universale, precum
Mihai Eminescu, Nichita Stãnescu,

Vasile Alecsandri, Nicolae Labiº,
Marin Sorescu, Lucian Blaga,
Adrian Pãunescu, Ana Blandiana,
Ion Minulescu, George Coºbuc, Ion
Barbu, Ioan Alexandru, George
Bacovia sau Alexandru Vlahuþã.

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

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

Premiul al II-lea, în valoare de
300.

Premiul al III-lea, în valoare de
200.

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

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

Ionela van Rees-Zota
Petersauracher Straße Nr. 39,

90449 Nürnberg, Deutschland
sau E-Mail: asii.romani@

yahoo. com

ianuarie - februarie 2016 Pagina 23ZZiiaarr  ddiissttrriibbuuiitt  îînn  AAuussttrriiaa,,  BBeellggiiaa  GGeerrmmaanniiaa  ººii  OOllaannddaa

Muzele poeziei

Deºi frica este o emoþie fireascã ºi foarte
utilã pentru supravieþuire, atunci când ea
depãºeºte anumite limite ºi începe sã ne afecteze
viaþa într-un mod negativ se transformã într-o
pacoste care ia numele de anxietate,
provocându-ne neliniºte, îngrijorãri, distres
emoþional. Ca adulþi, îi putem face faþã în mai
multe feluri: fie evitãm situaþiile care o
provoacã, fie ne distragem atenþia de la ea, fie ne
documentãm ºi o combatem în mod activ prin
ajutor specializat. Dar ce ne facem când
observãm cã avem un copil care are anumite
temeri ºi suferã din aceastã cauzã, dar nu ne
poate trage de mânecã spunându-ne exact ce îl
doare?

Existã mai multe tipuri de anxietate
diagnosticate pentru prima datã in copilãrie,
precum anxietatea de separare, anxietatea
generalizatã, tulburarea reactivã de ataºament
sau anxietatea excesivã a copilãriei.

Voi vorbi în acest articol despre anxietatea
de separare, aceasta fiind o tulburare frecvent
întâlnitã în rândul copiilor ºi adolescenþilor. Ea
apare în special în copilãria micã, în jurul vârstei
de 5-6 ani, apogeul manifestãrii sale fiind în
intervalul de vârstã 7-9 ani. Deºi foarte rar poate
apãrea în adolescenþã, aceastã tulburare se poate
manifesta ºi atunci, în special în urma unor
evenimente stresante, precum moartea cuiva

drag, mutarea, divorþul pãrinþilor etc. Prevalenþa
ei este de 3-5% în rândul copiilor ºi
adolescenþilor. Unele studii spun cã ea apare mai
des la fete, dar nu existã un consens ºtiinþific în
acest sens, bãieþii fiind, se pare, la fel de des
afectaþi.

Prin ce se caracterizeazã? În primul rând,
printr-o teamã excesivã ºi nerealistã de separare
faþã de figura de ataºament principalã (de obicei
unul dintre pãrinþi). Aceastã teamã afecteazã în
mod semnificativ viaþa copilului, performanþele
lui ºcolare, somnul ºi visele, activitãþile sociale,
ducând la evitare, izolare socialã, manifestarea
unor simptome somatice precum durerile de
stomac, de cap, senzaþia de greaþã sau
palpitaþiile. Copiii cu anxietate de separare au
probleme în a cãlãtori în excursii, a dormi la
prieteni noaptea sau chiar în a dormi singuri în
alt pat sau în altã camerã decât pãrintele. Lor le
este fricã de posibile accidente sau boli care li s-
ar putea întâmpla pãrinþilor, dorind sã fie mereu
în centrul atenþiei acestora. Dacã la copiii mici
grijile principale se centreazã pe ipotetice
evenimente catastrofice survenite pãrinþilor, la
cei mai mari distresul legat de separare e asociat
cu retragerea socialã, apatia, tristeþea ºi o mai
slabã concentrare în activitãþile ºcolare.

Factorii care duc la apariþia acestei tulburãri
þin, se pare, mai puþin de gene ºi biologie, cât de

mediu, în special de cel familial: un rol
important îl joacã aici tipul de ataºament mamã-
copil, cel nesigur, dezorganizat fiind asociat cu
anxietate subclinicã ºi clinicã la copil. De altfel,
studiile spun cã aproximativ 80% din copiii ai
cãror mame au fost diagnosticate cu tulburãri de
anxietate prezintã un ataºament nesigur faþã de
mamele lor. Sau, pe scurt, cã o mamã anxioasã,
care la rândul ei a fost dependentã în copilãrie de
mama ei, are un risc crescut de a creºte un copil
care, la un moment dat, va dezvolta la rândul lui
o anxietate de separare. În acest context, trebuie
menþionat ºi faptul cã anxietatea de separare se
manifestã de multe ori simultan cu alte tulburãri
precum depresia, fobii specifice sau disforia de
gen. Se pare cã 68% dintre mamele copiilor cu
tulburare de anxietate au fost diagnosticate la un
moment dat cu tulburare de anxietate, iar 53% cu
depresie majorã. Un element important îl
reprezintã comportamentul de evitare al
pãrintelui cauzat de simptomatologia anxioasã,
acesta constituind un predictor puternic pentru
viitoarea tulburare de anxietate de separare a
copilului. Aºadar, dacã mama evitã sã accepte ºi
sã se confrunte cu propria anxietate, ea va deveni
exagerat de protectivã cu copilul, evitând sã îl
expunã în situaþii care, deºi au potenþioal
anxiogen, îl ajutã pe acesta sã devinã
independent ºi sã câºtige încredere în propriile

abilitãþi de a face faþã pe cont propriu unei
situaþii mai dificile.

Dacã aveþi un copil care suferã de anxietate
de separare, trebuie sã ºtiþi cã cele mai bune
rezultate în tratarea acestui tip de anxietate se
obþin prin consilierea ºi terapia cognitiv-
comportamentalã, care implicã atât copilul, cât ºi
pãrintele, ºi este centratã pe restructurarea
gândurilor negative, creºterea independenþei
copilului prin expunere gradualã la situaþii noi
dublatã de întãriri pozitive din partea celor din
jur. De asemenea, copilul trebuie încurajat
constant sã îºi exprime emoþiile, temerile,
adultul având responsabilitatea de a încerca sã îi
înþeleagã gândurile printr-o comunicare
pozitivã, ajutându-l sã le transforme în unele
raþionale, funcþionale, care sã îi îndepãrteze celui
mic grijile ºi frãmântãrile. Se pot spune poveºti
cu tâlc, se pot discuta visele copilului sau se pot
elabora diferite jocuri creative cu mesaj raþional
, cel mai important fiind ca acesta sã înþeleagã
faptul cã nu evenimentele în sine îl afecteazã, ci
felul (în acest caz de multe ori catastrofic) în care
el le interpreteazã, ºi, de asemenea, faptul cã este
în siguranþã, înþeles, respectat ºi luat în serios.

Psih. Raluca Rãpan

Stimaþi cititori. Am creat o rubricã specialã pentru cei care doresc o consultaþie în domeniul
psihologic ºi nu îndrãznesc sã meargã la un psiholog, sub numele de: PSIHOLOGUL DE SERVICIU.
Nu ezitaþi sã ne scrieþi pe adresa redacþiei asii.romani@yahoo.com, cu menþiunea: „pentru psihologul de
serviciu” , iar în numãrul viitor al ziarului veþi primi rãspunsul.

Câþi oameni sunt pe pãmânt, tot atâtea
poveºti de viatã. Povestea mea sunã cam aºa:

Am fost cãsãtoritã 18ani, timp în care m-am
aflat la adãpost ºi protejatã de necazurile care
survin în viaþa multor oameni, pânã când, de ziua
mea, la împlinirea vârstei de 36 de ani, o
interveneþie chirurgicalã greºitã ºi soþul meu s-a
transformat în înger. A urmat o perioadã de
suferinþã pe care nici nu doresc sã mi-o mai
amintesc.

Doi ani mai târziu, destinul mi-a facut o

surprizã, tot de ziua mea, când am cunoscut un
bãrbat pe nume Adrian, care a adunat toate
bucãþile rupte ale sufletului meu ºi le-a reunit
umplându-l cu iubire. 

Am scris aceastã poezie drept mulþumire,
pentru cã acum pot sã spun cã iubirea este un
miracol prin care omul simte cã trãieºte, nu doar
respirã.

Viaþa merge mai departe
Odatã, am iubit un om nebun de viaþã,
Un om plin de iubire ºi speranþã,
Un mândru chip duios ºi visãtor
Dar a fost doar un înger muritor.

Un te iubesc rostit, cu-o ultimã suflare,
Cuvinte dragi, eu le pãstrez ca alinare.
Trãiesc ºi azi cu ele tatuate-n piept,
Nu l-am uitat, dar nu pot sã-l aºtept.

Din trupul meu rãmas pustiu, stingher,
Trãind din amintiri, cu gândul efemer,
Tu, ai fãcut minuni, când eu strigam în noapte,
Iluzii arse, doruri mari, cu-a tale ºoapte.

Iþi mulþumesc iubitul meu pentru ce am,
Tu ai ºtiut cã pot, când eu nu speram,
M-ai ajutat enorm ºi azi iþi dau dreptate,
Când imi spuneai cã viaþa merge mai departe.

Adriana Stoica  

Anxietatea de separare la copii



Sferturile de finalã ale
Ligii Campionilor la popice
sunt programate în zilele de
30 ianuarie (turul) ºi 20
februarie 2016 (returul), iar
în întreceri sunt cuprinse ºi
echipele Electromureº
Romgaz Tg. Mureº (la

feminin) ºi CFR Cluj (la
masculin). Adversarele
echipelor româneºti sunt
deosebit de puternice, ele
fiind Victoria Bamberg
(Germania) ºi respectiv  

ZP Sport a.s. Podbre-
zova (Slovacia). Programul

complet al competiþiei se
prezintã astfel: 

FEMININ: 
- KK Celje (Slovenia) -

KK Admiral Zagreb
(Croaþia); 

- KK Mlaka Rijeka
(Croaþia) - SKK 98 Poing
(Germania); 

- SKC 1947 Victoria
Bamberg (Germania) -
Electromureº 

Romgaz Târgu Mureº
(România) - ambele manºe
se disputã în Germania, pe
30 ºi 31 ianuarie 2016, iar
la echipa din Bamberg
evolueazã ºi românca Ioana
Vãidãhãzan-Antal; 

- BBSV Viena
(Austria) - KC Schrezheim
(Germania). 

MASCULIN: 
- SKV Rot-Weiss

Zerbst 1999 (Germania) -

Repcelaki SE (Ungaria); 
- KK Belgrad (Serbia) -

SKC Victoria 1947
Bamberg (Germania) - la
echipa din Germania
evolueazã ºi românul
Nicolae Lupu; 

- KK ZP Sport a.s.
Podbrezova (Slovacia) -
CFR Cluj (România) -
echipa din Cluj a câºtigat
recent marele trofeu din
Cupa Europei, iar returul
partidei este programat la
Hunedoara, sub arbitrajul
românului Gheorghe
Blasicz; 

- KK Zapresic (Croa-
þia) - Szegedi TE (Ungaria). 

Câºtigãtoarele din
sferturi se vor califica la
turneul final de la Bamberg
(Germania), din perioada 2-
3 aprilie 2016. 

DAN TEODORESCU
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VREM SÃ FIM O FAMILE !
Aceasta e povestea unor tineri
români veniþi din toate colþurile
þãrii aici în Germania pentru a
avea un viitor mai frumos ºi mai
luminos pentru ei ºi familiile lor.
S-au cunosut pe internet pornind
de la câþiva ºi ajungând acum sã
fie o mare Familie aºa cum le
place lor sã îºi zicã!!! Familia lor e
bazatã pe o pasiune comunã ºi
anume Fotbalul, pe care îl practicã

din pasiune ºi dragoste pentru
acest sport! S-au strâns cam acum
un an de zile, iarna se întâlneau ºi
jucau în salã iar vara pe unde
apucau deoarece nu au primt un
teren de la autoritãþile din oraº.
Dintr-o idee venitã într-o
duminicã când jucau fotbal au
încercat sã se înscrie într-o ligã
însã nu au reuºit deorece trebuia sã
fie o asociaþie sportivã ,aºa cã au
ajuns la Turnverein Glaishammer

1862 Nürnberg o asociaþie
sportivã care le-a oferit suport
tehnic, logistic ºi începând din
acest an vrem sã ne mãrim Familia
ºi sã o reîntregim. Toþi practicã
acest sport din plãcere fiind
membrii cotizanþi lunar la club
pentru toate cele puse la
dispoziþie, nu vrem performanþã,
vrem sã ne simþim bine. 

Aici s-au legat prietenii
frumoase bazate pe încredere ºi
ajutor reciproc necondiþionat. La
început am fost mai mulþi, pe
parcurs unii au plecat la alte
echipe pentru cã vroiau sã facã
performanþã dar nucleul de bazã a
rãmas, deoarece pentru ei Familia
conteazã mai mult!!! Acest proiect
minunat se datoreazã în principal
unuia din membrii  Familiei pe
numele lui ªerban Dany un om
deosebit care s-a zbãtut foarte
mult pentru a strânge ºi a uni
aceastã Familie!!!

Brãtuianu Alin- Iunuþ

Echipa de fotbal a
românilor din Nürnberg!

Originarã din Cisnãdie, în Top 10 al celor
mai bune femei arbitru în 2015

Teodora Albon ocupã locul 7, cu 15 puncte, în

clasamentul celor mai bune femei arbitru în 2015, într-un

clasament întocmit ºi dat publicitãþii, ieri, de Federaþia

Internaþionalã de Istorie ºi Statisticã a Fotbalului (IFFHS).

Albon se aflã la egalitate cu Carol Anne Chenard (Canada).

Cea mai bunã femeie arbitru din 2015 a fost desemnatã

Katerina Monzul (Ucraina), cu 114 puncte, urmatã de

Bibiana Steinhaus (Germania), cu 35 de puncte, ºi de

Esther Staubli (Elveþia), cu 34 de puncte. Teodora Albon s-

a nãscut în localitatea Cisnãdie pe 2 decembrie 1977. În

2013, a arbitrat finala femininã a Ligii Campionilor, iar anul

trecut a fost una dintre cele douã românce care au oficiat la

Campionatul Mondial feminin, în Canada. La aceastã

competiþie, arbitra stabilitã în Cluj a fost prezentã la centru

la meciurile Germania - Norvegia (1-1) în faza grupelor,

Brazilia - Australia (0-1) în optimile de finalã ºi SUA -

Germania (2-0) în semifinalele competiþiei.

Ovidiu BOICA

Românca Cristina-Georgiana Neagu, cea
mai bunã handbalistã a lumii în 2015
La recentul Cam-

pionat Mondial de

handbal feminin din

Danemarca, naþionala

României s-a clasat pe un

onorant loc 3, iar interul

C r i s t i na -Georg iana

Neagu a devenit

golgetera competiþiei.

Site-ul de specialitate

handball-planet.com a

anunþat recent cã românca Cristina-Georgiana Neagu a fost

desemnatã cea mai bunã handbalistã a lumii în 2015, în

urma votului exprimat de un juriu internaþional alcãtuit din

19 membri, precum ºi al suporterilor acestui sport cu

mingea micã, circa 100.000 la numãr.  Cristina-Georgiana

Neagu, în vârstã de 27 ani, care evolueazã acum la formaþia

ZRK Buducnost Podgorica (Muntenegru), a acumulat 84 de

puncte în aceastã anchetã internaþionalã, devansându-le la

pas pe norvegiencele Nora Mork (52 puncte) ºi Heidi Loke

(49 puncte). Portarul român Paula-Claudia Ungureanu

(HCM Baia Mare) a fost inclusã ºi ea în echipa idealã din

2015, alãturi de Cristina-Georgiana Neagu. De remarcat cã

Neagu a cucerit cu echipa de club Buducnost Podgorica ºi

marele trofeu din Liga Campionilorla handbal feminin, în

ediþia 2014-2015.

DAN TEODORESCU

DERBI ROMÂNESC LA TENIS DE MASÃ –
INTERNAÞIONAL  !

SV Werder Bremen – eine feste Größe in der

Deutschen Eliteliga !

Iatã o formulare corectã ºi foarte sportivã a valorii

acestei echipe masculine din cadrul campionatului naþional

de tenis de masã – 1. Bundesliga / Germania.

Grupare care cuprinde un foarte valoros “trio”

românesc : 

Cristian Vasile Tamas – antrenor precum ºi cei doi

sportivi: Hunor Szöcs ºi Constantin Cioti !

Trio care, împreunã cu echipa, va evolua ºi în cadrul

competiþiei internaþionale ETTU – Cup în Franþa, contra

echipei Stella Sport La Romagne. Echipã la care activeazã

de anul trecut – Adrian Crisan – fost ºi el component al

grupãrii din�BREMEN !

Partida tur –în data de 15 ianuarie 2016 – orele

19,30. Partida retur de la Bremen – în data de 22. ianuarie

2016 – orele 19,00.

Georg Barth - corespondent mass-media pentru
România ºi Uniunea Europeanã

Popicarii români atacã Liga Campionilor

SPORT



POZA SÃPTÃMÂNII
Împãtimiþii de pescuit din România

au cheltuit cca. 60.000.000 EUR în
2015, turismul pe aceastã niºã este în
creºtere, iar Internetul va juca un rol
esenþial pentru promovarea serviciilor,
potrivit unui studiu realizat de
HartaPescar.ro, reþeaua de localizare a
pescarilor. 

Conform studiului, pasionaþii de
pescuit din România au cheltuit în 2015
aproximativ 60.000.000 EUR pentru
practicarea acestui hobby. Numãrul
pescarilor din þarã a fost evaluat la
aproximativ 280.000, ceea ce înseamnã
cã la fiecare 100 de romani existã cca.
1,4 persoane pasionate de pescuit. Din
acelaºi studiu reiese cã în România
existã peste 140.000 de împãtimiþi ai
pescuitului care utilizeazã Internetul ca
mijloc de informare în pregãtirea
partidelor. În ceea ce priveºte segmentul
de pescari cu acces la Internet, studiul
estimeazã cã aceºtia au cheltuit fiecare
între 350 - 600 EUR pentru pasiunea
preferatã în 2015. În mod excepþional au
existat împãtimiþi cu bugete personale
care au depãºit 5.000 de EUR anul
trecut. Principalele cheltuieli au fost
generate de taxele de pescuit, unelte ºi
scule, costuri de deplasare, momeli,
costuri de cazare sau ambarcaþiuni cu
motor. 

Turismul din pescuit, o
piaþã în creºtere de 3 ani

consecutivi
Destinaþia preferatã a pescarilor

rãmâne Delta Dunãrii. Conform cifrelor
furnizate de Asociaþia Litoral Delta
Dunãrii, turismul în Deltã a înregistrat o
creºtere cu 30% în 2013 fatã de 2012.
Trendul crescãtor se menþine astfel
pentru al treilea an consecutiv. Numãrul
de turiºti care au vizitat Delta a crescut
cu 21% în 2015, conform cifrelor
furnizate de Direcþia de Statisticã
Tulcea. Din analiza locaþiilor

înregistrate pe HartaPescar.ro în 2015
reiese cã numãrul bãlþilor particulare
amenajate la standarde moderne este în
creºtere. „Au apãrut amenajãri ºi
complexe noi, iar pe mãsurã ce
concurenþa se dezvoltã, ne aºteptãm la
o îmbunãtãþire continuã a serviciilor
oferite de proprietarii acestor locaþii. În
aceeaºi mãsurã, datoritã numãrului
mare de pescari care folosesc
Internetul, ne aºteptãm la o creºtere a
bugetelor de publicitate online pe
aceastã niºã.“, menþioneazã George
Dragne, director HartaPescar.ro.

cariereonline.ro

Stresul te doboarã? Vrei sã îþi
ocupi timpul cu ceva care sã nu te
solicite ºi care sã te ajute sã te
relaxezi? Atunci, pescuitul este
rãspunsul pe care îl cauþi. Adicã,
orice activitate care îþi testeazã
rãbdarea ºi care te provoacã la
exerciþii de îndemânare în trecerea
gutei prin capetele cârligelor nu
poate fi altcumva decât zen. 

Nu am prea înþeles ce este atât
de relaxant la pescuit având în
vedere cã în momentul în care
peºtele muºca momealã, toatã
lumea se agitã, tensiunea creºte,
firul se întinde, se dã de mulinetã,
oamenii se adunã, peºtele se zbate,

apar sudori pe frunte, se încordeazã
muºchii, se mai scãpã o înjurãturã
printre dinþi, iar se mai dã de
mulinetã, se cautã o plasã cu o
privire disperatã, se aduce peºtele la
mal ºi pânã la urmã ajunge peºtele
în gãleatã sau ºi mai frumos, înapoi
în apã. Apoi povestea se ia de la
capãt. 

Adevãrat cã statul degeaba cu
un ochi pe undiþa, unul într-o
carte/revistã/ziar sau la table, poate
avea efecte benefici asupra unor
minþi obosite ºi chinuite cinci zile
pe sãptãmânã cu munca. Dar parcã
totul se duce pe apa sâmbetei de
cum se miºcã firul. Plus cã trezitul

cu noaptea-n cap nu aduce
zâmbetul pe faþã nimãnui. Sau
aparent, pescarii privesc puþin altfel.
Asta dacã vorbim de un pescuit
pasiv.

Despre un alt gen de pescuit, vã
voi povesti într-un ziar viitor...

În  ultimul timp s-au înmulþit
locurile de pescuit, motiv pentru
care administratorii sau
proprietarii de lacuri ºi bãlþi au fost
nevoiþi sã populeze apele pentru
cã altfel pescarul merge cu o
localitate mai încolo, unde dã un
ban, dar ºtie cã va prinde peºte.
Pescuitul sportiv câºtigã teren,
sunt mulþi pescari care aleg sã

prindã peºtele cel mare pentru o
pozã, ºi nu pentru a avea ce pune

pe grãtar.
Aºa da!! Fir întins dragii mei!

PESCUITUL - 
un hobby (încã)
la modã?!
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Pescuitul, un hobby de 50 milioane euro...

Care este Hobby-ul tãu?
Nu cred cã existã vreo persoanã care sã nu aibã un hobby. Fie cã  el se datoreazã faptului cã îi place pur

ºi simplu sã leneveascã sau poate chiar sã-i ºicaneze pe alþii. Pentru el, tot un fel de plãcere poate fi.  De aceea,
am hotãrât sã înfiinþãm o paginã cu ceea ce ne place sã facem în timpul liber ºi nu numai. Dacã aveþi vreun
hobby, scrieþi-ne  din experienþele pe care le aveþi, împãrþind astfel cu cei din jur din trãirile dumneavoastrã.
Cele mai frumoase ºi interesante experienþe de viaþã  vor fi publicate ºi premiate cu un premiu surprizã! 

Berthold Staicu- ºtiucã de 7 kg

Aºteptãm fotografiile pe adresa:
asii.romani@yahoo.com,
însoþite de câteva cuvinte

legate de eveniment ºi numele
dumneavoastrã.
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O comunitate uitatã de toþi –
VOLOHI

Comunitatea de români volohi
din Poroscovo, Ucraina, care au
pãstrat o limbã românã foarte
asemãnãtoare cu a noastrã, despre
care România NU ªTIA ºi care nici
mãcar ei nu ºtiau cã sunt români ºi cã
existã o România… Volohii nu au
obiceiuri, tradiþii, bisericã sau ºcoalã.
Tocmai acesta este „miracolul”
comunitãþii din Poroscovo: „Gândiþi-
vã cã fãrã aceste 4 ingrediente, care
sunt definitorii pentru pãstrarea unei
limbi, au pãstrat o limbã romana
impecabilã. Ei n-au avut cum sã-ºi
cultive limba decât în propria casã ºi
între ei. Oricum, sunt „o enigmã ºi un
miracol” în Carpaþii Pãduroºi ºi
totodatã vestigii de românitate.

„Insula” românilor
La 200 km de Sighet, la graniþa

vechiului Comitat al Maramureºului,
trãiesc, la limita sãrãciei, 1600 de
români, porecliþi „volohi”, fãrã
legãturã cu þara sau alte comunitãþi de
români din Ucraina. Fãrã ºcoala ºi
biserica, „volohii” din Poroscovo
(raionul Perecin) au pãstrat, aproape
inexplicabil, un dialect ce seamãnã cu
limbã vorbitã în evul mediu . Despre
„insuliþa de volohi” complet izolaþi se

spune cã s-a auzit prin anii ’90, când
un bãrbat întors din armatã le-a adus
un radio cu tranzistori ºi, astfel, au
aflat cã, undeva, peste Cele mai multe
familii trãiesc la limita sãrãciei ºi,
pânã la destrãmarea URSS, îºi
pãrãseau locuinþele ºi plecau cu tot cu
copii la muncã, în Kazakhstan. Se
spune cã satele Mircea ºi Poroscovo
au fost descoperite de o delegaþie care

a ajuns în zonã prin anii ’90, iar
localnicii s-au identificat ca fiind de
aceeaºi origine cu fraþii pe care îi
auzeau la radio. Frecvenþa ascultatã
de români era cea de la Radio
Bucureºti. Alþii au aflat cã sunt
români de la pãrinþi ºi abia pe
„stroica” (ºantier, n.red.), în
Kazakhstan, au aflat cã existã ºi alþii
care vorbesc aceeaºi limbã cu ei.
Românii din Poroscovo spun cã, n-au
vãzut în carne ºi oase niciun român
din România. ªi nu au fost cãutaþi de
nicio publicaþie româneascã! Mai
mult, nu ºtiau nici de comunitãþile de
români din dreapta Tisei sau din alte
regiuni ale Ucrainei!

La poalele Carpaþilor Pãduroºi, s-
au pãstrat, în mod inexplicabil, niºte
„insuliþe de romani”, despre a cãror
provenienþa nu se ºtie nimic! Una
dintre cele mai mari comunitãþi de
romani, porecliþi de localnici „valahi”,
„volohi” sau „rumâni”, trãieºte la
marginea satului Poroscovo. La
marginea pãdurii, de-a lungul unui
drum înfundat ºi plin de noroi (pe
timp de ploi), se înºirã vreo 200 de
case, cele mai multe, din pãmânt sau
lemn. De cum intri pe strãduþa
îngustã, strãjuita la un capãt de un
autobuz ruginit, folosit, probabil, pe
post de coteþ, auzi un dialect ciudat, ce
seamãnã cu limba românã veche,

vorbitã de strãmoºii noºtri. Pe uliþa
plinã de gropi ºi urme de copite,
aleargã prunci desculþi. În curþi,
femeile spalã rufe în „troci” (ligheane,
n.red.). Comunitatea din Poroscovo
deþine, probabil, recordul absolut la
natalitate, în întreg spaþiul românesc.
La fiecare portiþã ºubredã, din lemn,
stau minim patru copii blonduþi. Cea
mai numeroasã familie are 13 copii ºi

existã case în care locuiesc chiar ºi 30
de persoane. Ileana Stancovici are 23
de ani, are deja doi copii ºi e
însãrcinatã cu al treilea. Dacã întrebi
cât e media copiilor în Poroscovo,
femeia râde ºi aratã spre vecinii cu 10-
12 sau chiar 13 copii. Misa Hanea,
altã româncã din zonã, e singurã
acasã, cu patru prunci în grijã. Soþul
sau e plecat la pãdure ºi vine numai
seara. Cele 1600 de suflete din
Poroscovo se declarã români, dar la
recensãmântul din 2001, niciunul nu a
fost trecut în acte ca fãcând parte din
aceastã etnie. Cei mai mulþi nu ºtiu
carte deloc, aºa cã „domnii cu
recensãmântul” au scris ce au vrut…
Din motive inexplicabile, românilor li
se spune însã „volohi” sau chiar
„þigani albi”. Deºi aceºtia explicã
faptul cã „magraunii trãiesc la celãlalt
capãt de sat ºi vorbesc rusã”. Prin anii
’90, în zonã, abia locuiau vreo 120 de
români. Cele mai multe familii
migrau, cu tot cu copii ºi neveste, la
muncã, în Kazakhstan. Din aceastã
cauzã, copiii nu erau trimiºi la ºcoalã,
aºa cã cei mai mulþi sunt analfabeþi.
Abia dupã destrãmarea URSS,
„volohii” au început sã cumpere
terenurile ºi casele ruºilor ºi sã
formeze, încet, un cartier compact.
Acum, numai bãrbaþii mai pleacã la
pãdure sau la „stroica”. Femeile
rãmân acasã ºi îngrijesc copiii ºi
puþinii bãtrâni din sat. Din cauza
condiþiilor grele de trãi, media de
viaþã în zona este extrem de scãzutã.
Satul are un singur bãtrân. Restul s-a
prãpãdit din cauza bolilor. Ocupaþi cu
munca ºi creºterea copiilor, sãtenii n-
au avut timp sã-ºi punã întrebãri sau
sã-ºi cerceteze trecutul. ªtiu cã sunt
români ºi punct. Laci Birãul locuieºte
la o strãduþã depãrtare de intrarea în
comunitate, în cea mai frumoasã casã
din zonã. N-a mai vãzut nicio scriere
în limba romanã ºi recunoaºte cã nu
ºtie câþi în româneºte. De altfel,
„birãul” n-a auzit nici de palinca
maramureºeanã, nici de Bucureºti,
nici de Ceauºescu… N-a auzit nimic
despre România. Deºi, din þaþã-n fiu,
familia sa s-a declarat cã fiind una de
români, niciunul n-a vãzut nici mãcar
pe harta România ºi n-a auzit nimic
despre istoria sau civilizaþia þãrii
noastre: „acuma, suntem 1600 de
români, din care 360 îs copii. Nu ºtim
cum am ajuns în zonã. Nu ºtiu nici
bãtrânii cum au ajuns aici. Ai noºtri
bãtrâni ziceau doar cã sunt români. De
România, nu ºtim nimic. Nimeni din

Poroscovo n-o fost în România. Noi
am umblat numa’ în Kazakstan ºi
Ucraina. Niciun voloh, niciun bãtrân
n-a fost în România”. Laci spune cã
mulþi din consãtenii sãi au aflat cã
existã o þarã în care se vorbeºte o
limbã ca a lor pe ºantierele din
Kazakstan. Acolo, mergeau la muncã,
cu tot cu neveste ºi copii, romanii,
pânã la destrãmarea URSS: „pe
vremea când mergeau la muncã, i-au
auzit ºi pe alþii vorbind ca ei ºi, aºa, au
aflat cã-s români. Bãtrânii ziceau cã-s
români, dar ceilalþi, pânã prin ‘90 ºi
ceva, n-au ºtiut cã-s români. Noi am
învãþat limbã fãrã scoala ºi fãrã
bisericã. Pe toþi copiii îi învaþa pãrinþii
româneºte”. Dupã destrãmarea
URSS, românii din Poroscovo au
renunþat la „migraþia” anualã. Aºa, ºi
pruncii lor au ajuns sã înveþe carte.
Cum scoala româneascã nu exista în
sat, copiii învaþã în rusã. Dacã în urmã
cu câþiva ani, abia dacã erau vreo 2-3
copii într-o clasã, care stãteau în
ultima bancã ºi nu erau niciodatã scoºi
la rãspuns, acum, s-au format clase
speciale pentru copiii „volohilor”. În
total, la ºcoala din sat, învaþa 160 de
prunci. Laci spune cã, în timpul
alegerilor, românilor li s-a promis o
ºcoalã cu predare în limba românã.
Numai cã proiectul a þinut doar cât au
þinut alegerile. Acum, în locul
instituþiei de învãþãmânt, s-a ridicat o
casã particularã. Laci „Birãul” este ºi
deputat în Consiliul Local din
Poroscovo, alãturi de alþi doi deputaþi
volohi. Numai cã minoritatea lor nu e
recunoscutã oficial de autoritãþi. Mai
mult, Gorvat a înregistrat la primãrie o
primã asociaþie a românilor din
Poroscovo. În loc de „Vorba
romãneascã”, cum voia s-o boteze
Birãul, în acte a fost trecutã de oficiali,
„din greºealã”, „Vorba Þigãneascã”.
Laci spune cã o altã problemã este
lipsa cadrelor didactice, care sã-i
înveþe sã scrie ºi sã citeascã
româneºte. Recent, 50 de copii din
zona au fost în „lagãr” (tabãrã, n.red.)
internaþionalã, la care au participat ºi
alþi romãni din Ucraina, iar pruncii ar
fi încântaþi sã înveþe în limba maternã.
Numai cã nu prea are cine sã-i înveþe.

Bãrbaþii sunt ocupaþi cu pãdurea ºi
„stroica”, iar femeile, cu copiii. Laci
spune cã fiica sa ar fi interesatã sã-ºi
continue studiile, eventual în
România, dar deocamdatã, ºi ea se
aflã în concediu de maternitate. Mulþi
dintre românii din Poroscovo nu ºtiu
sã-ºi scrie nici mãcar numele. Aºa cã,
de multe ori, semneazã documente
despre care nu ºtiu nimic ºi care îi
trimit, uneori, chiar ºi la puºcãrie. Se
spune cã, în schimbul unui pachet cu
ciocolatã, cafea ºi alimente, românii
sunt „momiþi” sã semneze declaraþii
prin care le sunt puse în cârca diferite
infracþiuni. Presa ucraineanã îi acuzã
de furt de lemn, dar ºi de agresiuni
împotriva pãdurarilor ºi chiar de fapte
de corupþie. Cum nu ºtiu carte, nu se
pot apãra ºi nici nu-ºi cunosc
drepturile. Marie Gorvat, soþia
Birãului, spune cã romanii de aici erau
învãþaþi din bãtrâni sã facã linguri de
lemn ºi troci (coveþi, n.red.) pentru
slãninã: „Ne spuneau cã cine nu ºtie a
face o lingurã nu-i român”. Cei mai de
seamã lingurari trãiesc însã în zona
Vaºniþa ºi Obava, alte insuliþe de
români din zonã. Laci spune cã aceºtia
sunt singurii români cu care þine
legãtura: „da’ ei râd de noi, de cum
vorbim. Ei vorbesc mai tare româneºte
ºi râd, cã zicem o cãzut în ºanþ. Ei zic
cã-i corect o picat în arac”. Mãtuºa
Birãului este, probabil, cea mai bãtrânã
femeie din sat. Iulia Volosin are 74 de
ani ºi se declarã, hotãrâtã, „româncã”.
ªi ea a învãþat de la strãmoºi limba,
reþetele ºi obiceiurile româneºti. De
Crãciun, se colindã ºi aici colinde
vechi, iar la nunþi, se „lãuteºte pe lãutã
ori boian (acordeon, n.red.)”. Birãul
tine sã mai confirme o datã orginea
românã a comunitãþii pe care o
conduce: „Avem toþi nume româneºti:
Iancu, Vasile, Iosif, Jana, Ileana, Ion ºi
nume de familie Volosin (de la valah,
n.red.), Canalos, Horvat, Stancovici.
Suntem români ºi oameni harnici.
Dar… Birãul ofteazã ºi continuã cu
regret: „Mi-i greu, ca al meu sânge da
înapoi. Cade înapoi ºi mã doare când
alþii îºi bat joc de el”. Totuºi, dincoace
de graniþã, nu s-a auzit nimic de ei…

Clement Lupu

PERSONALITÃÞI  ROMÂNEªTI  UITATE
Pagina Personalitãþi Româneºti Uitate, reprezintã un tribut adus marilor personalitãþi
româneºti ce au adus mândrie ºi glorie României, peste tot în lume ºi aduce în atenþia fiecãruia
dintre noi pe co-naþionalii noºtri care, prin activitatea lor, rãmân nemuritori.  Reinstalãm
valorile româneºti uitate în conºtiinþa noastrã, pentru a motiva ºi inspirã generaþiile existente ºi
viitoare sã câºtige sentimentul de mândrie naþionalã. Amintind de personalitãþile istorice,
promovându-le pe cele contemporane, oferind posibilitãþi de afirmare pentru tânãra generaþie,
oferind ºansa cã visul poate deveni realitate, câºtigãm încrederea cã România înseamnã acasã.
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Secþiunea - Prevederi comune în
cazul persoanelor fizice care realizeazã
venituri din salarii sau asimilate
salariilor ºi/sau din activitãþi
independente, atât în România, cât ºi pe
teritoriul unui stat membru al Uniunii
Europene, al unui stat membru al
Spaþiului Economic European sau al
Confederaþiei Elveþiene. 

Art. 216. 
(1) Persoanele fizice care realizeazã

venituri din salarii sau asimilate
salariilor ºi/sau din activitãþi
independente, atât în România, cât ºi pe
teritoriul unui stat membru al Uniunii
Europene, al unui stat membru al
Spaþiului Economic European sau al
Confederaþiei Elveþiene pentru care
autoritãþile competente ale acestor state
sau organismele desemnate ale acestor
autoritãþi stabilesc cã, pentru veniturile
realizate în afara României, legislaþia
aplicabilã în domeniul contribuþiilor
sociale obligatorii este cea din România,
au obligaþia plãþii contribuþiilor sociale
obligatorii prevãzute la art. 2 alin. (2),
dupã caz. 

(2) Persoanele fizice prevãzute la
alin. (1) care realizeazã venituri din
salarii sau asimilate salariilor atât în
România, cât ºi în alte state membre ale
Uniunii Europene, într-un stat membru
al Spaþiului Economic European sau
Confederaþia Elveþianã datoreazã pentru
veniturile din afara României
contribuþiile sociale obligatorii
prevãzute la art. 2 alin. (2) 

(3) Persoanele fizice prevãzute la
alin. (1) care realizeazã venituri din
desfãºurarea unei activitãþi independente
atât în România, cât ºi pe teritoriul unui
stat membru al Uniunii Europene, al
unui stat membru al Spaþiului Economic
European sau al Confederaþiei Elveþiene
datoreazã pentru veniturile din afara
României contribuþiile sociale
obligatorii prevãzute la art. 2 alin. (2) lit.

a) ºi b) 
(4) Persoanele fizice prevãzute la

alin. (1) care realizeazã venituri din
salarii sau asimilate salariilor în
România ºi venituri din desfãºurarea
unei activitãþi independente pe teritoriul
unui stat membru al Uniunii Europene,
al unui stat membru al Spaþiului
Economic European sau al
Confederaþiei Elveþiene datoreazã
pentru veniturile din afara României
contribuþiile sociale obligatorii
prevãzute la art. 2 alin. (2) lit. a) ºi b). 

Art. 217. - Persoanele prevãzute la
art. 216 alin. (3) ºi (4) au obligaþia sã se
înregistreze fiscal la organul fiscal
competent potrivit Codului de
procedurã fiscalã, ca plãtitor de
contribuþii sociale obligatorii, în termen
de 30 de zile de la data la care se
încadreazã în aceastã categorie.

Baza de calcul 

Art. 218. - Pentru persoanele
prevãzute la art. 216 baza lunarã de
calcul al contribuþiilor sociale obligatorii
datorate pentru veniturile realizate în
afara României este venitul realizat
declarat, pe fiecare categorie de venit. 

Stabilirea ºi plata contribuþiilor
sociale obligatorii 

Art. 219. - 
(1) Pentru persoanele fizice

prevãzute la art. 216 alin. (2)
contribuþiile sociale obligatorii datorate
pentru veniturile din afara României se
calculeazã, se reþin ºi se plãtesc de cãtre
angajatorii acestora.

(2) Prin derogare de la alin. (1),
persoanele fizice prevãzute la art. 216
alin. (2) au obligaþia de a calcula, de a
reþine ºi plãti contribuþiile sociale
obligatorii individuale ºi pe cele ale
angajatorului, numai dacã existã un
acord încheiat în acest sens cu

angajatorul 
(3) Pentru persoanele prevãzute la

alin. (1) ºi (2) modul de stabilire ºi de
platã a contribuþiilor sociale datorate este
cel prevãzut la cap. II-VII aplicabil
angajatorilor, respectiv cel aplicabil
persoanelor fizice care realizeazã în
România venituri din salarii sau
asimilate salariilor de la angajatori care
nu au sediul social sau reprezentanþã în
România ºi care datoreazã contribuþiile
sociale obligatorii pentru salariaþii lor,
potrivit prevederilor legislaþiei europene
aplicabile în domeniul securitãþii sociale,
ºi au un acord încheiat în acest sens cu
angajatorul 

(4) Pentru persoanele fizice
prevãzute la art. 216 alin. (3) ºi (4),
modul de stabilire ºi platã a contribuþiilor
datorate pentru veniturile din afara
României este cel prevãzut la cap. II ºi
III aplicabil în cazul persoanelor fizice
care realizeazã venituri din activitãþi
independente în România. 

Depunerea declaraþiilor 

Art. 220. - 
(1) Pentru persoanele fizice

prevãzute la art. 216 alin. (2),
contribuþiile sociale obligatorii datorate
pentru veniturile din afara României se
declarã de cãtre angajatorii acestora 

(2) Prin derogare de la alin. (1),
persoanele fizice prevãzute la art. 216
alin. (2) au obligaþia de a declara
contribuþiile sociale obligatorii
individuale ºi pe cele ale angajatorului,
numai dacã existã un acord încheiat în
acest sens cu angajatorul

(3) Pentru persoanele prevãzute la
alin. (1) ºi (2), modul de declarare a
contribuþiilor datorate este cel prevãzut
la cap. II-VII aplicabil angajatorilor,
respectiv cel aplicabil persoanelor fizice
care realizeazã în România venituri din
salarii sau asimilate salariilor de la

angajatori care nu au sediul social sau
reprezentanþã în România ºi care
datoreazã contribuþiile sociale
obligatorii pentru salariaþii lor, potrivit
prevederilor legislaþiei europene
aplicabile în domeniul securitãþii sociale,
ºi au un acord încheiat în acest sens cu
angajatorul 

(4) Pentru persoanele fizice
prevãzute la art. 216 alin. (3) ºi (4),
modul de declarare a contribuþiilor
datorate pentru veniturile din afara
României este cel prevãzut la cap. II ºi
III aplicabil în cazul persoanelor fizice
care realizeazã venituri din activitãþi
independente în România.

Calculul impozitului pe clãdirile
nerezidenþiale – sedii de firme

Secþiunea - Impozitul pe clãdiri ºi
taxa pe clãdiri

Art. 458. - 
(1) Pentru clãdirile nerezidenþiale

aflate în proprietatea persoanelor fizice,
impozitul pe clãdiri se calculeazã prin
aplicarea unei cote cuprinse între 0,2-
1,3% asupra valorii care poate fi: 

a) valoarea rezultatã dintr-un raport
de evaluare întocmit de un evaluator
autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului
de referinþã; 

b) valoarea finalã a lucrãrilor de
construcþii, în cazul clãdirilor noi,
construite în ultimii 5 ani anteriori anului
de referinþã; 

c) valoarea clãdirilor care rezultã
din actul prin care se transferã dreptul de
proprietate, în cazul clãdirilor dobândite
în ultimii 5 ani anteriori anului de
referinþã 

(2) Cota impozitului pe clãdiri se
stabileºte prin hotãrâre a consiliului
local. La nivelul municipiului Bucureºti,
aceastã atribuþie revine Consiliului
General al Municipiului Bucureºti 

(3) Pentru clãdirile nerezidenþiale

aflate în proprietatea persoanelor fizice,
utilizate pentru activitãþi din domeniul
agricol, impozitul pe clãdiri se
calculeazã prin aplicarea unei cote de
0,4% asupra valorii impozabile a clãdirii 

(4) În cazul în care valoarea clãdirii
nu poate fi calculatã conform
prevederilor alin. (1), impozitul se
calculeazã prin aplicarea cotei de 2%
asupra valorii impozabile determinate
conform art. 457. 

Calculul impozitului pe clãdirile
cu destinaþie mixtã aflate în

proprietatea persoanelor fizice 

Art. 459. - 
(1) În cazul clãdirilor cu destinaþie

mixtã aflate în proprietatea persoanelor
fizice, impozitul se calculeazã prin
însumarea impozitului calculat pentru
suprafaþa folositã în scop rezidenþial
conform art. 457 cu impozitul
determinat pentru suprafaþa folositã în
scop nerezidenþial, conform art. 458 

(2) În cazul în care la adresa clãdirii
este înregistrat un domiciliu fiscal la care
nu se desfãºoarã nicio activitate
economicã, impozitul se calculeazã
conform art. 457 

(3) Dacã suprafeþele folosite în scop
rezidenþial ºi cele folosite în scop
nerezidenþial nu pot fi evidenþiate
distinct, se aplicã urmãtoarele reguli: 

a) în cazul în care la adresa clãdirii
este înregistrat un domiciliu fiscal la care
nu se desfãºoarã nicio activitate
economicã, impozitul se calculeazã
conform art. 457; 

b) în cazul în care la adresa clãdirii
este înregistrat un domiciliu fiscal la care
se desfãºoarã activitatea economicã, iar
cheltuielile cu utilitãþile sunt înregistrate
în sarcina persoanei care desfãºoarã
activitatea economicã, impozitul pe
clãdiri se calculeazã conform
prevederilor art. 458. 

NOUTÃÞI LEGISLATIVE
Noul Cod Fiscal intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2016
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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
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Doi prieteni petreceau, în
noaptea de Revelion ºi unul
întreabã, dupã vreo 5 pahare: 

- Au existat, în familia ta,
cazuri cu boli mintale? 

- Da, acum trei ani sora
mea a refuzat sã se
cãsãtoreascã cu un miliardar
american...

*****

Un politician austriac
dorea sã încheie un contract
pentru construirea unui gard,
de 400 de metri, la graniþa de
Sud (dupã modelul unguresc),
pentru oprirea imigranþilor
islamiºti ºi a invitat la
Revelion, pentru discuþii, 3
specialiºti: un francez, un
american ºi un român.

Francezul zise: Te costã
50.000  ºi voi folosi o
tehnologie francezã de ultimã
generaþie ºi muncitori chinezi,
toþi unul ºi unul.  

Americanul a cerut
100.000 , spunând cã va
folosi o tehnologie
ultramodernã, stâlpi cu senzori
de miºcare, camere de filmat,
control prin satelit...  

Românul a pretins
150.000  ºi îi explicã
austriacului, la ureche: îþi dau

þie 50.000 , pentru cã îmi dai
mie contractul, eu îmi opresc
50.000 , pentru cã am câºtigat
licitaþia, iar restul de 50.000 
îi dãm francezului, sã
constuiascã gardul.

*****

Între Revelion ºi Sfântul
Ion, preotul a plecat, pe la
casele þãranilor, cu botezul.

Preotul: - Cât îmi bãgaºi,
fiule, în buzunar? 

Þãranul român: - O
bancnotã de cincizeci,
pãrinte…

Preotul: - Apãi, de ce crezi
tu fiule cã-i zice SUTAnã?

*****

În noaptea de Revelion, un
beþiv se leagãna din gard în
gard. 

- Vã rog sã-mi spuneþi
unde mergeþi! – îl întrebã de
un poliþist.

- Mã duc (hâc!) la o
conferinþã despre efectele
nocive ale alcoolului (hâc!) ºi
despre riscul beþivilor de a
deveni rataþi (hâc!),  pardon!

- ªi cine þine o conferinþã
despre aºa ceva la miezul
nopþii?! -  se mirã poliþistul.

- Cum cine þine? (hâc!),
pardon! Nevastã-mea ºi
soacrã-mea (hâc!).

*****

Dupã noaptea de Revelion,
un preot merge la Bisericã
pentu slujba de Anul Nou. În
faþa  Bisericii era un mãgar
mort, probabil accidentat de
vreo maºinã. Preotul sunã la
poliþie. 

- Sunt preotul satului. Am
gãsit un mãgar mort.

- ªi ce, zise poliþistul de
gardã, ironic, vreþi sã-l
îngropaþi cu popã? 

- Nu, rãspunse preotul, cu
aceeaºi amabilitate, eu am vrut
doar sã-i anunþ familia!

*****

- Curajul unui bãrbat este
ca, atunci când vine acasã
dimineaþa, beat mort, dupã
petrecerea de la Revelion, ºi o
vede pe nevãsta-sa cu o mãturã
în mânã, sã o mai ºi întrebe: 

- Faci curat prin casã sau ai
de gând sã zbori pe undeva?

(din volumul HUMOR
NECENZURAT de Mihai

ANTHONY)

BANCURI,  GLUME...

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

vei rãspunde corect la urmãtoarea întrebare:

Întrebare:

Câte pagini a adãugat Ziarul VOCEA TA în luna decembrie 2015?

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 MARIUS
TUTUNARU-

LEIPZIG

Nativii au tendinþa de a-ºi restructura întreaga viaþã. Ei renunþã
la o parte din obiective ºi se lasã în voia partenerilor. Li se pare
dificil sã ia decizii clare ºi considerã cã mai pot amâna hotãrâri
absolut necesare. 

Energia ºi originalitatea dumneavoastrã se manifestã de
aceastã datã fãrã reþineri. Întregul interval este benefic pe plan social
ºi profesional. Munca de pânã acum este încununatã de succes ºi
pot apãrea ºi gratificaþii.

Nativii vor acþiona cu discreþie, în parte din cauzã cã nu sunt
siguri de trãinicia sentimentelor lor faþã de anumite persoane. Se vor
derula zile pline de resentimente manifestate tocmai faþã de
prietenii cei mai buni. 

Aceºti nativi se simt datori sã verifice, pe parcursul întregului
interval, bunele intenþii ale amicilor lor. Vor acumula noi
cunoºtinþe, vor avansa profesional, prin acumularea de noi
cunoºtinþe tehnice. Posibilã pauzã pe plan sentimental.

Comentariile stârnite de deciziile acestor nativi sunt acide ºi
provocatoare. Încercarea de a fi pãcãliþi se termina cu scandal, prin
ruperea relaþiilor pãgubitoare, chiar dacã în problema respectivã
sunt implicate ºi rude. 

Sentimentele faþã de prieteni devin mult mai intense de cât au
fost în trecut. Nemulþumirile, orgoliile ºi dorinþa de a rupe relaþiile
amicale dispar ca un nor de fum, ca ºi cum n-ar fi existat niciodatã. 

Atitudinea duplicitarã nu este tipicã acestor nativi ºi acest lucru
va ieºi în evidenþã pe parcursul întregului interval. Forþa interioara
este afectatã de pãrerile critice ale celor din familie. 

Nativii vor avea posibilitatea sã descopere cine sunt acei
adversari care de aproape douã sãptãmâni rãspândesc zvonuri, îi
bârfesc ºi îi implicã în scandaluri sau intrigi. Sunt avantajaþi
Scorpionii maturi, care au o energie vitalã excepþionalã. 

Evenimentele cotidiene au un impact deosebit în viaþa acestor
nativi care se manifestã cu mai multã încãpãþânare ºi mai multã
ambiþie decât de obicei. Unii se luptã cu morile de vânt, alþii se
retrag din faþa problemelor, preferând sã le amâne. 

Energici, hotãraþi, foarte determinaþi, Capricornii sunt mai
irascibili din cauza cheltuielilor, de care parcã nu mai pot scãpa. Nu
este exclus ca unii sã piardã bani în urma unei speculaþii riscante. 

Aveþi tendinþa de a vã apãra excesiv drepturile, de a face
gesturi radicale, de a þine discursuri moralizatoare. Din punct de
vedere financiar, înregistraþi un cumul sau mai bine zis un vârf de
încasãri, care însã este însoþit din pãcate de o grãmadã de plãþi. 

Contrastele pe care le observaþi în comportamentul celor din
anturaj vã împiedicã sã luaþi decizii corecte ºi concrete în ceea ce îi
priveºte. Sunteþi total lipsit de discreþie ºi de altruism, cu toate cã nu
vã puteþi plânge cã vã lipsesc fondurile.

PEªTI

VÃRSÃTOR

CAPRICORN

SÃGETÃTOR

SCORPION

BALANÞA

FECIOARA

LEU

RAC

GEMENI

TAUR

BERBEC

HOROSCOP

HUMOR NECENZURAT... 
cu ºi despre Revelion



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 seriozi-
tate. Telefon: 0911 7429052 sau 1051 207933114

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

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

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

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

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

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

Român stabilit în Germania, 66 ani, 1.72, 82
kg, doresc sã-mi gãsesc jumãtatea pentru o prietenie
durabilã, înþelegere reciprocã ºi sentimente sincere.
Telefon: 0157 5816298 

Domn vãduv, rãmas singur la vârsta de 66 ani,
cetãþean român-ungur, îmi caut perechea. Sã fie o
doamnã de vârstã apropiatã, dacã se poate în
apropiere de Freiburg sau maxim 150 km. Ofer ºi cer
bunã înþelegere. Telefon: 0151 75140265

Domn 66 ani, stabilit în Germania, caut o
partenerã pentru o relaþie care sã dea un sens frumos
vieþii noastre. Telefon: 0157 58162981

Tânãr 33 de ani din Bucureºti, caracter onest,
fãrã vicii, caut domniºoarã între 18 ºi 35 de ani
pentru relaþie serioasã, eventual cãsãtorie. Ofer
seriozitate maximã!     Mã puteþi contacta la tel:   0762
182 008. Email:  mihaibucuresti2015@gmail.com

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

Vând teren agricol 5 H cu 2 Euro m.p. în
comuna Cata, jud. Braºov. Deþin titlu de proprietate
cu extract de carte funciarã. Telefon: 0176 83204051
sau 0176 83204074.

Radio R România  www.RadioR.eu , cu sediul
la Nürnberg cautã redactori muzicali din Germania-
în sistem de voluntariat.  Nu trebuie sã locuieºti în
apropiere. Este suficient sã doreºti a face parte din
echipa noastrã, iar de restul ne ocupãm împreunã
(iniþiere, programe etc) Telefon: 01715807720.

DIVERSE

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

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

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

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

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

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

e-mail: prettydaniola@gmail.com
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Nume___________________________________; 
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_________________________________________
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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!

Când doriþi ca anunþul sã nu mai aparã, sunaþi la redacþie
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