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Oraºul Nürnberg se pregãteºte de alegeri. Acestea vor avea

loc la începutul lunii martie. Este vorba de votarea candidaþilor

pentru pentru Consiliul de Integrare al  Cetãþenilor Strãini din

oraºul Nürnberg - Integrationsrat der Stadt Nürnberg. Consiliul

de integrare a fost creat pe lângã Consiliul Municipal al oraºului

pentru a asigura o mai bunã ºi corectã colaborare a primãriei

cu cetãþenii cu statul de emigranþi, care locuiesc la Nürnberg.

În privinþa consiliului de intergrare e bine de ºtiut cã acesta

a început sã funcþioneze din anul 2001 ºi s-a format prin

comasarea a douã consilii anterioare ºi anume : Consiliul celor

din Strãinãtate (Ausländerbeirat) ºi Consiliul germanilor care au

venit din Europa de rãsãrit, plus fosta Uniune Sovieticã

(Aussiedlerbeirat). Prin urmare, membrii consiliului au datoria

de a susþine drepturile conaþionalilor lor, de a-i reprezenta în

orice situaþie ºi de a veghea ca drepturile imigranþilor sã fie

respectate.

În acest sens, participarea , în numãr cât mai mare, a

românilor din Nürnberg la alegerile pentru Consiliul Integrãrii va

reflecta dorinþa lor de a fi reprezentaþi  în acest consiliu.  Trebuie

menþionat cã au drept de vot  toate persoanele care au împlinit

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

de minim 6 luni în Nürnberg. De asemenea, precizãm cã, în

cadrul consiliului, un existã un numãr de locuri rezervate pentru

români. De aceea, dacã doriþi sã fiþi reprezentaþi în consiliu este

necesar sã participaþi la vot. Dimpotrivã, dacã numãrul de

participanþi este mic se reduce sau chiar se anuleazã ºansa

românilor de a avea nu consilier numai a lor.

Primãria oraºului sprijinã acest proces electoral prin

organizarea  a 19 centre de votare în 10 locaþii :

Centrul 01: Wahlamt, Unschlittplatz 7a

Centrele 02, 03 : Gemeinschaftshaus, Glogauer Str 50

Centrele 04,05,06 : Südpunkt, Pillenreuther Str 147

Centrul 07 : Amtsräume, Kirchenweg 56

Centrele 08,09 : BBZ, Äußre Bayreuther Str 8

Centrele 10,11,12 : Nachbarschaftshaus , A.-Klein Str 6

Centrele 3,14,15 : Villa Leon, Philipp- Koerber- Weg 1

Centrele  16,17 : Jugendhaus, Am Röthenb. Landgraben

Str 61

Centrul 18 : Seniorentreff, Hintere Bleiweißtr 15

Centrul 19 : Loni Übler Haus, Marthastr 60.

În chei acest articol cu menþiunea cã participarea la vot este

un drept creat pentru imigraþii ce locuiesc în Nürnberg

indiferent de þara din care provin. Tocmai de aceea participarea

la vot este deosebit de importantã demonstrând cã românii din

diaspora sunt uniþi ºi îºi doresc un reprezentant în consiliu sau,

dimpotrivã, sunt nepãsãtori ºi astfel pierd ºansa de a avea un

reprezentant în Consiliul Integrãrii.  

Liliana Moldovan

Nürnberg-ul la un pas distanþã de alegeri

Pagina 2

15 februarie - 15 martie 2016

Pe data de 13 Martie 
2016, la Nürnberg se 

aleg membrii pentru
Consiliul de Integrare!

Pagina 14



februarie - martie 2016 Pagina 2 ZZiiaarr  ddiissttrriibbuuiitt  îînn  AAuussttrriiaa,,  BBeellggiiaa  GGeerrmmaanniiaa  ººii  OOllaannddaa

În ziua de 13 Martie 2016, în
Nürnberg – oraºul nostru cu peste
500.000 de locuitori, dintre care peste
200.000 (40%) provin din familii de
imigranþi – vor avea loc (în 19 centre
de vot) alegeri democratice pentru
constituirea unui nou Consiliu pentru
Integrare ºi Imigraþie – ”Nürnberger
Rat für Integration und
Zuwanderung”.

Consiliul pentru Integrare ºi
Imigraþie al oraºului Nürnberg a luat
fiinþã în anul 2010, fiind constituit prin
contopirea fostului ”Gremium von
Ausländerbeirat” (Consiliul celor din
Strãinãtate, înfiinþat în 1973) cu fostul
”Aussiedlerbeirat” (Consiliul
germanilor care au venit din Europa de
rãsãrit, plus fosta Uniune Sovieticã,
înfiinþat în 1984), având aceleaºi
drepturi ºi obligaþii. Conducerea
Consiliului (alcãtuit din 30 de membri)
va fi  formatã dintr-un Preºedinte, 3
Vice-Preºedinþi, plus 5 membri.
Consiliul ales este autonom ºi nu este
direct subordonat decât  Consiliului
Municipal al oraºului Nürnberg.
Menþionãm cã au drept de vot toate
persoanele care au împlinit vârsta de 18
ani, au statutul de imigranþi ºi locuiesc
neîntrerupt, de cel puþin 6 luni, în
Nürnberg.

Scopul Consiliului pentru Integrare
ºi Imigraþie este acela de a stimula
condiþiile de viaþã ale familiilor de
imigranþi stabilite în Nürnberg, iar
sarcinile Consiliului privesc sprijinirea
acestor familii pentru rezolvarea
problemelor sociale (asistenþã medicalã,
locuinþe, locuri de muncã), pentru
învãþarea limbii germane ºi cunoaºterea
legislaþiei þãrii în care au ales sã se
stabileascã, pentru o viaþã comunã, în
pace ºi prietenie, în oraºul  nostru
Nürnberg.

Principalele probleme, cu care ne
confruntam pânã în prezent, sunt
agravate acum, la începutul anului 2016,
de afluxul de imigranþi care, începând
din vara anului  trecut, au invadat
Europa, stabilindu-se, în mare parte în
Germania, situaþie pentru rezolvarea

cãreia nici  politicienii Germaniei, nici
conducerile politice ale celor 28 de state
membre ale U.E. ºi nici conducerea
Uniunii Europene de la Bruxelle nu au
gãsit vreo soluþie.

Consiliul pentru Integrare ºi
Imigraþie al oraºului Nürnberg
încearcã, în aceastã situaþie, sã vinã în
sprijinul autoritãþilor locale ºi al
imigranþilor, în rezolvarea urmãtarelor
probleme acute:

Creºterea numãrului de ucenici ºi
angajaþi din rândul imigranþilor;

Servicii de traducere existente în
administraþie ºi în domeniul sãnãtãþii;

Creºterea capacitãþii de consiliere a
imigranþilor, în cadrul asociaþiilor de
caritate;

Expansiunea grãdiniþelor pentru
copii;

Îmbunãtãþirea ºanselor de educaþie
pentru tinerii din  familiile de imigranþi;

Cazarea decentã, omeneascã a
solicitanþilor de azil;

Recunoaºterea culturii de bazã a
imigranþilor, în toate domeniile
administrative;

Dreptul de vot la alegerile comunale,
pentru toþi cetãþenii nemembrii ai UE;

Dreptul la dubla cetãþenie etc.
Ca ºi în anul precedent, în cadrul

Consiliului pentru Integrare ºi
Imigraþie vor fi constituite 6 Comitete de
lucru, care se vor ocupa de: 1. educaþie ºi
tineret; 2. consiliere pe probleme sociale
ºi politice; 3. relaþii publice; 4.
respectarea drepturilor omului ºi
rezolvarea problemelor imigranþilor; 5.
integrarea economicã ºi profesionalã; 6.
acordarea de ajutoare ºi premii. Se va
sprijini ºi promova pariciparea tuturor
imigranþilor, alãturi de prietenii noºtri de
naþionalitate germanã (prin naºtere) la
sãrbãtorile organizate în oraºul nostru
Nürnberg. 

Pentru a sublinia de ce este important
ca sã fie ales în Consiliul pentru
Integrare ºi Imigraþie al oraºului
Nürnberg ºi un reprezentant al românilor
stabiliþi în Germania (pe care îi rugãm sã
vinã cu toþii la vot, în ziua de 13 Martie
2016) – funcþie pentru care candidez ºi
eu, Ionela van Rees-Zota, juristã de

profesie –, dorim sã facem urmãtoarele
precizãri:

Alegerea mea în Consiliul pentru
Integrare ºi Imigraþie al oraºului
Nürnberg, ar reprezenta, de fapt, o
continuitate a muncii pe care am depus-o
ºi pânã acum, dar pe o scarã mai mare ºi
mai importantã. Încã de când m-am
stabilitã în Nürnberg, efectuez o muncã
de voluntariat pentru cei proveniþi din
România. În urmã cu vreo 10 ani, am
scos o revistã lunarã pentru românii din
zonã, pe care o distribuiam gratuit ºi pe
care o realizam la Rm-Vâlcea. 

Când am venit în Germania, am
continuat munca mea de voluntariat sub
alte aspecte, ºi aº enumera: înfiinþarea
Centrului Cultural româno-german
(susþinut din bugetele noastre proprii),
înfiinþarea bibliotecii româneºti Ion
Minulescu, pentru care  am reuºit sã
strângem peste 12.000 de cãrþi (dar, din
cauza lipsei banilor, a trebuit sã
închidem provizoriu aceste douã locaþii,
preferând sã investim timp ºi energie în
alte proiecte care nu depind 100 % de
finanþarea noastrã). Am iniþiat, de mai
bine de 5 ani, o întâlnire a seniorilor, care
se organizeazã  de douã ori pe
sãptãmânã, în prima ºi în a treia zi de
marþi a fiecãrei luni, la ”Mehr-
Generationen-Haus” în Schweinau, apoi
întâlnirile lunare de duminicã, unde
fiecare putea gusta ceva tradiþional,
viziona un film românesc ºi socializa. 

Printre alte realizãri se numãrã ºi
Agenþia de Presã A?II ROMANI,
înfiinþatã în ianuarie 2009, Ziarul
VOCEA TA, înfiinþat in ianuarie 2010,
un nou proiect de socializare pentru
mãmicile din zonã care au copii între 0-3
ani, în anul 2015. Trebuie sã menþionez
ºi  faptul cã, în tot acest timp, am
forganizat cursuri de specializare pentru
boli care afecteazã persoanele de vârsta a
treia (cum ar fi Alzheimer), pentru a-i
ajuta pe bãtrânii vorbitori de limba
românã din zonã. În acelaºi timp, mi-am
pus la dispoziþie, în mod gratuit,
cunoºtinþele juridice pe care le posed, în
domeniile: integrare, cursuri de limbã,
locuinþe, înfiinþãri de firme, acte de tot
felul, activitãþi care se mai regãsesc ºi

acum pe lista preocupãrilor mele.  În
decursul timpului, am ajutat, fãrã nici o
recompensã materialã, pe toþi cei care m-
au solicitat.

În calitate de Preºedintã a Asociaþiei
Culturale Dacia e V., ca fondatoare ºi
Directoare  a ziarului Vocea Ta ºi a
Agenþiei de Presã Aºii Români, am
acþionat foarte mult – fãrã vreo
implicare politicã, cu echidistanþã ºi
responsabilitate –, atât în pãstrarea
spiritului românesc, în promovarea
culturii ºi tradiþiilor româneºti, a
imaginii României peste hotare, cât ºi în
multe acþiuni care au avut ca scop
educaþia ºi dezvoltarea sãnãtoasã a
copiilor noºtri, a familiilor tinere
precum ºi ajutorul ºi respectul faþã de
seniori. 

Voluntariatul presupune devotament
pentru o cauzã nobilã, dar ºi mult timp
pe care, poate, ar trebui sã-l petre
împreunã cu familia – aºa dupã cum
menþionam ºi într-un interviu, pe care l-
am acordat anul trecut colegei de breaslã
Elena Chiriþã, de la UZPR.

Dorindu-vã tuturor multã sãnãtate ºi
fericire în noul ”Heimat”, încheiem cu
invitaþia:

Români din  Nürnberg, veniþi pe 13
Martie 2016 la vot!

Ionela van
Rees-Zota,

P r e º e d i n t a
A s o c i a þ i e i
Culturale  „Dacia
e. V.”, Fondatoa-
re ºi Directoare a 

Agenþiei de
Presã AªII
ROMÂNI ºi a ziarului  „Vocea Ta”, cu
sediul la Nürnberg.

M i h a i
ANTHONY,

Redactor ºi
critic literar, 

J o u r n a l i s t ,
membru al UZP-
România ºi al
Presseclub CONCORDIA, din Austria.

EEDDIITTOORRIIAALL

Procedura de vot 
Existã 19 centre de vot, împãrþite în 10 locaþii din Nürnberg, dupã cum urmeazã: 
01: Wahlamt, Unschlittplatz 7a
02, 03 Gemeinschaftshaus, Glogauer Str 50
04,05,06, Südpunkt, Pillenreuther Str 147
07 Amtsräume, Kirchenweg 56
08,09 BBY, Äußre Bayreuther Str 8
10,11,12 Nachbarschaftshaus , A.-Klein Str 6
13,14,15 Villa Leon, Philipp- Koerber- Weg 1
16,17 Jugendhaus, Am Röthenb. Landgraben Str 61
18 Seniorentreff, Hintere Bleiweißtr 15
19 Loni Übler Haus, Marthastr 60
În sãptãmâna 07-11.03.2016, existã posibilitatea sã se voteze la adresa:

Rathaus, Hauptmarkt 14, parter, Camera 003, Luni-Joi, între 8:00-17:00, iar
vineri, între 8:00- 14:00. 

Integrationsrat – CONSILIUL INTEGRÃRII 
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“Eroii imposibilului:
Poveºtile de succes ale unor
persoane cu dizabilitãþi din
România ºi din strãinãtate” este
a patra carte de interviuri
realizatã de Liliana  Moldovan.
Volum  vine sã completeze
seria interviurilor cuprinse  în :
“Punerea pe gânduri” ºi “Paºi
prin bibliosferã” (vol. 1 ºi 2).
Cartea - apãrutã în acest an la
editura Ecou Transilvan din
Cluj-Napoca - se detaºeazã de
volumele anterioare prin
tematica abordatã ºi prin
preocupãrile ieºite din comun
ale persoanelor intervievate.
Rãsfoind cartea aflãm cã eroii
imposibilului sunt persoane cu
cu nevoi speciale care au ieºit
din zona lor de confort  pentru
a-ºi depãºi limitele ºi a realiza
lucruri aproape de neimaginat.    

IULIAN CRÃCIUN  spre
exemplu, este din Bucureºti,
suferã de un handicap sever
care îl obligã sã se deplaseze
într-un scaun cu rotile. Cu toate
acestea, este patronul unei firme
de programare IT ºi unul din
fondatorii Asociaþiei „Star-
Evo”, înfiinþatã în 2011. Poate
fi considerat un erou fiindcã
niciodatã nu s-a simþit inferior,
dimpotrivã a reuºit sã se afirme
pe plan antreprenorial, este
cãsãtorit ºi are o fetiþã.

MAGDA COMAN, o altã
eroinã în scaun rulant, luptã -
prin intermediul  Asociaþiei
„Open Your Hart” din
Bucureºti - pentru schimbarea
imaginii persoanelor cu
dizabilitãþi ºi organizeazã anual
evenimente de Fashion
cunoscute sub denumirea
„Atipic Beauty”. Magda
Coman a  absolvit facultatea de
psihologie, este mama unei
fetiþe de 6 ani ºi este fotomodel. 

PETE ECKERT, din SUA,
a descoperit arta fotograficã
dupã ce a orbit complet ºi în

ciuda handicapului sãu  a
devenit un artist renumit o parte
din fotografiile sale find incluse
într-o colecþie de timbre
americane.

Pe tãrâmul carierei artistice
din Chicago, s-a afirmat ºi
DIANA ELIZABETH
JORDAN, o actriþã americanã
care suferã de paralizie cerebral
uºoarã. Ea ºi-a dedicat întreaga
carierã artei spectacolului ºi
considerã cã actorul cu
“handicap” reprezintã o parte
fireascã a scenei americane.

REGAN LINTON, din
California, a rãmas paralizatã în
urma unui accident. Acest fapt
nu a împiedicat-o sã urmeze
cursurile de actorie  de la
Master of Fine Arts la
Universitatea California - San
Diego. De asemenea, a urmat
un masterat în Asistenþã Socialã
la Universitatea din Denver iar
în prezent este actriþã.

TAMMY RUGGLES, din
Kentucky (SUA), picteazã cu
degetul, este fotografã ºi
scriitoare liber-profesionistã
care suferã de deficienþã severã
de vedere. Unele dintre
picturile, fotografiile ºi scrierile
sale au fost publicate în reviste
literare, reviste de artã ºi
publicaþii de largã circulaþie.

Demne de urmat sunt
exemplele de viaþã oferite de
MÂNDRU FLORIN (DUDU),
fostul concurent de la „Vocea
României”. Florin locuieºte la
Tîrgu-Mureº, este cãsãtorit ºi de
22 de ani se aflã  într-un scaun
cu rotile.  Faptul cã este
paralizat nu îl împiedicã sã ducã
o viaþã independentã, sã
practice sporturi extreme ºi sã
continue sã cânte ca solist al
trupei „Rotilos”. 

În scaun cu rulant se
deplaseazã ºi VASILE
STOICA, maratonistul din
Lugoj, care a avut îndrãzneala

de a face înconjurul lumii, de
unul singur, într-un scaun rulant
adaptat. În aceste condiþii, a
ajuns din Europa pânã în Asia,
din America de Nord ºi pânã în
Africa parcurgând, în perioada
mai 1998 - mai 1999, 36000 de
km.

Extraordinarã este ambiþia
lui LAUREN WATSON -
grafic-designer liber-
profesionist ºi artist din Gold
Coast, Australia cãreia, în
timpul liber îi place sã atârne cu
capul în jos în cadrul dansului
aerian, deºi suferã de paralizie
incompletã.

Eroine pe palierul cercetãrii
ºtiinþifice sunt  DR. ADINA-
LUMINIÞA MILAC  ºi dr.
MARIANA ÞIBULAC,
ambele deþinãtoare ale titlului
de doctor. Dacã Adina Milac -
care suferã de distrofie
muscularã ºi se deplaseazã în
fotoliu rulant - este doctor în
biofizicã ºi cercetãtor la
Institutul de Biochimie al
Academiei Române din
Bucureºti ;  Mariana Þibulac,
din Chiºinãu, s-a nãscut cu
paraparezã spasticã, este doctor

în istorie ºi lucreazã ca
cercetãtor ºtiinþific superior  la
Institutul de Istorie al
Academiei de ªtiinþe a
Republicii Moldova.

În volum apare ºi povestea
lui MARIUS VIOREL
GIRADA, tânãr din Dorohoi,
nãscut cu un handicap extrem
de grav , care a dorit sã meargã
la ºcoalã, a absolvit gimnaziul
la vârsta de 30 de ani ºi reuºit sã
publice un volum de poezie ºi
unul de prozã.

La limita imposibilului s-a
desfãºurat ºi viaþa lui TEDY
NECULA din Bucureºti. Deºi
s-a nãscut cu o formã de
paralizie accentuatã Tedy
Necula a ajuns înainte de a
împlini 26 de ani un regizor de
succes ºi a reuºit sã demon-
streze lumii  cã “pasiunea nu
cunoaºte limite atunci când ºtii
cum ºi unde vrei sã ajungi”.

Liliana Moldovan, autoarea
volumului, cea care a avut ideea
de a prezenta aceastã galerie de
eroi ai imposibilului,  mi-a
mãrturisit cã citind interviurile
cuprinse în acest volum,
oamenii obiºnuiþi pot gãsi

modele de viaþã demne de
urmat. De asemenea, cartea
poate ajuta la schimbarea
mentalitatilor privind
persoanele cu dizabilitãþi, care
nu mai trebuie receptate ca o
povara sociala, ci trebuie privite
ca persoane inteligente capabile
sã contribuie la bunul mers al
lumii.

În final menþionez cã
volumul recent apãrut la editura
Ecou Transilvan are o structurã
bilingvã. În prima parte sunt
cuprinse interviurile în limba
românã iar a doua parte include
interviurile originale in limba
englezã. Corectarea, traducerea,
ºi adaptarea interviurilor în
limba englezã a fost realizatã de
Gabriela Pop.

Cititorii care doresc sã aibã
în bibliotecã aceastã carte sau
vor sã o ofere cadou se pot
adresa pentru comenzi editurii
Ecou Transilvan. 

http://www.edituraecou.ro/
Editura Ecou Transilvan

SRL | Str. Horea, Nr. 60, Ap. 4
Cluj Napoca, jud Cluj

+40745828755
ADRIANA CIUGUDEAN
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“Eroii imposibilului: 

Poveºtile de succes ale unor
persoane cu dizabilitãþi din
România ºi din strãinãtate”

- Semnal editorial -
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Elena Chiriþã ( E.C.):  În mai
puþin de o lunã, vor avea loc alegeri
pentru Consiliul de Integrare a
Cetãþenilor Strãini din oraºul
Nürnberg - Integrationsrat der
Stadt Nürnberg.  Dumneavoastrã vã
numãraþi printre candidaþi.  Proba-
bil, sunt foarte mulþi români sau
chiar vorbitori ai limbii române
stabiliþi în Germania care nu ºtiu
nimic sau  încã nu au informaþii
suficiente despre  existenþa acestui
Consiliu.  De aceea, v-aº ruga sã ne
spuneþi  când a fost constituit, cãrei
autoritãþi germane i se subordonea-
zã, dacã existã o ierarhie instituþio-
nalã ºi  care îi sunt atribuþiile ?

Ionela van Rees- Zota ( I. v. R.-
Z.) : Consiliul de Integrare ºi Imigrare
s-a constituit prima datã în anul 2010
ºi este, de fapt, o uniune a douã
consilii anterioare: Ausländerbeirat (
Consiliul celor din Strãinãtate) ºi
Aussiedlerbeirat (Consiliul germa-
nilor care au venit din europa de
rãsãrit, plus fosta Uniune Sovieticã ).
Consiliul ales este autonom ºi nu este
direct subordonat cuiva, în afara

Consiliului Municipal din Nürnberg.
Atribuþiile acestuia sunt de a
reprezenta doleanþele celor care vin
din alte þãri, pentru un trai mai bun ºi
drepturile ce li se cuvin.  

( E.C.):   Cine are drept de vot ?
De ce, pânã la aceastã datã,  românii
nu au fost reprezentaþi în acest
consiliu ? Nu au existat locuri
rezervate ºi pentru cetãþenii originari
din România stabiliþi în Nürnberg
sau  nu au fost candidaþi români ?

( I. v. R.-Z.) Drept de vot au
toate persoanele care au împlinit
vârsta de 18 ani, au statutul de
imigranþi ºi locuiesc neîntrerupt de
minim 6 luni în Nürnberg. La acel
timp a fost un singur candidat care a
reprezentat românii, dar datoritã
faptului cã românii nu au ºtiut prea
mult despre aceste alegeri ºi nici nu s-
au îngrãmãdit sã voteze, 13 voturi au
mai lipsit ca acesta sã intre în
Consiliul de Integrare. Locuri
rezervate nu existau pentru români,
aºa ca în tot acest timp, interesele
românilor nu au fost reprezentate de
nimeni în Comitetul de Integrare, cu

mici excepþii pe care le-au fãcut cei de
la Haus der Heimat. Sper cã anul
acesta toþi vorbitorii de limba românã
sã fie mai uniþi, reuºid astfel sã avem
un reprezentant care sã ducã mai
departe doleanþele conaþionalilor.

( E.C.):  Din câþi membri  este
alcãtuit Integrationsrat der Stadt
Nürnberg ºi care este numãrul de
locuri rezervate pentru originarii din
România? 

( I. v. R.-Z.) Sunt 30 de membri.
Nu existã locuri rezervate pentru
originarii din România. La prima
grupã,  un loc este sigur, la a doua
grupã, este posibil  un loc, dar
depinde foarte mult de numãrul
voturilor pentru persoana respectivã.
De asemenea, 12 locuri vor reveni
primelor 12 persoane alese, cu
numãrul cel mai mare de voturi, egal
pentru grupa pe care o reprezintã.

( E.C.):   Dvs, de ce aþi decis sã
candidaþi, ce vã motiveazã sã faceþi
acest pas? De ce ar trebui sã vã
voteze diaspora din Nürnberg? V-aº
ruga sã le prezentaþi  electorilor
proiectele pe care le aveþi în vedere
pentru mai o bunã intergare a
cetãþenilor strãini, în mod special, a
originarilor din România în

Germania, în  comunitatea din
Nürnberg?

( I. v. R.-Z.) Candidatura mea
este de fapt o continuitate a muncii pe
care am fãcut-o pânã acum, dar pe o
scara mai mare ºi mai accentuatã. Fac
muncã de voluntariat pentru cei
proveniþi din România încã de când
nu eram stabilitã în Nürnberg . Acum
vreo 9 ani am scos o revistã lunarã
pentru românii din zonã, pe care o
distribuiam gratuit ºi pe care o
realizam la Rm-Vâlcea. Apoi, din
momentul când am venit aici, am

continuat munca mea de voluntariat
sub alte aspecte, iar aici aº enumera:
înfiinþarea Centrului Cultural
româno-german (susþinut din
bugetele noastre proprii), înfiinþarea
bibliotecii româneºti Ion Minulescu,
pentru care  am reuºit sã strângem
peste 12.000 de cãrþi, dar datoritã
lipsei banilor a trebuit sã închidem
provizoriu aceste douã locaþii,
preferând sã investim timp ºi energie
în alte proiecte care nu depind 100 %
de finanþarea noastrã.

Elena Chiriþã / UZPR

Români din Nürnberg, veniþi la vot!
- Interviu cu dna Ionela van Rees-Zota, candidatã la

Consiliul de Integrare a Cetãþenilor strãini din Nürnberg  -
Pe data de 13 martie  au loc alegeri pentru

Integrationsrat der Stadt Nürnberg.  Ionela van  Rees-
Zota este Preºedintele Asociaþiei Culturale  „Dacia e.

V.”, Director ºi Fondator al Agenþiei de Presã AªII
ROMANI ºi al ziarului  „Vocea Ta” cu sediul la Nürnberg.
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Berthold Staicu face parte
din categoria oamenilor ce se
fac remarcaþi prin jovialitate,
bun simþ ºi spirit de iniþiativã.
Înzestrat cu gândire analiticã,
domnul Berthold are o
atitudine vizionarã pe care o
pune mereu în slujba
comunitãþii în mijlocul cãreia
trãieºte. Crescut într-o familie
de saºi, din Transilvania,
domnia sa ºi-a construit un
solid fundament educaþional
format prin frecventarea unor
ºcoli valoroase din România ºi
Germania.

Din biografia sa reþinem cã
dl. Staicu a luat decizia de a
pãrãsi locurile natale iar în anul
1990 s-a stabilit în Germania.
Chiar dacã trãieºte în Nurnberg
de peste 30 de ani, domnul
Staicu nu  ºi-a uitat rãdacinile,
nu a trãdat limba românã ºi a
continuat sã pãstreze un real
respect pentru cultura din þara
natalã. În acest sens, a încercat

sã ducã mai de parte
moºtenirea culturalã sãseascã
ºi româneascã ºi a reuºit sã
întemeieze,  pentru
comunitatea de români ºi saºi
din Nurnberg, un post de radio,
sugestiv denumit “Radio R
Romania”. Misiunea postului
de radio, înfiinþat de Berthold
Staicu, e simplã ºi se leagã de
dorinþa domniei sale de a oferi
românilor din acest oraº
posibilitatea de a se exprima,
ºansa de a-ºi manifesta
libertatea de informare ºi
comunicare, prin intermediul
limbii române. Dupã cum ne
aºteptãm, idealurile domnului
Berthold Staicu nu s-au oprit
odatã cu înfiinþarea postului de
radio online, ci s-au extins ºi s-
au finalizat cu constituirea
Platformei Culturale “Aºii
Români”,fondând, alãturi de
soþia sa Ionela van Rees-Zota,
Agenþia de Presã AªII
ROMÂNI ºi publicaþia lunarã

VOCEA TA. Ziarul tipãrit
VOCEA TA este destinat
românilor din diaspora ºi se
distribuie gratui în  Germania,
Elveþia, Olanda ºi Belgia.

Prin intermediul acestor
proiecte culturale  a reuºit sã
strângã în jurul sãu o serie de
colaboratori ºi redactori
entuziaºti iar aceastã echipã
contribuie la diseminarea de
ºtiri, în marea lor majoritate
pozitive, contribuind în acest
fel la informarea diasporei
româneºti încercând sã
schimbe prin intermediul
ºtirilor imaginea României în
Europa ºi în lume.  Desigur
interesele lui Berthold Staicu
nu s-au limitat la dezvoltarea
unor proiect culturale, cu au
pãtruns în domeniul politic.
Astfel, din septembrie 2010
este Membru în Consiliul de
Integrare din München, ºi de
pe aceastã poziþie reprezintã
interesele românilor ºi

acþioneazã pentru emiterea
unor legi privind integrarea
migranþilor. 

Trãind în mijlocul unei
familii numeroase, ca soþ, tatã,
fiu, ginere ºi frate, Berthold
Staicu, ºi-a format o trainicã
experienþã de familist, care îl
ajutã sã înþeleagã problemele

concetãþenilor, dorinþele tineri-
lor ºi nostalgiile persoanelor
vârstnice. Pentru fiecare din ei
Berthold Staicu are pregãtitã o
vorbã bunã, iar proiectele la
care viseazã sunt destinate
comunitãþii ºi sunt pavate cu
gânduri ºi bune intenþii. 

Liliana Moldovan

Berthold Staicu – un vizionar
pentru comunitate!
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Specialist în educaþie:
“Nu e nimic nena-

tural sã ne expunem copiii
la mai multe limbi strãine,
efectele sunt benefice pen-
tru dezvoltarea lui”

Un nou studiu, publicat în
prestigioasa revistã ºtiinþificã
”Psychological Science”, de
patru cercetãtori de la
Universitatea din Chicago,
aratã cã acei copii care
vorbesc mai multe limbi îi
înþeleg mai bine pe cei din
jur. 

Teoria oamenilor de
ºtiinþã s-a conturat dupã un
experiment social, care s-a
desfãºurat astfel: au rugat un
adult sã li se adreseze
copiilor monolingvi, bilingvi
ºi copiilor care au fost expuºi
la o limbã strãinã sã mute
obiectele care blocau vederea
adultului. Copiii au putut
vedea maºini de jucãrie de
diferite  mãrimi, chiar ºi o
maºinã mai micã pe care
adultul nu o putea vedea.
Când adultul a spus: ”Vãd o
maºinã micã” ºi i-a solicitat
copilului sã o mute, copilul
bilingv ºi cel expus la o limbã
strãinã au mutat maºina de
mãrime medie – adicã cea
mai micã maºinã pe care

adultul o putea vedea – un
procent de reuºitã de 75%.
Copiii monolingvi au reuºit
sã mute maºina corectã într-
un procent de doar 50%.
Copiii expuºi la alte limbi au
fost capabili sã înþeleagã o
perspectivã diferitã,
sugereazã studiul care a fost
efectuat pe copii cu vârsta
cuprinsã între 4 ºi 6 ani. 

“Concluzia relevatã de
studiul american am
observat-o ºi eu, din practicã,
de foarte mulþi ani, însã abia
acum avem dovezi palpabile
care sã ne demonstreze cã
micuþii multilingvi sau cei
expuºi la alte limbi au o
percepþie mai profundã
asupra realitãþii înconjurã-
toare. Totodatã, am observat
cã avantajele comunicative
dovedite de copiii poligloþi
pot avea origini sociale ºi cã
expunerea multilingvisticã a
copilului poate fi cheia
dezvoltãrii sale sociale, cu
efecte foarte bune pe termen
lung”, declarã specialistul în
educaþie ªtefania Filip,
coordonatorul Centrului
Educaþional Helen Doron
English. În acelaºi timp,
specialistul afirmã cã dacã ne
raportãm la adulþi, deja a
devenit o axiomã zicala

conform cãreia persoanele
care vorbesc mai multe limbi
au avantaje atât din punct de
vedere profesional, cât ºi în
viaþa sa personalã. “De aceea,
opinia mea profesionalã este
cã nu e nimic nenatural sã ne
expunem copiii la mai multe
limbi strãine. Din contrã,
vom avea plãcuta surprizã sã
constatãm cã micuþii noºtri
vor înþelege mult mai bine ce
se întâmplã în jurul lor, iar

efectele pozitive se vor
resimþi chiar ºi atunci când
vor deveni adulþi. Ne
bucurãm sã putem oferi
educaþie de cea mai bunã
calitate copiilor prin cursurile
specializate de predare a
limbii engleze ca limba
maternã de la Helen Doron
English. Locaþiile Helen
Doron English sunt în toatã
þara ºi noi centre educaþionale
se deschid în mod constant

pentru a aduce cât mai
aproape de copii ºi de pãrinþi
educaþia de calitate”, declarã
specialistul în educaþie
ªtefania Filip, coordonatorul
Centrului Educaþional Helen
Doron English.

Helen Doron English este
o instituþie internaþionalã cu
un succes de 30 de ani în
predarea limbii engleze
pentru copii de la 0 la 18 ani.
Peste 2 milioane de copii din
întreaga lume  vorbesc astãzi
engleza datoritã Helen Doron
English. Centrul Inter-
naþional Helen Doron
English din Constanþa a fost
nominalizat la Gala “Zece
Oameni de Valoare pentru
Constanþa”, pentru presti-
gioasa activitate din
domeniul educaþiei copilului.

Sursã studiu: http://pss.
sagepub.com/content/early/2
015/05/08/09567976155746
99.abstract 

Persoanã de contact
ªtefania Filip
Coordonator Helen

Doron English
Telefon: 0722.204.395
E-mail: se_romania@

helendoron.com
Dr. Tãnase Tasenþe

Director General 
Plus Communication

Ghidul mediului asociativ
Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru

românii de pretutindeni (IEH) instituþie publicã de
interes naþional, în subordinea Ministerului
Afacerilor Externe ºi în coordonarea ministrului
delegat pentru românii de pretutindeni, avand ca
scop derularea de proiecte ºi programe pentru
promovarea valorilor culturale româneºti, în
principal în rândul etnicilor români din cadrul
comunitãþilor istorice româneºti din afara teritoriului
României, 

A realizat în anul 2015,,Ghidul mediului
asociativ românesc din afara graniþelor þãrii”, lucrare
ce conþine informaþii referitoare la mediul românesc
din afara graniþelor þãrii – poate fi descãrcat aici:
(http://ieh.ro/wp-content/uploads/2015/04/Ghidul-
Mediului-Asociativ-Romanesc-din-Afara-
Granitelor-Tarii.pdf). 

In acest context, vã rugãm sã ne comunicaþi dacã
datele dumneavoastrã de contact, (preºedintele, e-
mail , telefon/fax , etc) mai sunt de actualitate . 

Menþionam cã acestea ne sunt necesare în
vederea updatãrii ghidului mai sus menþionat . 

IEH – Expert II 
Decebal Nicolae

Legenda spune cã undeva în
anul 269, 270 a fost executat
Valentin, preotul creºtin care
credea cã dreptul oamenilor de a
se cãsãtori era dat de Dumnezeu,
el cãsãtorind în secret cupluri,
încãlcând legea impusã de
împãratul Claudiu al II-lea.
Legea a fost adoptatã pentru cã
majoritatea bãrbaþilor romani nu
doreau sã meargã la luptã,
preferând sã rãmânã acasã cu
soþiile ºi copii lor. 

Într-un final, Valentin a fost
descoperit,întemniþat ºi
condamnat la moarte, cel mai
probabil pe 14 Februarie. Pânã sã
îºi primeasca pedeapsa, preotul a
trimis tuturor prietenilor sãi
scrisori de adio prin care s-a
semnat „Adu-þi aminte de
Valentin al tãu“.

Azi, în fiecare 14 Februarie,
sãrbãtorim iubirea. Dar oare am
înþeles bine acest concept? Mai
ºtim noi, oamenii, cã iubirea
consacrã chiar ºi atunci când
inima-i subjugatã de minte? 

Suntem banale personaje
cufundate în relaþii platonice,
cãlcãm pe realitate ºi rãmânem
cerºetori la poarta nepãsãrii.
Aberant, hrãnim amintiri care
trebuiau de mult încuiate, pãºim
pe loc încãtuºaþi de obiºnuinþã,
purtând în camera sufletului
povara atâtor cuvinte
rãstignite.Foarte mulþi dintre noi
încã rãsfoim pagini din trecut ºi
lãsãm minutele sã se scurgã,
alergând pe drumuri strãine.

Einstein spunea cã legea
supremã a universului , cea mai
puternicã forþã ce poate exista

este IUBIREA. Ea include ºi
guverneazã totul. Haideþi sã
lãsãm aceastã forþã sã ne asedieze
trupul, mintea, raþiunea.Iubirea
este veneraþia vieþii, ce se
hrãneºte cu firmituri de fericire.
Lasã iubirea sã te înalþe, doar aºa
poþi atinge infinitul.

Omule! Tu sã iubeºti mult
ºi sã începi prin a te iubi pe tine.
Iubirea înnobileazã.

Cât despre mine ... m-am
înnecat într-o privire, pe o zi de
6. Cred cã eu l-am inventat, iar
apoi i-am dat ºansa sã mã
distrugã. Iar de o vrea sã mã
omoare, mãcar sã o facã cu
pasiune. Poate încã nu ºtie cã nu
am nevoie de el ... dar am nevoie
de noi. 

Happy Valentine’s Day!
Teleºpan Iulia 

PLEDOARIE

Copiii expuºi la mai multe limbi strãine
îi înþeleg mai bine pe cei din jur



O zonã în care secuii îºi
arboreazã simbolurile ar trebui
astãzi conservatã, ca urmã a
trecutului comun, ca mãrturie
istoricã ºi, totodatã, ca politeþe
faþã de o comunitate umanã cu
tradiþii complet diferite. 

Conservarea identitãþilor
regionale pare un provincialism
lipsit de orizont, mai ales astãzi,
la ceasul unei globalizãri
accelerate, dar ea este, în cele
din urmã, o formã preþioasã de
memorie. Urmele trecutului se
conservã cu predilecþie în aceste
manifestãri identitare, fie cã
vorbim de limbi regionale, de
simboluri ºi de sãrbãtori locale.
Este un mod prin care oamenii
se opun uitãrii ºi prin care
reconstituie, într-o imagine
unitarã, legãtura cu propriile
origini. 

Un italian de la Roma sau
Neapole, care viziteazã
Veneþia, nu se simte ofensat
auzind veneta cu înmuierile ei
specifice ºi nici dacã vede
arborându-se toate simbolurile
ºi drapelele vechii republici
veneþiene, la marile sãrãbãtori
tradiþionale. În schimb pentru

românul crescut în ideologia
unitãþii naþionale ºi a identitãþii
de limbã, faptul cã veneþienii
pretind a avea o limbã cu totul
diferitã pare uimitor, dar este

vorba de aceeaºi cultivare a
memoriei istorice ºi de acelaºi
omagiu adus unui trecut
încãrcat de o inegalabilã
creativitate. 

Rivalitatea dintre castilianã
ºi catalanã ºi ambiþiile
autonomiste exprimã ºi ele
obstinaþia aceasta de a conserva
urmele trecutului în epoca unor
uniformizãri tot mai accentuate.
Dar exemplele pot continua. 

Existã, e adevãrat, o mare

diferenþã. Toate aceste dialecte
sau limbi regionale sunt toate
neolatine ºi nu conþin urmele
unor înfruntãri traumatice. Într-
o scrisoare cãtre Constantin

Noica, Emil Cioran, un
gânditor care a trecut prin toate
exaltãrile naþionaliste, adoptând
mai apoi un relativism emble-
matic pentru întreaga Europã
postbelicã, evoca ºi el spaima
atavicã pe care o resimþea în
faþa jandarmului ungur, dar ºi
convertirea sa ulterioarã: 

”Nãscut dincolo de Carpaþi,
nu puteaþi sã cunoaºteþi
jandarmul ungur, groaza
copilãriei mele transilvane.
Atunci când zãream unul, eram
cuprins de panicã ºi o rupeam la
fugã: era strãinul, duºmanul.
Din cauza lui îi detestam pe toþi
ungurii cu o patimã într-adevãr
maghiarã. Asta înseamnã cã mã
interesau. Apoi, circumstanþele
schimbându-se, nu mai aveam
motive sã-i urãsc. Mult timp
încã, nu puteam totuºi sã-mi
imaginez un opresor fãrã sã le
evoc defectele ºi avantajele”. 

Dar sã recitim mai ales
frazele care urmeazã ºi care
conþin nu doar o împãcare cu
«duºmanul secular», dar ºi o
paradoxalã admiraþie: 

”Desigur, îi urãsc din ce în
ce mai puþin pe vechii mei
stãpâni. (...) Existã la aceºti
mongoli rafinaþi o melancolie
fãcutã din cruzime potolitã,
cãreia nu-i vom gãsi echivalent
în altã parte: am zice cã este
sângele care s-a apucat sã
viseze despre el însuºi. ªi care,
la sfârºit, s-a prefacut în
melodie”. 

Iar despre limba maghiarã
spunea: 

”Deºi nu-i cunosc decât
înjurãturile, nu mã plictisesc
ascultând-o, mã încântã ºi mã
îngheaþã, mã las ispitit de
farmecul sãu ºi de groaza sa, de

toate aceste cuvinte pline de
nectar ºi de cianurã, atât de
adaptate nevoilor unor agonii;
în ungureºte ar trebui sã-þi dai
duhul ori sã renunþi a mai
muri”.

Modul în care ungurii înºiºi
au receptat aceste cuvinte este ºi
el simptomatic, cãci scriitorul
francez de origine maghiarã
Georges Walter (alt exilat
originar din Transilvania) mãr-
tusisea cã, în faþa ”hungaro-
filiei” cioraniene, devenise
”românofil” ºi ”cioranofil”.

Mai devreme sau mai târziu
toþi românii ar trebui sã urmeze
acest traseu sufletesc, aceastã
lucidã împãcare cu sine ºi cu
propria istorie ºi ”printr-un efort
de obiectivitate”, cum spune la
un moment dat Cioran, sã-i
urascã tot mai puþini pe unguri
ºi, punând vechile persecuþii
între paranteze, sã le descopere
ºi meritele. Cum ar fi, de
exemplu, cã la 1956, în virtutea
tradiþiei lor de stãpânitori,
ungurii au ºtiut sã se revolte
împotriva altor asupritori
(sovieticii), spre deosebire de
românii care, cum spune iarãºi
Cioran, ºi-au ”purtat cinstit
lanþurile”. Sau pur ºi simplu sã
admitã cã ungurii au contribuit
în mod decisiv la construirea
unei Transilvanii urbane cu care
astãzi se mândresc toþi românii.   

Secuii, cu atât mai puþin, ar
trebui aºezaþi sub semnul
acestei relaþii cioraniene: între
stãpâni ºi supuºi, cãci ei au
reprezentat o comunitate
istoricã distinctã, care, deºi a
avut o condiþie politicã
superioarã românilor, nu s-a
înscris printre persecutori.
Aºadar, o zonã secuiascã ce îºi

arboreazã simbolurile ar trebui
astãzi conservatã, ca urmã a
trecutului, ca mãrturie istoricã
ºi, totodatã, ca politeþe faþã de o
comunitate umanã cu tradiþii
complet diferite.

Resorbind vechile resen-
timente, limba secuilor ºi
procesiunile lor religioase ar
putea fi privite cu încântare
admirativã, la fel cum romanii
sau florentinii îi privesc pe
veneþieni. E neîndoielnic cã
existã în secuime un trecut
specific a cãrui distrugere nu
poate fi justificatã de nimic. În
fine – aºa cum Cioran, mai bine
decât oricare altul, a reuºit sã
mãrturiseascã – românii suferã
de un complex de inferioritate,
de un complex de popor
oprimat, de ruºinea unei
umilinþe istorice ºi care astãzi
sunt cu totul absurde. 

Steagul arborat în secuime
este un simbol care nu face
altceva decât sã descrie o
identitate localã ºi care nu mai
ameninþã pe nimeni.
Autonomia secuiascã ea însãºi
(în limite rezonabile) nu pune în
pericol interesele româneºti,
nefiind altceva decât o fireascã
obstinaþie pe care o manifestã
toate popoarele vechi de a nu
accepta moartea prin asimilare
ºi de a-ºi asigura încã o minimã
descendenþã.

Dacã românii nu doresc ca
þara lor sã parã o invenþie
recentã de numai 100 de ani, o
þarã  abia înfiripatã, mai nouã ca
America, o þarã fãrã adâncimi
istorice, ar trebui, printre altele,
sã pãstreze cu pasiune tot ce
este vechi, de la case la dialecte
regionale, de la tradiþii la
comunitãþi locale, fie cã sunt
româneºti sau ungureºti, cãci
ele participã solidar la acelaºi
trecut, la o lume indisociabilã!

Autor: Horaþiu Pepine,
DW-Bucureºti 

Emil Cioran (n.
08.04.1911, la Rãºinari - d.
20.06.1995, Paris) a fost un
filozof ºi scriitor român, nãscut
în Transilvania (pe teritoriul
Imperiului austro-ungar) ºi
stabilit în Franþa, unde a trãit
pânã la moarte fãrã sã cearã
cetãþenia francezã. 

În anul 2009, Emil Cioran a
fost declarat membru post-
mortem al Academiei Române. 
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Sã recitim ce scrie Cioran despre unguri  
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Unul dintre cei mai mari scriitori pe
care i-a avut România, cei mai talentaþi
creatori de literaturã – însã, pe nedrept,
foarte puþin cunoscut de tinerele generaþii
de români – deþinea funcþia de Director al
ziarului Cronica românã, atunci când, în
decembrie 1996, la sediul Redacþiei din
fosta „Casã a Scânteii”, mi-a înmânat
acreditarea, în calitate de corespondent de
presã în Austria, pentru acest cotidian. Era
un bãrbat serios, competent, sfãtos, la
aproape 60 de ani, cu pãrul bogat, nins de
vreme ºi cu un zâmbet ºugubãþ pe sub
mustaþa-i cãruntã. 

Aºa l-am cunoscut eu pe Mircea
Micu... 

Relaþia de prietenie ºi de respect, care
s-a nãscut atunci între noi doi, a rãmas
permanentã, pânã la plecarea maestrului
dintre noi, în ziua de 18 iulie 2010, iar
amintirea acelor clipe unice, de neuitat, a
rãmas nestinsã în mintea ºi în inima mea
pânã acum, la aproape 20 de ani de la acea
întâlnire.

“Eu sunt ce n-am fost niciodatã / ªi-un
sfert din ce era sã fiu” – se prezenta
scriitorul Mircea Micu (parafrazându-l pe

poetul George Topârceanu, prin douã
versuri din Romanþa gramofonului, 1916 -
parodie dupã Ion Minulescu), într-un
interviu acordat poetei Angela Baciu-
Moise, ºi publicat de revista AGERO din
Stutgard, în anul 2007, cu ocazia aniversãrii
sale, la împlinirea vârstei de 70 de ani,
continuând a spune: „Dar, mai concis, sunt
un scriitor român încã în viaþã, cu ceva
cãrþi publicate, cu o notorietate datoratã ºi
faptului cã am practicat mulþi ani gazetãria
ºi o practic, cu cel puþin douã cãrþi
esenþiale: volumul de versuri - „Poeme
pentru mama“, apãrut în mai multe ediþii ºi
romanul „Patima“. SUNT UN ROMANTIC
INCURABIL, un singuratic, un depozitar de
amintiri, pe care le-am valorificat într-un
fel ºi pe care le voi valorifica sub forma
unor aºa zise „False memorii“”.

Cu toate cã viaþa ºi opera scriitorului
Mircea Micu îmi erau, în mare parte,
cunoscute, nu avusesem niciodatã ocazia
sã-l întâlnesc personal. ?tiam cã s-a nãscut
în anul 1937, lângã Arad, cã absolvise o
ºcoalã pedagogicã ºi cã, din anul 1965, s-a
stabilit la Bucureºti, fiind angajat la
Uniunea Scriitorilor. Citisem cu plãcere
poeziile din volumul sãu de debut

„Izvorul“ (1962), volumul de poezii
„Poeme pentru mama“ (1973) ºi romanul
„Patima“ (1972) – care au fost premiate de
Asociaþia Scriitorilor din Bucureºti – ºi
speram acum într-o bunã colaborare, care s-
a dovedit a fi, de-a lungul anilor, deosebit
de fructuoasã, continuând ºi în perioada
2005-2010, în care Mircea Micu a fost
Redactor-ºef ºi editor, împreunã cu
scriitorul Fãnuº Neagu, al revistei
„Literatorul”.

În vara anului 2009, când a  petrecut,
împreunã cu distinsa soþie a domniei sale, o
scurtã vacanþã la Viena, am avut ocazia sã
petrecem mai multe zile împreunã, sã le
prezint minunatul oraº în care eu mã
stabilisem din 1991, sã vizitãm Palatele
Hofburg ºi Schönbrunn, Muzeul Sissi,
Parcurile Vienei, Donauturm, Muzeul de
Artã, Catedrala Stefansdom etc.

În aprilie 2010 am avut din nou prilejul
de a ne întâlni, la Bucureºti, unde am fost
invitat acasã la familia Mircea Micu. În
ziua de 5 aprilie 2010 am mers împreunã la
Fãnuº Neagu, care era foarte bolnav, pentru
a-l sãrbãtori, cu ocazia împlinirii vârstei de
78 de ani. A fost ultima oarã când am avut
bucuria sã-l vãd pe Mircea Micu, pentru
cã, numai dupã 3 luni ºi jumãtate, ne-a
pãrãsit pentru totdeauna.

Din „Întâmplãri cu scriitori”, petrecute
„La munte ºi la Mare” eu voi citi mereu, cu
„Patima”, „Poeme pentru mama” ºi voi
asculta „Chemarea pãsãrii de-acasã”, spre
a-mi aminti cu drag de Marele Micu, plecat
mult prea devreme dintre noi!

Mihai ANTHONY
Jurnalist ºi litarat

În memoria poetului Mircea Micu,
nãscut pe 31 Ianuarie 1937 la Vãrºand,
judeþul Arad.

Note biografice:

Mircea Micu (n. 31.01.1937 – d.
18.07.2010) – poet, prozator, dramaturg,
publicist – a scris numeroase volume de
prozã, versuri, memorialisticã, a obþinut mai
multe premii literare pentru prozã, poezie ºi
dramaturgie, a fost profesor, redactor-ºef,
director de ziar, editor ºi preºedinte al
Fundaþiei Internaþionale pentru Culturã, Artã
ºi Moralã Civicã „Mihai Eminescu“.

Mircea Micu a debutat în anul 1962 cu
volumul de poezii Izvorul, publicând în total
peste 35 de volume, printre care: Nopþile
risipitorului,(1968), Teama de oglinzi
(1970), Vânãtoare de searã (1971), Murind
pentru prima oarã (1972), Poeme pentru
mama (1973), Cu inima în palmã (1974),
volume de parodii (Dracul verde, Parodii de
la A la Z, Cetiþi-le ziua) fiind considerat
printre cei mai buni parodiºti, alãturi de
George Topârceanu ºi Marin Sorescu. În
anul 1972 a publicat romanul Patima ºi apoi
alte volume de prozã: Secretul doamnei de
zãpadã (1976), Singur în Mongolia (1989),
precum ºi seria de Întâmplãri cu scriitori, în
trei volume. În anul 1978 a debutat în
dramaturgie cu piesa Avram Iancu, pusã în
scenã la Teatrul Naþional din Cluj. Despre
Mircea Micu s-a scris mult. Critici renumiþi
precum Nicolae Manolescu, Marian Popa,
Laurenþiu Ulici, Mihai Ungheanu, Cornel
Ungureanu l-au apreciat drept un scriitor
complet, care a practicat cu succes toate
genurile literare.

Dintre premiile literare pe care le-a
obþinut amintim: Poezie: „Poeme pentru
mama“ – Asociaþia Scriitorilor Bucureºti,
1979; Prozã: Romanul „Patima“ – Asociaþia
Scriitorilor Bucureºti, 1980; Teatru: „Avram
Iancu“ – Asociaþia Scriitorilor Bucureºti,
1978; Premiul Naþional al Ministerului
Culturii ºi Cultelor, 2003.

Amintiri de neuitat

Singuraticul romantic incurabil
– Aºa l-am cunoscut eu pe Mircea Micu... –
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- Domnule Profesor, unele
rapoarte ale Naþiunilor Unite aratã cã,
în mai puþin de 20 ani, aproape toate
Statele Lumii vor fi vulnerabile în faþa
fenomenelor meteo extreme,
consecinþã a schimbãrilor climatice.
Este încãlzirea globala, cel mai de
temut inamic al omenirii? Fenomenul
incalzirii globale este o poveste, un
scenariu sau ne îndreptãm spre un
dezastru ecologic? 

- Deja de pe acum putem
considera cã toate þãrile lumii, într-o
mãsurã mai mare sau mai micã ºi,
poate, sub forme diferite prezintã
vulnerabilitãþi la efectele schimbãrilor
climatice. Desigur, cele mai afectate
sunt þãrile mici, insulare (Tuvalu,
Kiribati…) ameninþate chiar cu
dispariþia fizicã, urmate de þãrile sãrace,
þãrile în curs de dezvoltare ºi chiar de
state industrializate.

Sesizat încã de la sfârºitul veacului
al XIX-lea prin lucrãrile savantului S.
Arrhenius, dovedit experimental  la
mijlocul secolului trecut în
laboratoarele de mãsurãtori de la
Mauna-Loa (Hawai) ºi cercetat
sistematic începând din 1988 de Grupul
interguvernamental pentru evoluþia
climei (IPCC) pe calea rapoartelor
periodice, fenomenul încãlzirii globale
cauzat prin emisiile de gaze cu efect de
serã de origine antropicã este considerat
o realitate de cvasitotalitatea oamenilor
de ºtiinþã. Desigur existã un grup
minuscul de „disidenþi”, de „climato-
sceptici” dar reprezentanþii sãi o fac din
calcul oportunist, de interes punctual.
Desigur, global warming ºi
consecinþele sale, dereglãrile ºi
schimbãrile climatice reprezintã un
„inamic” redutabil al omenirii, al
întregii formule de viaþã de pe planetã,
dar nu singurul. I se adaugã multe
altele, precum starea de sãrãcie,
problemele apei, poluarea º.a. cu care
intercondiþioneazã ºi amplificã efectele.
Suntem în antropogen, erã în care,

pentru prima datã în istoria naturalã a
Terrei o specie, omul, a devenit o
veritabilã forþã geograficã, în stare sã
modifice radical atmosfera ºi biosfera.

Decizii politice întârziate 
- Existã o îndelungatã dezbatere

academicã privind conflictele
interstatale generate de constrângerile
legate de resursele ºi de rigorile
mediului. Credeþi  cã  politicienii,
guvernanþii de aici ºi de aiurea sunt
conºtienþi de pericolul schimbãrilor
climatice, aºa cum, de exemplu,
percep ei  pericolul terorismului,
rãzboaielor? Din stradã,  ºefii de stat ºi
de guverne nu  par impresionaþi de
concluziile oamenilor de ºtiinþã.

- „Conflictele verzi”, precum cele
legate de utilizarea unui curs comun de
apã, exploatarea unei resurse naturale
partajate etc. au deja o istorie a lor.
Unele dintre ele, exprimate la nivel de
state au ajuns în faþa Curþii
Internaþionale de Justiþie, spre
competenþã soluþionare. În acelaºi timp,
consecinþele schimbãrilor climatice,
precum seceta îndelungatã din perioada
2006-2011 din Siria sau din nordul
Africii sunt plasate în antecamera
situaþiilor tensionante care au stimulat
fluxul migrator din ultimii ani. Desigur,
liderii politici cunosc bine datele acestei
problematici, dar amânã adoptarea de
mãsuri consistente sub presiunea altor
urgenþe, considerate mai acute. Într-o
parantezã fie spus, specialiºti au
demonstrat cã la nivelul psihologiei
individului pericolul, ameninþarea
ecologicã, sunt mai greu conºtientizate,
fiind considerate un „rãu” difuz, cu
cauze mai puþin definite, în timp ce
pericolul terorist, de exemplu,
considerat ca a proveni „de la altul” este
mult mai intens reprezentat.

- Sunteþi o personalitate
recunoscutã în Dreptul International
al Mediului,  faceþi parte din mai

multe organizaþii, comisii naþionale ºi
internaþionale. De foarte multã vreme
promovaþi conceptul de “diplomaþie
verde”. Pentru cititorii noºtri, v-aº
ruga sã ne spuneþi ce este diplomaþia
verde ºi cine ar trebui sã o gestioneze? 

- Dacã existã, aºa cum sugera H.
Kissinger, douã diplomaþii: cea a
„realismului” (ilustratã de Bismarck) ºi
animatã de raþiuni de stat ºi, respectiv,
cea a „idealismului” (iniþiatã de W.
Wilson), purtatã cu ambiþia de a proteja
oamenii de propria lor nebunie
distructivã, diplomaþia verde, cu
varianta sa dezvoltatã în ultimele
decenii, diplomaþia climei, face parte,
fãrã îndoialã, din ce-a de-a doua
categorie. Este o formã nouã de
diplomaþie, afirmatã începând cu anii
1970 sub presiunea exigenþelor „erei
ecologice”, desfãºuratã mai ales în
cadrul conferinþelor mondiale pe
tematicã ecologicã, începând cu
conferinþele de la Stockholm din 1972,
Rio de Janeiro din 1992 ºi pânã la
summit-uri climatice de la Copenhaga
– 2009 - ºi Paris - 2015. Negocierile pe
teme ecologice presupun pe lângã
talentul ºi iscusinþa specifice
diplomatului „clasic” ºi un ansamblu de
cunoºtinþe tehnico-ºtiinþifice, analize
vizând calcule economice ori implicaþii
geo-strategice. Nu de puþine ori este o
activitate de echipã, care presupune
analizã ºi sintezã, abordãrii sectoriale ºi
viziune de ansamblu. Chiar în cadrul
diplomaþiei verzi au apãrut
”specializãri”, precum diplomaþia
climaticã, desfãºuratã din 1995 în
cadrul conferinþei-pãrþilor la
Convenþia-cadru privind schimbãrile
climatice, sau cea a cooperãrii
internaþionale privind conservarea
biodiversitãþii.

Aceste noi preocupãri ºi inedite
manifestãri ale diplomaþiei au generat ºi
instituþionalizãri specifice, deopotrivã
la nivel naþional (în cadrul ministerelor
de externe apãrând sectoarele pentru
probleme de mediu ºi schimbãri

climatice, iar în cel al ministerelor
mediului, a unitãþilor de negocieri
internaþionale) ºi internaþional (precum
cazul Comisiei Europene). În fine,
cunoºtinþele minime despre problemele
globale precum stratul de ozon,
schimbãrile climatice ori starea
biodiversitãþii fac parte din orizontul de
culturã ºi vocabularul uzitat de orice
diplomat care îºi respectã statutul
profesional aferent.

Rolul bisericii. Dialogul
ecumenic 

- La nivel global, temperatura
medie anualã este în continuã
creºtere. Ce spun oamenii de ºtiinþã,
care sunt perspectivele pentru viitorul
secol? Câte grade ne mai despart  de
apocalipsa ecologicã?

- Creºterea temperaturilor medii
globale este un fapt cert dupã cum tot
aºa este ºi impactul uman major în acest
sens. O serie de modulãri ale ritmului
sãu pot interveni sub influenþa unor
fenomene precum celebrul El Niño. În
lucrãrile sale, fostul vicepreºedinte al
SUA, Al. Gore, susþinea cã, numai 4°C
ne mai despart de catastrofa climaticã,
dincolo de care lucrurile ar deveni
ireversibile, s-ar trece la o nouã formulã
de viaþã pe planetã, din ecuaþia cãreia
nu se ºtie dacã ar mai face parte ºi
specia umanã. Evaluãrile actuale
considerã cã obiectivul fundamental îl
reprezintã menþinerea ridicãrii
temperaturii medii globale sub 2°C, faþã
de nivelul existent în epoca
preindustrialã (14°C). Dupã acest prag,
adaptarea societãþii umane la ritmul
transformãrilor condiþiilor ecoclimatice
ar deveni imposibilã, iar fenomenele
meteorologice extreme ar deveni
regulã.

Acordul de la Paris (2015) ºi-a
propus ca obiectiv pentru 2100,
pãstrarea creºterii temperaturii medii
net sub 2°C ºi intensificarea acþiunii
pentru a o limita la 1,5°C. Desigur, dacã

avem în vedere cã, dacã statele ºi-ar
respecta întocmai contribuþiile de
reducere a emisiilor de gaze cu efect de
serã anunþate oficial, s-ar ajunge, la
sfârºitul secolului, la o creºtere cu peste
3°C, prevederile sale apar ca prea
optimiste…

- Cum vedeþi rolul Bisericii  în
conºtienzarea ecologicã a comunitãþii
internaþionale

- Contribuþia creºtinã ºi rolul
bisericii sunt domenii tot mai
importante ale reflecþiei ºi acþiunii
ecologiste actuale. Dupã depãºire
impasului imputãrii nedrepte a unei
antropocentrism biblic care ar fi situat
omul deasupra tuturor creaturilor în
temeiul asemãnãrii unice cu Dumnezeu
ºi deschis astfel calea unei reduceri a
ansamblului Creaþiei la un simplu stoc
de resurse, destinate unei exploatãri
tehnice a fãrã limite, în vederea unei
îmbogãþiri nejustificate, gândirea
creºtinã a cãutat ºi gãsit rãspunsuri
proprii la sfidãrile ecologice. Astfel,
valorificând o tradiþie cu rãdãcini
biblice, puternic explicitate prin
învãþãturile Sfântului Francisc din
Assisi (proclamat în calendarul catolic
drept protector al ecologiei),
ecocreºtinismul, îndeosebi cel catolic s-
a constituit într-o veritabilã doctrinã, cu
puternice rezonanþe sociale, care a
cunoscut o expresie semnificativã prin
Enciclica Laudatio si, Despre îngrijirea
casei comune a Papei Francisc, din
2015, care a consacrat conceptul ºi
practica „ecologiei integrale”. La
rândul sãu, Biserica Ortodoxã, cu o
oarecare întârziere, dar cu pãstrarea
specificului sãu, precum ºi celelalte
biserici creºtine ºi-au adaptat discursul
la problemele ecologice ºi construit
cadre de referinþã teologicã adevãrate.
Pentru punctele de vedere consecvente
în materie „Green Patriarch”,
Bartolomeu II de la Constantinopol
reprezintã un reper important ºi
reprezentativ în dialogul ecumenic
ecologist. Desigur, aºa cum se remarca
în Enciclica Papei Francisc, Biserica nu
pretinde sã defineascã probleme
ºtiinþifice, nici sã ia locul politicii, ci
invitã la o dezbatere onestã ºi
transparentã asupra problematicii
ecologice complexe spre promovarea
consecventã a binelui comun.
Parafrazându-l pe Malraux care spunea
cã secolul al XXI-lea va fi religios sau
nu va fi deloc, ºi în continuarea
gândului sãu pentru afirma cã veacul
nostru va fi ecologist sau nu va fi!

Elena Chiriþã / UZPR

Interviu cu academicianul  Mircea DUÞU, membru al Academiei Oamenilor de
ªtiinþã, directorul Institutului de Cercetãri Juridice „Acad. Andrei

Rãdulescu” al Academiei Române, Preºedinte al Universitãþii  Ecologice Bucureºti  

Schimbãrile climatice ºi implicaþiile geopolitice.
Seceta din Siria, o altã cauzã a fluxului migrator.

LUMEA PE GLOB
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Vã invitãm la teatru, în februarie: Un
spectacol sãrbãtoresc, de început de an/de
sezon, în regia lui Dan Tudor - DOUÃ PIESE
DE TEATRU, ACEIAªI ACTORI, DE LA
BUCUREªTI

18 februarie 2016, 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:

„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!”

ºi, dupã pauzã:
Furtunoºii - adaptare dupã ”O noapte

furtunoasã”, de I. L. Caragiale (45 de minute)
(Subiectul este cunoscut)
Distribuþia - aceeaºi, la amândouã

piesele:
Mirela Zaharia, Florian Bala, Raluca

Straia, Ana-Maria Lazãr, ªtefan Fieraru,
Adrian Dima

Regia - Dan Tudor

Invitaþie
În 27 februarie vom avea un concert, în

colaborare cu Interkulturelles Zentrum Heidel-
berg, la ei (Landfriedkomplex, et. 4) cu

Trio Gentis, Timiºoara:
Laura Roman - vioarã
Lena Roman - clarinet
Doru Roman - marimba
program:
S. Joplin (1868-1917)  The Entertainer
Original Rags

G. Gershwin 1898 -1937, Douã Cântece
I. Ivanovici 1845- 1902, Valurile Dunãrii
Traditional Irisch Dans Irlandez
D. Sostakovici 1906 -1975 Vals
C. Gardel 1890 - 1935, Por una Cabeza
A. Gomez 1836 - 1896  Rain Dance
Traditional Armenian ªapte Prinþese
N. Zivkovici n. 1962 Dans Sârbesc

A. Piazzolla 1921 -1992  Libertango
Al. Pascanu 1920 - 1989 Chindia
R. Galliano n. 1950 Sertao, Vals Parizian
T. Brediceanu 1877 - 1968  Trei Dansuri

Româneºti
Vã invitãm la dans - Bal de Mãrþiºor ºi de

Ziua Femeii în 5 martie a.c., de la ora 19.00, în
Gemeindesaal der St.-Pius-Kirche (sub
bisericã), Böcklinstraße 51, Mannheim
Neuostheim

(la 51 e, de fapt, Pfarramt, dar se vede
biserica, e pe colþ).

Cântã:
Ansamblul ”Promoroaca” - muzicã

popularã - folclor
Bianca Alecu (absolventã de conservator,

masterat la Mannheim, la Hochschule für
Musik ), voce ºi Cristian Mihalcea, chitarã -
muzicã uºoarã, de dans.

Intrare 10 euro sau, cu red: 8 euro
19 martie, ora 19.00, Landfriedkomplex

im Rahmen ”Wochen gegen Rassismus”
colaborare cu Interkulturelle Zentrum
Heidelberg

Dr. Corneliu Dan Georgescu (muzicolog,
compozitor, etnolog) va susþine, în limba
germanã, un referat cu prezentare pover poin:

“Die traditionelle Musik als Symbol der
Verständigung und des friedlichen
Zusammenlebens der Völker im südost-
europäischen Raum”.

Intrare liberã
Josif Herlo

Invitaþie la evenimentele lunii februarie ºi martie

Agenþia Judeþeanã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã Sibiu anunþã
organizarea preselecþiei pentru tinerii
care doresc sã urmeze cursuri de
ucenicie/stagiaturã pe o perioada de 3
ani la angajatori din Germania, în
cadrul programului de formare
profesionalã dualã MobiProEU – The
Job of my Life, lansat în anul 2013 de
Ministerul Federal al Muncii ºi
Afacerilor Sociale din Germania, prin
intermediul Agenþiei Federale de
Muncã ºi a Centralei de Mediere a
Strãinilor ºi Specialiºtilor ZAV.

Sunt disponibile 22 de posturi în
meserii precum electronist tehnicã
energeticã ºi instalaþii de clãdiri,
mecanic procesare în sticlãrie, mecanic
industrial, mecatronist frigotehnist,
mecanic prelucrare sticlã planã,
constructor prefabricate din beton,
mecanic construcþii, constructor
montator de structuri metalice.

Menþionãm cã pot participa tinerii
cu vârsta cuprinsã între 18 ºi 27 de ani,
care dispun de o diplomã de studii
(ºcoalã profesionalã, bacalaureat sau
licenþã, fãrã diplomã de master), care
pânã în momentul înregistrãrii în acest
program nu au locuit în Germania pe o
perioada mai mare de 3 luni ºi care nu
au beneficiat încã de ucenicie/stagiaturã
în þara de origine sau în altã þarã.

Programul de formare profesionalã
dualã presupune desfãºurarea unei

activitãþi practice la un angajator timp
de 3 – 4 zile/sãptãmânã, perioadã în
care tinerii pot învãþa secretele
meseriilor pentru care au aplicat. În
paralel, vor participa la cursuri între 8 –
12 ore/sãptãmânã, unde vor studia
partea teoreticã specificã domeniilor de
activitate alese.

Tinerii preselectaþi în urma
verificãrii îndeplinirii condiþiilor
prevãzute în cadrul programului de
ucenicie/stagiaturã, vor susþine un
interviu cu reprezentanþii companiei
germane, furnizoare a cursurilor
teoretice, precum ºi cu experþii
Serviciilor de Plasare Internaþionalã
ZAV Nürnberg, care va avea loc în data
de 28 ianuarie 2016 la Sighiºoara,
judeþul Mureº.

Persoanele cu domiciliul în judeþul
Sibiu, care sunt interesate de acest
program, trebuie sã se adreseze
Consilierului EURES din cadrul

Agenþiei Judeþene pentru Ocuparea
Forþei de Muncã Sibiu, str. Morilor
nr.51 A, cam. 440, et.4, telefon 0269-
210882 int. 119, pentru a fi înregistrate
în baza de date. Înregistrarea se
realizeazã pe baza urmãtoarelor
documente:

– cerere tip (se completeazã la
sediul Agenþiei de Ocupare a Forþei de
Muncã);

– copie act de identitate sau
paºaport (valabilitate minim 6 luni);

– C.V.  model Europass (cu
fotografie) în limba românã, englezã
sau germanã (dacã este cazul);

– cazier judiciar în original din care
sã reiasã cã persoanele nu au
antecedente penale (termen de
valabilitate 6 luni);

– adeverinþã de la medicul de
familie, cu menþiunea „Clinic
sãnãtos/Apt pentru muncã”.

http://www.oradesibiu.ro

Zbor nou spre
Koln, charter spre
Antalya ºi curse
mai dese de pe
Aeroportul Sibiu

Aeroportul Internaþional Sibiu anunþã pentru anul
acesta o nouã rutã cãtre Köln/Bonn, operatã de Blue Air,
începând cu luna martie, în vreme ce frecvenþele spre
Stuttgart, Londra ºi Dortmund, operate de compania Wizz
Air, vor creºte.

În sezonul de varã, pe Aeroportul Internaþional Sibiu
va opera ºi un charter direct spre Antalya. ”Finalul anului
2015 a adus cu sine rezultate pozitive, concretizate în
primul rând în creºterea numãrului de pasageri. S-a ajuns,
astfel, la o cifrã de 276.533 pasageri îmbarcaþi, respectiv
debarcaþi, ceea ce reprezintã o creºtere de 28 % faþã de
anul precedent. În mod similar, a crescut ºi numãrul total
de miºcãri aeronave, cu aproape 12%, la 5.468 în 2015,
raportat la anul 2014”, anunþã Aeroportul Sibiu. Creºterea
numãrului de pasageri se datoreazã, în mare parte,
creºterii frecvenþelor de zbor pentru rutele deja existente.
ªi în anul 2015, cea mai cãutatã destinaþie a rãmas
München. Acesta a fost urmat, îndeaproape, de Londra ºi
de Stuttgart. Destinaþia de vacanþã specificã sezonului
estival - Antalya, operatã de Air Bucharest, a contribuit de
asemenea la creºterea numãrului de pasageri, alãturi de
creºterile de trafic ale Lufthansa, Austrian Airlines, Tarom
ºi Blue Air, susþin reprezentanþii aeroportului sibian.

Pentru anul 2016, ei sperã într-o creºtere de trafic de
21 – 22%, care se va reflecta într-o creºtere generalã a
veniturilor aeronautice.

http://www.tribuna.ro

Vrei sã îþi faci ucenicia în Germania? Vezi
ce meserii se cautã ºi aplicã la AJOFM



Relaþia societãþii contem-
porane cu literatura ºi mai ales cu
poezia este - trebuie sã
recunoaºtem - din ce în ce mai
ºubredã ºi iar dacã existã e destul
de superficialã. În acest context,
extragerea din faldurile memoriei
culturale ºi reconstruirea
portretelor unor poeþi ºi scriitori
care au marcat definitiv istoria
literaturii naþionale, devine un
exerciþiu memorialistic necesar ºi,
sper eu, util. 

Acum, când se împlinesc 80
de ani de la naºterea lui Marin
Sorescu (29 februarie 1936-8
decembrie 1996) este firesc sã ne
aducem aminte cã ,
binecunoscutul critic, Eugen
Simion, stabilea - cu prilejul unei
conferinþe- cã Marin Sorescu ºi
Nichita Stãnescu „au schimbat
faþa poeziei româneºti”. Opinia
lui Eugen Simion este dificil de
contestat, cu atât mai mult cu cât,
este susþinutã de trãinicia literarã a
operelor literare create de cei doi
autori.  Pornind de aici, este
suficient sã menþionãm cã Marin

Sorescu,  poetul nãscut,  în 29
februarie 1936, în comuna
Bulzeºti din Judeþul Dolj, a fost
un scriitor prolific publicând peste
23 de volume de poezie,cãrþi de
teatru ºi romane multe dintre ele
fiind traduse în limbi strãine.

Pãtrunderea lui Marin
Sorescu pe piaþa editorialã
internaþionalã nu a trecut
neobservatã ci, a condus la
acordarea Premiului  Herder, un
premiu instituit de Fundaþia
Alfred Toepfer, în onoarea
filosofului ºi poetului Johann
Gottfried von Herder. Premiul se
acordã, din 1965, personalitãþilor
care au contribuit la dezvoltarea
culturii naþionale ºi europene. 

Dupã cãderea comunismului,
Marin Sorescu s-a implicat în
viaþa politicã iar, în perioada
1993-1995 a fost ministru al
culturii.  

Criticii literari sunt de acord
cã Marin Sorescu a introdus în
procesul creaþiei lirice tehnica
aluziei. Într-adevãr, poezia lui este
insinuantã ºi anticipativã. Prin

intermediul versurilor sale, poetul
nu mediteazã în mod gratuit ºi
singular, ci îºi chemã cititorul la
dialog, îl invitã sã participe la
spectacolul vieþii de zi cu zi,  aºa
cum se întâmplã, spre exemplu, în
poeziile din volumul „La Lilieci”,
volum în care poetul evocã scene
esenþiale din viaþa satului
românesc.

George Cãlinescu a intuit,
încã din anii 60 ai secolului trecut,
cã poezia lui Marin Sorescu
ascunde ceva genial. Într-un
interviu apãrut în cotidianul
„Gazeta de Sud”, George
Sorescu, fratele poetului  vorbeºte
ºi el despre genialitatea  lui Marin
Sorescu : „E vorba de un geniu!
Marin Sorescu a moºtenit un cod

genetic de la tatãl nostru, ªtefan
Sorescu. În acelaºi timp, el a
dovedit prin ceea ce a scris cã
avea „tea moira“, darul zeilor, în
accepþie anticã. A fost original ºi,
prin ceea ce putea sã creeze, s-a
detaºat imaginar ºi conceptual de
vechile canoane. Nu sunt
subiectiv, dar cred cã Marin
Sorescu poate fi situat printre
scriitorii de mare format
spiritual”1.

Interesant este cã genialitatea
artisticã a lui Marin Sorescu nu s-
a manifestat doar în poezie, teatru
ºi prozã. Marele poet a fost un
pictor ºi un grafician sensibil ºi
talentat. O parte din volumele sale
de poezii le-a ilustrat singur. În
privinta tablourilor pe care le-a
realizat, acestea pot fi vãzute la
Muzeul de Artã din Craiova ºi la
Casa Memorialã „Marin
Sorescu” din comuna Bulzeºti.

LILIANA MOLDOVAN

1 http://www.gds.ro/Local/
2012-02-16/Eternul+Marin+
Sorescu/
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Marin Sorescu - personalitate
culturalã controversatã ºi complexã

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

STELELE.
Pentru mai multe detalii sunaþi la: 0151 25369538.

Marian Ruxanda 

În cadrul Bisericii se sãvârºesc
slujbe pentru oameni ºi în folosul
lor. Pe lângã slujba Sfintei
Liturghii, care este centralã, având
cea mai mare importanþã, ne
putem bucura de alte slujbe
deosebite, numite Sfinte Taine.
Biserica Ortodoxã are în cadrul ei
ºapte Taine: Botezul, Mirungerea,
Spovedania, Împãrtãºania,
Cununia, Maslul ºi Preoþia. Aici
vom aborda foarte succint prima
dintre ele ºi anume Sfântul Botez.

Sfântul Botez reprezintã slujba
sau ceremonia prin care o
persoanã, adult sau copil, este
încreºtinat ºi devine membru al
Bisericii lui Hristos ºi, implicit, al
parohiei în care s-a sãvârºit slujba.
Tragedia noastrã de astãzi este
faptul cã noi nu mai ºtim de ce ne
botezãm copiii. Organizãm
botezul unui nou-nãscut,
programãm toate (stabilim cu
naºii, rezervãm restaurantul,
formaþia de muzicã sau DJ-ul, ne
cumpãrãm haine de sãrbãtoare) ºi
în ultimã instanþã ne amintim:
avem toate stabilite, acum sã
discutãm ºi cu preotul. ?i atunci ne
dãm seama cã nu ºtim unde se aflã
biserica, dacã este vreuna în
localitatea sau zona în care locuim,
cãutãm repede pe google ºi gãsim

datele preotului. Sunãm ºi
clarificãm. Aceastã situaþie este
des întâlnitã ºi demonstreazã faptul
cã Botezul nu reprezintã pentru noi
decât motiv de petrecere ºi
întâlnire cu naºii ºi rudele.

Auzim des între noi întrebãri ºi
nelãmuriri: de ce sã botez copilul,
aceasta este discriminare sau
atentat la libera alegere a celui
nou-nãscut. Când va fi mare ºi are
conºtiinþã, alege el singur dacã
vrea sau nu sã se boteze.
Rãspunsul pe care îl dãm: aºa am
pomenit din bãtrâni, aºa este bine,
aºa trebuie, º.a. Importanþa capitalã
a slujbei Botezului reiese din
mãrturia Domnului Hristos lãsatã
nouã prin Sfinþii Apostoli: “de nu
se va naste cineva din apa si din
Duh nu va putea sa intre intru
imparatia lui Dumnezeu” (Ioan, 3,
5) ºi din realitatea vieþii noastre,
aceea cã existenþa omului nu se
încheie cu moartea lui. Adicã, dacã
cineva pleacã din lumea aceasta
nebotezat, în veºnicie rãmâne
departe de Dumnezeu, în
singurãtate ºi în lipsa comuniunii
cu ceilalþi. De aceea, când un copil
se naºte, este botezat, pentru cã
nimeni dintre oameni nu ºtie cât va
trãi acea persoanã nou-nãscutã pe
acest pãmânt ºi dacã va ajunge sau

nu la o vârstã maturã sã poatã
decide singur. Bineînþeles, dacã
cineva este botezat ºi mai târziu
decide cã doreºte altã religie sau
credinþã, este liber sã o facã. 

Slujba Botezului nu seamãnã
cu niciun act încheiat de noi cu
oricare dintre persoane sau
autoritãþi, pentru faptul cã are trei
elemente componente (familia/
nou-nãscutul, preotul ºi Dum-
nezeu) ºi este un act sãvârºit pe
verticala existenþei noastre
(pãmânt/cer). 

Pregãtirea spiritualã pentru
Botez constã în spovedania
pãrinþilor ºi naºilor copilului (oare
de ce trebuie neapãrat
spovedanie!?), iar cea materialã în
aducerea la bisericã a urmãtoarelor
obiecte: copie certificat naºtere
copil, lumânare de botez, un set
nou de hãinuþe, o bucatã de pânzã
albã de aprox. 1,5 m pãtraþi (sau un
prosop alb mai mare), o sticlã de
ulei, prospon ºi sãpun, o panglicã
(faºã) de culoare albã sau bleu.

Aºadar, Biserica nu
discrimineazã botezând copiii, ci
îºi manifestã dragostea ºi îºi aratã
grija pentru toþi oamenii ce sunt
trimiºi de Dumnezeu pe pãmânt. 

Preot Ionuþ Pãun
Bamberg

Taina Botezului – Biserica discrimineazã?
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La prima conferinþã de presã
din noul an 2016, Primarul Vienei
Dr. Michael Häupl, împreunã cu
Mag. Sonja Wehsely - Consiliera
pentru problemele de sãnãtate ºi
cu Prof. Dr. Med. UdoJanßen -
Directorul general al KAV
(Kranken Anstalt Verbund),
Uniunea Instituþiilor Spitaliceºti,
au prezentat jurnaliºtilor progra-
mul „Wiener Spitalskonzept
2030” (Conceptul Spitalicesc
Vienez 2030). Conferinþa de presã
a fost moderatã de colegul meu
Martin Ritzmaier,ºeful Biroului
de Presã al Primãriei Vienei.

Noul concept stipuleazã
planificarea sistemului de sãnãtate
vienez, pentru urmãtorii 15 ani,
astfel încât Spitalul Universitar
AKH, împreunã cu alte 6 spitale
vieneze (Krankenhaus Hietzing,
Wilhelminenspital, Krankenhaus
Nord, Donauspital, Kaiser-Franz-
Josef-Spital ºi Rudolfstiftung),
grupate pe 3 regiuni (Vest, Nord-
Est ºi Sud), care au colaborat la
realizarea acestui program, sã
poatã oferi pacienþilor cele mai
bune posibilitãþi de tratament, nu
numai la nivel european, ci chiar
pe plan mondial.

La conceperea programului
„Wiener Spitalskonzept 2030” au
muncit, timp de 2 ani, cei mai
experimentaþi specialiºti –
profesori universitari, medici,
economiºti, funcþionari ai
Primãriei Vienei –, iar dintre
aceºtia, un numãr de peste 30,
printre care Prof. Dr. Christian

Sebesta, Prim. Dr. Herbert Kurz,
Prim. Univ.-Prof. Dr. Josef
KARNER, Univ. Prof. Dr. Martin
Grabenwöger, Univ. Prof. Dr.
Tatjana Paternostro-Sluga, Prim.
Univ. Prof. Dr. Peter Ritschl, au
participat la Conferinþa de presã ºi
au fost felicitaþi oficial de cãtre
doamna Mag. Sonja Wehsely
pentru munca depusã. 

Programul „Wiener Spitals-
konzept 2030” cuprinde: lãrgirea
domeniilor de îngrijire, centrali-
zarea sistemului de urgenþã,
modernizarea dotãrii tehnice din
spitalele vieneze, reciclarea
cadrelor medicale care lucreazã în
aceste spitale – dintre care mulþi
specialiºti: medici, asistente
medicale, tecnicieni sunt veniþi
din alte þãri (foarte mulþi fiind
orinaginari din România). Vor fi
fãcute, astfel, investiþii de
milioane de , din care o parte vor
putea fi recuperate, de-a lungul
anilor, din costurile de spitalizare,
care la Viena sunt, dupã cum bine
se ºtie, foarte ridicate (o zi de
internare costã peste 1.200 , la
care se adaugã costurile pentru
analizele medicale ºi
medicamente). Cu toate acestea,
sute de români vin anual la Viena
pentru controale medicale ºi
operaþii, cum este cazul zecilor de
pacienþi veniþi anual pentru
transplant pulmonar ºi tratament
postoperativ trimestrial (iar
Ministerul Sãnãtãþii din România
plãteºte 120 000  pentru fiecare
pacient) – pe baza unui proiect

european coordonat de Prof.
Univ. Dr. Walter Klepetko, ºeful
Secþiei de Chirurgie toracicã de la
AKH, împreunã cu Prof. Univ.
Dr. Miron-Alexandru Bogdan,
membru titular al Academiei de
ªtiinþe Medicale,ªeful secþiei
pneumologie de la „Spitalul
Marius Nasta” din Bucureºti. Deºi
costurile pentru controalele
medicale ºi spitalizare, la spitalele
din Austria, sunt foarte mari, sute
de români – politicieni, preoþi,
artiºti, sportivi, oameni de afaceri
ºi chiar preºedintele României –
au venit totuºi, ºi vin în continuare
sã-ºi caute sãnãtatea la Viena.

La întrebarea pe care eu am
pus-o doamnei Mag. Sonja
Wehsely, Consiliera primãriei
vieneze, pentru problemele de
sãnãtate, dacã este mulþumitã de
prestaþia medicilor români ºi a
asistentelor medicale venite din
România, domnia sa a rãspuns:
„În spitalele noastre lucreazã
foarte multe cadre medicale venite
din România ºi din alte multe þãri
din întreaga lume, de pregãtirea ºi
de activitatea cãrora suntem foarte
mulþumiþi. Eu doresc românilor
multã sãnãtate ºi fericire, iar cei
care ne vor solicita ajutorul sunt
bineveniþi la tratament în Viena,
unde vor fi îngrijiþi cu
responsabilitate, cu toate cã, la
noi, costurile sunt foarte ridicate.”

De la Viena,Mihai
ANTHONY, 

Redactor, corespondent de
Presã acreditat în Austria

Românii sunt bineveniþi
la tratament în Viena

La început de an 2016, am primit o invitaþie extrem de onorantã din partea
Cercului Cultural Româno-Austriac UNIREA de la Wiener Neustadt. Mi se
propunea participarea cu lucrãri din creaþia personalã la omagierea Unirii
Principatelor Române, în cadrul comunitãþii româneºti din aceastã frumoasã
localitate austriacã. Am avut alãturi ca partener de dialog cultural pe scriitorul ºi
regizorul Horia Muntenuº, domnia sa prezentând filmul ,,Un arbore la mijloc de
lumi – Constantin Brâncuºi”.

Am acceptat imediat, mai ales cã eu cunoºteam o parte din creaþia domnului
Muntenuº ºi consideram cã ne completãm într-un dialog extrem de interesant
vizual ºi ideatic. Am realizat într-un timp extrem de scurt 13 lucrãri de graficã ce
aveau ca douã capete de pod, douã teme majore, ce mã preocupã – Umbra-OM sau
Amprenta umanã, Copacul ºi îngerul, pe care le-am reunit sub titlul generic ,,Între
spirit ºi materie”. Aºa cum mãrturiseam în cuvântul de deschidere omul este definit
de ceea ce înmagazineazã în perioada vieþii, de ceea ce acumuleazã, este spirit ºi
materie, dar devenind umbrã rãmâne doar spirit. În cea de-a doua temã am definit
copacul ca o cale spre divinitate, iar îngerul este cel ce ne protejeazã paºii sã nu ne
rãtãcim în vâltoarea vieþii cotidiene ºi sã uitãm de credinþã.

Surpriza a venit din partea organizatorului domnul Ioan GODJA director al
Cercului Cultural Româno-Austriac UNIREA ºi al Radio Tv UNIREA din Wiener
Neustadt care ne-a anunþat cã am fost invitaþi de cãtre Ambasada României de la
Praga, Cehia ºi de cãtre ICR Praga, Cehia sã ne prezentãm creaþiile. O onoare
pentru noi ºi de aceea þin sã mulþumesc ºi pe aceastã cale celor douã instituþii gazdã
ºi mai ales Excelenþei Sale însãrcinat cu afaceri a.i. Bogdan NEAGU, domnul
consilier Nicolae BLÎNDU, domnul Director ICR Ionuþ -Petre MUNTEANU,
doamnei Mariana MIHÃILÃ ºi Parohiei Ortodoxe Române, Sfantul Arhanghel
Mihail ºi Binecredinciosul Voievod ?tefan Cel Mare ºi Sfânt din Praga 5.

În cuvântul sãu de prezentare domnul Horia MUNTENUª a spus cã ,,printr-
un concurs miraculos de împrejurãri magice mã aflu pentru prima datã în aceastã
þarã de vis – Cehia ºi în acest oraº magnific din punct de vedere cultural. Celebrarea
Unirii de la 1859, 24 ianuarie, un eveniment istoric de o importanþã covârºitoare nu
doar pentru poporul român ci pentru conceptele culturale ºi politice ale vremii,
pentru întreaga Europã. Vorbim despre însemnãtatea a douã subiecte foarte
importante, iatã un grup de tineri entuziaºti ai vremii lui 1848 care ºi-au propus
foarte multe lucruri ºi unul dintre ele era realizarea Unirii Principatelor, totul sub
atenþia a unui mare diplomat al vremii Mihail Kogãlniceanu, care dupã parerea
mea, în concepþia proprie, o putem regãsi chiar ºi la unii cercetãtori mari ai noºtri
în istorie, cred cã a fost creierul întregii lor acþiuni a vremii. Sunt aici sã vorbesc ºi
de un alt subiect , marea personalitate a lui Constantin Brâncuºi, la fel de importantã
pentru poporul român, la fel de importantã pe plan mondial pentru popoarele lumii.
A avut discipoli germani, a avut discipoli japonezi, a avut discipoli americani.
Strãluceºte ºi pentru secolul XXI ca un avangardist uluitor. A fost de o bunãtate
absolutã. Filmul pe care l-am realizat e un film documentar cu o tentã de film
artistic. Acest film a fost primul meu film documentar. L-am realizat în 2009. A
fost prezentat în 2012 ºi în Academia Românã.” Dupã încheierea scurtului discurs
a urmat vizionarea filmului ce a impresionat în mod pozitiv publicul român prezent
în salã. Apoi tânãrul cercetãtor Rãzvan ROªU aducând cu sine un instrument
tradiþional – tulnicul, a susþinut o prezentare interesantã din punct de vedere
etnografic a ceea ce reprezintã instrumentul menþionat ºi tradiþia zonei sale de
baºtinã din zona Apusenilor, însoþindu-ºi alocuþiunea cu imagini proiectate.

Seara s-a încheiat cu un mic recital de muzicã folcloricã din zona Reghinului
susþinut de cãtre cunoscuta solistã Maria NEAG, care a interpretat chiar Hora Unirii
ºi unde sufletele de români prezenþi în numãr mare ,,ºi-au dat mânã cu mânã”.
Seara a coborât peste oraº o datã cu ninsoarea ce se aºternea în tãcere ca un covor
de luminã. A doua manifestare a avut loc la Sala de concerte Gemeindesaal din
localitatea Lichtenwörth, 2 km lângã Wiener Neustadt, avându-l ca gazdã pe
domnul Johann Prandl.

Invitaþi de marcã au fost doamna Gabriela Mihaela FOLFÃ ministru-consilier,
coordonator secþie consularã din Austria, preot paroh Rãzvan Florin GÂSCÃ de la
Biserica Ortodoxã Românã ”Sfânta Cuvioasã Paraschiva” din Wiener Neustadt ºi
pãrintele diacon Felician Petru VLADU de la Biserica Greco-Catolicã Românã din
Wiener Neustadt. Cea mai frumoasã prezenþã a fos a ÎPS Dr. Serafim JOANTÃ
Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei ºi Luxemburgului Mitropolit
Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale ºi de Nord, ce ne-a binecuvântat
ºi a þinut un cuvânt deosebit pentru noi, dar ºi pentru toþi românii din salã.

Pogramul a fost acelaºi pezentarea expoziþiei mele ,,Între spirit ºi materie”,
apoi filmul ,,Un arbore dincolo de lumi – Constantin Brâncuºi”, expunerea
etnologului Rãzvan ROªU ºi un concert amplu de muzicã folcloricã a solistei
Maria NEAG. Sperãm ca cei prezenþi, români stabiliþi în aceastã frumoasã zonã a
Austriei au apreciat efortul nostru de a le oferi o altfel de sãrbãtorire a unui
eveniment istoric ce a marcat evoluþia statului român. Mulþumesc tututror
organizatorilor din ambele state ºi sper ca de aceastã manifestare sã îºi aducã aminte
cu drag. Cu speranþe ºi bucurii sufleteºti m-am intors în þarã mândrindu-mã cã fac
parte din acest popor minunat, care nu îºi uitã istoria.

Cristina OPREA

De la suflet de român la suflet de român.

Eveniment cultural românesc pe alte
meleaguri cu prilejul UNIRII
PRINCIPATELOR ROMÂNE DE LA 1859

Conferinþ de presã de la primãria Vienei cu:
Prof. Dr. Med. Udo Jansßen, Mag. Sonja Wehsely, Dr. Michael Häupl, Martin Ritzmaier
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Dupã ce au demonstrat cã
sunt experþi în explozii, incendii,
medicinã, manipulare,
cucuvelele din televiziunile
naþionale au luat la dezbãtut
cazul copiilor luaþi de lângã
pãrinþi de statul norvegian. Am
auzit pãreri pro ºi contra
practicii de „confiscare“ a
copiilor în Norvegia, ici colo
putând sesiza urme vagi de
normalitate. Nu trebuie sã fii un
bun psiholog pentru a înþelege
cã, a lua un copil de lângã
pãrinþii lui, înseamnã a-l
traumatiza psihic. ªi bãtaia,
scandalurile sunt, la rândul lor,
generatoare de traume. Ei, de
aici începe rostogolirea
bulgãrelui de presupuneri. Ce ar
putea lãsa urme mai adânci în
sufletul unui copil? O palmã
datã de mamã sau de tatã, ori
smulgerea de lângã pãrinþi?
Pãrerile sunt împãrþite, iar
mentalitãþile multora dintre
compatrioþi (tributari ai

filosofiei „Eu te-am fãcut, eu te
omor!“) duc discuþia într-o zonã
mlãºtinoasã. Nu e normal sã îþi
educi copilul cu pumnul, cu
palma. Nu e normal nici ca un
stat, fie el ºi norvegian, sã
acþioneze ca un organ de
control, pus pe confiscat.
Vedeþi? Iar am ajuns într-un
punct în care, de oricare parte a
baricadei am încerca sã ne
situãm, vine un argument care
ne slãbeºte convingerile.
Discuþiile despre cum trebuie
educaþi copiii nu se tranºeazã la
talk-show-uri. Nu. Acolo se
poate discuta, cel mult, despre
atitudinea pe care un stat o poate
avea faþã de abuzurile comise de
alt stat împotriva cetãþenilor sãi.
Pe de altã parte, atunci când
alegi sã locuieºti într-o þarã cu
legi care þi se par aberante, îþi
asumi ºi latura mai puþin
convenabilã. Când îþi cumperi o
limuzinã de lux, cu un motor de
3000 centimetri cubi, nu poþi

avea pretenþia ca maºina aceea
sã consume patru litri la suta de
kilometri. Asta e, existã avantaje
ºi dezavantaje. Dacã mâine
doriþi sã vã mutaþi în Egipt,
pentru cã vã convin
temperaturile de acolo, faptul cã
staþi aproape de piramide,
temple ºi alte construcþii
extraordinare, trebuie sã luaþi
Egiptul cu bune ºi mai puþin
bune, sã vã asumaþi ºi
potenþialele neplãceri. Orice
discuþie despre situaþia intens
mediatizatã poate fi suspendatã
printr-un enunþ simplu: „Când
emigrezi într-o þarã, te supui
regulilor de acolo! Punct!“.
Fireºte, nu e normal ca statul
norvegian sã îþi ia copilul, firesc
ar fi sã te trimitã în þara din care
vii, dacã se constatã cã ai
încãlcat legile lor. Dar, astfel de
situaþii puteau fi evitate. Nu îþi
plac legile din Norvegia? Nu te
obligã nimeni sã stai acolo. De
ce nu parcheazã românii în

Austria aºa cum o fac în
România, la voia întâmplãrii?
Pentru cã, în Austria, ºmeche-
riile de felul ãsta se plãtesc
scump. Revenind la dramele
familiilor cãrora li s-au luat
copiii (cãci, orice ar fi, vorbim
despre niºte drame), ele sunt
exploatate emoþional, sunt prilej
de lamentare pentru o sumede-
nie de tãietori de frunze la câini
de prin studiouri. Analiºtii lui

peºte confundã legislaþii, culturi,
obiceiuri. Românii îºi educã
într-un fel copiii, norvegienii
altfel, americanii au alte
principii. Tocmai de aceea, ce se
aplicã într-un loc, nu e musai sã
funcþioneze în altã parte. Dar ºi
acest episod face parte din seria
subiectelor dezbãtute cu o
patimã sterilã.

Dragoº BAKO
http://www.tribuna.ro

De ce nu parcheazã românii
aiurea, în Austria

Ministerul Afacerilor Externe
(M.A.E.), în colaborare cu
Autoritatea Electoralã Permanentã
(A.E.P.), deruleazã o campanie de
informare în cadrul comunitãþilor
de români din afara þãrii, cu privire
la modul în care cetãþenii români cu
domiciliul sau reºedinþa în
strãinãtate îºi pot exercita dreptul de
vot, inclusiv prin corespondenþã. În
acest sens, invitãm cetãþenii români

din Austria interesaþi de subiect la o
întâlnire de informare cu
preºedintele AEP, doamna Ana
Maria Pãtru ºi cu ministrul delegat
pentru relaþiile cu românii de pretu-
tindeni, domnul Dan Stoenescu,
care va avea loc joi, 11 februarie
2016, de la ora 17.30, la sediul
Ambasadei României în Austria
(Prinz-Eugen-Strasse 60, 1040 Vie-
na). Deoarece numãrul locurilor

disponibile este limitat, vã rugãm sã
vã anunþaþi participarea pânã la 8
februarie a.c., orele 17, la adresa de
e-mail viena.events@mae.ro. 

Rezervarea locurilor se va face
în ordinea înregistrãrii.

Orice întrebãri sau nelãmuriri
pe tema votului în strãinãtate pot fi
adresate în avans Autoritãþii
Electorale Permanente, la adresa de
e-mail votstrainatate@roaep.ro .

Ambasada României  în Austria.
Actualitatea ambasadei

Depunerea cererilor de
finanþare pentru proiectele
destinate sprijinirii activitãþii
românilor de pretutindeni

Departamentul Politici pentru Relaþia cu
Românii de Pretutindeni (DPRRP) organizeazã în
perioada 1 februarie – 29 februarie 2016 sesiunea
de depunere a cererilor de finanþare pentru
proiectele destinate sprijinirii activitãþii românilor
de pretutindeni.

Cererile de finanþare trebuie sã respecte
coordonatele stabilite de Ghidul de finanþare – 2016
publicat pe pagina de internet www.dprp.gov.ro,
precum ºi termenul limitã de depunere.

Documentaþia de solicitare a finanþãrii va fi
depusã personal la sediul DPRRP, transmisã prin
poºtã recomandatã ori curier sau poate fi
înregistratã pe platforma on-line special dedicatã.

Transmiterea prin poºtã se va face la
urmãtoarea adresã: Departamentul Politici pentru
Relaþia cu Românii de Pretutindeni, Bulevardul
Primãverii, nr. 22, sector 1, cod poºtal 011972,
Bucureºti, România.

Accesarea platformei on-line se face prin link-
ul: http://uefiscdi-direct.ro/MAE-DPRP/ .
Utilizarea platformei implicã crearea unui cont de
utilizator ºi parcurgerea unei serii de paºi pentru
înregistrarea candidatului ºi parcurgerea tuturor
etapelor necesare depunerii cererii de finanþare.

Ambasada României  în Austria

Discuþie cu cetãþenii români privind votul în strãinãtate
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„În primul rând vom lucra în
beneficiul românilor din diaspora ºi al
românilor din vecinãtate, acordându-le o
atenþie egalã (...) Misiunea lor este una
foarte importantã: sã promoveze valorile
naþionale dincolo de hotarele þãrii noastre.“

- Domnule Ministru, ce doriþi sã
schimbaþi în abordarea problematicilor
românilor din afara graniþelor, cu experienþa
Dumneavoastrã de diplomat de carierã?

- Problematica românilor de peste hotare
este una complexã, caracterizatã printr-un
continuu dinamism. Experienþa dobânditã în
calitate de diplomat m-a ajutat sã înþeleg
nevoia de actualizare permanentã a politicilor
ºi a programelor în concordanþã cu nevoile
românilor de pretutindeni. Românii din afara
þãrii, precum ºi cei de acasã, îºi doresc instituþii
care sã funcþioneze integru ºi transparent,
astfel încât interesele lor sã vinã pe primul loc.
Unul dintre elementele definitorii ale
mandatului meu este transparenþa. Acest
principiu va guverna întreaga activitate a
instituþiilor pe care le coordonez. O primã
mãsurã relevantã în acest sens este publicarea
listei tuturor proiectelor finanþate în anul 2015
de cãtre Departamentul Politici pentru
Relaþiile cu Românii de Pretutindeni.
Consider cã transparenþa este cea mai simplã
modalitate prin care le putem arãta românilor
de peste hotare cã misiunea noastrã este de a
acþiona în interesul lor.

- Este tinereþea un atu, sau o provocare,
în acest caz?

- Important este modul în care privim
lucrurile. Din punctul meu de vedere, tinereþea
mã ajutã sã abordez problematici complexe ºi
delicate cu un plus de energie ºi determinare.
Relaþia cu românii de pretutindeni este
dinamicã, iar pentru a putea rãspunde în mod
real nevoilor corelate domeniului este necesarã
o comunicare cât mai eficientã cu aceºtia. Voi
încerca sã utilizez noile tehnologii în
activitatea noastrã, astfel încât sã facilitãm
interacþiunea cu cei în interesul cãrora lucrãm.
Cu toate acestea, complementar profilului
personal, sunt de pãrere cã echipa joacã un rol
important în activitatea oricãrui ministru.

Acesta este motivul pentru care colaborez cu
persoane care înþeleg sensibilitatea
problematicii ºi care, printr-o atitudine
proactivã, rãspund dificultãþilor întâmpinate
de românii de peste hotare.

- Care sunt prioritãþile mandatului
dumneavoastrã?

- În primul rând vom lucra în beneficiul
românilor din diaspora ºi al românilor din
vecinãtate, acordându-le o atenþie egalã.
Printre principalele puncte de pe lista noastrã
de prioritãþi se aflã organizarea unor sesiuni de
informare privind votul prin corespondenþã.
Acestã nouã lege reprezintã un prim pas fãcut
de România pentru facilitarea ºi stimularea
exercitãrii dreptului la vot de cãtre românii cu
domiciliul sau reºedinþa în strãinãtate. Pe de
altã parte, la nivel instituþional, continuãm
procesul de transparentizare prin mãsuri ce vin
în sprijinul celor care doresc sã acceseze
fonduri nerambursabile. Aici mã refer la
elaborarea unui nou ghid de finanþare, care sã
prezinte în mod clar procedurile ºi criteriile de
evaluare pentru acordarea finanþãrilor, dar ºi la
crearea unei platformei online de depunere a
proiectelor de cãtre mediul asociativ
românesc. În ceea ce priveºte problematica
românilor din vecinãtate, am iniþiat demersuri
pentru înfiinþarea unor centre culturale
româneºti în comunitãþile istorice. Iniþiativa se
înscrie într-o serie mai largã de mãsuri menite
sã promoveze pãstrarea limbii ºi culturii
române în aceste comunitãþi. În acelaºi timp,
urmãrim sã purtãm un dialog direct ºi deschis
cu membrii comunitãþilor româneºti, iar noile
tehnologii au potenþialul de a transforma actul
de guvernare într-unul favorabil implicãrii
cetãþeanului.

- Ce fel de proiecte finanþaþi în anul
2016, prin DPRP? Care sunt criteriile de
selectie?

- Principalele linii ale proiectelor
Departamentului Politici pentru Relaþia cu
Românii de Pretutindeni sunt: educaþia,
cultura, spiritualitatea ºi mass-media. Îmi
doresc ca procesul de selecþie al proiectelor
care solicitã finanþare din partea
Departamentului sã fie unul transparent, iar în
acest sens am iniþiat modificarea legii pentru

alcãtuirea unei comisii externe de experþi,
formatã din specialiºti din cadrul instituþiilor
cu atribuþii în domeniul românilor de
pretutindeni. Este datoria noastrã sã pãstrãm
vie identitatea româneascã de peste hotare ºi
ne vom asigura, prin instrumentele
instituþionale care ne stau la dispoziþie, cã acest
obiectiv este împlinit. 

- Dupa aceastã înâlnire cu românii din
Germania, care este pãrerea dumneavoastrã
despre rezovarea problemelor pe care aceºtia
le întâmpinã?

- Comunitatea româneascã din Germania
este bine integratã ºi cuprinde preponderent
oameni de succes, care contribuie la
bunãstarea întregii societãþi germane. În cadrul
întâlnirii de la Berlin, i-am încurajat sã îºi
asume un rol cât mai activ de reprezentare atât
în raport cu cetãþenii ºi autoritãþile germane,
cât ºi în raport cu alþi români care ar putea avea
nevoie de sprijin. În plus, am reiterat
importanþa unei bune colaborãri cu
reprezentanþii comunitãþii româneºti, dar ºi cu
autoritãþile germane în ceea ce priveºte
oportunitãþile economice, comerciale,
culturale ºi ºtiinþifice. Referitor la problemele
pe care aceºtia le întâmpinã, atât premierul
Dacian Cioloº, cât ºi eu i-am asigurat de
întregul sprijin al Guvernului României. În
mod specific, românii din Germania ne-au
semnalat nevoia îmbunãtãþirii asistenþei
consulare, mãsurã deja pusã în practicã de
Guvern prin adoptarea strategiei pentru
extinderea reþelei consulare a României în
Germania. 

- Aþi fi de acord sã susþineþi înfiinþarea
unui Centru Cultural român la Nürnberg?

- Sunt convins cã înfiinþarea, cu
respectarea legislaþiei specifice în vigoare în
R.F. Germania, a unui Centru Cultural al
comunitãþii româneºti cu sediul la Nürnberg
sau la München, dat fiind potenþialul deosebit
pe care îl oferã landul Bavaria, ar contribui în
mod determinat la coagularea unui pol cu rol
spiritual ºi educativ, de perpetuare a tradiþiilor
culturii române, dar ºi de interacþiune cu
bogata ºi creativa scenã culturalã germanã
contemporanã.Pe lângã posibilitãþile de
susþinere a proiectelor viitorului Centru,
încadrabile în condiþiile stipulate de Legea nr.
321/2006, mai semnalez, cu aceastã ocazie, ºi
oportunitatea colaborãrii cu Institutul Cultural
Român „Titu Maiorescu” de la Berlin, care
funcþioneazã în cadrul reþelei institutelor

culturale româneºti din strãinãtate (în cadrul
legal constituit de HG 492/2004, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare) ºi care
reprezintã România în clusterul EUNIC –
Berlin, Asociaþia Institutelor Culturale
Europene din Berlin, înfiinþatã în 2003.

- Trãiesc românii din þarã, dupã 26 de
ani de la evenimentele din decembrie 1989
(în special bãtrânii ºi studenþii),mai bine ca
cei din diaspora?

- România, în ultimii 26 de ani, a
înregistrat o evoluþie în ceea ce înseamnã
stabilitatea ºi maturitatea democraticã,
aspectele economice derivând din aceastã
stabilitate. Dezvoltarea þãrii noastre este un
proces continuu la care participã atât instituþiile
statului, cât ºi societatea civilã, iar pentru o
evoluþie sãnãtoasã trebuie sã ne bazãm pe
acest efort comun. Aici participã, bineînþeles,
ºi românii din afara graniþelor, care au rãmas ºi
îºi doresc sã rãmânã în strânsã legãturã cu þara
lor. Una dintre principalele noastre misiuni, a
celor de la Departamentul Politici pentru
Relaþia cu Românii de Pretutindeni, este sã
menþinem vie aceastã conexiune dintre
comunitãþile româneºti din strãinãtate ºi locul
pe care aceºtia îl numesc acasã.

- Ce mesaj doriþi dumneavoastrã sã
transmiteþi românilor din diaspora, cititorilor
ziarului VOCEA TA?

- Românii din diaspora fac eforturi pentru
a menþine unite comunitãþile noastre din afara
graniþelor, de aceea doresc sã le mulþumesc
pentru implicarea constantã ºi vreau sã îi
asigur de întreaga mea susþinere. Misiunea lor
este una foarte importantã: sã promoveze
valorile naþionale dincolo de hotarele þãrii
noastre.

Interviu cu ministrul pentru Românii de
Pretutindeni, dl. Dan Stoenescu

Ce poate fi mai frumos decât
pasul lângã pas? Nimic, absolut
nimic! Noi înºine suntem pasul, o
poveste compusã din clipe, din nou
lângã NOU. Ne curge clepsidra, aºa
cum nisipul este însãºi piatra, suntem
însãºi NOI, ieri ºi azi, mâine peste
ani. Imposibilul posibil! Posibilul
imposibil! Superbã poveste,
impresionantã adunare din fulgi, din
zile, din împliniri. Undeva departe,
undeva aproape, oriunde existã

trecere, existã poveste. Povestea
fiecãrui an ce trece! Trece împreunã
cu noi ºi asta-i important. Devenim,
cu fiecare an o poveste. TU,
cititorule! În „VOCEA TA” mã
regãsesc, mã îndepãrtez sã mã pot
apropia, mã înalþ ca sã pot zbura spre
sufletul tãu. Gândul tãu, povestea
mea, iubirea ta, cuvântul meu, iatã
unde sunt, unde am ajuns, la o altã
trecere peste timp. Timpul meu,
timpul tãu, timpul ce se uitã înainte,

ducând mai departe amintirile.
Fiecare articol din ziar este o
amintire, fiecare premiu este o
fotografie a sufletului, a pasiunii, a ta,
a mea, a unor oameni adevãraþi,
pasionaþi de iubirea cuvântului, a
atingerii unor suflete ce trãiesc pentru
a citi, pentru a fi aproape de bucuria
numitã jurnalism. Îmi este atât de dor
de mâine, de cuvântul pe care-l voi
face captiv în mintea mea, pentru
sufletul tãu, drag ecou. Privesc peste

fruntea secundelor ºi mã gãsesc
minutele din orele ce mã parcurg,
aºa, uºor spre mai departe. Ascultã
cum se scurge lumina spre searã!
Opreºte-te pentru o zi, opreºte-te
pentru a închide cercul iubirii de
semeni. Voi, noi, iatã reþeta fiecãrui
an, iatã fragmente dintr-o superbã
poveste. Iatã, ÎNTREGUL. Tu, eu,
noi „VOCEA TA”. Undeva departe,
atât de aproape! Undeva aproape,
niciodatã departe! Aproape, cãlimara

sufletului! Departe, atâta lini,
povestea unor vieþi, cuvinte ce
vorbesc în tãcere! ªoptesc atât de
multe în pagina unui ziar, în pagina
unui alt an ce a venit, ce merge, pas
lângã pas… Unul TU, cititorule, unul
EU, un senior editor dintr-un ziar
cãruia îi doresc mulþi,  mulþi ani! Þie,
cititorule – ASCULTÃ, citeºte,
CITEªTE ºi ascultã „VOCEA TA”!

dr. jr. Vali NIÞU
senior editor – VOCEA TA

Anul NOU – precum o poveste

• Centre culturale româneºti în comunitãþile istorice
• Îmbunãtãþirea asistenþei consulare 



La 21 ianuarie, domnul Mihnea Motoc,
ministrul român al apãrãrii naþionale, a efectuat o
vizitã la Spitalul Militar Reine Astrid din
Bruxelles, unde sunt internate în prezent ºapte
victime ale incendiului din clubul Colectiv de la
30 octombrie 2015 ºi unde doi foºti pacienþi
continuã tratamentul ambulatoriu.

În semn de recunoºtinþã a Guvernului
României pentru profesionalismul ºi dedicaþia
personalului de la acest spital faþã de grupul
pacienþilor români ºi al însoþitorilor lor, ministrul
român al apãrãrii a acordat cu acest prilej
decoraþia Emblema de Onoare a Armatei
României Spitalului Militar Reine Astrid.
Ministrul a decorat cu aceastã distincþie mai
mulþi medici ºi membri ai personalului de
specialitate care s-au implicat din primul
moment în tratarea pacienþilor români, între care
directorul Spitalului Militar Reine Astrid,
colonel doctor Guy Borgers ºi ºeful Secþiei de
Mari Arºi, colonel doctor Serge Jennes.

De asemenea, domnul ministru Mihnea
Motoc i-a înmânat ºefului Secþiei Mari Arºi o
plachetã a Ministerului Apãrãrii Naþionale în
semn de distincþie particularã pentru întregul
colectiv secþiei.

Dupã încheierea ceremoniei, ministrul
român al apãrãrii naþionale a vizitat câþiva
pacienþi ºi a discutat cu familiile acestora despre
evoluþia proceselor de vindecare ºi perspectivele
de recuperare pe mai departe, reasigurându-le de
întreg sprijinul Guvernului României.

Informaþii suplimentare:
La 7 noiembrie 2015, 8 victime ale

incendiului din Clubul Colectiv (Bucureºti, 30
octombrie 2015) au fost transferate la Spitalul
Militar Reine Astrid din Bruxelles, Secþia Mari
Arºi. În urma excelentei cooperãri a autoritãþilor
române cu Spitalul Militar din Bruxelles, la 8
ianuarie a fost transferatã la acest spital o altã
pacientã victimã a incendiului, din Olanda. La 21
ianuarie a fost transferat un nou pacient, din
România. În perioada 8 – 15 ianuarie, au fost
externaþi trei pacienþi români din primul grup,
dintre care doi continuã tratamentele la acelaºi
spital, în regim ambulatoriu. Al treilea pacient
revine periodic pentru tratament ºi evaluare.

Sursa: rombel.com

Ceremonie de
decorare a Spitalului
Militar Reine Astrid
de cãtre ministrul
român al apãrãrii
naþionale, domnul
Mihnea Motoc 

Investitori discreþi, în cãutare de
plasamente imobiliare care sã le
sporeascã veniturile, milionarii
belgieni au gãsit în România locul
potrivit pentru extinderea afacerilor
concentrate, cu precãdere, în þara de
origine.

Au investit pânã acum peste un
miliard de euro în proprietãþi
româneºti, majoritatea înainte de
crizã, dar au proiecte de viitor care
implicã alte sute de milioane de
euro. Spre comparaþie, investiþiile
strãine directe realizate de
companiile belgiene în România s-
au ridicat în 2014 la 1,28 mld. euro,
având o pondere de 2,1% în total,
potrivit datelor Bãncii Naþionale a
României (BNR).

O caracteristicã definitorie
pentru aceºtia este cã îºi susþin
afacerile imobiliare din propria
avere, împrumuturile fiind o
practicã excepþionalã. Plasamentele
lor sunt direcþionate, în special,
cãtre hale de depozitare ºi spaþii
industriale, urmate de parcuri de
retail ºi clãdiri de birouri.

Averea cumulatã a celor ºapte
grupuri de investitori belgieni
identificate de Capital depãºeºte 1,5

mld. euro ºi a fost dobânditã, în
cazul majoritãþii, prin moºtenire de
familie. Dintre aceºtia, doar
grupurile de investitori reprezentate
de Steven Van Den Bossche ºi Carl
Decoopman au realizat demersuri
concrete de lichidare a activelor
imobiliare acumulate în România
înainte de crizã, restul ºi-au
reactivat programul local de
investiþii, dupã o pauzã în anii de
regres economic.

Ca model de accesare a pieþei
imobiliare româneºti, milionarii
belgieni s-au asociat cu parteneri
locali sau au fost convinºi de alþi
investitori care cunoºteau deja
piaþa. De regulã, proiectele
dezvoltate de aceºtia în România
sunt destinate vânzãrii, iar
veniturile obþinute sunt reinvestite
în proiecte noi.

Bani din vânzare
Grupul de investitori belgieni

coordonat de antreprenorii Steven
Van Den Bossche ºiCarl
Decoopman a dezvoltat la nivel
local opt parcuri de retail în Sibiu,
Târgu Mureº, Brãila, Craiova,
Bacãu, Focºani, Botoºani ºi

Drobeta-Turnu Severin ºi mai
deþine sute de hectare de teren în
Bucureºti ºi în þarã. Încã de la
început, strategia lor a implicat
dezvoltarea ºi vânzarea imediatã a
proiectelor. Într-o rafalã de
tranzacþii, investitorii au reuºit sã
încaseze înainte de crizã 230 mil.
euro din vânzarea parcurilor din
Sibiu, Târgu Mureº ºi Brãila.

În 2009, BelRom - compania
prin care belgienii investesc pe piaþa
localã - a ratat o tranzacþie de circa
100 mil. euro, dupã ce New Europe
Property Investments (NEPI) a
refuzat sã mai finalizeze achiziþia
celor douã proiecte din Focºani ºi
Bacãu. Ruperea înþelegerii dintre
cele douã pãrþi a fãcut ca datoriile
belgienilor sã se adune ºi sã
genereze întârzieri de platã cãtre
creditori.

În 2011, acþionarii BelRom s-au
împãrþit în douã grupuri, separându-
ºi proprietãþile. Echipa formatã din
Steven Van Den Bossche ºi Kris
Carton a pãstrat parcurile de retail
din Bacãu (preluat în insolvenþã de
finanþatorul KBC Bank) ºi Focºani
(în insolvenþã) ºi terenurile din
Craiova (pe care a fost construit
Electroputere Parc - aflat ºi el în
insolvenþã), Deva ºi Râmnicu
Vâlcea. De cealaltã parte, grupul
condus de Carl Decoopman a rãmas
cu Severin Shopping Center
(vândut în 2013 cãtre NEPI) ºi cu
terenurile din Botoºani (pe care în
2011 a fost inaugurat un centru
comercial), Piatra-Neamþ ºi Roman.

Cu alte cuvinte, parcursul
BelRom a fost unul de creºtere
fulminantã înainte de crizã ºi de
prãbuºire rapidã dupã 2009, iar
acum se aflã într-un proces de
retragere de pe piaþa localã.

Sursa: capital.ro
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Restaurantul cu trei stele
„Hof van Cleve“ din
Kruishoutem (Flandra, Belgia)
al lui Peter Goossens a obþinut o
nouã distincþie de prestigiu, de
aceastã datã de la influentul site
culinar WBP Stars: acesta l-a
desemnat cel mai bun
restaurant din lume în cel mai
recent Top 60, informeazã
7sur7.be.

În acest clasament, el le
devanseazã pe cele douã

referinþe absolute în
gastronomie „El Cellar De Can
Rocca (din Girona, Spania,
locul al doilea) ºi „L’Hôtel de
Ville“ (Lausanne, Elveþia, locul
al treilea). Restaurantul „Hof
van Cleve“ „atinge un
asemenea nivel de excelenþã,
imaginaþie, geniu, inteligenþã,
clarviziune, dispune de o atât de
înaltã mãiestrie ºi asigurã o
primire atât de cãlduroasã încât
toþi ar trebui sã îi calce pragul

într-o bunã zi...Bucãtãria lui
Peter Goossens îmbinã perfect
clasicul ºi modernul, creativita-
tea ºi tehnicile moderne. Totul
se concentreazã în jurul
produsului. La masã se servesc
doar cele mai bune ingrediente,
de o calitate ireproºabilã, iar
pregãtirea este aerisitã ºi foarte
personalã“, precizeazã blogul
culinar referindu-se la laureatul
din acest an.

Sursa: AGERPRES

Restaurantul belgian „Hof van Cleve“,
desemnat cel mai bun din lume de WBP Stars

Un „motor ascuns“ a fost descoperit montat pe
bicicleta belgiencei Femke Van den Driessche, acesta
fiind primul caz de escrocherie mecanicã în ciclism la
nivel înalt, a declarat, duminicã, preºedintele Uniunii
Cicliste Internaþionale (UCI), cu ocazia Campionatelor
Mondiale de ciclo-cros de la Heusden Zolder (Belgia),
informeazã AFP, citatã de Agerpres.

„Noi credem clar cã a existat o fraudã tehnologicã,
pentru cã s-a depistat un motor ascuns“, a declarat Brian
Cookson într-o conferinþã de presã. Bicicleta suspectã a
fost descoperitã sâmbãtã, în timp ce existau suspiciuni
privind existenþa unor motoare electrice ascunse, pânã
în acel moment nedovedite, agitând lumea sportului cu
pedale de mai mulþi ani.

„Dopajul mecanic a devenito realitate“, a afirmat
Brian Cookson. „Ceea ce am descoperit este un semnal
clar. De multe ori s-a râs atunci când s-a fãcut referire la
un dopaj mecanic, dar acum ºtim cã unii cicliºti
utilizeazã astfel de procedee“, a mai spus responsabilul
britanic în cadrul unei conferinþe de presã.

UCI a anunþat cã a descoperit bicicleta la o
concurentã înainte ca Federaþia belgianã sã anunþe cã
este bicicleta belgiencei Femke Van den Driessche, iar
o „fraudã tehnologicã“ a putut fi constatatã. Concurenta,
favoritã în aceastã cursã, a abandonat la jumãtatea cursei
din cauza unor probleme mecanice.

Acest caz de dopaj mecanic la Campionatele
Mondiale de ciclo-cros este o premierã în istoria
ciclismului. Conform regulamentului, ciclistul se
expune la o descalificare, o suspendare de cel puþin ºase
luni ºi o amendã care se poate ridica la 200.000 de franci
elveþieni.

Sursa: protv.ro

Un „motor ascuns“ intr-o
bicicletã, primul caz de
escrocherie mecanicã în
ciclism la nivel înalt

România nu este singura þarã
din Europa care luptã împotriva
fumatului.

Chiar dacã multe persoane se
plâng de faptul cã fumatul va fi
interzis în locurile publice, în þara
noastrã, o altã þara europeanã
doreºte sã ia mãsuri mai drastice,
informeazã bn24.ro. Potrivit
vicepreºedintelui celui mai mare
sindicat al medicilor din Belgia,
sãnãtatea copiilor este pusã pe
primul loc, iar de aceea, cea mai
bunã variantã este interzicerea
fumatului în locuinþe. „Copiii sunt
cei mai vulnerabili la tutun, sunt
victimele frecvente ale infecþiilor
respiratorii, iar când stau într-un
mediu de fumãtori sunt într-un ºi
mai mare dezavantaj. În acel
moment aceste infecþii se agraveazã
ºi devin mai greu de tratat”, a
transmis Roland Lemye pentru a-ºi
explica scrisoarea deschisã
publicatã în cotidianul Le Soir.

Liderul sindicatului medicilor a
transmis ºi faptul cã nu îi va fi foarte
greu sã facã în aºa fel încât o astfel
de lege sã fie adoptatã în Belgia,
deoarece are parte de suficientã

susþinere.
„Eu nu mã exprim în sensul

unei interdicþii. Este vorba mai
degrabã de dreptul copiilor de a trãi
într-un mediu fãrã fum. Copiii ar
trebui sã poatã sã ajungã acasã ºi sã
se joace fãrã sã inhaleze fum. Acolo
unde ei stau de obicei, în camera de
dormit sau atunci când sunt în
maºinã”, a spus Roland Lemye.

Acesta a mai transmis ºi faptul
cã este foarte greu de verificat ºi
sancþionat dacã cineva fumeazã în
prezenþa unui copil.

„Cred cã este nevoie în primul
rând de convingere, presiune ºi
pedagogie, înainte de a sancþiona. E
acelaºi lucru ca într-un caz de

maltratare. Dacã baþi un copil acasã,
va fi greu sã gãseºti pe cineva care
poatã depune mãrturie în sensul
acesta. Dar dacã existe probe
externe care demonstreazã asta, i-
am putea face o vizitã acasã cu
Asociaþia Naþionalã pentru Copii
(n.r. ONE Belgia). Este o speþã în
care aceasta poate acþiona prin
consiliere ºi presiuni”, a mai
precizat Roland Lemye.

Cele mai dure legi anti-fumat
sunt în Melbourne sau Tokyo, acolo
unde este interzis complet fumatul
în apropierea instituþiilor publice sau
de sãnãtate, în parcuri, pe plaje sau
în anumite cartiere.

Sursa: capital.ro

Fumatul în locuinþe ar
putea fi interzis în Belgia

Eveniment excepþional pentru iubitorii de
muzicã clasicã. Orchestra Românã de Tineret
dirijatã de Cristian Mandeal a fost prezentã la
Bruxelles la celebra salã BOZAR într-un concert
de galã al Fundatiei Olivia Hendrickx, eveniment
care a avut loc la 1 februarie 2016. Orchestra
Românã de Tineret i-a avut ca soliºti cu aceastã
ocazie pe Aleksey Semenenko – vioarã (laureat al
ediþiei 2015 a concursului Regina Elisabeta), Olga
Pasichnyk – soprano, de asemenea laureata a

Concursului Regina Elisabeta ºi Ivan Ludlow -
bariton, având în program arii ºi uverturi din opere
de Rossini, Mozart, Bizet ºi celebre lucrãri
concertante pentru vioarã de Ceaikovski ºi
Waxman, dar ºi nelipsita Hora staccato de
Dinicu/Vladigherov. Concertul a avut loc în
prezenþa A.S. R. Prinþesa Astrid. Organizatori :
Centrul Naþional de Artã „Tinerimea Românã” ,
Fundatia OLIVIA, European Artists Management

Sursa: rombel.com

Concert de galã al Fundaþiei Olivia Hendrickx



Institutul Cultural Român Bruxelles si
Ambasada României în Regatul Þãrilor de Jos
au lansat traducerea în neerlandezã a
romanului Cartea ºoaptelor/ Boek der
fluisteringen de Varujan Vosganian, vineri, 22
ianuarie 2016, orele 17:30, la sediul de la Haga
al ambasadei. Evenimentul, a fost dedicat
celebrãrii Zilei culturii naþionale, ºi a avut loc
în prezenþa scriitorului, a traducãtorului operei,
Jan Willem Bos ºi a editorului Pegasus din
Amsterdam. Programul a cuprins prezentarea
cãrþii ºi dialog cu publicul în românã ºi în
englezã. Cartea a fost tradusã cu sprijinul ICR,
prin Centrul Naþional al Cãrþii.

‘Aceastã operã, o cronicã pitoreascã a
vieþii într-un cartier armenesc dintr-un oraº din
România, dupã al doilea rãzboi mondial, este
în acelaºi timp o poveste emoþionantã a unei
familii dar ºi a unei comunitãþi, pe care istoria
nu a tratat-o cu blândeþe. Suntem onoraþi cã
scriitorul va participa la prezentare.’ declarã
Susan van Oostveen, directoarea editurii
Pegasus. Jan Willem Bos (n. în 1954, Olanda)
a studiat limba ºi literatura românã la
Universitatea din Amsterdam ºi a tradus în
neerlandezã peste 25 de volume ale unor
scriitori precum Ana Blandiana, Mircea
Cãrtãrescu, Norman Manea, Marin Sorescu,
Urmuz º.a. A alcãtuit o antologie de prozã
modernã româneascã, Moderne Roemeense
Verhalen (2008, editura Atlas) ºi este co-autor,
împreunã cu traducãtorul literar Jan H.
Mysjkin, al unei antologii de poezie din
Republica Moldova (Een bloem van bloed
met besneeuwde blaadjes, 2015, Editura
PoezieCentrum).

‘Sunt încântat cã aceastã carte a apãrut ºi în
neerlandezã. Este un roman de rãsunet
european ºi chiar mondial; de aceea o versiune
în limba neerlandezã nu putea sã lipseascã. De
asemenea, consider cã este ºi importantã
pentru statutul literaturii române în spaþiul
neerlandofon ca o carte de aceastã talie sã fie
publicatã în Olanda ºi Belgia,’ declarã Jan
Willem Bos. Pegasus este o editurã olandezã
specializatã în literatura þãrilor est ºi central-
europene. Evenimentul s-a încadrat în strategia
multianualã a Institutului Cultural Român de
sprijinire a traducerilor din literatura românã ºi
marcheazã’ anul cãrþii’ în Olanda.

Sursa: agerpres.ro

Lansarea romanului
Cartea ºoaptelor de
Varujan Vosganian în
limba neerlandezã

Baletul naþional olandez prezintã
din 6 februarie — premiera fiind
jucatã cu casa închisã — o
personalitate care a devenit sinonimã
cu senzualitatea debordantã ºi, în
cele din urmã, cu trãdarea fatalã.

Nãscutã în nordul Olandei, la
Leeuwarden, Margaretha Geertruida
Zelle a fost ucisã la 41 de ani de un
pluton de execuþie francez, în 15
octombrie 1917, dupã ce a fost
acuzatã de spionaj în favoarea
Germaniei în timpul Primului
Rãzboi Mondial. Înainte de rãzboi
ajunsese sã fie cunoscutã mai întâi
în sãlile de spectacole pariziene ºi
apoi în toatã Europa, depãºind
limitele moravurilor victoriene ºi
apãrând adesea pe scenã doar cu un
voal de mãtase ºi o brasierã cu pietre
strãlucitoare. Cu dansurile sale cu iz
oriental, este consideratã una dintre
primele dansatoare exotice de
renume.

Povestea ei va fi spusã prima
datã „pe poante“. „Am vrut sã
montez un balet dramatic..., aºa cã
am cãutat un subiect care a avut

legãturã cu dansul“, a spus Ted
Brandsen, director al Baletului
naþional olandez ºi coregraf al
spectacolului. „Mata Hari m-a
fascinat dintotdeauna. Era ºi
olandezã, lucru pe care mulþi nu îl
ºtiu“, a adãugat el.

Ideea de a realiza un nou balet
de anvergurã a apãrut în urmã cu
patru ani, când Brandsen i-a
împãrtãºit-o compozitorului britanic
Tarik o’Regan, nominalizat de douã
ori la Grammy Awards, ºi proiectul
a început sã prindã contur.

Timp de douã ore, peste 60 de
balerini evolueazã cu graþie,
spunând povestea vieþii agitate a lui
Mata Hari, îndeosebi în anii ei
parizieni, când a avut mulþi iubiþi,
printre care ar fi fost ºi compozitorul
italian Giacomo Puccini. În balet
vor fi utilizate peste 300 de
costume, la care s-a lucrat trei ani,
balerinii urmând sã întruchipeze
senzualitatea dansatoarei fãrã
erotism, promite Brandsen.

„Sã mã aflu atât de aproape de
povestea vieþii ei este o ocazie sã o

cunosc mai bine. Ea a rãmas o
enigmã pentru mine. Era numai
dansatoare? A fost cu adevãrat
spioanã sau numai o victimã a
circumstanþelor? Cine ºtie?“, se
întreabã retoric interpreta rolului
principal, Anna Þigankova, care îºi
pune în valoare pe scenã experienþa
de la Teatrul Bolºoi din Moscova.

Divorþatã de un ofiþer olandez,
Margaretha Geertruida Zelle s-a
trezit deodatã fãrã un ban ºi a luat
drumul Parisului, în 1904, ca sã
înceapã o nouã viaþã. ªi-a luat
numele de Mata Hari, nume
indonezian care înseamnã „Ochiul
Zilei“, ºi a adoptat stilul de dans
javanez pentru spectacolele sale
erotice. Renumele „frumuseþii sale
exotice“ s-a rãspândit repede în
Europa ºi, când celebritatea a
început sã pãleascã, dansatoarea se
afla la Berlin la izbucnirea
rãzboiului, în 1914. A fost recrutatã
de germani pentru a spiona în Franþa
ºi Marea Britanie. În prezent mulþi
istorici apreciazã totuºi cã ea nu a
spionat niciodatã serios, ci doar
acceptat propunerea nemþilor pentru
bani ºi strãlucire.

Mata Hari a fost arestatã când
încerca sã ajungã pe front, unde se
gãsea iubitul ei de atunci, un ofiþer
rus, Franþa acuzând-o cã este agent
dublu. A fost executatã într-o
dimineaþã friguroasã de toamnã la
Vincennes. Ea ar fi refuzat sã fie
legatã la ochi ºi ar fi trimis sãrutãri
spre cãlãii ei. Potrivit lui Ted
Brandsen, Mata Hari ar fi „murit cu
capul sus“.

Statutul ei de femeie fatalã avea
sã fie consacrat în 1931, când actriþa
suedezã Greta Garbo a interpretat
personajul Mata Hari într-un film cu
acelaºi nume.

Ted Brandsen ºi Anna
Þigankova spun cã povestesc viaþa
unei femei cu „spiritul liber“,
captivã într-o lume pe care nu o
înþelegea.

Sursa: AGERPRES
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La aproape un secol dupã executarea ei pentru spionaj,
legendara dansatoare exoticã Mata Hari este eroina unui

spectacol de balet montat în þara sa natalã, Olanda, primul
despre viaþa acestei pioniere a erotismului, relateazã luni AFP.

Mata Hari este eroina unui
spectacol de balet în Olanda



Mirik Milan, un fost
promoter de club din Amsterdam
în vârstã de 35 de ani, a devenit
„primar de noapte” în capitala
Olandei în 2014, o titulaturã din
spatele cãreia ºi-a propus sã
creeze districte speciale pentru
afaceri dupã lãsarea întunericului,
scrie CityLab, echilibrând dorinþele
unor localnici de a avea o viaþã de
noapte vie cu cele ale
oamenilor care vor doar liniºte ºi
pace la sfârºitul zilei. Milan
militeazã pentru crearea în oraº a
unei zone cu un sistem economic
care sã funcþioneze 24 de ore pe
zi, dotatã cu spaþii de lucru, locuri
cu mâncare sau o librãrie pentru
studenþi deschise toatã noaptea. O
iniþiativã menitã sã modifice
percepþia oficialilor asupra vieþii de
noapte, presãratã cu infracþiuni ºi
trotuare îmbibate cu vomã.

Jobul lui Milan este de a
gestiona ºi de a îmbunãtãþi relaþiile
dintre afacerile de noapte, localnici
ºi primãria din Amsterdam.
Activitatea lui ºi a colegilor sãi s-a

dovedit atât de eficientã, încât
conceptul a fost preluat în
Paris, Toulouse ºi Zurich, care au la
rândul lor primari de noapte.
Londra ºi Berlin se gândesc ºi ele
sã introducã aceastã funcþie. În
Olanda, pe lângã Amsterdam, alte
douã oraºe, Groningen ºi
Nijmegen, au numit manageri
nocturni, iar în total, 15 oraºe
olandeze au funcþii similare. În
aprilie anul acesta, toate aceste
forþe se vor reuni în Amsterdam,
care va gãzdui primul summit din
lume al primarilor de noapte.
Evenimentul este deschis tuturor
celor interesaþi de asumarea unui
astfel de rol în oraºele lor.

Potrivit lui Milan, extinderea
programului de afaceri pe durata
nopþii poate reduce nivelul de
tulburare a liniºtii publice. De
exemplu, pânã nu demult, cluburile
de noapte din Amsterdam trebuiau
sã se închidã pânã la 4 dimineaþa în
timpul sãptãmânii ºi pânã la 5
dimineaþa în weekend ºi existau
adesea probleme legate de zgomot

ºi dezordine publicã în momentul
în care îºi încheiau programul,
strãzile fiind acaparate de cete
gãlãgioase de oameni. Pentru a
rezolva aceastã problemã, primarul
de noapte a sugerat extinderea
programului de clubbing, reuºind
sã obþinã licenþe de 24 ore pentru
10 cluburi. Toate erau poziþionate
în districte mai puþin populate din
oraº, iniþiativa contribuind la
reducerea zgomotului stradal.

„Deseori, oamenii din cluburi
nu vor sã meargã acasã la 4
dimineaþa, doar o parte din ei vor
asta”, spune Milan pentru CityLab.
„Având program liber, un club
poate decide când vrea sã deschidã
ºi sã închidã, ceea ce înseamnã cã
nu vor mai fi aruncaþi brusc în
stradã 1.000 de oameni la 5
dimineaþa. În schimb, ei vor începe
sã plece în valuri cuminþi ºi uºor de
gestionat de la 3 pânã la 8
dimineaþa. E mai bine aºa pentru
zgomotul din cartier ºi pentru
cluburi, pentru cã acestea pot avea
mai mulþi DJ-i ºi pot vinde mai

multe bilete”. Obiectivul lui
Milan nu este doar extinderea
programului de distracþie. În
piaþa Rembrandtplein din centrul
oraºului, o zonã împânzitã cu
baruri, cabinetul sãu a demarat, de
exemplu, un proiect pentru
reducerea zgomotului stradal,
introducând reguli de conduitã ºi
un serviciu de „gazde ale pieþei”.

„În fiecare vineri ºi sâmbãtã,
10 oameni de-ai noºtri se plimbã pe
stradã ºi încearcã sã atenueze
problemele”, spune el. „Nu sunt
poliþiºti sau agenþi de pazã, sunt
prietenii voºtri, dar încearcã sã vã
explice regulile. Câteodatã oamenii
nu-ºi dau pur ºi simplu seama cã au
comportamente antisociale, ies
dintr-un club de noapte ºi nu sunt
conºtienþi cã zbiarã. Explicându-le
pur ºi simplu cã acolo
locuiesc oameni poate schimba
lucrurile”. Cabinetul primarului de
noapte nu are însã autoritate
executivã. Milan este preºedintele
unui mic ONG de consultanþã,
„ales” de public prin voturi online,
de participanþii la un festival de
muzicã ºi de un juriu format din
cinci experþi. El este finanþat în

mod egal de primãrie ºi de afacerile
de noapte.

„Suntem un ONG mic, aºa cã
nu avem autoritate, însã încercãm
sã-i influenþãm pe oameni – sã fim
puntea dintre toate pãrþile implica-
te”, spune Milan. „Când vine
vorba de cultura vieþii de noapte,
existã întotdeauna multe
interpretãri greºite. Noaptea este
tratatã mereu diferit faþã de zi.
Dacã avem o problemã noaptea,
primul lucru pe care îl fac adesea
autoritãþile este sã spunã: ‘Nu mai
putem face asta’. Decid sã
interzicã lucruri ºi ajung sã omoare
industria. Rolul nostru este sã le
explicãm de e atât de importantã
noaptea. În economia de noapte
existã multe talente. Gândiþi-vã la
toþi grapic-designer-ii, promoter-ii
de petreceri, DJ-ii, la toþi oamenii
care folosesc noaptea ca pe un
teren de joacã serios pentru a-ºi
dezvolta abilitãþile ºi care au ºi
joburi de zi. Industriile creative
sunt foarte importante pentru
Europa ºi mai ales pentru oraºe ca
Amsterdam ºi Berlin, de fapt
pentru orice loc din lume”.

Sursa: totb.ro
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România deþine capacitate, sol
fertil ºi tradiþie în cultivarea
fructelor ºi legumelor, însã a rãmas
la nivelul anilor ‘90 din punct de
vedere tehnologic, a apreciat, luni,
preºedintele Asociaþiei Producãto-
rilor de Legume ºi Fructe din
România, Vlad Gheorghe.

Cu toate acestea, spune
Gheorghe, „producem ºi concurãm
piaþa“, chiar ºi în aceste condiþii
empirice. „Potenþialul României
este inestimabil ºi nu doar datoritã
solului fertil, ci ºi a calitãþii
factorului uman. Noi avem
experienþã pe care am demonstrat-o
pânã în 1989, când aveam 3.000 de
hectare de sere ºi eram prezenþi în
toate þãrile europene ºi din Balcani.
Empiric, producem ºi concurãm
piaþa, dar am fost lãsaþi de izbeliºte
în privinþa concurenþei neloiale,
chipurile din þãrile intra-comunitare,
dar, de fapt, existã Turcia, care
introduce prin Bulgaria. Din pãcate,
la noi, factorul cercetãrii a fost
întrerupt 25 de ani, iar, dacã nu se

doreºte ca domeniul cercetãrii sã îºi
aratã adevãratele merite ºi
contribuþia pe care a avut-o în
experienþa anterioarã, vom sta la
mâna oricãrei tehnologii“, a spus
acesta. Declaraþiile preºedintelui
asociaþiei de producãtori au fost
fãcute la Piaþa de Gros „Abundia“,
unde acesta a fost participat la

lansarea Caravanei privind
asocierea fermierilor din sectorul
horticol, organizatã de Ambasada
Olandei la Bucureºti.

În opinia lui Vlad Gheorghe,
iniþiativa Olandei de a prezenta
tehnologiile ºi asocierea sunt
„binevenite ºi lãudabile“, dacã se
creeazã un parteneriat corect în care

producãtorii români sã poatã
cumpãra tehnologie la dobânzile
percepute de bãncile olandeze.

„Olanda trebuie sã înþeleagã cã
avem potenþial ºtiinþific, avem
destui doctori docenþi în ale
agriculturii, dar nu avem din punct
de vedere tehnic, adicã cercetarea
nu a produs tehnic, ca sã fie în top
cu ultimele tehnologii. Ei vor sã îºi
vândã tehnologia, iar noi suntem de
acord sã o cumpãram, dar sã ne
creeze condiþii sã o cumpãram la
dobânda bãncilor din Olanda ºi
atunci suntem competitivi cu cine
vor ei pe piaþã. Într-adevãr, Olanda
deþine tehnologie ultramodernã
pentru spaþii protejate, iar ca
aplicare la nivelul României nu ne
dorim, ca producãtori, decât o
finanþare corectã, pentru cã un
hectar de serã înseamnã 1 - 1,2
milioane de euro investiþii. Care
dintre bãnci ar putea sa finanþeze un
modul de 25 de hectare, în
condiþiile în care rentabilitatea lui se
amortizeazã în trei ani? Nu cred cã

vreuna dintre bãnci ar fi un partener
loial care sã îþi dea o facilitate
fiscalã fãrã garanþii ºi gajuri la 25 de
milioane euro investiþie. (...) Dacã
vor sã ne ajute într-adevãr, sã ofere
tehnologia pe care o deþin la
dobânda bãncii din Olanda ºi vã
demonstrez practic cã România îºi
revine într-un an. Nouã ne trebuie
construcþia ºi noi putem plãti în
producþie, iar dacã ne valorificã ºi
producþia este un dublu avantaj“, a
explicat Gheorghe.

Ambasada Olandei la
Bucureºti organizeazã, în perioada
1 - 4 februarie 2016, Caravana
„Importanþa asocierii pentru
succesul de piaþã al fermierilor din
sectorul horticol“, care se va
desfãºura în patru zone de referinþã
pentru sector, respectiv în
Bucureºti, Ruse (Bulgaria), Tecuci
ºi Iaºi. Experþii olandezi vor
împãrtãºi fermierilor români
experienþa lor în acest sector ºi rolul
asocierii producãtorilor agricoli. 

Sursa: agerpres

Dacã Olanda vrea sã ne ajute, sã ne ofere tehnologia
la dobânzile de acolo ºi ne revenim într-un an

Primarul de noapte din Amsterdam transformã oraºul dupã lãsarea întunericului
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Ion Luca Caragiale –
Nenea Iancu  

Ion Luca Caragiale a fost o
personalitate complexã, precum este
descris de istorici –  dramaturg,
publicist, jurnalist, director de teatru,
poet, comentator politic –, un om
vesel, veºnic îndrãgostit ºi pus mereu
pe glume. El a fost unul dintre cei mai
mari dramaturgi români, dacã nu
chiar cel mai mare ºi mai talentat
dramaturg al poporului român.

Nenea Iancu, aºa cum era alintat
de contemporanii sãi, a fost un
dâmboviþean cu origini greceºti,
nãscut la 1 februarie 1852, în satul
Haimanale, care, din anul 1952, la
100 de  la  naºterea scriitorului, a
primit numele de I. L. Caragiale,
devenind una din cele 2859 de
comune ale României. 

Ion Luca Caragiale a fost
primul fiu nãscut al lui Luca ?tefan
Caragiale (nãscut în anul 1812 în
Constantinopol)  ºi al Ecaterinei, fiica
negustorului grec din Braºov Luca
Chiriac Karaboas. I. L. Caragiale a
absolvit Gimnaziul ”Sfinþii Petru ºi
Pavel” din Ploieºti, iar în anul 1868 a
obþinut de la tatãl sãu autorizaþia de a
frecventa Conservatorul de Artã
Dramaticã, în care fratele acestuia,
Costache Caragiale, preda la clasa de
declamaþie ºi mimicã. În anul 1870 a
fost nevoit sã abandoneze proiectul

actoriei ºi s-a mutat cu familia la
Bucureºti, luându-ºi cu seriozitate în
primire obligaþiile unui bun ºef de
familie ºi, în acelaºi an, a fost numit
copist la Tribunalul Prahova. În ziua
de 12 martie 1885 s-a nãscut fiul sãu
ºi al Mariei Constantinescu, viitorul
scriitor ºi poet Mateiu Caragiale.

I. L. Caragiale a fost numit
sufleor ºi copist la Teatrul Naþional
din Bucureºti, în anul 1871, unde l-a
cunoscut pe tânãrul poet, debutant la
revista Familia, care era pe atunci
sufleor ºi copist în trupa lui Iorgu
Caragiale, Mihai Eminescu, de care
l-a legat o mare prietenie. În anul
morþii poetului Mihai Eminescu
(1889), I. L. Caragiale a publicat
articolul În Nirvana.

În 1889 Caragiale s-a cãsãtorit
cu fiica actorului Gaetano Burelly,
Alexandrina, care i-a dãruit 3 copii –
douã fete: Ioana ºi Agatha (care s-au
stins de timpuriu din cauza tusei
convulsive ºi a difteriei) ºi un fiu,
Luca Ion, nãscut în anul 1893. 

I. L. Caragiale a colaborat mai
întâi, cu versuri ºi prozã, la revista
Ghimpele, semnând iniþial cu: Car ºi
Policar, iar din anul 1890 a fost
profesor de istorie la clasele I-IV la
Liceul Particular Sf. Gheorghe. 

În ianuarie 1893, retras din
ziaristicã de la sfârºitul anului 1889,
Caragiale a înfiinþat revista
umoristicã Moftul romîn,

subintitulatã polemic „Revistã
spiritistã naþionalã, organ pentru
rãspândirea ºtiinþelor oculte în Dacia
Traianã”. Revista a devenit,
începând cu numãrul 11,  ilustratã,
publicând ºi caricaturi, iar prin
publicarea unora dintre cele mai
valoroase schiþe caragialeºti, Moftul
romîn s-a dovedit a fi ºi o publicaþie
literarã de calitate. Revista Moftul
romîn a apãrut, cu unele întreruperi,
pânã în anul 1902, ºi a avut numeroºi
colaboratori iluºtri, precum: Teleor,
Emil Gârleanu, I. Al. Brãtescu-
Voineºti, Alexandru Cazaban etc.
Primul calendar Moftul romîn a
apãrut în anul 1908 la Bucureºti.

Bogata operã literarã lãsatã
moºtenire popotului român de
maestrul inegalat al comediei Ion
Luca Caragiale cuprinde peste 300
de titluri, din diverse genuri: teatru (8
comedii ºi drama Nãpasta), 25 de
nuvele ºi povestiri (O fãclie de Paºti,
În vreme de rãzboi, Cãnuþã om sucit,
Douã loturi, Kir Ianulea…), 55 de
momente ºi schiþe, publicate în
volum (Moftangii, Naþiunea românã,
Cãldurã mare, Miticã, Lanþul
slãbiciounilor, Telegrame, Un
pedagog de ºcoalã nouã, Bubico,
Politicã ºi delicateþe…), ca 80 de
cronici ºi comentarii, publicate în
periodice (Cronica fantasticã,
Arendaºul român, Cronica de joi,
Corespondenþã sentimentalã, Moftul
român, Justiþia românã, Despre
cometã, Dascãl prost,
Bacalaureat…), zeci de materiale de
publicisticã despre literaturã ºi
culturã (Ateneul Român, Politicã ºi
culturã, A zecea muzã, Cronici
literare, Teatrul Naþional, O carte
rarã, Câteva cuvinte…), alte zeci de
articole politice – de mare actualitate
ºi în zilele noastre! – (O reparaþiune,
Liberalii ºi conservatorii, Situaþiunea
Europei, Ingeniozitate parlamentarã,
Procedee electorale, Diplomaþie

subþire…), douã parodii (Dã-
dãmult… Mai dã-dãmult ºi
Smãrãndiþa).

Capodoperele sale din domeniul
dramaturgiei – „O noapte
furtunoasã”(1879), „Conu Leonida
faþã cu reacþiunea” (1880), „O
scrisoare pierdutã” (1884), „D-ale
carnavalului” (1885) etc. –, aceste 8
comedii, alãturi de celelalte opere
extraordinare, reprezentative ºi pentru
alte genuri literare, stau drept mãrturie
a talentului inegalabil al lui Nenea
Iancu.

I. L. Caragiale a fost deci, dupã
aprecierea cititorilor ºi a criticilor
literari, cel mai mare dramaturg
român, specialiºtii în literaturã
incluzându-l chiar în careul de aºi al
literaturii române, alãturi de Mihai
Eminescu, Ioan Slavici ºi Ion
Creangã.

Titu Maiorescu, Ministrul
Instrucþiunii Publice, a hotãrât, la data
de 2 iulie 1888, cã: „Director al

primului nostru teatru va fi tânãrul
dramaturg I. L. Caragiale”. La
vârsta de numai 36 de ani, el a deschis
stagiunea Teatrului Naþional din
Bucureºti, la 1 octombrie 1888, cu
comedia Manevrele de toamnã, în
care interpreþii au obþinut succese
remarcabile. Nefiind însã sprijinit de
câþiva mari actori dramatici ai
timpului ºi „sabotat” de unele ziare
bucureºtene, Caragiale s-a vãzut
nevoit sã demisioneze, în 1889,
înainte de începerea stagiunii
urmãtoare, dupã ce dovedise evidente
resurse de organizator ºi o nebãnuitã
energie.

În luna noiembrie 1903 Ion
Luca Caragiale ºi-a stabilit
domiciliul provizoriu în Germania, la
Berlin, iar de la data de 14 martie
1905, s-a stabilit definitiv în acest
oraº, unde a ºi decedat, în ziua de 9
iunie 1912, la vârsta de doar 60 de ani.

Ágnes Mária ORBÁN,
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)  
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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).

Salutare tuturor!  
Mã numesc Scripcã Isabella

Elena ºi am 9 luni. M-am nãscut pe
05.05.15 ºi nici pânã în momentul
de faþã nu-mi place sã dorm
noaptea. Mama îmi spune cã sunt
.,argint viu",  iar tata mã face
,,duracel". Sunt un copil foarte activ
ºi mofturos.  

Cel mai mult îmi place sã
petrec timpul cu tati când vine de la
muncã, nu spun cã nu îmi place cu
mami, dar m-am cam plictisit! Tati
este cel distractiv care mã învârte ºi
mã aruncã, iar mama este cea
stresatã care tot timpul ne opreºte
distracþia!  Dar chiar ºi aºa, ºtiu ºi
simt cã eu sunt cea mai de preþ
persoanã din viaþa lor,mã iubesc ºi îi
iubesc enorm!  Vã doresc ºi vouã sã
aveþi parte de o famile fericitã ºi
iubitoare cum am eu! 

Ajunºi acasã, ei au povestit pãrinþilor
despre gardul înalt ce-l fãcuse bãtrânelul, dar
pãrinþii le-au dat acelaºi rãspuns:

- Bietul bãtrânel, nu are pe nimeni. E
singur cuc. Precis cã tot ce are în grãdinã era
pentru voi. Acum se vede treaba cã e supãrat,
de aceea s-a închis ca într-o carapace. Sau mai
ºtii, poate e bolnav ºi are nevoie de ajutor?
Frumos ar fi sã-i cãutaþi prietenia ºi sã intraþi cât
mai repede în grãdina lui.

- Dar cum?
- Pãi asta n-avem de unde sã ºtim.

Întrebaþi-o pe baba Aurelia. Doar ea ºtie sã
ghiceascã gândurile omului. Noi nu! ªi dacã tot
mergeþi, sã o întrebaþi ce sã ne facem, cã de-un
timp încoace toþi copacii ºi toate florile din
grãdinile noastre au început sã pãleascã.

A doua zi, dis de dimineaþa, copiii au
alergat la baba Aurelia. Aceasta, vãzându-i, s-a
bucurat în sufletul ei, dar cum era o fire aprigã,
nu i-a iertat ºi le-a spus ce avea pregãtit de
multã vreme sã le spunã:

- Dar ce-i cu voi, zvãpãiaþilor, de veniþi la
mine în pãdure? Doar nu v-a prins dorul de-o
biatã bãtrânicã? Sau poate aveþi nevoie de
leacuri? Aha! Înþeleg, e cineva deocheat ºi-l
doare capul? 

Copiii, surprinºi de vocea ei rãstitã, au
tãcut chitic, aºa cã bãtrânica ºi-a continuat

vorba:
- Chiar m-am gândit sã vã atrag atenþia cã

n-ar fi rãu sã mai lãsaþi din când în când joaca
ºi sã faceþi ºi voi câte-o faptã bunã. Sã vã ajutaþi
pãrinþii chiar dacã ei nu v-o cer. Mã mir cã nu
vã crapã obrazul de ruºine sã trãiþi ca niºte
trântori ºi sã aºteptaþi sã primiþi totul sub nas.
Înþeleg cã sunteþi copii, înþeleg cã joaca aparþine
copilãriei, dar ar fi timpul sã mai priviþi ºi la
grijile ºi greutãþile celor din jurul vostru ºi sã le
sãriþi ºi voi în ajutor, dacã e nevoie. Pãi dacã la
pãrinþi nu vã gândiþi, ce sã mai aºteptãm noi,
bãtrânii? La vârsta noastrã, fiecare are câte-un
beteºug. Doamne fereºte, aº putea mâine sã cad
ca o scovardã, latã pe podea, ºi sã-mi rup
piciorul sau sã dau ortul popii. Îmi deschide
careva dintre voi uºa?

- Fii fãrã grijã, nanã Aurelie, cã noi venim,
îi rãspunse Maricica, ca sã o îmbuneze.

- Când? La anul ºi la mulþi ani? Ei, chiar cã
vreau s-o vãd ºi pe asta...

- Bunicã, nu ºtiu de ce te superi aºa. Eu vin
tot la douã zile sã-þi aduc lapte de la vacã, sãri
ºi Radu, ca sã fie mai convingãtor.

- Iar pe mine mã trimite mama în fiecare
sâmbãtã sã-þi aduc plãcintã cu brânzã, aºa cã nu
ai de ce te plânge, adãugã ºi Sandu.

- Ha, ha, ha… dar ºtiþi cã aveþi haz? Când
veniþi cu câte ceva, nici n-apuc sã ajung la uºã,

cã voi sunteþi la marginea pãdurii. Aºteptaþi ºi
voi pânã deschid uºa, sã daþi ºi voi un bunã ziua
ca orice creºtin, pãgânilor ce sunteþi, se rãsti ea
încã o datã, nemulþumitã.

Copiii schimbarã priviri între ei, hotãrâþi sã
nu mai scoatã niciun cuvinþel ºi sã aºtepte un
moment mai prielnic.

Baba Aurelia, obositã de atâta vorbã, se
aºezã pe laviþa din faþa cãsuþei ºi continuã:

- Dacã nu vã schimbaþi, vai de voi! Cum
sunteþi acuma când sunteþi mici, aºa o sã fiþi ºi
când veþi ajunge mari, niºte leneºi fãrã suflet.
Aº fi curioasã sã ºtiu ce vã intereseazã pe voi în
afarã de joacã? Hai, sã auzim! Puteþi sã-mi
rãspundeþi?

Copiii o ascultau spãºiþi, parcã treziþi dintr-
un vis. Pe feþele lor se citea pãrerea de rãu, aºa
cã tãcurã vinovaþi, neavând curajul sã spunã
nici cel puþin un cuvinþel.

Baba Aurelia, mulþumitã de reacþia pe care
o avusese asupra lor, se înmuie pe datã ºi-i
întrebã cu blândeþe:

- ªi acum, destul cu cearta, cã tot degeaba.
Da' mai ºtii? Poate totuºi…, se corectã ea,
ridicându-se de pe laviþã ºi cercetând cu
privirea micul grup din faþa ei. 

Mulþumitã de ce vedea, zâmbi încântatã ºi
întrebã cu o voce binevoitoare:

- Ia sã aud, ce necaz v-a adus la mine? Zi

tu, Ioane, cã tu vorbeºti cu judecatã.
- Dragã bunicuþã, avem o pricinã foarte

serioasã. Bunicul din vale e supãrat pe noi ºi nu
ne lasã în grãdina lui. ªi de când ºi-a pus gard,
parcã sunt blestemaþi toþi pomii roditori ºi toate
florile noastre din grãdini. Aºa cã pãrinþii ne-au
trimis la tine sã te întrebãm ce sã facem.

- Ce sã faceþi? Pãi ce v-am predicat eu pânã
acum? Aþi vãzut cã am dreptate! Sã mai lãsaþi
joaca ºi sã priviþi în jurul vostru, asta sã faceþi!

Va urma
Elena Cesar von Sachse

ILUSTRATOARE: GABRIELE
GHERMAN

Grãdina bunicului
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Printre activitãþile Muzeului
Naþional Brukenthal din anul trecut s-
au numãrat peste 40 de expoziþii
temporare, 24 de proiecte ºi contracte
arheologice, 3 proiecte cu finanþare
nerambursabilã, iar anul 2016 începe
cu o emisiune filatelicã specialã

realizatã de Romfilatelia, având ca
subiect muzeul sibian. Ca recunoaºtere
a activitãþilor desfãºurate, în 2015
instituþia muzealã a primit douã premii
internaþionale: Travelers` Choice
2015/ Alegerea cãlãtorilor în 2015,
acordat de TripAdvisor ºi Premiul

Lorenzo il Magnifico la Bienala de la
Florenþa, acordat lui Ilie Mitrea.

Expoziþiile temporare au
acoperit teme diverse, precum artã,
istorie, ºtiinþe naturale sau geologice,
ºi au fost þinute în sãlile muzeului sau
în alte spaþii. Printre expoziþiile cele
mai apreciate de public amintim
Dürer dupã Dürer; Minoritatea
germanã din România – trecut ºi
prezent în Europa unitã; 120 de ani de
la deschiderea Muzeului de Istorie
Naturalã Sibiu (expoziþie aniversarã);
„Magia Restaurãrii” – 40 de ani de
restaurare ºtiinþificã (expoziþie
aniversarã); White Palace-Dark
Story; În cãutarea Sophiei ºi
Abstracþii ritmice, expoziþia de
picturã ºi graficã semnatã de Peter
Connerth. Pe lângã expoziþiile
clasice, Muzeul Naþional Brukenthal
a organizat ºi 4 expoziþii online: 120
de ani de la deschiderea Muzeului de
Istorie Naturalã Sibiu; „Magia
Restaurãrii” – 40 de ani de restaurare
ºtiinþificã; Aspecte ale civilizaþiilor
bronzului ºi fierului în spaþiul
intracarpatic; În cãutarea Sophiei.

Organizatã de doi participanþi

principali ºi 11 voluntari, campania de
conºtientizare White Palace – Dark
Story a reuºit sã prezinte publicului
larg situaþia restaurãrilor urgente pe
care clãdirea muzeului le necesitã.
Petiþia organizatã pentru restaurarea
Palatului Brukenthal a fost semnatã de
17.520 persoane, iar mesajele campa-
niei, diseminate în mediul online, au
fost primite de peste 120.000 de
persoane. În cadrul campaniei au fost
organizate 4 evenimente (participarea
la Târgul European al Castelelor
Hunedoara, Noaptea Muzeelor în
Palatul Brukenthal ºi douã expoziþii), 2
proiecte educative (împreunã cu Liceul
de Artã din Sibiu ºi Departamentul de
Jurnalism din cadrul Universitãþii
Lucian Blaga din Sibiu) ºi 4
scurtmetraje (3 filme în cadrul
campaniei ºi 1 film ce documenteazã
desfãºurarea proiectului).

În ceea ce priveºte activitãþile edu-
cative, Muzeul Naþional Brukenthal a
fãcut parte din Programul naþional
ªcoala altfel ºi a organizat 18 proiecte
proprii în cadrul cãrora peste 17.000 de
vizitatori au cãlcat pragul instituþiei.
Numãrul total de vizite la sediile

muzeului ºi în expoziþii deschise în alte
spaþii: 403.555 vizite. Cele mai vizitate
spaþii au fost: 1. Galeriile de Artã
Europeanã ºi Româneascã, 2. Muzeul
de Istorie Naturalã, 3. Muzeul de
Istorie, 4. Expoziþia Reptile vii.

La începutul anului 2016,
Romfilatelia a anunþat cã-i va dedica
Muzeului Naþional Brukenthal prima
emisiune de timbre din acest an,
realizatã sub genericul Iubeºte arta!
Muzeul Naþional Brukenthal. Progra-
mul filatelic reuneºte patru tablouri ce
aparþin pictorilor flamanzi, în cadrului
unui proiect coordonat de prof.univ.dr.
Sabin Adrian Luca: Marinus
Claeszoon van Reymerswaele (1490 –
1546), Sf. Ieronim în scriptoriu
Abraham Janssens van Nuyssen
(c.1567 – 1632), Ceres, Bacchus ºi
Venus Roelant Savery (1576 – 1639),
Leul în faþa peºterii Jan Fyt (1611 –
1661), Naturã moartã cu fructe ºi
papagal Proiectul cuprinde timbre în
valoare de 4,70 lei, 5,00 lei, 7,60 lei ºi
9,10 lei, disponibile spre vânzare din 6
ianuarie a.c., în magazinele
Romfilatelia.

http://sibiu100.ro
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De câteva luni director pe plan
mondial al Volkswagen Group este
Johann Jungwirth, un sas care a
emigrat din Miercurea Sibiului
imediat dupã Revoluþie, împreunã cu
pãrinþii. Jungwirth conduce
Departamentul de Transfomare
Digitalã ºi este originar din satul
Dobârca, unde a copilãrit cu fostul
subprefect al Sibiului, Radu Lucian.

Radu Lucian este inspector-ºef
adjunct la ITM Sibiu ºi spune cã este
foarte mândru de reuºitele
profesionale ale fostului coleg de
bancã. ”De când îl ºtiu era un om
înclinat studiului, dedicat învãþãturii.
ªtiþi, se spune cã oamenii folosesc
doar o micã parte din capacitatea
creierului? La el nu e cazul. ªi în
ºcoalã îi plãcea sã înveþe, dar nu era
genul de tocilar definit, era pur ºi
simplu un om deºtept”, spune Radu
Lucian. Din clasa a V-a pânã la
sfârºitul clasei a VII-a cei doi au fost
colegi de bancã la ºcoalã în satul
Dobârca. ”În pauze nu prea ieºea sã
batã mingea cu noi. Avea alte

pasiuni, uneori stãtea ºi cânta la o
pianinã, alteori îºi gãsea altceva de
fãcut. Avea îndeletniciri practice,
cam tot ce fãcea trebuia sã aibã o
finalitate”, povesteºte Radu Lucian.

Primii doi ani de liceu Johann
Jungwirth i-a absolvit la Liceul
Industrial 6 din Sibiu. Provine dintr-o
familie cu ºapte copii, el fiind cel mai
mic. Tatãl era electrician la ferma
zootehnicã din Miercurea Sibiului,
iar mama casnicã, astfel cã
posibilitãþile financiare nu erau
exhaustive.

”Am mers la licee diferite dar ne
întâlneam în vacanþe în sat.
Schimbam cãrþi, povesteam, el era
pasionat deja de tehnicã. Îmi aduc
aminte cã aveam un calculator de
buzunar defect ºi a þinut sã-l ia ºi sã-l
repare singur. Ne mai plimbam cu
bicicletele, ieºeam prin pãdure,
mâncam un mãr, un fruct de pe
marginea drumului, mai venea pe la
mine pe acasã, aveam o viaþã tihnitã”,
rememoreazã Radu Lucian.

Când Johann era în clasa a X-a

toatã familia Jungwirh a emigrat în
Germania. El a urmat cursuri de
inginerie electricã la Baden-
Wuerttemberg Cooperative State
University din Stuttgart. La sfârºitul
studiilor a trecut oceanul Atlantic
pentru a studia motoare ºi maºini la
Massachusetts Institute of
Technology din Cambridge, Statele
Unite ale Americii.

”Ultima datã ºtiu cã a fost la
Sibiu în 2003. A venit împreunã cu
un cor din Germania ºi au cântat la
Catedrala Evanghelicã. Am fost la
concert, dupã care am plecat,
împreunã ºi cu alþi prieteni din
copilãrie, la o poveste la mine.
Atunci mi-a povestit cã deja
conducea grupul de ingineri de la
Mercedes care se ocupa de sistemele
de navigaþie. Stãtea cam ºase luni pe
ani în SUA”, povesteºte Radu
Lucian.

În SUA, Jungwirth a lucrat ca
preºedinte ºi CEO al Diviziei de
cercetare Nord Americanã a
Mercedes-Benz din Palo Alto. Aici s-

a fãcut remarcat printr-o serie de
rezultate care au fãcut ocolul lumii.
În 2014 Johann Jungwirth devenea
celebru în lume dupã succesul
rãsunãtor înregistrat de inovaþiile
aduse modelului Mercedes-Benz F
015 concept car, ºi a tehnologiei
revoluþionare din interiorul S- Class
Bertha Benz.

Tot în 2014, inginerul de origine
românã a fost cooptat în echipa de
conducere a companiei Apple, unde
a ocupat funcþia de Director la Mac
Systems Engineering. Pe parcursul

anului 2014 a lucrat în California, în
Cupertino, unde se aflã unul dintre
centrele de inovare în design ºi
tehnologie al Apple. Tot aici,
inginerul sibian a condus în paralel ºi
un grup de proiecte speciale.

Din 2015, dupã scandalul
privind trucarea testelor de noxe,
Volkswagen a schimbat cea mai
mare parte a conducerii pe plan
mondial, iar Johann Jungwirth a fost
cooptat într-o funcþie foarte
importantã.

http://www.turnulsfatului.ro

Amintiri din copilãrie cu Johann Jungwirth, sibianul ajuns
director al Volkswagen Group

Stimaþi cititori,
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Dragi prieteni ai DIALOGULUI,
Ne pare rãu cã trebuie sã vã dãm o veste tristã: dl.

Andrei Bãleanu (A. Rotenberg), critic ºi istoric de
teatru, scriitor, publicist, vreme de mulþi ani
colaborator la redacþia românã a postului de radio
„Deutsche Welle”, a pãrãsit lumea aceasta la numai
trei zile dupã împlinirea vârstei de 85 de ani. Cultura
sa, bunul sãu simþ ºi umorul fin au fãcut sã fie preþuit
de toþi cei care l-au cunoscut – nu ºi în urmã de cãtre
participanþii la întâlnirile Cercului nostru, despre care

a scris în mai multe rânduri materiale citite la
„Deutsche Welle” sau în paginile unor publicaþii
culturale în limba germanã sau românã din Germania.

Inmormântarea a avut loc joi 4 februarie a.c., ora
13:30 la Cimitirul Evreesc (Jüdischer Friedhof) din
cartierul Köln-Bocklemünd (capãtul tramvaiului 3).

Dumnezeu sã-l odihneascã ºi sã-i dea pacea
veºnicã!

Cu toatã prietenia,
Alex. ºi Renate Timoschenko

Andrei Bãleanu

Cifrele Muzeului Naþional Brukenthal în 2015



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
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Muzele poeziei

Caz I
Sunt mama unui bãieþel de 12 ani care este

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

Rãspuns 
În ultima vreme au loc mereu violenþe în

cadrul ºcolilor, situaþia scãpând mereu de sub

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

Caz II
Numele meu este Ramona ºi am o problemã

în legãturã cu felul în care arãt, adicã e vorba de kg
acumulate din cauza mâncatului excesiv. Nu mai

suport sã mã vãd în oglindã ºi mai ales sã fiu
judecatã de ceilalþi pentru modul în care arãt. Ce
pot face ?

Rãspuns 
Draga mea Ramona, trebuie sã mergi la un

medic pentru a stabili motivul clar pentru care
mãnânci aºa mult, în afara faptului cã poate fi ceva
psihologic, trebuie sã ai grijã de sãnãtatea ta. Pot fi
mai mulþi factori la mijloc, de aceea un control va
fi necesar.  Nu trebuie sã te consideri altfel decât
ceilalþi, trebuie sã ai mai multã încredere în tine cã
vei reuºi sã treci peste kg acumulate cu ajutorul

specialiºtilor. De vinã, este ºi mass-media care
promoveazã silueta de model, care este pentru a
vinde niºte produse, nu realitatea din viaþa
oamenilor. Oamenii obiºnuiþi pot avea o siluetã
normalã ºi asta e cel mai important, sã nu ne lãsãm
influenþaþi de ceilalþi. Fiecare este unic în felul lui.
Aºtept sã mai scrii pe adresa redacþiei.

Stimaþi cititori. Am creat o rubricã specialã pentru cei care doresc o consultaþie în domeniul
psihologic ºi nu îndrãznesc sã meargã la un psiholog, sub numele de: PSIHOLOGUL DE SERVICIU.
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.

POEM DE ZIUA MEA
Profundul violoncel al nopþii
Azvârle întunecata sa jubilare departe, peste zare.
Imaginea de ceaþã a lucrurilor îºi dizolvã formele
În fluviul de luminã albastrã
Muzeul de artã tresare sub paºii poetului
Picturile curg înapoi în pensule
Imaginile fug pe câmpuri rãzleþe
Împiedicându-se de fluturi cãlãtori
Personajele principale þin discursuri despre
Vreme
ªi despre cãderea în pãcatul picturii,
Autorii fug speriaþi de moartea criticii.
Dar nu, nu acesta e poemul cãderii mele,
Am ceva pentru voi, prieteni din toatã lumea,
O sãrbãtoare de iunie sub care mã nasc

Asearã m-am întâlnit cu mine ºi arãtam obosit
Dacã am noroc voi muri de o boalã celebrã, nouã
ªi se va vorbi de ea la televizor.

CATEDRALA
Pe câmpul timpanului se va construi o catedralã
Picturile vor curge maestuos pe pereþi
Judecata de apoi va trece prin sala unde
Credincioºii se vor aºeza cuminþi sã primeascã smoalã
Dacã e din mâna Domnului cu plãcere
Totul va fi dominat de legea cadrului
ªi a perspectivei hieratice
În centru Hristos va domina axial
Peste gândurile noastre nespuse, fireºti
Culegând nebunia spiritualã
Nebunia veºnicã, nu cea trecãtoare
Subtila cunoaºtere a dogmelor va fi centrul
De unde izvorãºte prostia ca un fluviu de foc
Din când în când va veni un înger cu apã,
Cu bere ºi mici cu muºtar
Vom mânca graþios micii ºi pâinea
Orice vine din mâna domnului e spirit ºi tainã
Chiar ºi plictiseala, chiar ºi sexul neprotejat
Pe câmpul timpanului catedrala râde subþire
Clopotele sunt doar pentru iniþiaþi.
Hei, tu, cel care nu ºtii cu ce se mãnâncã astea
Fii fericit, gândul tãu colorat
A ajuns pânã la Domnul
ªi încã mult mai departe...

GEORGE TERZIU
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Lumea fotbalisticã din
Vâlcea a fost lovitã de o
adevãratã tragedie. La doar
20 de ani, fotbalistul Gabriel
Rizea a decedat în Germania,
acolo unde se afla la muncã.
Gabi a fost cãpitanul echipei
de juniori republicani A de la
CSM Râmnicu Vâlcea care
în sezonul trecut a reuºit cele

mai mari performanþe din
ultimii ani ºi a ajuns pânã în
finala Cupei Federaþiei,
pierdutã dupã executarea
loviturilor de la 11 metri, în
faþa Olimpiei Satu Mare.
Rizea a primit trofeul pentru
vicecampioanã din partea
fostului mare internaþional
român, Miodrag Belodedici

dupã o evoluþie foarte bunã
timp de 90 de minute. Dupã
terminarea junioratului, în
varã, fostul fotbalist a decis
sã plece la muncã în
strãinãtate, mai precis în
Germania, acolo unde a
decedat la doar 20 de ani, în
condiþii rãmase, încã,
necunoscute.

„Am pierdut un om drag“

Antrenorul lui Gabriel
din sezonul trecut, Alex
Ciobanu, actualmente
tehnician la campioana
Omanului, a transmis un
mesaj emoþionant: „Azi mi-
a plâns sufletul, am pierdut
un OM drag, un suflet nobil,
un CÃPITAN de echipã,
care a demonstrat atitudine,
bun simþ, un luptãtor, un
OM dupã care pãºeau cu
mândrie colegii lui atunci
când intrau pe teren! Astãzi,
cu ochii plini de lacrimi ºi cu
multã durere în suflet,
trebuie sã ne luam adio de la
EL, pentru cã, CÃPITA-
NUL a plecat pe terenul
cerului alãturi de îngeri!
Mereu te vom purta în
inimã!“

„Adio Cãpitane!“

Vestea tragicã a apãrut
pe pagina de socializare a
CSM Râmnicu Vâlcea ºi
foºtii colegi ºi prieteni ai lui
Gabriel Rizea au postat zeci
de mesaje de condoleanþe.
„Dumnezeu sã te ierte, frate.
Ai plecat mult prea repede.
Condoleanþe familiei“, a
spus Cosmin Piscanu. „Cât
de durã poate sã fie viaþa,
cum e posibil? Ai plecat
dintre noi aºa de tânãr frate,
o sã ne lipseºti enorm ºi o sã
ne aducem aminte mereu de
tine, de momentele frumoa-
se petrecute împreunã, de
momentele grele peste care
am trecut cu toþii, împreunã.
Vei rãmâne mereu în inimile
noastre pânã când via?a ne
va oferi sã ne revedem.
Dumnezeu sã te ierte!“, a
completat Ionuþ Marian. Pe
de altã parte, ºi cei din
conducerea CSM Râmnicu
Vâlcea au rãmas ºocaþi de
veste: „Chiar nu îmi vine sã
cred. Am aflat de la colegi
de-ai lui Gabriel... Nu ºtiu
amãnunte... Vom ajuta cu ce
vom putea familia
îndureratã. Sã le dea
Dumnezeu putere sã treacã
peste aceastã tragedie“,
spune managerul clubului,
Lucian Munteanu.

http://www.voceavalcii.ro

Tragedie în fotbalul vâlcean: Gabi
Rizea a murit la doar 20 de ani

TV GLAISHAMMER 1
Câºtigãtoarea primei ediþii de
la “UNION CUP FUSSBALL! “

În data de 24.01.2016 a fost organizatã
prima ediþie de fotbal în salã sub egida UNION
CUP,o competiþie la care au luat parte un numãr
de 8 echipe.

Competiþia s-a desfãºurat în sala LaOla
Fussballcenter din Erlangen.

La acest turneu au participat 2 echipe de la
clubul TV Glaishammer, FC National
Nürnberg, FC România Neumarkt,Fhonix
Nürnberg, FC Atletico Calcio cu 2 echipe ºi FC
Tunis.

Finala a fost disputatã între prima echipaã
de la TV Glaishammersi ºi Phonix Nürnberg o
finalã sutã la sutã româneascã, câºtigãtori fiind
cei de la TV Glaishammer.Pe locul 3 s-a clasat
Naþional Nürnberg. La aceasta competiþie au
participat pe lângã echipele formate din români
ºi echipe formate din italieni ºi tunisieni.În afarã
de echipa câºtigãtoare au mai fost premiaþi
Ludica Andrei pentru cel mai bun portar al
competiþiei ºi Paul Andrei Fizesan pentru cel
mai bun marcator.

A fost o duminicã frumoasã în care sportul
a învins vremea rea de afarã, la care au venit sã
asiste la acest eveniment peste 120 de persoane. 

Dupa terminarea competiþiei am stat de
vorbã cu organizatorul acestei competiþii în
persoana Domnului ªerban Dany Team
Managerul echipei de fotbal TV Glaishammer 3
care ne-a declarat urmatoarele: „Mã bucur
foarte mult cã într-un timp relativ scurt am reuºit
sã strâng un numãr de 8 echipe care sã participe
la acest proiect ,deºi au existat mai multe echipe
dornice sã participe. Promit ca la urmtãoarea
ediþie sã participe un numãr mai mare ºi voi
încerca sã nu mai repet micile greºeli de anul
acesta. Din pãcate sprijin am primit foarte puþin
ºi a trebuit sã mã rezum a oferi câºtigãtorilor
doar trofee ºi medalii, de aceea pe viitor sunt
deschis la orice discuþie ºi orice ajutor venit din
partea oamenilor de bine din comunitatea
româneascã. Mulþumesc tutuor celor care au
fost prezenþi, felicitãri atât câºigãtorilor cât ºi
învinºilor.

Alin Brãtuianu

Tenis feminin internaþional
Naþionala de tenis feminin a României va

juca împotriva Germaniei în meciul de baraj
pentru rãmânerea în Grupa Mondialã a Fed
Cup. 

Confruntarea va avea loc în zilele de 16 ºi
17 aprilie, în România!

Sã reamintim faptul cã, ambele echipe au
pierdut cu câteva zile în urm;

Germania – Elveþia 2 : 3 ( la Leipzig )
România – Cehia 2 : 3 ( la Cluj – Napoca ) 
Sã citãm ºi din presa germanã:
Die deutschen Tennis-Damen haben für die

Abstiegs-Playoffs eine äußerst knifflige
Aufgabe erwischt. 

Angelique Kerber & Co. kämpfen am 16.
und 17. April in Rumänien um den Verbleib in
der Weltgruppe der besten acht Nationen. 

Das ergab die Auslosung am Dienstag am
Sitz des Weltverbandes ITF in London. 

In welcher Stadt und auf welchem Belag
gespielt wird, steht noch nicht fest.

Georg Barth
corespondent mass-media pentru România

ºi Uniunea Europeanã

SPORT



POZA LUNII
Arta fotograficã este un domeniu

minunat ºi fotografia este o pasiune
extraordinarã. O poþi practica în atâtea
feluri diferite fãrã sã te saturi vreodatã. 

Fie cã eºti începãtor sau
experimentat este esenþial sã îþi
îmbunãtãþeºti sau sã îþi înnoieºti
tehnicile mereu, deci ar fi bine sã
cunoºti cât mai multe tehnici. Iatã
câteva idei care sã îþi vinã în ajutor. 

Tehnica în alb ºi negru. Este
una din cele mai simple ºi cele mai
utilizate. Este un principiu ultra
cunoscut ºi constã în transformarea
unei imagini suprimând toate culorile
sale ºi pãstrând doar negrul ºi albul. 

Tehnica HDR. Principiul acestor
fotografii este extrem de simplu. Este
o combinaþie de fotografii fãcute cu
parametri de expunere diferite pentru
a obþine la final o singurã imagine. 

Fotografierea fumului.
Fotografierea fumului este o tehnicã
extrem de originalã care duce la niºte
rezultate excelente. 

Tehnica contre –jour. Este
destul de simplã – principiul este
urmãtorul – trebuie sã îþi luminezi
subiectul de la spate. Este de ajuns
dacã vezi unde se situeazã sursa ta de
luminã. 

Tehnica expunerii lungi. Iatã o

metodã destul de uºor de înþeles în
domeniul fotografiei. Principiul este
în felul urmãtor – sã alegi o vitezã
lentã pentru ca aparatul tãu foto sã
aibã timp sã capteze o miºcare. Este
tehnica care te ajutã sã obþii fotografii
urbane ºi luminile sau urmele lãsate
de maºini pe unele poduri celebre. 

Fotografierea picãturilor. O
tehnicã care este o adevãratã artã.
Principiul acestei tehnici este destul
de simplu – trebuie sã cauþi una sau
mai multe picãturi în miºcare sau nu. 

Tehnica low key/high key. Iatã
niºte stiluri de imagine în care se cautã
sã se punã în valoare tonurile închise
pentru low key ºi tonurile deschise
pentru high key. 

Fotografia culinarã. O tehnicã
care pune în valoare toate tipurile de
alimente. Este de ajuns dacã eºti
gurmand. 

Fotografierea zãpezii. O tehnicã
destul de cunoscutã cu o singurã
dificultate – trebuie sã fotografiezi
albul imaculat pãstrând în acelaºi timp
o expunere ºi o culoare a imaginii
corectã. 

Fotografia de studio. Este una
din tehnicile folosite cele mai
frecvent. Trebuie sã stãpâneºti în
întregime lumina scenei folosindu-te

de flashuri ºi de alte accesorii pentru
a-þi lumina corect modelul. 

Fotografia submarinã. Trebuie
sã fotografiezi fundurile submarine cu
un echipament adecvat ºi expunând
corect scena. 

Tehnica tilt-shift. Aceastã
tehnicã îþi va permite sã conferi un
efect de machetã fotografiilor tale. 

Tehnica light painting. Este o
tehnicã care îþi permite sã obþii nsite
rezultate destul de impresionante.
Trebuie sã te foloseºti de o expunere
mai lungã într-o scenã sumbrã,
deplasând un obiect luminos pentru a
crea un halo de luminã. 

Focurile de artificii. Focurile de
artificii cu magia lor minunatã sunt o
sursã de inspiraþie idealã pentru
domeniul fotografiei. 

Fotografiile de noapte. Ai
nevoie de câteva competenþe pentru a
obþine o fotografie reuºitã deoarece
lipsa luminii poate sã ducã la niºte
poze destul de nereuºite uneori. 

Tehnica infraroºului. Îþi permite
sã obþii niºte imagini destul de
uimitoare care pun în valoare
contrastele ºi culorile cu o putere
ieºitã din comun. 

Care este preferata ta? 
blogfotografie.wordpress.com

Indiferent de colþul lumii în care
locuieºti, fotografia a fost
dintotdeauna un hobby preferat de
majoritatea indivizilor. Ceea ce
conteazã acum cel mai mult este
faptul cã acest hobby a evoluat de la
simplu hobby la o adevãratã profesie
– tot mai mulþi îºi câºtigã existenþa
prin asta. A imortaliza un moment
unic într-o fotografie reprezintã o
adevãratã artã, necesitã abilitãþi unice,
formate prin exerciþiu ºi perseverenþã.
Nu este suficient sã achiziþionezi o
camerã foto performanþã pentru a
capturã instantanee uimitoare –
trebuie sã înþelegi pe deplin toate
aspectele diverse ale fotografiei. 

Ce face ca o fotografie simplã sã
fie una foarte apreciatã? Ce

deosebeºte un instantaneu de o operã
de artã? Existã atât de multe întrebãri
ce pot lua naºtere în mintea
pasionaþilor, însã, ca la orice altã
formã de artã, rãspunsurile sunt destul
de puþine. Din când în când privim
câte o fotografie ºi nu conºtientizãm
cã a necesitat minute întregi pentru a
fi pregãtitã ºi abilitãþi speciale ale
celui ce a fãcut-o. Ceea ce pare la
prima vedere o fotografie simplã
conþine elemente ºi detalii pe care un
începãtor nu le-ar putea încorpora
într-un cadru. 

Nu totul stã în performanþele
camerei. Dintotdeauna aparaturã a
contat atunci când s-au imortalizat
momente speciale, iar odatã cu
trecerea timpului tehnologia a evoluat

ºi a început sã ajute cu atât mai mult
specialiºtii în fotografie. În cele din
urmã însã, când vine vorba de calitate
ºi de nota specialã acordatã
fotografiilor uimitoare, tot persoana
din spatele camerei face diferenþa.
Fotografia este subiectivã, ca oricare
altã formã de artã. Pentru unii un
instantaneu poate sã parã atrãgãtor,
alþii pot sã nu îl considere atât de
fascinant. Aceeaºi fotografie poate fi
interpretatã diferit de persoane
diferite; atunci când ai imortalizat un
cadru, la prima vedere poate fi
excelent, iar la o a doua privire ar mai
existã loc de îmbunãtãþiri.   Unii ar
spune cã motivul principal pentru
care fotografiile ies foarte reuºite este
aparatura performantã. Cu toate

acestea, chiar dacã echipamentele de
calitate sunt esenþiale, nu
îmbunãtãþesc într-o foarte mare

mãsurã talentul ºi abilitãþile pe care le
dezvoltã fotograful. 

Redacþia

Arta fotograficã

Fotografia – de la
hobby la profesie
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Arta fotograficã – tehnici interesante de încercat 

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! 

Johann Schlecht 14 kg
Cod (Dorsch)

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

ºi numele dumneavoastrã.
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Nãscut în oraºul Vãlenii de
Munte, Dumitru (Tache)
Brumãrescu s-a remarcat ca
unul dintre strãluciþii inventatori
în aeronauticã, în perioada de
pionierat a acesteia. A realizat
un aeroplan cu trei elice, primul
aparat de zbor de acest fel, dar ºi
o cabinã de salvare pentru
personalul submarinelor, o
sanie-automobil ºi dispozitivul
de cuplaj automat la vagoanele
de cale feratã.

Istoria l-a reþinut pe
prahoveanul Dumitru (Tache)
Brumãrescu (1872-1937) cu un
impresionant numãr de brevete
de invenþii, 128, nu toate de
mare importanþã, dar
recunoscute unanim ca
excepþionale prin modul de
realizare. A fost un om care a
sfidat cu multã îndrãznealã
timpul în care a trãit, un pionier
în aviaþie ºi un pasionat al
tehnicii. A conceput o sanie-
automobil, diferitã principal de
cea conceputã de Henri Coandã
ºi anterior saniei-rachetã
construitã de Max Valier - 1929,
un dispozitiv mecanic pentru
topit zãpada de pe strãzi, cutia-
agregat de alarmã, soneria fãrã
curent electric sau mapa de
birou care se deschide automat
la fila doritã. Este ºi inventatorul
dispozitivului de cuplaj automat
la vagoanele de cale feratã, al
unei cabine de salvare pentru
personalul submarinelor, dar ºi
al unei maºini de tãiat… stuful. 

Dumitru (Tache) Brumã-
rescu s-a nãscut în Vãlenii de
Munte ºi a fãcut studiile
gimnaziale la Ploieºti, dar ºi-a
desãvârºit învãþãtura în Franþa.
Pentru a-ºi putea realiza
invenþiile, a început sã
ciopleascã în lemn ºi sã-ºi vândã
produsele. De altfel, a înfiinþat ºi
a condus (1903) prima ºcoalã
din România pentru fabricarea
de jucãrii mecanice din lemn, iar
în 1908 Brumãrescu a inventat,

construit ºi utilizat un dispozitiv
mecanic de pirogravurã pe
suprafeþe curbe. În tot timpul
activitãþii, a fost susþinut,
apreciat ºi încurajat de C.I.
Istrati ºi Spiru Haret. Marea sa
pasiune au fost, însã, avioanele
ºi studiul legile aerodinamicii
zborului. A conceput (1907-
1909) un original avion-
elicopter-amfibiu, de fapt un
biplan dotat cu ampenaj anterior
ºi trei elice antrenate de la un
singur motor (primul aparat de
zbor de acest fel). Acest aparat
avea profundorul în faþã, elicea
în centrul aparatului, iar elicele
accesorii erau destinate ridicãrii
aparatului. Pentru concepþia ºi
construcþia acestui aparat,
Brumãrescu a cerut ºi a obþinut
brevetul românesc nr. 1.844 din
10 octombrie 1909. Modelul
aparatului, denumit de autor
Columba, ºi care poate fi
considerat precursorul avioa-
nelor-amfibii, a fost expus în
Parcul Libertãþii din Bucureºti
(1909) ºi apoi, în varianta fãrã
motor ºi flotoare, a fost expus la
Salonul Internaþional de
Aeronauticã (Paris, 1910),
alãturi de avionul cu reacþie a lui
Henri Coandã. Brumãrescu a

obþinut brevetul de pilot la
Juvissy, în Franþa, ºi folosind
subvenþii publice ºi obþinute de
la Ministerul Învãþãmântului,
Brumãrescu a cumpãrat la Paris
un motor de aviaþie Gnome 50
CP; dupã instalarea acestuia pe
avion (1911), Brumãrescu a
început - pe câmpul de la
Cotroceni - experimentele de
zbor. La 27 mai 1911,
Brumãrescu a reuºit ca, dupã un
rulaj cu aparatul Columba,
acesta sã evolueze aproximativ
80 m la înãlþimi sub 2 metri. La
aterizare, lipsa de experienþã în
pilotaj a constructorului ºi-a
spus cuvântul, aparatul s-a
stricat, dar Brumãrescu a scãpat
miraculos cu viaþã. Lipsit de
mijloace financiare, Brumãres-
cu nu a mai putut sã-ºi repare
avionul, care a fost depozitat în
hangarul de baloane al secþiei de
aerostaþie Bucureºti-Cotroceni.

Salvatorul pentru
submarine Brumãrescu 

În 1912, Brumãrescu s-a
înscris ºi a participat la con-
cursul organizat de Guvernul
francez pentru inventarea unui
mijloc adecvat ºi eficient de
salvare a echipajelor submari-

nelor în caz de accident.
Folosind pentru cheltuielile
aferente cercetãrii ºi documen-
tãrii, banii recuperaþi prin
vinderea cãtre aviaþia militarã a
motorului Gnome, Brumãrescu
a reuºit sã imagineze ºi sã pro-
iecteze un ingenios ºi original
aparat, pe care l-a denumit
Salvator pentru submarine
Brumãrescu. Invenþia consta din
introducerea într-o cabinã
etanºã a submarinului, a unei
bãrci metalice dotatã cores-
punzãtor; în aceasta putea intra
echipajul submarinului afectat
de accident ºi care putea
comanda din interior,
electromecanic, deschiderea
unui chepeng aflat pe punte ºi
care elibera barca, aceasta
ajungând la suprafaþã datoritã
aerului conþinut. Deºi nu a fost
premiat, proiectul inventatorului
român Brumãrescu a fost
apreciat ºi comentat elogios de
revista „La nature” în numãrul
sãu din 1913.

Invenþia lui Brumãrescu,
uitatã în vama portului

Marsilia.
Una dintre cele mai

interesante invenþii ale lui

Brumãrescu a fost cuplajul
automat pentru vagoanele de
cale feratã. Dupã primul
rãzboi mondial, Ministerul
lucrãrilor publice din Franþa a
scos la concurs realizarea unui
dispozitiv de tip cuplaj
automat pentru vagoanele de
cale feratã, care sã fie capabil
sã elimine accidentele care se
petreceau în timpul formãrii
garniturilor de tren. Comisia
de acordare a premiului urma
sã selecteze acel sistem
original oferit, prin folosirea
cãruia manevrantul se va afla
mereu în afara tampoanelor
metalice ale vagoanelor; ca o
principalã cerinþã se impunea
ca noul sistem sã nu renunþe la
vechiul dispozitiv de cuplare a
vagoanelor, iar comisia sã
poatã analiza modelele
propuse la scarã naturalã. Deºi
propunerea lui Brumãrescu s-a
aflat printre cele 7 (din 450
propuse) selectate de comisie,
acesta nu a avut nici o ºansã
deoarece lada cu dispozitivul-
machetã propus, a fost uitatã
în vama portului Marsilia,
autorul neavând bani pentru a-
ºi însoþi ºi susþine propunerea
în Franþa.

Dispozitivul de 
tãiat stuf

În 1925, Brumãrescu a
conceput, proiectat ºi construit o
maºinã curãþitoare mecanicã
pentru bãlþi ºi capabilã sã taie
automat stuf. Prototipul
agregatului a fost testat cu
succes pe Lacul Greaca, dar
autoritãþile timpului nu au
comandat aparatul. Dupã
aproape o jumãtate de secol,
ideea ºi soluþiile date de
Brumãrescu au fost preluate ºi
perfecþionate de cercetãtorii de
la staþiunea Maliuc, din judeþul
Tulcea.

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.

DUMITRU (TACHE) BRUMÃRESCU
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Scopul legii
ART. 1

Scopul prezentei legi este
instituirea unei proceduri colective
pentru redresarea situaþiei

financiare a debitorului persoanã
fizicã, de bunã-credinþã, acoperirea într-o
mãsurã cât mai mare a pasivului acestuia
ºi descãrcarea de datorii, în condiþiile
prezentei legi.

ART. 2
Prevederile prezentei legi se

bazeazã pe urmãtoarele principii:
1. acordarea unei ºanse debitorilor

de bunã-credinþã de redresare a situaþiei
financiare, prin intermediul unui plan de
rambursare a datoriilor;

2. facilitarea negocierii/renegocierii
amiabile a creanþelor ºi a încheierii unui
acord al creditorilor cu debitorul asupra
planului de rambursare a datoriilor;

3. sprijinirea ieºirii din starea de
insolvenþã a debitorului, inclusiv prin
descãrcarea de datorii, în condiþiile legii,
într-un mod sistematic ºi raþional, astfel
încât debitorul sã fie motivat sã facã
eforturi pentru a desfãºura activitãþi
generatoare de venituri, sã fie facilitatã
reinserþia acestuia în mediul social ºi
contribuþia sa la viaþa economicã a
comunitãþii,gconform cu nivelul de
pregãtire profesionalã ºi experienþa
acumulatã;

(...) 
ART.3 
(...) 
2. bunuri neurmãribile sunt bunurile

din averea debitorului care nu pot fi
supuse valorificãrii în procedurile
prevãzute de prezenta lege, întrucât sunt
necesare asigurãrii unui nivel de trai
rezonabil; în procedura judiciarã de
insolvenþã prin lichidare de active,
valoarea bunurilor neurmãribile poate fi
stabilitã sub plafonul prevãzut la lit. a) -
c), fãrã ca prin aceasta sã se stabileascã
un standard de protecþie a debitorului
inferior celui prevãzut de art. 727 din
Codul de procedurã civilã. Sunt incluse
în categoria bunurilor neurmãribile:

a) bunurile de uz personal sau
casnic, inclusiv mobilierul, necesare
debitorului ºi familiei sale pentru un trai

rezonabil, dar fãrã ca valoarea fiecãruia
sã depãºeascã 5.000 de lei;

b) obiectele de cult, dacã nu sunt
mai multe de acelaºi fel, dar fãrã ca
valoarea fiecãruia sã depãºeascã 2.000
de lei;

c) un vehicul, dacã acesta este în
mod indispensabil necesar debitorului ºi
familiei sale inclusiv pentru deplasarea
de la/cãtre locul de muncã ºi care
valoreazã cel mult 5.000 de euro, iar
costul dobândirii sale nu face obiectul
unei creanþe împotriva averii debitorului;

d) obiectele necesare, în mod
rezonabil, debitorului ce suferã de un
handicap sau persoanelor din întreþinerea
sa aflate în aceastã situaþie ºi obiectele
destinate îngrijirii bolnavilor;

e) alimentele necesare debitorului ºi
persoanelor aflate în întreþinerea sa pe
durata desfãºurãrii procedurii;

f) bunurile care servesc la
exercitarea ocupaþiei sau profesiei
debitorului, în condiþiile art. 728 alin. (1)
din Codul de procedurã civilã;

g) inventarul agricol, inclusiv
animalele de muncã, furajele pentru
aceste animale ºi seminþele pentru
cultura pãmântului, dacã debitorul se
ocupã cu agricultura, în mãsura necesarã
continuãrii lucrãrilor în agriculturã, în
afarã de cazul în care asupra acestor
bunuri existã un drept real de garanþie
sau un privilegiu pentru garantarea
creanþei;

h) scrisorile, fotografiile ºi tablourile
personale sau de familie ºi altele
asemenea;

3. cheltuielile pentru asigurarea unui
nivel de trai rezonabil sunt cheltuielile
aprobate în procedura insolvenþei pentru
a asigura un standard rezonabil de trai
pentru debitor ºi pentru persoanele
cãrora acesta le presteazã întreþinere în
mod curent, astfel încât sã le fie asiguratã
respectarea drepturilor ºi libertãþilor
fundamentale ºi demnitatea umanã. 

Criteriile pentru stabilirea nivelului
de trai rezonabil vor fi stabilite, anual, de
comisia de insolvenþã la nivel central;

4. creanþe care beneficiazã de o
cauzã de preferinþã sunt creanþele însoþite
de un privilegiu ºi/sau de un drept de
ipotecã ºi/sau de drepturi asimilate

ipotecii, potrivit art. 2.347 din Codul
civil, ºi/sau de un drept de gaj asupra
bunurilor din patrimoniul debitorului,
indiferent dacã acesta este debitor
principal sau terþ garant faþã de
persoanele beneficiare ale cauzelor de
preferinþã

ART. 4
(1) Procedurile prevãzute de

prezenta lege se aplicã debitorului
persoanã fizicã ale cãrei

obligaþii nu rezultã din exploatarea
de cãtre acesta a unei întreprinderi, în
sensul art. 3 din Codul civil, ºi care:

a) are domiciliul, reºedinþa sau
reºedinþa obiºnuitã de cel puþin 6 luni
anterior depunerii cererii în România;

b) este în stare de insolvenþã, în
sensul art. 3 pct. 12, ºi nu existã o
probabilitate rezonabilã de a redeveni,
într-o perioadã de maximum 12 luni,
capabil sã îºi execute obligaþiile astfel
cum au fost contractate, cu menþinerea
unui nivel de trai rezonabil pentru sine ºi
pentru persoanele pe care le are în
întreþinere; probabilitatea rezonabilã se
apreciazã prin considerarea cuantumului
total al obligaþiilor raportat la veniturile
realizate sau prognozate a fi realizate faþã
de nivelul de pregãtire profesionalã ºi
expertizã ale debitorului, precum ºi la
bunurile urmãribile deþinute de acesta;

c) cuantumul total al obligaþiilor
sale scadente este cel puþin egal cu
valoarea-prag.

(2) Debitorul are reºedinþa obiºnuitã
în România, în sensul prevederilor alin.
(1) lit. a), dacã locuieºte în mod statornic
în România, chiar dacã nu a îndeplinit
formalitãþile legale de înregistrare, dacã
are bunuri ºi/sau realizeazã venituri în
România.

3) Nu poate beneficia de o
procedurã a insolvenþei pe bazã de plan
de rambursare a datoriilor, de o
procedurã judiciarã de insolvenþã prin
lichidare de active sau de o procedurã
simplificatã de insolvenþã debitorul care
a mai fost subiect al unei astfel de
proceduri, finalizate cu eliberarea de
datoriile reziduale, cu mai puþin de 5 ani
anterior formulãrii unei noi cereri de
deschidere a procedurii insolvenþei.

(4) Procedurile prevãzute de

prezenta lege nu sunt aplicabile
debitorului:

a) în cazul cãruia a fost închisã, din
motive ce îi sunt imputabile, o procedurã
de insolvenþã pe bazã de plan de
rambursare a datoriilor, o procedurã
judiciarã de insolvenþã prin lichidare de
active sau o procedurã simplificatã de
insolvenþã cu mai puþin de 5 ani anterior
formulãrii unei noi cereri de deschidere a
procedurii insolvenþei;

b) care a fost condamnat definitiv
pentru sãvârºirea unei infracþiuni de
evaziune fiscalã, a unei infracþiuni de fals
sau a unei infracþiuni intenþionate contra
patrimoniului prin nesocotirea încrederii;

c) care a fost concediat în ultimii 2
ani din motive ce îi sunt imputabile;

d) care, deºi apt de muncã ºi fãrã un
loc de muncã ori alte surse de venit, nu a
depus diligenþa rezonabilã necesarã
pentru a-ºi gãsi un loc de muncã sau care
a refuzat, în mod nejustificat, un loc de
muncã propus ori o altã activitate
aducãtoare de venit;

e) care a acumulat datorii noi, prin
cheltuieli voluptuare în timp ce ºtia sau ar
fi trebuit sã ºtie cã este în stare de
insolvenþã;

f) care a determinat sau a înlesnit
ajungerea în stare de insolvenþã, cu
intenþie sau din culpã gravã. Se prezumã
a fi avut acest efect:

1. contractarea, în ultimele 6 luni
anterior formulãrii cererii de deschidere a
procedurii insolvenþei, a unor datorii care
reprezintã cel puþin 25% din valoarea
totalã a obligaþiilor, cu excepþia
obligaþiilor excluse;

2. asumarea, în ultimii 3 ani anterior
formulãrii cererii, a unor obligaþii
excesive prin raportare la starea sa
patrimonialã, la avantajele pe care le
obþine din contract ori la ansamblul
circumstanþelor care au contribuit
semnificativ la incapacitatea debitorului
de a- ºi plãti datoriile, altele decât cele
datorate de cãtre acesta persoanelor cu
care a contractat astfel;

3. efectuarea, în ultimii 3 ani
anterior formulãrii cererii, a unor plãþi
preferenþiale, care au contribuit în mod
semnificativ la reducerea sumei
disponibile pentru plata celorlalte datorii;

4. transferarea, în ultimii 3 ani
anterior formulãrii cererii, de bunuri sau
valori din patrimoniul sãu în patrimoniul
altei persoane fizice ori juridice în timp
ce ºtia sau ar fi trebuit sã ºtie cã prin
aceste transferuri va ajunge în stare de
insolvenþã;

5. încetarea unui contract de muncã
prin acordul pãrþilor sau prin demisie în
ultimele 6 luni anterior formulãrii cererii
de deschidere a procedurii;

g) care la data formulãrii cererii de
deschidere a unei proceduri de
insolvenþã, potrivit prezentei legi, are
deja deschisã o altã procedurã de
insolvenþã.

(5) Prezumþiile prevãzute la alin. (4)
lit. f) sunt relative

Formele procedurii de insolvenþã
(…)

Iniþierea procedurii de
insolvenþã

ART. 6
(1) Debitorul aflat în stare de

insolvenþã, în sensul art. 3 pct. 12, poate
depune la comisia

de insolvenþã o cerere de deschidere
a procedurii insolvenþei pe bazã de plan
de rambursare a datoriilor.

(2) În cazul în care debitorul
considerã cã situaþia sa financiarã este
iremediabil compromisã ºi un plan de
rambursare a datoriilor nu poate fi
elaborat ºi pus în executare, acesta poate
solicita direct instanþei judecãtoreºti
competente deschiderea procedurii
judiciare de insolvenþã prin lichidare de
active.

(3) Debitorul care îndeplineºte
condiþiile de la art. 65 depune la comisia
de insolvenþã o cerere de aplicare a
procedurii simplificate de insolvenþã,
potrivit art. 66

IMPORTANT! 
Potrivit OUG nr. 61/2015, publicata

in Monitorul Oficial nr. 962 din 24
decembrie 2015, termenul de intrare în
vigoare prevãzut privind procedura
insolvenþei persoanelor fizice, se prorogã
pânã la data de 31 decembrie 2016.

NOUTÃÞI LEGISLATIVE
Din  2016, ajutor pentru româníi datornici

Extras din  Legea nr. 151 din 18 iunie 2015 privind procedura insolvenþei persoanelor fizice /
Publicatã în : MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 26 iunie 2015

Ionela van Rees-Zota
-jurist dreptul român-

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

avizului pentru desfãºurarea de activitãþi comerciale,
studiu etc

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

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

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

Denise Klüwer
avocatã în dreptul german 

consiliere ºi reprezentare
juridicã 

specializare pe dreptul
familiei, dreptul penal, dreptul

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

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

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

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

Curier juridic Curier juridic Curier juridic 
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Matei Mihai 

Matei Mihai 

SUDOKU 



Pagina 29februarie - martie 2016 Ziar distribuit în Austria, Belgia Germania ºi Olanda

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

vei rãspunde corect la urmãtoarea întrebare:

Întrebare:

Ce alegeri sunt pe data de 13 Martie 2016 la Nürnberg?

Rãspuns:
____________________________________________________________

____________________________________________________________

Nume__________________________________________________; 

Prenume ___________________________________________________;

Adresa _____________________________________________________

____________________________________________________________

Telefon ___________________________________________________;

57

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
ROMAN- 

KÖLN

A fost odatã o casã veche în al cãrei
pod     

au locuit trei ºoareci, doi ºoricei ºi
mama lor. Cu mult timp înainte în acest pod
au trãit foarte mulþi ºoareci cu familiile lor
însã oamenii din casã au avut mai multe
pisici ºi mulþi ºoareci au plecat în vecini.

Cei trei ºoareci au rãmas pentru cã
mama lor era bolnãvicioasã ºi era tare
grijulie cu cei doi copii ai ei.

Dupã ce bãrbatul ºi ceilalþi copii ai ei
au dispãrut, poate au fost luaþi de singura
pisicã care mai era în casã, mama ºi cei doi
fraþi au rãmas stãpâni în tot podul casei.

Unul dintre ºoricei era tare nãzdrãvan.
Mama lor le tot spunea sã aibe grijã sã se
fereascã de pisicã ºi de bãtrânã, care erau
duºmanul lor de moarte. Ei însã de cele mai
multe ori nu ascultau de sfaturile mamei ºi
fãceau tot ce le trecea prin cap.

ªoricelul cel mare, care era nãzdrãvan
din fire mergea adesea de foame ºi mai ales
din curiozitate dincolo de graniþa unde îl
lãsa mama lui. Într-o zi, mânat de
curiozitate s-a strecurat tiptil tiptil într-o
încãpere ce i se pãrea lui interesantã ºi plinã
de mister. Aici era cãmara cu alimente.
Atâta mâncare n-a vãzut el de când era ºi
asta doar la o femeie singurã ºi sãracã. Nici
n-a ºtiut din ce sã guste ºi ce sã ia pentru
mama ºi fratele sãu. A gustat din resturi de
pâine ºi apoi din brânzã. A luat puþinã
brânzã ºi în fugã, gâfâind a ajuns în sfârºit la
locuinþa lor.

În ascunzãtoare a fost doar frãþiorul
sãu. Cel mare s-a grãbit sã-i povesteascã ce
a vãzut ºi apoi i-a dat celui mic o bucãþicã
de brânzã, ca sã vadã cel mic cã el nu s-a
lãudat ºi n-a minþit, oprind o bucãþicã ºi
pentru mama lor.

Celui mic cât i-a mai plãcut brânza ºi
era fascinat de ce-a povestit fratele sãu mai
mare.

Într-un târziu a venit mama lor. Era
obositã, speriatã ºi necajitã cã n-a gãsit
nimic de mâncare ºi se vor culca iarãºi
flãmânzi aºa cum au pãþit de mai multe ori
în ultimul timp. A povestit cã era cât pe aci
sã fie prinsã de pisicã, în ultimul moment a
reuºit sã scape. A povestit cu lacrimi în ochi

ce s-ar fi întâmplat dacã ar fi fost prinsã de
pisicã copiii ei ar fi rãmas fãrã mamã, fãrã
apãrare ºi fãrã mâncare.

Atunci cel mare a prins curaj ºi a spus
cã el este de acum mare ºi poate sã aibe grijã
de ei, de mama ºi de fratele sãu. Ca sã o
liniºteascã pe mama lui i-a dat bucãþica de
brânzã adusã de el. Mama la început s-a
mirat cum de a putut sã aducã brânza ºi i-a
spus fiului ei ca altãdatã sã nu mai facã aºa
ceva cã este tare periculos.

ªoricelul nãzdrãvan a promis cã nu va
mai merge singur doar însoþit de mama sa
însã a rugat-o ca acum sã mãnânce branza
cã o sã-i fie mai bine. În seara aceea s-au
culcat toþi trei cu burþile pline ºi a fost tare
bine.

ªoricelul cel mic stãtea în preajma
mamei ºi fãcea doar ce i se spunea, era
cuminte ºi ascultãtor.

Fraþii se jucau doar în locurile unde

mama lor le-a spus cã este voie ºi acolo sa
aibe grijã de fiecare datã de duºmanii lor, de
pisicã ºi de femeie.

Într-o zi cei doi s-au jucat ºi celui
mare, celui nazdravan i-a venit ideea sã se
îndepãrteze de locul lor de joacã. La început
cel mic nu ºi-a dat seama. Când a observat
cã s-au depãrtat de casa lor celui mic i-a fost
tare fricã ºi a tremurat tot. Atunci cel
nãzdrãvan a spus cã nu sunt departe de locul
unde a fost el dupã brânzã.

S-au dus pe etajerã ºi au dat de brânzã,
mâncarea lor preferatã. Au mâncat, cel mic
a înghiþit fãrã sã mestece aºa fricã i-a fost.
La plecare doar cel nãzdrãvan a luat cu el o
bucãþicã.

Abia când au ajuns acasã la ei cel mic
a sãrit în sus de bucurie ºi a fost aºa de
etuziasmat. Aºtepta cu nerãbdare sã
povesteascã mamei fãrã sã-i spunã celui
nãzdrãvan de intenþia lui. Dupã un timp a
venit ºi mama lor, era obositã ºi necãjitã cã
iarãºi n-a reuºit sã aducã nimic de mâncare
copilaºilor ei.

Cel nãzdrãvan se juca afarã pe lângã
locuinþa lor aºa cã cel mic a putut
nestingherit sã-i povesteascã mamei unde a
fost el ºi fratele sãu. Când a auzit mama lui
iar a fost supãratã, mai sã leºine ºi i-a spus
celui mic ca mãcar el sã rãmânã ascultãtor
ºi sã nu se aventureze în locuri depãrtate ºi
periculoase.

Ca sã o îmbuneze pe mama lui cel mic
i-a dat bucãþica de brânzã adusã de fratele
sãu nãzdrãvan apoi s-a dus ºi el la joacã.

Mama lor dupa ce a mâncat s-a culcat
ºi a adormit. Dupã un timp a visat cã cei doi
copii ai sãi se joacã afarã ºi cã au multã
mâncare cu ei. Când s-a sculat afarã era
liniºte. S-a dus sã vadã ce fac copilaºii ei. La
locul de joacã nu erau. Atunci s-a îndepãrtat
de casa lor ºi s-a dus sã-i caute.

A ajuns la o gaurã ºi de acolo a zãrit în
cãmara bãtrânei. A vãzut pisica cum sta la
pândã ºi îi aºtepta pe ea sau copilaºii ei.

Când s-a uitat mai atentã cel nãzdravan era
la branzã ºi nu departe stãtea cel mic. Mama
a încremenit. Pisica a observat o miºcare
lângã brânzã ºi tiptil s-a apropiat de locul
unde era brânza. Atunci mama a ieºit afarã
din ascunzãtoare ºi a fugit, fãcând gãlãgie în
direcþia opusã unde erau copilaºii ei. Atunci
pisica s-a întins ºi dintr-o singurã sãriturã s-
a îndreptat spre mama ºoriceilor rãsturnând
câteva borcane. ªoriceii au vãzut ce se
întâmplã ºi au fugit cât le-au þinut
picioarele, pânã acasã la ei nu s-au oprit. A
urmat un întreg circ în cãmarã. Ajunºi acasã
tremurând amândoi din toate mãdularele,
ºi-au dat seama cã mama lor este în mare
pericol ºi au început sã plângã.

Pisica fugea prin cãmarã dupã
ºoricioaicã ºi se bucura cã a gãsit o pradã de
nelãsat.

Acasa la ei cei doi copilaºi erau tare
speriaþi ºi cel nãzdrãvan i-a spus celui mic
cã de data aceasta n-ar fi trebuit sã meargã
în cãmarã. Acum mama lor se aflã într-o
mare încurcãturã doar din cauza lui. 

Dupã un timp cel nãzdrãvan a ieºit din
ascunzãtoarea lor ºi tare precaut s-a
îndreptat spre cãmarã sã vadã ce se
întâmplã acolo. Din gaura unde mai
devreme a privit mama lui acum se uita el.
În cãmarã era liniºte deplinã.

Cel nãzdrãvan era tare mâhnit. A zis în
gândul sãu cã pisica a prins-o pe mama lui
ºi s-a pus pe plâns...

A stat acolo un timp ºi s-a gândit cã ce
bunã era mama lor, cã le dorea lui ºi fratelui
sãu doar binele însã el nu prea o asculta.
Dupa un timp s-a dus acasã tare speriat ºi cu
lacrimi în ochi. Fratele sãu cel mic dormea.
L-a sculat ºi i-a spus unde a fost cã se pare
cã nu mai au mamã...

S-au pus pe plâns amândoi. Dupã un
timp cel nãzdrãvan i-a spus fratelui mai mic
cã mai demult el a auzit o discuþie între
mama lor ºi o mãtuºã care a fost în vizitã la
ei ºi aceasta ar fi spus sã se mute în casa
vecinã unde este mult mai bine, mai multã
mâncare ºi pisica este una tare leneºã care
nu le face probleme.

Aºa cã cel nãzdrãvan l-a luat pe fratele
sãu ºi au plecat spre marginea podului ca sã
meargã în vecini la mãtuºa lor.

La capãtul podului cel mic i-a spus
celui nãzdrãvan sã se uite din nou în cãmarã
poate o zãresc pe mama lor. Cel nãzdrãvan
i-a spus celui mic cã nu are rost dar pânã la
urmã i-a îndeplinit dorinþa. Cu grijã s-au dus
la gaurã ºi s-au uitat în cãmarã. Mai mai sã
plece când au auzit parcã ceva ºi atunci
ciulind mai bine urechile au auzit cã cineva
se vaitã. Atenþi cei doi copilaºi s-au îndrepat
spre acel loc ºi spre bucuria lor au zãrit-o pe
ea, mama lor. Era epuizatã de atâta alergat,
de foame ºi de fricã. Cât s-au mai bucurat
cu toþii.

Mama le-a povestit cã a avut noroc,
bãtrâna a auzit zgomot în cãmarã ºi a venit.
Când a vãzut borcanele picate ºi sparte a
luat pisica ºi duºi au fost.

Atunci cel nãzdrãvan i-a spus mamei
de intenþia lui ºi a fratelui sãu. Aºa au plecat
toþi trei la mãtuºa lor din vecini.

Poate trãiesc ºi azi dacã aceea familie
nu ºi-a cumpãrat o altã pisicã mai harnicã. 

Adalbert  GYURIS

ªoricelul nãzdrãvan

Plãcintã cu spanac
ºi ciuperci

Ingrediente: 1 pachet foi de placinta, 1 kg
spanac, 1 kg ciuperci, 150 ml ulei, 2 morcovi, 1
ceapa, 1 legatura patrunjel, 1 legatura marar, sare si
piper.

Mod de preparare: Spanacul se fierbe in apa
oparita cu sare si se lasa la scurs. Morcovii sunt dati
pe razatoare, ciupercile sunt taiate felii si ceapa
taiata marunt. Spanacul, morcovii, ciupercile, ceapa
sunt puse la calit intr-o tigaie cu ulei incins. Se
adauga sare si piper dupa gust. Dupa ce legumele s-
au calit, adaugam patrunjelul si mararul tocat.

Apoi ungem cu putin ulei vasul in care va fi
pusa placinta la copt. Fiecare foaie de placinta este
unsa cu ulei. Dupa ce am adaugat 7 foi de placinta,
turnam peste ele compozitia si alte 7 foi de placinta.

Placinta se coace in cuptor vreme de 35 de
minute, la temperatura de 200 C. Pofta buna.

Retete de post



INCHIERIEZ la o  Familie serioasä, pe termen
lung APARTAMENT cu 2 camere situat în zona Piaþa
Rahova. Este dotat cu geam termopan nou în
bucätärie faiantä nouä, centalä,sufragerie parchet ,
dormitor,  baie,balcon etaj 3 Preþ 170 de euro
+garantie tel.0151-63684936 seara dupä ora 18.30 

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

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

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

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

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

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

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

Vând teren 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.

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

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

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

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

Cosmenticianã, make up artist cu diplomã ºi
experienþã 11 ani în domeniu, doresc colaborare sau
angajare. Sunt vorbitoare de limba germanã nivel A2.
E:mail : artemiza _make_up@yahoo.com  . Tel
015163990467.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 seriozitate.
Telefon: 0911 7429052 sau 1051 207933114

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

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

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

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

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

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

Deutsch-rumänisch Frau 39jahre ,sucht
dringen Teilzeitarbeit raum Nürnberg Helferin auch
zum Anlernen in Büro erwünscht .Bei Bedarf bitte
melden unter Mail Adresse thomae_c@yahoo.de   

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

ªcolarizãm personal pentru meseria de asistent
îngrijire bãtrâni- asistent medical. Durata ºcolarizãrii 3
ani, plus ºcoala de limba germanã aproximativ 5 luni.
Informaþii la: 0151 47860834

Vã oferim oportunitãþi de afaceri- alternativã
financiarã la Euro ( Monede Criptate) : Telefon: 0151
47860834

Economiseºte cu pânã la 80 % consumul de
energie electricã. Configureazã-þi casã viitorului.
Instalãm ºi întreþinem instalaþii de automatizãri,
electricitate, securitate, internet ºi telefonie la preþuri
accesibile ºi avantajoase. Tel: +4915175732294

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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