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Colegilor de Presã de la UZPR,
Domnului Preºedinte Doru Dinu

GLÃVAN,

Sunt onoratã pentru primirea
Premiului III, la Concursul UZPR
– 2015, secþiunea Presã scrisã, ºi
mulþumesc membrilor Comisiei
de evaluare ºi colegilor care au
apreciat cã meritã sã fiu astfel
recompensatã  pentru ciclul de
materiale intitulat Celebritãþi din
România, prin care: „Doresc sã
prezint cititorilor noºtri
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.” – aºa cum
menþionez, de fiecare datã, în
Preambulul materialului publicat.

Pentru a confirma aprecierea ºi
încrederea Dumneavoastrã, doresc
sã pregãtesc ºi în continuare, cu
regularitate, articole pentru
aceastã rubricã, pentru a face
cunoscutã întregii lumi valoarea
unor intelectuali celebri – români,
maghiari, saºi, secui, evrei, turci,
þigani –, nãscuþi pe teritioriul
României, care, prin munca lor de
creaþie – prin succesele obþinute
pe plan artistic, ºtiinþific, literar,
muzical – ne fac cinste pe plan
mondial, ºi cu care ne mândrim.

Sunt recunoscãtoare, de
asemenea, partenerului meu de
viaþã, poetul ºi jurnalistul Mihai
ANTHONY, pentru competenþa ºi
profesionalismul cu care – pe baza
experienþei sale, de peste 45 de
ani de activitate jurnalisticã – îmi
corecteazã (din punct de vedere
gramatical ºi stilistic) materialele,
ºi pentru minunatele poezii pe
care mi le dedicã. 

Cu salutãri colegiale, 
de la Viena,

Ágnes-Mária ORBÁN, 
membrã a UZPR

Aº vrea...
Aº vrea sã pot a-þi spune
Ce simt, numai în vers,
Eºti Stea, ce-mi lumineazã
Eternul Univers…

Aº vrea sã-mi fii Ecoul,
Când Dragostea mi-o strig!
Aº vrea sã-mi dai cãldurã
Când mã-nfior de frig…

Aº vrea sã-þi sãrut umbra, 
Dar pic de Soare nu-i,
Aº vrea sã-mi pierd uitarea
Pe-aripa vântului…

Aº vrea sã fiu vioarã –
André Rieu, sub tei,
Sau, poate, Eminescu,
Sau umbrã pe alei…

Aº vrea sã zbor spre Aºtri
ªi, fericit, sã cânt
Iubirea ce-mi dã aripi
Aici, pe-acest Pãmânt…

Aº vrea, în miez de noapte,
S-adorm cu tine-n gând
ªi-n dimineþi senine
Sã mã trezeºti râzând...

Aº vrea sã sorb, cu roua,
Dulceaþa gurii tale,
Când, dimineaþa, Ágnes,
Vei sãruta petale...

Aº vrea sã simþi, iubito,
Un sfert din ce simt eu,
ªi-atunci, cu siguranþã,
Mã vei iubi mereu...

Aº vrea sã-þi dau Iubirea
Cu inimã cu tot!
Da, pentru tine, Ágnes,
Din pieptul meu s-o scot...

Aº vrea sã fiu chirurgul –
Cardiolog vestit –
Ce-ºi roagã Demiurgul
Sã-l ierte, de-a greºit...

Aº vrea sã vrei a-mi spune:
„- Iubitul meu, te cred!”
Aº vrea sã fii convinsã
Cã... n-aº vrea sã te pierd...

Aº vrea sã-þi fiu culcuºul
Cãlduþ ºi drãgãstos
ªi-mbrãþiºaþi, iubito,
Sã-mbãtrânim frumos!

(Poezie de Mihai ANTHONY)

Iisus ºi-a dat viaþa pe cruce, la
calvar,/ Când blânda primãvarã
împodobea pãmântul,/ Apoi a
înviat ºi ne-a adus în dar,/  O viaþã
pe vecie... aºa spune Cuvântul!...”
Eu sunt învierea ºi viaþa; cel ce
crede în Mine, chiar dacã va muri,
va trãi.” (Ioan 11, 25)

Paºtele este cea mai
importantã sãrbãtoare a
creºtinãtãþii. Ea comemoreazã
evenimentul fundamental al
creºtinismului, Învierea lui Iisus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în a
treia zi dupã rãstignirea Sa din
Vinerea Mare. Este cea mai
aºteptatã sãrbãtoare a creºtinilor.
ªi pe bunã dreptate, fiindcã ea ne
introduce în atmosfera celui mai
important eveniment din
istorie, în care S-a implicat în mod
direct Însuºi Creatorul a toate. E
sãrbãtoarea biruinþei Domnului
nostru Iisus Hristos asupra morþii,
de roadele cãreia se bucurã
întreaga umanitate, Învierea fiind,
dupã cum spunea pãrintele
Arsenie Boca, singura minune
care se aratã tuturor, credincioºi ºi
necredincioºi. Este o sãrbãtoare
plinã de iubire, bucurie ºi luminã

divinã. 
Sãrbãtoarea Învierii este

totodatã ºi cea mai veche a
creºtinãtãþii. Împreunã cu dumi-
nica, sãrbãtoarea sãptãmânalã a
creºtinilor, Paºtele a fost sãrbãtorit
încã din epoca apostolicã. Sfântul
Apostol Pavel a fost primul care a
raportat sãrbãtoarea Pesah, a
evreilor, la Iisus Hristos ºi i-a
îndemnat pe creºtini sã-L
omagieze pe Mântuitor: “Cãci
Paºtile nostru Hristos S-a jertfit
pentru noi. De aceea sã prãznuim
nu cu aluatul cel vechi, nici cu
aluatul rãutãþii ºi al vicleºugului,
ci cu azimele curãþiei ºi ale
adevãrului.” (1 Corinteni 5, 7-8) 

Învierea lui Iisus Hristos
simbolizeazã refacerea legãturii
dintre fiinþa umanã ºi Creatorul
sãu. Celebrarea ei în fiecare an
duce la retrezirea aspiraþiei cãtre
îndumnezeire, la transfigurarea
vieþii pãmânteºti într-o viaþã
impregnatã de prezenþa lui
Dumnezeu. Prin Învierea
Domnului existenþa noastrã s-a
umplut de bucuria prin excelenþã,
de o bucurie realã, consistentã ºi
durabilã. De aceea, Paºtele este o

sãrbãtoare a bucuriei, o bucurie
asemãnãtoare celei a apostolilor
când l-au vãzut pe Iisus înviat. De
aceea, credincioºii se salutã cu
vestea unei bucurii de necomparat
cu nici o altã bucurie: „Hristos a
înviat!“ „Adevãrat c-a înviat!“,
pânã la Înãlþarea Domnului, de
când se sãlutã cu altã veste tot aºa
de mare, legatã interior de
prima:“Hristos s-a înãlþat!“, pânã
la Cincizecime, care anticipeazã
Cincizecimea deplinã sau
umplerea desãvãrºitã a vieþii
noastre de Duhul Sfânt.

Când rostim adevãrul cã
”Hristos a înviat!”, mãrturisim, de
fapt, cã viaþa este mai tare decât
moartea, binele mai puternic
decât rãul, dreptatea este cea care
alungã nedreptatea, bucuria
învinge tristeþea, adevãrul biruie
minciuna ºi lumina înlãturã
întunericul. De Sfintele Paºti,
cerul ºi pãmântul, îngerii ºi natura
întreagã sunt inundate de luminã:
”Acum   s-a umplut de luminã ºi
cerul ºi pãmântul ºi cele de
dedesubt. Deci sã prãznuiascã
toatã faptura Învierea lui Hristos,
întru care s-a întãrit“. (Cântarea a

3-a din Canonul Paºtilor).
Lumina Învierii lui Hristos ni

se dã în mod gratuit, dar trebuie sã
ne strãduim sã ne-o însuºim,
fiindcã ne încredinþeazã cã sensul
vieþii noastre, garanþia vieþii
viitoare se aflã în Învierea
Mântuitorului ºi în lucrarea
Duhului Sfânt, care transformã
trupurile noastre opace în trupuri
transparente, trupuri spirituale,
luminoase, trupuri pline de Duh
Sfânt. În noaptea Învierii, glasul
voios al clopotelor rãsunã cu tãrie
în sufletele noastre ºi ne cheamã
în Casa Domnului pentru a ne
împãrtãºi din bucuriile
Ierusalimului ceresc. Lumina care
se revarsã peste întreaga omenire
în acestã noapte sfântã, sã ne
pãtrundã în inimã ºi sã reînvie pe
Cel ce ºi-a dat viaþa pentru noi ca

sã ne umple de pace ºi fericire! Sã
nu uitãm cã Hristos este viu, sã nu
uitãm cã Hristos este adevãrata
Luminã care lumineazã pe orice
om: ”Eu sunt Lumina lumii; cel
ce Îmi urmeazã Mie nu va umbla
în întuneric, ci va avea lumina
vieþii”. (Ioan 8, 12).

Dragi cititori sã vã bucuraþi,
împreunã cu toþi cei dragi, de
Învierea Domnului nostru Iisus
Hristos, Cel Care „a murit pentru
pãcatele noastre ºi a înviat pentru
îndreptarea noastrã“, dãruindu-ne
nouã viaþã veºnicã, prin slãvita Sa
biruinþã asupra morþii! Sãrbãtori
binecuvântate ºi o nãdejde vie!
”Hristos a înviat!” Pacea, liniºtea
ºi dragostea Lui sã vã însenineze
viaþa, iar bucuria Învierii sã vã
umple inima! 

Adriana-Lucia Ciugudean

Învierea Domnului Iisus Hristos (Paºtele) -
lumina sufletelor noastre
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Termenul „ecologie” a pãtruns
în vocabularul limbii române
relativ recent iar ºtiinþa cu acest
nume a început sã fie cunoscutã ºi
predatã ca disciplinã de învãþãmânt
abia în ultimii 25 de ani. Gândirea
ecologicã, însã este mult mai veche
iar rãdãcinile ei trebuie cãutate în
secolul al XIX-lea, în Germania,
apariþia ideii de ecologie fiind
legatã de numele lui Ernst Haeckel
(16 februarie 1834 – 9 august
1919) cunoscut ca pãrinte al
ecologiei moderne.

Ernst Haeckel a contribuit în
mod esenþial la dezvoltarea
ºtiinþelor biologice ºi a fost un

susþinãtor înfocat al teorie
darwiniste despre evoluþia
speciilor ºi rolul selecþiei naturale
în cadrul acestei evoluþii. În
tinereþe Ernst Haeckel a fost atras
de botanicã dar la sugestia tatãlui
sãu care a fost un cunoscut avocat
din Postdam, Ernst Haeckel s-a
înscris la medicinã ºi a urmat
cursurile Facultãþilor de Medicinã
din Berlin ºi Würzburg. Spre
surprindrea pãrintelui sãu, Ernst nu
a devenit medic, ci  s-a concentrat
asupra cercetãrilor din domeniul
biologiei fiind atras în mod special
de studierea vieþii nevertebratelor. 

Ca biolog a descoperit ºi a

descris noi specii de animale
contribuind, în mod esenþial, la
rãspândirea în Germania a teoriei
evoluþioniste a lui Darwin. Din
biografia sa, trebuie sã reþinem cã,
deºi a obþinut licenþa în medicinã,
în 1857 ºi ar fi putut sã devinã
medic, a ales biologia comparatã,
ºtiinþã care i-a adus enorme
satisfacþii ce au culminat cu cariera
de profesor universitar  desfãºuratã
timp de 47 de ani la Catedra de
Anatomie Comparatã a
Universitãþii din Jena.

Activitatea de la catedrã nu l-a
împiedicat sã participe la o serie de
expediþii care l-au purtat prin

Marea Mediteranã ºi Insulele
Canare ºi Asia. Într-una din aceste
expediþii l-a cunoscut ºi pe Charles
Darwin, fapt care i-a întãrit
convingerea despre importanþa
studierii lumii animale ºi vegetale.
Asemenea lui Darwin, Ernst
Haeckel a fost ºi un cunoscut
filosof. Din perspectiva
atropologiei filosofice, biologul
german credea în poligenezã
considerând cã fiecare rasã umanã
a evoluat în mod individual, unele
rase fiind superioare celorlalte.

În final trebuie sã reþinem cã
Ernst Haeckel a avut o contribuþie
deosebitã la dezvoltarea bilologiei

comparate,  a fost profesor, biolog
ºi explorator dar, mai ales, a fost un
ecologist convins. Fãrã
contribuþiile lui, ecologia ca ºtiinþã
nu ar fi existat sau poate ar fi apãrut
mult mai târziu.  În acest sens, într-
una din lucrãrile lui ºtiinþifice
publicatã în 1866 ºi intitulatã
„Ecologie ºi cronologie”, Ernst
Haeckel definea, pentru prima
datã, ecologia ca fiind ºtiinþa
despre relaþiile dintre organisme
vii ºi mediul înconjurãtor. Astfel,
lumea biologicã se aflã în
conexiune permanentã, fiecare
organism depide de celãlalt ºi
trebuie sã se adapteze permanent la
schimbãrile intervenite în mediul
înconjurãtor. Ernst Haeckel a scris
prima paginã din istoria ecologiei,
o ºtiinþã modernã a prezentului dar
mai ales o ºtiinþã a viitorului care
ne învaþã cum sã conservãm natura
în aºa fel încât sã ne bucurãm cât
mai mult de frumuseþea, varietatea
ºi de roadele ei. Sau, dupã cum
scria binecunoscutul explorator
Jacques-Yves Cousteau, trebuie sã
ocrotim natura fiindcã ea este tot
ceea ce avem mai de preþ ºi, la
urma urmei, omul are datoria de a
proteja ceea ce iubeºte.

Liliana Moldovan

A treia carte personalã a
ieºeanului Dan Teodorescu,
„Culturã ºi Sport în Dealul
Copoului“, este o continuare a
celorlalte douã editate în august
2015, „În nopþile cu heruvimi
sãlbatici“ ºi „Meridianele Sportului
Ieºean“. Acest nou volum se
doreºte a fi o carte de reportaje
culturale ºi literare, de poezie ºi
cronici sportive, din perioada
august 2015 - martie 2016. 

Un capitol special al cãrþii este
dedicat memoriei fostei mare
tenismene a României,
FLORENÞA MIHAI, care a iubit
foarte mult municipiul Iaºi, unde s-
a simþit mereu ca acasã, mai ales la
turneele internaþionale de la arenele
de tenis CFR Iaºi. La acest capitol
vom putea lectura amintiri de
neuitat despre regretata Florenþa
Mihai, dublã finalistã la Roland
Garros în anii din urmã, de la fostele
tenismene Virginia Ruzici (din
Paris - Franþa), Aura Wagner (din
Nürnberg - Germania), Mariana
Simionescu (din Monaco),
Ruxandra Dragomir, Marilena
Totoran ºi Rodica Covalenco (din
Bucureºti), de la marea campioanã
Irina-Camelia Begu (locul 33 în
clasamentul mondial WTA în
februarie 2016), George Cosac

(preºedintele Federaþiei Române de
Tenis), Vergil Aghion (antrenor de
tenis la CS CFR Iaºi), din partea
managerilor ieºeni Florin Dobrea ºi
Ilie Foia, mari iubitori ai „sportului
alb“.

În prefaþa ºi postfaþa volumului
au inserat cuvinte de suflet despre
autorul cãrþii actorii Petru Ciubotaru
ºi Emil Gnatenco, scriitorii Mihai
Haivas ºi Ioan Mugurel Sasu,
jurnalistul ºi realizatorul de
televiziune Vasile Arhire, fostul
coleg de liceu ºi facultate dr. ing.
Moni Leiba (din Israel), germanul
Siegfried Schweikardt (preºedintele
Federaþiei Internaþionale de Popice,
cu o traducere a textului în limba
românã realizatã de colegul din
Passau, din landul Bavariei, Georg
Barth).

Grafica umoristicã a cãrþii
aparþine distinsului arh. Eduard
Mattes (Israel), fiul regretatului
antrenor ieºean de box Iosif Mattes,
un artist de talie internaþionalã în
domeniul sãu de activitate. 

Lansarea cãrþii va avea loc
sâmbãtã, pe 16 aprilie 2016, la ora
11.00, la Pensiunea Aristocrat Iaºi
(manager: Romeo Hamãn), din
zona Bucium, acolo unde invitaþii
vor putea asista ºi la un spectacolul
muzical-artistic ºi de dans sportiv

de neuitat, urmat de o sesiune de
autografe oferitã de Dan
Teodorescu, dar vor fi ºi alte
surprize plãcute oferite celor
prezenþi!

Vor fi recitaluri poetice cu
actorii Petru Ciubotaru (societar la
Teatrul Naþional „Vasile
Alecsandri“ Iaºi) ºi Emil Gnatenco
(conducãtorul trupei de teatru de la
Clubul CFR Iaºi de la Râpa
Galbenã), cu eleva Andreea Lungu
(de la Colegiul Naþional de Artã
„Octav Bãncilã“ Iaºi). Ne vor
încânta cu interpretarea lor elevii
Karla Ursu ºi Alexandru Ursache
(muzicã popularã). Dansul sportiv
va fi la el acasã prin membrii
clubului Reflex Iaºi ºi de la Palatul
Copiilor din Iaºi (antrenor: Radu
Bujãniþã). Pe parcursul evenimen-
tului, duelurile epigramistice vor fi
susþinute de renumiþii scriitori ºi
umoriºti de la Asociaþia Literarã
Pãstorel Iaºi (ALPI). 

De menþionat cã ing. DAN
TEODORESCU este în prezent
Redactor ºef-editor al publicaþiei
online „SPORT FAN CLUB“,
redactor sportiv ºi pe zona culturã la
ziarul Meridianul (Iaºi-Vaslui-
Bacãu) ºi la revista cu distribuþie
internaþionalã „Meridianul Cultural
Românesc“, la Agenþia de Presã

„Aºii Români“ ºi la revista „Vocea
Ta“, ambele cu sediul central la
Nürnberg, în Germania. Cel
denumit ºi „DANTE“ este ºi
membru al Asociaþiei Literare
„Pãstorel“ Iaºi (director: Mihai
Batog-Bujeniþã) ºi membru de peste
20 ani al Asociaþiei Presei Sportive
din România (preºedinte: Dumitru
Graur).

Organizatorii manifestãrii cu
public din cadrul lansãrii cãrþii
„Culturã ºi Sport în Dealul
Copoului“ sunt Asociaþia Literarã
Pãstorel Iaºi, publicaþia „Sport Fan
Club“ ºi Pensiunea Aristocrat Iaºi,
iar moderatorul evenimentului va fi
comandorul ºi scriitorul Mihai
Batog-Bujeniþã. Intrarea va fi liberã,
probabil la fel ºi ieºirea...
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„Culturã ºi Sport în Dealul Copoului“, a treia carte
personalã a jurnalistului ieºean Dan Teodorescu

150 DE ANI DE ECOLOGIE MODERNÃ
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Tot omul este
credincios. Acest

„adevãr” nu poate fi pus cu
niciun chip la îndoialã. Cum
aºa? Foarte simplu! Nu existã
persoanã care sã nu participe la
Slujba de Înviere (sau mãcar sã
îºi doreascã sã participe),
indiferent de problemele pe
care le are, de programul de
muncã ºi alþi factori externi. În
cercurile noastre de prieteni,
cunoscuþi ºi rude auzim mereu,
în apropierea Sãptãmânii
Patimilor (numitã ºi Sãptãmâna
Mare) urmãtoarele cuvinte:
sâmbãtã noapte mã duc la
Înviere; sau...merg sã iau Paºti;
sau...mergem sã luãm
luminã?...Dacã îndrãznim sã
punem la îndoialã certitudinea
cuiva de a merge la Sfintele
Paºti, riscãm, pe lângã mari
supãrãri, sã auzim ºi replici
tãioase, aruncate în dispreþ: ce
spui tu, cum, sã nu merg eu la
Înviere!?

Paradoxul ºi stupoarea

intervin atunci când, dupã ce
participãm la slujbã (sau cel
mult la prima parte a ei), luãm

Luminã, Sfinte Paºti ºi plecãm
acasã, ne trezim dimineaþa
„bucuroºi”: am mai implinit un

ritual, mi-am fãcut datoria de
creºtin, am sufletul împãcat.
Acum putem petrece cu
mâncãruri ºi bãuturi alese, doar
este Paºtele. De ce paradox?
Pentru cã simpla participare o
datã pe an la Slujba Învierii nu
valoreazã nimic, nimic... Nu
vom înþelege mare lucru din
ceea ce s-a întâmplat în noaptea
Învierii, nu vom putea simþi.
Dacã am ratat pregãtirea
sufletului în perioada celor
ºapte sãptãmâni de post,
bucuria luãrii Luminii va fi
seacã ºi palidã. 

Lumânarea aprinsã, bu-
cãþele de pâine stropite cu vin ºi
îngrãmãdeala de la slujbã (de
multe ori harababurã) nu vor
avea nicio putere sã ne facã sã
vedem realitatea Învierii. O
întrebare capitalã pentru viaþa
noastrã: Paºtele = luarea
Luminii sau a bucãþelelor de
pîine cu vin? Nu, din fericire,
nu!

Sãrbãtoarea Paºtelui ne

pune în fiecare an în faþã
mãreþia învierii din morþi a lui
Hristos, Dumnezeul nostru.
Înseamnã spargerea barierelor
morþii, posibilitatea noastrã de
a nu trece în nefiinþã atunci
când murim, transformarea
morþii din tragedia supremã a
omului într-o trecere spre o
nouã existenþã, lângã
Dumnezeu. Învierea este cel
mai de preþ dar primit de
oameni de la Dumnezeu. Prin
nãdejdea Învierii se justificã
totul în viaþa noastrã: slujbele
bisericii, rugãciunile pentru
cei adormiþi, existenþa
preotului ca mijlocitor pentru
oameni, viaþa noastrã pe acest
pãmânt. ªi acestea toate pentru
cã prin Înviere pentru creºtin
nu se pune punct în existenþa
sa, ci o simplã virgulã, se trece
mai departe. Nu se terminã
totul, ci abia începe! Hristos a
înviat!

Preot Ionuþ Pãun
Bamberg

Sã nu merg eu la Înviere?!
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Conducerea Bisericii Evanghelice
din România a anunþat, marþi,29 martie
a.c., într-o conferinþã de presã,
deschiderea sezonului de vizitare a
bisericilor fortificate din Transilvania.

În acest an, 50 de lãcaºuri de cult, cu
11 mai multe decât în 2015, sunt incluse
în proiectul intitulat „Descoperã sufletul
Transilvaniei”, care îºi propune sã
promoveze bisericile fortificate, dar ºi sã
strângã bani pentru întreþinerea acestora.

Proiectul se deruleazã din 2013 prin
intermediul aºa-numitului paºaport de
vacanþã „Transilvania Card”. Cardul se
emite anual, costã 50 de lei ºi permite
accesul în toate cele 50 de biserici incluse
în proiect. În plus, deþinãtorii cardului au
discount-uri la peste 60 de parteneri ai
proiectului – hoteluri, case de oaspeþi,
restaurante, cafenele, ghidaje, excursii ºi
evenimente. Cardul este valabil în
localitãþi ca Braºov, Râºnov, Viscri,
Sighiºoara, Biertan, Mediaº sau Sibiu.

„Dacã ne gândim la cele 160 de
biserici ale Bisericii Evanghelice, 50
înseamnã cã o treime sunt scoase din
anonimat prin acest proiect”, a declarat

ªtefan Cosoroabã, coordonatorul
proiectului „Descoperã sufletul
Transilvaniei”.

Potrivit acestuia, „Transilvania
Card” este completat în 2016 de o hartã
detaliatã a zonei, cu toate bisericile ce pot
fi vizitate, dar ºi cu programele de
deschidere, contacte, servicii, atracþii.

„Harta a fost tipãritã în 6.000 de
exemplare, jumãtate fiind deja epuizate

înainte de deschiderea sezonului”, au mai
anunþat reprezentanþii Bisericii
Evanghelice.

De asemenea, existã un calendar
cultural pentru zona bisericilor fortificate
care centralizeazã evenimentele deschise
pentru publicul larg. Pânã în prezent sunt
planificate 225 de evenimente, cum ar fi
concerte, serbãri, expoziþii, festivaluri ºi
seminarii. „La 12.000 de enoriaºi,

calculaþi ºi dumnevoastrã care este
raportul”, a mai declarat ªtefan
Cosoroabã. Acesta a anunþat cã, în 2015,
bisericile medievale ºi fortificate ale
saºilor din Transilvania au beneficiat de
530.000 de vizitatori. Cei mai mulþi
vizitatori – în jur de 200.000 – i-a avut, ca
în fiecare an de altfel, Biserica Neagrã
din Braºov, urmatã de Biserica
Evanghelicã din Sibiu cu circa 160.000
de vizitatori.

Cetãþile fortificate din Biertan ºi
Prejmer, monumente UNESCO, au fost
vizitate fiecare de câte 40.000 de
persoane, în timp ce cetatea Sighiºoara, ºi
ea monument UNESCO, a avut 30.000
de vizitatori.

Oficialii Bisericii Evanghelice au
anunþat cã, în sezonul 2016, care se
deruleazã în perioada 27.03 –
15.10.2016, se preconizeazã depãºirea
pragului de 600.000 de vizitatori.

Toate fondurile colectate de la aceºti
vizitatori ºi prin proiectul ”Transilvania
Card” sunt folosite pentru întreþinerea ºi
dezvoltarea bisericilor fortificate.

http://sibiu100.ro

S-a deschis sezonul de
vizitare a bisericilor fortificate
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Gata? S-a sfârºit fobia
crescutã din cantul cartelelor
Pre Pay? Era cazul, cãci, vreo
cinci zile, gura oficialilor ºi
talk-show-iºtilor n-a mai
tãcut, întorcând bietele
cartele pe toate feþele, de-am
crezut cã-ºi iau lumea în cap
toate plasticurile preplãtite.
La început a fost cuvântul.
Cuvântul premierului Cioloº.
Care ne-a spus, cu precizie,
cã teroriºtii din Belgia „se
pare cã ar fi folosit cartele Pre
Pay cumpãrate din
România“. Când vorbeºti
despre astfel de lucruri, „se
pare“ nu prea are ce cãuta în
propoziþie. Ori au folosit
cartele din România ori nu.
Punct. De aici a început sã se
rostogoleascã bulgãrele
presupunerilor: cã aceste
cartele ar trebui vândute doar
cu buletinul, cã aceastã

practicã ar mai tãia din
avântul teroriºtilor etc etc. Sã
fim serioºi: un terorist fanatic
nu se împotmoleºte în
condiþia prezentãrii unui act
de identitate la cumpãrarea
cartelei Pre Pay; putem fi
convinºi cã va gãsi o
modalitate prin care sã intre
în posesia unui astfel de

instrument de comunicare.
Nu se combate terorismul cu
o mãsurã heirupistã. Pe de
altã parte, se presupune cã
orice om care îºi cumpãrã o
cartelã preplãtitã vrea sã o
foloseascã în scopuri
domestice, pentru a
comunica. Teoretic, nu îþi
cumperi cartelã pentru a

ameninþa de la umbra unui
numãr anonim sau pentru a
pune la cale tot felul de
porcãrii, inclusiv atentate.
Din moment ce achizi-
þionarea se face cu intenþii
domestice, de ce te-ar deranja
cã se ºtie cine e deþinãtorul
acelei cartele? În cazul celor
care încheie un abonament,
compania de telefonie mobilã
are toate datele abonatului, de
la CNP, pânã la adresã.
Discuþia despre încãlcarea
unor drepturi e falsã în acest
context, cum falsã e ºi
convingerea cã terorismul ar
putea încasa o castanã dupã
ce ai noºtri, vigilenþi nevoie
mare, introduc obligativitatea
prezentãrii actului de
identitate la cumpãrarea
cartelei Pre Pay. Din nou, am
reuºit sã ne cramponãm de
iluzia unor rezolvãri ºi de

fantasmagorice încãlcãri ale
dreptului la viaþã privatã. Cei
care combat sau cei care
acceptã aceastã ipoteticã
regulã o fac cu o vehemenþã
cãreia nu-i vedem miza. De
ce ai vinde cartele pe bazã de
buletin? Ca sã combaþi
terorismul? Aiurea. De ce te-
ai opune declarãrii identitãþii,
de vreme ce ai intenþii
paºnice? Doar pentru a face
puþinã paradã de niºte
închipuite drepturi ºi
libertãþi? Da. Pentru cã a bate
apa în piuã face parte din noi,
e îndeletnicirea de cãpãtâi a
celor ce þin sã grãiascã în
spaþiul public. Pentru a n-a
oarã am risipit timp, nervi ºi
argumente pe falsele altare
ale libertãþii ºi combaterii
terorismului.

Dragoº BAKO
http://www.tribuna.ro/stiri

Sub motto-ul „Bucurã-te de
natura germanã“ a avut loc în
ziua de 30 martie 2016
conferinþa anualã organizatã de
Organizaþia Germanã pentru
Turism e.V. în România (DZT).
Într-o atmosferã relaxatã ºi
însoritã, reprezentanþii DZT au
anunþat jurnaliºtilor ºi
reprezentanþilor agenþiilor de
turism prezenþi vestea cea bunã:
în anul 2015 România a urcat
douã locuri ºi se poziþioneazã în
primele 20 de pieþe pentru
turismul incoming în Germania.

Ambasadorul Werner Hans
Lauk a salutat evoluþia ºi a
subliniat importanþa ei. Aceasta
aratã cã tot mai mulþi români
descoperã Germania ca
destinaþie de vacanþã ºi învaþã sã
preþuiascã natura, oamenii,
obiceiurile ºi cultura ei. În
continuare, ambasadorul a vorbit
despre turismul în ambele
direcþii – peste 12% dintre turiºtii
strãini care vin în România sunt
din Germania. Germanii sunt, în
mod tradiþional, cel mai mare
grup de vizitatori strãini în
România.

Mai multe informaþii despre
Germania ca destinaþie turisticã,

puteþi gãsi aici:
www.germany.travel.de 
http://www.bukarest.diplo.de

/contentblob/4773276/Daten/641
2486/ddatei_dzt2016_bilant_inc
oming.pdf

http://www.bukarest.diplo.de
/contentblob/4773280/Daten/641
2488/ddatei_dzt2016_celemaibu
nevalori.pdf

http://www.bukarest.diplo.de
/contentblob/4773282/Daten/641

2490/ddatei_dzt2016_promovar
ea_naturii.pdf

http://www.bukarest.diplo.de
/contentblob/4773290/Daten/641
2516/ddatei_dzt2016_vacante_i
n_natura.pdf

http://www.bukarest.diplo.de
/contentblob/4773306/Daten/641
2662/ddatei_dzt2016_marketing.
pdf

Ambasada
Germaniei Bucureºti

De ce sã cumperi cartelã Pre
Pay cu buletinul? De ce nu?

În data de 22 martie a avut loc conferinþa „Cities of
Tomorrow”, organizatã pentru a patra oarã de Camera
de Comerþ ºi Industrie Româno-Germanã (AHK).
Firme, reprezentanþi ai Guvernului României, ai
autoritãþilor locale din Germania ºi din România, ai
unor organizaþii neguvernamentale ºi universitãþi s-au
reunit pentru a dezbate aspecte urbanistice, economice,
precum ºi aspecte tehnice privind circulaþia în
dezvoltarea viitoare a oraºelor, regiunilor ºi comunelor.

ªeful serviciului economic al Ambasadei, domnul
Sebastian Gromig, a salutat iniþiativa AHK de a se
ocupa de aceastã temã în cadrul conferinþei. Deoarece
în luna iunie a acestui an cetãþenii României vor vota la
alegerile locale ºi diferite concepte privind dezvoltarea
urbanã, acum este un moment potrivit de a purta o astfel
de dezbatere. Fiecare oraº are propriile sale condiþii ºi
provocãri ºi, din acest considerent, are nevoie de
propriul model de dezvoltare. Astfel de dezbateri care
reunesc toate pãrþile interesate sunt, prin urmare, foarte
importante. În continuare, Sebastian Gromig a vorbit
despre calitatea ºi durabilitatea relaþiilor economice
româno-germane în domenii precum infrastructura
urbanã, tehnica energeticã ºi înalta tehnologie verde,
precum ºi despre marele potenþial pentru cooperare.

Ambasada Germaniei Bucureºti

Cum se contruieºte durabil?

Bucurã-te de natura germanã!



Cum se explicã victoria în
premierã a verzilor din BW? Una din
explicaþii o gãsim în figura carismaticã
a lui Winfried Kretschmann, care chiar
aratã ºi a ºtiut sã se comporte drept ceea
ce nemþii numesc Landesvater (tatãl/
pãrintele landului).

În drum spre piaþa de sâmbãtã din
Piaþa Primãriei, am trecut pe lângã o
femeie care vorbea la intrare cu un
bãtrân care se sprijinea de-o bicicletã.
Ce i-a spus ea, n-am prins, dar am auzit
replica rãspicatã ºi tare a moºului:

- Numai minciuni!
Femeia a mai spus ceva (de

neauzit), apoi am prins iar rãspunsul
bãtrânului mic de staturã, dar vânjos:

- Am 88 de ani, eu am studiat
viaþa!

Despre ce-o fi vorbit? Oricum,
între timp trecusem de cei doi. Când am
pãrãsit Piaþa Primãriei, m-am putut
lãmuri despre ce-o fi vorbit femeia cu
moºul: despre politicã! Pentru cã m-a
oprit ºi pe mine, dovedindu-se o
ecologistã care fãcea campanie
electoralã pentru partidul lui Winfried
Kretschmann (Bündnis 90/ Die Grünen
- Verzii), primul ecologist care a ajuns
(în 2011) premier de land (Baden-
Württemberg)! Femeia mi-a oferit o
broºurã („Fãrã jumãtãþi de mãsurã! -
Alegeþi verde pentru Kretschmann”) ºi
un pliculeþ de ceai... verde („Verde din
plin - Bündnis 90/ Die Grünen - ceai
verde din producþie ecologicã”)!

Asta a fost în 20 februarie a.c. În
trei landuri din Germania (Baden-
Württemberg, Rheinland-Pfalz ºi
Sachsen-Anhalt) era campanie
electoralã pentru parlament. Pesemne
cã moºul cu bicicletã n-a putut fi
convins de femeia ecologistã, dar
majoritatea alegãtorilor (30,3%) din

landul alintat ºi das Ländle (ºvabii au o
înclinaþie spre diminutivare, specificã
fiind aceea cu sufixul -le...) chiar au
votat cu partidul lui Kretschmann,
asigurându-i în premierã victoria într-
un land german de când existã (din
1979, partidul înfiinþându-se în BW, iar
Kretschmann a fost co-fondator!) - ºi
asigurându-i profesorului nãscut în
1948 un potenþial al doilea mandat de
premier - asta dacã verzii reuºesc sã-
ncropeascã o coaliþie! 

Cum se explicã victoria în
premierã a verzilor din BW? 

Una din explicaþii o gãsim în
figura carismaticã a lui Winfried
Kretschmann, care chiar aratã ºi a ºtiut
sã se comporte drept ceea ce nemþii
numesc Landesvater (tatãl/ pãrintele
landului). Pânã ºi sora mea (pe care n-o
ºtiu sã fi fost simpatizantã a verzilor de-
a lungul timpului) mi-a dat de înþeles cã
va vota „pentru Kretschmann”. 

Altã explicaþie? Un contracandidat
- Guido Wolf, din partea creºtin-
democraþilor (BW a fost pânã-n 2011

un veritabil fief al CDU) - slab, deloc
convingãtor. Care Wolf, pe lângã faptul
cã aratã mai degrabã a Gartenzwerg
(pitic de grãdinã) decât a Landesvater
(cumnatul meu chiar l-a poreclit
Pinocchio - de, omu-i mic la stat, dar
mãricel la... nas) a cam abramburit-o cu
poziþia faþã de Merkel ºi chestiunea
refugiaþilor, poziþionându-se când pro-
Merkel, când pro-Seehofer (premierul
Bavariei, unul dintre criticii cursului
Merkel în chestiunea refugiaþilor). ªi
ºtiþi care-i culmea? Pe când Wolf
umbla-n zig-zag, ecologistul
Kretschmann a declarat într-un interviu
dat cotidianului berlinez Der
Tagesspiegel (01.02.16) cã se roagã „în
fiecare zi pentru Angela Merkel”. ªi:
„E corect cã Angela Merkel þine cu
dinþii de soluþia europeanã ºi lucreazã
pas cu pas în sensul acesteia”, tratarea
chestiunii refugiaþilor având sã arate
„dacã proiectul european are
continuitate”, iar Merkel ar avea un rol
decisiv în privinþa acestuia: „Ea
dispune de experienþa necesarã ca

manager de crizã. Care dintre colegii ei
de funcþie din UE sã þinã Europa unitã,
dacã ea cade? Nu se întrevede nimeni
nicãieri ºi niciunde. De aceea mã rog în
fiecare zi pentru sãnãtatea cancelarei
federale”.

Având în vedere cã verzii au
depãºit cu 3% pe creºtin-democraþii din
BW, de bunã seamã cã poziþionarea sa
vizavi de problema refugiaþilor
respectiv susþinerea declaratã pentru
cursul Angelei Merkel nu i-a dãunat lui
Kretschmann. 

ªi atunci unde s-au dus voturile
tradiþionale pentru creºtin-democraþi
(care în 2011 încã obþinuserã 39%, cu
aproape 13% mai mult decât verzii,
primul mandat de premier al lui
Kretschmann fiind rezultatul unei
coaliþii între verzi ºi social-democraþi!)?
La Alternativa pentru Germania (AfD),
în principal. Care AfD nu numai c-a
intrat pentru prima datã în Landtag-ul
din BW, dar a fãcut-o cu un scor de
douã cifre (15,1%), surclasându-i nu
doar pe pe social-democraþi (doar
12,7%, cu un minus de peste 11% faþã
de 2011!), ci ºi pe liberali (8,3%).

Evident, succesul fulminant al
populiºtilor de dreapta a încurcat rãu
peisajul partidelor politice din
Germania ºi deopotrivã formarea de
coaliþii în cele trei landuri în care au
avut loc alegeri în 13 martie 2016, mai
ales cã AfD-ul nu numai cã este
eurosceptic, ci de-a dreptul anti-UE, de
când partidul e condus de Frauke Petry,
o politicianã care în timpul campaniei
electorale a declarat într-un interviu dat
cotidianului Mannheimer Morgen cã,
în caz de necesitate, poliþiºtii de
frontierã ar trebui sã facã uz de armele
de foc - unul dintre motivele pentru care
niciun partid serios nu ia în calcul vreo

negociere cu „alternativii” germani.
Ceea ce nu-i simplu, câtã vreme AfD-
ul a obþinut în Saxonia Anhaltinã
24,2% din voturi, devenind a doua forþã
(dupã CDU, 29,8%), iar a treia forþã în
BW (cu cele 15%) ºi în Renania
Palatinã (12,6%). Astfel cã acum se
vorbeºte de tot felul de coaliþii, care de
care mai exoticã dupã denumirea datã
de jurnaliºti, adicã de coaliþia kenianã
sau afganã (dupã steagul negru-roº-
verde al þãrilor în cauzã, adicã între
CDU, SPD sau Die Linke/ Stânga ºi
Verzi), de coaliþia-semafor (roºu-
galben-verde) ori chiar Deutsch-
landkoalition (negru-roº-galben, adicã
CDU, SPD ºi FDP, coaliþie a celor trei
partide vechi din RFG).

În Baden- Württemberg, coaliþia
cea mai probabilã e aceea între verzi ºi
creºtin-democraþi, dupã ce atât social-
democraþii, cât ºi liberalii au declarat cã
intrã-n opoziþie.  În Renania Palatinã, se
prefigureazã o coaliþie-semafor (social-
democraþi, liberali, verzi).

În Saxonia Anhaltinã, aproape cã
nu existã altã posibilitate decât o
coaliþie între CDU ºi partidul Die
Linke/ Stânga.

Încã în seara alegerilor, Sebastian
Fischer, vãzând în aceste alegeri de
land mai degrabã un „mini-scrutin
federal”, câtã vreme criza refugiaþilor ar
fi umbrit orice temã specificã de land,
concluziona în comentariul sãu din Der
Spiegel cã numitorul comun al
alegerilor este „succesul AfD-ului,
intrarea populiºtilor de dreapta în
sistemul de partide din Germania. Un
numitor comun ruºinos. Ruºinos ºi
periculos”.

Michael Astner este poet,
traducãtor ºi publicist

http://www.ziaruldeiasi.ro
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Alegeri de land pe post de „mini-scrutin federal”
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În zilele de 17 ºi 18 martie
2016, s-a desfãºurat la
Ministerul Federal de Externe
de la Berlin cea de-a doua ediþie
a „Berlin Energy Transition
Dialogue - towards a global
Energiewende“. În afarã de
miniºtrii federali dr. Frank-
Walter Steinmeier, Sigmar
Gabriel ºi dr. Barbara
Hendricks, la eveniment au
participat 20 de miniºtri strãini,
precum ºi alte delegaþii ºi

oaspeþi din peste 70 de þãri.
Dupã summit-ul climatic de

succes de la Paris, aceastã
conferinþã a avut ca scop sã dea
noi impulsuri dialogului
internaþional privind o tranziþie
energeticã internaþionalã,
ecologicã ºi eficientã în privinþa
costurilor.

La aceastã conferinþã,
România a fost reprezentatã la
nivel înalt de cãtre ministrul de
externe, Lazãr Comãnescu ºi

ministrul energiei, Victor
Grigorescu – un semnal
puternic pentru o strânsã
colaborare în domeniul politicii
energetice între Germania ºi
România.

Fotografii, filme video ºi
prezentãri, precum ºi toate
celelalte informaþii despre con-
ferinþã le gãsiþi aici: https://
www.energiewende2016.com 

Ambasada
Germaniei Bucureºti

Germania, România ºi tranziþia energeticã

Peste 40 de copii etnici români din
Regiunea Vidin, Bulgaria împreunã cu
însoþitorii legali, au vizitat zilele acestea
Muzeul Olteniei ºi  Muzeul de Etnografie
din Craiova, Poarta Sãrutului, Masa Tãcerii
de la Targu Jiu, Mãnãstirea din Tismana,
Mãnãstirea Sf.Ana din Orºova si oraºul
Drobeta Turnu Severin. 

Prezenþi pentru prima oarã în Þara
mamã, copiii români din Bulgaria au rãmas
încântaþi de ceea ce au vãzut, mai ales de
vestigiile istorice ºi arheologice de la muzeu
ºi de expoziþiile de icoane de la mãnãstiri.
Cei câþiva pãrinþii si bunicii lor au privit cu
nostalgie ºi încântare costumele populare de

la Muzeul de Etnografie din Craiova ºi au
remarcat asemãnarea cu portul lor popular.
„Aceasta a fost o excursie pe care o vom
þine minte toata viaþa” au declarat la unison
copii, parinþi ºi bunici.

Aceastã excursie tematicã la obiective
din România, face parte din proiectul
“Drumeþ în þara mea”, derulat de Institutul
“Eudoxiu Hurmuzachi “ pentru românii de
pretutindeni în parteneriat cu Asociaþia
“Ave” Uniunea Etnicilor Români din
Bulgaria.

Proiectul se bucurã de parteneriatul cu
Consiliul Judeþean Dolj, instituþie care a fost
alãturi de iniþiatorii proiectului ºi a fãcut

posibilã realizarea acestuia.
În perioada 1-30 aprilie 2016, în

proiectul “Drumeþ în þara mea”  vor
participa peste 160 de copii din comunitãþile
româneºti din Regiunea Vidin, care vor fi
însoþiþi fiecare de cãtre un reprezentant
legal.  

Proiectul aduce în faþa elevilor români
din Regiunea Vidin  aspecte din viaþa
românilor din istorie pânã în
contemporaneitate, stiluri arhitecturale
româneºti ºi portrete ale unor personalitãþi
marcante româneºti, fiind dedicat
înþelegerii, folosirii ºi pãstrãrii moºtenirii
istorice ºi culturale a poporului român. 

Obiectivul general al proiectului îl
reprezintã conºtientizarea importanþei
cunoaºterii istoriei poporului român de cãtre
tânãra generaþie, precum ºi însuºirea
valorilor patrimoniului istoric ºi cultural,
pentru asigurarea continuitãþii tradiþiilor
moºtenite ºi pentru  menþinerea identitãþii
naþionale.

Prin acest proiect se intenþioneazã ca la
sfârºitul acþiunilor sã creascã gradul de
informare ºi de asumare a tinerilor români
din Bulgaria cu privire la istoria, cultura si
civilizatia poporului român, din care ºi ei
sunt parte.

“Drumeþ în þara mea” este un proiect ce
serveºte  misiunii ºi obiectivelor IEH,

rãspunzând politicilor ºi nevoilor europene
ºi naþionale de construcþie a unei generaþii
educate, esenþialã pentru o dezvoltare
durabilã ºi pentru conservarea ºi
promovarea identitãþii culturale, etnice,
lingvistice ºi spirituale.

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi”
pentru românii de pretutindeni (IEH) este
organizat ºi funcþioneazã ca instituþie publi-
cã de interes naþional, cu personalitate
juridicã proprie, în subordinea Ministerului
Afacerilor Externe ºi în coordonarea
ministrului delegat pentru românii de
pretutindeni.

IEH, conform art. 2, aliniat 1ºi 2 din HG
nr. 857-2013 privind organizarea ºi
funcþionarea Institutului, are ca scop
derularea de programe pentru promovarea
valorilor culturale româneºti, în principal în
rândul etnicilor români din cadrul
comunitãþilor istorice româneºti din afara
teritoriului României,

Departamentul de Comunicare
Institutul “Eudoxiu Hurmuzachi“

pentru Românii de Pretutindeni
Ministerul Afacerilor Externe

Telefon  004 021 310 26 98
Fax    004 021 310 15 36

Email comunicare@ieh.ro si
office@ieh.ro

www.ieh.ro

“Drumeþ în þara mea” - excursii tematice pentru copiii
etnici români din regiunea Vidin, Bulgaria, proiect al IEH
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- Excelenþã, în Portugalia sunt
mulþi români, deºi poate nu la fel
de mulþi ca în Italia sau în
Spania. Au reuºit aceºtia sã se
integreze în societatea portughezã
sau mai sunt multe de fãcut
pentru ca ºi concetãþenii noºtri sã
fie trataþi, respectaþi la fel ca
brazilienii sau marocanii  natura-
lizaþi  în Peninsula Ibericã? 
- Românii din Portugalia sunt în

marea lor majoritate stabilizaþi, oameni
cu rostul lor. În 2011, când am preluat
Misiunea de la Lisabona, erau probabil
45-50 de mii de români. Unii au plecat
în Franta, Germania, Marea Britanie ºi
chiar în þãri nordice, încât numãrul lor a
scãzut azi la circa 35-40 de mii. Cei mai
mulþi provin din zone rurale din
Transilvania. Sunt oameni muncitori,
serioºi, care au câstigat respectul
portughezilor. Din fericire, în ultimii
ani au cam dispãrut ºi reþelele de
cerºetorie ºi furt, întotdeauna vizibile ºi
devastatoare în termeni de imagine
publicã. Avem încã probleme cu
traficul de fiinþe umane exploatate prin
muncã, iar victimele sunt români din
zone foarte sãrace din þarã. Capii
acestor reþele sunt cel mai adesea romi
din România. Însa impactul mediatic al
fenomenului, altminteri cu consecinþe
umane teribile, nu e semnificativ.
Combaterea noului tip de sclavagism a
fost una dintre prioritãþile mele în primii
ani ca ambasador al României în
Portugalia, Dar, ca sã rezum, românii
din Portugalia au nume bun, nu am
simþit cã ar fi trataþi mai puþin bine decât
brazilienii sau decât puþinii marocani
rezidenþi aici; acestia nu sunt de altfel
mai mult de câteva mii, ceea ce poate
uimi þinând cont de proximitatea
geograficã. 

- Cum vedeþi integrarea
românilor care vor dori sã

lucreze, într-un viitor mai
apropiat sau mai îndepãrtat, în
alte þãri UE, având în vedere
exodul de refugiaþi din þãrile
arabe, milioane de musulmani
care au luat cu asalt Europa? 
- Nu cred cã românii au de pierdut

de pe urma exodului sirian, afgan ºi
irakian. Mi se pare cã acolo unde noi
avem o problemã majorã de imagine
(Franþa, Marea Britanie, Elveþia, þãrile
nordice) din cauza reþelelor de trafic de
fiinþe umane, concentrarea mediaticã
asupra mulþimii de dificultãþi legate de
exodul provocat în principal de rãzboiul
din Siria ºi Irak a ocultat pentru
moment, dar doar pentru moment,
neplãcerile produse de
infracþionalitatea ºi incivilitatea de
origine românã. Nu e exclus ca în viitor
Occidentul sã priveascã într-un mod
mai nuanþat ºi mai obiectiv prezenþa
românilor pe piaþa muncii occidentale,
însã cred cã mai avem mult de fãcut
pânã sã atacãm cu adevãrat problema
fundamentalã a reþelelor de trafic de
fiinþe umane. Observaþi cã nu vorbesc
despre cerºetorie ºi furt la modul
general ºi nici despre romi la modul
general. În marea lor majoritate, romii
care cerºesc ºi furã în Occident sunt ei
înºiºi principalele victime ale capilor de
reþele care-i exploateazã, cei din urmã
fiind romi la rândul lor în bunã parte.
Atâta vreme cât aceastã adevãratã
mafie nu este combãtutã eficient, este
puþin probabil sã punem capãt
fenomenului care a dat o loviturã
teribilã imaginii noastre în strãinãtate.
Cum îi recunoaºtem pe capii reþelelor?
Nu cred cã e nevoie de tehnicã
sofisticatã, e destul sã vedem cine ridicã
acasã palate ºi din ce fonduri. 

- Înainte de a veni la post în
Portugalia, aþi fost ambasador în
Maroc, în spaþiul arab nord

african. Se poate spune cã sunteþi
un cunoscãtor al situaþiei
geopolitice din zonã. Credeþi cã ar
fi fost posibilã prevenirea
migraþiei din zonele de conflict,
având în vedere cã milioanele de
refugiaþi de culturi ºi confesiuni
religioase diferite pot genera mari
convulsii socio-economice pe
continental european? Este
lumea occidentalã pregãtitã sã
facã faþã acestei noi provocãri
sau a fost prinsã pe picior greºit?
- Ar fi fost posibil sã prevenim

migraþia masivã de azi, dacã am fi
înþeles din timp efectele primãverii
arabe, ce s-a dovedit a fi un eºec major.
Dictaturile arabe, ce s-au întins pe
durata a zeci de ani, au generat pe
propriul lor teritoriu crime ºi masacre
ce au lasat urme de neºters în memoria
colectivã. Consecinþele acestei politici
represive au fost înãbuºite vreme
îndelungatã. Cãderea dictaturilor, cele
mai multe provenind din miºcãrile “de
stânga”, “de eliberare”, sprijinite, la
origine, de Moscova, au deschis calea
haosului islamist. Acesta a fost în 2011
ºi este ºi azi curentul cel mai bine
organizat. Pe de-o parte. Pe de alta
parte, europenii au preferat sã ignore
faptul cã pe teritoriul turc, în Liban ºi
Iordania s-au instalat valuri, valuri de
milioane de refugiaþi. Aceastã
problemã pãrea sã se petreacã pe altã
planetã, nicidecum la porþile Europei.
Nu suntem pregãtiþi sã facem faþã
provocãrii exodului cauzat de
instabilitatea din Orientul Mijociu ºi
Apropiat. Nu fiindcã ne lipsesc
mijloacele financiare ºi logistice, ci
pentru cã fricile induse de exod pot
produce rapid mutaþii politice
catastrofale în Europa. Acesta e cel mai
mare pericol în momentul de faþã,
preluarea puterii de cãtre extremiºtii de
dreapta ºi de stânga, antieuropeni ºi
antiliberali. ªi pentru a vã rãspunde într-
un fel mai personal, mãrturisesc cã

experienþa marocanã îmi dã altã
perspectivã asupra lumii musulmane,
lipsitã de temerile, de cele mai multe ori
bazate pe ignoranþã, faþã de aceastã
lume. 

- Domnule Ambasador, despre
Portugalia se spune cã este o þarã
cu o economie avansatã, standar-
de ridicate de viaþã  ºi infrastruc-
turi de înaltã calitate, precum cea
rutierã, conform „Global Com-
petitiveness Report”.  ructificã
româníi îndeajuns oportunitãþile
de cooperare tehnicã, economicã,
academicã, culturalã cu aceastã
þarã  sau informaþiile comunicate
de Ambasadã sunt ignorate?
Aveþi vreun mesaj pentru
instituþiile publice sau private,
pentru  mediul corporativ, pentru
asociaþia patronatelor din
România?
- Sunt foarte optimist în legãturã cu

cooperarea economicã româno-
portughezã. Aceasta a fost mereu în
creºtere, chiar ºi atunci când Portugalia
a plonjat pentru a doua oarã în crizã, în
2011. Anul acesta, schimburile noastre
comerciale vor trece de o jumatate de
miliard de euro; încã nu avem cifrele
definitive pentru 2015, dar am
convingerea cã vom reuºi aceastã
performanþã. Portugalia ocupã, în plus,
locul 21 printre investitorii strãini în
România. Am început un program
ambiþios militar (F-16), ce ar putea sã
continue. Pe scurt, încetul cu încetul
românii ºi portughezii ajung sã se
cunoascã, pas esenþial pentru a construi
încrederea ce genereazã afaceri. 

- Vã numãraþi printre intelectualii
care, dupã 1990, au  ales cariera
diplomaticã.  Dacã n-ar fi fost
Revoluþia din decembrie 1989,
privind în urmã,  credeþi cã aþi fi
avut ºansa sã intraþi în rândurile
Corpului Diplomatic?
- Trebuie sa vã marturisesc ca în

ultimul an de liceu, silvic, închipuiþi-

vã!, visam, dar era doar un vis naiv, fãra
nici cel mai mic suport ºi perspectivã,
cã voi fi diplomat. Culmea e cã în
ultima lunã de facultate (francezã-
românã la Universitatea din Timisoara,
azi Universitatea de Vest),  ofiþerul de
Securitate din Universitate, Lup
?epelea pe numele sãu, în urma unei
poveºti care ar merita ºi ea sã fie
povestitã, dar poate nu aici ºi acum, mi-
a propus sã intru în diplomaþie.
Terminasem cu media generala 10 în
toþi anii de studii ºi cu diplomã de merit;
eram doar doi absolvenþi din þarã care
reuºiserãm performanþa asta cam de
prost gust…. Aveam ºi ceea ce în ochii
regimului se numea “dosar
corespunzator »: extracþie ruralã, fãra
rude în strãinãtate… L-am ìntrebat
atunci  pe ofiþerul respectiv, ce
presupune intrarea în diplomaþie.
Rãspunsul ofiþerului: “ºase luni
la ºcoala noastrã de la Bãneasa”.
Dupã care puteam sã plec în
strãinãtate, mirajul suprem. I-am cerut
un rãgaz ca sã-i dau rãspunsul, sperând
sã fi fost o propunere în treacãt ºi sã
uite.  Dar n-a uitat ºi a revenit, iar eu i-
am spus “nu”, cu argumentul cã am
ales sã fiu scriitor. Am continuat în
felul acesta sã predau, timp de noua
ani, la o ºcoalã de cartier din
Timiºoara, cea mai nãpãstuitã din
oras, fãra exagerare. N-am regretat
niciodatã, dar nici n-am uitat nicio
singurã clipã care era preþul
diplomaþiei lui Ceauºescu. De aceea,
arunc o privire avertizatã în direcþia
diplomaþilor care ne-au rãmas din acei
ani, fiindcã ºtiu ce ºtiu. În diplomaþie
am intrat în 1998 ºi datorez aceastã
ºansã la trei oameni, Andrei Pleºu,
Nicolae Manolescu ºi Valeriu Stoica. 

- Ca profesor ºi diplomat, ce
sfaturi aþi dori sã le daþi elevilor ºi
studenþilor din România care
aºteaptã cu nerãbdare sã termine
studiile ºi sã plece peste mãri ºi
þãri, convinºi fiind cã  pe
meleaguri strãine  toþi vor  gãsi
paradisul terestru?
- Mi-aº dori enorm sã-i pot

convinge pe tineri cã România este
locul unde ei pot construi paradisul
terestru, cum ziceþi.Mi-aº dori ca ei sã-
ºi propunã sã înfrângã
conservatorismul ºi detestabilele
obiceiuri ieºite din lunga noastrã
tranzitie. Trebuie sã existe o cheie care
sã deschidã perspectiva pentru ca tinerii
sã rãmânã acasã. Promit sã mã gandesc
la asta, de îndatã ce mã voi întoarce la
Timiºoara. E un lucru pentru care ar
merita sã ne batem. 

Elena CHIRIÞÃ / UZPR

Fricile induse de exod pot produce
mutaþii catastrofale în Europa

- Interviu cu E. S. Vasile Popovici, Ambasadorul României în Portugalia -

LUMEA PE GLOB

“Nu e exclus ca în viitor Occidentul sã priveascã
într-un mod mai nuanþat ºi mai obiectiv prezenþa
românilor pe piaþa muncii occidentale.”

Portugalia ocupã locul
21 printre investitorii

strãini în România.
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Într-o zi frumoasã de toamnã
paºii ne-au purtat prin localitatea
Dedrad (Zepling în limba
germanã), sat aparþinãtor
comunei Batoº. Pe vremuri, saºii
erau majoritari prin aceste locuri,
hãrnicia lor fiind ºi astãzi un
model de urmat. Una din
loviturile puternice pe care
comunitatea sãseascã a resimþit-o
din plin a fost toamna lui 1944
când saºii au fost nevoiþi sã-ºi
pãrãseascã localitãþile natale,
urmând calea vestului, de frica
Armatei Roºii care se apropia
vertiginos. Istoricii consemneazã
faptul cã în perioada 12-27
septembrie 1944, 30.000 de saºi
din nordul Transilvaniei au plecat
din þinuturile pe care strãmoºii lor
le colonizaserã în urmã cu 800 de
ani spre Austria, Germania ºi
regiunea sudetã a Cehiei.

Scherer Maria, martorul
exodului din 1944

Printre cei care au trãit acele
momente se aflã ºi fraþii Maria ºi
Johann Scherer, care au grijã în
prezent de casa ºi biserica
evanghelicã din Dedrad. Ne-au
primit cu cãldurã în casa
parohialã de lângã biserica
luteranã construitã în jurul anului
1860, de care se îngrijesc de mai
bine de o jumãtate de secol.
Maria Scherer are 80 de ani, ºi e
de când lumea în Dedrad,
excepþie fãcând perioada în care
alãturi de familie a trãit clipele
exodului spre Austria din toamna
lui 1944. ”Eram atunci de ºapte
ani, eu, mama, tata, fratele
Johann, când am fost nevoiþi sã
plecãm din Dedrad. A fost destul
de dureros deoarece trebuia sã
pãrãsim satul natal, sã luãm calea
vestului. Pânã în Ungaria am
mers cu cãruþa. Animalele erau
sleite de puteri, de foame. Într-o
zi mama ºi tata au vãzut niºte
cãpiþe de fân, numai bune sã le
dea la animale. Au venit atunci
ungurii sã ne împuºte, pe motiv
cã le-am furat fânul. Strigau la
noi cã nu ne e ruºine sã furãm.
Tata ºtia ungureºte, ºi le-a spus cã
nu avem de unde sã le dãm la
animale, cã suntem plecaþi
departe de casã, ºi le-a cerut un
pic de nutreþ. Au venit jandarmii,
au pus-o pe mama la gard sã o
împuºte, pentru cã a luat un braþ
de fân. Atunci eu am urlat cât am
putut, sã mã împuºte pe mine,
pentru cã familia are nevoie de o
mamã. Mama sãraca, a gândit cã
acum o împuºcã. Atâta m-am

rugat în genunchi, ºi aºa am
scãpat. Ne-au spus cã în Ungaria
nu-i voie sã se fure, ei erau foarte
stricþi în aceastã privinþã”,
povesteºte Scherer Maria.

”Ospitalitatea” armatei
sovietice 

Dupã Ungaria a venit
momentul sosirii în Austria, unde
Maria Scherere avea sã vadã
atrocitãþile armatei sovietice. ”În
Austria am ajuns la Knittelfeld,
apoi am fost repartizaþi într-un
sat, dupã care au venit ruºii. Nu
aveam împliniþi 8 ani. Mama nu
ºtia sã le spunã ruºilor pe limba
lor cã eu am doar opt ani, cã tot
cãutau domniºoare. Unde am fost
repartizaþi era o familie, soþul ei
fiind plecat în expediþie. Ruºii au
intrat la acea femeie ºi au fãcut
prãpãd pe acolo. Erau bidoane cu
bãuturã, se îmbãtau. Nici nu e de
povestit ce fãceau. Îºi bãteau joc
de acea femeie. Eu am scãpat cã
eram micã, mama mã tot
acoperea sã nu mã vadã soldaþii
ruºi. Norocul meu ºi al fratelui
meu a fost cã eram mici”, îºi
aduce aminte Scherer Maria.

”Au luat tot de prin case”
Reîntoarcerea acasã a saºilor

a stat mai degrabã sub auspiciile

situaþiei financiare, de întors au
fãcut-o doar cei care erau mai
puþin înstãriþi, dupã cum afirmã
Scherer Maria. A fost al doilea
ºoc pentru saºi, pentru cei care,
reîntorºi acasã ºi-au vãzut satele
pustii, casele goale, devastate.
”La revenirea acasã satul era
aproape gol. Unde erau animale,
bunuri, totul a fost luat. ªi uºile
din þâþâni au fost scoase. Au venit
oameni de pe alte sate care au luat
tot, am vãzut cum au cãrat,
inclusiv mobilã, tablouri, tot ce
era mai de valoare le-au luat.
Dacã nu a fost nimeni în casã,
normal cã au venit unii ºi le-au
dus. Era o pustietate, plângeam
când vedeam un aºa peisaj, cu
case pustii, pãrãsite. Au luat tot
de prin case, nu am avut nici pe
ce sã ne punem jos, ne culcam pe
fân, pânã ne-am fãcut iar un rost.
A fost foarte greu. Mai striga unul
beat dupã noi : De ce aþi venit,
mergeþi înapoi la Hitler”, dar un
om de treabã nu-þi arunca
asemenea vorbe. Au început sã
vinã oameni care s-au mutat în
casele saºilor plecaþi. Foarte bine
au fãcut, de ce sã rãmânã casele
goale. Rãzboiul a creat toatã
aceastã situaþie. Atunci cine e de
vinã ? Hitler fire-ar al naibii, cã
tare mult rãu ne-a adus”, afirmã
Scherer Maria.

Mutarea în casa parohialã
Reveniþi în satul natal, familia

Scherer a primit canon din partea
saºilor plecaþi sã aibã grijã de
Parohie ºi de casa parohialã , unde
aveau sã se mute în anul 1953.
”Ne-au spus cei plecaþi sã avem
grijã de parohiei pânã vin ei înapoi.
Au lãsat vorbã ca pe pe Mani (cum
îi spunea mamei mele) sã o punem
în casa parohialã, casa noastrã fiind
mai veche, care trebuia reparatã.
Musai a fost sã ne mutãm în casa
parohialã. Oamenii spuneau ca nu
cumva sã o lãsaþi pe Mani sã vinã
în Germania, sã stea în casa
parohialã sã nu cumva sã se
întâmple ceva cu ea. Aºa am venit
în aceastã casã. Preotul evanghelic
era ºi el plecat, ºi nu s-a mai întors
la Dedrad”, povesteºte Scherer
Maria.

”Aici ne-am nãscut, aici e
casa noastrã”

Chiar dacã majoritatea celor
care au colonizat Dedradul au avut
toleranþã faþã de etnicii saºi, nu au
lipsit rãutãþile. ”Noi nu am putut sã
scoatem o vorbã cã oamenii strigau
dupã noi sã mergem înapoi la
Hitler. Am auzit vorba asta de m-
am sãturat, de l-am blestemat pe
Hitler, sã nu se fi nãscut. Ce tot
aveþi treabã cu noi, cã ºi voi aveþi
unul care conduce þara, dar tot cu
noi aveþi treabã. Noi suntem de
vinã ? Aºa le spuneam oamenilor.
Mã certam cu ei, nu mã lãsam.
Erau oameni care nu ne puteau
suferi. Alþii îmi spuneau cã, de ce
am venit acasã ? No, ce sã le spui
la asemenea oameni, cã doar aici
ne-am nãscut, aici e casa noastrã.

Iar dacã am venit, cred cã ºi
dumneavoastrã încãpeþi aici, aºa
le-am rãspuns. Noi vroiam sã trãim
în bunã înþelegere cu toatã lumea.
Pot spune cã românii nu au fost
oameni rãi”, declarã Scherer
Maria.

”Românii nu ne-au lãsat sã
murim de foame”

Au urmat anii grei de dupã
rãzboi, familia Scherer muncind
din greu pentru a putea supravieþui.
”Am fost nevoiþi sã lucrãm la
CAP, iar la Gostat mergeam sã fac
bani. Ne-am câºtigat pâinea sã
avem ce bãga în gurã, cã nu aveam
mai nimic. Am avut pãmânt dar ni
l-au bãgat la colectiv. Foame nu
am rãbdat, româncele ne mai
dãdeau una alta. Plângeam, ºi eu ºi
mama, de ce am ajuns sã trãim.

Mama nu a putut sã mã dea la

ºcoalã. Era la Reghin o ºcoalã cu
internat, unde ne dãdea de
mâncare. Cei de acolo s-au tot
rugat de mama sã mã dea la ºcoalã
sã învãþ o meserie.

Ea le spunea cã nu poate fãrã
mine, soþul e invalid, copilul e mic,
ºi nu poate sã mã lase la ºcoalã.
Aºa am rãmas acasã, sã am grijã de
familie, sã muncesc. Eu vroiam sã
învãþ, dar mama îmi spune cã : ”ce
mã fac cu tatãl tãu, cu fratele tãu
?”. Am înþeles-o ºi am rãmas
acasã. Erau familii care aveau câte
ºase, ºapte copii, noi eram doar trei
fraþi înainte sã se prãpãdeascã sora
cea micã. Mulþi ani mama a fost
bolnavã, a trebuit sã am grijã de ea.
Veneam de la lucru ºi o gãseam în
pat. Strigam la fratele meu sã aibã
grijã de mama, cã eu trebuie sã fac
bani, sã avem ce mânca. Dar nu am
murit de foame. Femeile românce
ne aducea lapte, pâine, cartofi.
Practic românii nu ne-au lãsat sã
murim de foame”, afirmã Scherer
Maria.

Fideli localitãþii natale
Au existat posibilitãþi ca

familia Scherer sã se stabileascã în
Germania, dar au preferat sã
rãmânã acasã, pe Valea Luþului, în
localitatea natalã. ”Toate rudele pe
care le am sunt plecate în
Germania. Mama a avut o sorã
care a murit, ºi a rãmas familia ei.
Am fost ºi în vizitã la ei. Mai vin
pe la Dedrad , dar nu toþi. Dacã
vroiam sã mergem ºi noi în
Germania nu ne oprea nimeni, dar
am zis cã de ce sã mergem noi într-
o þarã strãinã. Mama le spunea
mereu cã : ºtiu ce am pãþit pe
drumul cãtre Austria, nu-mi mai
trebuie nici mãcar sã vãd
Germania”, spune Scherer Maria.

”Ne bucurãm de fiecare
zi” 

Maria ºi Johann Scherer sunt
printre ultimii saºi de vârsta lor din
Dedrad, locul de care nu s-au
înstrãinat, chiar dacã greutãþile nu
i-au ocolit. Au preferat sã rãmânã
aici, ºi sã se bucure de zilele pe
care Dumneazeu continuã sã le
rânduiascã frumos pentru cei doi.

”Bãtrâni ca mine saºi, care sã
mai fie în Dedrad nu mai sunt, restul
au rãmas stabiliþi în Germania. Am
noroc cu fratele meu Johann, altfel
singurã mi-aº urî zilele. Ne
bucurãm de fiecare zi care o trãim,
aici în satul nostru drag, care ne-a
fost casã atâta amar de vreme”, a
conchis Scherer Maria.

ALIN ZAHARIE 

Johann ºi Maria Scherer, mãrturia
sãseascã vie a Dedradului



Marin Sorescu ar fi împlinit 80
de ani. Prilej cu care criticul
Bogdan Creþu, directorul
Institutului de Filologie Românã
„Al. Philippide”, îi consacrã un
incitant articol într-un cotidian
ieºean, aducând indirect un
supliment de argumentare opiniei
lui Daniel Cristea Enache potrivit
cãreia „nu existã în cultura noastrã
o minimã solidaritate intelectualã”.
Într-un fel, existã totuºi,
solidaritatea de grup, intelectualã,
desigur, dar, regretabil, foarte ades,
amoralã în esenþã. Chiar articolul
criticului ieºean o demonstreazã:
doi foºti miniºtri ai culturii în
perioada Iliescu, Andrei Pleºu ºi
Marin Sorescu au parte de un
tratament net diferit, dublul
standard funcþionând cât se poate
de „la vedere”. Autorul se întreabã
„de ce atitudinea dilematicã a
primului (...) a fost acceptatã, pe
când escapada politicã a celui de al
doilea, în fond o figurã mult mai
impresionantã literar, cu o operã
amplã ºi de certã valoare, a fost
anatemizatã cu atâta furie?” ªi tot
el rãspunde: „Oare nu ºi pentru cã
partida Pleºu îºi crease deja
instrumentele mediatice foarte
bune, care au impus direcþia în
lumea intelectualã, fãcându-ºi din
anticomunism (descoperit abil
dupã prãbuºirea regimului) rampã

de lansare foarte eficientã?”
L-am cunoscut pe Sorescu cât

se poate de bine, biografiile noastre
având neobiºnuit de multe puncte
comune – evident, pânã în
momentul în care Marin a ajuns
ministru ºi subsemnatul, ºomer – aºa
cã pot depune mãrturie sigurã: n-a
avut niciodatã fir de stofã de
ministru. De altfel, l-am ºi consiliat
sã nu accepte, funcþia nu putea decât
sã dãuneze unui candidat la Nobel,
câtã vreme Academia Suedezã
premiazã cu precãdere scriitori
antisistem. Aici îmi permit sã mã
despart de o supoziþie a lui Bogdan
Creþu, care considerã cã Sorescu,
propus în 1980 pentru Nobel,
„fusese obstrucþionat de partid, cu
aportul unor colegi scriitori”. Deºi a
avut destule clinciuri cu cenzura
(cum toþi am avut...), Marin n-a fost
niciodatã un dizident incomod, iar
acordarea marelui premiu
internaþional unui român ar fi
constituit fãrã îndoialã motiv de falã
pentru „marile împliniri” ale „epocii
de aur”, flãmândã de recunoaºtere
internaþionalã.

Ideea cã Nicolae Ceauºescu n-
ar fi îngãduit sã fie premiat alt
conaþional înaintea sa este
discutabilã: „marele cârmaci”
râvnea Nobelul pentru Pace (doar
nu pentru literatura... din discursuri,
precum Churchill în 1953!).

Traiectoriile rãmânând diferite,
gelozia n-ar fi avut temei logic
(deºi, adevãrat, prea multã logicã
nu guverna pe atunci realitãþile
româneºti...).

Confraþii scriitori, însã, care în
1991 îl denunþau pe Sorescu drept
„o piedicã în dezvoltarea spiritualã
a Olteniei” (!!), neîndoielnic vor fi
acþionat în amândouã împrejurãrile.
Nu degeaba spunea Marin cã „într-
o þarã ca a noastrã, toate energiile se
focalizeazã ca sã omoare capra
vecinului.” De altfel, se pare cã, în
1993, ambasadorul Suediei i-ar fi ºi
arãtat lui Marin memoriul trimis la
Stokholm de trei colegi scriitori –
nomina odiosa. Existã, de ce sã n-o
spunem, o obsesie româneascã a
Nobelului, întemeiatã pe un (poate)
justificat sentiment de frustrare.

Drept pentru care ne fãlim ºi cu
nominalizãrile, dupã care începem
sã cãutãm cabale autohtone,
dublate de suspiciuni la adresa
atitudinii statului potrivnic. Ar
putea fi întemeiate în cazul Blaga;
atunci, în 1956, era posibilã o
împotrivire oficialã româneascã.
Numai cã Academia Suedezã n-a
þinut niciodatã seama de asemenea
obstrucþii; dimpotrivã, ele adãugau
un plus de susþinere propunerii – a
se vedea cazul Soljeniþân din 1970,
cazul Pamuk în 2006 º.m.a.

În 1980 ºi 1984 ar fi fost
nominalizat Nichita Stãnescu. ªi
aici este acuzatã o opoziþie oficialã
– care se bate cap în cap cu acuza
de „poet oficial” ce i-a fost nu o
datã adusã. Iar nominalizãrile
înseamnã, de fapt, mult mai puþin

decât ne-am obiºnuit sã credem. ªi
Stalin a fost nominalizat la Premiul
pentru Pace ºi, zice-se, Ceauºescu.
În 2003, Academia Diplomaticã
Europeanã l-a propus pe Dumitru
Mazilu. (Am enumerat, într-un
articol mai vechi, sumedenie de
propuneri, unele cu totul hazlii,
trimise la Stokholm pe asociaþii
culturale, chiar ºi de cenacluri
literare!) În 1965, propunerea
Arghezi a fost reþinutã pe o listã cu
încã 89 (!) de candidaþi – Premiul l-
a primit ªolohov. Comitetul Nobel
face publicã lista nominalizãrilor
doar dupã trecerea a 50 de ani - ºi,
iatã, avem surpriza sã constatãm cã
Blaga n-a figurat niciodatã! Dorli
Blaga scrie cã „statul român nu ºi-a
dat acordul” – dar nu-l putea refuza
decât dupã includerea candidatului
pe lista „lungã”, unde refuzul s-ar fi
preschimbat, conform uzanþei, într-
o... susþinere! Este de reþinut cã,
solicitatã oficial, Academia
Suedezã a rãspuns: „N-a existat
niciodatã un dosar cu propunerea
Lucian Blaga”. Nici nominalizarea
cu care Rebreanu a fost creditat în
1940 nu-i confirmatã. Sorescu,
însã, a fost o nominalizare certã,
tratatã cât se poate de româneºte;
cu... sictir confratern. Ãºtia ni-s
oamenii, (tot) cu ãºtia defilãm.

de Mircea Radu IACOBAN
https://www.monitorulsv.ro
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Noi suntem români...

Studenþii din anul IV de la
Facultatea de Agriculturã din Cluj-
Napoca participã la un proiect
demarat la iniþiativa unui profesor,
prin care documenteazã mâncãruri
tradiþionale din zona din care provin.
Scopul proiectului este de a face
cunoscutã sau chiar de a salva reþeta,
dar ºi de a aduna informaþiile necesare
pentru ca produsul respectiv sã poatã
intra în procesul birocratic de atestare
la nivel naþional, sau chiar european,
scrie AGERPRES.

Peste 20 de tineri, îmbrãcaþi în
costume populare, au expus luni 4
aprilie a.c. diferite mâncãruri în cadrul
unei expoziþii numite “Parada
produselor tradiþionale”, organizatã la
Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi
Medicinã Veterniarã (USMAV) din
Cluj.

Printre felurile gãtite de studenþi,
vizitatorii au putut gusta sarmale
împrãºtiate, palaneþ cu urdã, luºcoº
ardelenesc, balmoº moþesc sau
plãcintã cu lucernã. Acesta din urmã
este un produs gustat ºi astãzi de
sãtenii din comuna Bocºa, judeþul
Sãlaj. Raluca Ardelean, studenta care
a pregãtit plãcintele, spune cã reþeta

dãinuie din vremurile în care femeile
se strãduiau sã gãteascã cu orice aveau
la îndemânã. De aceea, era folositã
inclusiv lucerna, care de obicei este
datã ca hranã animalelor. O altã
varietate de plãcintã asemãnãtoare
este cea cu frunze de pãpãdie.

“La noi, din bãtrâni, lucerna este
folositã în plãcinte, pentru cã nu erau
atât de multe feluri de plante ºi
ingrediente. Se fac ºi plãcinte cu
pãpãdie sau urzici. Þãranii erau pe
atunci foarte inventivi. Atunci când
aveau, puneau în aceste plãcinte ºi
brânzã, care era mai greu de produs.
Plãcinta cu lucernã nu are un gust prea
aromat ºi de aceea, ca sã fie mai
sãþioasã, când aveau de muncã la
câmp, þãranii puneau în ea ºi slãninã”,
a explicat Raluca Ardelean, cea care a
adus în expoziþie plãcintele cu lucernã.

O altã poveste interesantã o are
un fel de mâncare aparent banal, este
vorba despre turte de mãlai, pe care
oamenii le mâncau pe post de pâine.
Valentina Rotar, fata care a cules
reþeta de la strãbunica ei, din comuna
Þaga, spune cã aceasta a ajuns
aproape uitatã, pentru cã oamenii o
asociazã cu vremurile foarte grele din

timpul rãzboiului. Astfel cã atunci
când grâul nu a mai fost atât de scump,
ei au preferat sã foloseascã acest tip de
fãinã în loc de cea de mãlai, la
prepararea pâinilor, deºi fãina de
porumb poate fi consideratã astãzi mai
sãnãtoasã.

“Erau vremuri foarte grele,
oamenii nu aveau atât de multã
mâncare, porumbul se face mai bine
decât grâul ºi atunci îl foloseau. La
aceastã reþetã se pune ºi un pic de fãinã
de grâu, ca sã stea compoziþia mai
adunatã, dar în rest este foarte simplu
de fãcut. Se poate pune în ea ºi slãninã,
dacã se doreºte sã fie mai sãþioasã ºi
trebuie neapãrat fãcutã într-un cuptor,
la un foc puternic”, a spus Raluca.

Tinerii nu au uitat nici de reþetele
de bãuturi. O fatã din comuna Pomi,
din Maramureº, a adus la expoziþie
þuicã din pere pãdureþe, despre care
spune cã sunt atât de mici, tari ºi acre,
cã nu se pot mânca. În schimb, þuica
fãcutã din ele este mai tare decât altele
ºi are o aromã puternicã.

Nu au lipsit nici produsele pe care
românii le cunosc de la alte etnii, cum
ar fi prãjitura cu rubarbã din Saschiz
sau hencleºe din zona Jidvei, care sunt

specialitãþi sãseºti. “Este un desert cu
brânzã dulce de vaci, stafide ºi
smântânã, compoziþia fiind turnatã pe
un blat de aluat. Aceastã prãjiturã se
face când se întorc saºii în þarã, când se
întâlnesc în grupuri, este ceva mai
deosebit”, a menþionat Cristian Albu.

Toate aceste produse au fost
preparate dupã ce tinerii au adunat
reþetele de la bãtrânii din familiile sau
zonele lor, dar au încercat sã ofere
repere ºi despre istoricul mâncãrurilor
respective sau informaþii care sã le
lege de comuna din care provin.

Avram Fiþiu, care este
conferenþiar la USAMV ºi iniþiatorul
manifestãrii, a explicat cã acest
demers este unul didactic, dar ºi de
salvare a unor mâncãruri tradiþionale.
El a amintit cã România se aflã pe
ultimul loc în Europa în ceea ce
priveºte mâncãrurile atestate ca

produse tradiþionale.
“Studenþii au trebuit sã identifice

un produs tradiþional, sã îi
întocmeascã un caiet de sarcini prin
care sã explice de unde provine acesta,
cum se realizeazã ºi dacã are o
vechime de minim 30 de ani. (…) Ar
fi pãcat sã le pierdem, pentru cã nu ne
putem exprima la nivel european
decât prin produse specifice
româneºti. În prezent, România este
pe ultimul loc în Europa la nivel de
atestare de produse tradiþionale, spre
deosebire de Franþa, care are 280”, a
spus Avram Fiþiu. Acesta a explicat cã
un asemenea produs ar trebui sã fie
promovat, astfel încât sã obþinã un
certificat de atestare ca produs
tradiþional, de un numãr de minim
cinci agricultori din comuna de
provenienþã.

http://ziarulfaclia.ro

Un profesor clujean îºi îndeamnã studenþii sã salveze reþetele
de mâncãruri tradiþionale din zona lor



Pagina 12

Bogdan Mazuru, Ambasadorul
României în Austria, a întreprins la
30 martie 2016 o vizitã la Linz pentru

a se întâlni cu autoritãþile din Austria
Inferioarã. În discuþiile cu guver-
natorul Josef Puhringer, primarul

Karl Luger ºi preºedintele Uniunii
Industriaºilor din acest land, Axel
Greiner, au fost abordate aspecte ale
cooperãrii regionale româno-austrie-
ce, ale schimburilor economice ºi
culturale, subliniindu-se potenþialul
bilateral de dezvoltare economicã.
Ambasadorul a fost însoþit pe
parcursul vizitei de Wolfgang
Berger-Vogel, consulul onorific al
României în Austria Superioarã.

AMBASADA ROMÂNIEI
în Republica Austria

Vizita Ambasadorului în
landul Austria Superioarã

Executivul român a modificat regimul liberei
circulaþii pentru pãrinþii care ies din þarã însoþiþi
de copii minori. Potrivit noilor reglementãri
minorii vor putea fi însoþiþi în premierã absolutã
doar de mamã sau de tatã în custodia cãruia se
aflã fãrã a avea acordul celuilalt, acolo unde
existã sentinþe judecãtoreºti definitive.

Conform informaþiilor publicate de
ziarulromânesc.de, noul act normativ vizeazã
schimbarea unor articole privitoare la scopul
deplasãrii în strãinãtate sau la durata acestei
deplasãri . Deasemenea, modificarea vizeazã
coordonatele privitoare la ruta pe care pãrinþii
urmeazã sã o strãbatã pânã la destinaþie. Nu în
ultimul rând, noul proiect de lege va clarifica
datele privitoare la statutul minorului care
urmeazã sã rãmânã în statul de destinaþie. În
aceste cazuri, trebuie menþionatã imediat
persoana cãreia urmeazã a-i fi încredinþat
minorul sau dacã în cazuri excepþionale, acesta
va reveni în þarã în compania unei alte persoane,
adicã a unui însoþitor.

Datele de identificare ale însoþitorului trebuie
comunicate, dacã acesta este o persoanã distinctã
faþã de cel cu care copilul a ieºit din þarã. Noul
proiect mai stipuleazã ºi faptul cã pãrinþii trebuie
sã consemneze în declaraþia lor precizarea dacã
minorul urmeazã sã rãmânã în þara de destinaþie
ºi în grija cui va sta acesta.

În cazul pãrinþilor divorþaþi, minorul va
putea sã pãrãseascã þara fãrã acordul scris al
celuilalt pãrinte cum era pânã acum
reglementat, acolo unde existã sentinþe
definitive ºi irevocabile, care atestã faptul cã
exercitarea autoritãþii pãrinteºti se face
unilateral doar de mamã sau doar de tatã.
Precizarea se referã la hotãrârile judecãtoreºti,
emise începând cu 15 februarie 2013.

Declaraþiile pãrinþilor trebuie legalizate la
notar, fie în România, fie la misiunile
diplomatice sau oficiile consulare ale României
de pe teritoriul statului respectiv. Cei care nu vor
respecta aceste prevederi, nu vor avea
permisiunea poliþiºtilor de frontierã pentru a
ajunge la destinaþie.

În altã ordine de idei, Guvernul României a
încercat prin acest act normativ sã simplifice o
legislaþie învechitã, însã rãmâne de vãzut care
vor fi reacþiile persoanelor în cauzã.

http://meganunt.ro

Copii vor
putea ieºi din
þarã cu
acordul unui
singur pãrinte

Miercuri, 06 aprilie 2016, pe
ordinea de zi a plenului Camerei
Deputaþilor s-a aflat Propunerea
legislativã privind instituirea Centrelor
Comunitare Româneºti în strãinãtate
(Pl x 301/2015). Cu 220 de voturi
pentru, iniþiativa legislativã a fost

adoptata în plenul Camerei Deputa-
þilor. Propunerea legislativã are ca
obiect de reglementare stabilirea
cadrului legal pentru înfiinþarea unor
Centre Comunitare Româneºti în
strãinãtate, în scopul promovãrii
culturii, istoriei, tradiþiilor româneºti,

precum ºi în scopul pãstrãrii identitãþii
lingvistice ºi întãririi coeziunii în
comunitãþile de români din afara
graniþelor þãrii, în fiecare stat în care
sunt înregistraþi la misiunile
diplomatice ale României cel puþin
5.000 de cetãþeni români. De
asemenea, propunerea legislativã
prevede ca pentru înfiinþarea Centrelor
Comunitare Româneºti ar trebui sã fie
adresate solicitãri DPRRP-MAE,
semnãturile a cel puþin o treime din
cetãþenii români înregistraþi la
misiunile diplomatice ale României din
statul respectiv venind în sprijinul
solicitãrii. Calitatea unui membru al
unui Centru Comunitar Românesc se
dobândeºte prin cerere adresatã con-
ducerii Centrului Comunitar, fiind
condiþionatã de înregistrarea prealabilã
la misiunile diplomatice ale României
din statul respectiv, Departamentul
Politici pentru Relaþia cu Românii de
Pretutindeni din cadrul Ministerul
Afacerilor Externe fiind responsabil
pentru înfiinþarea Centrelor Comuni-
tare Româneºti ºi punând la dispoziþia
fiecãrui Centru Comunitar Românesc
un sediu în care sã îºi desfãºoare
activitatea. Normele metodologice
pentru implementarea legii vor fi
publicate la 30 de zile în Monitorul
Oficial, dupã promulgarea acesteia de
cãtre preºedintele statului.

PREªEDINTE,
Mircea Lubanovici

Legea pentru Înfiinþarea Centrelor Comunitare
româneºti din Strãinãtate a fost adoptatã
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Chiar în anul 2016, când
Banatul aniverseazã trei secole de la
eliberarea de sub dominaþia
otomanã ºi începutul exploatãrii
riguroase ºi disciplinate de cãtre
habsburgi, la Timiºoara a fost
inauguratã linia feroviarã de mare
vitezã care leagã oraºul de pe Bega
de capitala de odinioarã a
Imperiului, Viena, via Budapesta. 

Primul tren de mare vitezã
Timiºoara – Viena, construit
integral de compania Siemens, a
plecat vineri, 25 martie a.c., la ora 8
ºi 45 de minute din gara Timiºoara
Nord, avându-i la bord pe oficialii
oraºului ºi ai judeþului, cooperativa
localã de presã, ataºaþii culinari,
orchestra filarmonicii Banatul,
echipa de fotbal ACS Poli, ºi a
parcurs distanþa de 544 de kilometri

în doar 2 ore ºi 45 de minute!
Dupã efectuarea controlului

grãniceresc la gardul maghiar,
trenul a mai fãcut o singurã haltã, în
gara Keleti din Budapesta, unde
delegaþia românã a fost aºteptatã de
premierul Victor Orban, care a
þinut neapãrat sã-l cunoascã

personal pe primarul Timiºoarei,
Nicolae Robu. Cei doi lideri au avut
o scurtã întrevedere tête-à-tête la
ºaormeria de pe peron, paza
întâlnirii fiind asiguratã de serviciul
maghiar de securitate ºi de ºoferul
primarului Robu, Vasile. Trenul a
pornit apoi în uralele cãlãtorilor de

pe peron (majoritatea migranþi) spre
gara centralã, Hauptbahnhof, din
Viena, unde delegaþia condusã de
Nicolae Robu era aºteptatã, cu
covrigi ºi sare, de însuºi primarul
capitalei austriece, dr. Michael
Häupl. Dupã ce s-a îmbrãþiºat cu
primarul Robu, cãruia i-a mãrturisit
cã îl învideazã pentru cã a reuºit
prin proiectele implementate sã
aducã Timiºoara la nivelul de acum
300 de ani, primarul Vienei a invitat
delegaþia bãnãþeanã la un prânz cu
ºniþel vienez ºi ºtrudel cu mere –
mai puþin echipa de fotbal aflatã la
regim impus de noul antrenor
Grigoraº, la sugestia ofiþerului de
presã Levente Balint, bãieþii fiind
mobilizaþi la douã ture de alergare
pe Ringstrasse.

Revenind la trenul de mare

vitezã, trebuie spus cã proiectul a
costat circa 3 miliarde de euro,
fondurile provenind dintr-un grant
norvegian ºi din sposnorizãri
private obþinute prin ºarm personal
de primarii celor trei oraºe
interconectate. Pentru publicul larg,
trenul va efectua începând cu data
de 31 aprilie, câte douã curse
regulate pe ruta Timiºoara Nord-
Budapesta Keleti-Viena
Ostbanhhof ºi retur, cu plecare la
ora 8,45 din Timiºoara, respectiv la
ora 19,15 din Viena. Tariful unic
pentru o cãlãtorie pe întregul traseu
este de 19 euro, cu reduceri
substanþiale pentru grupuri, cupluri,
elevi, sudenþi, miltari, ºomeri ºi
pensionari.  

(PD 1A)  
http://www.timisoarastiri.ro

Timiºoara-Budapesta-Viena – cel mai modern
tren de mare vitezã din Europa, inaugurat dupã
trei secole ºi trei miliarde de euro cheltuite!

IIMPORTANT
Informãm pe toþi cetãþenii români cu

domiciliul sau reºedinþa în Belgia cã la 1 aprilie
2016 s-a deschis perioada legalã pentru
înscrierea alegãtorilor în Registrul electoral
pentru cetãþenii români cu domiciliul sau
reºedinþa în strãinãtate. Toþi cetãþenii români din
Belgia care doresc sã beneficieze de noile
facilitãþi introduse de prevederile legale privind
votul în strãinãtate sunt invitaþi sã se informeze
asupra acestora ºi sã se înregistreze în Registrul
electoral conform detaliilor precizate mai jos.  

A. Modalitãþi de vot 
Alegãtorii români din strãinãtate au trei

opþiuni privind maniera de a vota, din care vor
alege una singurã:

1. Vot prin corespondenþã
Începând cu data de 1 aprilie pânã

aproximativ la începutul lunii septembrie 2016,
alegãtorii din strãinãtate trebuie sã transmitã prin
poºtã ori sã depunã la Ambasada României la
Bruxelles, o cerere pentru înscrierea în Registrul
electoral unde este marcatã opþiunea vot prin
corespondenþã. Cererea va fi obligatoriu însoþitã
de o copie a actului de identitate românesc
valabil ºi o copie a documentului care dovedeºte
reºedinþa, aºa cum rezultã din lista de mai jos
(punctul C). Actul de identitate trebuie sã fie
valabil; nu sunt acceptate actele de identitate
expirate. Odatã înregistratã cererea în Registrul
electoral gestionat de Autoritatea Electoralã
Permanentã de la Bucureºti, alegãtorul va primi
prin corespondenþã documentele necesare
votului. 

Adresa pentru trimiterea cererii ºi a
celorlalte documente sau pentru depunerea ei
personal: Ambassade de Roumanie, Rue
Gabrielle no 105, 1180 Uccle/Bruxelles

Notã: Perioada de înscriere începe la 1
aprilie. Data de încheiere a perioadei  de înscriere
în Registrul electoral este stabilitã cu 48 de ore

ulterior începerii perioadei electorale. Prin
urmare, data exactã a încheierii procesului de
înscriere va putea fi cunoscutã odatã ce Guvernul
va decide data alegerilor parlamentare din 2016.

2. Vot la o secþie de votare din localitatea
unde locuieºte sau dintr-o localitate apropiatã,
inclusiv la secþiile organizate la sediile unora
dintre misiunile diplomatice ale României la
Bruxelles.  Între 1 aprilie ºi începutul lunii
septembrie 2016, alegãtorul din strãinãtate
trebuie sã transmitã prin poºtã ori sã depunã
personal la Ambasada României la Bruxelles o
cerere pentru înscrierea în Registrul electoral cu
opþiunea vot la o secþie de votare, însoþitã de o
copie a actului de identitate românesc valabil ºi o
copie a documentului care dovedeºte
reºedinþa/domiciliul în Belgia, aºa cum rezultã
din lista de mai jos (punctul C). În toate cazurile,
actul de identitate trebuie sã fie valabil, nu se
acceptã acte expirate.  Alegãtorul are la dispoziþie
cinci luni pentru a se înscrie în Registrul electoral
ºi a solicita crearea unei secþii de votare în
localitatea în care locuieºte, alta decât la
Ambasadã sau la Secþia consularã, cu condiþia sã
existe cel puþin 100 de astfel de solicitãri ale
alegãtorilor români din localitatea respectivã. În
funcþie de numãrul de cereri de înregistrare în
Registrul electoral primite de la cetãþenii români
din anumite localitãþi din strãinãtate, Autoritatea
Electoralã Permanentã va decide deschiderea de
secþii de votare altele decât cele de la Ambasadã
sau Secþia consularã.

Adresa pentru trimiterea cererii ºi a
celorlalte documente sau pentru depunerea ei
personal: Ambassade de Roumanie, Rue
Gabrielle no 105, 1180 Uccle/Bruxelles

3. Vot la Ambasada României sau Secþia
consularã din þara unde locuieºte, prezentând la
alegere unul dintre actele din lista de la punctul C
ºi un act de identitate românesc valabil.

Alegãtorii care nu se înscriu în Registrul
electoral riscã sã stea la cozi sau chiar sã nu aibã
timp sã voteze în intervalul legal stabilit. 

Recomandãm cetãþenilor români sã se
înscrie în Registrul electoral cât mai din timp
pentru opþiunea pe care o considerã cea mai
potrivitã.

B. Ce aveþi de fãcut înaintea datei
alegerilor

Cetãþeanul român cu drept de vot, cu
domiciliul sau reºedinþa în Belgia, care doreºte sã
îºi exercite dreptul de vot 1) prin corespondenþã
sau 2) la o secþie de votare mai apropiatã la
alegerile pentru Parlamentul României, trebuie
sã se înscrie în Registrul electoral alegând doar
una dintre cele douã opþiuni.

Pentru aceasta este necesar sã depunã
personal sau sã transmitã prin poºtã la Ambasada
României în Regatul Belgiei, Rue Gabrielle no
105, 1180 Uccle,  urmãtoarele:

- cerere tip scrisã, datatã ºi semnatã (o puteti
imprima de aici http://bruxelles.mae.ro/sites/
bruxelles.mae.ro/files/cerere_de_inscriere_in_re
gistrul_electoral.pdf  ; 

- copia paºaportului cu menþionarea statului
de domiciliu, în cazul cetãþenilor români cu
domiciliul în strãinãtate, respectiv o copie a
actului de identitate ºi o copie a documentului
care dovedeºte dreptul de ºedere, eliberat de
autoritãþile belgiene, aºa cum rezultã din lista de
la punctul C

C. Condiþii 
Pot vota la alegerile pentru Parlamentul

României doar cetãþenii români din Belgia care
dovedesc domiciliul sau reºedinþa în Belgia
prezentând, în cazul în care opteazã pentru
înscrierea în Registrul electoral, oricare din
urmãtoarele acte de atestare a domiciliului/
reºedinþei (cf. Ordinului ministrului afacerilor
externe, nr 500/21 martie 2016):

•    Permis de ºedere temporarã tip E
•    Permis de ºedere permanentã tip E+
•    Atestat de înregistrare la primãrie pentru

ºedere temporarã
•    Atestat de înregistrare la primãrie pentru

ºedere permanentã
•    Carte de identitate pentru strãini
•    Certificat de înregistrare în registrul

strãinilor
•    Certificat de înregistrare
ATENÞIE! Românii care nu au acte

valabile de domiciliu/reºedinþã în Belgia, potrivit
prevederilor legii nr. 208/2015, nu vor putea vota
în Belgia în niciuna din manierele prezentate la
punctul A.

Cetãþeanul român cu drept de vot, cu
domiciliul sau reºedinþa în Belgia, care doreºte sã
îºi exercite dreptul de vot 1) prin corespondenþã
sau 2) la o secþie de votare mai apropiatã la
alegerile pentru Parlamentul României, trebuie
sã se înscrie în Registrul electoral alegând doar
una dintre cele douã opþiuni.

Pentru aceasta este necesar sã depunã
personal sau sã transmitã prin poºtã la Ambasada
României în Regatul Belgiei, Rue Gabrielle no
105, 1180 Uccle,  urmãtoarele:

- cerere tip scrisã, datatã ºi semnatã (link la
cerere); 

- copia paºaportului cu menþionarea statului
de domiciliu, în cazul cetãþenilor români cu
domiciliul în strãinãtate, respectiv o copie a
actului de identitate ºi o copie a documentului
care dovedeºte dreptul de ºedere, eliberat de
autoritãþile belgiene, aºa cum rezultã din lista de
la punctul C

Pentru mai multe informaþii puteþi consulta
Ghidul alegatorului român din strãinãtate (sa se
facã  de pe titlul link la http://www.roaep.ro/
prezentare/wp-content/uploads/2016/02/Ghidul-
alegatorului-roman-din-strainatate.pdf) sau
pagina MAE dedicatã votului în strãinãtate (link
pe text la http://www.mae.ro/node/35931).

Dacã aveþi nelãmuriri legate de procedura
de înscriere ºi documentele necesare, vã rugãm
sã scrieþi un mail laconsulat@roumanieamb.be.

Sursa: rombel.com

ALEGERI PENTRU PARLAMENTUL ROMÂNIEI 2016 – VOTUL ÎN STRÃINÃTATE
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Compania aerianã Wizz Air a
anunþat, cã va inaugura noi curse de
pe Aeroportul Internaþional Sibiu
spre Milano (Bergamo), Madrid,
München (Memmingen) ºi
Nürnberg.

Destinaþiile sunt urmãtoarele:
- Nürnberg se va zbura din 19

august, în zilele de luni, miercuri ºi
vineri, preþuri începând de la 99 lei,

- Milano din 20 august, marþi ºi
sâmbãtã, cu tarife de la 69 lei,

- Madrid, din 20 august, în
zilele de marþi ºi sâmbãtã, cu tarife
de la 129 lei,

- München - din 21 august, joi
ºi duminicã, cu preþuri începând de
la 99 lei.

Anunþul a fost fãcut în cadrul
unei conferinþe de presã de Gyorgy
Abram, directorul comercial al
Wizz Air, Marius Gîrdea, director
general al Aeroportului
Internaþional Sibiu ºi Constantin
ªovãialã, preºedinte interimar la
Consiliul Judeþean Sibiu.

Gyorgy Abram a anunþat cã
biletele se pot cumpãra ºi online ºi
de pe telefoane mobile.

Wizz Air are în România 9
aeroporturi pe care opereazã, între
care Bucureºti, Cluj, Timiºoara ºi 7
baze, acoperind în acest fel întreaga
þarã, cu 60 de destinaþii, ºi 6.000 de
angajaþi. Wizz Air opereazã în total
pe 114 rute de pe aeroporturile
româneºti, spre 16 þãri, cu 19
aeronave alocate în România.

Directorul companiei spune cã
Wizz Air este nu doar un mare
operator aerian, dar ºi un mare
angajator, în condiþiile în care acolo
unde are baze îºi creºte în
permanenþã numãrul de angajaþi.

”Avem o echipã tânãrã ºi
dinamicã, pe care aþi vãzut-o deja
pe rutele pe care le avem. În
continuare recrutãm angajaþi ºi nu
doar suntem o companie care
deruleazã zboruri, dar suntem ºi un
mare angajator”, a spus Gyorgy
Abram.

Wizz Air deschide bazã
la Sibiu

Directorul companiei aeriene a
adãugat cã baza din Sibiu va
însemna locuri de muncã, dar ºi

dezvoltarea turismului ºi
oportunitatea pentru locuitorii din
zonã pentru a-ºi vizita rudele sau
pentru a vedea lumea.

Pentru cele patru noi zboruri,
compania va face aproximativ 36
de angajãri, iar restul locurilor de
muncã se vor genera din servicii
precum taxi, comerþ, etc.

”Pasagerii din România se
aºteaptã în continuare ca Wizz Air
sã le ofere tarife reduse cãtre ºi mai
multe destinaþii din toatã Europa ºi
Orientul Mijlociu, iar noi le
rãspundem cu mai multã
capacitate, mai multe aeronave,
mai multe rute ºi mai multe locuri
de muncã pe piaþa localã. Suntem
compania aerianã cu cei mai mulþi
pasageri transportaþi din România
ºi suntem extrem de încântaþi de
creºterea noastrã în Sibiu ºi de
lansarea Sucevei, o nouã destinaþie
în România”, a spus directorul
comercial al Wizz Air.

Wizz Air zboarã de la Sibiu ºi
spre Londra (luni, miercuri, vineri,
duminicã) ºi Dortmund (luni,
miercuri, vineri).

Consiliul Judeþean
þinteºte Paris, Roma ºi

Barcelona
”Vreau sã subliniez ºi sã leg

deschiderea a patru rute noi cãtre
Germania, Italia ºi Spania de
demersurile Consiliului Judeþean
Sibiu care, în urmã cu aproximativ
3 ani, în aprilie 2013, a aprobat
ajutoare companiilor aeriene care
introduc rute aeriene pe Aeroportul
Internaþional Sibiu. Acest demers a
fost de bun augur, dovadã cele
douã curse noi, operate chiar de
Wizz Air. Iatã cã aceeaºi companie
s-a arãtat interesatã ºi în 2014 ºi
începând cu acest an se vor
deschide alte 4 rute.
Cu toate cã la începutul anului au
fost licitate 7 noi trasee, CJ Sibiu
este mulþumit de aceastã extindere
a curselor. Nu ne pierdem speranþa
ºi vom face noi demersuri pentru a
deschide alte trasee spre Paris,
Roma sau Barcelona”, a spus
preºedintele interimar al CJ,
Constantin ªovãialã.

http://www.tribuna.ro

Wizz Air zboarã din august de la Sibiu spre
Milano, Madrid, München ºi Nürnberg

Inginerul din Sibiu care a
reînviat tradiþia mobilierului
sãsesc, pictat manual

Mircea Ungurean, inginer din Sibiu, a reînviat tradiþia
mobilierului sãsesc, pictat manual. În atelierul din Cisnãdioara,
lãzile de zestre, scaunele, mesele sau dulapurile confecþionate
din lemn de rãºinoase sunt înfrumuseþate cu motive vechi,
preluate de la saºii din Transilvania. ”Ideea mi-a venit în 1996
când am cunoscut o doamnã de origine maghiarã care fãcea
ceva asemãnãtor, bineînþeles, decorând mobilierul cu modele ºi
simboluri ungureºti”, spune Mircea Ungurean pentru
fabrikadecase.com. ”Mi-am amintit cã bunica mea sãsoaicã îmi
povestise despre mobilierul pictat cu tot felul de flori stilizate ce
se regãsea adesea în gospodãriile þãrãneºti, aºa cã am decis sã
continui tradiþia”. Abia în 2003 a reuºit sã se dedice exclusiv
pasiunii sale, renunþând la toate celelalte afaceri pe care le
gestionase pânã atunci. A dat anunþ în ziar, cãutând pictori care
sã reproducã modele sãseºti, însã a fost nevoie de o
documentare riguroasã pentru a putea realiza lucrãri autentice.

http://www.gandul.info

Utilizatorii WhatsApp se
bucurã acum de maximã securitate
în urma transmiterii de mesaje,
indiferent de formatul acestora.
Serviciul de comunicare instant a
îmbunãtãþit nivelul de criptare
pentru toate mesajele expediate,
indiferent dacã acestea sunt trimise
cãtre o singurã persoanã sau cãtre
un grup ºi indiferent dacã este vorba
de mesaje doar text sau conþin ºi
imagini ori video.

WhatsApp este în prezent
deþinut de Facebook - cea mai mare
reþea de socializare - care a dat
asigurãri cã din aprilie 2016 niciun
mesaj trimis prin acest serviciu nu
va putea fi accesat decât de
expeditor ºi destinatar.

Aºadar, în urma update-ului de
securitate informaþiile transmise
prin WhatsApp nu pot fi
interceptate sau decriptate de
infractori cibernetici, hackeri ºi nici
mãcar de reprezentanþii de guverne.
Acest lucru este posibil dupã ce
compania a introdus sistemul de
criptare „end-to-end“.

„Ideea este foarte simplã: atunci
când trimiþi un mesaj, singura
persoanã care-l poate citi este
destinatarul sau membrii grupului în
care postezi. Nimeni altcineva nu
poate vedea acel mesaj. Nici
infractorii cibernetici, nici hackerii,

nici reprezentanþii unor guverne
opresive, nici mãcar noi“, a transmis
compania într-un comunicat de
presã.

În România, utilizatorii
WhatsApp au observat în cursul
zilei de marþi 5 aprilie a.c. mesajul
care anunþa noul protocol de
securitate.

Reprezentanþii WhatsApp
lucreazã de doi ani la dezvoltarea
sistemului de criptare a mesajelor,
cu ajutorul unui soft oferit de
organizaþia nonprofit din domeniul
securitãþii online Open Whisper
Systems.

Iniþial, acest sistem asigura
securitatea doar pentru mesajele în
format text între doi utilizatori.

Aºadar, mesajele postate pe grupuri
ºi cele care includeau fiºiere foto
sau video nu erau protejate complet,
aºa cum se întâmplã acum.

Update-ul de securitate
WhatsApp a fost implementat în
urma dezbaterilor internaþionale
care vizeazã accesul serviciilor de
informaþii ºi de securitate asupra
mijloacelor de comunicare online,
conflict în care se afla în ultimul
timp FBI cu Apple.

de Ana Tudor
Jurnalist Manager.ro
5 ani de experienþã în

domeniul editorial
adresa de email:

mariat@rs.ro
http://www.manager.ro

Ce înseamnã criptarea mesajelor de pe
WhatsApp ºi ce beneficii au acum utilizatorii



Ca ºi cum am înþelege lumea în care vieþuim...
Trãim zilele acestea o stare de care ne era fricã

ºi doream sã n-avem ºi noi parte. Era evident cã va
fi greu sã trecem pe lângã ea þinând cont cã toate
reproºurile se îndreptau spre o comunã din
Bruxelles. ªtiind cã teroriºtii aveau complici ne
întrebãm cu groazã: Ce va urma?

Rezidenþii din Bruxelles, belgieni de adopþie
sau de baºtinã nu vor sã capituleze....... spun pe un
ton aproape credibil cã vor sã trãiascã normal ºi nu
vor capitula...... vor sã se comporte ca ºi cum nu s-
ar fi întâmplat nimic.......

Acum când scriu aceste rânduri îmi dau seama
cât de cutremurãtoare sunt aceste cuvinte: Ca ºi
cum nu s-ar fi întâmplat nimic..... Cred cã aceasta
este boala de care suferã societatea de azi:

Ca ºi cum ismul......
Cu toatã realitatea soldaþilor Statului Islamic

întorºi printre noi am trãit ca ºi cum aceºtia ar fi
venit în Vacanþa Mare ºi se vor întoarce din nou la
ale lor în curând......

ªtiind cã teroarea de la Paris a fost gânditã de
la Bruxelles, am trãit asta ca ºi cum teroriºtii ar
avea mamã ºi tatã ºi n-ar fi atât de stupizi sã
loveascã în „curtea celor dragi“.....

A fost prins sub nasul nostru cel pe care-l
credeam evadat ºi ne-am purtat ca ºi cum ar fi fost
o mare victorie pentru care urma doar decernarea
diplomelor de merit ºi decoraþiile regale......

Acum trãim din nou ca ºi cum soldaþii de pe
stradã i-ar bãga în sperieþi pe cei cu bombele în
dulap........

Dãm româneºte din umeri ca ºi cum am spune
cã aºa a fost voia Domnului..... ºi supãraþi privim
spre cer ca ºi cum Dumnezeu ar fi vinovatul care
a îngãduit o astfel de tragedie.......

Ne purtãm ca ºi cum...... deºi suntem cât se
poate de în lumea realã.....

Citind aceste rânduri îmi puteþi reproºa cã
scriu ca ºi cum...... eu aº avea de dat lecþii ºi de tras
concluzii.......

Mi-aº fi dorit sã vã scriu aceste rânduri acum
câteva zile ca ºi cum aº fi avut un coºmar......

Din pãcate vi le scriu ca ºi cum v-aº vorbi faþã
cãtre faþã simþindu-mã ca ºi cum aº fi frate de
sânge cu fiecare dintre voi.....

Îmi dau seama cu durere cã de aceastã datã
acest ca ºi cum iese din sfera realului în concret.
De luni suntem fraþi de sânge....... Din pãcate
uitaserãm mulþi dintre noi cã eram deja fraþi ai
aceluiaºi Sânge!

Doamne iartã-ne cã ne purtãm în fiecare zi CA
ªI CUM TU nu ai exista .............. !

Pr Patriciu
Sursa: rombel.com

CA ªI CUM...

Regizorul Andrei Schwartz
participã cu documentarul Afarã
(2014, România / Germania, 87’)
în festivalul de film documentar
Milleniumde la Bruxelles (18-27
martie 2016). Andrei Schwartz va
face o scurtã introducere înaintea
proiecþiei filmului de vineri, 25
martie, la Centrul Internaþional
pentru Urbanism, Arhitecturã ºi
Peisaj (CIVA), iar la final va dialoga
cu publicul.

Documentarul urmãreºte reinte-
grarea în societate a lui Gavril,
eliberat condiþionat din penitenciarul

Rahova dupã o lungã perioadã de
detenþie, într-o lume complet
schimbatã. Zlatina Ruseva,
directoarea artisticã a festivalului,
detaliazã în cotidianul belgian Le
Soir concepþia festivalului:

„Cele 60 de filme prezentate sunt
realizate de cineaºti independenþi din
lumea întreagã, care lucreazã între
trei ºi zece ani asupra unui subiect.“

„Anul trecut, marele premiu
Obiectivul de aur a fost câºtigat de
filmul regizorului român Alexander
Nanãu, Toto ºi surorile lui. Afarãne-a
impresionat prin capacitatea protago-

nistului de a-ºi gãsi un drum în lumea
liberã într-un context foarte anevoios
ºi prin mesajul de speranþã pe care îl
transmite“, declarã Ruseva pentru
ICR Bruxelles. Regizorul ºi
scenaristul Andrei Schwartz (n.
1955) s-a stabilit în Germania în
1973. S-a fãcut cunoscut cu
documentarele Pe marginea
prãpastiei (1997), filmat la Cluj
(premiul „Joris Ivens“ la Festivalul
Internaþional de Film Documentar de
la Amsterdam în 1997), Cheiul din
Apolonovka (2008) ºi Puºcãriaºii
(2005), prezentat în festivalul
internaþional de la Locarno.

Bilete: +32 02 642 24 50
ºi informaþii suplimentare

Datã: vineri, 25 martie 2016, ora
20:00

Loc: Centre International pour la
Ville, l’Architecture et le Paysage
(CIVA), rue de l’Ermitage 55, 1050 -
Bruxelles (Ixelles) 

Credit foto: echipa filmului
sursa: icr.ro
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Documentarul AFARÃ
în festivalul Milenium

Astãzi îmi închei mandatul de
ambasador extraordinar ºi
plenipotenþiar al României în Regatul
Belgiei, la capãtul a trei ani ºi
jumãtate.

A fost o experienþã cu totul
deosebitã, atât pe plan profesional,
cât ºi personal, ºi a fost o onoare sã
reprezint statul român în Belgia. În
aceste momente, gândurile mele se
îndreaptã cãtre concetãþenii mei care
trãiesc în Belgia.

Am cunoscut mulþi români în
aceastã þarã, în Bruxelles sau în alte

oraºe, din mediul asociativ, din ºcoli
ºi universitãþi, din mediul de afaceri,
din instituþiile internaþionale, din
spitale, la biserici, la evenimente
sociale, spectacole sau recepþii. Cu
mulþi dintre ei am realizat împreunã
diverse proiecte, de care îmi voi
aminti mereu cu mare plãcere ºi cu
nostalgie.

Pe foarte mulþi români nu am
reuºit sã-i cunosc personal. Aceasta
nu înseamnã însã cã ei nu au existat
pentru Ambasadã sau cã nu m-au
interesat preocupãrile, aspiraþiile sau

problemele lor. Dimpotrivã, ele au
fost o temã cotidianã a mandatului
meu.

Tot ceea ce am fãcut, în aceºti
ani, împreunã cu echipa de la
Ambasadã, a fost fãcut cu bunã
credinþã ºi cu convingerea cã între
statul român ºi românii din Belgia
este posibilã o relaþie consistentã ºi
onestã.

Mã despart de Bruxelles ºi de
Belgia parafrazând o reflecþie veche
de aproape un secol: „pentru a
înþelege realitatea diasporei
româneºti din Europa, e bine sã
începi prin a-i înþelege pe românii
care trãiesc în Belgia.”

Urez tuturor o viaþã frumoasã, cu
îndeplinirea nãzuinþelor ºi multã
sãnãtate!

ªtefan Tinca

Rãmas bun!
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Dacã studiem din simplã
curiozitate lista dictatorilor

ºi liderilor vinovaþi de cele mai
multe victime umane din istoria
omenirii, descoperim cu surprindere
un personaj relativ necunoscut, dar
care ocupã nonºalant poziþia a patra
din listã. Dacã pe locul întâi se aflã
Mao Zedong cu cei aproximativ 60
de milioane de chinezi uciºi în
timpul „Revoluþiei Culturale”, iar
locurile doi, respectiv trei sunt
ocupate de Stalin ºi Hitler, pe locul
urmãtor troneazã un rege european
get-beget, trãitor acum mai bine de
un secol, dar care a fost capabil de
atrocitãþi la scarã planetarã. Este
vorba despre regele Leopold Louis
Philippe Marie Victor. Mai pe scurt,
Leopold al doilea, rege al Belgiei ºi
vinovat de moartea a peste zece
milioane de oameni. Pânã în anul
1492, când exploratorul portughez
Diogo Cao descoperea gurile de
vãrsare în Atlantic ale uriaºului
fluviu Congo (al doilea din lume ca
volum de apã dupã Amazon),
continentul african era un pãmânt
oarecum liniºtit .Însã, totul avea sã
se schimbe odatã cu colonizarea ºi
exploatarea barbarã a regiunii de
cãtre omul alb. La scurt timp dupã
ce regatul belgian a devenit
îndependent (adicã dupã anul 1830),
pe tronul acestuia avea sã ajungã un
rege care a reuºit sã supunã cu forþa
uriaºele teritorii încã neexplorate din
centrul ºi estul Continentului Negru.

Fire materialistã ºi lipsitã de
scrupule, Leopold al doilea a dorit
cucerirea ºi exploatarea în scop
personal a suprafeþei uriaºe
acoperitã de bazinul fluviului
Congo. Însã mijloacele folosite ºi
situaþia la care avea sã se ajungã, s-
au dovedit incredibil de crude. Mai
ales cã totul a fost opera unui rege
european din perioada modernã.
Aventura sa nu poate fi numitã nici
mãcar una imperialistã, darmite
colonialistã. Cel puþin modelele
coloniale ale vremii, reprezentate de
Anglia, Germania, Olanda ºi Franþa
aveau ca scop „doar” exploatarea
bãºtinaºilor pentru beneficiile
statelor respective.

În contrast, întregul teritoriu
congolez ajusese proprietatea
personalã a lui Leopold, care l-a
stãpânit ºi folosit între anii 1885-
1908, prin intermediul unei
companii economice, deghizatã sub
forma unei asociaþii filantropice
destinatã, chipurile, educãrii ºi
emancipãrii populaþiei de culoare.
Teritoriul era de fapt a doua junglã
ecuatorialã din lume dupã
Amazonia, ºi urma sã fie cultivat cu
arbori de cauciuc (Hevea
brasiliensis).

Cum în acele vremuri
automobilele ºi bicicletele începeau
sã cucereascã lumea, exista o uriaºã
cerere de cauciuc natural pentru

roþile acestor vehicule, iar Leopold
s-a grãbit sã profite de acest lucru.
Iniþial, regele belgian vroia sã
exploateze fildeºul elefanþilor din
uriaºa pãdure, angajând în aceastã
direcþie o adevãratã armatã de
vânãtori profesioniti. Pentru asta,
regele a construit un drum care sã
uneascã nordul cu sudul coloniei. Pe
mãsurã ce oamenii companiei sale
înaintau în zonã, aceºtia
descopereau cã regiunea era
deosebit de bogatã ºi în arbori cu
lemn preþios, diverse specii de
animale ºi zãcãminte de minereuri
preþioase. Exportul acestei materii
prime (seva lãptoasã a arborilor,

recoltatã prin crestarea succesivã a
trunchiurilor) a început odatã cu
anul 1890, iar cinci ani mai târziu,
extragerea ºi vinderea sa era una
dintre cele mai profitabile afaceri la
nivel mondial din acele vremuri.
Aºa cã regele Leopold s-a instalat
inclusiv în puternica poziþie de
fondator ºi unic proprietar al aºa
numitei Etat Independant du Congo
(sau Congo Free State). Compania a
apãrut în urma înþelegerilor din
cadrul Conferinþei de la Berlin din
anul 1884 care avea ca scop
finalizarea împãrþirii coloniale a
Africii între Belgia, Franþa, Marea
Britanie, Prusia. Un an mai târziu,
regele Leopold a reuºit sã-ºi pãstreze
pentru sine partea leului în urma
eforturilor sale de a stabili influenþa
belgianã în bazinul fluviului Congo.
În acest scop, regele s-a folosit ºi de
eforturile ºi cunoºtinþele celebrului
explorator african Henry Stanley, pe
care l-a ºi angajat. Etat Independant
du Congo, era Republica
Democraticã Congo de astãzi, cel
mai mare stat african, o þarã cu o
suprafaþã totalã de peste douã
milioane de kilometri pãtraþi. Tot
acest domeniu uriaº, devenea
proprietatea personalã a regelui
Leopold al doilea, nici mãcar a
regatului belgian. Aºa a devenit
Congo, infamul Domaine Privee al
monarhului cu caracter de tiran
sadic.

Folosindu-se abil de hotãrârile
luate la Berlin, regele Leopold a
promis celorlalte puteri europene cã
va pune capãt traficului de sclavi, va
promova ºi implementa politici
umanitare faþã de bãºtinaºi, va
garanta dreptul la liberul comerþ în
cadrul noii sale colonii, nu va aplica
taxe excesive ºi va încuraja ºi susþine
acþiunile filantropice ºi cercetarea
ºtiinþificã. În loc de cestea, Leopold
a instituit o serie de decrete regale
opuse hotãrârilor comunea ale
puterilor europene. A impus aºadar
posesia statului belgian asupra
intregului teritoriu congolez, iar prin
trei decrete succesive, Leopold a

redus cu mult drepturile bãºtinaºilor
asupra proprietãþilor acestora.

Între timp, regele belgian a
dispus înfiinþarea Force Publique,
un fel de miliþie colonialã care
trebuia sã lupte contra negustorilor
arabi de sclavi care acþionau în
nordul Congo-ului. Ofiþerii din
aceste miliþii erau toþi albi, iar
soldaþii erau mercenari de prin toate
colþurile lumii. În paralel, Leopold a
încurajat comerþul cu sclavi practicat
de arabi, în schimbul sclavilor pe
care aceºtia se obigau sã-i trimitã
gratis regelui, care urma sã-i
foloseascã ca forþã de muncã brutã ºi
ieftinã pe plantaþiile sale de arburi de
cauciuc.

Doar cã, spre finele secolului al
XIX-lea, J.P. Dunlop a reuºit ca în
anul 1887 sã inventeze cauciucul
sintetic. Pentru a contracara invenþia
acestuia prin vinderea unui cauciuc
mai ieftin chiar decât cel sintetic,
regele Leopold avea nevoie de
cantitãþi cât mai mari de latex.
Pentru asta trebuia sã aibã cât mai
mulþi sclavi pe plantaþiile de arbori
de cauciuc. Motiv pentru care a emis
trei decrete regale conform cãrora
orice bãºtinaº trebuia obligat sã
munceascã. Un decret adiþional,
emis în anul 1892 transforma
terenurile oamenilor în domeniu
regal belgian, ceea ce-i permitea lui
Leopold sã concesioneze pe bani
frumoºi, restul terurilor unor

companii particulare.
În restul teritoriului, companiile

particulare puteau sã-ºi desfãºoare
activitãþile dar erau puternic
restricþionate ºi taxate. Sistemul
creat de rege a dus la distrugerea
rapidã a economiei tradiþionale din
baziunul fluviului Congo ºi a impus
o „labor tax” asupra bãºtinaºilor care
ºi aºa erau exploataþi de cãtre
cãpeteniile tribale care erau obligate
sã trimitã oameni pentru plantaþiile
regelui. În plus, noul sistem opresiv
îi obliga pe bãºtinaºi sã munceascã
forþat fãrã sã fie plãtiþi vreodatã.
Rezultatul s-a concretizat sub forma
unuia celui mai cumplit sistem
sclavagist din istoria recentã.

Jandarmii coloniali ai lui
Leopold le þineau muncitorilor-
sclavi soþiile ºi copii ostatici, pentru
ca aceºtia sã nu fugã de pe plantaþii.
Casele ºi satele celor care nu
produceau îndeajuns de mult
cauciuc erau incendiate pe loc,
copiii le erau uciºi, iar jandarmii le
tãiau palmele pentru a se asigura
astfel cã victimele nu mai pot purta
pe viitor arme... Pentru a dovedi
succesul misiunii lor, mercenarii din
miliþiile coloniale trebuiau sã aducã
mâinile tãiate ale rebellilor. Aceastã
mãsurã a dus la cruzimi de
neimaginat, cãci mercenarii în
cãutare de recompense tãiau mâinile
oricãrui bãºtinaº întâlnit în cale. Zeci
de mii de bãrbaþi, femei ºi copii au
fost astfel mutilaþi pe viaþã pentru un
cauciuc care începea deja sã aibã
culoarea roºie a sângelui
nevinovat....

Seria cruzimilor de neimaginat
a continuat cu bãtãile pânã la moarte
administrate congolezilor cu bice
din piele durã de rinocer. Jandarmii
ºi agenþii belgieni au ucis în chinuri
milioane de oameni. Mulþi au fost
spînzuraþi, spintecaþi de vii,
decapitaþi ºi împuºcaþi. Dupã ce
ofiþerii belgieni i-au acuzat pe
jandarmi ºi pe mercenari cã le aduc
în principal mâinile tãiate ale
femeilor întâlnite, în loc de
presupuºi rebeli, aceºtia au început
sã reteze penisurile bãrbaþilor, dupã
care se prezentau cu organele
sângerânde pentru recompense la
sediile miliþiilor coloniale...

Primii care au aflat de
atrocitãþile fãrã precedent din
Congo, au fost britanicii ºi, cum
aceºtia concurau cu belgienii în
privinþa monopolului pe producþia
de cauciuc natural, din Marea
Britanie au pornit primele relatãri,
ºtiri ºi articole de ziar despre situaþia
din Congo. Scandalul a ajuns unul
de proporþii, astfel încât, în anul
1908, Parlamentul belgian a anexat
Etat Independant du Congo statului,
redenumind colonia Congo-ul
belgian.

În scurt timp, regele Leopold al
doilea a fost înlãturat de la putere,

dar înainte de a ceda suveranitatea
coloniei cãtre parlament, acesta a
avut timp suficient sã distrugã toate
documentele incrimantorii, inclusiv
arhivele Departamentului de
Finanþe ºi al celui de Interne. În plus,
Parlamentul belgian de atunci a
refuzat formarea oricãrei comisii de
anchetã care sã cerceteze crimele
împotriva umanitãþii de care se fãcea
vinovat regele.

Din nefericire, în urmãtoarele
decenii, politicile inumane la adresa
congolezilor au continuat, deºi au
fost cu mult diminuate comparativ
cu anii de glorie ai regelui Leopold.

În anul 1959, autoritatea
belgianã în regiune a început sã se
clatine ca urmare a revoltelor din
capitala Leopoldville (astãzi capitala
Kinshasa). Congo ºi-a obþinut în
final independenþa de Belgia, pe
data de 30 iunie 1960.

În urma regelui au rãmas cifrele
ºi teroarea. Între anii 1885-1908, au
murit peste zece milioane de
congolezi. Cercetãtorul istoric
Adam Hochshild a identifica mai
multe cauze ale morþii acestor
oameni nevinovaþi, între care se aflã
inaniþia, deshidratarea, bolile
infecþioase, expunerea la un regim
de muncã ucigaº ºi mutilãrile care
au dus la infecþii fatale. Istoricul
congolez Ndaywel e Nziem susþine
cã numãrul real al victimelor a fost
de peste 13 milioane de oameni.

În timpul celor 23 de ani în care
a exploatat aceastã nefericitã þarã
africanã, regele Leopold al doilea a
strâns o uriaºã avere personalã de pe
urma vânzãrii fildeºului, lemnului
preþios ºi cauciucului. O parte din
banii astfel obþinuþi i-a folosit la
construirea unor mari palate ºi
monumente, precum Muzeul Regal
al Africii Centrale din Tervueren,
Belgia. În acest loc, Leopold al
doilea ºi-a amenajat pavilionul,
colonial din cadrul Expoziþiei
Mondiale din anul 1897.

De reþinut faptul cã regele nu
a vãzut niciodatã cu proprii ochi,
tragedia provocatã de setea sa de
bani. A murit liniºtit, de bãtrâneþe.
Cu toate cã spre sfârºitul vieþii sale
îºi pierduse populatitatea în Belgia
natalã ºi la funeraliile sale s-au auzit
huiduieli, astãzi figura sa este tot mai
apreciatã de cãtre belgieni. Mulþi
conaþionali îl vãd astãzi drept regele
care a consolidat Belgia ºi a efectuat
multe lucrãri de uz public. Foarte
puþini cunosc ºi faþa sa întunecatã. ªi
mai puþini îi condamnã atrocitãþile. 

Revenind la actualitate, putem
afirma cã imigraþia africanã începutã
anul trecut în Europa, inclusiv
recentul atac terorist din capitala
Belgiei, pot fi considerate o
rãzbunare a acelor ani , chiar dacã
ea, ideea, a pornit din inima
continentului alb, Germania… 

Ioan POPESCU

Regele Leopold al Belgiei ºi genocidul uitat din Congo



Ambasadorul Olandei la Bucureºti,
Stella Ronner Grubacic, a declarat, joi
17 martie, cã România are o reputaþie
excelentã în domeniul IT ºi al expertizei
cibernetice, iar securitatea virtualã ar
trebui luatã în serios înainte ca lumea sã
se confrunte cu un „9/11 cibernetic“.

„Suntem foarte fericiþi ºi
recunoscãtori cã România este un
partener activ în problema securitãþii
cibernetice. România are o excelentã
reputaþie în domeniul IT ºi al expertizei
cibernetice, lucru ce oferã un teren solid
pentru cooperarea bilateralã“, a afirmat
diplomatul olandez, la Palatul
Parlamentului, într-o dezbatere pe tema
securitãþii cibernetice.

Ambasadorul a arãtat cã lumea
devine tot mai dependentã de un spaþiu
virtual interconectat pentru a putea
comunica, inova ºi a se dezvolta.

Stella Ronner Grubacic a punctat,
însã, cã, deºi internetul „liber, deschis ºi
sigur“ a devenit un câºtig incalculabil
pentru dezvoltarea economicã, socialã
ºi culturalã, existã grupãri teroriste care
cautã activ sã-ºi dezvolte capabilitãþile
cibernetice.

„Ceea ce ar trebui sã ne îngrijoreze
este cã multe dintre aceste operaþiuni
cibernetice par a fi cel puþin
sponsorizate de anumite state, dacã nu
chiar conduse de aceste state“, a
adãugat Grubacic.

AGERPRES

Ambasadorul
Olandei:
România are
o excelentã
reputaþie în
domeniul IT ºi
al expertizei
cibernetice

În 1999, când avea 19 ani,
Chivu a încercat prima lui
experienþã în strãinãtate, transfe-

rându-se de la Universitatea Craiova
la Ajax, în schimbul unei sume
echivalând cu 2,5 milioane de euro.

Chivu a rãmas patru sezoane la Ajax
unde s-a afirmat ºi a câºtigat mai
mult trofee, printre care un titlu de
campion în 2002. În 2003, fundaºul
a semnat cu AS Roma, care a plãtit
18 milioane de euro pentru serviciile
sale. În Italia, el a câºtigat de trei ori
campionatul ºi o datã Liga
Campionilor cu Inter, înainte de a
agãþa ghetele în cui în 2014.

În acest top al stranierilor ce au
jucat în Olanda, pe primul loc este
brazilianul Ronaldo, urmat de
compatriotul sãu Romario.
Urmãtorii sunt danezul Michael
Laudrup (locul 3), suedezul Zlatan
Ibrahimovic (4), uruguayanul Luis
Suarez (5), finlandezul Jari
Litmanen (6), suedezul Henrik
Larsson (7), islandezul Eidur
Gudjohnsen (8) ºi danezul Jon Dahl
Tomasson (9).

Un alt român ce ar fi putut
apãrea pe aceastã listã este Gicã
Popescu, care a jucat cu succes la
PSV Eindhoven între 1990 ºi 1994.
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Fostul internaþional român Cristian Chivu este printre cei
mai valoroºi jucãtori strãini care au evoluat în

campionatul Olandei, scrie France Football, care îl aºazã
pe fostul fundaº al lui Ajax Amsterdam pe locul 10 într-

un top dintr-un articol apãrut joi.

Cristian Chivu, printre cei mai
valoroºi jucãtori strãini care au
evoluat în campionatul Olandei

PIB-ul Olandei va
continua sã creascã anul
acesta, în pofida faptului cã
þara a fost grav afectatã de
criza economicã, potrivit
EconoTimes, care aratã cã
investiþiile în Olanda se vor
menþine la un nivel destul de
solid în primul semestru din
2016, în condiþiile în care
mai multe proiecte au fost
stabilite înaintea încetinirii
ciclului de business.

Confom unui studiu „al
investiþiilor de toamnã“, citat
de publicaþia menþionatã,
unele dintre proiectele
planificate pentru 2015 au
fost amânate pentru anul

acesta.
Pe de altã parte, sursa

menþionatã aratã cã
îmbunãtãþirea condiþiilor de
pe piaþa muncii din þarã ºi
creºterea salariilor vor sus-

þine consumul gospodãriilor.
Economia olandezã a

crescut cu 2% în 2015, dupã
un avans de 1% în 2014, în
baza preþului scãzut al
energiei, a slãbirii monedei

unice ºi a dobânzilor reduse.
Expansiunea din Olanda a
fost, anul trecut, superioarã
celei medii consemnate în
zona euro (1,5%).

În opinia specialiºtilor,
deprecierea euro în prima
parte a lui 2015 încã ar putea
avea unele efecte pozitive
anul acesta, în Olanda.

„Privind înainte,
estimãm o creºtere a
economiei olandeze de 1,8%
în 2016, care, de asemenea,
va fi mai mare decât cea a
zonei euro“, potrivit
estimãrilor bãncii franceze
„BNP Paribas“.

Sursa: bursa.ro

Economia Olandei, susþinutã de investiþii
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Genul Tulipa, cunoscut sub
denumirea popularã de ‘’lalea’’, face
parte din familia Liliaceae ºi cuprinde
aproximativ 100 de specii bulboase,
majoritatea fiind originare din Asia
Micã, iar celelalte din Asia Centralã ºi
din regiunile muntoase ale Africii ºi
Europei. Cea mai cunoscutã ºi,
totodatã, cea care însumeazã cele mai
multe soiuri, este Tulipa gesneriana L.,
cultivatã atât pentru decorul parcurilor
ºi grãdinilor, cât mai ales pentru
producerea florilor tãiate, în culturi
forþate, ºi pentru comercializare ca
plantã la ghiveci, noteazã prof. dr.
Elena ªelaru, în volumul ‘’Cultura
florilor de grãdinã’’ ºi prof. dr. Florin
Toma, în volumul ‘’Floriculturã ºi Artã
floralã’’.

Laleaua este o floare foarte
cunoscutã, cultivatã de foarte multã
vreme. Ea nu este, însã, originarã din
Europa, ci din Orient, de unde s-a
rãspândit, în mod natural, spre vest,
pânã spre Marea Neagrã. Aici a fost
descoperitã de turci, pentru care a
devenit un simbol al vieþii ºi al
fertilitãþii, potrivit site-ului historia.ro.

Totodatã, laleaua era veneratã ºi în
Persia. De altfel, atât denumirea
popularã a florii, ‘’lalea’’, cât ºi cea
ºtiinþificã a genului, ‘’Tulipa’’, sunt de
origine persanã, fãcând trimitere la
forma cupei florale, ce se aseamãnã cu
turbanele specifice portului bãrbãtesc
oriental.

Dupã cucerirea Constantinopo-
lului bizantin de cãtre turci, în 1453,
Mahomed al II-lea a impus construirea
a numeroase edificii, dar ºi a unor
grãdini, care sã înfrumuseþeze oraºul.
Pentru acestea din urmã, au fost alese
florile preferate de turci, iar laleaua s-a
aflat la loc de cinste, fiind urmatã de
zambile, garoafe, trandafiri ºi narcise.
Spre sfârºitul secolului al XV-lea,
laleaua începe sã aparã ca motiv
principal în arta islamicã otomanã, fiind
reprezentatã atât pe produsele
ceramice, cât ºi pe robele sultanului ºi
pe armura imperialã. 

În epoca sultanului Suleyman
Magnificul, otomanii au început sã
cultive lalele într-un mod mai
organizat, pânã atunci floarea
rãspândindu-se în forma sa sãlbaticã.
Lalelele au fost remarcate de
occidentalii ajunºi la Istanbul, fie ei
negustori sau diplomaþi. Astfel, în jurul
anilor 1554-1559, lalelele au fost aduse
ºi în Europa. Prof. dr. Elena ªelaru
noteazã, în cartea amintitã anterior, cã
Ogier Ghislain de Busbecq, consul
european la curtea suveranului, a
expediat câþiva bulbi la curtea
împãratului Ferdinand I al Austriei.
Botaniºtii vremii au acordat atenþie
acestei noi plante, dedicându-i spaþii din
ce în ce mai ample în lucrãrile lor.
Primul care a menþionat, însã, laleaua,
în lucrãrile sale, a fost botanistul
Conrad Gesner, vorbind despre ea sub

numele de Tulipa turcarum (1561). Mai
târziu, Carolus Clusius, profesor de
botanicã la Universitatea din Leyde, a
adunat o bogatã colecþie de specii ºi
cultivaruri, pe care le-a impus pentru
totdeauna în Olanda ºi de aici, în lumea
întreagã. În 1753, botanistul Linné a
reunit toate formele horticole ale vremii

sub numele Tulipa gesneriana, drept
omagiu adus savantului care a descris
pentru prima datã aceastã floare.

Laleaua s-a adaptat foarte bine
climatului Þãrilor de Jos, gãsindu-ºi aici
o a doua patrie. Treptat, s-au format aici
zeci de mii de cultivaruri, ajungându-se
la flori inedite ca formã, vigoare,
culoare sau parfum. Floarea devenise
foarte cãutatã de cãtre nobilii europeni,
prin urmare comerþul cu lalele a început
sã se dezvolte din ce în ce mai mult,
ajungându-se, în anii 1634-1637, la
ceea ce s-a numit ‘’tulipomanie’’, o
adevãratã manie a lalelelor, când bulbii
se tranzacþionau pentru sume
fabuloase. Se pare cã cea mai scumpã
floare tranzacþionatã în timpul maniei
lalelelor a fost Semper Augustus, cel
mai rar dintre toate soiurile de lalele,
despre care se spunea cã este o minune
în alb ºi roºu, cea mai frumoasã creaþie
a lui Dumnezeu. 

Apogeul maniei lalelelor a fost
atins în iarna 1636-1637, preþurile
acestora ajungând sã se dubleze sau
chiar sã se tripleze de la o zi la alta. La
diferenþã de doar o sãptãmânã, piaþa
lalelelor s-a prãbuºit, negustorii
nemaidorind sã investeascã sume
uriaºe în aceste flori. A fost nevoie de
intervenþia autoritãþilor ºi, printr-un
compromis între producãtori, vânzãtori
ºi cumpãrãtori, comerþul cu lalele ºi-a
revenit, fãrã sã mai ajungã, însã, la
nivelul anterior. În prezent, una dintre
marile atracþii din ‘’Þara lalelelor’’, aºa
cum este numitã Olanda, o reprezintã
parcul Keukenhof, situat între Haarlem
ºi Leyde, care se întinde pe o suprafaþã
de 28 de hectare, pe care sunt plantaþi
anual peste 6-7 milioane de bulbi de
lalele, narcise, zambile, crini ºi muscari,
în diferite variante de prezentare. 

Tot din perioada maniei lalelelor
dateazã ºi mitul lalelei negre. O astfel
de floare nu a existat, de fapt, niciodatã,
ºi cel mai probabil nici nu va exista
vreodatã, susþin specialiºtii, dar legenda

aceasta a cãpãtat amploare în secolul al
XIX-lea, dupã publicarea romanului
‘’Laleaua neagrã’’, semnat de
Alexandre Dumas tatãl ºi ecranizat
ulterior, în 1964, cu Alain Delon în
rolul principal. Frans Roozen,
directorul tehnic al Centrului
Internaþional de Bulbiculturã din

Hillegom, Olanda, spunea cã, pentru a
obþine culoarea neagrã cu adevãrat,
aceasta nu trebuie sã aibã nici mãcar o
nuanþã sau tentã de altã culoare. Iar
acest lucru se întâmplã, în naturã, doar
prin moarte, nicio frunzã sau floare vie
nefiind neagrã în totalitate. Cu toate cã
s-au fãcut progrese mari în hibridarea
lalelei, iar culorile s-au apropiat foarte
mult de negru, acestea nu sunt, totuºi,
un negru total, pentru cã aceastã culoare
nu va putea fi obþinutã niciodatã. ‘’Ce
este posibil, susþine Frans Roozen, este
ceea ce deja am fãcut. Crearea unor
lalele de un mov închis. Aproape, foarte
aproape de negru, dar nu negru
complet’’, potrivit site-ului
http://decostyle.mayra.ro/plante-
decorative.

Soiurile de lalele au fost grupate de
prof. dr. Elena ªelaru (2001) în
urmãtoarele grupe ºi specii: soiuri cu
florile asemãnãtoare florilor de crin
(‘’Red Shine’’, cu flori roºii, ‘’West
Point’’, cu flori galbene, ‘’White
Triumphator’’, cu flori albe); soiuri cu
petalele franjurate (‘’Maya’’, cu flori
galbene; ‘’Swan Wings’’, cu flori albe);
soiuri cu florile tip papagal (‘’Texas
Gold’’, cu flori galbene, ‘’Fantasy’’, cu
flori roz, ‘’Orange Favourite’’, cu flori
oranj, parfumate, ‘’Blue Parrot’’, cu
flori bleu ºi’’Black Parrot’’, cu flori
violet, aproape negre); soiuri cu florile
tip Darwin (‘’Demeter’’, cu flori roºii-
violet; ‘’Apeldoorn’’, cu flori roºii,
‘’Golden Apeldoorn’’, cu flori galbene,
‘’Pink Supreme’’, cu flori
roz,’’Gudoshnik’’, cu flori galbene
striate cu roºu, ‘’Queen of Night’’, cu
flori violet, aproape negre); soiuri cu
florile tip Triumph (‘’Paul Richter’’, cu
flori roºii; ‘’Kansas’’, cu flori albe);
soiuri cu florile simple, timpurii
(‘’Bellona’’, cu flori galbene,
‘’Princesse Irene’’, cu flori oranj, ‘’Van
der Neer’’, cu flori violet; soiuri cu
florile duble timpurii (‘’Carlton’’, cu
flori roºii, ‘’Orange Nassau’’, cu flori

oranj, ‘’Peach Blossom’’, cu flori roz);
soiuri cu florile duble târzii
(‘’Bonanza’’, cu florile roºii pãtate cu
galben) ºi soiurile cu tulpinile pluriflore
(‘’Prestans Fusilier’’,’’Toronto’’, cu
flori oranj).

Cele mai spectaculoase lalele
negre sunt reprezentate de
soiurile’’Queen of Night’’,
‘’Burgundy’’, de culoare mov-violet
închis, ‘’Black Parrot’’, ‘’Black
Diamond’’, cu exteriorul maro-roºiatic,
având vârfurile mai închise, iar
interiorul mov ºi ‘’Black Hero’’, de o
culoare maro-roºiatic.

Existã mai multe pãreri referitoare
la simbolistica lalelelor, considerându-
se cã aceastã floare reprezintã atât
trãinicia sentimentelor, cât ºi vanitatea.
Fiind de o frumuseþe trecãtoare, lalelele
simbolizeazã ºi autoamãgirea sau
iluzia. Însã mesajul principal pe care îl
transmite laleaua este cel al iubirii
sincere, fãrã margini. În sprijinul acestei
afirmaþii vin ºi poveºtile din ‘’O mie ºi
una de nopþi’’, în care sultanul îºi
exprimã iubirea faþã de cadânele din
harem lãsând la picioarele alesei sale o
lalea roºie. Pe de altã parte, o legendã
persanã spune cã laleaua s-a nãscut din
picãturile de sânge ale unui îndrãgostit. 

Laleaua este o plantã cu þinutã
elegantã, cu tulpina înaltã de 20-70 cm,
la cele mai multe soiuri. Frunzele sunt
în numãr de 2-6. Floarea apare în vârful
tulpinii, fiind asemãnãtoare unei cupe
de forme diferite, cu un colorit foarte
variat: roºu, roz, galben, alb, portocaliu,
albastru, violet, crem, în nuanþe diferite,
fie unicolore, fie bicolore sau chiar
pestriþe. În culturile de câmp, înfloreºte
în lunile aprilie-mai, dar în culturile
forþate, înflorirea poate fi dirijatã, cea
mai solicitatã fiind perioada din timpul
iernii, potrivit prof. dr. Florin Toma, în
volumul amintit anterior.

Bulbii destinaþi culturilor florifere
din câmp se planteazã toamna, în lunile
septembrie — octombrie. Laleaua este
rezistentã la frig, pentru înrãdãcinarea
bulbilor fiind nevoie ca aceºtia sã treacã
printr-o perioadã de temperaturi
scãzute, de 4-5 grade Celsius, timp de
cel puþin 8-12 sãptãmâni. Limita
maximã este de 13 grade Celsius,
temperaturã peste care bulbii nu mai
înrãdãcineazã. Temperatura optimã
pentru înflorire este de 14-16 grade
Celsius, ceea ce explicã buna adaptare a
acestor flori în Olanda, caracterizatã de
temperaturi moderate ºi umiditate
relativã ridicatã.

Lalelele au nevoie de luminã,
îndeosebi în timpul creºterii ºi colorãrii
florilor, de apã, în cantitãþi moderate dar
constant, ºi de o umiditate relativã
ridicatã. Florile se recolteazã atunci
când bobocul este bine colorat. În
culturile de câmp, tulpinile florale se
recolteazã, prin rupere sau tãiere,
dimineaþa, pe rãcoare, înainte de
rãsãritul soarelui, pentru cã, la luminã ºi

cãldurã, se deschid cupele florale.
Bulbii se scot vara, se dezinfecteazã cu
soluþii speciale, se zvântã bine ºi se
pãstreazã, apoi, în spaþii calde, uscate ºi
bine aerisite, pânã în lunile septembrie-
octombrie, când se replanteazã.

Lalelele au fost aduse în România
direct din Turcia, la începutul stãpânirii
otomane, dar apar în documente
începând cu anul 1780, fiind
menþionate ca parte componentã a
primelor grãdini decorative, printre care
ºi cea a palatului Nicolae Mavrogheni.

În prezent, un important eveni-
ment dedicat acestor flori este Expoziþia
dendro-floricolã internaþionalã
„Simfonia lalelelor“, ajunsã anul acesta
la cea de-a 39-a ediþie, ºi organizatã,
anual, în luna aprilie, la Piteºti. De fapt,
povestea lalelelor de la Piteºti începe
din toamna anului 1972, când au fost
plantaþi primii 3.000 de bulbi, alãturi de
100 de zambile. Datoritã spectacolului
coloristic oferit de aceste plante, s-a
ajuns, în doar patru ani, la 58.000 de
lalele, 1.000 de narcise, 1.000 de
muscari, 100 de crocus ºi 250 de
zambile, potrivit site-ului http://
www.simfonialalelelor-pitesti.ro/.
Ideea organizãrii unei expoziþii
intitulate „Simfonia lalelelor“ i-a
aparþinut inginerului Ilarie Isac, pe
atunci directorul Trustului Pomiculturii
Mãrãcineni-Piteºti, acesta prezentând-o
autoritãþilor locale în anul 1977. Un an
mai târziu, s-a organizat prima ediþie a
expoziþiei dendro-floricole. Anul
acesta, „Simfonia lalelelor“ va fi
organizatã de cãtre Primãria Piteºti în
perioada 22-24 aprilie, chiar de Sfânta
Sãrbãtoare a Floriilor. 

Lalelele pot fi folosite în aproape
orice tip de amenajare floralã, datã fiind
diversitatea sortimentului de specii ºi de
soiuri. Singurã sau asociatã cu alte flori,
laleaua este idealã pentru rondurile de
primãvarã, dar poate fi folositã ºi la
ghiveci, pentru decorarea ferestrelor
sau a balcoanelor exterioare. Totodatã,
lalelele sunt cultivate ºi pentru buchete,
sezonul florilor tãiate întinzându-se din
toamnã pânã în primãvarã, când sunt
folosite la decorul interioarelor, ca
vestitori ai sezonului cald ce urmeazã.

Pe lângã frumuseþea ºi bucuria
coloristicã pe care ne-o oferã, lalelele
sunt reprezentate în diferite forme
artistice, de la picturã ºi pânã la muzicã.
Astfel, la începutul anilor ‘60, intra în
repertoriul muzical românesc ºlagãrul
‘’Lalele’’, compus de Temistocle Popa,
pe versurile lui N. Constantinescu ºi
interpretat ºi Luigi Ionescu, ºlagãr ce
vine încã o datã sã confirme rolul de
mesager al iubirii pe care îl poartã
aceste distinse flori: ‘’Lalele, lalele/
Frumoase ca visele mele/ Suntem uniþi
ºi fericiþi/ Lalele, lalele înfloriþi/ Lalele,
lalele/ Sfioasele mele lalele/ Ei îi vorbiþi
în locul meu/ ªi-i spuneþi ce-aº vrea
sã-i spun eu.’’

AGERPRES

PLANTE ORNAMENTALE: Laleaua, o
cãlãtorie din Orient spre grãdinile olandeze
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ªtefan Augustin Doinaº – Alter ego
Poet, eseist, traducãtor ºi academician, dar ºi

deþinut politic, apoi politician ºi senator, ªtefan
Augustin Doinaº (acesta fiind pseudonimul
literar al lui ªtefan Popa) s-a nãscut, în ziua de
26 aprilie 1922. în satul Cherechiu (din 1926,
denumit satul Caporal Alexa), din judeþul Arad,
într-o familie de oameni înstãriþi, fapt ce a avut
repercusiuni negative, în timpul represiunii
comuniste, pãrinþii sãi fiind declaraþi chiaburi,
pentru cã aveau 16 ha de pãmânt.

ªtefan Augustin Doinaº a urmat o ºcoalã
primarã extrem de serioasã (dupã propria-i
apreciere), în satul sãu natal, apoi renumitul
Liceu Moise Nicoarã din Arad – unde, la limba
românã, l-a avut profesor pe Alecu
Constantinescu, tatãl dramaturgului Paul Everac,
iar în anul 1948 a absolvit Facultatea de Litere ºi
Filosofie a Universitãþii clujene (dupã ce, iniþial,
se înscrisese la Medicinã). La Facultate a avut
profesori celebri, printre care: Lucian Blaga,
Liviu Rusu, D. D. Roºca. Între anii 1948 ºi 1955
activeazã ca profesor de limba românã în satul
sãu natal, apoi la Hãlmagiu ºi la Gurahonþ.

Din 1955 se stabileºte la Bucureºti, iar în
1956 este angajatca redactor la revista Teatru,
prin intervenþia scriitorului ºi regizorului Radu
Stanca. În ziua de 3 februarie 1957, ªtefan
Augustin Doinaº este arestat ºi condamnat la un
an de închisoare, cu circumstanþe atenuante,
„pentru omisiune de denunþ“, din cauzã cã ”nu l-
a turnat la securitate” pe Marcel Petriºor, un
cunoscut, originar de pe meleagurile arãdene,
care vorbise în redacþia revistei Teatru despre
revoluþia din Ungaria. Dupã ce a fost eliberat, pe
05 februarie 1958, primind 5 ani interdicþie sã
mai publice, s-a cãsãtorit, în ziua de 08 aprilie
1958, cu marea sa iubire, talentata Irinel Liciu,
prima balerinã a Operei de Stat din Bucureºti,
care studiase baletul la Moscova ºi la Leningrad.

ªtefan Augustin Doinaº este
angajat în anul 1963, de cãtre scriitorul
George Ivaºcu, Director al Revistei
Lumea, la aceastã revistã, iar din 1969
lucreazã în redacþia revistei Secolul XX,
pe care o va conduce, începând cu anul
1992, timp de un deceniu, în funcþia de
director, apoi este preºedinte al
fundaþiei Secolul XX, care ºi-a schimbat
numele în Secolul 21.

În 1975, pe când lucra în redacþia
revistei Secolul XX, ªtefan Augustin
Doinaº este numit Preºedinte al juriului
Concursului naþional de creaþie literarã
”Tinere condeie”, secretar al juriului
fiind poetul ºi jurnalistul Mihai
ANTHONY, care, dupã evaluarea creaþiilor
tinerilor poeþi ºi dupã acordarea premiilor, a
editat, în calitate de redactor de carte, volumul de
versuri EXCELSIOR ’75, cu un Cuvânt înainte
intitulat ”Rânduri pentru poeþii de mâine”,
semnat chiar de Preºedintele juriului, poetul
ªtefan Augustin Doinaº. 

De menþionat cã,printre ”poeþii de mâine”

care au fost premiaþi atunci ºi care au debutat în
acest volum, s-au numãrat ºi foºtii liceeni, astãzi
scriitori celebri: Domniþa Petri, poetã, (premiul
I); Cleopatra Lorinþiu, poetã, jurnalistã,
diplomat (premiul I); Matei Viºniec, poet,
dramatug romancier, stabilit la Paris; Katja
Fodor, poetã (premiul I); Lelia Munteanu,
senior editor la ziarul Gândul (premiul II), Florin
Predescu, poet sibian (premiul III) ºi alþii.

Din relatãrile jurnalistului Mihai
ANTHONY –care a colaborat timp de mai bine
de 3 luni cu poetul ªtefan Augustin Doinaº la
evaluarea celor peste 900 de poezii primite în
cadrul Concursului de creaþie literarã ”Tinere
condeie”–, aflãm cã: 

”Poetul Doinaº era atunci, în 1975, un
bãrbat frumos, cu un început de chelie ºi mai
multe aluniþe pe obraji, deosebit de elegant, cu
vorba domoalã, foarte respectat, serios,
competent ºi parcã mai tânãr decât cei 53 de ani,
pe care îi împlinise în ziua de 26 aprilie.”

ªtefan Augustin Doinaº era pasionat de
poezie încã din anii de liceu, când citea cu nesaþ
operele lui Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri,
Ion Barbu, Dimitrie Bolintineanu, George
Coºbuc, Octavian Goga, Stephane Mallarmé,
Paul Valéry, ºi când începe sã scrie versuri. El
debuteazã cu o poezie, în Jurnalul literar, în anul
1939, câºtigând apoi, în 1947, Premiul Eugen
Lovinescu pentru volumul Alfabet poetic, volum
care nu a mai fost publicat, din cauza instaurãrii
regimului comunist în România. Multe din
poezii apar însã în volumul sãu de debut Cartea
mareelor, din anul 1964, care cuprindea ºi
poeme de datã recentã, ce marcau trecerea de la
poeziile sale stil baladã la o creaþie poeticã
cerebralã modernã. Al cincilea volum al sãu,
publicat în anul 1970, s-a intitulat Alter ego.

Creaþia literarã a poetului ªtefan Augustin
Doinaº cuprinde peste 20 devolume de versuri
publicate – dintre care mai amintesc doar: Omul

cu compasul, Ipostaze, Anotimpul discret,
Vânãtoare cu ºoim, Lamentaþii, Aventurile lui
Proteu–; cãrþi de eseuri ºi reflecþii pe marginea
poeziei româneºti ºi a poeziei în general (Lampa
lui Aladin, Poezie ºi moda poeticã, Orfeu ºi
tentaþia realului, Lectura poeziei); cãrþi pentru
copii (Poveºti cum altele nu-s, Povestea celor
zece fraþi); piese de teatru (tragedia Brutus ºi fiii

sãi); prozã (T de la Trezor); antologii (Versuri,
Alfabet poetic, Foamea de unu, Geboren in
Utopia -ediþie bilingvã româno-germanã);
traduceri din marii poeþi ai lumii: Faust de
Wolfgang Goethe, poeme de Gotfried Benn,
Stephane Mallarmé, Paul Valéry, Hölderlin, etc.  

Cel mai cunoscut poem scris de ªtefan
Augustin Doinaº este Mistreþul cu colþi de
argint, unul dintre cele mai frumoase poeme din
literatura românã.

ªtefan Augustin Doinaº a primit mai multe
premii pentru creaþiile sale literare, ºi anume:
Premiul „Mihai Eminescu“ al Academiei
Române, în 1968; Premiul Comitetului de Stat
pentru Culturã ºi Artã, în 1970; Premiul Uniunii
Scriitorilor, în 1975 ºi în 1979; Premiul Special
al Uniunii Scriitorilor, în 1982. El a fost, de
asemenea, distins cu „Medalia Goethe“ a Insti-
tutului Goethe din München, pentru traducerea
tragediei“Faust“,în 1982; premiul“Ion I.C.
Bratianu“ – acordat anual unei personalitaþi care
s-a distins în promovarea ideilor liberale –,
decernat în 2002, chiar în ziua dispariþiei sale.

Dupã 1989, ªtefan Augustin Doinaº a fost
ales membru al Academiei Române ºi senator în
Parlamentul României. Despre activitatea sa pe
linie politicãºi evoluþia sa de la condamnat la OM
DE STAT– pe care mulþi politicieni ai României
comuniste (ºi nu numai!) au parcurs-o! –, despre
un Alter ego al sãu, nu mi-am propus sã vorbesc
în aceastã prezentare.

Poetul ªtefan Augustin Doinaº
a decedat la o lunã dupã împlinirea
vârstei de 80 de ani, în noaptea de
vineri, 24 spre sâmbãtã, 25 mai 2002,
la Spitalul Fundeni din Bucureºti, în
urma unui infarct.  A doua zi,
duminicã, 26 mai 2002, soþia sa,
celebra balerinã Irinel Liciu (nãscutã
la Cluj ca Silvia Lia Popa, pe
22.02.1928) a fost gãsitã moartã, la
vârsta de 74 de ani (dupã 44 de ani de
cãsnicie), în locuinþa lor, situatã pe
bulevardul I.C. Bratianu nr. 35. Fosta
prima balerinã a Operei Naþionale a
României a lãsat un bilet de adio în
care îºi justifica gestul sinuciderii, ca

urmare a dispariþiei soþului ei, ªtefan Augustin
Doinaº: “Domnul meu ºi Dumnezeul meu,
iartã-mã! Doinaº, dulcele meu, o prea mare
iubire ucide“.

Agnes-Maria ORBAN,
Redactor literar VOCEA TA

Membrã a UZPRºi a 
Presseclub CONCORDIA

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)  

Mistreþul cu colþi de argint 
de ªtefan Augustin Doinaº (scris în 1945)

Un prinþ din Levant îndrãgind vânãtoarea
prin inimã neagrã de codru trecea.
Croindu-ºi cu greu prin hãþiºuri cãrarea,
cânta dintr-un flaut de os ºi zicea:

- Veniþi sã vânãm în pãduri nepãtrunse
mistreþul cu colþi de argint, fioros,
ce zilnic îºi schimbã în scorburi ascunse
copita ºi blana ºi ochiul sticlos...

- Stãpâne, ziceau servitorii cu goarne, 
mistreþul acela nu vine pe-aici,
mai bine s-abatem vânatul cu coarne,
ori vulpile roºii, ori iepurii mici ...

Dar prinþul trecea zâmbitor înainte
privea printre arbori atent la culori,
lãsând în culcuº cãprioara cuminte
ºi linxul ce râde cu ochi sclipitori.

Sub fagi el dãdea buruiana-ntr-o parte:
- Priviþi cum se-nvârte fãcându-ne semn
mistreþul cu colþi de argint, nu-i departe:
veniþi sã-l lovim cu sãgeatã de lemn!...

- Stãpâne, e apa jucând sub copaci,
zicea servitorul privindu-l isteþ.
Dar el rãspundea întorcându-se: - Taci...
ªi apa sclipea ca un colþ de mistreþ.

Sub ulmi, el zorea risipite alaiuri:
- Priviþi cum pufneºte ºi scurmã stingher, 
mistreþul cu colþi de argint, peste plaiuri:
veniþi sã-l lovim cu sãgeatã de fier!...

- Stãpâne, e iarba foºnind sub copaci, 
zicea servitorul zâmbind îndrãzneþ.
Dar el rãspundea întorcându-se: - Taci...
ªi iarba sclipea ca un colþ de mistreþ.

Sub brazi, el strigã îndemnându-i spre creste:
- Priviþi unde-ºi aflã odihnã ºi loc
mistreþul cu colþi de argint, din poveste:
veniþi sã-l lovim cu sãgeatã de foc!...

- Stãpâne, e luna lucind prin copaci,
zicea servitorul râzând cu dispreþ.
Dar el rãspundea întorcându-se: - Taci...
ªi luna sclipea ca un colþ de mistreþ.

Dar vai! Sub luceferii palizi ai bolþii
cum sta, în amurg, la izvor aplecat,
veni un mistreþ uriaº, ºi cu colþii 
îl trase sãlbatic prin colbul roºcat.

- Ce fiarã ciudatã mã umple de sânge,
oprind vânãtoarea mistreþului meu?
Ce pasãre neagrã stã-n lunã ºi plânge?
Ce veºtedã frunzã mã bate mereu?...

- Stãpâne, mistreþul cu colþi ca argintul, 
chiar el te-a cuprins, grohãind, sub copaci.
Ascultã cum latrã copoii gonindu-l...
Dar prinþul rãspunse-ntorcându-se. - Taci.

Mai bine ia cornul ºi sunã întruna.
Sã suni pânã mor, cãtre cerul senin...
Atunci asfinþi dupã creste ºi luna…
ºi cornul sunã, însã foarte puþin.
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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).

Bunã.

Numele meu
este

Herghelegiu
Mãdãlina iar
cea din pozã

este
bebeluºa
mea pe
nume

Alessia
Ioana.

Împreunã cu
cãþeluºa

noastrã din
România,

Maia.

– Eu cred cã în momentul în care râuleþul
a secat, el nu a mai putut sã-ºi ude florile,
remarcã Ancuþa.

– Atunci n-ar fi rãu sã curãþãm ºãnþuleþul
de nisip, veni Auricã cu o idee salvatoare.

– Bine zici! Haideþi la treabã! încuviinþã
Ionel, citind în ochii tuturor încuviinþarea.

Au muncit ei ce-au muncit, dar apa nu
vroia sã-ºi schimbe cursul ºi sã curgã prin
ºanþul din grãdinã. În plus, s-a lãsat înserarea,
aºa cã au fost nevoiþi sã plece spre casã
complet nemulþumiþi.

Însã când au trecut pe lângã cãsuþa
bãtrânelului, au avut sentimentul cã el îi privea
din spatele oblonului, iar în sufletele lor a
apãrut o scânteie de speranþã.

A doua zi de dimineaþã, ºi mai hotãrâþi sã-
l împace pe bãtrânel, au intrat din nou în
grãdina lui ºi-au început sã-l strige:

– Bunicule, bunicule, eºti acasã? 
ªi mare le-a fost bucuria când l-au auzit cã

le rãspunde:
– Acasã, dragii moºului, acasã. Aºteptaþi

cã vin îndatã. 
Când a apãrut în pragul casei, ochii îi erau

împãienjeniþi de lacrimi.
– Nepoþi dragi! le-a spus el, îmbrãþiºându-

i cu privirea într-o duioºie caldã. Nepãsarea
voastrã m-a durut atât de tare încât, dupã cum
vedeþi, am hotãrât sã ascund totul de voi. ªi,
drept sã spun, rãu am fãcut. Dumnezeu m-a
pedepsit ºi a fãcut ca izvorul sã sece, iar florile
sã pãleascã, ºi asta pentru cã dragostea
adevãratã nu aºteaptã niciodatã rãsplatã. Ea se
revarsã din sufletele noastre ca un izvor de apã
vie. Aºa cã primul lucru pe care trebuie sã-l
facem e sã disparã acest gard. El a stat ca un
blestem între mine ºi voi. Jos cu el!

Copiii nu au aºteptat sã fie rugaþi de douã
ori, cã au ºi  trecut la acþiune. Iar când ultima
scândurã a cãzut, sã vezi poznã! Apa izvorului
s-a pornit prin ºanþul curãþat de copii cu un
plescãit tãios, iar clipocitul ei vesel ºi jucãuº i-
a fãcut pe toþi sã strige de bucurie.

O fi fost o minune dumnezeiascã, sau
poate numai o întâmplare. Cine poate ºti?
Destul ºi bine cã în sufletele copiilor a înflorit
dragostea pentru cei doi bãtrânei, în timp ce
grãdina s-a transformat în scurt timp într-o
splendoare.

Ion era un om gospodar. Copii nu avea,

aºa cã nepoþi nici atât. De când i-a murit
nevasta, cât era ziulica de mare muncea ºi
muncea, ba în ogradã, ba la câmp, ba una, ba
alta. Nu stãtea o clipã-n loc. 

Într-o bunã zi, pe când mergea cu vacile la
pãscut, s-a întâlnit cu preotul satului.

– Bunã ziua, Ioane! 
– Bunã ziua, pãrinte Ilie!  
– Încotro, încotro? 
– Cu vitele în deal.
– N-ai mai venit de mult pe la bisericã.
– Drept ai, pãrinte. N-am venit.
– Nu-i bine, Ioane. Nu-i bine! Toþi te

preþuim cã eºti om de omenie, harnic ºi
priceput la toate, dar sã ºtii cã ne facem  griji
din pricina dumitale. Ai devenit prea
singuratic.   

– Apoi, domn pãrinte, prea vorbãreþ n-am
fost de când mã ºtiu, ºi în plus, când muncesc,
muncesc, nu stau de poveºti. 

Dupã tãcerea care a urmat, Ion a înþeles cã
celãlalt aºtepta un alt rãspuns, aºa cã se hotãrî
pe datã sã i se destãinuie. Se împropti cu
ambele mâini de bâtã, privi o clipã cu ochii lui
albaºtri spre cerul azuriu, dupã care vorbi: 

– Domn pãrinte, moartea Lenei a fost
pentru mine o mare loviturã. M-a gãsit
complet nepregãtit. Dumnezeu mi-a dat o soþie
cum nu-s multe, dar repede mi-a ºi luat-o. Ca
sã nu-mi iau câmpii, am dublat munca. 

– Te înþeleg, Ioane, te înþeleg. Bãnuiam eu
cã amãrãciunea e pricina care te-a fãcut sã te

depãrtezi de oameni. Dar acum a trecut anul de
doliu. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fie
numele Domnului binecuvântat!

– Amin! spuse Ion ºi-ºi fãcu cruce.  
– Întoarce-te printre semenii tãi, continuã

preotul, ºi nu uita cã în momente de restriºte
doar rugãciunea te poate ajuta. Când e fãcutã
din tot sufletul, strãpunge cerul.

– Bine zici, pãrinte, asta ºi fac. Dupã cum
vezi, când  termin ce am de terminat, urc cu
Joiana ºi Floare la deal ºi în liniºtea înserãrii
mã rog ºi vorbesc cu Dumnezeu. 

Va urma
Elena Cesar von Sachse

ILUSTRATOARE: GABRIELE
GHERMAN

Grãdina bunicului

CONCURS
Ai o povestioarã hazlie ºi vrei sã

o împãrtãºeºti cu noi? Trimite pe
e.mail: asii.romani@yahoo.com
rândurile tale, iar cea mai
frumoasã ºi  haioasã întâmplare va
fi premiatã cu un CD (poveste) în
limba românã. 

Curaj!
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Domnul Þãrii Româneºti, Cons-
tantin Brâncoveanu s-a nãscut la data
de 15 august 1654, în þinutul Roma-
naþi, satul Brâncoveni (actualmente
sat ºi comunã în judeþul Olt). Era fiul
postelnicului Papa Brâncoveanu (Ma-
tei) ºi al Stancãi (nãscutã Cantacu-
zino). Dupã tatã era nepotul vornicului
Preda din Brâncoveni, iar dupã mamã
al postelnicului Constantin Canta-
cuzino, membru al familiei Canta-
cuzino, ºi unul dintre cei mai influenþi
boieri din Þara Româneascã. 

Constantin a rãmas orfan de tatã
în 1655, Papa Brâncoveanu fiind ucis
în rãscoala seimenilor ºi a dorobanþilor
împotriva domnului Constantin
ªerban. În momentul rãscoalei
seimenilor, familia Brâncoveanu, în
frunte cu marele logofãt Preda, era la
casele din Bucureºti. Preda
Brâncoveanu a reuºit sã îºi
rãscumpere viaþa cu o mare sumã de
bani, iar Constantin a fost salvat de

slugi, care  l-au substituit cu un copil
de þigan, însã Papa Brâncoveanu a fost
omorât la baza dealului Mitropoliei, în
locul unde nepotul sãu Constantin II
Brâncoveanu avea sã ridice în anul
1712 o cruce de piatrã, peste vechea
cruce de lemn ridicatã de Preda.

Constantin Brâncoveanu a moº-
tenit ºi a sporit o avere considerabilã,
care consta în proprietãþi imobile,
bunuri mobile ºi sume de bani depuse
în strãinãtate. El nu ºi-a dorit sã ajungã
la domnie. La insistenþele boierilor ºi a
promisiunilor de a fi sprijinit la
domnie cu devotament de cãtre
aceºtia, Constantin Brâncoveanu a
acceptat urcarea pe tron la vârsta de 34
de ani, în anul 1688, imediat dupã
moartea lui ªerban Cantacuzino care
l-a dorit ºi i-a lãsat „pecetea“
domneascã. Constantin Brâncoveanu
a domnit 26 de ani fiind printre cei mai
importanþi domnitori ai Þãrii
Româneºti, situându-se ca duratã de

timp în domnie, dupã Mircea cel
Bãtrân (32 ani). 

Cãsãtorit cu Maria, fiica lui
Anton Vodã, Constantin Brânco-
veanu a avut cu aceasta patru fii:
Constantin, ªtefan, Radu ºi Matei - ºi
ºapte fete - Stanca, Maria, Safta,
Ancuþa, Elenca, Bãlaºa ºi Smaranda.
Soþia sa, doamna Maria, a fost
adevãratul administrator al întregii
averi a Brâncovenilor, despre care la
vremea aceea se afirma cã era
fabuloasã. Ea ºtia rostul fiecãrei moºii,
al fiecãrei case ºi al tuturor sumelor de
bani depozitate în bãncile din vestul
Europei. Constantin Brâncoveanu
dupã ce a ajuns domnul Þãrii
Româneºti a fost considerat patronul
Mitropoliei Ardealului, iar dupã ce a
încheiat pactul de amiciþie cu
împãratul Leopold I a obþinut titlul de
- Principe al Imperiului.

În perioada domniei lui
Constantin Brâncoveanu, cultura

româneascã a cunoscut o perioadã de
înflorire, voievodul fiind un fervent
sprijinitor al culturii. Constantin
Brâncoveanu a înfiinþat în  perioada
1694-1695 Academia de la Sf. Sava -
cu predare în limba greacã - care a
devenit una dintre cele mai importante
instituþii de învãþãmânt din aceastã
parte a Europei. În cei 26 de ani de
domnie, Brâncoveanu s-a dovedit un
gospodar desãvârºit ºi bun admini-
strator al avuþiilor þãrii, instaurând o
epocã de prosperitate ºi de pace. În
politica externã Brâncoveanu a
acþionat cumpãtat, evitând sã se
poziþioneze decisiv în tabãra im-
perialã, care într-un avânt semnificativ
recuperase Ungaria ºi Transilvania de
la otomani. Constantin Brâncoveanu a
fost unul dintre cei mai importanþi
ctitori de biserici ºi mãnãstiri din
Tãrile Române.

Constantin Brâncoveanu a rãmas
în istorie ºi în conºtiinþa naþionalã ºi ca

un mare ocrotitor al tiparului. El a
acordat o atenþie deosebitã
tipografiilor, meºterilor tipografi ºi
editarea de cãrþi  bisericeºti, care erau
în timpul respectiv deficitare, dar atât
de necesare în toate Þãrile Româneºti.
Domnia lui debuteazã printr-un act de
culturã ºi anume prin apariþia Bibliei
de la Bucureºti, prima ediþie integralã
a Sfintei Scripturi în limba românã,
operã de mari proporþii pentru acel
timp (944 pagini format mare, pe douã
coloane, cu literã mãruntã).

Trupul lui Constantin Branco-
veanu a fost înmormântat la Biserica
Sfântul Gheorghe Nou din Bucureºti,
ctitorie a sa, unde se aflã ºi astãzi. 

Adriana-Lucia Ciugudean

ªtiaþi cã domnitorul 
Constantin Brâncoveanu a

supravieþuit miraculos în copilãrie?
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REPERE ISTORICE

*11.02.1975: ªedinþa de
constituire a cenaclului epigramiºtilor
de pe lângã ziarul: "Flacãra Iaºului" .

*luna martie 1975: În prima
ºedinþã sunt aleºi: preºedinte al
cenaclului, poetul Nicolae Þaþomir iar
vicepreºedinte, George Petrone;

*luna august 1975: Este ales
preºedinte epigramistul George
Petrone;

*1989: George Petrone, din
proprie iniþiativã, demisioneazã ºi
este ales preºedinte epigramistul
Veron Ene;

*1990: La cererea membrilor
cenaclului George Petrone revine în

funcþia de preºedinte. La propunerea
acestuia, cenaclul îºi schimbã
denumirea în 

Academia Liberã "Pãstorel" Iaºi.
*2006: George Petrone se retrage

din funcþia de preºedinte. Este ales
scriitorul Mihai Batog-Bujeniþã;

*2007: Începe editarea revistei
de cenaclu: Booklook. denumire
propusã de preºedintele cenaclului ºi
adoptatã de membri. Revista se
editeazã trimestrial.

*2007: Se organizeazã, anual, în
luna octombrie, concursul internaþio-
nal de umor "ALO…Pãstorel" ;

* 2011 Cenaclul îºi mutã sediul
ºedinþelor în sala de protocol a
Cramelor Vinicom Copou.

* 2012 Denumirea cenaclului
este înscrisã la OSIM ºi, împreunã cu
cenaclul Nectarie Vama-Bucovina,
formeazã Asociaþia Literarã
"Pãstorel" Iaºi, persoanã juridicã
conform hotãrârii  judecãtoreºti nr.
4269/245 din 15.03.2012).
Preºedintele Asociaþiei, dar ºi al
cenaclului, este ales Mihai Batog-
Bujeniþã, vicepreºedinte al Asociaþiei
devine dl. Sorin Cotlarciuc. 

Se instituie un protocol de
colaborare cu Muzeul Literaturii
Române Iaºi prin care activitãþile
Asociaþiei ºi ale Cenaclului se pot
desfãºura în spaþiile aparþinând
Muzeului. În consecinþã, aceste

activitãþi se desfãºoarã, de regulã, la
Casa Memorialã Mihai Codreanu
(unul dintre fondatorii vechii
Academii Libere, împreunã cu Al.. O.
Teodoreanu-Pãstorel, Mihai
Sadoveanu ºi George Topârceanu), în
Galeriile de Artã-Pod Pogor, sau la
Muzeul Sadoveanu. 

În anul 2013 Asociaþia încheie un
protocol de colaborare cu Biblioteca
Judeþeanã "Gheorghe Asachi" Iaºi iar
ºedinþele lunare sau cele speciale se
desfãºoarã în sala de lecturã a
bibliotecii, bucurându-se de sprijin ºi
directã conlucrare cu personalul
acesteia. 

Începând cu anul 2014 Asociaþia
împreunã cu Biblioteca organizeazã
festivalul Teodorenii pentru a

comemora viaþa ºi activitatea celor
doi mari scriitori ieºeni, Alexandru O.
Teodoreanu (Pãstorel) ºi fratele sãu,
marele prozator, Ionel Teodoreanu .

****
** În cei 40 (în anul 2015) de ani

de funcþionare membrii cenaclului au
obþinut peste 700 de premii naþionale
ºi internaþionale;

**Au fost publicate peste 120 de
volume personale ºi colective de
epigrame, poezie sau prozã;

** Membrii cenaclului sunt
prezenþi cu numeroase creaþii în
antologii naþionale ºi internaþionale,
culegeri de epigramã, poezie sau
prozã precum ºi în reviste culturale
ori publicaþii cu specific umoristic sau
satiric;

**Cenaclul editeazã, din anul
2007, revista "Booklook"  ºi
organizeazã, din anul 2008, concursul
internaþional de umor:  "Alo…
Pãstorel". 

** Din anul 2012 Revista este
editatã de Asociaþia Literarã "Pãs-
toreº" Iaºi, este revistã internaþionalã
de umor în limba românã ºi aparþine
de fundaþia ARPE (Asociaþia
Revistelor Publicaþiilor ºi Editurilor)-
România

**În cadrul cenaclului este
editatã ºi revista de autor: Codul lui
Eugen. Redactor-ºef: Eugen Deutsch.

** Membrii Asociaþiei publicã în
reviste ºi ziare din Australia, Cipru,
Israel, Spania, Canada, U.S.A. Noua
Zeelandã, etc…

ASOCIAÞIA LITERARÃ "PÃSTOREL" IAªI ªI CENACLUL
LITERAR UMORISTIC: ACADEMIA LIBERÃ "PÃSTOREL" IAªI
afiliate Uniunii Scriitorilor din România - filiala Iaºi

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

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

Talon micã publicitate AUSTRIA, BELGIA ºi OLANDA
Nume__________________________________; 

Prenume _______________________________;

Nume firmã: ___________________________;

Adresa ________________________________;

Telefon ________________________________;

Text anunþ: _____________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

PLATA SE VA FACE ÎN CONTUL
Ionela van Rees-Zota

REGNI VERLAG
Cont:366781

BLZ:760 606 18
BIC GENODEF1N02

IBAN: DE5676060618 0000 366781
VR Bank Nürnberg

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

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

SIMPLU - 35 EURO/APARIÞIE

PERSOANÃ FIZICÃ - GRATUIT

AVANSAT - 50 EURO/APARIÞIE
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Talonul va fi
trimis pe adresa

redacþiei:
DACIA e.V.,

Petersauracher Straße
39, 90449 Nürnberg,

Deutschland

DIN CREAÞIILE EPIGRAMATICE ALE UNOR MEMBRI AI ALPI



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

Ninge peste Europa
Ninge peste Europa, ninge
Cu fulgi mari de sânge, 
Comoara din adâncuri se prelinge,
Fecioarele încep a plânge.

Ninge peste Europa, ninge
Nopþile sunt aspre, cu cerul senin, 
Pe muntele sacru ºi în piscul sublim
Mã aºtern în spaima durerii ºi-n chin. 

Ninge peste Europa, ninge
Frigul pãtrunde în zboruri de vis, 
Mã ascund în peºtera tainã din mine,
Mã doresc o pasãre coborâtã în abis.

Ninge peste Europa, ninge
Alerg pe un drum ascuns în biruinþã
Fulgi mari mi se petrec în orbite,
Ninge peste Europa, peste noi ºi peste credinþã!

S-au închis graniþele!
S-au închis graniþele
S-au închis inimile
S-au închis depãrtãrile sfinte. 

Suntem crescuþi acum într-o cochilie
A melcului sãlbatic
Care ne inundã aºteptãrile. 

Ne lovim trupurile
Ne lovim durerile de zi cu zi
Ne lovim amiezile uscate de pe muntele sacru.

Suntem închiºi între graniþele lumii
Suntem închiºi între inimile de piatrã
Suntem închiºi în depãrtãrile ascunse dupã pleoape.

Ne privim cu teamã în ochi
ªi adormim  în crepusculul zilelor de apoi...

În cetatea de dupã deal
Grâul încolþeºte în cetatea de dupã deal,
Pajii blajini sunt cuprinºi de idei nebune,
Fecioarele culeg roadele toamnei
În focul ce cuprinde numai tãciune.

Jarul din noi se aprinde în noapte
Noi credem cã suntem vãpaia din sânge,
Cuvintele ne susþin amãgirile
ªi nu mai putem nici a plânge...

Netrebnicul legãmânt
Cu mintea mã ascund în asfinþit,
Cu sufletul cobor iar în cuvânt,
Cu zborul cad în aºteptarea
Netrebnicului legãmânt.

În ochi apare orizontul
Hotarul e cuprins de ºoapte,
Sã fug nu pot de nepãsarea
Fecioarelor ascunse-n noapte.

Cu mintea mã ascund în soarta crudã 
Cu sufletul cobor iar în pãmânt,
Cu zborul cad în aºteptarea
Eternelor dureri din legãmânt !

Vine iarna
Cu inimi sângerânde,
Cu suflete agonisite
Pe lespezile reci de pe potecile de munte.

Mã întorc în avalanºa sufletului meu
ªi cobor spre adâncurile de gheaþã
Din peºterile ascunse
În prag de despãrþire.

Vãd lumina cum apune la asfinþit
Cu durerile nopþilor astrale.
Pe cerul pustiu de nepãsare
O stea cade în abisuri !

DAN TEODORESCU 

Amurg
autor Viorel BAETU 
din GERMANIA

Seara coboarã domol pe colinã
Amurgul vieþii se-apropie uºor
Sufletul  þi-e încã plin de luminã
ªi inima-þi bate umplutã de dor.

Priveºti în sus, spre bolta cereascã
Steaua destinului sã þi-o gãseºti
Din focul divin apoi sã se nascã
Pasãrea Phoenix , iar tu s-o iubeºti.

Ea este pasãrea mãiastrã
Ce vine-n fiecare an
Cu floarea vieþii într-o glastrã
ªi multã speranþã într-un ghiozdan.

Ghiozdanul pe care-l purtai de copil
Pe drumul spre ºcoalã cu suflet uºor
Când totul în viaþa era posibil
ªi doar bãtrânii erau cei ce mor!

Lumea lui Friederike
O colectie de poezii în limba românã si

germanã
http://www.radiometafora.ro
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Conform discuþiei de pe
facebook revin cu detaliile despre
echipa noastrã de fotbal:

Mã numesc Lungu Cornel
Andrei ºi sunt unul din fondatorii
echipei ºi unul din oamenii care se
ocupã de echipã alãturi de Ovidiu
Marcoceanu, Ilie Sergiu Sârbu ºi
Ovidiu Banatan.

Ne numim FC România
Neumarkt din respect pentru
România ºi faptul cã tricolorul ne-a
adus împreunã, am înfiinþat echipa
pe 10.04.2015 dupã o întâlnire ad-

hoc la un fotbal, am început fãrã
nimic, fãrã mingi, fãrã tricouri, fãrã
maieuri, am pornit de la 0 ºi am
muncit din greu pentru ceea ce
suntem, iar de atunci începem încet
încet sã ne facem un nume, sã ne
facem respectaþi oriunde mergem ºi
în plus Germania începe sã audã de
Bãieþii din Neumarkt, care fiecare
trecut pe la diverse echipe în þarã
refuzã cluburile din Germania ca sã
poatã juca sub numele FC România.

Echipa noastrã joacã sub
sloganul ”întâi prieteni, iar dupã

colegi”, ne întâlnim foarte des la
activitãþi cu familiile iar asta ne
uneºte din ce în ce mai mult. Anul
trecut datoritã faptului cã am fondat
echipa prea târziu nu am reuºit sã
jucãm decât în 3 competiþii oficiale.
3 turnee de fotbal din care 2 le-am
câºtigat.

Anul acesta suntem înscriºi în 2
Campionate de hobby, plus cupã ºi
mai sunt foarte multe turnee de
fotbal la care o sã încercãm sã
participãm dacã ne va permite
timpul.

Dupã 2 etape în Hobby Liga
Lauf avem 2 victorii cu 9-2 respectiv
10-2.

Hobby Liga Neumarkt nu a
început încã.

Prima etapã de cupã se joacã pe
data de 16-4-2016 în lauf vã pot
oferii ºi adresa ºi ora.

Am adãugat poze de la început
pânã la ultimul meci pe care l-am
jucat.

Ar fi interesant ºi frumos sã
avem pe cineva de la dumneavoastrã
la meciul de cupã.

Echipa românilor din Nürnberg
pornesc la un nou drum 
alãturi de noul sponsor 

al echipei Foodex Nürnberg! 

Începând din aceastã primãvarã echipa
românilor din Nürnberg Tv Glaishammer vor
începe returul campionatului 2105 / 2016 în
straie noi. Prin amabilitatea ºi bunãvoinþa
conducerii Foodex Nürnberg aceºtia au hotãrât
a se implica ºi în activitãþi culturale ºi sportive
ºi începând din luna aceasta a devenit
sponsorul principal al echipei de fotbal a
românilor. Team Managerul echipei Dany
ªerban împreunã cu întreg lotul de jucãtori þin
sã mulþumeascã D-nlui Alexandru Bologh
pentru bunãvoinþa ºi plãcerea de a ajuta aceastã
echipã, promiþând sã nu îl dezamãgeascã ºi sã
aibã numai rezultate bune cu care acesta sã se
mândreascã.

Alin Brãtuianu

Franþa ºi România ºi-au împãrþit
victoriile la fotbal în salã 

„Petit Palais des Sports Compans Caffarelli“
din Toulouse a fost gazda celor douã jocuri
amicale de futsal / fotbal în salã dintre Franþa ºi
România, cu 1.500 spectatori în tribunele arenei
la fiecare disputã. În primul joc, România s-a
impus în faþa francezilor cu scorul de 4-3 (3-3),
golurile ”tricolorilor” fiind marcate de Paulo
Ferreira (min. 1), Rãducu (min. 4 ºi 13) ºi Szõcs
(min. 22). Pentru echipa „Cocoºului Galic“ au
înscris Ngala (min. 3), Ramirez (min. 7), Alla
(min. 19). În cel de-al doilea meci, francezii
antrenaþi de Pierre Jacky au învins România cu
2-0 (2-0), prin golurile marcate de N’Gala (min.
5) ºi Alla (min. 19). Pentru „dubla“ cu Franþa,
selecþionerul Robert Lupu a utilizat un lot
alcãtuit din portarii Vlad Iancu (Informatica
Timiºoara) ºi Andrei Grigoraº (Spicom Sf.
Gheorghe), plus jucãtorii de câmp Liviu
Ruxandari, Emil Rãducu, Laszlo Szõcs,
Dumitru Mimi Stoica, Bogdan Covaci, Paulo
Ferreira (toþi de la City’Us Tg. Mureº), Gabriel
Dobre, Adrian Cãlugãreanu (ambii de la
Informatica Timiºoara), Adrian Pânzaru, Narcis
Cataramã (ambii de la Autobergamo Deva),
Emanuel Moldoveanu (United Galaþi) ºi Ionuþ
Movileanu (Dunãrea Cãlãraºi). De remarcat cã
ieºenii Liviu Ruxandari ºi Narcis Cataramã au
evoluat nu cu mult timp în urmã la CSMS Iaºi,
sub comanda antrenorului Nelu Stancea, dar au
„emigrat“ în ultima perioade spre grupãri mai
puternice, inclusiv din punct de vedere
financiar. 

DAN TEODORESCU

SPORT

În perspectiva participãrii la
EURO 2016 la fotbal, din Franþa,
naþionala antrenatã de „Tata Puiu“
Anghel Iordãnescu a obþinut
rezultate pozitive în douã meciuri
amicale disputate la Giurgiu ºi
respectiv Cluj Napoca. 

În primul meci de pregãtire jucat
la Giurgiu, România a învins cu 1-0
naþionala Lituaniei, prin golul
marcat de Nicuºor Stanciu. 

În al doilea meci amical disputat
pe „Cluj Arena“, din Cluj-Napoca,
România a remizat la scorul de 0-0
cu multipla campioanã continentalã

Spania. 
Au evoluat echipele: 
- România: Tãtãruºanu -

Sãpunaru, Chiricheº, Dr. Grigore,
St. Filip - Pintilii (Ropotan 90+1’),
Hoban - Ad. Popa (Torje 61’), N.
Stanciu (Sânmãrtean 87’), Stancu
(A. Ivan 67’) - Fl. Andone (Rusescu
74’).

- Spania: Casillas - Mario
Gaspar, Bartra, Pique (Nacho 52’),
Alba - Koke, Sergi Roberto
(Fabregas 60’) - Pedro (Mata 67’),
Silva (Morata 79’), Nolito (Isco 46’)
- Paco Alcacer (Aduriz 60’).

A arbitrat bine Ruddy Buquet,
într-un meci vizionat de 27.000
spectatori, care s-au aflat în
tribunele arenei clujene.

Sã mai menþionãm cã naþionala
de fotbal a României este neînvinsã
de 14 partide, ultima înfrângere a
”tricolorilor” fiind cea în faþa
Algeriei (scor: 1-2), din data de 4
iunie 2014. 

În grupa A de la EURO 2016,
vom „tremura“ în faþa televizoarelor
sau în tribunele arenelor respective
franceze de fotbal la urmãtoarele
partide: 10 iunie - Franþa-România
(la Paris, pe Stade de France, la
debutul competiþiei), 15 iunie -
România-Elveþia (Paris, Parc des
Princes), 19 iunie - România-
Albania (Lyon, Stade des
Lumieres). Sã sperãm cã România
va trece de faza grupelor ºi cã vom
„tremura“ în continuare la EURO
2016, de emoþii desigur, la ºuturile
lui Nicuºor Stanciu et comp ºi în
fazele eliminatorii care vor urma!
Hai ROMÂNIA!

DAN TEODORESCU

O victorie ºi o remizã pentru
naþionala de fotbal a României

FC România Neumarkt a
câºtigat 2 din 3 turnee



Puþinul timp liber pe care îl
ai îl pierzi stând pe canapea, în
faþa televizorului, sau lenevind la
orizontalã, cu privirea în tavan?
Fii sincer cu tine ºi recunoaºte cã
aºa ajungi sã te lipseºti de sportul
de care ar avea nevoie corpul tãu
ºi sã resimþi ulterior ºi vina. 

Dacã vrei sã rupi aceastã
rutinã, sã înveþi ceva, sã cunoºti
persoane noi ºi sã te distrezi,
încearcã unele dintre
urmãtoarele hobby-uri, sugerate

de Askmen: 

Dansul 
Dansul poate sã fie cel mai

mare avantaj al unui bãrbat faþã
de un alt pretendent, în faþa unei
femei. În plus, este foarte
amuzant, te ajutã sã arzi calorii,
sã îþi pui muºchii în funcþiune ºi
sã socializezi. 

Iar dacã mergi cu jumãtatea
ta, legãtura dintre voi se va
solidifica. 

Chiar dacã nu vei deveni un
dansator profesionist, câþiva pãºi
de dans din diferite stiluri te vor
scoate din multe situaþii delicate. 

Fotografiazã natura 
E un hobby care presupune

multe plimbãri în naturã, prin
zone nepoluate, departe de
oraºe, unde plantele ºi animalele
cresc nestingherite. 

Investeºte într-un aparat
foto de calitate, cãci cazarea nu
te va costa prea mult, mai ales
dacã obiºnuieºti sã mergi cu
cortul. Îþi vei întãri muºchii
picioarelor, iar plãmânii vor fi
mai curaþi ca niciodatã. Cât
despre ochi, vor fi cei mai
fericiþi. 

Sculpturi în lemn 
Acest hobby este pur ºi

simplu imposibil de refuzat,
chiar ºi dacã nu ai talent ºi-þi
place doar sã „meºtereºti“. Nici
mãcar nu trebuie sã ieºi din
apartament, iar bucãþile brute de
lemn ºi ustensilele nu costã mult
deloc. 

Vei învãþa sã fii mai creativ,
mai rãbdãtor, sã îþi foloseºti
imaginaþia. 

Voluntariat 
Poþi sã te oferi voluntar într-

o mulþime de locuri, de la case
de copii, aziluri de bãtrâni sau sã
participi la activitãþi publice
organizate de primãrie. Poþi lua
parte la acþiuni care presupun
igienizarea unor colþuri din
naturã. Unii oameni chiar
reuºesc sã vadã întreaga lume,
cãlãtorind alãturi de persoane
vârstnice sau imobilizate, ca

însoþitor. 
Sentimentul înãlþator de a

face un lucru bun te va ajuta sã
scapi de stres ºi îþi va da pacea
interioarã care va preveni bolile
de orice fel. 

Grãdinãrit 
Grãdinãritul este ºi el un

hobby sãnãtos, fiind bun atât
pentru femei, cât ºi pentru
bãrbaþi. Ce poate fi mai frumos
decât sã stai înconjurat de flori,
sã respiri miresmele îmbãtãtoare
ºi aerul oxigenat ºi sã primeºti de
la soare vitamina D? 

În plus, nu este deloc
scump, ci doar necesitã timp,
spaþiu ºi dedicare, cãci nu poþi sã
ai grijã de plante doar când îþi
aduci aminte, ci ele devin o
responsabilitate. 

Animale 
Numeroase studii au

demonstrat cã animalele au o
capacitate incredibilã de a regla
starea de spirit a oamenilor,
potolind chiar anumite dureri
fizice.  Dacã ai un animal de
companie vei veni acasã cu mai
mult drag, îþi va scãdea
presiunea sanguinã ºi bãtãile
inimii se vor regla. În plus, poþi
sã faci plimbãri lungi ºi
sãnãtoase cu cãþelul tãu, în
fiecare zi. 

Sã predai sporturi
tinerilor 

Dacã ai o pasiune pentru
sport ºi vrei sã te relaxezi ºi mai
mult decât atunci când faci
miºcare singur, cautã copii ºi
tineri care vor sã înveþe acea

disciplinã ºi educã-i în acest
sens. 

Poþi sã nu iei niciun ban pe
aceste lecþii, doar sã le priveºti ca
o încãrcare de baterii pentru tine
de la cei mici, care sunt plini de
energie ºi entuziasm. 

Cãlãtoriile 
Cãlãtoriile, mai ales în

interiorul propriei þãri, reprezintã
una dintre cele mai frumoase
experienþe pe care le poate avea
o persoanã. Poþi face asta de unul
singur, fiind o modalitate de
regãsire a sinelui, a pãcii
interioare ºi poate chiar de
cunoaºtere a propriei persoane. 

Asta, bineînþeles, pe lângã
locurile minunate pe care le vei
vedea. Dacã pui cu moderaþie
bani deoparte, vei putea sã pleci
câte o sãptãmâna în „expediþie“,
de mai multe ori pe an. 

Muzicã 
Delectarea cu muzicã

favoritã îþi face mai mult bine la
sãnãtate decât ai putea crede.
Cercetãtorii au descoperit cã
aceasta ajutã inima, alungã
stresul ºi reduce durerea. 

În plus, nu stricã sã înveþi sã
cânþi la un instrument. Vei uita
de grijile de la serviciu,
relaxându-te într-un mod activ. 

Gãtitul 
Gãtitul este foarte relaxant

ºi, mai ales, un obicei sãnãtos.
Nu numai cã vei ºti sã apreciezi
mai bine savoarea alimentelor,
dar vei învãþa sã îþi alegi cu mai
multã grijã ingredientele, ceea ce
cu siguranþã e în interesul tãu. 

Ziare.com

Hobby-uri sãnãtoase cu care
sã-þi ocupi timpul liber 
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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! 

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

legate de eveniment ºi numele dumneavoastrã.

Partenerul
dumneavoastrã în
Dreptul Penal

FOTOGRAFIA LUNII

Pasiune, înseamnã sã-þi placã ceea ce faci. Sã pui
suflet în ceea ce faci, chiar dacã o faci în fiecare zi sau
ocazional. Pasiune înseamnã ºi un pic de nebunie, în
a face mai mult decât faci în acel moment.  Pasiunea
adevãratã, înseamnã sã evoluezi chiar din clipa când
"ai gustat  cu degetul din borcanul cu miere", sã vrei
mai mult. Pasiunea a început cu un mic aparat foto
pe film, a evoluat cu unul digital demici dimensiuni
ºi a evoluat pânã în ziua de azi, cu un aparat foto din
gamã "High Level".

Iulian Alexe
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Gheorghe-al lui ciorap se sculã cu
noaptea pe umeri, când luna încã mai
hoinãrea desculþã pe cer, negãsindu-ºi
ascunziºul. Strigã la Mãria, muierisa! 

-Dã, fã, briciul sã mã rad!
De fricã sã nu ia bãtaie din nou,

muierea veni cu briciul ºi tot
„harnaºamentul” necesar: lighenuºul,
pãmãtuful, apã, sãpun, spumã, scaun,
oglindã ºi ºtergar.

Cu ochii priponiþi în oglinda
rotundã Gheorghe privea mirat mutra-i
obositã. Ofteazã, ofteazã! O ghearã rece
zburdalnicã începe sã-l gâdile pe
spinarea inimii.

Ochii i se împãienjenesc. Boii,
Suran ºi Murgan legaþi de stâlpii
pãtulului priveau îngrijoraþi unul la
celãlalt.

Cine-o sã-i mai batã dupã ce se
bãrbiereºte nea Gheorghe? Neliniºtea
lor, nemâncaþi, creºtea odatã cu viteza de
melc în care Gheorghe îºi dobora barba
netunsã de douã miercuri ºi-o zi.

Oftatul ºi respiraþia grea pun
stãpânire pe omul puternic precum un
stejar…, odatã. Pânã ºi gândurile-i intrã
în atrofiere.

Mâinile încep sã-i tremure,
briceagul devine greu ºi fricos…, barbã
mai este de doborât.

De sub corlatã, din cealaltã camerã
unde Mãria supraveghea coca pusã pe
spuzã sã nu se ardã, îi strigã vreo douã
vorbe. Nea Gheorghe, aude un murmur,
dar nu desluºeºte nimic din spusele
femeii. 

Barba asprã de abia pãrãseºte pielea
obrajilor cu riduri bãtrâne, multe ºi
adânci.

Mai are. Mai are mult de muncã
briceagul la cum se miºcã mâna moºului
care-i mai ºi tremurã.

Vreo 3-4 ºiroaie de sânge de pe
obraji se scurg academic spre cãlcâiele-i
obosite.

Oglinda a devenit tot mai ceþoasã,
tot mai obositã, tot mai opacã. Bãtrânul
munceºte din greu sã-ºi cureþe barba
ruginitã.

Reuºeºte în cele din urmã.
-Dã, fã, ceva de îmbrãcat!
-Ce-ai mã!
-Dã-mi, fã haina de dimie cã n-o sã

plec în costum! E frig acolo!
-Ce vorbe sunt astea la tine,

Gheorghe? Niciodatã nu te-am auzit
vorbind aºa!

Femeia se uitã la omul ei ºi constatã
cã privirea-i este dusã. Respirã greu,
transpirã.

Gheara de pe bulevardul spinãrii îi
strânge inima.

Cu mâinile întinse-n faþã,
clãtinându-se uºor, îºi trage greoi
pantalonii peste izmene.

Încearcã sã se îmbrace cu cãmaºa
înfloratã cusutã de Mãria când s-au
cãsãtorit, dar nu poate.

Se-mpiedicã, dã sã cadã, dar Maria
îl aºeazã pe pat, îl ajutã sã se îmbrace.

-Dã, fã haina de dimie, rosteºte-
ncet.

Printre lacrimi, Maria îl ajutã, dar ia
repede cutia cu chibrituri ºi o lumânare

vãzându-ºi omul în agonie cu ochii
închiºi.

-Luaºi repede, lumânarea fir-ai a
drecu!

Dã-mi teniºii de cauciuc!
-Oleleo! Ce-i cu tine Gheorghe!

Unde te duci?
- În car, fã. În car mã duc!
Pune în car þoala aia bãtrânã þesutã

de mama, velinþa verde!
Du-te, fã ºi pune velinþa mamii-n

car sã te vãd io încearcã omul sã strige ca
odinioarã…, dar vocea-i dã-n stins.

Iese Gheorghe-al Mãriei în tindã ºi
cu pãienjeni la ochi o zãreºte ca printr-un
fum dens cum aºeazã velinþa îndoitã-n
douã între loitrele carului.

Întoarce carul cu proþapul spre
porþile mari! a mai putut sã spunã ºi s-a
întors în camera de din vale, în odaia
bunã.

Tot ca printr-o ceaþã densã vede
icoana de deasupra plitei. Face o cruce
mare, înceatã ºi rarã. Lucrul ãsta cu
închinatul îl fãcea foarte rar…, decât la
Paºte ºi la Crãciun.

Terminã în cele din urmã de fãcut
semnul crucii. Pipãie cu mâna dreaptã
patul cu salteaua de paie (n-o mai vede),
iar cu stânga inima unde gheara
nenorocitã revenise cu toatã puterea ºi
muºca cu toþi dinþii.

Respiraþia-i din ce în ce mai
greoaie, parcã geme, parcã icneºte. Se
trânteºte pe pat, mai bine zis cade pe
spate. Deschide ochii sã vadã lumina ºi
dealul unde se ducea sã-nfigã deºtu-n
cer, doar o clipitã, cãci gheara ucigaºã îi
astupã gura inimii.

Venind din curte de la carul pe care
tocmai îl întorsese cum ordonase nea
Gheorghe, Mãria intrã în camera de la
mijloc, în cea de la ºuºea sã vadã ce mai
lozeºte Gheorghe-al ei.

Se duce ºi-n odaia bunã ºi-ºi
gãseºte bãrbatul întins pe pat cu faþa-n
sus…râzând.

Ziceai cã râde, nea Gheorghe.
Îl strigã, Mãria, îl miºcã uºor ºi

dintr-o datã o spaimã groaznicã o
cuprinde ºi începe sã strige:

- Ce faci, Gheorgheeeeeee! Unde te
duci, tu, Gheorgheeeeee! Cui mã laºi,
Gheorgheeeee! Cine mai mã bate,
Gheorgheeeee! Iese-n tindã ºi începe sã
strige spre vecini:

- Aoleu! Veniþi cã muri Gheorghe-
al meeeeeeeeu! Repeta asta inconºtient
în þipete uriaº de dureroase ºi stridente.

Au început sã vinã vecinii, bãrbaþii
cu pãlãriile sub braþ, femeile cu câte-o
lumânare-n mânã ºi cu câte-o floare.

Mãria aprinsese lumina la capul
omului ei. Câteva flinticuri de fâºii de
cârpã neagrã s-au repezit sub streaºinã,
pe stâlpul porþii ºi pe coatele oamenilor
din curtea Mãriei.

Boii, Suran ºi Murgan, s-au
dezlegat, au veit în liniºte, fiecare la
locul lui, unul la hãis, celãlalt la cea. 

Cu coarnele au ridicat resteiele
jugului ºi s-au aºezat în genunchi cu
gâturile la locul lor, în ustensila carului.

Aºa au rãmas douã zile pânã când l-au
pregãtit pe nea Gheorghe de … ultima
plimbare.

Între timp, Ion al lui Noneci, omul
de serviciu, bun la toate; dezbracã morþi,
îi spalã, îi maseazã, îi bãrbiereºte, îi
gãteºte cu haine noi, le face gropile, îi
ascunde ºi trage clopotul de limbã.
Multe lucruri face Ion ãsta, ba, este ºi
ieftin.

Acum s-a repezit în clopotniþã sã
trâmbiþeze–n sat pieirea lui Gheorghe-al
Mãriei.

Repede veni ºi popa Pârþuicã (sã nu
mã-ntrebaþi niciodatã de ce-i zice-aºa cã
nici d-al drecu nu vã spui), sã-ºi ia darul.

Între naveta dintre clopotniþã ºi
pregãtirea lui nea Gheorghe cu cele
necesare; dezbrãcat, spãlat, masat,
îmbrãcat, tuns, ras fardat ºi frezat –
problema lui Ion, Mãria cu neamurile ºi
vecinii fãceau pregãtirile celelalte, la fel
ca la nuntã. A sosit ºi timpul … plecãrii. 

Ion terminase ºi construcþia
”garsonierei” unde se va odihni nea
Gheorghe care este sãltat ºi pus în cutie
de niºte vecini mai curajoºi, dus uºor
apoi în car, pe velinþa verde a mamei
sale.

Mãria a lovit uºor cu palmele, boii
care aºteptau în genunchi, nemâncaþi de
douã zile, de când dãduse mierleaua-n
nea Gheorghe.

Le pune resteiele la gât.
- Hai, mamã! Sculaþi-vã!
Atât de triºti erau boii cã nici nu

auzeau zumzetele cadelniþei ºugubãþului
popã care ajunsese tot beat ºi la aceastã
… „ceremonie”. Venise-n pantaloni
scurþi direct de la meci.

Cânta din carte „material” de nuntã
ºi-o mai dregea cu… Aleluia ºi …
Amin, dar ºi cu d-ale din popor,
poporale.

Fãrã nici o comandã, cu capetele-n
pãmânt boii au urnit carul ºi cu copitele
butucãnoase, triste ºi grele îºi spãrgeau
lacrimile.

Au ieºit la poartã, au virat-o spre
dreapta, s-au oprit sã mai binecuvinteze
pãrintele câte ceva, sã-ºi ia Gheorghe la

revedere de la casã ºi sã adune copii
mãrunþiºul.

Înaintea boilor, popa cãdelniþa uºor,
iar ce-l de dinaintea lui, omul cu
drapelul, pomanagiul de copil al lui
Sandu Drugan mergeau legãnat.

Gheorghe sta þanþoº în car cu
picioarele-nainte mirosind flori la
rãdãcinã.

În spatele lui, Mãria, era cea mai
gureºe, o mai scãpa din când în când:
Cine mai mã bate, Gheorgheeeee! Chiar
ºi-ar mai fi dorit o bãtaie de la
Gheorghe-al ei!

Satul vorbea c-o bãte cam des,
pentru cã era tare-n gurã, Mãria, dar ºi în
cap. Ei îi dispãreau cucuiele-n douã zile,
pe când nea Gheorghe se vãita de
boantele degetelor o sãptãmânã.

Boii se mai opreau sã mai respire
popa ºi ca cerºetorii ºi copii sã termine
de adunat banii din þãrânã.

Al doilea popas, boii l-au fãcut la
monument. Acelaºi ritual, aceleaºi
vorbe ale nãstruºnicului, popa beþivul,
care începuse sã spunã bancuri la muieri.

Nea Gheorghe, la monument, dupã
ce boii au citit lista eroilor inscripþionaþi
pe piatra acestuia, le-a ordonat s-o ia pe
drumul bisericii.

Odatã s-au mai oprit pânã în faþa
porþilor bisericii, sã mai ia popa cate-o
gurã de … aer.

Luaþi-o-n dreapta, bã ºi opriþi-vã la
intrare le-a mai poruncit nea Gheorghe
boilor care-i erau foarte ascultãtori.

Ãi de l-au urcat în car, l-au dus
acum în bisericã sã-l vadã sfinþii din
icoane ºi sã-i ierte pãcatele cã toatã viaþa
lui, Nea Gheorghe, le-a fãcut …
inventarul. 

Mereu vânturând cãdelniþa,
preotul…, popa pârþuicã se-ncurca în
cântece, urãturi ºi strigãturi.

Când îi dãdea cu… „Dã mamã cu
briciu-n mineeeeee”, când….„Se
cununã robul tãu….”, ba, cu „Zãrzãrea,
zãrzãrea…”, ba, cu „În Iordan
botezându-te, Tu, Doamne…”, mai
adãuga câte-un „La mulþi ani”, toate
astea la capul lui nea Gheorghe care…
„asculta timid” ºi pãrea cã râde.

Vorba multã, sãrãcia omului! Gata
ºi cu cântecele pãrintelui milostiv de
beat din faþa altarului bisericii ºi nea
Gheorghe, cãrat de aceiaºi oameni, se-
ndreaptã pe aleea pititã la umbra bisericii
unde va fi predat lui Ion al lui Noneci sã
rezolve… cazul, problema. 

Acum, acesta, trãgea de zor
clopotul de limbã fãcându-i dorinþa celui
ce se duce.

Ajuns pe marginea gropii cu nea
Gheorghiþã, Ion, coborât din cocoaºa
clopotniþei ordonã:

- Alo! Lãsaþi totul în seama mea, cã
mã enervez repede! 

Îi face schela, îl ascunde sã nu-l
batã soarele, dar mai lasã sãtenii sã-ºi ia
la revedere de la mort, sã mai gureascã
cu el câteva vorbe. Mulþi îl rugau sã le
transmitã alor lor de-acolo de unde
merge nea Gicu, sãnãtate ºi cele bune.

Pãrintele Pârþuicã vãzând-o
aplecatã peste nea Gigel ca sã-ºi ia la

revedere, pe þaþa Mariþa lu’ Canciog, a
ciupit-o de cur crezând cã este Camelia
lui Arpagic cãreia la o spovedanie scurtã
i-a spus cã n-o iartã.

Aceastã femeie, þaþa Mariþa, mai
avea un pic ºi gusta din cel de-al 96-lea
an ºi dorea sã-l roage pe nea Gicu sã-i
pãstreze ºi ei un loc cã mâine-poimâine
vine... ºi ea. 

De vreo 20 de ani sãrmana era...
„echer”, adicã era adusã de spate la 90
de grade. 

Mergea pe ºuºea fie în douã
bastoane, fie cu unul, dar þinându-l cu
amândouã mâinile. Ce sã mai zicem! se
cam umpluse ºi ea de miros de tãmâie ºi
doinã de cãdelniþã.

Ciupitã de cur de taica Pârþuicã,
femeia a sãrit aºa de tare în sus cã era sã
se ducã în groapã, sã ocupe locul lui nea
Gheorghe.

Din ciupitura popii s-a îndreptat
baba. 

A plecat sãrmana de-acasã
cocoºatã – de abia se þinea de ºiroiul de
oameni, ba, mai opreau boii s-o aºtepte,
ºi acum vine-acasã de la cimitir dreaptã.

Deja lumea începuse sã vorbeascã
de minunile popii Pârþuicã.

Cu ajutorul câtorva oameni ºi
frânghii, este coborât la subsol þanþoºul
nenea Gheorghe.

Popa cânta, femeile se-nchinau,
bãrbaþii beau ºi Ion se repezea cu lopata-
n bolovanii de pãmânt care tropãiau pe
cuºca lui nea Gigel. 

Se netezea pãmântu-n jurul gropii
ºi creºtea peste nea Gheorghiþã vãzând
cu ochii.

Terminându-ºi treaba, Ion primeºte
onorariul ºi cu sticla de þuicã-n buzunar
fuge-n clopotniþã sã se reazeme de
sfoara ce trage clopotul de limbã. 

Mãria se tot vaitã cã nu are cine s-o
mai batã, boii au întors carul ºi sfãrmând
lacrimile cu copitele se-ndreptã spre
casa cu un om lipsã la inventar, nea
Gheorghe.

Luat cam rãu în frezã, Haralampie
al lui Zãpuc, zice cãtre Mãria :

- Hai, fã, cã te bat eu de-þi sar fulgii,
dacã n-are cine sã te mai batã. Mãria s-a
repezit la beþivan sã-l îmbrânceascã, dar
pãrintele vrând sã-i despartã, a alunecat
ºi a cãzut de i s-au vãzut jampierii.

Când lumea pãrãsea cimitirul sã
meargã acasã la Mãria, la pomanã,
pãrintele îl cheamã din mulþime pe un
enoriaº de-al lui, pe Mãrin al lui Zambilã
ºi-i spune:

- Bã, vezi cã io merg cu tanti Mãria
în bisericã sã-i dau certificatul de botez.

Mergeþi acasã ºi nu începeþi cheful
pânã nu ajung io, auzi! Bã, auzi, cã te ia
drecu!

Masa ºi dansul este plãtitã de tanti
Mãria, dar eu trebuie sã slujesc darurile,
înþelegi! 

Fãcându-i cu ochiul lui Mãrin, o
ia pe proaspãta vãduvã de dupã gât, o
trage cu capul spre umãrul sãu ºi intrã
elegant în bisericã cântând „Mulþi ani
trãiascã…”

Doamne-ajutã-i!
Gheorghe Rãducan – Olãneºti

Gheorghe acordionistul
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Extras din Hotãrâre

ART. 1
(1) Formarea profesionalã a

psihologilor cu drept de liberã practicã
se realizeazã în condiþiile Normelor
privind formarea profesionalã a
psihologilor cu drept de liberã
practicã, aprobate prin hotãrâre a
Comitetului director al Colegiului
Psihologilor din România,

ART. 2 
(1) Formarea profesionalã iniþialã

se realizeazã potrivit condiþiilor
stipulate la alin. (2).

(2) Formarea profesionalã
complementarã este specificã
profesiei de psiholog cu drept de
liberã practicã ºi se poate realiza prin
cursuri de formare profesionalã
complementarã, întro specialitate
profesionalã, cu o duratã de 2 ani,
organizate de cãtre furnizori de
formare profesionalã, avizaþi în
condiþiile legii de cãtre Comitetul
director al Colegiului Psihologilor din
România. Durata programelor de
formare profesionalã complementarã
pentru specialitãþile consiliere
psihologicã ºi psihoterapie poate fi
mai mare de 2 ani, în funcþie de
fiecare metodã psihoterapeuticã.

(3) Cursurile universitare de
master organizate de cãtre instituþiile
de învãþãmânt acreditate pot fi
recunoscute ºi avizate ca formare
profesionalã complementarã, la cerere,
cu respectarea condiþiilor de calitate
specifice formãrii profesionale
complementare a psihologilor cu drept
de liberã practicã ºi obþinerii avizului
Comitetului director al Colegiului
Psihologilor din România. Pentru

treapta de specializare psiholog
specialist, cursurile universitare de
master organizate de cãtre instituþiile
de învãþãmânt acreditate de cãtre
Agenþia Românã de Asigurare a
Calitãþii în Învãþãmântul Superior
(ARACIS) sunt recunoscute de cãtre
Comitetul director al Colegiului
Psihologilor din România.

(4) În cazul constatãrii
nerespectãrii condiþiilor de avizare,
privind calitatea formatorilor ºi/sau a
programelor analitice, specifice
cursurilor de formare profesionalã
complementare a psihologilor cu drept
de liberã practicã, Comitetul director
al Colegiului Psihologilor din
România poate suspenda avizul
profesional acordat pentru aceasta,
pânã la remedierea situaþiei constatate.

ART. 3
(1) Formarea profesionalã

continuã este specificã profesiei de
psiholog cu drept de liberã practicã ºi
se poate realiza prin cursuri de
formare profesionalã continuã,
conferinþe, workshopuri, simpozioane
sau alte manifestãri profesionale,
avizate profesional, organizate de
cãtre furnizorii de formare
profesionalã, avizaþi de cãtre
Comitetul director al Colegiului
Psihologilor din România.

(2) În cazul constatãrii
nerespectãrii condiþiilor de calitate,
privind calitatea formatorilor sau a
programelor analitice, specifice
formãrii profesionale continue a
psihologilor cu drept de liberã practicã,
Comitetul director al Colegiului
Psihologilor din România poate
suspenda avizul profesional acordat,
pânã la remedierea situaþiei constatate.

ART. 4
(1) Formarea profesionalã a psiho-

logilor cu drept de liberã practicã, orga-
nizatã în condiþiile art. 2, este susþinutã
numai de cãtre formatori certificaþi de
cãtre Colegiul Psihologilor din România,
cu condiþia îndeplinirii cerinþelor prevã-
zute în Standardele de calitate în servi-
ciile psihologice (SCSP), la propunerea
furnizorilor de formare profesionalã
avizaþi de cãtre Comitetul director al
Colegiului Psihologilor din România.

(2) Calitatea de formator în cadrul
programelor de formare profesionalã
specificã psihologilor cu drept de liberã
practicã este certificatã potrivit
dispoziþiei preºedintelui Comitetului
director al Colegiului Psihologilor din
România, în specialitãþile profesionale
atestate, precum ºi în domeniile de
activitate/de formare, specifice fiecãrei
specialitãþi profesionale. Formarea
profesionalã într-o specialitate nu poate fi
realizatã în general, ci numai într-un
domeniu circumscris competenþei
profesionale obþinute prin experienþã
profesionalã relevantã ºi/sau studii,
cercetãri doctorale ºi/sau publicaþii de
specialitate, în condiþiile Standardelor de
calitate în serviciile psihologice (SCSP).

(3) Formatorii recunoscuþi de cãtre
asociaþiile naþionale din statele membre
ale Uniunii Europene, inclusiv de cãtre
asociaþiile naþionale membre ale EFPA -
European Federation of Psychologists
Associations, sau recunoscuþi de cãtre
autoritãþile competente, prin Internal
Market Information System (IMI) pot
realiza activitãþi de formare profesionalã
pentru psihologii cu drept de liberã
practicã în România, cu condiþia
coparticipãrii unor formatori români,
certificaþi de cãtre Colegiul Psihologilor
din România.

ART. 5
(1) Furnizorii de formare

profesionalã pot desfãºura activitãþi de
formare profesionalã pentru psihologii
cu drept de liberã practicã numai în
condiþiile în care sunt avizaþi de cãtre
Comitetul director al Colegiului
Psihologilor din România, potrivit
condiþiilor stabilite în Normele privind
formarea profesionalã a psihologilor cu
drept de liberã practicã.

(2) Avizarea furnizorilor de formare
profesionalã are loc înainte de avizarea
programelor/modalitãþilor de formare
profesionalã, o singurã datã, pe
perioadã nedeterminatã, în temeiul
dispoziþiilor prezentelor standarde de
formare.

(3) În vederea avizãrii ºi reavizãrii
furnizorului de formare profesionalã,
reprezentantul/reprezentanþii acestuia
completeazã ºi depun în mod
obligatoriu fiºa de autoevaluare,
potrivit anexei nr. 1, alãturi de
documentele prevãzute în Normele
privind formarea profesionalã a
psihologilor cu drept de liberã practicã,
dupã caz.

(4) Avizul se retrage în cazul
modificãrii statutului sau actului
constitutiv al furnizorului de formare
profesionalã, în sensul eliminãrii din
obiectul de activitate a activitãþilor de
formare profesionalã pentru psihologii
cu drept de liberã practicã.

ART. 6
(1) Înainte de începerea derulãrii

programelor de formare profesionalã
complementarã, furnizorii de formare
profesionalã trebuie sã obþinã în mod
obligatoriu avizul profesional emis de
cãtre Comitetul director al Colegiului
Psihologilor din România.

NOUTÃÞI LEGISLATIVE
PROFESIA DE PSIHOLOG.  Formarea profesionalã 

HOTÃRÂRE nr. 2 din 15 ianuarie 2016 pentru aprobarea Standardelor privind
organizarea formãrii profesionale pentru psihologii cu drept de liberã practicã 

Publicatã în  MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 22 februarie 2016 

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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SUDOKU 

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

vei rãspunde corect la urmãtoarea întrebare:

Întrebare:

Ce hotel ºi complex turistic din Bãile Felix îºi face publicitate 
în ziarul VOCEA TA?

Rãspuns:
____________________________________________________________

____________________________________________________________

Nume__________________________________________________; 

Prenume ___________________________________________________;

Adresa _____________________________________________________

____________________________________________________________

59

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

LUANA MARIA
GAVRILOIU-

KÖLN

Stai la gura sobei, în tihna
serilor, 

Aici, la Augsburg ºi caºti
gura uimit 

La ce le iese din gurã
politicienilor 

Români, cã-i prinzi prin
satelit. 

Pãi, n-au învãþat nimic 
Din nouãzeci ºi ºapte

încoace - 
Te obligã sã-þi pãrãseºti

þara, 
Numai sã n-ai de-a face 
Cu vorbele lor de nimic. 

ªi la alegeri, îþi aminteºti, 
Când ai avut rara 
Ocazie sã le spui ceva 
Verde-n faþã, 
Te-ai luat dupã poveºti 
ªi-ai zis cã þi-e greaþã 
De sistemul de vot 
ªi cã te doare-n cot 
De tot... 
Acum îþi vine sã strigi din

nou 
Când îi auzi ce zic, 
Dar ºtii cã strigãtul tãu 
E fãrã ecou ! 

Lucian PERÞA 

Adalbert Gyuris 
parodie

Pe aripi de vânt... 
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A fost o datã un bãtrân care locuia nu
departe de familia fiicei sale.

Fiica sa era cãsãtoritã ºi împreunã cu
soþul ei aveau o fetiþã tare frumoasã,
firavã ºi cuminte.

Nefiind departe unii de alþii, fetiþa de
câþiva aniºori era dusã de mama ei la
bunicul.

Aici micuþa se simþea ca acasã,
bunicul ei o iubea tare mult ºi mai ales îi
fãcea toate voile.

Bunicul deºi era bãtrân încã se þinea
bine, mergea singur dupã cumpãrãturi
ºi fãcea toate treburile prin casã.

De fiecare datã când venea nepoþica
în vizitã la el era bucuros ºi se simþea de
parcã era mai tânãr. Aceste vizite erau
bucurii pentru el.

Din spusele bãtrânului fetiþa învãþa ºi
se juca mult. Dupã masa de prânz se
culcau, ea punea capul pe braþul
bunicului ºi el spunea poveºti pânã când
micuþa adormea.

Într-o zi mama fetiþei a întârziat mai
mult. Fiind vreme frumoasã bãtrânul ºi
nepoþica au stat în curte. 

Bunicul a observat cã scumpa lui
nepoþicã nu este în ,,apele ei". S-a uitat
mai atent, a crezut cã micuþa este
bolnavã însã ºi-a dat seama cã este
altceva.

- Scumpa mea ! Ce s-a întâmplat ?
Te-a certat mama, tata sau altcineva ?

- Nu. A rãspuns cu jumãtate de gurã
nepoþica. Bãtrânul a ridicat mâinile ºi
sprâncenele în semn cã nu înþelege.

- Câteva fete din grupa mea de la
grãdiniþã râd de mine cã sunt mai micã,
cã nu ºtiu sã alerg ca ele ºi nu ºtiu sã sar
coarda...

- Asta e problema ? S-a mirat bunicul
ºi s-a mai liniºtit.

Bãtrânul atunci s-a aºezat pe
huþuluºul construit cu mulþi ani înainte
când fiica sa, era cam de vârsta
nepoatei.

Fetiþa s-a aºezat lângã bunicul ei ºi
atunci bãtrânul a spus cã sunt copii, din
pãcate sunt chiar mulþi maturi care nu-i
înþeleg pe alþii ºi atunci devin rãutãcioºi.
Aºa cã nu trebuie sã-i fie fricã ºi nici sã
se supere pe colegele ei cã ele nu

înþeleg încã ce înseamnã sã ai cu
adevãrat o prietenã mai ales ca ea. Mai
târziu o sã fie bine...

Cum discutau ei a început sã se
întunece ºi au apãrut stelele.

Fetiþa a vãzut în aceea searã pentru
prima oarã stelele ºi s-a minunat tare
mult.

L-a întrebat pe bunicul ei :
- Cine a aprins becurile acolo sus ?
- Sus pe cer nu sunt becuri ci stele. A

spus bunicul.
Stelele sunt niºte corpuri cereºti care

au energie ca tu atunci când alergi ºi te
joci.

Stelele "împodobesc" cerul ºi în zilele
frumoase, seara mai ales vara, ca acum
se vãd tare frumos.

Vezi câte stele putem vedea însã
sunt mult mai multe. O sã înþelegi tu
asta mai târziu când o sã creºti ºi o sã
înveþi.

- Uite acolo ! A arãtat o stea ºi a spus
cã aia e a lui.

- O vezi ? ªi-a întrebat nepoþica.
Fetiþa s-a uitat la bunicul ei, la degetul

îndreptat spre cer ºi apoi a întrebat  :
- Care ?
- Uite aia din dreapta celor multe !
- Bunicule pot ºi eu sã-mi aleg o stea?
- Sigur cã poþi. Cu toþii avem steaua

noastrã.
- A mea e cea de lângã a ta bunicule.
- Aia mica ? A întrebat bunicul.
- Da ! I-a rãspuns nepoþica.
- Mã bucur cã suntem unul lângã

celãlalt.
- Te bucuri ? A întrebat nepoþica.

Bunicul avea ochii umezi ºi a dat doar
din cap cã da.

Discuþia dintre nepoþicã ºi bunicul a
fost întreruptã de scârþâitul uºii de la
curte. Amândoi au întors privirea, cea
micã ºi-a vãzut mama iar bãtrânul pe
scumpa lui fiicã.

Au stat puþin de vorbã dupa care
,,fetele" s-au dus acasã.

Mai târziu când fetiþa s-a dus la
culcare ºi s-a pus în pat a observat cã
vedea cerul chiar cu steaua ei ºi lângã a
bunicului. S-a bucurat ºi abia aºtepta
ziua de mâine ca sã-i povesteascã

bunicului cã vede pe lângã multe alte
stele ºi cele doua ale lor.

Aºa s-a ºi întâmplat ! A doua zi când
s-au întâlnit fetiþa i-a spus bãtrânului :

- Bunicule ºtii ceva ? Eu vãd din patul
meu stelele noastre.

- Da ? S-a mirat bunicul. 
- ªtii scumpa mea dacã te gândeºti la

un anume lucru ºi te uiþi la steaua ta
dorinþa þi se împlineste. Doar trebuie sã
crezi în steaua ta ºi dorinþa sã-þi fie ceva
bun !

- Ce anume bunicule ?
- Ca sã înveþi bine, sã-þi ajuþi pãrinþii ºi

pe alþii, chiar strãini de pe stradã. În
autobuz sã oferi locul unui bãtrân,
spunând în gândul tãu cã mi-ai oferit
mie acel scaun ºi sunt atâtea alte
exemple. Cum am mai spus fiecare stea
are o putere, energie ºi chiar o magie,
doar tu eºti în stare sã le descoperi. 

Doar trebuie sã credem ºi sã iubim !
- Poate când nu o sã mai fiu, o sã

trãiesc pe steaua mea ºi tu o sã
urmãreºti steaua ºtiind cã eu voi fi acolo
ºi te voi veghea.

Nepoþica a ascultat cu mare atenþie
însã probabil cã încã multe din spusele
bunicului nu a înþeles.

Apoi au mai vorbit puþin, dupã care
fetiþa s-a jucat în curte ºi bãtrânul a
curãþat printre flori.

Timpul a trecut. La grãdiniþã fetele,
colegele au devenit mai de treabã. Aºa
cum a spus bunicul în discuþie cu
nepoþica cã timpul le va rezolva pe toate
! Doar trebuie sã ai rãbdare.

Acum e toamnã, a început ºcoala,
clasa întâi ºi aºa nepoþica mergea doar
la sfârºitul sãptãmânii în vizitã la
bunicul.

Seara fetiþa se uita printre jaluzelele
trase la steaua ei ºi a bunicului. Spunea
cã aºa îºi ia putere pentru a doua zi, aºa
cum i-a spus bunicul.

Într-o dupã masã fetiþa îºi fãcea
lecþiile cu tatãl sãu ºi mama s-a dus la
bunicul. Mama a revenit înainte de
culcare. Era tristã  ºi a spus cã bunicul e
bolnav. Atunci fetiþa i-a spus mamei cã
mâine bunicul va fi mai bine.

- De unde ºtii tu ? a întrebat mama.
Fetiþa era în pat. Mama ºi-a sãrutat

fiica ºi i-a spus sã doarmã bine ºi sã
vizeze frumos ! Dupã ce mama a ieºit
din camerã fetiþa s-a uitat la steau ei, a
bunicului ºi a spus:

- Vã rog ajutaþi-l pe bunicul meu sã
se facã bine. Apoi a spus o rugãciune ºi
lui Doamne-Doamne !

A doua zi când fetiþa s-a sculat, a
venit mama toatã zâmbet :

- Vin de la bunicul ! Se simte bine !
Ai fãcut tu ceva asearã ?

- Mã bucur ! Mã bucur ! Doamne îþi
mulþumesc ºi vouã stelelor la fel !

Fetita s-a prins de gâtul mamei ºi i-a
spus.

- Mamã cât de mult de iubesc ºi pe
bunicul la fel !

- Vezi, de la bunicul am învãþat cã
trebuie doar sã credem ºi sã iubim ! 

Anii au trecut ºi fetiþa de altãdatã e
acum la rândul ei bunicã ºi povesteºte
nepoþilor ei ce a învãþat de la bunicul
sãu...

Rafaela  NEMETH - GYURIS

BERBEC
Berbecii îºi vor petrece marea parte a sãptãmânii încercând sã
rezolve impasul financiar în care au intrat. În plan personal însã,
nimic nu pare sã le umbreascã fericirea. O veste neaºteptatã le

cam dã peste cap planurile de ieºit la o petrecere.

TAUR
Taurii vor trece printr-o perioadã de revigorare sentimentalã. Fie
vor încheia o relaþie care nu le aduce prea multe satisfacþii ºi care
îi opreºte sã evolueze, fie, dacã sunt încã singuri, se vor hotãrî sã

acorde o ºansã unei persoane interesante.

GEMENI
Gemenii vor avea de înfruntat o serie de acuzaþii în plan
profesional. E drept cã în ultima perioadã au fost foarte stresaþi
ºi agitaþi datoritã problemelor personale, însã nu ar trebui sã

neglijeze îndatoririle de la serviciu.

RAC
Pentru Raci urmeazã o perioadã favorabilã cãlãtoriilor. Un
concediu spre o destinaþie exoticã le va resuscita viaþa
sentimentalã, intratã într-un con de umbrã în ultima vreme. Au

un tonus de invidiat, pe care le vor fructifica în aceastã sãptãmânã.

LEU
Leii trec printr-o perioadã mai puþin favorabilã speculaþiilor
financiare, ar fi preferabil sã evite cheltuielile inutile ºi sã îºi
diminueze apetitul pentru articole de lux care le sãrãcesc

buzunarele inutil, datoriile au prioritate.

FECIOARÃ
O decizie de mare importanþã pentru viitor va trebui luatã într-un
timp foarte scurt. Urmeazã o perioadã agitatã ºi plinã de stres. O
mai mare atenþie trebuie acordatã ºi planului profesional, care a

luat o turnurã neaºteptatã.

BALANÞÃ
Balanþele sunt entuziasmate de o nouã perspectivã profesionalã
în care ºi beneficiile de care se vor bucura vor fi substanþial
ridicate. Atenþie sporitã la cãlãtoriile cu autoturismul, prudenþã

este cuvântul de ordine.

SCORPION
Pentru Scorpioni se anunþã o perioadã liniºtitã, cu multe reuºite în
plan personal. Relaþia cu persoana iubitã este foarte bunã, este
foarte posibil sã primeascã o veste neaºteptatã. Pe plan

profesional nu se întrevãd schimbãri majore.

SÃGETÃTOR
Pentru Sãgetãtori, sãptãmâna care urmeazã va fi plinã de
evenimente plãcute. Nici planul financiar nu va fi mai prejos,
câºtigurile sunt favorizate. Ar trebui sã-ºi canalizeze surplusul

de energie spre rezolvarea problemelor de la serviciu.

CAPRICORN
Capricornii sunt puºi pe treabã în aceastã perioadã, au multe de
rezolvat la serviciu, iar acest lucru ar putea crea oarecare
tensiune în cuplu. O altã chestiune ce ar trebui rezolvatã este

cea a banilor, Capricornii având de suportat consecinþele.

VÃRSÃTOR
Vãrsãtorii vor avea multe obstacole de înfruntat în carierã
ºi starea permanentã de alertã în care se vor afla va avea
consecinþe negative asupra sãnãtãþii. Partenerul încearcã

sã le distragã atenþia de la problemele de serviciu, dar fãrã prea mult
succes.

PEªTI
Zilele care urmeazã aduc pentru Peºti multe realizãri
profesionale. Colaborarea cu superiorii va fi excelentã. Totuºi,
aceste colaborãri reuºite nu se vor traduce încã în bani, aºa cã

Peºtii nu trebuie sã-ºi facã încã planuri de buget.

HOROSCOPSteaua bunicului



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.

Operator maºini unelte în ind. auto, presator
metale la rece,42 de ani, caut orice loc de muncã dintr-
o fabricã sau la îngrijirea unei persoane  vârstnice,
curãþenie etc. Seriozitate, decenþã, bun simþ. Sunt un
perfecþionist iubitor de ordine ºi curãþenie,cu mare
respect pt. toate fiinþele omeneºti. Aºtept rãspuns în
email: marvidiss@gmail.com  

Cosmenticianã, make up artist cu diplomã ºi
experienþã 11 ani în domeniu, doresc colaborare sau
angajare. Sunt vorbitoare de limba germanã nivel A2.
Email: 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.

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

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.

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

Domn 54 de ani, doresc loc de muncã în orice
domeniu. Cunosc limba românã ºi maghiarã. Telefon:
015171215898.

Doamnã 56 ani, doresc loc de muncã într-o
familie vorbitori de limba românã pentru îngrijirea
persoanelor vârsnice, dar ºi a altor atribuþiuni în
gospodãrie. Menþionez cã nu ºtiu limba germanã.
Telefon: 015215813089.

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

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
Famile mixtã (sas ºi român) cu 3 copii.

Cãutãm locuinþã sau casã cu 4-5 camere
de închiriat în localitatea Nürnberg sau

împrejurimi. Telefon: 0160 3373128.

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

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

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

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

Tânãr 32 ani, caut de lucru în orice domeniu.
Locuiesc în Nürnberg. Am lucrat ca: electrician, tehni-
cian sisteme alarmã, fotograf. Înþeleg ºi vorbesc puþin
germanã, dar vorbesc ºi scriu foarte bine engleza. 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: gastrono-
mie, hotelier, restaurant, fabricã de ambalat mezeluri, fa-
bricã 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

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.

Suntem doi tineri care curând vom deveni pãrinþi
si cãutam un apartament cu 3 camere pânã în  550 Euro
fãrã cheltuieli! Vã mulþumim! Nr de tel 015145089857

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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oportunitatea de a ne trimite anunþul dumneavoastrã absolut gratuit. Vã aºteptãm!

Talon pentru anunþ gratuit 
- PENTRU PERSOANE FIZICE -

Nume___________________________________; 

Prenume ________________________________;

Adresa __________________________________

Telefon __________________________________;

Text anunþ:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

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

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

Rubrica:

vânzãri-cumpãrãri     cereri-oferte muncã     matrimoniale     diverse
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Doreºti sã faci parte din membrii
Asociaþiei DACIA e.V. din Nürnberg?

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

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

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

colabora!

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