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Succesul
incontestabil al
evenimentului cultural
organizat, în 28 aprilie 2011,
la MehrGenerationenHaus (Casa
Tuturor Generaþiilor) din Nürnberg -
Germania, se datoreazã atât talentului
înnãscut de bun ºi eficient organizator al
Ionelei van Rees-Zota, cât ºi interesului
comunitãþii româneºti din localitate pentru
limba ºi cultura românã. Pagina 2
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Momentul aniversar legat de împlinirea
unui an de zile de la deschiderea Bibliotecii
Româneºti „Ion Minulescu” a fost pus în
lumina reflectoarelor în contextul unei
agende culturale variate care a inclus: un
discurs introductiv susþinut de Ionela van
Rees-Zota, vicepreºedinta Platformei
Culturale „AªII ROMÂNI”, descrierea
proiectului “NU LÃSAÞI LIMBA
ROMÂNÃ SÃ MOARÃ” ºi douã  prezentãri
de carte. 

De asemenea, subiectul botezãrii
Centrului Cultural Româno-German ºi
transformarea lui în Centrul Cultural
„Dacia”-  prin preluarea Asociaþiei „Dacia”
de cãtre Ionela van Rees -Zota, în calitate de
preºedinte, a fost tratat cu deosebit interes ºi
expus cu real entuziasm. 

Dubla prezentare de carte a fost
prefiguratã de citirea mesajului primit din
partea d-nei Brânduºa Predescu Consul
general de la Consulatul General de la
München care ºi-a exprimat admiraþia faþã de
realizãrile obþinute de membrii ºi
colaboratorii Platformei Culturale AªII
ROMÂNI .

“Doresc sã felicit Asociaþia Aºii Români
pentru activitatea de promovare a culturii
române în Germania, precum ºi pentru
proiectele desfãºurate în domenii diferite,
menite a spori coeziunea comunitãþii
româneºti din regiunea Nürnberg, precum ºi
vizibilitatea acesteia în zonã. 

Evenimentul care are loc în aceastã
searã dovedeºte încã o datã diversitatea
preocupãrilor asociaþiei ºi angajamentul în
promovarea limbii ºi literaturii româneºti
peste hotare. Românii din strãinãtate doresc
sã pãstreze legãtura cu þara, iar proiectele
asociaþiei dumneavoastrã le oferã o bunã
posibilitate de a face acest lucru. 

Doresc Asociaþiei Aºii Români mult

succes în continuare în organizarea de
evenimente culturale, precum ºi în
„câºtigarea” unor personalitãþi importante
ale culturii române care sã participe la
aceste evenimente. De asemenea, doresc
Centrului Cultural Româno-German Dacia
sã stimuleze interesul cât mai multor
persoane pentru România ºi cultura românã.
Bibliotecii îi doresc un numãr cât mai mare
de cititori.”(Brânduºa Predescu, Consul
general al României la München)

A urmat lansarea cãrþii „Introducere în
managementul serviciilor de bibliotecã”
scrisã de Liliana Moldovan, lucrare de
biblioteconomie apãrutã în acest an la editura
Dacia, din Cluj-Napoca. 

În continuare, invitaþii au urmãrit cu real
interes prezentarea  proiectului „Nu lãsaþi
limba românã sã moarã”, care a avut ca
obiectiv central constituirea Bibliotecii
româneºti “Ion Minulescu” din Nürnberg .
Prezentarea a fost realizatã de Liliana
Moldovan sub forma unui dicurs textual ºi
ilustrat, pe parcursul cãruia s-a derulat
povestea constituirii ºi dezvoltãrii bibliotecii
din Germania 

Inauguratã în 7 aprilie 2010, Biblioteca
“Ion Minulescu” trebuie receptatã ca un mic
templu al culturii  ºi limbii române. Ea este
proiectatã ca un spaþiu cultural autohton
românesc ºi pune la dispoziþia cetãþenilor
români din Nürnberg ºi din împrejurimi un
fond de carte variat care cuprinde peste 7000
de cãrþi în limba românã ºi 1000 de cãrþi în
limba germanã.

Pe parcursul unui an de activitate
Biblioteca „Ion Minulescu” ºi-a îndreptat
interesul spre :

•organizarea bibliotecii ca  centru info-
documentar performant,

•transformarea organizaþiei în centru de
socializare ºi comunicare interculturalã,

•oferirea unui cadru util de instruire ºi
educaþie,

•înfiinþarea unei ludoteci,
•constituirea unui punct de informare

turisticã ºi comunitarã
De asemenea, dintre obiectivele realizate

pânã în prezent sunt de menþionat:
1.Constituirea fondului de documente de

bibliotecã format din cãrþi editate în cea mai
mare parte în limba românã ºi germanã
(cuprinzând peste 7000 de cãrþi, CD-uri,
publicaþii seriale…)

2.Organizarea  expoziþiei  permanente
„Ion Minulescu”

3.Alcãtuirea fondului de carte „Ion
Minulescu”

4.Formarea unei colecþii de cãrþi
„Eminescu”, destinatã cercetãrii operei
eminesciene.

Revenind la seara zilei de 28 aprilie de la
Casa Tuturor Generaþiilor, remarcabilã s-a
dovedit intervenþia doamnei Elena Toma,
realizator la „Radio R România”- fondat ºi
condus de Berthold Staicu (post de radio care
face parte din structura „Platformei Culturale
AªII ROMÂNI” ºi se aflã în incinta
bibliotecii). Distinsa doamnã a avut
amabilitatea de a face o succintã  prezentare
a „Antologiei scriitorilor români
contemporani din întreaga lume”, volum
editat în acest an de scriitoarea Lygia
Diaconescu. De asemenea, invitata din
România (Elena Toma) a citit scrisoarea
trimisã de autoarea antologiei,  care scria:
”Cu pãrere de rãu cã nu pot ajunge la
lansarea proprie ºi cu încredere cã mã veþi
suplini cu succes, tu, Elena Toma ºi Liliana
Moldovan , cu atât mai mult cu , cât numele
Ionela van Rees- Zota ºi  Liliana Moldovan
se regãsesc în „Antologie” , graþie talentului
înnãscut de scriitori români, recunoscuþi în
întreaga lume ºi deosebit de apreciaþi, alãturi
de alte nume marcante din USA , Australia ,
Anglia , România , Canada , etc. Sper ca anul
viitor sã lansam o noua Antologie , de asta
data în limba românã- francezã (prezenta
fiind editatã în limba românã- englezã).
Dorim în acest mod sã creãm o legãturã mai
puternicã între scriitorii din întreaga lume,
schimburi culturale, simpozioane, talentul
fiind cel mai puternic liant”.

În manierã ineditã ºi emoþionantã, Elena
Toma i-a purtat pe românii prezenþi la Casa
Tuturor Generaþiilor din Nürnberg prin
universul poeziei recitând câteva versuri din
volumul domniei sale „Maimuþa de
mãtase”, apoi a împãrtãºit publicului câteva
din experienþele de viaþã uluitoare prin care a
trecut, a evocat episoade existenþiale
zdrobitoare, care mãrturisesc despre evoluþia
relaþiei pe care o are Elena Toma cu
divinitatea.

Vraja a fost întreruptã în mod delicat de
Ionela van Rees -Zota, care a atras atenþia
participanþilor cu vestea preluãrii Asociaþiei
„Dacia”- de la Alexandru Schäfer- Gîrleanu
ºi Nicolaus Gundel - ºi a transformãrii
centrului cultural româno-german, în
Centrul Cultural „Dacia”.

Spre finalul serii, întâlnirea a adoptat o
þinutã festivã ºi s-a încheiat cu urãri de viaþã
lungã ºi multe realizãri pentru biblioteca
românilor din Nürnberg ºi pentru Centrul
Cultural „Dacia” din aceastã localitate,  în
acompaniamentul aplauzelor ºi urãrilor de
„la mulþi ani”, oferite cu generozitate de
participanþii la eveniment.

Liliana Moldovan 
Director onorific al Bibliotecii 

„Ion Minulescu”din Nürnberg
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Suntem bolnavi. Suntem
bolnavi ºi naivi. Ne-am
obiºnuit sã tratãm efectul,
fãrã a da importanþã,
vreodatã, cauzei. Tocmai de
aceea toate rezultatele sunt
temporare. Suntem super-
ficiali ºi tributari efectului
imaginii. Ce este terorismul
ºi de ce a apãrut? ªtim asta? 

Osama ben Laden a fost omorât. Inamicul public nr.1 nu
mai existã. Existã însã....inamicul public nr.2...ºi nr.3...care
vor deveni nr.1 ºi nr.2...ºi aºa mai departe. Rãzboiul continuã.
Ura, violenþa, fanatismul islamului extremist nu au murit
odatã cu ben Laden. 

Al-Qaida este cel mai cunoscut brand terorist, dar nu e
singurul. ªi nu este organizat „în sistem european”, aºa cum
suntem obiºnuiþi sã judecãm lucrurile. Pur ºi simplu au celule,
peste tot ºi oriunde nu te aºtepþi, care nu comunicã între ele.
Te poþi aºtepta la orice, oricând, oriunde. Fãrã îndoialã, în
aceste condiþii, dispariþia teroristului saudito-yemenit este o
mare izbândã. Nu înseamnã însã cã victoria din Afganistan e
mai aproape. Nici cu un pas. E doar un câºtig psihologic, doar
o imagine a unei victorii iluzorii. 

Cum rãmâne cu grupãrile aliate ale al -Qaida, salafiºtii din
Algeria ºi luptãtorii al-Shabab din Somalia? Ayman al
Zawahiri, „creierul operaþiunilor” este printre noi. De ani buni
ºtim cã ben Laden suferea de o severã boalã de rinichi, care
necesita zilnic dializã. Ne-am încãpãþânat sã-l cãutãm, ani de
zile, ascuns prin peºteri, fãrã posibilitatea de a se trata. De ce?
Pentru cã nu ºtim nimic sau mai nimic despre non-europeni.

Ce ºtim despre talibani sau despre Reþeaua Haqqani? Ce
ºtim despre Pakistan? Este o lume necunoscutã nouã, condusã
de principii strãine nouã. Noi nu putem pricepe nici mãcar ce
se întâmplã în Rusia.

Cât de sigurã e lumea... când fiica unui director executiv
de la Lukoil a fost gãsitã moartã, într-un ºanþ, la topirea
zãpezii? 

Operaþiunea „Geronimo” a fost încununatã de succes.
Osama ben Laden a fost omorât. Dar ben Laden...s-a nãscut
odatã cu operaþiunea „Cyclone”, din timpul Rãzboiului Rece,
când CIA i-a lovit pe ruºi, în Afganistan. Ben Laden, dacã nu
a fost un vis urât, a fost, aºadar, un experiment CIA...scãpat
de sub control. Iar oamenii experimenteazã mereu. ªi
mereu...ceva ne scapã de sub control. Cãutãm tratamente, în
laboratoare...ºi viruºii ne scapã de sub control. Construim
centrale atomice...ºi ne scapã de sub control. ªi istoria se
repetã. ?ineþi minte cum se spune cã a dispãrut Atlantida?
Erau atât de avansaþi tehnologic, experimentau atât de
mult...încât toate...au scãpat, într-o zi, de sub control. 

Este o nouã provocare. Lumea s-a schimbat odatã cu
plecarea lui ben Laden, a devenit puþin mai sigurã. E timpul
sã lãsãm experimentele, e timpul sã ne întoarcem spre cauzele
problemelor. ªi dacã nu...atunci vom fi a doua Atlantidã, din
pãcate nici la jumate dezvoltatã, în ceea ce priveºte
tehnologia, care va fi sortitã pieirii. Poate cã timpul ne
preseazã, dar nu ne obligã la un rãzboi continuu, al cãrui final
ne este cunoscut. Jocul de Domino are reguli simple...s-a
vãzut în Egipt, Libia, Siria. 

Ioana Diaconu
Grecia

Domino
EEDDIITTOORRIIAALL
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Momentul aniversar legat de împlinirea
unui an de zile de la deschiderea Bibliotecii
Româneºti „Ion Minulescu” a fost pus în
lumina reflectoarelor în contextul unei
agende culturale variate care a inclus: un
discurs introductiv susþinut de Ionela van
Rees-Zota, vicepreºedinta Platformei
Culturale „AªII ROMÂNI”, descrierea
proiectului “NU LÃSAÞI LIMBA
ROMÂNÃ SÃ MOARÃ” ºi douã  prezentãri
de carte. 

De asemenea, subiectul botezãrii
Centrului Cultural Româno-German ºi
transformarea lui în Centrul Cultural
„Dacia”-  prin preluarea Asociaþiei „Dacia”
de cãtre Ionela van Rees -Zota, în calitate de
preºedinte, a fost tratat cu deosebit interes ºi
expus cu real entuziasm. 

Dubla prezentare de carte a fost
prefiguratã de citirea mesajului primit din
partea d-nei Brânduºa Predescu Consul
general de la Consulatul General de la
München care ºi-a exprimat admiraþia faþã de
realizãrile obþinute de membrii ºi
colaboratorii Platformei Culturale AªII
ROMÂNI .

“Doresc sã felicit Asociaþia Aºii Români
pentru activitatea de promovare a culturii
române în Germania, precum ºi pentru
proiectele desfãºurate în domenii diferite,
menite a spori coeziunea comunitãþii
româneºti din regiunea Nürnberg, precum ºi
vizibilitatea acesteia în zonã. 

Evenimentul care are loc în aceastã
searã dovedeºte încã o datã diversitatea
preocupãrilor asociaþiei ºi angajamentul în
promovarea limbii ºi literaturii româneºti
peste hotare. Românii din strãinãtate doresc
sã pãstreze legãtura cu þara, iar proiectele
asociaþiei dumneavoastrã le oferã o bunã
posibilitate de a face acest lucru. 

Doresc Asociaþiei Aºii Români mult

succes în continuare în organizarea de
evenimente culturale, precum ºi în
„câºtigarea” unor personalitãþi importante
ale culturii române care sã participe la
aceste evenimente. De asemenea, doresc
Centrului Cultural Româno-German Dacia
sã stimuleze interesul cât mai multor
persoane pentru România ºi cultura românã.
Bibliotecii îi doresc un numãr cât mai mare
de cititori.”(Brânduºa Predescu, Consul
general al României la München)

A urmat lansarea cãrþii „Introducere în
managementul serviciilor de bibliotecã”
scrisã de Liliana Moldovan, lucrare de
biblioteconomie apãrutã în acest an la editura
Dacia, din Cluj-Napoca. 

În continuare, invitaþii au urmãrit cu real
interes prezentarea  proiectului „Nu lãsaþi
limba românã sã moarã”, care a avut ca
obiectiv central constituirea Bibliotecii
româneºti “Ion Minulescu” din Nürnberg .
Prezentarea a fost realizatã de Liliana
Moldovan sub forma unui dicurs textual ºi
ilustrat, pe parcursul cãruia s-a derulat
povestea constituirii ºi dezvoltãrii bibliotecii
din Germania 

Inauguratã în 7 aprilie 2010, Biblioteca
“Ion Minulescu” trebuie receptatã ca un mic
templu al culturii  ºi limbii române. Ea este
proiectatã ca un spaþiu cultural autohton
românesc ºi pune la dispoziþia cetãþenilor
români din Nürnberg ºi din împrejurimi un
fond de carte variat care cuprinde peste 7000
de cãrþi în limba românã ºi 1000 de cãrþi în
limba germanã.

Pe parcursul unui an de activitate
Biblioteca „Ion Minulescu” ºi-a îndreptat
interesul spre :

•organizarea bibliotecii ca  centru info-
documentar performant,

•transformarea organizaþiei în centru de
socializare ºi comunicare interculturalã,

•oferirea unui cadru util de instruire ºi
educaþie,

•înfiinþarea unei ludoteci,
•constituirea unui punct de informare

turisticã ºi comunitarã
De asemenea, dintre obiectivele realizate

pânã în prezent sunt de menþionat:
1.Constituirea fondului de documente de

bibliotecã format din cãrþi editate în cea mai
mare parte în limba românã ºi germanã
(cuprinzând peste 7000 de cãrþi, CD-uri,
publicaþii seriale…)

2.Organizarea  expoziþiei  permanente
„Ion Minulescu”

3.Alcãtuirea fondului de carte „Ion
Minulescu”

4.Formarea unei colecþii de cãrþi
„Eminescu”, destinatã cercetãrii operei
eminesciene.

Revenind la seara zilei de 28 aprilie de la
Casa Tuturor Generaþiilor, remarcabilã s-a
dovedit intervenþia doamnei Elena Toma,
realizator la „Radio R România”- fondat ºi
condus de Berthold Staicu (post de radio care
face parte din structura „Platformei Culturale
AªII ROMÂNI” ºi se aflã în incinta
bibliotecii). Distinsa doamnã a avut
amabilitatea de a face o succintã  prezentare
a „Antologiei scriitorilor români
contemporani din întreaga lume”, volum
editat în acest an de scriitoarea Lygia
Diaconescu. De asemenea, invitata din
România (Elena Toma) a citit scrisoarea
trimisã de autoarea antologiei,  care scria:
”Cu pãrere de rãu cã nu pot ajunge la
lansarea proprie ºi cu încredere cã mã veþi
suplini cu succes, tu, Elena Toma ºi Liliana
Moldovan , cu atât mai mult cu , cât numele
Ionela van Rees- Zota ºi  Liliana Moldovan
se regãsesc în „Antologie” , graþie talentului
înnãscut de scriitori români, recunoscuþi în
întreaga lume ºi deosebit de apreciaþi, alãturi
de alte nume marcante din USA , Australia ,
Anglia , România , Canada , etc. Sper ca anul
viitor sã lansam o noua Antologie , de asta
data în limba românã- francezã (prezenta
fiind editatã în limba românã- englezã).
Dorim în acest mod sã creãm o legãturã mai
puternicã între scriitorii din întreaga lume,
schimburi culturale, simpozioane, talentul
fiind cel mai puternic liant”.

În manierã ineditã ºi emoþionantã, Elena
Toma i-a purtat pe românii prezenþi la Casa
Tuturor Generaþiilor din Nürnberg prin
universul poeziei recitând câteva versuri din
volumul domniei sale „Maimuþa de
mãtase”, apoi a împãrtãºit publicului câteva
din experienþele de viaþã uluitoare prin care a
trecut, a evocat episoade existenþiale
zdrobitoare, care mãrturisesc despre evoluþia
relaþiei pe care o are Elena Toma cu
divinitatea.

Vraja a fost întreruptã în mod delicat de
Ionela van Rees -Zota, care a atras atenþia
participanþilor cu vestea preluãrii Asociaþiei
„Dacia”- de la Alexandru Schäfer- Gîrleanu
ºi Nicolaus Gundel - ºi a transformãrii
centrului cultural româno-german, în
Centrul Cultural „Dacia”.

Spre finalul serii, întâlnirea a adoptat o
þinutã festivã ºi s-a încheiat cu urãri de viaþã
lungã ºi multe realizãri pentru biblioteca
românilor din Nürnberg ºi pentru Centrul
Cultural „Dacia” din aceastã localitate,  în
acompaniamentul aplauzelor ºi urãrilor de
„la mulþi ani”, oferite cu generozitate de
participanþii la eveniment.

Liliana Moldovan 
Director onorific al Bibliotecii 

„Ion Minulescu”din Nürnberg
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Suntem bolnavi. Suntem
bolnavi ºi naivi. Ne-am
obiºnuit sã tratãm efectul,
fãrã a da importanþã,
vreodatã, cauzei. Tocmai de
aceea toate rezultatele sunt
temporare. Suntem super-
ficiali ºi tributari efectului
imaginii. Ce este terorismul
ºi de ce a apãrut? ªtim asta? 

Osama ben Laden a fost omorât. Inamicul public nr.1 nu
mai existã. Existã însã....inamicul public nr.2...ºi nr.3...care
vor deveni nr.1 ºi nr.2...ºi aºa mai departe. Rãzboiul continuã.
Ura, violenþa, fanatismul islamului extremist nu au murit
odatã cu ben Laden. 

Al-Qaida este cel mai cunoscut brand terorist, dar nu e
singurul. ªi nu este organizat „în sistem european”, aºa cum
suntem obiºnuiþi sã judecãm lucrurile. Pur ºi simplu au celule,
peste tot ºi oriunde nu te aºtepþi, care nu comunicã între ele.
Te poþi aºtepta la orice, oricând, oriunde. Fãrã îndoialã, în
aceste condiþii, dispariþia teroristului saudito-yemenit este o
mare izbândã. Nu înseamnã însã cã victoria din Afganistan e
mai aproape. Nici cu un pas. E doar un câºtig psihologic, doar
o imagine a unei victorii iluzorii. 

Cum rãmâne cu grupãrile aliate ale al -Qaida, salafiºtii din
Algeria ºi luptãtorii al-Shabab din Somalia? Ayman al
Zawahiri, „creierul operaþiunilor” este printre noi. De ani buni
ºtim cã ben Laden suferea de o severã boalã de rinichi, care
necesita zilnic dializã. Ne-am încãpãþânat sã-l cãutãm, ani de
zile, ascuns prin peºteri, fãrã posibilitatea de a se trata. De ce?
Pentru cã nu ºtim nimic sau mai nimic despre non-europeni.

Ce ºtim despre talibani sau despre Reþeaua Haqqani? Ce
ºtim despre Pakistan? Este o lume necunoscutã nouã, condusã
de principii strãine nouã. Noi nu putem pricepe nici mãcar ce
se întâmplã în Rusia.

Cât de sigurã e lumea... când fiica unui director executiv
de la Lukoil a fost gãsitã moartã, într-un ºanþ, la topirea
zãpezii? 

Operaþiunea „Geronimo” a fost încununatã de succes.
Osama ben Laden a fost omorât. Dar ben Laden...s-a nãscut
odatã cu operaþiunea „Cyclone”, din timpul Rãzboiului Rece,
când CIA i-a lovit pe ruºi, în Afganistan. Ben Laden, dacã nu
a fost un vis urât, a fost, aºadar, un experiment CIA...scãpat
de sub control. Iar oamenii experimenteazã mereu. ªi
mereu...ceva ne scapã de sub control. Cãutãm tratamente, în
laboratoare...ºi viruºii ne scapã de sub control. Construim
centrale atomice...ºi ne scapã de sub control. ªi istoria se
repetã. ?ineþi minte cum se spune cã a dispãrut Atlantida?
Erau atât de avansaþi tehnologic, experimentau atât de
mult...încât toate...au scãpat, într-o zi, de sub control. 

Este o nouã provocare. Lumea s-a schimbat odatã cu
plecarea lui ben Laden, a devenit puþin mai sigurã. E timpul
sã lãsãm experimentele, e timpul sã ne întoarcem spre cauzele
problemelor. ªi dacã nu...atunci vom fi a doua Atlantidã, din
pãcate nici la jumate dezvoltatã, în ceea ce priveºte
tehnologia, care va fi sortitã pieirii. Poate cã timpul ne
preseazã, dar nu ne obligã la un rãzboi continuu, al cãrui final
ne este cunoscut. Jocul de Domino are reguli simple...s-a
vãzut în Egipt, Libia, Siria. 

Ioana Diaconu
Grecia

Domino
EEDDIITTOORRIIAALL

Succesul incontestabil al evenimentului cultural
organizat, în 28 aprilie 2011, la MehrGenerationenHaus

(Casa Tuturor Generaþiilor) din Nürnberg - Germania, 
se datoreazã atât talentului înnãscut de bun ºi 

eficient organizator al Ionelei van Rees-Zota, cât ºi
interesului comunitãþii româneºti din localitate pentru

limba ºi cultura românã.

Asociaþia DACIA e.V. din Nürnberg va
face cinste culturii ºi limbii române



E minunat sã trãieºti în mijlocul oamenilor
“ altfel”, cum îmi place sã spun iubitorilor de
cuvinte, melos, culoare, mesageri ai frumuseþii
spirituale spre sufletul omenesc.
De aceea, joi, 28 aprilie, 2011, la întâlnirea din
Nürnberg ocazionatã de botezul Centrului
Cultural DACIA, am citit cu emoþie mesajului
trimis de d-na Lygia Diaconescu - Director
General Revista Româno-Canado-Americanã
STARPRESS. Prinsã în vârtejul lansãrii, în
California, a propriei cãrþi: “Antologia
scriitorilor români contemporani din întreaga
lume”, d-na Lygia Diaconescu nu a putut
participa la evenimentul din Nürnberg, dar prin
mesajul transmis, am simþi-o alãturi de întreaga
adunare venitã sã cinsteascã lãcaºul de culturã

din inima Germaniei. Redau un fragment din
mesajul transmis:

“Cu pãrere de rãu cã nu pot ajunge la
lansarea propriei cãrþi, ºi cu încredere cã mã
veþi suplini cu succes, tu, Elena Toma ºi Liliana
Moldovan, cu atât mai mult cu cât numele tãu,
Ionela van rees Zota ºi al Lilianei Moldovan se
regãsesc în Antologie, graþie talentului înnãscut
de scriitori români, recunoscuþi în întreaga
lume ºi deosebit de apreciaþi, alãturi de alte
nume marcante din USA, Australia, Anglia,
România, Canada, etc., sper ca anul viitor sã
lansãm o nouã Antologie, de data aceasta în
limba românã-francezã, urmatã de o Antologie
a Scriitorilor Contemporani din Întreaga Lume,
de diferite naþionalitãþi, în parteneriat cu

Ambasadele strãine din România, în limba de
origine ºi limba englezã. Dorim în acest mod sã
creãm o legãturã mai puternicã între scriitori
din întreaga lume, schimburi culturale,
simpozioane, talentul fiind cel mai puternic
liant. Doresc sã demarãm proiecte culturale în
parteneriat, întru bucurarea sufletului
îndrãgostit de frumos, prin literaturã, muzicã,
picturã, sculpturã. “- Lygia Diaconescu

Citind aceste rânduri, acolo, în faþa
invitaþilor, m-a încercat un imens sentiment de
neputinþã. Eu, în þara mea, printre românii mei,
am demarat asemenea proiecte.

Cine îºi mai aminteºte de CLUB XXL -
Clubul Oamenilor Excepþionali ºi al Mãrimilor
Excepþionale, Miss ºi Mister XXL, Miss ºi

Mister Evergreen, prima echipã de manechine
supraponderale de toate vârstele, manechine de
vârsta a 3-a, prezentãri de modã XXL,
Discoteca XXL, Cafeneaua vârstei a 3-a,
Clubul Pensionarilor, evenimente unice în
Europa anilor 1996-2000, evenimente trãite
intens de întreaga societate românã. Dar nimeni
nu ºtie preþul pe care l-am plãtit eu. Am fost
marginalizatã, eliminatã pur ºi simplu, pentru a
nu mai deranja neputinþa altora, pentru a nu
mai face dovada cã... dacã vrei ºi crezi în
puterea ta ºi în Dumnezeu, locul adevãrului, al
frumuseþii ºi al Cuvântului bunului Dumnezeu
triumfã.

Mult succes, vã doresc din toatã inima !
Elena Toma 
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Antologia scriitorilor
români contemporani
din întreaga lumea a

fost lansatã 
la Nürnberg

Acum câteva sãptãmâni mi-a fost încredinþatã cu toatã încrederea Asociaþia
DACIA de cãtre distinºii domni: Nicolaus Gundel ºi Alexandru Schäfer-
Gîrleanu, Preºedinþii acesteia cu urarea de a duce mai departe ceea ce aceºtia au
început în anul 2004. Nimic nu este mai minunat pe aceastã lume decât sã þi se
recunoascã munca, sã le placã celor din jurul tãu ceea ce faci, dar nu în ultimul
rând sã ai asemena onoare de a prelua ceea ce alþii au înfãptuit cu ceva timp în
urmã pentru a duce mai departe spre culmile cele mai înalte munca tuturor. În
semn de mulþumire ºi respect pentru gestul fãcut, în data de 28 aprilie, exact la
un an de când s-a deschis Centrul Cultural ºi Biblioteca Ion Minulescu, s-a oficiat
botezul Centrului Cultural Româno- German cu numele DACIA. Munca
începutã de staful asociaþiei DACIA va fi dusã mai departe de subsemnata,
împreunã cu Vicepreºedinta asociaþiei Monika Fronius ºi membrii existenþi.

Pe aceastã cale, îi invitãm pe toþi cei care vor dori sã se alãture muncii noastre,
sã facã parte din membrii asociaþii DACIA e.V. sã ne contacteze. În patrimoniul
acesteia avem: Centrul Cultural Româno- German DACIA, Biblioteca Ion
Minulescu ºi ziarul VOCEA TA. Orice idee sau sfat sunt binevenite.  De
asemenea, dacã eºti nou venit în Germania, ai nevoie de o consultanþã juridicã,
locuinþã, contabilitate, probleme sociale sau vrei sã înveþi limba germanã sau
românã poþi apela la noi.

Echipa noastrã de profesionoºti îþi este alãturi apelând la: 0160 3373128 sau
scriindu-ne la: asii.romani@yahoo.com

Ionela van Rees-Zota

Mi-aduc aminte cã avusesem o iarnã grea. Vremurile îmi
dãdeau de furcã. Viitorul îmi pãrea umbrit. O groazã de
întrebãri se ridicau în faþa mea ca o perdea de copaci ce te
împiedicã sã vezi în adâncimea pãdurii. Dar acum era o
dimineaþã de primãvarã târzie. Aproape varã.

Plecaþi de dimineaþã de la Augsburg am ajuns la München
pe la nouã. Era una din primele excursii de varã pe care le
fãceam în acel an. Eram la BUGA, o expoziþie despre
amenajarea grãdinilor. Multe flori, arhitecturã de gradinã,
mult verde, multe culori. Soarele ne mângâia dându-ne de
ºtire cã a venit din nou de partea noastrã.

E liniºte. Acea liniºte a parcurilor întinse sau ale
câmpurilor din jurul oraºelor. Ici-colo, copii. Aleargã însetaþi
de joacã, lãsaþi în voia lor cu siguranþa cã nu are ce sã li se
întâmple fiind sub supravegherea redusã la instinct a maturilor
însoþitori. Am mers ceva ºi la un moment dat ne-am oprit sã
ne odihnim. Cred cã vroiam sã mâncãm o îngheþatã. Era
binevenitã într-o frumoasã, însoritã dimineaþã de început de
varã. În umbra unui copac, culcatã pe iarba verde crudã ºi
primitoare, între trifoi ºi mici margarete stã întinsã pe spate
Bettina cu cei aproape ºase ani ai sãi. Sãndãluþele ei solide,
pentru copii activi, roºii cu niºte
discrete dunguliþe galbene îi încalþã
tãlpile. Tãlpile aratã în sus cu gleznele
înfipte lejer în iarbã. Picioruºe albe,
însetate de soare, încolþesc subþiri din
sandale. Câteva vânãtãi mãrturisesc despre vitejiile ei pe
câmpul de joacã. Pe genunchiul stâng, mai jumulit decât cel
drept, troneazã învingãtoare o zgârieturã de vre-o patru
centimetri, pe cale de vindecare.

Rochiþa de bumbac, într-un model de flori vesele în nuanþe
de roz ºi alb se desfaºoarã peste ea de deasupra genunchilor
pânã sub gât. Fãrã mâneci, rochia aratã ca un trapez cu latura
mai lungã deasupra genunchilor ºi cea numai puþin mai
îngustã în jurul umerilor. Mâinile îndoite de la cot sprijinã
capul, din spate, în poziþia preferatã a omului care vrea sã se
odihneascã ºi totuºi sã cuprindã lumea dintr-o privire.

Lângã ea, în dreapta, între cap ºi puþin sub cotul drept stã
aruncatã în iarbã o patã roz închis, pãlãria aia a ei pe care
maturii ãºtia o obligã mereu sã o poarte când umblã sub soare.

Mi-aduc aminte cã avusesem o iarnã grea. Vremurile îmi
dãdeau de furcã. Viitorul îmi pãrea umbrit. O groazã de
întrebãri se ridicau în faþa mea ca o perdea de copaci ce te
împiedicã sã vezi în adâncimea pãdurii. Aºteptam viitorul cu
resemnarea celui ce crede cã partea cea mai lipsitã de griji a
vieþii sale se îndepãrteazã galopant, ireversibil, cu precizia
glonþului unei arme de vânãtoare performante, activatã de
mâna indiferentã a sorþii. Soarta asta care nu cruþã, nu se-
nduplecã ºi nu-ºi opreºte miºcãrile. Acele miºcãri mereu

spastice, necontrolate, ca ale unui ºaman în transã aruncat
nefiresc în raionul de porþelanuri ale nobilului butic ce abea
începusem sã-l pun la punct cu uºurinþa timpului pierdut.

În liniºtea dimineþii târzii, cãlduroase, aproape de amiazã,
îmi doream sã mã aºez lângã Bettina ºi sã degust ºi eu clipa.
Aproape necontrolat, cu miºcãri coordonate de un necunoscut,
am luat camera sã-i fac o pozã. Uneori simþim instinctiv, cã un
moment e important. Probabil avem aceeaºi neliniºte pe care
o au unele animale ce presimt cutremurul sau glonþul
vânãtorului. Nu ºtim de ce, dar neliniºtea e acolo. Aºteptãm
încordaþi deznodãmântul. Totul se petrece rapid. Te desprinzi
de toate detaliile neimportante care te înconjoarã ºi te afli într-
o lume paralelã în care ceea ce aºtepþi încordat va veni cu
precizia ºi puterea trenurilor elveþiene. Observasem zâmbetul
Bettinei. Acel zâmbet pe care-l cunosc la ea de când s-a nãscut
ºi-am vãzut-o crescând la adãpostul familiei ideale. Acel
zâmbet care emanã siguranþã, încredere în sine, în cei care te
poartã ºi pe care îi porþi. Acel zîmbet ºotiu care-þi spune:
„Viaþa e o ºaradã nostimã pe care vreau sã o dezleg.”
Zâmbetul care-þi spune „Cu mine e totul în ordine, vreau sã
trãim, hai sã ne jucãm!” Numai cã, în vizorul aparatului de

fotografiat se nãºtea o imagine ce
disona cu tabloul sumbru din capul
meu. Cu zece luni în urmã, la sfârºitul
verii anului trecut ne-a fost luat fãrã
preaviz Willi, tatãl Bettinei. Dupã

calvarul unor puþine dar interminabile zile se stinsese fãrã
ºansa de a ne spune adio sau la revedere. O toamnã grea, o
iarnã sumbrã bîntuiserã ºi aºternuserã praf, frig ºi fricã atunci
când ºamanul în transã a intrat neinvitat în raionul de
porþelanuri al buticului meu. Douã gânduri încep sã-mi treacã
fulgerãtor prin cap în timp ce apãs declanºatorul:

„Te uitã la ea! Cu un singur zâmbet te ajutã sã mãturi
cioburile din mintea ta. Ce-ar fi sã înveþi de la ea! Sã-þi
construieºti un raion de jucãrii. În mijlocul lui, la loc de cinste
sã stea obiectul ciunt, haios ºi colorat format prin alipirea
cioburilor obiectelor sparte. Atenþie, cioburile pot tãia! Dar ce
e o zgârieturã pe lângã zâmbetul propriu care-þi spune: „Viaþa
e o ºaradã nostimã pe care vreau sã o dezleg.”

Al doilea gând îmi dezleagã fiinþa:
„Ura, vine vara!”
Au trecut ceva ani de la acea pozã. ªi încã reuºesc sã mã

bucur de varã. Chiar ºi în zilele cu ploaie. Intru atunci
împreunã cu vizitatorii mei în raionul de jucãrii din nobilul
butic ce încã îl pun la punct cu uºurinþa timpului pierdut.
ªamanul e ºeful magazinului. Mi-e fricã de el când intrã în
transã. Dar e cel mai fidel angajat.

Mulþumesc, Bettina!
Cãtãlin Rãduþã

Asociaþia DACIA e.V.
la loc de cinste...

Vine vara!



mai - iunie 2011Pagina 4

Muzica artistului Gheorghe
Gheorghiu, care recent a împlinit 35 de
ani de carierã, de la debutul sãu pe scena
muzicalã cu ocazia Cenaclului Flacãra,
are un mesaj simplu: dragostea pentru
oameni. Gigi ºi-a pãstrat acelaºi timbru
vocal cald ºi sensibil de la debutul sãu,
care continuã sã bucure sufletele
românilor iubitori de muzicã de calitate.
Am fost la spectacolul din Sacramento
unde alãturi de alþi români am mâncat
româneºte (mici, savarine ºi cremºnit),
am dansat româneºte, am cântat
româneºte, un loc unde cu toþii ne-am
simþit pentru 4 ore ca acasã în România.
Dacã noi nu am ajuns în România,
Gheorghe Gheorghiu împreunã cu
Autentic, Bambi ºi Cristi Faur ne-au
adus România aici la noi în State, în
Sacramento, mai aproape de sufletele
noastre. În periplul sãu muzical, Gigi
Gheorghiu care pentru 2 zile a fãcut o
haltã la Sacramento, a avut amabilitatea
ca la final de spectacol, sã stea de vorbã
cu mine la o ºuetã ca între prieteni.

VV: Gigi, bine ai venit între români
ºi dã-mi voie sã încep cu o întrebare
la care cred cã puþini români ºtiu
rãspunsul. Tu, ca ºi mine de altfel,
eºti originar din cel mai frumos oraº
al þãrii care este...
Gigi Gheorghiu:Ah, Braºovul, îmi

spune Gigi cu un zâmbet larg ºi plin de
sinceritate.

VV: Spune-mi te rog, când ai plecat
din Braºov?
Gigi Gheorghiu: Am plecat când

aveam 20 de ani din Braºov, când am
cântat pentru prima datã cu ocazia
Cenaclului Flacãra, ocazie cu care am
fost descoperit de poetul Adrian
Pãunescu ºi viaþa mea a luat alt curs.

VV:Când ai intrat în SUA ºi care a
fost itinerariul tãu pâna acum?
Gigi Gheorghiu: Am avut un

itinerariu extraordinar de când am intrat
prima datã în State, am început cu
Detroit, Chicago, New York,New
Jersey, Philadelphia, apoi in Florida
unde am stat o saptãmâna la plajã. A
urmat Las Vegas unde am stat aproape
trei sãptãmâni.

VV: Noi ne mai intersectãm pe
Facebook ºi acolo am vãzut cã zeiþa
Fortuna þi-a zâmbit din plin, din
fotografiile pe care le-ai postat.Ce s-
a întâmplat acolo?
Gigi Gheorghiu: Las Vegas este

baza noastrã de unde pornim ºi ne
organizãm. Într-adevãr, am avut noroc ºi
am câºtigat odatã 730 de dolari , odatã
250 de dolari ºi altãdatã 440 de dolari.
De obicei joc la maºini cu un dolar ºi am
o limitã de 20 de dolari, nu mã arunc cu
mulþi bani pentru cã ºtiu...cazinourile nu
sunt fãcute pentru noi sã cãºtigãm, aºa
cã am o limitã pe care mi-o impun ºi
dacã e sã câºtig ceva, mã retrag cu
câºtigul.

VV: Gigi, tu nu ai noroc numai în
cazinouri, dar se pare cã ºi la sexul
frumos, unde continui sã faci cuce-
riri ºi sã zdrobeºti inimioare împreu-
nã cu muzica ta sensibilã. Greºesc?

Gigi Gheorghiu: Dacã aveam
noroc la femei, eram însurat...

VV: Pãi nu trebuie sã fii neapãrat
însurat ca sã ai noroc la femei...
Gigi Gheorghiu: Ha, Ha ,Ha... aºa

o fi, dacã tu zici.

VV: Cum þi se pare SUA în general?
Dar românii din SUA?
Gigi Gheorghiu: America cred cã e

ok, în general, dar eu nu cred cã am sã
stau vreodatã aici pentru cã am o viaþã
foarte frumoasã în România, vara stau 4
luni la plajã, am turnee în þarã ºi câteva
locuri unde cânt. Locul fiecãruia este
acolo unde câºtigã ºi bani. Românii din
America cred ca ºi-au realizat o viaþã
mai bunã venind aici ºi sunt niºte
oameni prietenoºi care ne-au primit cu
braþele deschise.

VV: Te rog Gigi sã-mi spui câte ce-
va despre cea mai importantã per-
soana din viaþa ta, fata ta, Andra. Îþi
moºteneºte talentul muzical?
Gigi Gheorghiu: Andra are 22 de

ani ºi aºa de bine cânta cã cred cã eu am
moºtenit-o pe ea. Este studentã la UC
San Diego, unde studiazã Comunicare ºi
Relaþii Publice ºi cred cã locul ei este
aici, deºi i-a plãcut foarte mult în
România. Ar vrea sã stea în România ºi
poate o va face dupa ce va termina
facultatea.

VV: Care este secretul longevitãþii
tale muzicale? Crezi cã mesajul tau
muzical? Cine iþi compune muzica si
versurile?

Gigi Gheorghiu: Cred cã mesajul
muzical, eu în general am scris pentru ºi
despre oameni. Eu compun ºi scriu
versurile pieselor mele.

VV: Care a fost melodia ta de debut
când te-ai lansat la Cenaclul
Flacãra?
Gigi Gheorghiu: “Poveste veche”,

dar cred cã nu am mai cântat-o de vreo
13 ani.

VV: Ce proiecte muzicale are Gigi
Gheorghiu în viitorul apropiat?
Gigi Gheorghiu:Acum lucrez la un

nou album. Am scris deja o piesã, “
Viaþa de artist” se numeºte ºi curând am
sã mã întorc la New York sã mai
înregistrez vreo 5 piese.

VV: Care este itinerariul tãu
muzical în continuare?
Gigi Gheorghiu: Plecãm la Palms

Spring în California, apoi în Phoenix,
Arizona, apoi în Texas dupã care ne
întoarcem la Las Vegas unde stãm 6 zile.
De acolo plecãm la frig în Canada, îmi
vine sã mor când mã gândesc...

VV: Turneul se încheie pe 15
aprilie. În România când vei pleca
la mare ºi unde?
Gigi Gheorghiu: Pe 1 Mai voi fi în

Staþiunea Olimp, la Cireºica, unde este
cea mai frumoasã terasã-gradinã care
este full în fiecare vara ºi se ajunge
numai cu rezervare, care trebuie fãcutã
cu 10 zile înainte.

VV: Care este secretul tãu de ai atâ-
ta succes în rândul admiratoarelor

fie cã au 20 de ani sau 70 de ani?
Gigi Gheorghiu: Cred cã faptul cã

am cântat mult despre dragoste, femeile
sunt mult mai romantice decât barbaþii ºi
ele au prins mai bine mesajul din
cântecele mele.

VV: Ce sã te mai întreb ºi ai vrea sã
te intreb?
Gigi Gheorghiu: Întreabã-mã “Este

adevarãt cã viaþa ta de când te-ai nãscut
a fost o vacanþã?”

VV: Este adevarat cã te-ai nascut
sub o stea norocoasã ºi viaþa ta a
fost o vacanþã care nu se mai
terminã?
Gigi Gheorghiu: Da, viaþa mea a

fost ca o vacanþa ºi îmi place sã spun
lucrul ãsta.

VV: Gigi, îþi mulþumesc mult ºi îþi
doresc multe succese în continuare
ºi sper sã ne mai întâlnim mãcar pe
Facebook.
Gigi Gheorghiu: Cu mare drag

Vioryny, sper sã ne vedem mãcar pe
Facebook acolo în grupul “Braºoveni
uniþi-vã”. Numai bine!

A fost o searã minunatã,
româneascã, unde multe inimi tricolore
au rezonat cu muzica de suflet a lui Gigi
Gheroghiu, care iatã, are mulþi fani ºi
prieteni ºi aici pe coasta Pacificului.
Chitara ºi vocea lui Gigi Gheorghiu au
adus câteva ore de fericire ºi bucurie în
inimile românilor plecaþi din þarã ,dar
care nu au uitat sã-ºi aprecieze ºi sã-ºi
respecte valorile muzicale româneºti.

Viorel Vintilã

Viaþa ca o vacanþã...
cu Gigi Gheorghiu
Balul Mãrtiºorului organizat în Sacramento, USA de cãtre Viorel Nicula ºi revista
”Mioriþa”, a reunit artiºti de valoare din România în frunte cu Gheorghe
Gheorghiu. Gigi, cum îi spun prietenii, a rãmas acelaºi romantic incurabil,
un menestrel sensibil al secolului XXI , a cãrui muzicã uneºte suflete,
rãscoleºte nostalogii ºi stârneºte pasiuni. Gigi Gheorghiu se aflã într-un
lung periplu muzical în SUA ºi în Canada care a început în 12 ianuarie
ºi se va termina pe 15 aprilie. Un adevãrat tur de forþa de-a lungul ºi
de-a latul Statelor Unite ºi Canadei, cu spectacole în peste 20 de
oraºe din Statele Unite ºi Canada pentru românii plecaþi în
cãutarea unui destin mai fericit, care însã nu-ºi pot uita originile ºi
minunata muzicã româneascã care în clipe de restriºte este un
adevãrat balsam al sufletului. 

Nu încetez a mã minuna de originalitatea
noastrã, a românilor. Imediat dupã 1989 am asistat la
greve pentru a ieºi la pensie înainte de termen, pentru
mãrirea salariilor, pentru a nu ne privatiza
întreprinderile. Apoi la greve pentru a nu ieºi, pentru
a avea un loc de muncã, pentru a nu se privatiza,
pentru a primi bani pe nemuncã. Am asistat, fãrã a-
mi veni a crede, la dezastrul fãcut cu bunã ºtiinþã în
tot ceea ce venea dinainte de 1989. În uzine,
învãþãmânt, sãnãtate, agriculturã, etc.

Suntem þara, unicã în felul ei, în care se spunea ºi
se mai spune încã: „Cine-i harnic ºi munceºte, are tot
ce vrea; cine bea ºi chefuieºte, are tot aºa” sau „sus
munca, sã n-ajungem noi la ea”! ªi culmea este cã la
noi chiar funcþioneazã. Cã trãim din ce în ce mai greu
cu aceste „principii” este adevãrat, dar nu prea vãd a
se sinchisi cineva de asta. Oricât ai fi de tãbãcit de
timpurile în care trãim, tot te uluieºte sã auzi ºi sã
vezi cã nu are importanþã ce faci, nici mãcar dacã faci

ceva.
Ne extaziem în faþa gãinarilor, a ºmecherilor, a

celor ce se descurcã, am dori sã fim ca ei. Nici prin
cap nu ne trece cã din nimic, nimic nu iese, pentru cã
la români „dacã nu curge, picã”! Întâi croim, apoi
mãsurãm. 

La câþiva ani dupã 1989, începusem sã cred cã

am ajuns pe fundul prãpastiei, ºi cã obligatoriu vom
începe a urca, dar ºi aici ne omoarã originalitatea;
mai sãpãm o groapã, mai coborâm o treaptã, dar în
sus nicicum. ªi, deºi iluzia este cã mergem înainte,
luminiþa de la capãtul tunelului e din ce în ce mai
departe. Gândeºti cã ne vom deºtepta, cã vom
înþelege cã fãrã muncã bine fãcutã nu se poate? Aºi!,
da de unde! Originali pânã-n pânzele albe, doar

suntem români!
Auzi la televizor cã inflaþia a scãzut, în timp ce tu

vezi cã preþurile au luat-o razna. Auzi cã se spune
despre sistemul sanitar cã funcþioneazã mai bine ca
înainte, în timp ce tu vezi cã propria mamã de mult
n-ar mai fi pe lumea asta, dacã nu i-am achita noi
copiii, medicamentele ºi o parte din întreþinere, ºi te

freci la ochi, te întrebi dacã nu cumva visezi. Nu
visezi!

Îmi amintesc cã ºi înainte de 1989 trãiam bine
prin reprezentanþii noºtri, aºa cum trãim ºi acum.
Atunci nu puteam sã deschidem gura, azi o
deschidem degeaba, nimeni nu ne ascultã. Norocul
nostru cã nu ne-am pierdut simþul umorului. De fapt
nici nu-l putem pierde, suntem urmaºii lui Pãcalã ºi

Tândalã. Veri cu Gâgã, Bulã, Garcea. Nu înþeleg de
ce Garcea a fost acaparat de poliþiºti; Garcea nu e
poliþist, Garcea suntem noi! E un simbol al timpurilor
„originale” în care trãim.

Ne place sã gãsim vinovaþi: guvernul, partidele,
oameni rãi, toþi sunt rãi…

Dar noi? Noi? Doamne fereºte! Nouã sã ni se
spunã ce sã facem, ºi vedem noi cum ne descurcãm!
Cum adicã sã ne gândim noi la viaþa noastrã, sã ne
clãdim noi viaþa noastrã? Atunci pentru ce mai avem
partide, guvern, prefecturi, primãrii?

Chiar, pentru ce? Primul pas, cel mai important,
este sã începem sã gândim, pentru cã reprezentanþii
noºtri, prin intermediul cãrora o ducem noi bine, nu
fac decât sã rãspundã la comanda socialã: asta vrem,
asta ne dau. Adicã ne meritãm unii pe alþii. Dar poate
imnul ne spune ceva? Deºteaptã-te române…Oare ce
ne spune? 

Vali NIÞU

Gâgã, Bulã, Garcea...



Priviþi-o! Veselã, spontanã, plinã de natura-
leþe. În cãsuþa ei, alt vis mi s-a-mplinit. Toatã
viaþa, mi-am dorit un balansoar alb. Visam eu cu
ochii deschiºi, sã mã legãn într-un balansoar alb
ºi sã ascult muzicã. Pe terasa acoperitã ºi plinã de
flori a vilei, parcã aºteptându-mã, un balansoar
alb m-a cucerit, la prima vedere. Nu m-am mai
deslipit de el. Am fãcut ºi poze.:)) Le voi afiºa,
într-un material viitor. 

Româncã din Arad, în urmã cu 22 de ani,
Elena Cesar von Sachsen s-a stabilit în
Nurnberg. Viaþa nu i-a fost uºoarã. Dar a
învins ! Dragostea pentru cuvinte, muzicã,
nevoia de echilibru ºi frumos, a propulsat-o în
lumea albastrã care ne-a unit. A scris ºi

publicat cãrþi de poveºti pentru copii. A
compus muzicã uºoarã. Cântã, zâmbeºte
optimist, te primeºte în universul ei plin de
flori, cuvinte, armonie, ca ºi când te ºtie de o
viaþã. Împarte cu tine, cu generozitate.

Cuvintele-mi sunt sãrace. Ca sã o pot
descrie, ar trebui sã scriu o carte. De ce nu ?
Puþini români se pot bucura de palmaresul ei,
ca OM, artist, mamã, soþie. Am petrecut în
casa ei douã zile de basm, cuceritã fiind de
exuberanþa, candoarea, generozitatea ei.
Locuieºte într-o cãsuþã de vis, înconjuratã de
flori albe, pomiºori înfloriþi. Ascultându-i
povestea vieþii, ascultându-i cântecul,
rãsfoindu-i cãrþile, parcã eram în basmul ...

Tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþã fãrã
de moarte

Are un soþ minunat! Era încântat sã
pregãteascã masa special pentru noi, eu, Lili
Moldovan ºi distinsa soþie fiind plecate, hai-
hui, prin Nurnberg. Dornic sã ne afle pãrerea,
repeta într-una: “demult, nu am mai gãtit aºa
bine “ :))), atunci când, purtând un ºorþulet de
bucãtãrie, se grãbea sã ne serveascã masa.
Fiind vorbitor numai de limba germanã, ne
privea mirat vãzând cum noi, ca-ntre femei,
turuiam, în limba românã. :))) Lili Moldovan
mai “rupea” ceva în lb germanã. Se strãduia sã
comunice cu soþul Elenei, pentru ca apoi,

uimitã, sã repete : “constat cã înþeleg foarte
bine limba germanã.” :))). Îmi aminteam ºi eu
câteva cuvinte, învãþate prin 1975, când, fiind
în turneu, am avut contract în Berlinul de Est.
Cert este cã ne-am descurcat. :))) Vã ofer
câteva fotografii din timpul petrecut alãturi de
Elena, soþul ºi fratele ei, alt artist de renume:
Constantin Femmig, fost chitarist în trupele
Gigant, Depold. În apartamentul sãu ºi-a
amenajat un mic studio de înregistrare.
Compune, cântã, alãturi de trupa sa din
Nurnberg, o ajutã pe Elena sã-ºi înregistreze
compoziþiile. Doamne, bine e sã nu fii singur
pe lume !

Elena Toma
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Într-un oraº liniºtit ºi
îndepãrtat a fost odatã
o searã frumoasã cum
nu-i gãseai nicãieri
pereche. Arareori
trecãtorii zâmbeau ºi
nu era veselie în
oraºul acela. Oamenii
erau triºti ca o zi
ploioasã de toamnã.
Numai Ioana, o femeie
tânãrã, se deosebea ºi
ca îmbrãcãminte ºi ca
purtare de toate
femeile din oraº.

ªi iatã cã
într-o zi, Ioana
nãscu un bãieþel,
care i se pãrea cã
este copilul cel
mai frumos din
oraº. Însã Ioana
dorea ca
bãieþelul ei sã
fie cel mai
frumos de pe
întreg pãmântul...
Pentru aceasta, douã
zile ºi douã nopþi se
gândi Ioana ce sã cearã
berzei cea nãzdrãvane. 

Barza nãzdrãvanã era o
barzã hâtrã, care aducea
câte un dar fiecãrui copil nou-
nãscut. Aducea darul pe care-l

cereau pãrinþii copilului. Unii îi
cereau pentru copiii lor noroc, alþii
sãnãtate, alþii bogãþie, alþii viaþã
lungã.

- Nu vreau nimic din toate
acestea, îºi zise Ioana. Dar ce sã

cer pentru bãieþelul meu
ca sã fie cel mai

frumos de pe
pãmânt?

C â n d
veni bar-
za Ioana
îi zise:

- Doresc sã-i aduci bãieþelului
meu pe tatãl lui, pentru cã nimic nu
se comparã cu dragostea pe care o
are acesta în suflet. Atunci barza îi
fãcu pe voie. Deasupra leagãnului
bãieþelului desfãºurã aripile sale
mari, fãcu de câteva ori cu ciocul
niºte semne tainice în aer, apoi zise
Ioanei:

- Dorinþa ta s-a îndeplinit. Sã
ºtii cã ai fãcut cea mai bunã
alegere. Va veni ziua în care nu te
vei cãi ºi nu vei plânge cã ai cerut
pentru copilul tãu pe tatãl sãu. Sã
mai ºtii cã bãieþelul va fi fericit în
clipa când va înþelege alegerea
fãcutã. Barza plecã. Ioana rãmase
câteva clipe nemiºcatã ºi se uita,
când la bãieþelul ei, cel mai frumos
de pe întreg pãmântul, când la tatãl
lui, când... zâmbet era în casa
albastrã. 

Vali Niþu

„ Mai ieri, mai alaltãieri, Stolo bolea,
Tãrã plãjea, Bãse plângea, Musca-i aduna,
la piept îi strângea, îi îmbãrbãta, ei se
întorcea, Bãse câºtiga, de a doua oarã, cu
multã rumoare, Nãste –acum plângea,
greu recunoºtea, Ili surâdea, Geoanã
bucura, loc cãlduþ gãsea, în frunte trecea,
dar un marinar, c-un Motan hoinar, se
înþelegea ºi guvern fãcea, ba ºi alþii lua, cu
pretenþii frate, cã-s de calitate ...”

Cam aºa ar povesti în versuri de baladã
sau jurnal oral un ipotetic creator popular
contemporan, dacã ar mai exista ºi ar fi
interesat de politica de Dâmboviþa, Someº,
Mureº sau Bahlui . Dar „ nu se mai existã
” ºi de aceea încerc eu sã înþeleg – pe lângã
unii confraþi mult mai  <informaþi>, mai
<societate civilã>, mai analiºti politici,
militari, culturali, economici, sociali , etc.
cã ãºtia se pricep la toate încã de pe la
douãj’de ani sau dupã douã sãptãmâni de
ºcolarizare în vreun campus . Cu studiile
româneºti, stau unii mai prost . 

Sã înþeleg, ca sã vã spun ºi
dumneavoastrã. Dar nu prea se leagã: cicã
Bãsescu ºi-ar fi manipulat singur
referendumul de-a fost (tot pe banii noºtri,
nu?) ca sã se vadã cã-i cel mai tare, cã tot
el l-ar fi luat, aºa soluþie imoralã cum era,
pe Voiculescu la guvernare ca sã-l
plezneascã când îi vine bine ºi sã
ºubrezeascã guvernul lui Tãriceanu care
nu vrea sã se lase de putere, interese,
prieteni, bãrci, maºini ºi motociclete . 

Dar eu cred cã  mai mare interes  are
UDMR-ul sã stea drepþi la Bãsescu, cã ei
n-au nicio altã ºansã; dacã vine PSD-ul la
putere cu PC-ul, poate ia alãturi ºi PRM-ul
ºi nu mai e loc de alþii. Cã nu cred în idila
cu PDL-ul .

Dar oare vine? Poate sã vinã? Eu nu
cred cã s-au copt destul pentru o nouã

guvernare ºi nici nu cred cã au scãpat de
impresia dezastruoasã pe care au lãsat-o
electoratului prin 2004. ªi pe Nãstã-l
vâneazã la foc cu foc. ªi Ilici nu mai
catindeazã . 

Cã nu de baroni e vorba, ºi nici de
oameni de casã, cã de! d-ãºtia gãsim ºi pe
la preapopularii PDL-iºti, pe la PNL-iºti ce
sã mai spunem, iar pe la alþii se dau în gât
prin ziare ºi procese toate societãþile civile
cu alea etnice ºi partinice . Amin !

D-aia vericilor, eu zic sã vã chemaþi la
ordine aleºii de azi, ba chiar ºi
uninominalii de mâine: deputaþii,
senatorii, preºedinþii, miniºtrii, primii, ce-
or fi, care pe unde i-aþi votat ºi sã-i somaþi
sã-ºi vadã de treabã, cã-i lung drumul de la
aderare la integrare în Europa ºi dacã nu
cerem bani pe proiecte, dacã nu avem legi
bune, dacã nu ne dovedim oameni serioºi,
se vede de pe acum cã  dãm mai mulþi bani
decât primim.  La UE . 

ªi-i pãcat, cã acu ºi fãrã fãbricuþe, fãrã
uzinele, fãrã asociaþii, c-avurã grijã unii ºi
de-ai lor ºi de-ai voºtri sã le vândã pe mai
nimic, dar cu comision onorabil ºi legal,
fãrã ele zic ºi fãrã bãnuþi, o sã tragem mâþa
de coadã încã vreo douãj’ de ani .

Dacã nu mai mult ºi dacã mai avem
pisicã .  

Mihai Miron
Pseudopoliticorapsod

PS în 2011, adicã dupã 4 ani: Vedeþi
ca e la fel? ªi cã nu s-a schimbat nimic,
decât 1 - 2 - 3 miniºtrii ºi ... doamna
Udrea, preferata mea, la canasta UE.
ªpãgile tot ºpãgi, câmpul tot nelucrat,
românii tot la cãpºuni, rromanii tot la
...Europa, diaspora tot rãzleþitã, în
concluzie: noi – tot no, am fo’ º-om fi ca
pe aci!

Elena
Cesar
von
Sachsen

Ioana Ce sã mai cred, ce sã mai zic?
(Remember 2007)



Dragi prieteni, Doamnelor ºi Domnilor
de... pretutindeni, 

La 1 mai, a.c. s-au împlinit 62 de ani de
existenþa a Bibliotecii Române din
Freiburg, Germania. Profit ºi de aceastã
ocazie cã sã va reamintesc sau sã va
readresez ºi Dumneavoastrã, cunoscuþilor
ºi celor ce va sunt dragi, rândurile de mai
jos,  cu speranþa unui gând bun ºi a unui
gest concret ºi substanþial de ajutor pentru
o cauza nobilã! 

Panteon al memoriei scrise a exilului,
refugiului ºi emigraþiei românilor ºi
foºtilor cetãþeni români în tot cuprinsul
lumii occidentale din ultimele trei sferturi
de veac, Biblioteca are nevoie urgentã de
mijloacele financiare necesare funcþionãrii
normale ºi de o sumã substanþialã pentru
asanarea, renovarea ºi reamenajarea
radicalã a clãdirii ºi spaþiilor disponibile.

Sunt convins cã fiecare dintre Domniile
Voastre poate contribui la spãlarea ruºinii
care ne vizeazã deopotrivã pe toþi cei din
þara ºi de dincolo de frontiere. Cu
perseverenþã ºi eforturi unite o putem
salva! 

Orice donaþie conteazã ºi se expediazã
numai direct cãtre: 

Rumänisches Institut Bibliothek e.V. 
Uhlandstr. 7, 79102 Freiburg 
Deutsche Bank, Filiale Freiburg, 
Konto: 461830 - (BLZ 68070030) 
Biblioteca fiinþând ca o asociaþie de

interes obºtesc donaþiile dvs. beneficiazã
de scutirile de impozitare în vigoare. 

Cu mulþumiri celor f. f. puþini care au
reacþionat concret ºi pozitiv la mesajele
precedente ºi celor ce li se vor alãtura, urez
tuturor sãnãtate, prosperitate, succese în
viaþã ºi numai bucurii! 

Al dvs., Ion Dumitru 
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Federaþia Europeanã a Jurnaliºtilor
(FEJ), grupul European al Federaþiei
Internaþionale a Jurnaliºtilor (FIJ), a marcat
Ziua Mondialã a Libertãþii Presei prin
concentrarea asupra unor ameninþãri la adresa
libertãþii presei în inima Europei.

”Europa ºi, în particular, Uniunea
Europeanã, trebuie sã protejeze ºi sã

consolideze
libertatea presei.

Dar nu asta am vãzut
întotdeauna anul trecut”, a declarat

Preºedintele Federaþiei Europene a
Jurnaliºtilor, Arne König. ”Din pãcate, Ziua
Mondialã a Presei este, de asemenea, extrem
de necesarã în Europa”. 

Legea Presei din Ungaria continuã sã
impunã un control politic exagerat asupra
jurnaliºtilor, în ciuda modificãrilor minore
cerute de Comisia Europeanã; Primul
Ministru italian continuã sã controleze un

imperiu
media ºi

de publici-
tate care afec-

teazã independenþa
editorialã a jurna-

liºtlor; în România,
jurnaliºtii trebuie sã înfrunte o

strategie naþionalã de securitate
care considerã jurnaliºtii o ameninþare

la adresa statului; în Bulgaria ºi în alte tãri din
Balcanii de Vest, jurnaliºtii de investigaþie
sunt ameninþaþi ºi, uneori, agresaþi fizic;
protecþia surselor este pusã în pericol; tot mai
mulþi jurnaliºti sunt forþaþi sã lucreze fãrã
contract sau pe baza unor contracte de
freelance. Pretutindeni în Europa, condiþiile
de muncã ale jurnaliºtilor devin mai dificile pe
mãsurã ce consecinþele mãsurilor de
austeritate ºi ale anulãrii reglementãrilor
relaþiilor de muncã pe termen lung îºi fac
simþite efectele. 

”Libertatea presei nu este garantatã
niciodatã”, a spus Konig. ”Obligaþia
jurnaliºtilor, în calitate de ”câini de pazã” ai
democraþiei, este sã cearã autoritãþilor

naþionale sau europene sã-ºi asume
responsabilitatea pentru aplicarea
standardelor libertãþii presei ca
drepturi fundamentale”. 

De asemenea, FEJ oferã sprijin
special jurnaliºtilor din Belarus care

suferã din cauza represiunii teribile
împotriva independenþei media dupã

alegerile din decembrie 2010, precum ºi
sutelor de jurnaliºti din Turcia care sunt daþi

în judecatã ºi ajung la închisoare. Peste 60 de
jurnaliºti sunt în prezent în detenþie în Turcia.
Afiliatul FEJ, Uniunea Jurnaliºtilor din
Turcia, conduce o Coaliþie pentru eliberarea
lor ºi pentru respectarea Legii. 

Între 15-17 iunie, la Belgrad, cu ocazia
întâlnirii anuale a FEJ, se va discuta, în mod
special, despre libertatea presei în Europa. 

FEJ reaminteºte, de asemenea, moºtenirea
atacurilor teroriste de la 11 septembrie din
SUA, precum ºi a celor din Marea Britanie ºi
Spania al cãror impact afecteazã încã
libertatea presei prin legile anti-terorism ºi a
atacurilor asupra libertãþilor civile. La zece
ani de la atacurile din New York ºi
Washington, jurnaliºtii din Europa suferã încã
de pe urma consecinþelor mãsurilor de
securitate excesive care limiteazã capacitatea
de a lucra, accesul la informaþie, de a proteja
sursele ºi de a monitoriza activitatea
guvernamentalã. ”În 2009, statele membre ale
Consiliului Europei au fost  însãrcinate sã
analizeze impactul legislaþiei anti-terorism
asupra libertãþii presei. Noi cerem astãzi
rezultatele”, afirmã FEJ. 

În Europa ºi în lume, organizaþiile
jurnaliºtilor au planificat, în timpul celebrãrii
anuale a libertãþii presei, sã evidenþieze ºi alte
chestiuni stringente în comunitãþile, þãrile ºi
regiunile din care provin. 

FEJ reprezintã peste 250.000 de membri în
peste 30 de þãri.

Tribunalul de mare instanþã de la Koln, din
landul Renania de nord-Westphalia, a cerut ca
Westlotto sã nu mai accepte pariurile sportive
venite din partea ºomerilor.

Tribunalul regional nu este de acord ca
persoanele fãrã un loc de muncã ºi care trãiesc din
ajutorul de social sã parieze pe evenimente
sportive. Instanþa a cerut angajaþilor de la Westlotto
sã interzicã pariurile ºi în rândul ºomerilor care nu
mai beneficiazã de ajutorul social, dar care pariazã
pe o sumã importantã, anunþã RTE News. Nu a fost
însã stabilit ºi ce se înþelege printr-o mizã mare, ori
cum pot stabili angajaþii de la Westlotto ce persoane

beneficiazã de ajutorul social minim.
În urmã cu câteva sãptãmâni, în luna martie,

aceeaºi instanþã a interzis Westlotto sã mai accepte
pariuri de la jucãtori care “riscã mize prea
importante în raport cu veniturile lor”. Decizia din
martie se referea la aceeaºi categorie de persoane
care trãieºte din ajutorul social minim.

Axel Webber, purtãtor de cuvânt al Westlotto, a
precizat cã decizia curþii este absurdã. Acesta a mai
precizat cã interzicerea pariului din cauza unei
suspiciuni este o discriminare. Compania Westlotto
va face apel.

EVZ

ªomerii nemþi nu mai
au voie sã facã pariuri
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Ca sã slãbim este nevoie sã intrãm în atmosfera
mintalã corectã, sã ne iubim mai mult ºi mai ales sã
fim animate de dorinþa de a ne pune în valoare.
Descoperã cum sã faci asta. 

Iarna este un anotimp dificil: ne închidem în casã,
devenim leneºi, mâncãm mult ºi ne ascundem
kilogramele în plus pe sub straturile de lânã ale
puloverelor ºi avem puþinã grijã de aspectul nostru.
Acul balanþei, aºa ca sã ne facã în ciudã nu se miºcã
ºi noi devenim tot mai nepãsãtoare. ªi atunci de ce sã
nu profitãm pentru a prepara terenul în vederea unei
cure de slãbire? 

Iatã câteva mici gesturi de urmat ºi care vã vor
pregãti psihic ºi emotiv pentru slãbire. Nu lãsa pentru
când vei fi mai slabã o întâlnire cu cosmeticiana,
maseuza ºi coafeza. E acesta momentul în care ai
nevoie sã te simþi mai drãguþã, mai femininã. Aºadar
începe de la cap. Pãrul suferã mult din cauza frigului.
Nu vã vopsiþi în casã. Mergeþi la coafor, solicitaþi
tratamentele adecvate, daþi o notã de luminozitate
vechii culori ºi alegeþi o tunsoare care sã vã punã în
evidenþã ochii, gura, obrazul. În fiecare zi dupã duº
faceþi-vã un masaj cu un ulei adecvat. În felul acesta
veþi accelera circulaþia sanguina ºi pielea va deveni
mai elasticã ºi finã. Nu uitaþi mâinile ºi picioarele.
Mergeþi la manichiurã ºi pedichiurã. Seara faceþi o
baie cu sare la picioare, este relaxantã , dupã care
masaþi timp de jumãtate de orã. Veþi uita de foame.
Care este culoare ce-þi place, dar nu o foloseºti
deoarece o consideri adaptatã unei femei mai tinere,
mai slabe? Ei, bine, cumpãrãþi, o eºarfã, un trenci
chiar de culoarea aceea. ªi ca sã fii în ton cu moda, ia-
þi ºi o bijuterie. În felul acesta se vor deºtepta în tine
energii care te vor ajuta în începerea dietei. 

Pentru a scãpa de kilogramele în plus trebuie sã

acþionãm pe trei fronturi. 
- eliminarea toxinelor care frâneazã metabolismul 
- arderea grãsimilor 
- tonificarea organismului.
De obicei într-o curã de slãbire mai toate

persoanele pleacã bine motivate, înarmate cu voinþã ºi
chiar reuºesc sã slãbeascã mult în puþin timp. Dar,
dupã o vreme obosesc, ceea ce înseamnã cã dietele
sunt plictisitoare. Încetul cu încetul se reîngraºã. Ce-i
de fãcut? Astãzi circulã multe, chiar prea multe teorii
despre alimentaþie ºi cu toate acestea folosim cel mai
frecvent pe cea bazatã pe principiul caloric, dar care
din pãcate cuprinde doar un aspect al problematicii. 

Ca sã stimulãm metabolismul trebuie sã ne
dezintoxicãm ºi sã eliberãm organismul de deºeuri.
Pentru aceasta beþi cât mai multe lichide ºi introduceþi
fibre. Dimineaþa la trezire beþi un pahar cu apã
cãlduþã. Pe parsursul zilei beþi doi litri de apã platã.
Dacã nu vã place apa beþi ceaiuri preparate din infuzii
cu plantele voastre preferate. Înlocuiþi pâinea ºi
pastele fãinoase cu fructe. Foarte bune sunt rodiile
consumate ca atare sau sub formã de suc. Conþin
antioxidanþi. Nu uitaþi nici portocalele în special cele
roºii. Seara când vã întoarceþi acasã masaþi tot corpul
cu un scub dupã care puneþi pe burete 2 picãturi de
ulei esenþial de trandafiri ºi continuaþi masajul pentru
încã douã trei minute. Pânã în acest moment am avut
grijã de intestin ºi piele. 

Al doilea organ asupra cãruia trebuie sã acþionãm
este ficatul. Pentru a funcþiona în maniera adecvatã
ficatul are nevoie de carburant reprezentat de
zaharurile cu absorbþie lentã. Eliminaþi definitiv
zahãrul alb, rafinat ºi toate produsele care îl conþin.
Folosiþi pentru îndulcire fructosã, miere, melasã,
malþ. Aceste produse elimina dependenþa de dulce ºi

exercitã o acþiune detoxificantã asupra ficatului ºi
intestinului. De 2 ori pe zi luaþi cîte o pastilã de Citrus
aurantium. Sinefrina din compoziþie va acþiona
asupra grãsimilor în exces. Nu luaþi acest produs
decât dupã ce v-aþi consultat cu medicul vostru. Este
contraindicat persoanelor cu probleme
cardiovascolare, hipertensivi, femei gravide ºi care
alãpteazã. Pe lângã acestea trebuie sã ne ocupãm ºi de
tonificarea þesuturilor. Este indicat, pe cât posibil, sã
înlocuiþi proteinele animale cu cele vegetale pe care le
gãsiþi în leguminoase-fasole, linte, bob, nãut, seminþe
oleaginoase, cereale integrale. Nu trebuie sã
flãmânziþi, v-am mai explicat cã în astfel de cazuri
organismul declanºeazã un sistem de alarmã care va
duce la o nouã acumulare de grãsimi de rezervã.
Pentru 3-4 zile înlocuieºte laptele cu cel vegetal (soia,
orez, migdale). Are mai puþine calorii ºi nu baloneazã.
Consumã zilnic 200-300 gr de struguri. Conþin
rezveratrol, un puternic antioxidant. Poþi adãuga 2
capsule de ulei de struguri , luate între mese. Este
optim sã înlocuiþi o masã cu iaurt. Consumaþi
jumatate de kg de iaurt natural în care puteþi adãuga
fructe proaspete sau cereale sau miere. Iaurtul
depurificã organismul ºi vã ajutã sã subþiaþi talia.
Având gust neutru dezobiºnuieºte papilele gustative
de obiºnuitele savori ajutându-vã sã mâncaþi mai
puþin. Înlocuiþi brânzeturile cu cele de caprã.
Obiºnuiþi-vã cu acest produs. Laptele de caprã nu
baloneazã fiind mai bine tolerat ºi mai uºor de digerat.
Conþine mai mult fier ºi calciu ºi vã veþi sãtura mai
repede. Printre altele capra se naºte biologic fiind un
animal care nu se preteazã la crescãtorii intensive.
Brânza proaspãtã obþinutã din lapte de caprã
nepasteurizat este excelentã deoarece în procesul
natural de coagulare fermenþii lactici transformã

lactosa în acid lactic uºor de digerat ºi cu gust acid. 
Referitor la cantitate de fibre de care avem nevoie

zilnic aceasta este estimatã la 30 gr. Fibrele sunt
importante deoarece dau senzaþia de saþietate. Cele
solubile ajutã la eliminarea colesterolului ºi ralenteazã
absorbþia carbohidraþilor. Stimuleazã creºterea
anumitor specii de bacterii cu acþiune probioticã
echilibrând microflora intestinalã ºi prevenind
constipaþia. 
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Românul, cã de altfel oricare om de pe
planetã, ºi-a pus întotdeauna problema care este
locul din lume în care poate sã o ducã mai bine.
Pe vremea comunismului, când nu se punea
problemã plecãrii peste mari ºi þãri, în România
se migra de la sat la oraº ºi din Est în Vest, adicã
din satele Moldovei în oraºele din Ardeal sau
Banat. Fenomenul era atât de amplu încât la
vremea respectivã s-au elaborat studii, s-au fãcut
cercetãri de piaþã ºi s-au întocmit planuri de
integrare. Cei mai în vârsta îºi amintesc cã a
apãrut ºi legea oraºelor mari, o lege care limita
prin anii 80 intrarea în municipiile importante din
România. S-au fãcut filme pe aceastã temã
(”Buletin de Bucureºti”), s-au fãcut multe  cãsã-
torii de convenienþã, au apãrut chiar ºi bancuri pe
seamã acestui proces. Spre exemplu, Braºovului
i se spunea Iasov sau cartierul Calea Lipovei din
Timiºoara-cartierul în care am locuit eu 24 de
ani- era poreclit Moldova Nouã. Iar aceste po-

recle erau pe deplin justificate. Pe scarã blocului
unde locuiam, din 19 familii erau 2 de olteni ºi 5
de moldoveni. Chiar ºi în prezent dupã atâtea
mutaþii politice ºi sociale majore,acum la 20 de
ani de la Revoluþie,  sunt convinsã cã existã mai
mulþi moldoveni în Timiºoara decît bãnãþeni
în...Iaºi.  

Cam aºa stau lucrurile ºi în Germania. Existã
regiuni, aici se spune landuri, în care viaþa este
mai bunã datoritã faptului cã existã mai multe
locuri de muncã ºi sunt landuri cu mai puþine
locuri de muncã care încet încet se depopuleazã.
În Estul Germaniei de pildã, chiar în zilele
noastre se pot gãsi locuinþe ieftine sau cu chirii
mici (la sate uneori se poate sta chiar ºi gratis),
dar nu prea se gãsesc locuri de muncã. Aºadar, un
cetãþean român ajuns în Estul Germaniei, ar avea
unde sã stea, dar nu prea ar avea ce face. M-am
interesat cum funcþioneazã aceastã depopulare ºi
am aflat cã existã situaþii similare în SUA,

Australia ºi Canada, aºadar
cam prin toate colþurile
civilizate ale lumii. 

Am fãcut aceastã lungã
introducere pentru a lansã urmãtoarele
întrebãri capitale: „Unde mã stabilesc
eu, cetãþean român, în Germania? Care
sunt criteriile pentru alegerea regiunii de
destinaþie? Mã duc acolo unde am prieteni,
rude, cunoºtinþe sau acolo unde am ºanse mai
mari sã obþin un loc de muncã bine plãtit?”
Rãspunsurile la aceste întrebãri sunt diferite de la
caz la caz. Un român care doreºte sã munceascã
în Germania va alege Hessen-ul , Bayern, Baden
Wurttemberg ºi Berlinul, un român care doreºte
sã studieze va alege oraºul în care se gãseºte
facultatea, un cetãþean care solicita dreptul de
ºedere numai pentru naturalizare se poate stabili
ºi la Dresda sau Leipzig, fiindcã acolo viaþã e
ceva mai ieftinã, cei care vor sã-ºi reîntregeascã

f a -
mi l i a

se stabi-
lesc în

oraºul fami-
liei lor ºi tot aºa

fiecare situaþie
particularã are

soluþia ei particularã. 
Presupun cã foarte

mulþi români doresc sã
ajungã în Germania pentru a

munci fie cã angajaþi, fie cã
întreprinzãtori privaþi. Tocmai de aceeea, voi
trata subiectul destinaþiei finale din perspectiva
acestor oameni. ªi voi prezenta landul în care
trãiesc ºi eu, o regiune în care ºansele de angajare
sunt mai mari decât în altele. 

Va urma
Laura Fuss

Mã va ajuta comunitatea româneascã
când ajung în Germania? 

Cum sã ne pregãtim psihic pentru începerea unei cure de slãbire? 
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- Ce sã faci la Berlin?! mã întreabã un
prieten umblat prin lume.

- Pentru cã trebuie bifat.
Un unchi de-al meu a ajuns la Stalin-

grad ºi oasele i-au rãmas prin Siberia. Vreo
30 de ani l-au tot aºteptat bunica cu tanti
naºa, sora bunicii. Mi-am zis sã-l rãzbun.

Aºa cã, paºol na Berlin!
Nu ajung bine la recepþia hotelului,

unde pentru o noapte pe timp de varã nu
mi-ar ajunge leafa pe o lunã, ºi Herta
reacþioneazã.

- Ce cãutaþi la Berlin? Aici plouã de do-
uã sãptãmâni întruna. Abia de o orã a stat.

Chiar, ce cãutam la Berlin? Duº ºi pe
straße. Apoi, cu metroul spre
Charlottenburg Schlosse. O staþie
demenþialã. Puteam sã vizitez doar staþia ºi
ar fi fost de ajuns! Urcãm. Întunericul
prinsese lumina soarelui ºi câteva instalaþii
anemice aruncau waþi dupã waþi peste o
piaþã enormã. Biserica Francezã, Biserica
Germanã ºi palatul, o copie firavã a
Schönbrun-ului vienez. Cam prãfuit.
Berlinul, se ºtie, e zona de influenþã a
familiei Hohenzollern, cea care l-a trimis
pe Carol I sã ne civilizeze. Grea misiune!

Hopa! Apare Selena. Gravã, rece ºi
gravidã. Nu mai conteazã. E acolo, deasu-
pra noastrã. O luãm spre Kurfürstendamm
(nemþii pudici îi spun Ku-Damm), cu
strada strãzilor din Berlin. Comparabilã cu
Oxford Street din Londra. Mai degrabã
invers, ca dimensiuni. Însã nu mi-am adus
ardeleanca la cumpãrãturi. Ca ºi la Londra.
Dar, nu se poate sã nu strãbaþi artera. Toate
brandurile renumite ale lumii, multe
necunoscute pe la noi, informaþie livratã pe
loc din sursã sigurã, sunt cu totul la vedere.
Se vedea atât de bine ºi pentru cã locaþiile
erau goale, goluþe. Ce sã-i faci dacã nu
venim în sezon, iar berlinezii nu se
înghesuie în megashopuri.

Ce am remarcat. Era ºi greu de altfel.
Berlinul, din punct de vedere arhitecutural
este de douã feluri: de vest ºi de est. Berli-

nezii de un singur fel – japonezi. Noi, ro-
mânii, am tot bãtut ani de zile moneda des-
pre comunism. Aici îl vezi, îl simþi la fieca-
re pas. Marx e printre ei, multiplicat la sca-
rã de masã. ªtiþi unde fac berlinezii cumpã-
rãturile? Poate greºesc, dar aglomeraþia cea
mai mare am întâlnit-o în mall-urile din
estul Berlinului. Piaþa Alexanderplatz (total
modernizatã) are vreo trei-patru, unde
multe preþuri sunt mai jos ca la Bucureºti.
Inclusiv cele alimentare. Nu e singura
capitalã cu asemenea preþuri.

Te uiþi pe stradã ºi credeþi-mã,
deformaþia mea profesionalã mã calificã ca
pe un individ care ºtie sã vadã, nici un jeep
tare. Poate au ºi ei proºtii lor, dar nu sunt
deloc fuduli. Cunoaºteþi vorba strãmo-
ºeascã, perfect ilustratã pe Magherustrasse:
prostu nu-i prost destul dacã…

Nici Mercedesuri nu prea am vãzut.
Puþine automobile pe strãzi ºi, în general,
mãrci populare. Nu întâmplãtor piaþa cu
Tranbanturile urcate pe socluri e
ultracentral poziþionatã ! De ce-am zis
japonezi? Vã las sã ghiciþi. Muzeele. Ca ºi
alþii, nemþii au avut arheologi de talie
planetarã. Dau un singur nume Heinrich
Schliemann. Au tot adunat, bãieþii! Aºa cã
ai ce vedea. Nefertiti aratã demenþial. Îþi dai
seama cât de mult a involuat lumea pânã la
celebra Mona de la Luvru. ªi e o diferenþã
de numai 3.000 de ani. Unii spun cã
Nefertiti avea nasul coroiat. Însã Nefertiti
nu te sufoca cu suta de kile (killer!) a
Monei! Deja, presimt, cã mi-am fãcut noi
prietene! În rest, fibule, mumii, mandibule,
sarcofage, inele, brãþãri, sãbii, ciocane,
armuri, cãrãmizi, ziduri întregi, porþi,
scãri… tot tacâmul. Stop! Ajung la
pergamente ºi suluri de papirus. Citesc, în
diagonalã, vreo douã-trei, înainte sã intru în
cea mai mare galerie de artã din lume!

Aþi auzit? S-au descoperit recent, într-
o peºterã din Iordania, 70 de cãrþi de metal.
De mãrimea unui card. Tot prin zona
aceea, Perimetrul 0! Se mai ridicã un vãl
privind programul Homo sapiens (3-5)!
Poate prindem sfârºitul lumii în direct. Ar
fi supertare!

Toate se vor împlini la timpul lor! zis-
a apostolul Luca (1/20). Nu-mi amintesc
sã-l fi citat pe tata. Dacã nu, repet ce zicea
preotul Dimitrie: ªtiinþa e ceea ce vrea
religia sã ne arate. Eram extrem de intrigat
la vârsta aceea. Nu înþelegeam de ce
preºedintele SUA stãtea în bisericã când s-
a lansat omul spre Lunã. Acum ºtiu. Mai
simplu de atât, nu se poate! Deja, mi-am
fãcut alþi pretini? Am pus ºi de un
symposium. Vã rog sã mã ºtergeþi din
banca dumneavoastrã de date. Vedeþi cât e
de uºor! Asta-i viaþa!

Au o insulã a muzeelor, cu puþine lu-
cruri ale locului, cu excepþia tablourilor.
Totul este extrem de bine pus în valoare de
cca douã sute de ani. I-au mai bombardat,
unii ºi ceilalþi, dar japonezii, scuzaþi germa-
nii au refãcut totul minuþios ca-n legenda
Meºterului Manole. Mã tot gândesc, legen-
da asta chiar o fi a noastrã? Aºa am crezut
ºi despre Ciocârlia pânã la Bregovici.

Trecem ºi prin replica San Pietro din
aceeaºi zonã a insulei, la o scarã mult
redusã, unde un munte de negru ne
întreabã agresiv Ticket! Ticket? (noul tip
de indulgenþã?) ºi o tãiem spre Poarta
Brandenburg. Nu am spus nimic, despre
þepoiul Fernsehturm, cu o gogoaºa similarã
cu cea a lui Ghilduº. ªtiþi dumneavoastrã
care! Dar cu mult mai mare. 358 de metri,
în sus, cu totul. Iar Primãria e tot de piatrã.
Roºie. Singurele care îmblânzesc zona sunt
Biserica Sf. Maria ºi Fântâna lui Neptun.

Aºadar, schnell, schnell spre zidul

Berlinului, pãstrat pe alocuri doar ca
mostrã a gândirii conducãtorilor
vremelnici ai planetei. Noroc cã-s
vremelnici! Dar câtã suferinþã au generat,
astfel de piticanii (la propriu ºi la figurat),
milioanelor de semeni? Spaþiile largi, care
te inhibã. Le strãbaþi fãrã sã ai senzaþia cã-
þi va cãdea ceva pe cap. Staþiile au tabele
electronice cu sosirea în timp real a...
autobuzului! La metrou mai înþeleg. E pe
dedesubt. Sã-l vãd eu pe primarul
dâmboviþean... escu, care va reuºi un
asemenea transport în comun la suprafaþã!

Traversãm Friedrichstraße, o
comercialã dominatã de La Fayette ºi alte
surate, care mã urmãresc ºi-n vis. Trec pe
lângã tot felul de urºi, simbol al unui mare
eveniment, pe lângã Madame Tussauds,
varianta germanã, cu Einstein ºi ai lui,
inclusiv cu Mein Führer, de fapt al lor! Al
nostru mai aºteaptã puþin. Urmeazã un nou
muzeu cu Kennedy, Gorbi ºi nu prea
înþeleg ce cãuta Obama pe acolo…

Schließlich, ajungem în faþa celebrei
porþi, unde douã fiinþe ariane în uniforme
est sunt gata permanent sã facã poze cu
turiºtii. Nu ratez ocazia, dacã tot nu am
putut ajunge aici pe vremea lui Ceaºcã zis
Ciuruitul, mãcar sã am o imagine luatã de
la faþa locului! Cum poarta era deschisã,
dãm peste Reichstag. În ghid scria negru pe
alb vizitare gratuitã. Aiurea, totul e super
securizat. S-au schimbat multe de la
internetul consultat de mine. Bãieþii, în

maºini civile dotate cu tot felul de
tehnologii tip NASA/ CIA, o fac pe
indiferenþii. Alþii te anunþã politicos
transparenþa kaput! Angelica e extrem de
ocupatã. Grup organizat. Rezervare din
timp, ceva cunoºtinþe etc. etc.

E singurul loc unde am vãzut poliþie!
Voi vedea interiorul supersticlos pe Google.
Iatã avantajele IT-ului! De multe ori mult
mai bine ca în realitate. Nu plec fãrã sã gust
un Würst stropit cu o stacanã de un litru. În
dispreþul total al colegei de plapumã, care
intrã puþin într-un nou mall. Aºtept.
Neutralizez bier-ul ºi tot nu apare! E greu sã
te hotãrãºti, îmi explicã cu umerii ridicaþi! A
stat doar câteva minute. Marþiene.

E o liniºte în Berlin de-þi þiuie urechile!
Nu rataþi, însã, sã-l vedeþi. Are multe, multe
lucruri ºi locuri interesante. Studiaþi, mai
ales, comportamentul cotidian al celor care
îl locuiesc. L-am zãrit ºi pe Engels printre
ei. E de neînþeles pentru noi, dâmboviþenii,
care tot timpul am mimat. Socialism, co-
munism, democraþie... Care democraþie?!?
ªtiu, Nordul e nord, Sudul e sud ! Noi nu
suntem nici de colo, nici de dincolo.

Ziua plecãrii. Întâmplãtor, Herta era de
turã.

- Aþi avut mare noroc ! Nu a plouat.
De unde sã ºtie ea ce relaþii am SUS!

Ieºim demni pe uºa hotelului. Bura.
Ajungem la aeroport. Începuse diluviu. Ce
umbrelã, ce glugã! Totul zbura. Ne era
fricã cã nu decoleazã airbus-ul! Ne-a
ºuierat glonþul meteo pe la ureche. A
meritat. Eram doar la Berlin, unde s-a tras
ºi au tras din plin! Trãiascã Germanwings!

Sergiu-Marian GÃBUREAC

BERLIN, SCHNELL, SCHNELL!

Anul trecut în varã am trecut pe
lângã un complex rezidenþial care
tocmai se construia la câþiva kilometri
de Stuttgart, ºi de curiozitate m-am inte-
resat care erau preþurile. Construcþia
acestui complex rezidenþial a început în
1996, iar investiþia totalã în cele 3.500
de locuinþe se ridica la 1,5 miliarde euro,
termenul de finalizare fiind anul 2012.
Practic, aici a fost construit un adevãrat
orãºel pe o suprafaþa de 140 hectare. 

Preþurile apartamentelor care mai
sunt disponibile sunt urmãtoarele: 

- apartament 2 camere, 68 mp
suprafaþa utilã, preþ 153.200 - 171.000
euro, respectiv 2.250-2.500 euro/mp; 

- apartament 3 camere, suprafaþa
utilã între 80 ºi 91 mp, preþuri între
207.300 ºi 242.200 eur; 

- apartament 4 camere, suprafaþa
utilã 100 mp, preþuri între 236.300 ºi
254.000 euro; 

- loc de parcare subteran: 16.900
euro. 

Câteva detalii: 
- locuinþele sunt eco-friendly ºi au

un consum redus de energie, ceea ce le
face din start mai scumpe decât cele
normale; 

- totuºi, acest complex era situat la
marginea Stuttgart-ului, distanþã pânã în
centrul oraºului fiind parcursã în 20 de
minute cu tramvaiul. În plus, nu
discutãm despre Munchen sau
Frankfurt, oraºe mult mai scumpe; 

- lângã complex se aflã un parc uriaº
în care se desfãºoarã frecvent diverse
festivaluri (aºa am ajuns acolo), iar

spaþiile verzi erau extrem de numeroase
ºi bine îngrijite. Nu lipsesc magazinele,
grãdiniþele, locurile de joacã ºi în
general toate facilitãþile pe care le
presupune dezvoltarea unei comunitãþi. 

Dacã vom comparã preþurile de
vânzare pe metru pãtrat vom observã cã
sunt cel puþin duble faþã de cele din
Bucureºti sau Timiºoara, însã dacã ne
vom raportã la salarii, preþul pe metru
pãtrat în România este cam de douã ori
mai mare decât salariul mediu pe
economie, în timp ce în Germania este
egal sau chiar mai mic decât salariul
mediu al unui german.  Mai mult, ºi din
punct de vedere calitativ, locuinþele con-
struite acolo sunt probabil superioare ce-
lor construite aici, iar despre infrastruc-
tura nici nu are rost sã mai vorbim. 

Problemã este cã, în România,
costurile pe care le presupune
dezvoltarea unui ansamblu rezidenþial
nu sunt proporþionale cu salariile - la noi
salariile sunt de 5-6 ori mai mici decât în
Germania, dar materialele de construcþii
sau terenurile nu costã de 5-6 ori mai
puþin. De asemenea, finanþarea este mai

scumpã din moment ce dobânzile sunt
mai mari. Vom vedea la ce preþuri vor
intrã pe piaþã locuinþele noi construite
dupã spargerea bulei imobiliare, însã
deocamdatã nu se prea construieºte, iar
locuinþele care se vând acum continuã sã
aibã un preþ în jurul a 1.000 euro/mp. 

BusinessDay.ro

Cât  costã  un  apartament  nou  în  Germania
Discutãm mult despre imobiliare ºi despre faptul cã în oraºele din vest gãseºti locuinþe la
preþuri similare celor din Bucureºti sau Timiºoara, însã în realitate lucrurile sunt ceva mai

complicate, cel puþin în ce priveºte locuinþele noi. Sã discutãm aplicat. 



Cetãþenii români aflaþi în
strãinãtate, care, din diferite
motive, nu se mai aflã în posesia
unui document de cãlãtorie
valabil, pot solicita eliberarea
unui Titlu de Cãlãtorie, pentru
întoarcerea în România.

Titlul de Cãlãtorie are o valabilitate
de maximum 30 de zile ºi înceteazã de
drept la data intrãrii titularului în
România.

Pentru obþinerea titlului de
cãlãtorie, adulþii, vor prezenta, dupã
caz, urmãtoarele documente româneºti:

Carte de identitate/Buletin de iden-
titate/Carte de identitate provizorie;
Paºaport românesc; Permis de con-
ducere românesc; Livret militar; 

Declaraþia de pierdere ori de furt a
Cãrþii de Identitate/Buletinului de
Identitate/Cãrþii Provizorii de
Identitate/Paºaportului, însoþitã de o
traducere în limba românã autentificatã
(în R.F. Germania: de cãtre misiunile
diplomatice/oficiile consulare ale
României ori de cãtre autoritãþile
germane - în cazul acestora din urmã,
trebuie îndeplinitã procedura de
apostilare, iar actul va fi însoþit ºi de o
traducere legalizatã în limba românã)
faþã de statul român;

Taxa consularã pentru procesarea ºi
emiterea Titlului de Cãlãtorie este de 65
EUR, achitabilã în numerar.

Titlul de cãlãtorie foloseºte,
exclusiv, pentru revenirea titularului în
România ºi îºi pierde valabilitatea la
intrarea în þarã. În România, titularul va
trebui sã depunã toate diligenþele în
vederea obþinerii unui/unor
document(e) de cãlãtorie (paºaport ori

carte de identitate) valabil(e).
Pentru minori:
Cererea pentru eliberarea unui titlu

de cãlãtorie se formuleazã, dupã caz, de
cãtre:

· Ambii pãrinþi;
· Pãrintele împuternicit de cãtre

celãlalt pãrinte printr-o procurã specialã
autentificatã (în România: de cãtre
notarul public; în R.F. Germania: de
cãtre misiunile diplomatice/oficiile
consulare ale României ori de cãtre
autoritãþile germane - în cazul acestora
din urmã, trebuie îndeplinitã procedura
de apostilare, iar actul va fi însoþit ºi de
o traducere legalizatã în limba
românã) ori care are acordul scris
(autentificat în aceleaºi condiþii) al
celuilalt pãrinte;

· Pãrintele cãruia i-a fost încredinþat
minorul prin hotãrâre judecãtoreascã
rãmasã definitivã ºi irevocabilã;

· Pãrintele în favoarea cãruia s-a
pronunþat o hotãrâre judecãtoreascã
rãmasã definitivã ºi irevocabilã, prin
care instanþa a suplinit acordul celuilalt
pãrinte;

· Pãrintele supravieþuitor;
· Reprezentantul legal al minorului;
Vor fi prezentate urmãtoarele

documente:
· Certificat de naºtere al minorului,

în original;
· Certificat de cãsãtorie al pãrinþilor

(unde este cazul), în original;
· Document(e) de identitate

(Paºaport, Carte de Identitate), valabile,
în original, dupã caz, ale pãrinþilor sau
al unuia dintre pãrinþi, al
reprezentantului legal sau al persoanei

împuternicite;
· Hotãrâre judecãtoreascã de

încredinþare a minorului rãmasã
definitivã ºi irevocabilã, în original
(unde este cazul);

· Hotãrâre judecãtoreascã prin care
instanþa a suplinit acordul celuilalt
pãrinte, rãmasã definitivã ºi
irevocabilã, în original, (unde este
cazul);

· Cetificat de deces (unde este
cazul), în original.

Pentru minorul care nu a împlinit
vârsta de 14 ani, pot fi prezentate 2
fotografii (dimensiuni 3,5 x 4,5 cm)
color identice (nu mai vechi de 3
sãptãmâni), atunci când acesta nu este
prezent la depunerea cererii.

Fotografiile trebuie sã reprezinte
fizionomia actualã a titularului, sã fie

realizate din faþã, pe un fond clar,
neutru ºi de o singurã culoare, astfel
încât sã permitã identificarea conturului
capului. Titularul fotografiei nu trebuie
sa aibã capul acoperit, ochii închiºi ori
sã poarte ochelari, iar expresia feþei
acestuia trebuie sã reprezinte o stare
comunã. 

Pentru minorii nãscuþi în
strãinãtate, se acceptã ºi certificatele de
naºtere emise de cãtre autoritãþile
germane, cu condiþia ca în acestea sã fie
indicate numele pãrinþilor.

Taxa consularã pentru procesarea ºi
emiterea Titlului de Cãlãtorie este de 65
EUR, achitabilã în numerar.

Titlul de cãlãtorie foloseºte,
exclusiv, pentru revenirea titularului în
România ºi îºi pierde valabilitatea la
intrarea în þarã.
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Ai ceva de
transmis?

Ai talent literar ºi ºtii sã îþi expui
ideile într-un stil atrãgãtor?

Vrei sã fii redactor la Radio R
România?

Doreºti sã publici articole,
eseuri, interviuri?

Doreºti sã ai emisiunea ta
audio?

Te pricepi sã redactezi ºtiri? 

Platforma Culturalã  AªII
ROMÂNI îþi oferã cadrul

necesar.

Agenþia de Presã AªII ROMÂNI,
Radio R România ºi ziarul

VOCEA TA.

Pune-þi gândurile pe hârtie ºi
trimite-le pe adresa:

contact@asiiromani.eu

Dacã eºti mai curajos(ã) sunã
la  0160 3373128

S-ar putea sã iasã o
colaborare frumoasã.

Întrebare: G.L. ne întreabã cum trebuie
sã procedeze pentru a se constatã
dobândirea dreptului de proprietate
asupra unei case ce a fost cumpãratã de
pãrinþii sãi în prezent decedaþi în
municipiul Român, România. 

Rãspuns: Prescripþia achizitiva (uzuca-
piunea) este un mod de dobândire a
proprietãþilor faþã de dispoziþiile exprese ale
Codului Civil art 1837 care defineºte
prescripþia ca un mijloc de a dobândi
proprietatea ºi art 645 prin care proprietatea
se dobândeºte printre altele ºi prin
prescripþie. 

Prescripþia achizitivã priveºte numai
drepturile reale, dreptul de proprietate ºi pe
cele constituite dupã modelul sau, cãrora li
se atribuie acelaºi caracter absolut, la acela
se referã expres art. 480 Cod civil. 

Aºa fiind acþiunea formulatã deºi poartã
numele de acþiune în constatare este o
acþiune în realizarea dreptului. 

Dacã pãrinþii au dobândit proprietatea cu
încheierea unor acte sub semnãturã privatã
de mai bine de 30 ani ºi au posedat imobilul
în mod continu, cu titlu de proprietar, iar dvs
aþi fãcut acþiunea cu posesia lor, puteþi ca
moºtenitor legal sã promovaþi o acþiune în
prescripþie achizitivã, uzucapiune. 

Acþiunea în douã exemplare, se depune
la judecãtoria locului unde se aflã imobilul,
se timbreazã la valoarea imobilului conform
normelor taxei de timbru ºi cu timbru
judiciar. Aveþi grijã sã cereþi judecarea

cauzei în lipsa dvs în temeiul art 242 pct 2,
Cod Civil. 

În cauzã se administreazã probe cu acte
(înscrisuri) interogatoriu pârâtului care va fi
vechiul proprietar neglijent, proba cu 2
martori ºi o expertizã tehnicã de
indentificare a terenului ºi casei precum ºi a
vecinãtãþilor. Cauza se judecã în circa 6-12
luni, ºi este datã cu cãile de atac apel ºi
recurs. Dupã judecarea recursului hotãrârea
devine irevocabilã,iar imobilul poate fi
întabulat la oficiul cadastrului din judeþul
respectiv. Totodatã se face ºi înscrierea
imobilului, la fisc. 

Ionela van Rees-Zota
-jurist dreptul român-

Tlf. 01603373128
E.mail: contact@asiiromani.eu

Întrebare: Sunt cetãþean român
cãsãtorit în Germania, cãsãtoria s-a
încheiat în Gemania (`99) ºi divorþul se
aflã pe rolul unei Judecãtorii de pe
teritoriul Germaniei! Soþul meu este
cetãþean german! Între noi avem încheiat
un contract prenupþial de asemena
legalizat notarial în Germania! Întrebarea
mea este, dacã România recunoaºte acest
contract prenupþial, ºi acesta are putere
juridicã în ceea ce priveºte imobilele aflate
pe teritoriul României cumpãrate în
timpul cãsãtoriei! Mulþumesc anticipat! 

Rãspuns: În principiu dreptul român
prevede prin art. 30 din codul familiei
(România): “Bunurile dobândite în timpul
cãsãtoriei, de oricare dintre soþi, sunt, de la
data dobândirii lor, bunuri comune ale
soþilor. Orice convenþie contrarã este nulã.
Calitatea de bun comun nu trebuie sã fie
doveditã.” Acest lucru nu înseamnã cã acest
regulament se aplicã automat în cazul
divorþului dumneavoastrã. În cazul
dumneavoastrã se pune întrebarea care drept
este cel care se pune la bazã hotãrîrii pe temã
divorþului ºi despãrþirea bunurilor comune
acumulate în timpul cazniciei. Dacã
dumneavoastrã nu aþi prevãzut altceva în
contractul prenupþial de mai sus divorþul va
trebui sãvîrºit dupã dreptul german, care
prevede posibilitatea despãrþirii bunurilor
prin contract, avînd în vedere cã aþi înaintat
deja divorþul la o judecãtorie germanã. Cã
urmare contractul prenupþial (Ehevetrag) din
Germania  produce efecte pe teritoriul
României din momentul în care divorþul se
face pe teritoriul Germaniei. Pe cale de
consecinþã, bunurile aflate pe teritoriul

României pe care dvs le-aþi dobândit în
timpul cazniciei, nu sunt bunuri comune ºi nu
se vor partaja conform legii române!!! 

Pentru mai multe detalii va stau cu
plãcere la dispoziþie. 

Denise Klüwer
avocatã dreptul german 

consiliere ºi reprezentare juridicã 
specializare mai ales pe dreptul

familiei, dreptul mincii, dreptul de chirie 
de asemenea dreptul social, dreptul

penal, dreptul de asigurãri, dreptul de
circulaþie etc. 

Programãri sunt posibile în Nürnberg/
Erlangen 

Tel. 09131/976477 
Mobil 0177/2169756 

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

POªTA JURIDICÃ 
Curier juridic Curier juridic Curier juridic Curier juridic Curier juridic 

Titlul de cãlãtorie
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SUDOKU 

INTEGRAMÃ

Criza mondialã 
A lovit 
Subit 
ªi lumea animalã. 
Leul, alesul ei pentru un nou mandat, 
A constatat 
C-au început supuºii sã îºi arate colþii: 
Îl acuzau cu toþii 
Cã-n loc de vreo mãsurã, 
El stã numai în chefuri, dezbinã ºi

înjurã, 
Crezându-se-mpreunã cu-o haitã de

lachei, 
Descins din neam de zei. 
De-aceea, enervate, 
Jivinele-ºi fãcurã ºi ele sindicate, 
Sã poatã protesta în mod organizat. 
Speriat, 
Vãzând conducãtorul cã gluma se

îngroaºã, 
Cã poate sã o ia chiar dânsul pe

cocoaºã, 
S-a gândit, 
C-ar fi mai potrivit, 
Sã-ndrepte ura turmei spre un supus

docil, 
Cu minte de copil, 
Care sã nu grãiascã 
Decât ce-o sã audã din gura lui zeiascã. 
Încântat 
De propria-i idee, îndatã a chemat 
Un papagal ce-n juru-i se gudura mereu 
ªi-l imita la greu: 
- Prietene, îi spuse cu aer de magistru, 
De astãzi, tu vei fi un mare prim-

ministru! 
- Dar eu sunt mic, 
O, rege, 
ªi nu pricep nimic 

Din ce se-ntâmplã-n junglã cu criza
mondialã! 

- Hã, hã! Faci o greºealã: 
Pricep doar eu, tu n-ai nevoie sã 

te-agiþi, 
Ci numai sã imiþi, 
Ca orice papagal, 
Cuvintele rostite de Leul genial! 
Vei fi, de ai habar, 
Un fel de... avatar. 
Hai, vino, sã te-nvãþ acum ce ai de

spus, 
Din zori pânã-n apus! 
ªi micul papagal, destoinic, a-nvãþat 
Politica de stat... 
De-atunci, el se tot bate 
Cu zeci de sindicate, 
Iar Leul, liniºtit, netemãtor, etern, 
Le-aratã tuturor cã hiba-i la Guvern.

În fabula aceasta, MORALA ne învaþã, 
Cã oricine în viaþã 
Chiar scapã de scandal, 
Când are "papagal"!

- // - 
Mircea MONU

FOLCLOR INTERNIST ROMÂNESC

Vasile se plimba prin sat. Peste gard
\l vede pe Ion care \[i b`tea temeinic
nevasta, pe Maria. 

-Ce faci m` Ioane ? 
-|mi repar ma[ina de spalat. 

Maria [i Ion la ]ar`, se \ntorc ei de la
joc [i \n drum spre cas`, Ion o pup` dulce
pe Maria direct pe gura. Maria \i r`spunde
cu un s`rut la fel de dulce. 

V`zând asta, Ion, tupeist din fire d` s`-
i bage mâna pe sub came[`. Maria sare ca
ars` [i o tule[te spre cas`. 

Cum ajunge acas`, scrie \n jurnal: 
- Cele mai bune prietene \mi sunt

picioarele. 
A doua seara, la fel: el o pup`, ea \l

pup`, el d` s`-i bage mâna pe sub came[`,
asta pleaca [i scria \n jurnal: 

- Cele mai bune prietene \mi sunt
picioarele 

A treia seara Maria ajunge târziu, da’
târziu de tot acas`, [i scrie \n jurnal: 

- Chiar [i cele mai bune prietene se
despart odat` [i odat`.

Cic` Marie [i cu Ion voiau s` se
c`s`toreasc`. P`rin]ii Mariei, \ns`, nu prea
erau de acord, pentru c` Ion era s`rac. 

Totu[i c`s`toria are loc, tinerii \nsur`]ei
pleac` \n luna de miere etc. 

Când se \ntorc, se mut` la bloc. Dup`
vreo s`pt`mân`, un vecin o vede pe Marie
dându-se pe balustrad`. 

-Ce faci, M`rie? 

-Ia, ce s` fac, \nc`lzesc mâncarea. 
La un post de radio oarecare s-a

f`cut un concurs cu un premiu generos
pentru cine poveste[te cea mai ru[inoas`
\ntâmplare prin care a trecut.

Câ[tig`toarea acestui concurs a
povestit urm`toarele:

„|n acea zi aveam de f`cut o vizit` la
ginecolog, la ora 08.00.

|ntâmplarea a f`cut ca fiica mea cea
mic` s` plâng` toata noaptea, iar de
diminea]a m-am trezit târziu. A[a c` am
\mbr`cat repede copiii s`-i trimit la [coal`,
dup` care fuga la baie. Cum doream s` m`
prezint cât mai curat` (ca orice femeie care
merge la ginecolog) [i nu mai aveam timp
de du[, iau repede primul prosop pe care-l
v`d \n baie, \l ud [i m` sp`l bine pe p`r]ile
intime, ies din cas` \n vitez`, [ofez ca
nebuna, ajung la cabinet, intru [i cum deja
[tiam ce am de f`cut m` a[ez pe marginea
patului [i zbor cu gândul \n alt` parte. 

Aud medicul care zice:
- Oooo, ast`zi am f`cut un efort special

ca s` ar`t`m bine!
Seara, acas`, fiica mea \ntreab`:
- Mam` unde e prosopelul meu?
- Nu [tiu drag`. Ia [i tu altul curat din

dul`pior, \i r`spund.
- Nu! Eu \l vreau pe `la pe care l-am

l`sat diminea]` \n baie! Aveam sclipiciul [i
s]elutele lipicioase pe el!

|n acel moment am \n]eles ce a vrut s`

spun` medicul.... „
O tip` \n pat cu amantul. Tocmai

când erau \n plin` ac]iune, un zgomot de
cheie r`sucit` \n broasc` \i face s` \nghe\e.
Cum se [tie, \n apartamentele moderne
patul e direct pe podea (nu e loc sub el),
dulap nu exist`, doar suport pentru haine,
nici balcon ... |n plus locuie[te la etajul 13!!!
F`r` pic de team`, tipa \i spune:

- R`mâi calm, absolut imobil [i nu
spune nimic!

So]ul:
- Surpriz`, darling! Am luat un avion

mai devreme [i am terminat mai repede.
A[a c` am venit imediat acas`.

Când vede tipul gol \n camera,
\ntreab`:

- Cine e `sta?!!
Tipa:
- Tocmai mi-a fost livrat, imagineaz`-]i.

E sclavul meu sexual robotizat, sistem de
operare Microsoft. De altfel aduce un pic
cu Bill Gates, nu g`se[ti? Tu e[ti mereu
plecat, [edin]e, voiaje ... stiu eu ce faci tu
când e[ti singur \n camera ta de hotel? ... E
ca un vibrator, dar mai mare. N-ai vrea,
totu[i, s` te \n[el cu vecinul sau instalatorul,
nu??

So]ul:
- Ok, las` asta! Hai repede, n-ai nevoie

de el c` am un chef animalic!!
Tipa, care tocmai terminase o partid`

bun`:

- Nu drag`, am o migren`...
El:
- La naiba! Mereu la fel! Bine, fi dr`gu]`

[i mergi la buc`t`rie s`-mi faci o omlet`, ok?
- Ok!
So]ul prive[te robotul [i nemaiputând

de dorin]` \[i spune:
- „Ce e bun pentru ea e bun [i pentru

mine ...“ [i se arunc` asupra „robotului“ cu
pantalonii \n vine. 

|n momentul `la, amantul zice cu o
voce metalic`:

- Eroare sistem! In-tra-re re-zer-va-t`
USB.

- Robot de rahat!!!!
Nebun de furie so]ul \l ridic` pe um`r

[i o ia spre fereastr` s` \l arunce. Amantul
reia:

- ... Pro-gram re-i-ni-]i-a-li-zat. |n-cer-ca]i
din nou! 

BBBBAAAANNNNCCCCUUUURRRRIIII ,,,,     GGGGLLLLUUUUMMMMEEEE.... .... ....

FABULA PAPAGALULUI
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Nilul (1 ianuarie 7 ianuarie, 19
iunie- 28 iunie, 1 septembrie -7
septembrie) - Puterea fluviului 
Cei aflaþi sub acest semn sunt

persoane foarte active, dornice de
aventurã ºi sigure de victorie. Se vãd
pururea învingãtoare, aºa îºi doresc sã fie
ºi aºa ºi sunt de cele mai multe ori.
Nimic nu le produce o plãcere mai mare
decât confruntarea propriilor forþe cu ale
celorlalþi, confirmandu-ºi astfel
valoarea. Sunt optimiste, au o
personalitate foarte pasionalã, se
înflãcãreazã cu uºurintã ºi radiazã o
foarte mare senzualitate. Oameni ai
momentului, renunþã la diplomaþie ºi la
meditaþia profundã înainte de a lua o
decizie. Gândesc rapid ºi iau decizii
bruºte. Temerari, înainteazã cu
entuziasm pe terenuri necunoscute ºi
necercetate. Asemeni fluviului însã,
atunci când te aºtepþi mai puþin,
izbucnesc cu toatã patima de care sunt în
stare. Iar dacã se simt atacaþi, ar fi bine
ca totul sã piarã din calea lor pentru cã
distrug tot ce întâlnesc. 

Ra (8 Ianuarie - 21 Ianuarie, 1
Februarie - 11 Februarie, 18
Noiembrie - 26 Noiembrie ) -

Strãlucirea luminii 
Temperamentul focos al acestei

zodii cere multã mobilizare ºi spirit
combativ. Aflate sub tutela zeului Amon-
Ra, aceste personalitãþi sunt
temperamentale, angajându-se în tot
ceea ce le face plãcere. Pentru ca vor sã
simtã cãldura focului, trebuie cucerite
furtunos. Vor alege întotdeauna în viaþã
calea cea mai grea pentru cã adorã
provocãrile. Nicioadatã nu se vor
multumi cu prea puþin. Exigenþele pe
care le au fata de ele însele sunt însã
foarte mari ºi vor avea de suferit din
aceasta cauzã. Feriþi-vã sã vã jucaþi cu o
persoanã nãscutã sub acest semn..
Riscaþi sã vã jucaþi cu focul însuºi. 

Mut (22 Ianuarie - 31 Ianuarie, 8
Septembrie – 22 Septembrie, 30
Octombrie - 7 Noiembrie) Intuiþie

de aur 
Persoanele nãscute sub acest semn

sunt foarte receptive ºi timide din fire.
Se bazeazã de cele mai multe ori pe
intuitþie ºi depind de cei din jur în mai
toate acþiunile pe care le întreprind.
Adorã sã-ºi facã planuri de viitor, însã
nu le realizeazã singure. Sunt
ambiþioase, preferând munca liniºtitã,
creativã ºi discretã. Au o viaþã
interioarã foarte profundã ºi o
perspicacitate ieºitã din comun, natura
sa fiind stãpânitã de spiritul de dreptate
ºi de cinste. Sunt înzestrate cu harul de
a citi oamenii din priviri. Vãd, observã,
analizeazã ºi, pe baza intuiþiei lor
ascuþite, caracterizeazã ºi rareori se
înºalã... 

Geb (12 Februarie - 29 Februarie,
20 August - 31 August) Forta

sinelui 
Adevãrata mulþumire a persoanele

aflate sub acest semn este cea pe care o
creeazã cu propriile mâini ºi prin
propriile forþe. Zeitate a pãmântului ºi
a vieþii, Geb îi ocroteºte pe cei nãscuþi
sub acest semn, atâta timp însã cât
aceºtia încearcã sã-ºi înfrâneze
pornirile violente ºi caracterul pãtimaº.
Pun foarte mult accent pe sentimente,
partea romanticã a personalitãþii sale
fiind extrem de dezvoltatã atunci când
vine vorba de iubire. ªi cu toate
acestea, în ciuda sensibilitãþii lor, nu
pot fi catalogaþi drept niºte visãtori
incurabili. ªtiu unde se aflã ºi unde vor
sã ajungã... Reuºesc însã în ceea ce ºi-
au propus doar dacã înving
flegmatismul specific zodiei. ªi când
nu pot face acest lucru, se enerveazã, se
simt dezamãgite, îºi doresc sã rãstoarne
întreaga lume cu fundul in jos,
strigându-ºi neputinþa. 

Osiris (1 Martie - 10 Martie, 27
Noiembrie - 16 Decembrie)

Atotputernicia dreptãþii 
Osiris, zeul imperiului morþii guver-

neazã aceastã zodie. Deloc impresiona-
bile, puternice ºi sigure pe ele, persoanele
aparþinând acestui semn recepteazã
realitatea aºa cum este ea, trecând-o prin
filtrul propriei conºtiinþe.. ªtiu ce sunt
sentimentele, însã refuzã uneori sã ºi le
recunoascã ºi sã le trãiascã. Nu sunt
capabile sã se transpunã în trãirile
celorlalþi. Înþeleg ce este dragostea, dar
refuzã sã-i rãspundã. Dacã se implicã
într-o relaþie foarte strânsã, gheþarul
inimii lor se topeºte treptat, treptat.
Imparþiale ºi statornice, sunt animate de
un puternic spirit de dreptate. Au un simþ
limpede de comparaþie, putând fi blânde
ºi înþelegãtoare, dar ºi grozav de critice,
rãutãcioase ºi pãtrunzãtoare. 

Isis (11 Martie-31 Martie, 18
Octombrie-29 Octombrie, 19
Decembrie-31 Decembrie)
Capacitatea de a renaºte 

Soþia ºi sora lui Osiris, Isis simboliza
în mitologia egipteanã fertilitatea ºi
renaºterea, feminitatea ºi creaþia. Lui Isis
i se mai spune ºi ,,marea vrajitoare, acestã
putere fiindu-i conferita de Ra,când i-a
spus numele ei secret. Numele egiptean
al lui Isis era Aset, care înseamnã ”tron”.
A te afla sub acest semn înseamnã fi un
mare iubitor al frumosului, a fi o
personalitate complexã, plinã de viaþã ºi
de iubire. Persoanele nãscute sub acest
semn emanã armonie ºi frumuseþe, ºtiind
sã o împãrtãºeascã ºi celor din jur. Spirite
generoase ºi demne de încredere, le place
sã ofere protecþie, sã dea sfaturi ºi sã
influenþeze în bine pe cei din jur. Îºi
doresc intens sã-i aducã pe cei dragi pe
calea cea buna ºi se simt profund lezate
atunci când ajutorul le este refuzat. 

Thoth (1 Aprilie - 19 Aprilie, 8
Noiembrie - 17 Noiembrie) Magia

cuvintelor 
Thoth, stãpânul cuvintelor divine

vegheazã asupra acestei zodii, iar faptul
cã nativii acestei zodii sunt maeºtrii
comunicãrii nu reprezintã doar o simplã
coincidenþã. Mai puþin orientaþi spre
þelurile materiale ºi mai mult spre
adevãrurile universale, ei scot la luminã
idei moderne ºi evoluate. Sunt creativi,
spontani, uimesc întotdeauna prin
originalitate. Ajutaþi de abilitãþile lor de
relaþionare, sunt capabili sã însufleþeascã
spirite, sã entuziasmeze, sã schimbe
destine ºi chiar sã stârneascã revoluþii.
Dau dovadã de o naivitate copilãreascã ºi
de prea multã toleranþã faþã de cei din jur.
ªi nu puþini sunt cei care profitã de
aceasta slãbiciune... 

Horus ( 1 4 Aprilie - 8 Mai, 12
August - 19 August) Maretia

inaltimii 
În religia egipteanã, Horus era

reprezentat printr-un cap de ºoim, simbol
al somptuozitãþii, al puterii ºi al
capacitãtii de a zbura la cele mai mari
înãlþimi. Oricum ai caracteriza pe aceºti
reprezentanþi ai paradoxului, ceva
important tot va ramane în afara
definiþiei. Cei mai fideli prieteni, cei mai
pasionali iubiþi, când reci ca gheaþa, când
patimaºi, când sensibili, când infatuaþi,
nativii acestui semn toatã viaþa lor se vor
afla într-o cãutare permanenta a

propriului eu. Forþa pentru care sunt atât
de admiraþi vine din interiorul lor. Le este
menit sã strãluceascã, sã atingã culmi,
atât pe plan intelectual cât ºi personal,
cãrora puþinor oameni le sunt accesibile.
Riscã însã sã cadã în capcana iubirii de
sine ºi a egoismului.. Conºtienþi de
propria valoare, au tendinþa de a-i privi pe
cei mai puþini norocoºi ca ei cu
superioritate ºi îngâmfare. 

Anubis (9 Mai - 27 Mai, 29 Iunie -
13 Iulie) Iubirea de viaþã 

Receptivi ºi flexibili, liniºtiþi ºi
amabili, reprezentanþii acestui semn se
bucurã de mult respect ºi apreciere din
partea celorlalþi. Se spune despre ei cã
sunt pedanþi, însã puþini sunt cei care ºtiu
cu câtã iubire ºi dãruire pot iubi. Fãrã sã-
ºi exagereze importanþa, persoanele
acestui semn zodiacal se îndreaptã în paºi
lenþi, dar siguri spre þelul pe care ºi l-au
propus. Sunt firi calde ºi echilibrate.
Secretul succesului acestei zodii se aflã în
viziunea pe care o au asupra lumii. ªtiu
sã se retragã la timp, ºtiu sã privescã
situaþia detaºat ºi vãd numai partea
frumoasã ºi hilarã a lucrurilor. Cum ar
putea atunci sã nu iubescã viaþa? 

Seth (29 Mai -18 Iunie, 29
Septembrie - 2 Octombrie) Spirit

negativ 
Seth reprezintã zeul negativ al

Egiptului. Persoanele nãscute sub acest
semn pot fi acuzate de egoism, de
invidie, de viclenie ºi de spirit de
rãzbunare. În aceste fãpturi aparent paº-
nice sãlãºluieºte un adevãrat razboinic.
Nu iartã pe cei care greºesc ºi nu au milã
nici faþã de propria persoanã. Caracterul
lor tulburent, încãpãþânat ºi certãreþ este
însã ºi cel mai puternic, cel mai cons-
tructiv, cel mai capabil de fapte mãreþe
atunci când este pus în slujba unor cauze
mãreþe. Trebuie sã înveþe sã-ºi tempereze
ieºirile, sã-ºi controleze pornirile de
rãutate ºi sã-ºi educe propria conºtiinþã.
Doar evoluând moral, se împacã cu
propria persoanã ºi îºi gãsesc liniºtea. 

Bastet (14 Iulie - 28 Iulie, 23
Septembrie - 28 Septembrie, 3

Octombrie - 17 Octombrie) -
Flexibilitate ºi dinamism 

Protectoare a familiei ºi simbol al
lunii, Bastet reprezenta femeia pisica în
Egiptul antic. Asemenea felinei, cei
nascuþi sub acest semn sunt flexibili ºi
rapizi. Oameni cu multiple talente, au un
apetit crescând pentru cunoaºtere ºi
pentru diversitate. Întotdeauna cu un pas
înaintea timpului, în permanenþã presaþi
de timp ºi de termenele limitã, reuºesc
însã sã prindã informatia din zbor ºi sã se
adapteze împrejurãrilor. Exercitã o
senzualitate aparte care nu-i este deloc
indiferentã sexului opus. Tulburãtori ºi
ºarmanþi, adepþi ai replicii spontane ºi
pline de savoare, aceºtia cuceresc prin
simplitate. Pentru cã sunt de pãrere cã
viaþa este numai aventurã ºi suspans, sunt
susceptibili de a cãdea pradã viciilor ºi
tentaþiilor lumeºti. 

Sekhmet (29 Iulie-11 August, 30
Octombrie-7 Noiembrie) Toleranþa

ºi severitate 
Cei aflaþi sub patronajul lui Sekhmet,

zeiþa leoaicã, se caracterizeazã printr-o
mare putere de concentrare, prin rãbdare,
meticulozitate, perseverenþã ºi o atenþie

exageratã acordatã lucrurilor
nesemnificative. Facultãþile lor afective
sunt foarte dezvoltate, având o uºoarã
înclinaþie de a se sacrifica pentru cei la
care þin cu adevãrat. Pentru restul lumii,
cunoscuþi sau necunoscuþi, reprezintã o
figurã autoritarã ºi rece, incapabila de a
simþi prea mult. Adevãratul lor caracter
este însã un amestec ciudat ºi curios de
forþa ºi sensibilitate, de toleranþa ºi
severitate, de capricii contradictorii.
Spiritul lor intelectual este orientat spre
lucruri concrete ºi spre activitãþi ce aduc
profit. 

Personalitatea  în  funcþie  de  zodiacul  egiptean  

Dupã secole de istorie, Egiptul, þara faraonilor ºi a marilor piramide,
locaºul unei vechi civilizaþii nu înceteazã sã uimeascã ºi sã fascineze.
Locul unde soarele pare cã se uneºte cu nisipul musteºte de o cultura

spiritualã sclipitoare, invidiatã de mai toate popoarele lumii... ªi pe bunã
dreptate cãci aici gãsim manifestãri diverse ale artei egiptene: temple,
statui, mumii, piramide, un fenomen religios puternic. Vechii egipteni

credeau cu ardoare în zeitãþile lor, în nemurirea sufletului ºi în viaþa de
apoi. Horoscopul egiptean þine cont de aceste zeitãþi, fiecare zodie a

horoscopului simbolizând un anumit zeu. Fiecare persoanã, în funcþie de
perioada în care s-a nãscut, se aflã sub patronajul unei zeitãþi. Iatã care

sunt aceste zodii ºi trãsãturile de caracter care le sunt asociate: 

Cãsuþa redacþionalã

Directori:
Ionela van Rees-Zota
Berthold J. Staicu - 

director adjunct

Redactor ºef:
Liliana Moldovan

Senior editor:
Vali Niþu

Redactori:
Adriana Ciugudean
Clement Lupu
Veronica Bayfidan
Diana Hautsch
George Stanca
Johann-Arpad Breda
Ioana Diaconu
Daiana Matieº
Viorel Vintilã
George Roca
Sorohan Adina-Voica
Elena Toma
Elena Cesar von Sachse
Iulian Alexe
Alina Arbajter 
Florin Siliºteanu
Lucia Bibarþ 
Marie Vrânceanu 

Psiholog:
Cristina Rãdulescu

Tehnoredactor:
Neluº Nãstãsoiu

Ziar editat de:
Kulturplattform 

Rumänische Asse e. V.
Nürnberg

Hohe Marter 40, 90441
Nürnberg

Tel. 0911 64 00 173
Mobil 0160 33 73 128

Tipar executat la:
Art Print S.R.L. – România

• Rãspunderea pentru conþi-
nutul articolelor publicate
aparþine, conform art. 206
Cod Penal,  în exclusivitate

persoanelor care le semneazã.

Ziar distribuit pe teritoriul
Germaniei. Pentru publici-

tate ºi abonamente vã
rugam sã ne contactaþi la
numerele de telefon din

cãsuþa redacþionalã.

ISSN 2191-7272 



C M Y K

Pagina 12 mai - iunie 2011

www.radior.eu


	06 Pagina 01
	06 Pagina 02.1
	06 Pagina 02
	06 Pagina 03
	06 Pagina 04
	06 Pagina 05
	06 Pagina 06
	06 Pagina 07
	06 Pagina 08
	06 Pagina 09
	06 Pagina 10
	06 Pagina 11
	06 Pagina 12



