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Societatea vãzutã prin ochi de copil
- De ce nu aº vrea sã fiu Preºedinte Cu puþin timp în urmã, l-am întrebat pe unul dintre fiii mei, pe
cel în vârstã de 11 ani, ce i-ar plãcea sau nu sã facã în cazul în care
ar ajunge preºedinte al uneþi þãri.
Fãrã sã se gândeascã prea mult, bãiatul meu mi-a dat un
rãspuns care m-a determinat sã scriu aceste rânduri. Mi-a spus cã
nu i-ar plãcea sã fie Preºedinte într-o þarã ca România, pentru cã
acolo sunt mulþi oameni care nu ºtiu ce este respectul faþã de
semeni, nu toþi, a adãugat puºtiul, dar mulþi.
Sincerã sã fiu, mã aºteptam la orice rãspuns, dar la unul de
asemenea „greutate”, în niciun caz. Curiozitatea de a afla mai mult
despre ce ºi cum gândeºte un copil la vârsta lui, când i se dã o temã
atât de importantã, m-a determinat sã continui discuþia. De obicei,
când copiii sunt întrebaþi despre viitoarea profesie, ei se gândesc
mai întâi la partea frumoasã a meseriei, a avantajelor materiale ºi
mai puþin la aspectele morale cu care se confruntã societatea.
Lista întrebãrilor a fost destul de lungã, dar mã voi rezuma sã
redau rãspunsul care mi-a atras cel mai mult atenþia: „În primul
rând, nu mai poþi sã-þi faci cumpãrãturile ca orice om normal.

Când eºti la raftul de ciocolatã, vezi cã toatã lumea e cu ochii
pe tine, sã vadã ce marcã de ciocolatã cumperi, mulþi vin peste
tine sã le dai autografe, ºi, pânã la urmã, pleci din magazin fãrã
sã mai cumperi ciocolata. Sã nu mai spun ºi despre cei care vor
sã facã fotografii împreunã cu Preºedintele, sã se laude la
toate rudele, la toþi colegii, la vecini, sã le punã pe Facebook
ca sã le „ ºeruiascã internauþii“.
Iniþial, m-am amuzat ºi am pus rãspunsul lui pe seama
imaginaþiei bogate pe care o au copiii la aceastã vârstã. Însã, dupã
ce am reflectat puþin asupra motivelor pentru care bãiatul meu nu
ºi-ar dori sã fie Preºedinte, mi-am dat seama cã, în puritatea lor,
copiii pot fi analiºtii perfecþi ai vieþii politice indiferent de meridian.
Dezavantajele expuse poartã amprenta sinceritãþii unui copil,
sinceritate pe care nu vom întâlni vreodatã la politicieni.
Trebuie sã zâmbeºti mereu, chiar ºi când eºti trist. Indiferent
ce ai face, indiferent cât ai munci, nu-i vei mulþumi pe toþi oamenii.
Îþi poþi pierde prietenii, pentru cã funcþia nu-þi mai permite sã ai un
program de voie. Trebuie sã fii foarte puternic sã poþi face faþã

multor atacuri, pentru cã se inventeazã
tot felul de poveºti urâte despre tine ºi despre copiii tãi, iar tu nu,
întotdeauna, poþi face faþã scandalurilor. Tu, ca Preºedinte, poate
vrei sã faci multe lucruri bune pentru þarã, însã depinzi ºi de alþii
care, uneori, în mod voit îþi pun piedici. Dar pe lângã aceste
inconveninete, fiul meu a mai descoperit încã unul, ºi nu unul de
neglijat. O mare problema ar fi când foarte multe femei ar dã
nãvalã peste el sã-i declare iubire, iar el, Preºedintele nu ar ºti care
dintre ele îl iubeºte cu adevãrat ºi care aleargã dupã banii ºi funcþia
lui.
Cred cã inocencenþa copiilor poate fi ingredientul cel mai
potrivit pentru o radiografie realã a vieþii politice ºi sociale. Copiii nu
recurg la arome, adaosuri ºi îndulcitori pentru a ne rãspunde aºa
cum am vrea noi.
M-am hotãrât ca în acest material sã redau doar rãspunsurile
pentru care NU ar dori sã devinã Preºedinte. În ediþia viitoare voi
reda argumentele pentru care fiul meu ar doi sã fie Preºedinte.
Pânã atunci sã auzim de bine ºi pe curând!
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Sã înmulþim talanþii primiþi de la Tatãl Ceresc
Venind pe lume, fiecare
dintre noi a primit unul sau
mai mulþi talanþi pe care
trebuie sã-i valorificãm. Nimic
nu este întâmplãtor în viaþa
noastrã, fiecare este exact
acolo unde trebuie sã fie, are
cât poate duce ºi îi este de
folos! Nimeni nu poate sã
spunã cã nu are talanþi, nimeni
nu se poate plânge cã îi lipsesc
darurile lui Dumnezeu.
Când vorbim despre talanþi
(daruri) vorbim atât despre
calitãþile fizice, intelectuale ºi
emoþionale cu care am fost
înzestraþi, cât ºi despre darurile
pe care le primim ulterior de la
Dumnezeu, tocmai în funcþie
de
abilitãþile
noastre.
Dumnezeu
diferenþiazã
darurile, nu ne dãruieºte
tuturor acelaºi numãr de
talanþi: unora ne dãruieºte mai
puþini, iar altora ne dãruieºte
mai mulþi, ceea ce înseamnã cã
Dumnezeu cunoaºte puterea
fiecãruia dintre noi, de a
înmulþi talanþii ºi, în acelaºi
timp, doreºte ca noi oamenii,
sã conlucrãm ºi sã ajutãm din
proprie iniþiativã pe cei care au
nevoie de ajutorul nostru.
Sfântul Ioan Gurã de Aur
spunea cã: ”talantul (darul)
înseamnã tot ceea ce îl ajutã pe
om sã contribuie la folosul
fratelui (semenului) sãu, fie
susþinându-l cu autoritatea sa,
fie ajutându-l cu bani, fie cu
sfatul sãu, fie cu serviciile pe
care este în stare sã le facã
pentru fratele sãu…Nimic nu
este mai plãcut lui Dumnezeu

decât sacrificarea vieþii proprii
pentru ideea de a fi util tuturor
fraþilor noºtri. De aceea
Dumnezeu ne-a onorat cu
raþiune, ne-a dat graiul, ne-a
dat un suflet, ne-a dat membre,
a rãspândit forþã în tot corpul
nostru, pentru ca noi sã putem
folosi toate acestea pentru
binele tuturor oamenilor.”
Un talant este viaþa pe care
am primit-o în dar ºi pe care
nu avem voie sã o îngropãm în
cimitirul tristeþii ºi al
plictiselii; este credinþa pe care
am primit-o la botez ºi pe care
nu avem voie sã o îngropãm în
cimitirul
consumismului
modern pe care îl construieºte
societatea de astãzi; este
demnitatea de a fi fii ai lui
Dumnezeu…Un talant este
chemarea noastrã, de a trãi în
iubire ºi de a respira iubire în
relaþiile noastre cu Dumnezeu

ºi cu semenii; este sufletul
nostru, acest sanctuar al lui
Dumnezeu pe care nu avem
voie sã-l îngropãm în uitare;
este inteligenþa noastrã,
sãnãtatea noastrã, familia
noastrã, libertatea pe care am
primit-o.
În perspectiva credinþei
creºtine,
viaþa
trebuie
consideratã un dar ºi o
misiune. Un dar pentru cã
faptul de a exista este ceva
extraordinar ºi, mai ales,
pentru cã ºtim cã Dumnezeu
ne cheamã, dincolo de
existenþa pãmânteascã, sã
descoperim imensa bucurie a
vieþii veºnice împreunã cu el.
O misiune, deoarece suntem
chemaþi sã colaborãm cu
Dumnezeu în a valorifica la
maximum tot ”capitalul bun”
care este în noi.
Cea mai mare bucurie

binecuvântatã de Dumnezeu
este înmulþirea darurilor
primite de la El. Iar aceastã
înmulþire
a
darurilor
presupune
smerenie
ºi
hãrnicie, nu mândrie ºi
lenevire, dar mai ales iubire de
Dumnezeu ºi de aproapele.
Tot ceea ce îndeplinim pe
pãmânt trebuie înfãptuit din
dragoste, prin implicare
responsabilã, pentru a ajunge
oameni
în
deplinãtatea
potenþelor umane.
Munca - o îndatorire datã
omului de cãtre Dumnezeu în
momentul
creãrii
sale:
“stãpâniþi
pãmântul”
reprezintã modul prin care ne
integrãm în lume ºi, chiar dacã
apar greutãþi, sã nu uitãm cã ºi
Iisus Hristos le-a cunoscut ca
om adevãrat. Dumnezeu ne-a
conceput împreunã-pãrtaºi la
opera Sa de creaþie a lumii,
atunci când a dãruit femeii
capacitatea de a fi ”mamã”, iar
bãrbatului prerogativa de a
putea
deveni
”pãrinte
duhovnicesc”, daruri prin care
ºi unul ºi altul se aseamãnã lui
Dumnezeu - prin postura de
creatori ºi proniatori - pentru
aceasta ºi înzestând pe fiecare
dupã puterile ºi râvna
dovedite.
Oricare dintre noi, oricât
de puþin înzestrat ar fi, are cel
puþin un dar pe care trebuie sã
îl dezvolte. Marele Gospodar
nu ne lipseºte de talant pe nici
unul dintre noi, dar necazul
este cã nu toþi ne pricepem sã
îl înmulþim. Adeseori nu avem

destulã râvnã pentru a spori
darul primit de la Dumnezeu,
alteori pricina stã în sfialã, iar
alteori în lene.
Oricare ar fi darul primit,
sã nu-l lãsãm sã amorþeascã în
nelucrare, ci sã-l sporim ºi sã-l
desãvârºim neobosit: ”Îþi
amintesc sã aprinzi ºi mai mult
din nou harul lui Dumnezeu,
care este în tine” (2Timotei
1,6). Fie cã este vorba de
darul cuvântului, de darul de
a-i învãþa pe alþii sau de darul
scrisului, oricare ar fi darul
primit, el trebuie folosit mereu
spre slujirea Domnului. Cel
mai mare dar de la Dumnezeu
este ” viaþa veºnicã, în Hristos
Iisus,
Domnul
nostru”
(Romani 6,23), care trebuie,
sãlãºluind în noi, sã ardã ºi sã
dea luminã. Sã primim acest
dar mai întâi de toate, ºi fie ca
el sã ne lumineze toate
celelalte daruri, sã le îndrume
ºi sã le dea viaþã!
Dragi cititori, sã ne
folosim toþi talanþii primiþi în
mod gratuit din partea Tatãlui
Ceresc, pentru preamãrirea
Lui, pentru semeni, pentru a
ajuta semenilor noºtri, ºi în
mod sigur vom auzi la sfârºitul
cãlãtoriei noastre cuvintele
Sale: ”Bine slugã bunã ºi
credincioasã, peste puþine ai
fost credincioasã, peste multe
te voi pune; intrã întru bucuria
domnului tãu.” (Matei 25, 21).
O varã binecuvântatã! Sã
trãim frumos, sã iertãm la timp
ºi sã iubim cu adevãrat!
Adriana-Lucia Ciugudean

Prinþul Charles începe o nouã vizitã privatã în Transilvania
Prinþul de Wales va petrece
cea mai mare parte a vizitei pe
care o face în România în
Transilvania, în cadru privat,
precizeazã Ambasada Marii
Britanii la Bucureºti, care
informeazã cã acesta va
inaugura la Viscri centrul de
pregãtire meºteºugãreascã ‘The
Prince of Wales’s Training
Centre’.
”Prinþul de Wales va petrece
cea mai mare parte a vizitei în
Transilvania, în cadru privat.
Alteþa Sa Regalã va vizita Viscri
pentru inaugurarea centrului de
pregãtire meºteºugãreascã ‘The
Prince of Wales’s Training
Centre’ cu ocazia primei
aniversãri a fundaþiei sale”, se
aratã într-un comunicat de presã

al Ambasadei Marii Britanii la
Bucureºti.
Lansatã pe data de 2 iunie
2015, fundaþia este o organizaþie
caritabilã ce sprijinã conservarea patrimoniului arhitectural,
agricultura ºi dezvoltarea
durabilã în România.
Principalul obiectiv al

organizaþiei este dezvoltarea
aptitudinilor profesionale în
comunitãþile rurale pentru a
ajuta localnicii sã îºi gãseascã
mai uºor un loc de muncã. Noul
centru de formare este amplasat
în Viscri, judeþul Braºov, unde
un vechi hambar a fost
transformat, iar vechea casã a

fost extinsã pentru a gãzdui
ucenici din întreaga þarã.
În acest an, Fundaþia va oferi
12 cursuri, de care vor beneficia
în jur de 150 de persoane din
mediul rural, predominant din
Transilvania ºi Moldova.
În timpul vizitei în Viscri de
anul trecut, Prinþul de Wales ºia exprimat speranþa cã Fundaþia
va folosi hambarul în special în
scopuri educaþionale ºi de
formare profesionalã ºi va
contribui
la
creºterea
oportunitãþilor de angajare.
“Noul centru este un vis
devenit realitate pentru Alteþa
Sa Regalã, care a vizitat
România timp de aproape
douãzeci de ani ºi doreºte sã lase
o moºtenire în þara noastrã.

Vom fi capabili sã punem în
practicã, prin programe educaþionale, viziunea ASR privind
sustenabilitatea, agricultura ºi
conservarea patrimoniului”, a
declarat directorul executiv al
Fundaþiei, Aura Woodward,
citatã de Mediafax. Centrul de
formare gãzduieºte în prezent
primul curs de þesãturi
tradiþionale, pentru ucenici din
Bucovina,
Maramureº,
Bucureºti ºi Transilvania.
Prinþul de Wales va sosi la
Bucureºti în aceastã dupãamiazã, urmând a se întâlni, la
ora 15.40, la Palatul Cotroceni,
cu preºedintele Klaus Iohannis,
iar la ora 16,20, cu premierul
Dacian Cioloº.
http://www.turnulsfatului.ro
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România a intrat în Cartea Recordurilor Record Pentru Viaþã
28 mai 2016, o zi cu soare în
Bucureºti, cu oameni ce ºtiu sã se
bucure de viaþã.
Dar ce este viaþa? Ceva
temporar ce avem în dar ºi
considerãm cã aceasta este mereu
a noastrã. Avem familie, prieteni,
pãrinþi alãturi de noi. Dar ce se
întâmplã dacã i se face rãu cuiva
de lângã noi. Oare suntem
pregãtiþi sã dãm primul ajutor?
Nu cred cã putem fi de folos dacã
nu ne instruim. Câte glume
facem atunci când ne gândim la
resuscitare, respiraþie gurã la
gurã.
Trebuie sã vã spun cã a salva
o viaþã poate fi cea mai mare
realizare a voastrã.
Sâmbãtã 28 mai a.c. s-a
stabilit doar un record naþional,
fiind prezenþi la lecþie doar
10.175 persoane. Dacã mai
veneau 1.669 de persoane
depãºeam recordul Germaniei.

Am participat alãturi de
copiii mei la cel mai mare curs de
resuscitare pe Arena Naþionalã.
România a intrat în Cartea
Recordurilor cu cea mai mare
lecþie
de
resuscitare.
Evenimentul a fost organizat de
Societatea de Salvare Bucureºti
ºi Serviciul de Ambulanþã
Bucureºti Ilfov (SABIF), cu
prilejul împlinirii a 110 ani de
activitate.
Cursul-record s-a desfãºurat
în prezenþa reprezentanþilor
Guinness
World
Records
(GWR), care au înregistrat ºi
atestat recordul.
Special
pentru
acest
eveniment a fost creat site-ul
www.recordpentruviata.ro, unde
s-au înscris toþi cei care doreau
sã participe.
Existã un erou în fiecare
dintre voi de fiecare datã când o
persoanã va fi în stop

cardiorespirator în apropierea
lor!
Au fost peste 600 de
instructori, care au fost profesorii
celor prezenþi sã facã compresii
ºi ventilaþii pe un manechin.
Primul ajutor ar trebui sã îl
învãþãm la ºcoalã pentru cã este
vital sã intervii pentru salvarea
unei vieþi.
Nu poþi sta pasiv în faþa unui
pericol vital, trebuie sã cântãrim
momentele decisive ºi apoi sã
acþionãm.
În anul 2015, la nivelul
Capitalei ºi al judeþului Ilfov s-au
înregistrat 2.750 de cazuri de
stop cardio-respirator, fiind
salvate 108 vieþi. Rata de succes
a fost de 3,92 la sutã, iar aceastã
statisticã ne aratã cât de gravã
este situaþia. Cu un astfel de curs
record de prim ajutor, rata de
resuscitare sigur va creºte.
Cântãreþul Gabriel Cotabiþã

în 2015 a stat în comã mai bine
de trei sãptãmâni, dupã un stop
cardio-respirator. ”Eu am
beneficiat de intervenþia unui
om care ºtia sã facã resuscitare.
Fãrã ajutorul managerului de la
Hilton, eu n-aº mai fi ajuns nici
în maºina Salvãrii, nici la
spital…Pentru mine, a fost o
stare de neºtiinþã, dar vreau sã
spun cã pentru cei care au fost
alãturi de mine, a fost cumplit,
un dezastru. Oamenii trebuie sã

înveþe sã fie salvatori. Sunt
câteva lucruri simple, pe care
trebuie sã le facã cu sânge rece
ºi cu credinþa în Dumnezeu. Nu
e nimic mai frumos decât sã
poþi ajuta”, a spus Gabriel
Cotabiþã.
Nu am depãºit recordul
Germaniei dar am câºtigat mai
mulþi români educaþi sanitar, gata
sã acorde primul ajutor atunci
când este cazul.
Mariana Pachiº

COACHING-ul între a fi ºi a nu fi
Aº vrea sã vã împãrtãºesc,
astãzi, câteva gânduri legate de un
subiect “la modã“, afiºat tot mai
des pe site-turile de socializare ori în
diferite reviste - tipãrite sau nu. Este
vorba despre o metodã de
dezvolatre personalã ºi anume,
Programarea Neuro Lingvisticã.
Ideea NLP (programarea neurolingvisticã) a prins contur în mediul
afacerilor din Statele Unite ºi a
devenit, la începutul anilor ’80,
una din cele mai populare metode
de influenþare ºi schimbare a
mentalitãþilor individuale ºi
organizaþionale.
Nai târziu, psihologii ºi
managerii europeni au început sã
creadã în puterea NLP de a modela
destine ºi de a deschide zãgazurile
unei gândiri conectate la succes. Se
credea, pe atunci cã programarea
neuro-lingvisticã ar deþine secretele

aplicãrii corecte a “tehnologiei
succesului“ în combinaþie cu
folosirea eficientã a creierului
uman. Pentru a înþelege cum
funcþioneazã aceastã tehnologie
este indicat sã avem în preajmã un
“coach” sau în cazul cel mai bun o
carte despre “coachnig”.
Subiectul la care mã refer este
dezvoltat, pe larg, în volumul
« Coaching cu NLP : cum sã fii un
coach de succes1 ». Pe scurt,
filozofia NLP porneºte de la
premisa cã oamenii sunt fiinþe
perfectibile, cã resursele dezvoltãrii
personale se aflã în noi înºine ºi cã
nivelul înalt al erudiþiei sau volumul
mare al cunoºtinþelor nu te înscriu
automat pe calea unui destin plin de
succes.
Sub influenþa acestei acestei
idei, „coachingul” (ce nu se
confundã cu “trainingul“) nu

trebuie înþeles ca un ºir interminabil
de ºedinþe ºi întâlniri la finalul
cãrora asistãm la schimbarea
radicalã a fiinþei noastre.
Dimpotrivã, printr-o subtilã analizã
a acþiunilor noastre anterioare, prin
aducerea în faþa conºtiinþei a
credinþelor ºi implusurilor care leau generat, metodele coachingului
ne însoþesc, prin intermediul unor
principii ºtiinþific formulate, pe
drumul regãsirii de sine, de drumul
redescoperirii unor idealuri demult
uitate.
În esenþã, programarea neurolingvisticã poate fi definitã ca o
formã ineditã de antrenament
mental prin intermediul cãreia
învãþãm sã devenim eficienþi: în
procesele de luare a deciziilor, în
construirea unor relaþii sociale
armonioase, în universul familiei, la
locul de muncã, în viaþa de zi cu zi

a fiecãrei persoane.
Revenind la cartea „Coaching
cu NLP” scrisã de
Joseph
O’Connor în colaborare cu talentata
scriitoare brazilianã, Andrea Lages,
„Coaching cu NLP” aceasta include
experienþa acumulatã de cei doi
autori în domeniul strategiilor de
dezvoltare personalã.
Metoda descrisã de Joseph
O’Connor ºi Andrea Lages se
inspirã din psihoterapie ºi
înglobeazã tehnicile programãrii
neuro-linglistice. Coachingul ne
ajutã sã ne clarificãm obiectivele ºi
sã acþionãm pe baza experienþelor ºi
aptitudinilor personale existente,
deja, în fiecare din noi ºi care se
manifestau în stare latentã.
Prin întrebãri meºteºugit
formulate, persoana care accede la
titlul de „coach” poate descoperi
cum gândeºte interlocutorul, poate

afla ce îºi doreºte acesta, poate face
un inventar al obstacolelor ce îl
împiedicã sã-ºi finalizeze scopurile.
Pe de altã parte, întrebãrile îl ajutã
pe client sã îºi clarifice intenþiile, sãºi diversifice opþiunile pentru a
putea lua, în cele din urmã, decizia
de a acþiona.
De obicei ºedinþele de
coaching ne pot ajuta sã ne
îmbunãtãþim încrederea ºi sã
accedem la un nivel mai înalt al
stimei de sine. Un coach eficient,
dar ºi persoanele care vor sã se
antreneze singure, pot sã îºi
schimbe comportamentul în
familie, la locul de muncã, în relaþia
cu prietenii ºi chiar în cadrul
legãturilor de naturã pasionalã.
Vestea bunã este, cã disciplina
mentalã ºi aplicarea unor principii
de viaþã eficiente îþi pot oferi ºansa
de a evolua ºi a ieºi din amorþeala
cotidianã. Învãþarea unui nou mod
de gândire care presupune fixarea
obiectivelor ºi respectarea paºilor
necesari pentru a le realiza, nu este
nicidecum o cale comodã de urmat
dar îþi oferã ºansa a gusta din sensul
adânc al vorbelor lui Woody Alen,
care spunea : “Poþi sã trãieºti o sutã
de ani, dacã renunþi la toate acele
lucruri care te fac sã-þi doreºti sã
trãieºti atât”.
1
Joseph O’Connor ºi Andrea
Lages - « Coaching cu NLP : cum
sã fii un coach de succes »,
Bucureºti : Editura Curtea Veche,
2007

Liliana Moldovan
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Gala celebritãþilor, Ediþia a-IX-a
În fiecare an sunt
momente când premiile
atestã ºi dovedesc un merit de
excepþie.
O galã are o scenã pentru
aceia care au spus, inventat,
inovat, demonstrat cã sunt un
nume cu rezonanþã gravat în
timp ºi spaþiu.
Joi, 19 mai 2016 la
Ambasad OrEvents-Otopeni,
a fost organizatã Gala
”Celebritãþile anului 2016”
de Profesional Celebrity
alãturi
de
partenerii
Eurolines, Tui Travel Center,
Romvac.
Realizatori ºi moderatori
au fost Mihaela ªerban ºi
Daniel Ganea.
Preºedintele juriului a
fost
Florina
Kendrick
Roberts, iar vicepreºedinte
Cristian Þopescu.
În Salonul New York am
întâlnit mulþi prieteni, actori,
cântãreþi
consacraþi,
realizatori de programe radio

ºi TV. Mã simþeam ca la o
întâlnire dupã 15 ani de
ºcoalã, pentru cã eu am 17
ani
de
scenografii
televiziune, teatru, operã,
producãtor programe TV.
Mulþi dintre cei ce se aflau la
acea galã, acea lume
elegantã, luminile de Oscar,
covorul roºu, toate erau un

scenariu cunoscut cu o
distribuþie pe care o ºtiam de
multã vreme.
Mihaela ªerban într-o
rochie roºie, Cristian Ganea
într-un costum negru elegant,
punctat cu un papion
impecabil, au fost cei care au
înmânat
diplomele
de
recunoaºtere ºi statuietele

Oscar de România. Rând pe
rând se primea diploma,
statueta
ºi
aplauzele.
Decernarea a durat de la ora
19.00 la ora 24.00. Aceastã
galã aºa cum se spunea în
invitaþie, a avut scopul de a
sprijini campania „Doneazã
o jucãrie pentru oncologie”.
Minirecitalul
Ioan Cãrmãzan, Ilinca
Vandici, Iuliana Marciuc,
Florin Condurãþeanu, Corina
Chiriac, Adrian Enache,
Romeo & Julia Saleno,
Elena Meriºoreanu, Elisabeta
Turcu, George Roºoga,
Ionela Van Rees Zota sunt
doar o parte dintre ce ce au
fost
numiþi celebritãþi
oficiale. Am avut plãcerea sã
primesc ºi eu o astfel de
recunoaºtere pentru întreaga
activitate în regie ºi artã
plasticã.
Am fost surprinsã ºi
emoþionatã, am urcat scãrile
reale ale scenei celebritãþilor

ºi am spus câteva fraze,
gândind cã dintre aceste
celebritãþi timpul va alege
doar câþiva.
Directoarea Agenþiei de
Presã ” Aºii Români”, Ionela
van Rees Zota m-a desemnat
sã o reprezint la acea galã a
celebritãþilor. M-am simþit
onoratã sã pot vorbi despre
un jurnalist de excepþie, un
jurist
de
un
înalt
profesionalism ºi nu în
ultimul rând, despre o agenþie
ºi
ziar
cu
impact
internaþional.
ªtiu foarte sigur cã în
timp numele ei ºi tot ce a
realizat, vor rãmâne bine
sãpate în memoria colectivã
a timpului. Fiecare om este
celebru dacã vrea sã facã, sã
spunã, sã decanteze ºi sã
ordoneze totul dupã timp, loc
ºi mod în propria formã,
gândire, trãire ºi înþelegere a
armoniei divine.
Mariana Pachiº
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Cu sau fãrã Dumnezeu în concediu?
Timpul trece nestingherit,
iar anotimpurile se succed fãrã
încetare, pãrând sã nu obosesc
niciodatã. Iatã-ne ajunºi din nou
la începutul verii, bucuroºi de
vremea frumoasã ºi soarele ce
strãluceºte mângâindu-ne cu
razele sale binecuvântate. Este
adevãrat cã acest lucru se
întâmplã
numai
pentru
perioade scurte de timp. La
începuturile venirii pe pãmânt
german, mã minunam de
fiecare datã când vedeam cu ce
repeziciune ieºitã din comun
ies nemþii afarã din case (la
plimãri în aer liber, la terase, la
aer curat...), atunci când apare
soarele dintre nori chiar ºi
pentru jumãtate de orã sau când
temperaturile trec de 13-15°C.
Pentru mine era ceva ciudat.
Venit din mijlocul Bãrãganului
unde vara temperaturile trec cu
uºurinþã în foarte multe zile
graniþa celor 40°C, mã amuzam
teribil când auzeam în jur: vai
ce caniculã!...ce cãldurã insuportabilã!...ne
trebuie
hitzefrei... la „numai“ 30°C...
Între timp însã m-am dumirit.
Vremea frumoasã ºi seninã este

atât de scurtã ºi puþinã aici,
încât trebuie neapãrat sã ne
bucurãm pentru orice moment
al ei.
Iar aceastã bucurie vis-a-vis
de naturã ºi vremea frumoasã
se exprima cel mai frumos în
perioada concediilor, atunci
când ne dorim sã ne eliberãm
de toate cele ale cotidianului ºi
de toate responsabilitãþile, mai
mici sau mai mari. Cum vine
vara, cum fugim chiar ºi numai

pentru câteva zile: ori în
România, ori în altã parte. Ne
rezervãm cu mult timp înainte
biletele, vrem sã fie, dacã se
poate cu cât mai multe servicii
incluse, dacã nu chiar all
inclusive. Mergem sã ne
relaxãm, doar meritãm dupã un
an de muncã. ªi este normal ºi
natural.
Însã, în aceastã relaxare din
perioada concediilor, ne
relaxãm ºi în credinþã? Este loc

în bagaje ºi pentru Dumnezeu,
oriunde am merge? Sau mãcar
pentru o cãrticicã de rugãciuni?
Reuºim sã ne menþinem cât de
cât o atitudine creºtinã indiferent de împrejurãri? Suntem
în stare sã ne mãrturisim
credinþa sau sã ne comportãm
în acord cu ea ºi în concediu?
Sau, din contrã, strãduindu-ne
peste an sã împlinim câte ceva
din credinþã, ne dorim acum sã
ne relaxãm ºi în aceastã
direcþie? Abordând pe cineva în
acest subiect, chiar îmi spunea
la un moment dat: lasã, domn’
Pãrinte, fãcui destul pentru
credinþã, acum vreau sã mã
relaxez ºi eu...nu am nevoie în
concediu sã mai ºtiu de
Dumnezeu...vreau sã mã simt
bine....Pãi, rãspund eu, dacã ne
simþim bine fãrã sã vrem sã
ºtim de Dumnezeu....e clarã
treaba! Orice discuþie e de
prisos...
Deci, înainte de concediu
suntem în faþa unei false
dileme...cu sau fãrã Dumnezeu?! Iar rãspunsul este atât
de simplu, mai simplu decât ne
putem imagina. Dacã L-am

avut pe El cu noi tot anul, nu
putem pleca fãrã El în
concediu, nu ne lasã sufletul.
Cel mai bine îl gãsim pe Domnul în sufletele noastre ºi de
acolo nu-L putem scoate aºa
simplu. Doamne, rãmâi afarã
douã sãptãmâni, cãci acum
plec...în concediu...chiar nu am
timp de Tine acum. Relaþia
noastrã personalã cu Domnul
este cea care dã ºi rãspunsul. Îl
iubim sau nu? Îl vrem cu noi
sau nu? Dar, ca sã Îl iubim ºi sãL vrem cu noi, presupune sã-L
cunoaºtem mai întâi. Apropo... cine este Dumnezeu?... ºi
ce vrea El de la noi?...
Sã încercãm numai sã
vedem un lucru: Dumnezeu
este Cel care þine toate în palma
Sa, pãmântul, lumea, toate cele
vãzute ºi nevãzute, viaþa
omului, fãrã El nu poate exista
nimic ºi nimeni. Dacã ar spune
ºi El într-o bunã zi: omule, de
azi înainte, pentru puþin timp,
nu am timp de tine, voi fi în
concediu, am obosit, cã doar
fac atâtea....ce ar mai fi de noi?!
Preot Ionuþ Pãun
Bamberg
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Discursul premierului Dacian Cioloº la
Reuniunea anualã a ºvabilor bãnãþeni de la Ulm
Stimate domnule Peter-Dietmar
Leber,
Doamnelor ºi domnilor,
Dragi prieteni,
Sunt onorat sã particip la aceastã
ediþie a Reuniunii anuale a ºvabilor
bãnãþeni, aflatã sub semnul aniversãrii a
300 de ani de istorie a prezenþei
comunitãþii dumneavoastrã în Banat.
Sunt cu atât mai onorat cu cât mi s-a
comunicat cã prin prezenþa mea aici
marchez prima participare a unui
premier român la aceastã sãrbãtoare. Îi
salut pe toþi oaspeþii de onoare, iar
dumneavoastrã, doamnelor ºi domnilor
participanþi la paradã, þin sã vã transmit
un cãlduros ”Bine v-am gãsit!”.
Prin prezenþa mea aici alãturi de
dumneavoastrã am dorit sã marchez
interesul ºi angajamentul Guvernului
României pentru dumneavoastrã ºi
aprecierea noastrã pentru contribuþia
saºilor ºi ºvabilor la dezvoltarea
României ºi a relaþiei româno-germane.
Constat cu deosebitã bucurie cã
forþa ºi unitatea comunitãþii
dumneavoastrã
ºi
tradiþiile
multiseculare sunt vii. De altfel ce am
remarcat cu deosebitã plãcere este
numãrul mare de tineri prezenþi la
aceastã sãrbãtoare.
Sunteþi deschizãtori de drumuri,
facilitaþi dialogul între instituþii ºi între
oameni, iar sãrbãtorile dumneavoastrã
relevã cu tãrie dorinþa de a pãstra
legãturile între membrii comunitãþii ºi
de a cultiva relaþia cu România natalã.
Sunteþi, în fapt, puntea de legãturã între
România ºi Germania.
Astãzi, aceasta a devenit o
adevãratã autostradã, cu multiple
filiere. Astãzi, îi putem include în
aceastã punte ºi pe cei cca. jumãtate de
milion de români stabiliþi în Germania,
a doua comunitate din UE, una dintre
cele mai bine integrate pe piaþa muncii.
Acestora li se adaugã cei 11.000 de
investitori germani, tinerii aflaþi la studii
în Germania ºi România.
Doamnelor ºi domnilor,
Sunt încântat sã constat faptul cã
relaþiile dintre România ºi Germania

sunt, din toate punctele de vedere,
excelente. România ºi Germania
împãrtãºesc azi o relaþie privilegiatã, cu
o istorie îndelungatã, ca state partenere
ºi aliate în UE ºi NATO.
Vã asigur cã, pentru România,
relaþia cu Germania este o relaþie de
importanþã strategicã. Dialogul nostru
politic a cunoscut o dinamicã deosebitã
în ultima perioadã - este a doua mea
vizitã în Germania în acest an,
preºedintele României a fost, de
asemenea, în februarie, îl aºteptãm pe
preºedintele federal Gauck la Bucureºti
în luna iunie - reconfirmând buna
cooperare pe teme de interes comun,
atât în cadrul UE, cât ºi în plan regional
ºi internaþional, pe care dorim sã o
consolidãm.
Doamnelor ºi domnilor,
În ultimii ani, la acest important
moment aniversar au fost invitaþi ºi au
participat membri ai guvernului român.
Este în egalã mãsurã o bucurie ºi o
onoare sã fim prezenþi aici ºi sã vedem
cum tradiþii strãvechi, cultivate de sute
de ani în Transilvania/Banat, sunt
pãstrate în continuare.
Am fost încântat sã constat
efectele pozitive ale lucrãrilor Comisiei
guvernamentale româno-germane
pentru problematica etnicilor germani
din România, care au avut loc cu nici o
lunã în urmã, la Goslar. Proiectele
concrete convenite în acest cadru
contribuie la repararea nedreptãþilor
suferite în perioada totalitarã,
conservarea identitãþii ºi la dezvoltarea
economico-socialã atât a etnicilor
germani din România, cât ºi a
comunitãþilor din care fac parte.
Guvernul a depus eforturi pentru a
veni în întâmpinarea acestor chestiuni.
Legea privind despãgubirile pentru cei
deportaþi în Rusia a fost adoptatã în
2013, de altfel, gest unic la nivelul
statelor Uniunii Europene.
Astfel de proiecte sunt menite sã
pãstreze vii memoria ºi valorile
germanilor din România. ªtiu cã un alt
aspect important pentru dumneavoastrã
este retrocedarea proprietãþilor.

E ora 1.00. Noaptea, evident. Muzica
e pornitã în surdinã ºi doar un beculeþ
lumineazã discret camera.Sunt eu, cu mine,
gândurile mele ºi dorurile care îmi tropãie
zgomotos în suflet.
Nu, n-am de gând sã fac
retrospectiva anilor ce au trecut.Nu o sã o
fac pe hârtie, dar o am în minte.O sã mã
rezum la doar câteva cuvinte, în speranþa
cã am sã hrãnesc toate visele promise, ºi
am sã deschid pentru un moment uºi ce
stau acum închise.
Îmi amintesc de parcã ar fi fost ieri
momentul în care am decis sã alerg dupa
un viitor departe de cei care mã iubesc
neconditionat.Motive aveam, iar când am
luat de mânã ºi curajul, n-a mai fost decât
un pas, pânã ce am trecut al þãrii mele

România este printre puþinele state care
au adoptat o amplã politicã de
retrocedare
a
proprietãþilor
naþionalizate sau confiscate de regimul
comunist. Desigur cã pe lângã
multiplele cazuri deja rezolvate,
persistã ºi unele cazuri dificile, care nu
au fost încã soluþionate. Aceastã
moºtenire din epoca totalitarã nu a putut
fi rezolvatã în mod întru totul
satisfãcãtor de niciun stat fost comunist,
dar cred cã România a depus eforturi
substanþiale în acest sens ºi continuã sã
o facã într-un ritm susþinut.
Am cãutat ºi am gãsit o formulã
prin care sã fie facilitatã interacþiunea
dintre cetãþenii germani interesaþi ºi
autoritatea românã de resort. Graþie
implicãrii active a domnului ambasador
Emil Hurezeanu, cererile de restituiri
nesoluþionate sunt centralizate de cãtre
Ambasada României la Berlin ºi
transmise autoritãþii competente.
Contez pe sprijinul domnului
ambasador ºi mizez ºi în continuare pe
demersurile sale, menite sã vinã în
ajutorul comunitãþilor noastre.
În acelaºi timp, consider cã este
important sã pãstrãm caracterul unic al
aºezãrilor tradiþionale ale saºilor ºi
ºvabilor. Avem cu toþii o rãspundere în
ceea ce priveºte conservarea ºi
restaurarea
monumentelor
emblematice ale comunitãþii, cum sunt
bisericile fortificate din Transilvania.
Aceasta este, în primul rând,
moºtenirea dumneavoastrã, dar,
totodatã, ºi a noastrã. Suntem
recunoscãtori pentru aceastã moºtenire
comunã, europeanã.
Doresc sã mulþumesc tuturor
organizaþiilor implicate pentru
eforturile pe care le depun în acest sens
ºi sã le invit sã gândim împreunã
proiecte care sã vizeze revalorificarea
acestor monumente pentru tineri, prin
gãzduirea unor ºcoli de varã, tabere
pentru tineri europeni, cursuri de istorie.
Pãstrând memoria comunitãþii, pãstrãm
legãturi strânse între noi, conservãm ºi
ducem mai departe valori care ne
unesc.

hotar. M-am gândit atunci cã am sã plec
doar pentru bani .... ºi uite! Au trecut de
atunci atâþia ani.
Acum trãiesc în þãri strãine, având
ca ºi camarad de drum, speranþa. Se spune
cã speranþa vede invizibilul, simte
intangibilul ºi împlineºte imposibilul. Aleg

De asemenea, suntem preocupaþi
de situaþia învãþãmântului în limba
germanã maternã din România. ªcolile
cu predare în limba germanã sunt, în
ciuda absenþei unei majoritãþi a elevilor
de origine germanã, printre cele mai
prestigioase din þarã: Liceul Honterus
din Braºov, Liceul Brukenthal din
Sibiu, liceul Lenau din Timiºoara sau
Colegiul Goethe din Bucureºti. Ne
propunem continuarea eforturilor
comune–prin sprijinirea profesorilor
germani
pentru
extinderea
învãþãmântului în limba germanã din
România.
Un rol pivotal în dialogul
autoritãþilor române cu etnicii germani
îl joacã Forumul Democrat al
Germanilor din România (FDGR), care
astãzi, la peste un sfert de secol de
activitate în sprijinul etnicilor germani
din România, contribuie activ la
promovarea intereselor culturale ºi
politice ale saºilor transilvãneni, ale
ºvabilor sãtmãreni ºi a celor bãnãþeni
din þara noastrã.
Totodatã, un rol central revine ºi
asociaþiilor saºilor transilvãneni/
ºvabilor bãnãþeni din Germania, în jurul
cãrora sunt reuniþi etnicii germani
originari din România ºi care trãiesc
astãzi în afara teritoriului românesc.
Vã încurajãm pe dumneavoastrã,
care trãiþi de decenii în Germania, ºi
care aþi contribuit exemplar la
dezvoltarea acestei þãri, sã împãrtãºiþi
României din experienþa pe care aþi
acumulat-o aici. Credem cã spiritul

iubiti. Sã fiu sincerã, dacã ar trebui sã
concluzionez ce am adunat în tot acest timp
de când sunt printre strãini, nu aº putea. În
schimb, aº putea cu uºurinþã sã vã spun ce
nu am adunat. Nu am adunat clipe lângã
pãrinþii mei ºi nu le-am atins sufletul cu
recunoºtinþã prin simpla-mi prezenþã.Nu

MEMORII
sã îmbrãþiºez motto-ul acesta în zilele în
care dorul nu-mi mai bate la uºã ºi intrã cu
forþa în inima ºi mintea mea.
Dorul de “acasã”, dragii mei, ºi de
strada copilãriei mele. De bãtrâna casã de
pe Timotei,ºi mai ales de pãrinþii mei

le-am sãrutat mâinile datoritã cãrora sunt
omul de azi, ºi nu le-am dat o canã de apã
când le-a fost sete.Nu le-am mai spus de
mult ” noapte bunã” sau „bunã dimineaþa”,
decât prin telefon. Toate astea, pentru cã nu
am fost acolo. Nici acum nu sunt acolo,

antreprenorial
ºi
rigurozitatea
profesionalã care vã caracterizeazã pot
avea un rol important în creºterea
performanþei tehnologice ºi în
dezvoltarea economicã viitoare a
României, în general.
Suntem deschiºi sugestiilor
dumneavoastrã despre cum am putea
implementa cât mai bine acest obiectiv.
De altfel, Guvernul României are în
vedere mãsuri concrete pentru
participarea celor care se considerã
legaþi de România sau care provin din
România, în termeni de parteneriat, la
procesul de dezvoltare a þãrii.
Pe cei care au pãstrat cetãþenia
românã, îi încurajez sã participe la
procesele electorale din þarã ºi sã
utilizeze avantajele oferite de votul prin
corespondenþã.
Doamnelor ºi domnilor,
Privesc cu încredere la viitor ºi
consider, asemenea tinerei scriitoare
germane de origine românã, Iris Wolff,
în romanul ”Halber Stein” cã existã
locuri care ne trimit înapoi, în trecut, dar
în acelaºi timp ne aratã ºi viitorul. Noi
ne aflãm acum într-un asemenea loc.
Voi pãstra în memorie participarea
mea la sãrbãtorile de la Dinkelsbühl ºi
Ulm ca pe un eveniment cu totul
deosebit ºi impresionant. Vã doresc sã
pãstraþi vii tradiþiile, iar generaþiile cele
mai tinere sã le ducã mai departe ºi sã
vinã sau sã revinã, de câte ori au ocazia,
în România, care vã simte lipsa.
Vã mulþumesc pentru atenþie.
Biroul de presã

lângã ei, singurii la care îmi pot depune
toate rãnile ºi grijile.
Românule! Tu sã nu uiþi niciodatã de
unde ai plecat ºi sã pãºeºti mereu spre casa
pãrinteascã. Sã alergi spre ei, spre pãrinþii
tãi ºi sã îi strângi în braþe atât de tare cum
n-ai fãcut-o nicicând. Ai sã vezi în ochii lor
cãldura ºi iubirea nemãrginitã secãtuitã de
dor.
E aproape 3.00. Noaptea, evident.
Beculeþul ce încã lumineazã discret
camera, e ºi el obosit sub povara cuvintelor
încãtuºate de dor. O sã închei acum, altfel
pixul ar rupe hârtia de ar fi sã dau drumul
gândurilor sã vinã nãvalã.
Am doar o curiozitate ... tu le-ai spus
pãrinþilor tãi, astãzi, cât de mult îi iubesti?
Teleºpan Iulia
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Vizitã oficialã a premierului
Dacian Cioloº în Germania
Vizita premierului României la sediul companiei
germane, în contextul noilor
investiþii ºi perspective de
dezvoltare la fabrica de
producþie ºi asamblare de
componente Airbus din
Ghimbav, judeþul Braºov.
Segmentul aeronautic a
devenit în ultimii ani un pilon
de creºtere solidã a industriei
grele, având cinci poli de
dezvoltare în Bucureºti, Cluj,
Bacãu, Craiova ºi Braºov.
Întâlnirea saºilor din
Germania, ca în fiecare an de
Rusalii, la Dinkelsbühl.

La cea de-a 66-a ediþie, în
2016, au participat: Premierul
României - domnul Dacian
Cioloº, Primarul oraºului
Dinkelsbühl - domnul Christoph Hammer, Preºedintele
Forumului Româno-German
din Bucureºti - prof. dr.
Andrei Pleºu, Preºedintele
Asociaþiei Saºilor Transilvãneni din Germania - dr.
Bernd Fabritius, prof. dr.
Sergiu Nistor - Consilier
Prezidenþial, domnul Ovidiu
Ganþ – reprezentant al
Forumului Democrat German
în Parlamentul României,
E.S. domnul Hans Werner
Lauk
–
ambasadorul
Germaniei în România ºi E.S.
domnul Emil Hurezeanu –
ambasadorul României în
Germania.
Ca în fiecare an par, ºi în
2016 a avut loc la Ulm
întâlnirea ºvabilor originari
din Banat, indiferent dacã
acum trãiesc în Germania,
Austria, Elveþia, România,
SUA sau Canada, pentru a
cinsti memoria înaintaºilor,
dar ºi pentru a se bucura
împreunã de programele

artistice. Printre invitaþii de
onoare de anul acesta, domnii
Dacian Cioloº - Primministrul României ºi Emil
Hurezeanu - Ambasadorul
României în Germania (în
imagine, alãturi de domnul
Peter Dietmar Leber preºedintele
Asociaþiei
ªvabilor Bãnãþeni).
„Vã
încurajãm
pe
dumneavoastrã, care trãiþi de
decenii în Germania, ºi care
aþi contribuit exemplar la
dezvoltarea acestei þãri, sã
împãrtãºiþi României din

experienþa pe care aþi
acumulat-o aici. Credem cã
spiritul antreprenorial ºi
rigurozitatea profesionalã
care vã caracterizeazã pot
avea un rol important în
creºterea
performanþei
tehnologice ºi în dezvoltarea
economicã
viitoare
a
României, în general.“ extras
din
discursul
premierului la Ulm.
CONSULATUL
GENERAL AL
ROMÂNIEI
în München

Sfinþirea pietrei de temelie
a bisericii româneºti din
Traunreut (Bavaria)

Sâmbãtã 21 mai 2016, în oraºul Traunreut a
fost sfinþitã piatra de temelie a noii biserici

româneºti. Slujba a fost oficiatã de
Înaltpreasfinþitul Pãrinte Serafim, Mitropolitul
Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale ºi
de Nord, împreunã cu Preasfinþitul Pãrinte Sofian
Braºoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române a Germanei, Austriei ºi
Luxemburgului. Biserica va purta hramurile
„Sfinþii Trei Ierarhi, Sfântul Ierarh Andrei ªaguna
ºi Sfânta Irmgard de la Chiemsee“. La eveniment
au participat preoþi ºi diaconi români din
Germania ºi Austria, credincioºi români ºi
germani din zonã, reprezentanþi ai celorlalte
confesiuni creºtine, precum ºi oficialitãþi germane
ºi române: prefectul districtului Traunstein,
viceprimarul oraºului Traunreut ºi domnul Lucian
Stãnicã, consul al României la München.
CONSULATUL GENERAL AL
ROMÂNIEI
în München
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Traficul de droguri. Cetãþean
român condamnat la moarte
- Interviu cu E.S. Constantin Volodea Nistor, Ambasadorul României în Malaysia “Nu vã lãsaþi amãgiþi de un câºtig imediat. Riscaþi sã deveniþi
nu doar cãrãuºi care fac bani, ci ºi victime directe care vor fi uitate
imediat ºi înlocuite rapid cu alþi naivi. Pãstraþi-vã viaþa de oameni
liberi ºi daþi-i valoare!” – mesajul ambasadorului român

Preºedinþia, Guvernul, MAE ºi
Ambasada îi cer clemenþã
Sultanului
- Domnule Ambasador, imediat
dupã prãbuºirea Cortinei de Fier,
închisorile din America Latinã au
început sa fie populate cu cetãþeni
români traficanþi de droguri. Dupã
America Latinã, odatã cu extinderea
globalizãrii, au urmat, Asia, Africa ºi
alte regiuni ale lumii. În imaginile
transmise pe canalele de televiziune din
România, a fost vãzut un român
încãtuºat, însoþit de poliþia din Malaysia,
condamnat la moarte, dar pe faþa cãruia
nu se prea vedea îngrijoarare, teamã,
dimpotrivãº chipul lui era numai un
zâmbet, unii spuneau un zâmbet
sfidãtor.
- Da, zâmbetul lui Ionuþ Gologan
poate fi catalogat sfidãtor. Era practic
rãspunsul la remarca unuia dintre
”spectatorii” la proces. Imediat dupã
condamnare, acesta i-a spus, în
malaysianã, cã meritã sã fie atârnat în
ºtreang. ?i Gologan a zâmbit. La 22 de
ani, sfidezi moartea ºi speri cã vei rãzbate
ºi vei trãi, cã se va gãsi o soluþie, cã vei
întoarce soarta. Nici unul dintre cei
închiºi pentru trafic de droguri în
Malaysia nu a realizat iniþial gravitatea
situaþiei în care se aflã, implicaþiile ºi
nivelul pericolului la care s-au expus.
Cãlãtoreau în Asia pentru prima oarã,
fãrã a cunoºte legile, cultura asiaticã etc.
Aceste lucruri au devenit evidente încã de
primele discuþii ale consulului cu aceºtia.
Sunt, de regulã, tineri sub 30 de ani,
provin din familii destrãmate sau cu
probleme materiale. Pregãtire medie sau
cu liceul întrerupt, fãrã un loc de muncã
stabil sau, în cel mai bun caz, slab
remunerat. Inteligenþi ºi cu posibilitãþi de
învãþare ºi adaptare, dar fãrã o experienþã
a ”lumii largi” în care te poþi întâlni ºi cu
pericole majore cum sunt „ samsarii de
droguri”. Acesta ar fi profilul „victimei”,
aºa cum îl vedem aici, în cazul

fenomenului de cãrãuºie de droguri.
- Mediatizarea cazului Ionuþ
Alexandru Gologan, condamnat la
moarte în Malaysia, a generat un val de
emoþie in România, existând ºi voci,
care apreciazã cã Ambasada României
de la Kuala Lumpur n-ar fi fãcut
demersurile necesare pentru a-l salva de
la moarte.
- Ionuþ Alexandru Gologan a fost
reþinut la 26.06.2012, având ascuns în
bagajul de calã 3,2 kg metamfetamine,
cantitate brutã. Era al treilea cetãþean
român arestat în decurs de 9 luni pe
aeroportul internaþional din Kuala
Lumpur, sub acuzaþia de trafic de
droguri. Cãrãuºie, fiindcã, vã rog sã
reþineþi, nici unul dintre cei arestaþi nu
este un distribuitor de droguri. În toate
etapele procesuale, ultima cale de atac
fiind la Curtea Federalã a Malaysiei,
instanþa nu a considerat argumentele sale
ca fiind îndestulãtoare pentru a
transforma traficul de droguri în posesie,
încadrare care ar fi dus la condamnarea la
închisoare. Iar cantitatea de drog depãºea
cu mult minimul admis în legislaþia
malaysianã, estimatã în zeci de grame.
Ultima decizie, cea a Curþii Federale,
dateazã din 26.01.2016, fiind epuizate
astfel toate cãile interne de atac în acest
caz. Curtea Federalã a menþinut sentinþa
de condamnare la moarte, considerând cã
Ionuþ Gologan întrunea elementele legii:
posesia drogului, controlul acestuia ºi
faptul cã avea cunoºtinþã de ceea ce
transporta. A urmat, imediat, la
2.02.2016, depunerea cererii de graþiere
la Sultanul de Selangor. Conform
procedurilor malaysiene, aceastã cerere
va fi analizatã de o Comisie de Graþiere,
care se convoacã la solicitarea sultanului.
Sentinþa nu poate fi pusã în aplicare pânã
când nu este soluþionatã cererea de
graþiere, iar acest demers poate dura.
Ministrul delegat pentru relaþiile cu
românii de pretutindeni, Dan Stoenescu,
aflat în vizitã de lucru în Malaysia în
perioada 11-13 martie 2016, l-a vizitat pe

Ionut Gologan aflat în prezent într-un
centrul de detenþie din statul Johor. În
cazul cetãþeanului român condamnat la
moarte, Dan Stoenescu, în calitate de
trimis special al Preºedintelului României
Klaus Iohannis ºi Premierului Dacian
Cioloº, i-a adus la cunoºtinþã cã a
transmis autoritãþilor malaysiene
scrisorile celor doi înalþi demnitari
români în care fac apel la clemenþã în
cazul sãu. Ministrul delegat s-a întâlnit
atunci cu Ministrul de Externe, Anifah
Aman, ºi cu Nancy Shukri, ministru
pentru Justiþie în Cabinetul Najib, în
cursul cãreia s-au înmânat scrisorile cãtre
înalþii destinatari ºi a fost arãtat interesul
nostru legat de dezvoltarea cadrului legal.
Avem în lucru douã acorduri, de
extrãdare ºi schimb de informaþii în
materie penalã. Legat de acest aspect, în
cursul lunii aprilie din acest an, a avut loc
o rundã de negociere la Kuala Lumpur
între Biroul Procurorului General ºi o
delegaþie a Ministerului Justiþiei din
Romania, condusã de secretarul de stat
Gabriela Scutea. Pentru schimbul de
persoane condamnate ne-am exprimat
interesul în sensul încheierii unui Acord.
Partea malaysianã urmeazã sã primeascã
decizia Cabinetului Najib pentru
începerea negocierilor cu mai multe þãri,
inclusiv cu România, în vederea
transferurilui de persoane condamnate.
Revenind la întrebarea dvs iniþialã, Ionuþ
Gologan a beneficiat de asistenþã
consularã din primul moment. Prin
intermediul MAE, cetãþeanul român
beneficiazã de serviciile unui avocat, cât
ºi de legãtura cu familia sa. Procesul
acestuia, ca ºi al celorlalþi români arestaþi,
a
fost
urmãrit
îndeaproape;
reprezentantul Ambasadei a fost prezent
la fiecare termen în sala de judecatã.
Cetãþeanul român este vizitat periodic de
cãtre reprezentantul Ambasadei, cu care
menþine constant legãtura. Au fost fãcute
ample demersuri de cãtre MAE ºi de
cãtre Ambasadã pentru asigurarea
sprijinului legal ºi pentru suportul sãu
moral. Ce nu putem face? Nu putem
interveni în deciziile autoritãþilor
malaysiene, respectãm legea din
Malaysia. Putem însã pleda, pe toate
cãile, pentru clemenþã. Ambasada nu
asigurã servicii juridice. Faciliteazã
contacte cu avocaþi – avem o listã de
propuneri în acest sens-, putem obþine
informaþii legale, putem sugera
reprezentanþi legali; avocatul N.
Sivananthan este o personalitate
recunoscutã în domeniul penal
malaysian, dar Ambasada nu poate
reprezenta cetãþenii romani în instanþe.
Ambasada Românã, separat, dar ºi
impreunã cu celelalte misiuni ale þãrilor
UE a interprins mai multe demersuri pe
lângã autoritatile malayesiene pentru a

renunta la pedeapsa capitalã. Adunarea
Generalã a ONU a adoptat la 18
decembrie 2014 o rezoluþie cu privire la
impunerea unui moratoriu în ceea ce
priveºte pedeapsa cu moartea, iar
România este unul dintre statele care au
salutat aceastã iniþiativã. Sperãm ca, în
final, aceste demersuri vor avea aduenþa
necesarã. Sunt unele semnale pozitive,
dar este un proces foarte dificil ce implicã
ºi un sprijin popular larg, care nu este încã
destul de viguros.
- Sunt state care au obþinut
schimbarea pedepsei la moarte cu
închisoare pe viaþã sau extrãdare pentru
cetãþenii lor? Dacã da, îin baza carei
legislaþii au obþinut schimbarea
pedepselor?
- Existã. Dupã cum spuneam, fie
prin graþierea acordatã de Sultan, fie
convingând anterior instanþa cã
respectivul fie nu avea controlul drogului,
fie nu avea ºtiinþã de existenþa acestuia în
bagaj. În cazul lui ?tefan Coroi,
condamnat la 8 ani de închisoare, aºa s-a
întâmplat. Existã ºi transferuri ale unor
persoane condamnate la moarte, în þãri
care au, la rândul lor, pedeapsa capitalã.
Trebuie înþeles faptul cã transferul nu va
funcþiona în cazul lui Ionuþ Gologan
decât dacã acesta va fi graþiat.
- Sumele de multe miliarde de
dolari obþinute din comerþul cu droguri
reprezintã unul dintre factorii de risc
major pentru economia mondialã ºi
pentru stabilitatea politicã, îndeosebi, în
þãrile în care cartelurile de traficanþi de
droguri seamãnã teroare. În acest
context, lupta cu narcotraficanþii poate
fi consideratã o nouã provocare ºi
pentru diplomaþia românã?
Ministerul Afacerilor Externe, în
colaborare cu Agenþia Naþionalã
Antidrog, a iniþiat o campanie anti-drog
care atrage atenþia asupra fenomenului de
carãuºie – transportul de droguri peste
hotare, începând încã din septembrie
2012. Sub titlul „Drogurile îþi schimbã
destinaþia”, campania de conºtientizare
atrage atenþia asupra riscurilor pe care le
implicã transportul de droguri, prin
informarea publicului larg despre aspecte
mai puþin cunoscute din legislaþia unor
þãri ca Brunei, Malaysia, Singapore,

China etc. Ambasada a contribuit la
crearea campaniei ºi a venit cu sugestii
de lucru, la momentul respectiv.
Introducerea unor avertizãri prin SMS pe
telefoanele mobile pentru þãrile în care
existã pedeapsa capitalã poate fi un ultim
resort: mãcar în al 12-lea ceas. Cãrãuºul
poate alege sã acþioneze corect, sã facã
ceva diferit ºi sã se salveze.
- Se spune cã pedepsele din
Malaysia ar fi cele mai dure din
întreaga lume, mai dure decât în
America Latinã. Este o poveste sau este
adevãrat cã în Malaysia, pedeapsa
include ºi o bãtaie bunã aplicatã
deþinutului? O bãtaie, sorã cu moartea,
cum se spune la noi?
- Este greu de stabilita þara în care
sunt cele mai dure pedepse, fiecare þarã
are o legislatie propie ºi se presupune cã
este rezultatul unor analize propii prin
care se intenþioneazã reducerea
criminalitãþii. Oricum, în opinia mea,
viaþa în detenþie este dificilã ori unde teai afla . Nu cred ca existã cineva care ºiar exprima dorinþa de a fi în detenþie întro anumitã þarã. Pentru cetãþeni europeni,
detenþia în Asia sau America Latinã este
în primul rând dificilã datoritã condiþiilor
climaterice ºi, in al doilea rând, a
alimentaþiei, total diferitã de cea din zona
noastrã, ca sã nu mai vorbim de
problemele de comunicare etc. În
Malayesia, aºa cum am mai spus, se
aplicã ºi pedepse corporale (lovituri de
ratan), dar numai în urma unor hotârâri
judecãtoreºti definitive, pe lângã cea de
privare de liberate. Existã persoane
special desemnate ºi pregãtite în aplicarea
sentinþei; pedepsele corporale nu se fac in
public si este obligatorie prezenta unui
medic, a mediculului inchisorii.
- În China, un condamnat la
moarte, înainte de a fi ucis, are dreptul
la o discuþie de câteva minute cu familia,
dacã, evident, aceasta poate ºi doreºte sã
vinã la vorbitor. Acestã regulã este
aplicatã ºi in Malaysia? Familia poate
asista la spânzurarea condamnatului?
- Familia este anunþatã ºi îl poate
întâlni pe cel condamnat la moarte, cu o
zi înainte, dar nu poate participa la
execuþie.
Elena Chiriþã / UZPR
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Hospice exclusiv pentru copii ºi tineri, deschis la Sibiu
Pentru prima datã în România, un
hospice exclusiv pentru copii ºi tineri
a fost deschis la Sibiu într-o clãdire a
Bisericii Evenghelice datã Asociaþiei
“Dr. Carl Wolff”, unde aceºtia au
acces gratuit la îngrijire. Este un loc în
care dragostea ºi Dumnezeu pot face
minuni, dându-ne o speranþã cã le
poate fi mai uºor copiilor bolnavi sã
îndure
suferinþa,
relateazã
corespondentul AGERPRES.
Hospice-ul de la Sibiu este al
treilea din þarã unde vor fi aduºi copii,
din luna iunie. Mai existã alte douã cu
secþii pentru cei mici, la Braºov ºi
Bucureºti. Deja cinci familii din Sibiu,
Bucureºti ºi Iaºi s-au înscris pentru aºi aduce copiii la Sibiu. La acest
hospice pot veni copii din toatã þara,
cu diagnostice “cu supravieþuire
limitatã”, bolnavi de cancer, cu
malformaþii grave, iar costurile nu vor
fi suportate de pãrinþi, ci de stat ºi
sponsori.
Hospice-ul de la “Dr. Carl Wolff”
se aflã la distanþã relativ micã de
centrul Sibiului, mai puþin de jumãtate
de orã de mers pe jos, aproape de
strada Grãdinarilor din Sibiu, la doi
paºi de malul râului Cibin, unde
soarele dezmiardã nu doar sãlciile,
raþele din râu, ci ºi copiii care se dau cu
rolele ºi bicicletele, dincolo de pod.
Aici este cãminul spital “Dr. Carl
Wolff”, cu douã hospice-uri: unul
pentru adulþi ºi altul pentru copii.
Sibienii cunosc acest loc drept
“cãminul nemþilor”, locul unde eºti
îngrijit ca în Germania ºi unde se
ajunge foarte greu.
Pãºesc în holul hospice-ului în
care nu am mai intrat de câþiva ani. Mi
se spune cã hospice-ul pentru copii e
în partea cealaltã, departe de bolnavii
care luptã sã mai trãiascã o clipã, o zi,
aici. Tocmai în capãtul celãlalt al
curþii.
Îmi fac curaj din nou. Pentru cã
îmi amintesc, în urmã cu câþiva ani,
ziua în care la Cluj-Napoca am vãzut
copii bolnavi de cancer, la tratament.
În faþa clãdirii hospice-ului pentru
copii de la Sibiu îi gãsesc pe Hartmut
Koschyk, din partea guvernului
german, Judith Urban, consulul
german de la Sibiu, Paul Porr,
preºedintele Forumului Democrat al
Germanilor din România (FDGR),
primarul Astrid Fodor, doctori ºi doi
preoþi care se roagã: Ioan
Sãmãrghiþan, preot creºtin ortodox ºi
Reinarht Guib, episcopul Bisericii
Evanghelice din România. Toatã
lumea este cu capul plecat ºi doar se
roagã. Se spune “Tatãl nostru” în
limba germanã ºi în românã…
Pãºim pe uºa hospice-ului tãcuþi
ºi cu inimile strânse, deºi aici încã nu
au fost aduºi copiii bolnavi.
Discursurile oficialilor sunt foarte
scurte ºi toatã lumea are ochii
înlãcrimaþi. Mesajul e acelaºi: sã
facem tot ce putem sã ajutãm aceºti
copii sã nu moarã. Sã nu fie singuri. Se
cântã ºi muzicã clasicã live. Dominã

în aer doar o grijã specialã pentru ceva
atât de fragil: viaþa.
Singura din încãpere care radiazã
de speranþã, dar este o prezenþã
modestã, deºi e cea mai puternicã, este
Ortrun
Rhein,
directoarea
complexului “Dr. Carl Wolff”.
Seninã, Ortrun Rhein ne explicã cã
aici urmeazã ca aceºti copii ºi pãrinþii
lor sã primeascã un “tratament” ºi
pentru suflet, pentru cã cea mai mare
nevoie e de acest “tratament”.
“Aici intervine hospice-ul care
doreºte sã preia copilul care este cu o
boalã incurabilã, care are nevoie de
îngrijire, dar nu în spital neapãrat, care
primeºte tratamente medicale, dar ºi
pentru suflet. O îngrijire de care au
nevoie copiii, dar ºi pentru familiile
lor. În general, sã ai copilul bolnav, tu
ca familie nu mai reziºti pentru cã nu
ºtii ce sã faci, nu ºtii dacã e bine ce faci
ºi tot speri cã se mai poate face ceva.
Aici intervenim noi, hospice-ul.
Dorim sã ajutãm familiile, copiii, sã
trãiascã în perioada aceasta, nu pot sã
zic sã îi ajutãm sã treacã cu bine,
mãcar sã-i susþinem în perioada asta
grea a lor”, declarã Ortrun Rhein.
Hospice-ul de copii de la Sibiu
are zece locuri, camere cu un singur
pat special pentru a le fi cât se poate de
uºor micilor pacienþi încercaþi de boli.
Mamele, taþii, oricine vrea sã-i fie
alãturi unui copil de aici are
posibilitatea sã cearã gratuit un pat
care se pliazã. Existã ºi douã camere
cu douã paturi, “pentru copii din
casele pentru copii, care nu au familii
ºi atunci sã fie doi în camerã”, spune
directoarea hospice-ului.
Etajul I este gândit pentru copii
între 3 ºi 9 ani, la mansardã sunt
aºteptaþi cei pânã la 17 ani. Aici vor
putea sta micii pacienþi între câteva
zile ºi câteva sãptãmâni, “depinde de
Casa de Asigurãri, dar sigur o sã fie
copii care vor sta ºi trei ºi patru luni
aici. O sã fie copii care vin aici zece
zile, merg acasã ºi revin. Procesul la
copiii cu boli incurabile nu e ca la
adulþi, de trei sãptãmâni în general,
corpul unui copil rezistã o perioadã
lungã unei boli incurabile ºi atunci ºi
internãrile o sã fie probabil de mai
multe ori”, potrivit lui Ortrun Rhein.
Misiunea de aici e sã faci aceºti copii
“la capãt de drum” sã râdã.
Dotarea hospice-ului de la Sibiu e
una similarã centrelor din strãinãtate.
E un altfel de “acasã”. “Locuinþa” ºi
“locul de joacã” al unora dintre aceºti
copii va fi doar un pat, unul special, în
care sã nu mai simtã durerea.
“Ideea care stã la bazã, având ºi
hospice-ul pentru adulþi, e cã în
hospice-ul pentru adulþi lumea vrea
liniºte, fiindcã sunt la capãt de drum
nu mai vor sã audã mult. Într-un
hospice pentru copii cred cã poþi sã
râzi, sã vinã un clovn, poþi sã faci
muzica tare ºi i-ai deranja pe ceilalþi.
(…) De asta am vrut douã clãdiri
separate. (…) Condiþiile aici sunt la un
nivel foarte înalt, camerele copiilor au

paturi speciale. Pentru cã un copil nu
doarme doar în pat, trãieºte în patul
acela, sunt mult mai spaþioase, fãcute
special pentru copii. Camerele au baie
proprie. Au un living mare unde se pot
întâlni cu familiile, cu fraþii,
întotdeauna avem activitãþi pentru
fraþii lor. Au materiale medicale,
concentratoare de oxigen, aparate
pentru situaþii de crizã. O sã avem un
medic ºi asistent medical în
permanenþã”, explicã Ortrun Rhein.
Doi pediatri urmeazã sã fie
angajaþi aici. Copiii vor beneficia ºi de
ergoterapie ºi terapie prin muzicã, vor
avea psiholog, un medic permanent.
Nu se ºtie sigur cine va rezista aici pe
termen lung, în lupta acestor copii
pentru viaþã. Directoarea recunoaºte
cã, “impactul va fi atât de mare pentru
angajaþi, încât poþi sã ºtii numai dupã
ce începi, cine rãmâne ºi cine nu
rãmâne. Am sigur trei asistente care au
mai lucrat în domeniu, dar pânã la
numãrul complet îþi chemi oameni, îi
pregãteºti ºi mai vezi”. Angajaþii vor fi
plãtiþi ºi din sponsorizãri.
“Aici vrem sã fie ca un fel de
acasã. Mãmicile au posibilitatea în
douã locuri sã le mai gãteascã ceva,
pentru cã multã dragoste merge ºi prin
stomac. Avem o grãdinã foarte
frumoasã”, ne descrie Ortrun Rhein.
Hospice-ul pentru copii va
funcþiona într-o clãdire care exista ºi
care a fost transformatã la standarde
europene, cu o investiþie de peste
110.000 de euro, cu sponsorizãri doar
din Germania. Pentru a ajunge aceºti
bani, câþiva jurnaliºti germani din
Landul Bavaria au fãcut lobby la
ONG-urile de acolo. Deocamdatã, la
Sibiu se aºteaptã un aviz de la
Ministerul Sãnãtãþii, urmând sã se
realizeze contractul cu Casa de
Asigurãri de Sãnãtate, în aºa fel încât
copiii sã fie îngrijiþi aici gratis.
Finanþatorii principali vor fi Casa de
Asigurãri de Sãnãtate ºi sponsorii,
douã fundaþii germane.
Întrebatã de jurnaliºti dacã aici
poate beneficia de îngrijire ºi un copil
ai cãrui pãrinþi nu au asigurare
medicalã, Ortrun Rhein a rãspuns:
“Nicio problemã. Dacã pãrinþii nu
sunt asiguraþi, trebuie noi asociaþia sã
preluãm costurile, asta nu înseamnã cã
nu primim copilul.” Pentru ca
hospice-ul de copii sã funcþioneze la
Sibiu este nevoie de 200.000 de euro
pe an, pentru cele zece locuri, potrivit
conducerii centrului.
Acest hospice a luat naºtere din
suferinþa unei mame, angajata
hospice-ului pentru adulþi.
“Noi am avut în rândurile noastre
o mamã cu un copil care a fost în
situaþia asta ºi îþi dai seama cât de
multã nevoie de ajutor este ºi cât de
mult te poþi pierde ca pãrinte, fiindcã
situaþia este foarte dificilã. De acolo
am zis, avem pentru adulþi, încercãm
ºi pentru copii sã facem… La Sibiu nu
e nicio secþie oncologicã pentru copii.
Nu sunt multe secþii oncologice,

Clujul ºi Timiºoara au. Poþi trata ce se
poate trata, dar este un moment în care
terapeutic nu poþi sã faci mai mult ºi îþi
trebuie multã îngrijire ºi acolo
spitalele au un pic un impas, fiindcã
þelul lor este sã însãnãtoºeascã. Nu sã
îngrijeascã de lungã duratã. Casele de
copii nu au personalul medical care sã
ofere aceastã îngrijire ºi aici intervine
hospice-ul”, povesteºte Ortrun Rhein.
Directoarea conduce de un
deceniu hospice-ul pentru adulþi, unde
sunt 14 locuri ºi unde “tot timpul sunt
multe cazuri ºi se lucreazã cu pacienþi
oncologici la capãt de drum, pacienþii
venind între douã ºi trei sãptãmâni. În
ultimii zece ani, peste 2.500 de
bolnavi de cancer au fost îngrjiþi la
hospice-ul de la “Dr. Carl Wolff”.
Cãminul de bãtrâni are 106 locuri,
funcþioneazã de 20 de ani ºi încã nu a
avut 400 de oameni.
La hospice-urile de la Sibiu
bolnavii nu sunt primiþi în funcþie de
banii pe care îi au. Aici orice bolnav
este îngrijit fãrã sã i se cearã bani, în
ultimele zile ale vieþii lui. Numai
birocraþia din România tulburã locul
acesta în care oamenii sunt egali în
faþa morþii.
“Într-un cãmin de bãtrâni vii sã
trãieºti, într-un hospice vii cã eºti la
capãtul drumului. Noi lucrãm cu Casa
de Asigurãri ºi mergem pe
sponsorizãri. Multe familii, când au
pacientul la hospice la noi, dupã aceea,
de mulþumiþi cum sunt, doneazã, dar
noi nu vrem sã punem o taxã fiindcã
atunci omul de la þarã sau cei care nu
au bani ar crede cã nu ar avea voie sã
batã la uºã ºi nu vreau asta. Acesta este
un loc în care… în faþa morþii suntem
egali. Acolo nu conteazã cã unul are
nu ºtiu ce ºi celãlalt nu. Pentru noi,
este greu ºi frumos. ªi mai e încã ceva:
trãim într-o þarã în care întotdeauna
intervine ceva care te scoate din
tristeþe sau din disperare, cã vin
controale, se schimbã regulile, trebuie
sã faci repede acte. E o luptã… nu ai
timp”, concluzioneazã Ortrun Rhein,
directoarea centrului.
Înainte sã plecãm din acest loc
îngrijit, în care personalul ºi jucãriile îi
aºteaptã pe copiii bolnavi sã-i ajute,
întreb un medic cine este de fapt
aceastã femeie pe care moartea celor
bolnavi nu o sperie de zece ani.
“Sunt oameni cu care te întâlneºti

în viaþã ºi care au parcã un drum
prescris ºi un astfel de om este Ortrun
Rhein. În urmã cu câþiva ani când a
ajuns aici directoarea instituþiei, erau
voci care au spus cum poate o fãtucã
sã conducã o astfel de instituþie. ªi mai
e ºi de meserie teolog. ªi uite cã a
fãcut un proiect model, cãminul de
bãtrâni. ªi dupã aceea a spus ‘facem
un hospice’. ªi a gãsit ºi mijloace
bãneºti ºi l-a fãcut. ªi tot Sibiul îi
mulþumeºte pentru asta. Acum face
pentru copii. ªi îi mulþumim pentru
asta”, a declarat pentru AGERPRES
medicul Paul Porr, preºedintele
FDGR ºi tatãl a doi copii.
De la doctorul Porr ºi de la
medicul sibian Adrian Moga, cel care
coordoneazã cel mai modern centru
de radioterapie din Sibiu, aflu cã
nicãieri în judeþ nu existã un spital
unde sã poatã fi internat un copil
bolnav de cancer. Sibiul nu are niciun
pediatru oncolog, toate cazurile pleacã
în alte judeþe sau la Bucureºti, cu
speranþa cã vor supravieþui. Copiii
bolnavi de cancer de la Sibiu sunt duºi
în Ardeal, spre exemplu la ClujNapoca, pentru tratament. Paul Porr,
ºef de secþie la spitalul public din
Sibiu, fost medic la Cluj-Napoca
cunoaºte Onco-Pediatria clujeanã ºi
este convins cã ºi la Sibiu se poate
“aduce luminã în ochii” acestor copii.
“Îmi aduc aminte când încã mai
eram la Cluj, am fost în câteva rânduri
la Onco-Pediatrie cu colegii din Lions,
ducând cadouri acelor copii, e
cutremurãtor sã vezi copii de 4-5 ani a
cãror faþã este deformatã de o
formaþiune canceroasã, care nu mai au
pãr pe cap din cauza chimioterapiei ºi
care în ciuda acestei situaþii, când am
despachetat cadourile, a apãrut o
luminã în ochii lor. Eu sunt convins cã
ºi în ochii copiilor bolnavi de aici va
apare aceastã luminã”, a mãrturisit dr.
Paul Porr. În livingul de care vorbeºte
directoarea Ortrun Rhein e un colþar.
Pe el aºteaptã ºapte jucãrii, un fel de
spiriduºi cu ochii acoperiþi de cãciuli,
ca sã nu “vadã” poate suferinþa celor
ce urmeazã sã vinã. Îmi îndrept paºii
spre ieºirea din clãdire, aducându-mi
aminte cum ne rugam înainte sã
intrãm. ªi plec rugându-mã pentru
copiii ce o sã ajungã aici în mai puþin
de o lunã: “Tatãl nostru…”
http://sibiu100.ro
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O NOUÃ CASÃ A DOMNULUI CU HRAMUL „SFÂNTUL
GHEORGHE” – BISERICA DIN TARACLIA DE SALCIE
Apel, rugãminte, speranþã…
Sã ridicãm împreunã Casa
Domnului din Taraclia de Salcie!
Taraclia de Salcie este un sat
ºi comunã din raionul Cahul,
Republica Moldova. Satul are o
suprafaþã de circa 1.82 kilometri
pãtraþi, cu un perimetru de 9.01
km. Taraclia de Salcie este
unicul sat din comuna cu acelaºi
nume. Localitatea se aflã la
distanþa de 24 km de oraºul
Cahul ºi la 161 km de Chiºinãu.
Satul Taraclia de Salcie are o
populaþie de 1724 locuitori ºi a
fost menþionat documentar în
anul 1800.
Visul de a avea în satul
Taraclia de Salcie o bisericã, o
oazã de spiritualitate româneascã
poate fi dus la îndeplinire numai
cu ajutorul dumneavoastrã, a
tuturor
celor
cu
inimã
MARE!...”Cu un bãnuþ dãruit
poþi cumpãra cerul. Nu fiindcã
cerul ar fi atât de ieftin, ci fiindcã
Dumnezeu este atât de plin de
iubire. Dacã n-ai nici mãcar acel
bãnuþ, atunci dã un pahar cu apã
rece!” (Sfântul Ioan Gurã de
Aur).
Biserica Ortodoxã cu hramul
„Sfântul
Mare
Mucenic

Gheorghe” din Taraclia de Salcie
a fost conceputã în proiect, în
anul 2002, iar temelia s-a pus cu
3 ani mai târziu. Rând pe rând
Biserica a avut 6 preoþi ºi fiecare
s-a strãduit în felul sãu. La data
de 13 aprilie 2014 în Taraclia de
Salcie vine Preotul IONUÞ
NACU, care împreunã cu
enoriaºii din sat, cu primarul
satului domnul Mihai Vrabie, cu
oameni de bunã credinþã din
România, ºi de peste mãri ºi þãri,
au luat în primire biserica la
nivelul turlei 1, aproximativ
având 14 metri. De acolo s-au
stãruit ºi au continuat lucrãrile de
înfãptuire a turlei a 2-a, tencuirea
turlelor, datul cu vopsea, clãdirea
ºi turnarea centurii, lemnuirea
acoperiºului,
acoperirea,
montarea gardului în jurul
bisericii, sãparea fântânii,
amenajarea teritoriului cu tuie,
flori, brazi, etc… Biserica
noastrã nu dispune de banii
necesari pentru finalizarea
construcþiei, dar cu ajutorul lui
DUMNEZEU ºi cu ajutorul
dumneavoastrã, sunt convins cã
vom putea duce la bun sfârºit
aceastã lucrare Dumnezeiascã de
care ne vom bucura împreunã,

Ajutoarele financiare pot fi depuse în urmãtoarele
conturi deschise pentru construirea bisericii:
Rechizitele de platã ale Bc Moldindconbank S.A.:
Cont în USD
IRVTUS3N
The Bank of New York Mellon, New York, USA
890-0500-123
MOLDMD2X
BC MOLDINDCONBANK S.A.
(MD30ML000000002251348448 / Parohia Ortodoxa
Romana cu hramul ”Sfintul Mare Mucenic Gheorghe”
s.Taraclia de Salcie r- I Cahul
Cont în EUR
BHFBDEFF
BHF – Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main,
Germany
729186
MOLDMD2X
BC MOLDINDCONBANK S.A.
(MD30ML000000002251348448 / Parohia Ortodoxa
Romana cu hramul ”Sfintul Mare Mucenic Gheorghe”
s.Taraclia de Salcie r- I Cahul
Cont în Ron
BTRLRO22XXX
Banca Transilvania S.A., Cluj-Napoca, România
MOLDMD2X
BC MOLDINDCONBANK S.A.
(MD30ML000000002251348448 / Parohia Ortodoxa
Romana cu hramul ”Sfintul Mare Mucenic Gheorghe”
s.Taraclia de Salcie r- I Cahul

noi ºi urmaºii noºtri.
Fiecare
generaþie
îºi
construieºte propria bisericã în ºi
prin care sã-ºi dobândeascã, la
nivel personal ºi comunitar,
sensul, împlinirea ºi mântuirea.
Aºa cum spunea ºi Pãrintele
Arhimandrit Teofil Pãrãian de la
Mãnãstirea
Brâncoveanu
(Sâmbãta de Sus) cã fiecare
bisericã este: „tinda raiului,
poarta cerului, casa lui
Dumnezeu ºi locul împlinirilor”.
Tocmai
de
aceea,
credincioºii ortodocºi din satul
Taraclia de Salcie împreunã cu
preotul lor duhovnic Ionuþ Nacu
îºi doresc din toatã inima sã fie
finalizatã construcþia bisericii lor,
aceastã Casã a lui Dumnezeu
care poartã hramul „Sfântul
Mare Mucenic Gheorghe”, un
sfânt purtãtor de biruinþã… O
Casã a Tatãlui Ceresc în care sã
se poatã ruga împreunã lui
Dumnezeu dupã rânduielile
Bisericii noastre Ortodoxe, unde
sã se împãrtãºeascã de
binecuvântãrile Lui ºi unde, de la
Cel ce este „Calea, Adevãrul ºi
Viaþa”, sã primeascã puterea de a
trãi ca adevãraþi fii ai Lui ºi fraþi
întreolaltã.... „Cea mai mare
jertfã ºi rugãciune posibilã pe
pãmânt este Sfânta Liturghie”
spunea Pãrintele Teofil Pãrãian
de la Mãnãstirea Brâncoveanu
(Sâmbãta de Sus).
Oare ce este mai plãcut
Domnului decât sã îºi vadã
credincioºii uniþi în lucrare
împreunã fãcutã cu dragoste ºi
dãruire? Iar dacã scopul este de a
construi o nouã Bisericã, îngerii
Domnului vor coborâ din ceruri
sã ajute, iar sfinþii se vor ruga
neîncetat spre Slava ºi
Propovãduirea Cuvântului de
Viaþã Dãtãtor. Chiar dacã
încercãri ºi ispite au fost, sunt ºi
nu vor lipsi nici în viitor, totuºi
prin dragostea noastrã, prin
rugãciunea noastrã, prin ajutorul
ºi lucrarea noastrã împreunã,
aducem jertfã pe altarul
Domnului, iar efortul ni se pare
uºor, cãci Domnul duce ºi
aceastã cruce pentru noi.
Iatã o oportunitate unicã în
viaþã pe care o avem acum, de a
deveni ctitori ºi binefãcãtori ai
Bisericii lui Hristos. Orice ajutor
este binevenit. Oricât de mare
sau micã va fi donaþia
dumneavoastrã, fiecare mânã de
ajutor este importantã pentru
ducerea la bun sfârºit cu
binecuvântarea
Bunului
Dumnezeu, a construcþiei acestui

Lãcaº Sfânt, din Taraclia de
Salcie. Dãruind puþinul nostru,
vom face loc Duhului Sfânt în
sufletele noastre, pentru a ne
umple de Dragostea cea veºnicã,
deschizându-i lui Hristos ieslea
sufletului nostru. Aºa cum
spunea ºi pãrintele Nicolae
Steinhardt
„Dãruind
vei
dobândi”.
Pe lângã contribuþiile directe,
puteþi susþine construcþia acestui
lãcaº de închinare, vorbind
despre el cunoscuþilor, încercând
sã câºtigaþi ºi alþi potenþiali
susþinãtori, persoane private sau
firme. Pe cei care nu au
posibilitatea sã ne ajute financiar,
îi rugãm sã ne sprijine prin
rugãciunea lor. ”…Ci întru toate,
prin închinãciune ºi prin rugã cu
mulþumire, cererile voastre sã fie
arãtate lui Dumnezeu.”( Filipeni
4,6)
Atâta timp cât va dãinui
aceastã Casã a Tatãlui Ceresc ºi
se vor face slujbe în ea, vor fi
pomeniþi mereu toþi cei care au
contribuit la înãlþarea ei. Vor fi
numiþi binefãcãtori ai acestei
biserici toþi cei care au donat cel
puþin o cãrãmidã sau un metru
pãtrat de teren, iar cei care au
donat cel puþin o unitate de
cãrãmizi sau de teren vor fi
trecuþi în rândul ctitorilor…Aºa
cum auzim în timpul Sfintei
Liturghii, când rostim ectenia
întreitã: „Încã ne rugãm pentru
fericiþii ºi pururea pomeniþii
ctitori ai sfântului lãcaºului
acestuia ºi pentru toþi cei mai
înainte adormiþi, pãrinþi ºi fraþi ai
noºtri
dreptslãvitori,
care
odihnesc aici ºi pretutindeni.”
Rugãciunea se îndreaptã spre cei
adormiþi, începând cu ctitorii
lãcaºului în care ne rugãm.
Aceºtia, prin jertfa lor, au fãcut
posibilã slujirea Sfintei Liturghii.
Apoi, în virtutea dragostei faþã de
toþi, rugãciunea îi cuprinde pe
toþi dreptslãvitorii creºtini

adormiþi întru Domnul. ”Încã ne
rugãm pentru mila, viaþa, pacea,
sãnãtatea, mântuirea, cercetarea,
lãsarea ºi iertarea pãcatelor
robilor lui Dumnezeu, enoriaºi,
ctitori ºi binefãcãtori ai sfântului
lãcaºului acestuia.” Rugãciunea
se îndreaptã acum spre cei vii
care sunt legaþi în mod deosebit
de lãcaºul în care ne-am adunat
spre sãvârºirea Sfintei Liturghii:
enoriaºii,
adicã
membrii
comunitãþii parohiale, prezenþi
sau nu la slujbã, ctitorii ºi
binefãcãtorii, cerând ceea ce este
esenþial pentru ei: mila lui
Dumnezeu, viaþa cea adevãratã,
pacea sufletului, sãnãtate,
mântuire, cercetarea de cãtre
Dumnezeu, lãsarea ºi iertarea
pãcatelor.
Ne rugãm Milostivului
Dumnezeu ca toþi sã rãspundeþi
ºi sã contribuiþi cât de puþin la
construcþia bisericii noastre.
Mulþumim tuturor celor care neau ajutat pânã în acest
moment…Rugãm pe Cel ce
poate sã le rãsplãteascã aºa cum
bine o face de fiecare datã, iar pe
Maica Domnului sã le umple
sufletele de bucurie.
Mulþumim Tatãlui Ceresc
pentru toate ce le-am primit! Vã
mulþumim ºi dumneavoastrã
pentru ajutorul dat!
Dumnezeu sã ne ajute!
Vã mulþumim pentru ajutor
ºi susþinere!
Tatãl Ceresc sã vã
binecuvânteze ºi sã vã
rãsplãteascã jerfa!
Cu dragoste frãþeascã ºi
îndemn spre bine cãtre cei de
aproape ºi cãtre cei de departe,
Pr. Ionuþ NACU
Preot- paroh,
Parohia Ortodoxã
Românã cu hramul ”Sfântul
Mare Mucenic Gheorghe”
sat Taraclia de Salcie,
raionul Cahul, Republica
Moldova

Alegeri prezidenþiale în Þara Alpilor
- Dr. Alexander Van der Bellen –
noul Preºedinte al Austriei
Alegerile prezidenþiale din ziua
de 24 Aprilie 2016, au produs în
Austria un cutremur politic, mult
comentat de întreaga presã
internaþionalã, prin faptul cã, din
cei 6 candidaþi la Preºedinþie
– Ing. Norbert Hofer (FPÖ - nãscut
la data de 02.03.1971, 45 de ani),
Rudolf Hundstorfer (SPÖ – n.
19.09.1951, 64 de ani), Dr. Irmgard
Griss (independentã – n.
13.10.1946, 69 de ani), Dr. Alexander
Van der Bellen („independent“,
sprijinit de partidul Grünen – n.
18.01.1944, 72 de ani), Dr. Andreas
Khol (ÖVP – n. 14.07.1941, 74 de ani)
ºi Ing. Richard Lugner (independent –
n. 11.10.1932, 83 de ani) – nici unul nu
a putut obþine peste 50% din sufragiile
alegãtorilor, iar primul loc obþinut, în
acest prim tur de scrutin, a fost ocupat
(cu 35,1 %) de Ing. Norbert Hofer,
candidatul propus de FPÖ, partid
considerat în Austria de extremã
dreaptã, condus actual de HeinzChristian Strache, care ar fi un
politician cu idei neofasciste.
Ziua de 22 Mai 2016 ar fi putut
rãmâne în istorie ca ziua în care o þarã
europeanã a ajuns sã fie condusã de un
Preºedinte care a fost membru al unui
partid de extremã dreaptã, care a
câºtigat al doilea tur de scrutin în
detrimentul contracandidatului sãu,
susþinut de toate celelalte partide din
Austria. Din cei 6,38 milioane de
austrieci cu drept de vot s-au prezentat

la urne Duminicã, 22 Mai 2016, într-o
adevaratã zi de varã, cu temperaturi de
pânã la 29°C, doar 71,9% (iar 3,8% din
voturi nu au fost validate).
La sfârºitul zilei de 22 Mai 2016
televiziunea austriacã a prezentat o
situaþie încordatã, un rezultat nedecis 50
– 50, cu toate cã televiziunile ATV ºi
Plus4, precum ºi Ministerul de Interne
austriac au procnozat cã Norbert Hofer
are un avans de peste 144.000 de voturi
faþã de Alexander van der Bellen. În
realitate, în 7 din cele 9 landuri ale
Austriei, Ing. Norbert Hofer, candidatul
din partea partidului FPÖ (albastru) a
obþinut mai multe voturi decât
contracandidatul sãu. Speranþa celor 2
candidaþi rãmâne evaluarea de Luni, 24
Mai 2016, a celor 777 000 de voturi
prin corespondenþã, care îl va decide pe
câºtigãtorul alegerilor…
Motivele care au dus la aceste
rezultate surprinzãtoare au fost, în
primul rând, EXODUL celor aproape
un million de refugiaþi musulmani,
dintre care ca. 90 000 au rãmas (se
spune) pe teritoriul Austriei; ºomajul

(aproape 500.000 de ºomeri) – care
situeazã Austria pe locul II în
Uniunea Europeanã ºi protestul
alegãtorilor sãtui de politica
guvernelor
roºu
ºi
negru
(SPÖ/ÖVP), care se fac vinovate de
aceste probleme.
Metodele incorecte folosite în
campania electoralã de presa
austriacã, de politicienii celorlalte
partide care au coalizat pentru a-l
prezenta pe Ing. Norbert Hofer,
candidatul propus de Partidul FPÖ,
drept o sperietoare care ar aduce
prejudicii incomensurabile Austriei pe
plan internaþional, dacã ar deveni
Preºedinte l-au ajutat pe celãlalt
candidat sã obþinã un numãr atât de
mare de voturi, încât sã-l ajungã, ºi
poate sã-l depãºeascã pe Norbert Hofer.
Astãzi, luni, 24 Mai 2416, la orele
16:45, enigma Alegerilor prezidenþiale
din Þara Alpilor a fost destãinuitã: noul
Preºedinte al Austriei, pentru viitorii 6
ani, este Profesorul Universitar Dr.
Alexander van der Bellen – care a
obþinut 2.254.484 voturi, cu 31.026
voturi mai multe decât Norbert Hofer
(2.223.458), iar în ziua de 8 Julie 2016
el va fi investit ca ªef al Statului, în
locul Preºedintelui Dr. Heinz Fischer ca
a condus bine Austria timp de 12 ani.
Câºtigãtorul viitoarelor alegeri
Prezidenþiale, din anul 2022 va fi însã,
cu siguranþã, Norbert Hofer.
Comentator politic
Mihai ANTHONY

Depunere coroane de flori la Memorialul Mauthausen
La 15 mai a.c, o delegaþie a
României condusã de deputatul
Georgian Pop, din care au mai fãcut
parte Bogdan Mazuru, ambasadorul
României în Republica Austria, Irina
Cajal-Marin, subsecretar de stat,
Ministerul Culturii ºi Rãzvan Rusu,
ºeful delegaþiei României la Asociaþia
Internaþionalã pentru Memoria
Holocaustului (IHRA), a participat la
ceremonia de comemorare ºi
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sãrbãtorire a 71 de ani de la eliberarea
lagãrului de concentrare Mauthausen.
Delegaþia României a þinut un
moment de reculegere ºi a depus
coroane de flori la placa memorialã
dedicatã victimelor române ºi la
monumentul central al Memorialului
Mauthausen.
Ceremonia de comemorare de la
Mauthausen din acest an a avut ca
motto „Solidaritatea Internaþionalã”,

iar la eveniment au participat peste
6000 de reprezentanþi din diferite þãri,
printre care ºi supravieþuitori ai
Holocaustului.
În lagãrul de concentrare de la
Mauthausen au fost deþinute peste
200.000 de persoane, din care jumãtate
au murit din cauza condiþiilor precare
sau au fost ucise în camerele de gazare.
AMBASADA ROMÂNIEI
în Republica Austria

Aniversare a
saºilor
transilvãneni
ºi întâlnire a
comunitãþii
penticostale
române

Bogdan Mazuru, Ambasadorul
României în Austria, a participat
duminicã, 22 mai a.c., la douã
manifestãri ale unor comunitãþi care
provin din România.
Asociaþia Saºilor Transilvãneni
din Viena a aniversat 145 de ani de
existenþã,
ocazie
cu
care
ambasadorul României a subliniat
locul important pe care l-a ocupat
minoritatea germanã în evoluþia
istoricã, economicã ºi culturalã a
României. Chiar dacã sunt nãscuþi în
Austria, membrii mai tineri ai acestei
asociaþii sunt deciºi sã pãstreze
tradiþiile saºilor transilvãneni ºi sã
menþinã legãturile cu locurile din
care provin pãrinþii ºi strãmoºii lor.
În dupã-amiaza aceleiaºi zile,
ambasadorul Bogdan Mazuru a luat
parte la întâlnirea anualã a
Comunitãþii Penticostale Române
din Austria, eveniment aflat la cea
de-a 25-a ediþie ºi care a avut loc la
Sankt Polten. În faþa celor câteva mii
de participanþi, ambasadorul a
evidenþiat contribuþia cultelor la
pãstrarea identitãþii naþionale ºi a
legãturilor
dintre
membrii
comunitãþilor
de
români,
importantul lor rol social ºi
educaþional, precum ºi de integrare
în societatea de adopþie.
AMBASADA ROMÂNIEI
în Republica Austria
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„Oameni obiºnuiþi“, în premierã
internaþionalã la Viena
„Oameni obiºnuiþi”, de
Gianina Cãrbunariu, a avut
premiera internaþionalã în cadrul
festivalului austriac Wiener
Festwochen 2016. Spectacolul s-a
jucat la Teatrul Akzent din Viena,
marþi, 31 mai, ora 20.00, precum ºi
miercuri, 1 iunie, ora 20.00. De
asemenea, piesa a fost reluatã ºi
joi, 2 iunie. Reprezentaþiile au avut
loc cu sprijinul Institutului Cultural
Român, al Ambasadei României în
Republica Austria ºi al Institutului
Cultural Român de la Viena,
urmate apoi de discuþii cu publicul,
pe tema fenomenului avertizorilor
de integritate, în contextul social ºi
politic internaþional actual.
Producþia a avut premiera în
luna ianuarie 2016 la Teatrul
Naþional „Radu Stanca“ Sibiu ºi a
fost realizatã în cadrul proiectului
“Be SpectACTive!”, proiect cofinanþat prin programul Europa
Creativã.
„Oameni obiºnuiþi“ este un
spectacol în care scenele de
ficþiune au fost create în urma unei

„Am putea deveni victime
ale tãcerii“

perioade de cercetare în Italia,
Marea Britanie ºi România, unde
au fost realizate interviuri cu opt
avertizori de integritate. Fie cã
lucreazã în instituþii de stat sau în
companii private, fie cã domeniul
de activitate este sãnãtatea,
administraþia sau transportul
public ºi indiferent de þara în care
locuiesc, avertizorii de integritate
au în comun aceste lucruri: sunt
oameni care îºi fac conºtiincios
meseria ºi care decid sã tragã un
semnal de alarmã în legãturã cu

neregulile, abuzurile, ilegalitãþile
descoperite la locul de muncã.
Sesizãrile lor nu privesc binele
personal, ci binele public, de aceea
ultimul lucru la care se aºteaptã
este ca instituþia/compania sã
înceapã sã punã presiuni asupra lor
ºi nu asupra celor vinovaþi de
abuzuri.
Din distribuþia spectacolului
fac parte Florin Coºuleþ, Mariana
Mihu, Ioan Paraschiv, Ofelia
Popii, Dana Taloº, Marius
Turdeanu.

„Spectacolul exploreazã, prin
mijloace teatrale, câteva faþete ale
acestui fenomen în miºcare,
încercând sã susþinã demersul
avertizorilor de integritate de a
lansa discuþii publice pe aceastã
temã. Pentru cã dincolo de destinul
personal al fiecãrui om obiºnuit
devenit avertizor de integritate din
momentul în care a decis sã rupã
tãcerea, este în joc ºi destinul fiecãruia dintre noi ceilalþi, oamenii
obiºnuiþi care am putea deveni
victime ale tãcerii sau ale ignorãrii
unor astfel de semnale de alarmã“,
spune regizorul Gianina Cãrbunariu. „Spectacolul a plecat de la
biografii de oameni obiºnuiþi care
s-au trezit brusc în centrul atenþiei
prin ceea ce ei fãceau în mod
normal în societatea respectivã ºi
au devenit dintr-o datã, prin corectitudinea lor, piedici în ceea ce
însemna dezvoltarea cangrenarã a
societãþilor respective“, a adãugat
ºi Constantin Chiriac, directorul

general al Teatrului Naþional
„Radu Stanca“ Sibiu. În semn de
apreciere a contribuþiei remarcabile la creºterea prestigiului artei
spectacolului, pentru implicarea
deosebitã în promovarea teatrului
ºi cinematografiei româneºti atât în
þarã, cât ºi în strãinãtate, preºedintele României, Klaus Iohannis,
a conferit Gianinei Carbunariu
Ordinul „Meritul Cultural“ în grad
de Cavaler, categoria D - „Arta
spectacolului“. Spectacolul este
realizat în cadrul proiectului Be
SpectACTive!, proiect co-finanþat
prin programul Europa Creativã, în
care TNRS este implicat în
perioada 2014-2018. Celelalte
structuri partenere sunt: Capotrave/Kilowatt Festival Sansepolcro (IT), Bakelit Multi Art
Center Budapesta (HU), B-51
Ljubljana (SL), Domino- Perforacije Festival- Zagreb (HR),
London International Festival of
Theatre (UK), Tanec Praha (CZ),
York Citizens Theatre Royal
(UK).
http://www.tribuna.ro

În dialog cu Vladimir Jurowskila Musikverein
Institutul Cultural Român de la Viena l-a
prezentat pe dirijorul Vladimir Jurowski în
dialog cu Ursula Magnes, coordonatoarea
redacþiei muzicale a postului vienez
radioklassik Stephansdom. Evenimentul în
data de 22 mai, la Musikverein din Viena, în
sala Horst Haschek Auditorium / Steinerner
Saal.
Evenimentul de la Musikverein ea fost
organizat de Institutul Cultural Român de la
Viena în parteneriat cu Ambasada României
în Republica Austria ºi ARTEXIM,
organizatorul Festivalului Internaþional
„George Enescu“.
Începând cu ediþia 2017 la conducerea
Festivalului „George Enescu“ s-a aflat
tandemul Zubin Mehta – Preºedinte Onorific
ºi Vladimir Jurowski – director artistic.
Vladimir Jurowski este recunoscut la
nivel mondial pentru felul pãtrunzãtor în care
abordeazã muzica, pentru angajamentul sãu
artistic îndrãzneþ ºi apetitul pentru muzica
secolului al XX-lea, iar în acest moment este
considerat unul din primii 10 dirijori ai lumii.
În cadruldialogului de la Musikverein,
Vladimir Jurowski va prezenta viziunea sa
asupra Festivalului Internaþional „George
Enescu“ºi proiectele saleartistice viitoare.
Încã din anul 2005, odatã cu prima venire
a London Philharmonic Orchestra la
Bucureºti în cadrul Festivalului Enescu,
Vladimir Jurowski s-a implicat în valorizarea
ºi promovareaoperei compozitorului român
George Enescu. Dupã ce a prezentat Simfonia
a III-a de George Enescu alãturi deLondon
Philharmonic Orchestra în ediþia din 2013 a

festivalului, Vladimir Jurowski a dirijat în
premierã londonezã la începutul lunii
februarie 2015, în prezenþa unui public de
peste 2.500 de persoane, opusul enescian ºi pe
scena Royal Festival Hall (Londra), incluzând
astfel creaþia enescianã în repertoriul
inernaþional al prestigioasei orchestre
britanice. Vladimir Jurowski pregãteºte opera
„Oedipe“ de George Enescu pentru
deschiderea ediþiei din 2017 a Festivalului
Enescu, interpretare pe care, de asemenea,
urmeazã sã o prezinte la Royal Festival Hall
din Londra în data de 23 septembrie 2017.
Vladimir Jurowski este în prezent dirijor
principal ºi Artistic advisor al uneia dintre cele
mai cunoscute orchestre britanice din lume,
London Philharmonic Orchestra ºi director
artistic al State Academic Orchestra of Russia
„Evgeny Svetlanov“. Deþine, de asemenea,
titlul de Principal Artist al Orchestra of the
Age of Enlightenment. Începând cu anul
2017, Vladimir Jurowski va deveni director
artistic ºi dirijor principal al Berlin Radio
Symphony
Orchestra
(Rundfunk
Sinfonieorchester Berlin).Vladimir Jurowski
a fost director muzical al Festivalului de la
Glyndebourne, precum ºi dirijor principal
invitat al Russian National Orchestra din 2005
pânã în 2009. A fost, de asemenea, First
Kapellmeister al Komische Oper Berlin între
1997 ºi 2000 ºi dirijor principal invitat al
Teatro Communale di Bologna între anii
2000 ºi 2003.
Vladimir Jurowski a debutat internaþional
în anul 1995, la Wexford Festival, când a
dirijat opera „Noapte de mai“, de Rimski-

Korsakov. A urmat, în acelaºi an, debutul la
celebra Royal Opera House din Londra. A
dirijat la Metropolitan Opera din New York
pentru prima datã în 1999 ºi a debutat cu
Philhadelphia Orchestra în anul 2005. Este
invitat permanent sã susþinã concerte în
întreaga lume, alãturi de unele dintre cele mai
cunoscute ansambluri din Europa ºi din
Statele Unite ale Americii, precum
orchestrele Royal Concertgebouw, Chicago
Symphony, Dresden Staatskapelle, Leipzig
Gewandhausorchester,
New
York
Philharmonic, Boston ºi Chicago Symphony,
Cleveland Orchestra, Accademia Nazionale
di Santa Cecilia, printre multe altele. Vladimir
Jurowski este prezent, de asemenea, pe
scenele unora dintre cele mai importante
instituþii de operã din lume, precum
Metropolitan Opera, Welsh National Opera,
Opéra National de Paris, La Scala Milan,
Dresden Semperoper, Glyndebourne Festival
Opera ºi Bavarian State Opera Munich.
Ursula Magneseste coordonatoarea
redacþiei muzicale a radio klassik
Stephansdom Viena din anul 2011. În aceastã
funcþie este responsabilã pentru dezvoltarea
formatelor ºi seriilor de reportaje. A moderat
interviuri artistice în cadrul Festivalului de la
Salzburg, al seriei de evenimente Freunde der
Wiener Staatsoper / Prietenii Operei Vieneze,
al Festivalului Grafenegg, al Festivalului St.
Pölten, în Musikverein ºi Konzerthaus din
Viena. În 2012 a apãrut prima sa carte
intitulatã
„Angelika
Kirchschlager:
Liederreisebuch (Styria Premium). Pentru
emisiunea „Ascult România“ / „Ich höre

Rumänien“ Ursula Magnes a fost
nominalizatã la Premiile Radio pentru
Emisiuni Educative

Festivalul Enescu 2017
Un numãr record de 38 de lucrãri de
George Enescu vor fi interpretate în cadrul
ediþiei 2017, în timp ce „Oedip“, cea mai cea
mai cunoscutã ºi apreciatã operã a marelui
compozitor român, va deschide Festivalul, în
versiune concertantã, într-un moment cu
valoare de simbol. Sub bagheta lui Vladimir
Jurowski, care va dirija London Philarmonic
Orchestra ºi cu o distribuþie care îl include ºi
pe apreciatul tenor român Marius Vlad
Budoiu, aceastã versiune interpretativã a
operei „Oedip“ va fi prezentatã pentru prima
oarã ºi la Royal Festivall Hall din Londra, cu
participarea corurilor din România, lucrarea
recãpãtându-ºi, astfel, traseul internaþional.
De asemenea, Simfonia a III-a de George
Enescu va fi interpretatã în ediþia 2017 de
prestigioasa Orchestra Accademia Nazionale
di Santa Cecilia, sub bagheta dirijorului
Antonio Pappano. Ediþia 2017 marcheazã o
altã premierã care stã sub semnul dezvoltãrii
internaþionale: aceeaºi lucrare enescianã care
va fi prezentatã în cadrul ediþiei 2017 a
Festivalului Enescu de Orchestra Naþionalã a
Franþei, Simfonia Concertantã pentru
violoncel ºi orchestrã de George Enescu, va
face parte ºi din programul concertului de
deschidere a stagiunii 2017 a Orchestrei
Naþionale a Franþei, la Paris.
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Citite, auzite: „Zãbala de aur
nu face din mârþoagã armãsar“
ªtiþi de ce niºte tembeli iau ucis pe Jonn F. Kennedy,
Martin Luther Ring, John
Lennon etc.? Pentru cã au
ºtiut cã mass-media îi va face
celebri. Pãrerea mea este cã ºi
jihadiºtii din zilele noastre se
întrec în atentate tot de aia,
altfel rãmânând „niºte anonimi (ca ºi „paraºutele“ dâmboviþene, pe care le fac vedete televiziunile ºi tabloidele).
Mã înºel?
* Am citit o „definiþie“ a
educatoarei, care m-a lãsat cu
gura cãscatã: „Este acea
fiinþã care are capacitatea de
a înlocui multe mame în
acelaºi timp, oferind copiilor
care-i sunt încredinþaþi
sentimentul de siguranþã de
acasã. Este fiinþa sensibilã,
capabilã sã pãtrundã în
sufletul fiecãrui copil cu care
vine în contact, sã-i înþeleagã
nevoile ºi sã rãspundã
acestora oferind ºanse egale
tuturor copiilor din colectiv“.
Bancuri! Am fost într-o
grãdiniþã cu 30 de prichindei
în salã, unii tãvãlindu-se pe
jos, alþii hârjonindu-se, alþii

cerând apã, alþii cerându-se la
WC, încât biata educatoare
îºi pierduse vocea încercând
sã facã cât de cât ordine.
Când sã aibã rãgaz sã
pãtrundã în sufletul fiecãruia? „Noroc cã am program doar de patru ore - zice
- cã, de aveam din ãla prelungit, ajungeam la nebuni“.
Nici aºa nu-i departe! (Am
mai spus cã educatoarele ºi
învãþãtoarele ar trebui sã aibã
salarii cât profesorii uni-

versitari).
* Mã pufneºte râsul când
îi aud pe analiºtii ºi comentatorii zilelor noastre
despicând firu-n patru când
vorbesc de „libertatea presei“, „libertatea de expresie“,
„presa independentã“ ºi alte
bazaconii, aºa cum mulþi
proºti au crezut cã fãrã Ceauºeºti vom fi liberi sã nu facem
nimic ºi s-o ducem bine. În
orice societate, doar banii îþi
dau senzaþia de libertate ºi

nici aceia decât pânã la un
anumit nivel.
* Îmi povestea o doamnã
cã, într-o sãptãmânã, cât a
stat în München, la o
prietenã, aceasta a dus-o în
tot felul de restaurante:
chinezesc, italian, thailandez,
japonez, francez... „Într-un
local german nu te-a dus?“ am întrebat-o. „Nu“. Vedeþi
de ce ocolesc eu Germania:
femeile sunt grase, mâncarea
e proastã, iar berea la

cârciumã e scumpã (pentru
banii mei).
* De când þi se cere
buletinul de identitate pentru
scanare ºi la WC-ul public,
aproape în fiecare dimineaþã
mã
sunã
câte
o
doamnã/domniºoarã, care mã
invitã la câte o prezentare de
produse de tot felul, de care,
bineînþeles, n-am nevoie, de
la rame de ochelari ºi
suplimente alimentare, la
pantofi ortopedici ºi soluþii
contra mãtreþii. Le rãspund
politicos: „Mi se rupe!“
* Se face tãmbãlãu pentru
cã, maram recent, s-ar fi
descoperit cã mulþi bogãtani
îºi transferã averile în aºazisele paradisuri fiscale, unde
taxele ºi impozitele sunt mai
mici decât în þãrile lor. Pãi,
asta se ºtie de ani de zile ºi na cârâit nimeni, de ce le-o fi
venit taman acum chef de
vorbã? Poate, ca sã uitãm de
teroriºti?!
* Seneca cel Tânãr avea o
vorba: „Zãbala de aur nu face
din mârþoagã armãsar“.
http://www.tribuna.ro

Mereu grãbiþi...
„Mã uit la mine câteodatã
ºi mã întreb: unde te grãbeºti
aºa, femeie? Mã uit în jur
deseori ºi (mã) întreb: unde
te-oi grãbi aºa, omule?
Mã grãbesc sã ajung
acolo, unde sigur cã o sã mã
grãbesc sã termin ce am de
fãcut, cã sã ajung dincolo,
unde normal cã nu o sã stau
prea mult pentru cã trebuie sã
ajung acasã, sã fac repede
câteva lucruri ºi ceva ordine,
înainte sã apuc, sã dorm...
repede! ªi pe urmã o sã mã
trezesc repede. ªi dacã nu, o
sã mã supãr cã n-am fãcut-o
mai repede ºi cã nu voi avea
timp sã fac totul astãzi, acum,
ieri eventual. Oricum, repede.
De pildã... omul la
cumpãrãturi e pe repede
înainte, scotoceºte prin cutiile
cu legume ºi fructe de zici cã
vine bombardamentul cel
mare ºi nu se ºtie dacã mai

apucã sã trãiascã, darãmite sã
ºi mãnânce roºia cumpãratã
în drum spre casã în vitezã.
La casa de marcat, omul se
grãbeºte. Casierul îþi îndeasã
produsele în sacoºã (în cazul
fericit) sau pe tejghea ºi apoi
te aºteaptã din privire sã te
cari mai repede.
Omul în trafic e pe repede

înainte... ar fi el ºi mai pe
repede dacã nu l-ar încurca
toþi ãia, care nu fac decât sã
se agite încolo ºi încoace. La
fel ca el, de altfel. ªi
claxoneazã ºi se enerveazã ºi
scrâºneºte din dinþi, nu pentru
cã ceilalþi îl incomodeazã, ci
pentru cã e plin de teamã.
Teamã cã n-o sã ajungã unde

ºi-a propus, la ora la care ºi-a
propus, ºi n-o sã apuce sã
facã ce trebuie sã facã. Azi.
Repede.
Omul la job e pe repede
înainte. Cu ochii pe ceas ºi
mereu îngrijorat cã n-o sã
termine la timp sau cã nu se
terminã mai repede programul sã plece. Cum de ce sã
plece? Ca sã ajungã repede
acasã sau la vreo întâlnire sau
mai ºtiu eu pe unde...
Omul acasã e pe repede.
S-a grãbit atâta, practic toatã
ziua, cã sã ajungã acasã, sã
petreacã timp cu copiii sau cu
soþul/soþia, iubitul/iubita, sau
pur ºi simplu cu el însuºi. Dar
odatã ajuns, se grãbeºte.
Totul trebuie fãcut repede.
Mãnâncã repede ceva, în
picioare. Pune câteva rufe
repede la spãlat. Eventual
mai pupã repede vreun copil
sau vreun alt om drag, dacã

mai apucã, înainte sã fugã
repede sã se culce.
Omul de azi e pe repede.
Împinge timpul, îi împinge pe
ceilalþi la marginea vieþii
lui... pentru cã pare sã nu mai
aibã timp niciodatã cu
adevãrat. Nici pentru el, nici
pentru ei. Nici pentru viaþã.
Îþi dai seama cã, de fapt,
ne grãbim spre ieºirea din
viaþã?
Mã uit în mine ºi îmi
spun: Tinhni-þi-ar viaþa! Mã
uit în lume ºi spun: Tihni-þiar viaþa!
Dacã într-o zi, am opri
pentru o orã maºinile,
ceasurile,
telefoanele,
televizoarele...Dacã ne-am
opri din tot? Ce-am face în
ora aceea? Sau ce-am fi?
ªi, oricum... unde te
grãbeºti?
ªi
la
ce-þi
foloseºte?“
(Nicoleta Svârlefus)

Expoziþia
Românii ºi
marele rãzboi la
Parlamentul
valon din Namur

Turneu în Belgia ºi Olanda pentru
Claudiu M. Florian, laureat al Premiului
Uniunii Europene pentru literaturã 2016

Claudiu M. Florian, scriitorul
român laureat al premiului Uniunii
Europene pentru literaturã în 2016, a
participat la o serie de manifestãri
literare organizate de ICR
Bruxelles ºi reþeaua institutelor
culturale naþionale din UE EUNIC
Bruxelles, menite sã punã în valoare
acestui premiu, precum ºi rolul
literaturii în promovarea multilingvismului, a dialogului intercultural
ºi a libertãþii de expresie, într-o
Europã fragilizatã de conflicte ºi
crize politice, sociale ºi umanitare.
Autorul a fost premiat pentru
cartea Vârstele jocului. Strada
Cetãþii, publicatã în 2012 de editura
Cartea Româneasca. Claudiu M.
Florian este director adjunct al

Institutului Cultural Român de la
Berlin.
Scriitorul a participat la
Bruxelles, în data de 31 mai, la
ceremonia de înmânare a premiului,
ºi în 1 iunie, alãturi de alþi ºapte
laureaþi, la o dezbatere moderatã de
scriitoarea
belgianã
Isabelle
Wery, câºtigãtoare a EUPL în
2013. 12 autori din întreaga Europã
au primit, în acest an, Premiul UE
pentru literaturã, acordat de jurii
naþionale.
Claudiu M Florian este invitat la
Haga, în Olanda, pentru o dezbatere
organizatã în data de 2 iunie de ICR
Bruxelles ºi Ambasada României în
Regatul Þãrilor de Jos la
Reprezentanþa Comisiei Europene

în Olanda.
« Un astfel de premiu comportã
un risc pentru ambele pãrþi. Poate
genera celor care îl acordã fireºti
îndoieli: „Între atâþia autori buni, cu
romane meritorii publicate în ultimii
ani, o fi anume ãsta autorul
potrivit?“, iar celui care îl primeºte,
nefireºti certitudini. Decizia, pentru
mine cu totul neaºteptatã, a juriului
din România, mã onoreazã ºi mã
obligã. ªi totuºi mã consolez cu
gândul cã în acest caz ar putea fi
invers, cã, adicã, premiul de faþã
oferã certitudine celor care m-au
ales spre a mi-l acorda, mie în
schimb generându-mi îndoieli: voi
putea oare pãstra ºtacheta, în cele ce
voi scrie de acum înainte, la acelaºi
nivel? » declarã Claudiu M
Florian pentru ICR Bruxelles.
Lansat de Comisia Europeanã în
2009 ºi organizat în parteneriat cu
asociatiile
profesionale
ale
scriitorilor, editorilor ºi librarilor,
Premiul UE pentru literaturã
(EUPL) recompenseazã, în fiecare
an, pe cei mai buni autori în curs de
afirmare din 12 þãri europene ºi
promoveazã diversitatea culturalã ºi
lingvisticã a continentului nostru.
Sursa: icr.ro

Spectacolul coregrafic Lay(ers) de Cristina Lilienfeld jucat la Arnhem
Institutul Cultural Român
Bruxelles a sprijinit participarea
Centrului Naþional al Dansului
Bucureºti (CNDB) cu spectacolul
Lay(ers) al coregrafei ºi dansatoarei
Cristina Lilienfeld, în cadrul
festivalului Dance Roads, în 2 ºi 3
iunie la Stadstheater, din Arnhem,
Olanda.
Turneul reþelei europene Dance
Roads include oraºele Bordeaux,
Torino, Bucureºti, Arnhem ºi
Cardiff ºi prezintã în cadrul aceluiaºi
program lucrãrile scurte realizate de
coregrafi aflaþi la început de carierã.
Alãturi de Cristina Lilienfeld vor
dansa pe cele cinci sceneJasper van
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Luijk (Generale Oost, Olanda), cu
coregrafia
Yonder,
Gwyn
Emberton (Coreo Cymru / Chapter,
Marea Britanie), cu Of the Earth,
From
Where
I
Came, Lucie Augeai ºi David
Gernez (Glob Théâtre, Franþa),
cu Nouds, ºi Claudia Catarzi
(Mosaico Danza, Italia), cuQui, Ora.
Fiecare partener al reþelei oferã
douã spectacole ºi o diversitate de
ateliere pentru o comunitate de dans
extinsã, inclusiv discuþii înainte sau
dupã spectacole, sesiuni de
dezvoltare profesionalã, ateliere ºi
spectacole de ºcoalã, evenimente de
analizã ºi conectare.

Institutul Cultural Român este
partenerul principal al CNDB pentru
organizarea evenimentelor din
cadrul festivalului Dance Roads
2016.
Dance Roads este o reþea
europeanã formatã cu scopul de a
sprijini coregrafii inovatori ºi de a le
oferi ocazia sã se lanseze pe scena
internaþionalã. Dance Roads doreºte
sã le ofere artiºtilor selectaþi din þãrile
partenere o platformã extinsã pentru
a-ºi prezenta lucrãrile, dar ºi sã
creeze ºi sã promoveze relaþiile de
colaborare între artiºti ºi asociaþii din
diferite þãri.
Sursa: icr.ro

Institutul Cultural Român (ICR) de la
Bruxelles, Ambasada României în
Belgia ºi Parlamentul regiunii Valonia în
colaborare cuArhivele Naþionale ale
României, Muzeul Naþional de Istorie a
României ºi Universitatea Babeº-Bolyai,
a prezentat expoziþia „Românii ºi Marele
Rãzboi (17-19 mai 2016)” în galeria de
sticlã a Parlamentului valon din Namur,
Belgia. Vernisajul a avut loc marþi, 17
mai 2016, în prezenþa domnului André
Antoine, preºedintele Parlamentului
regiunii Valonia.
Expoziþia este compusã din 30 de
panouri foto-documentare care aduc în
prim-plan aspecte relevante privitoare la
situaþia Regatului României în preajma
primului rãzboi mondial. Contextul
socio-politic intern ºi internaþional,
adoptarea neutralitãþii în vara anului
1914, campaniile din 1916 ºi 1917 ºi
ocupaþia Puterilor Centrale documenteazã
aceastã perioadã complicatã ºi cu
semnificaþii deosebite pentru istoria
României. Conceptul expoziþiei este
realizat de Arhivele Naþionale ale
României, Muzeul de Istorie Naþionalã ºi
Universitatea
Babeº-Bolyai
din
ClujData: marþi, 17 mai 2016, ora 18:00
Loc: Galerie de verre, Parlement de
Wallonie, Rue Notre-Dame 1, 5000
Namur
Notã pentru ziariºti: informaþii
suplimentare ºi cereri de interviuri la ICR
Bruxelles: bruxelles@icr.ro
Site internet: www.icr.ro/bruxelles_/
Facebook: ICR Bruxelles
Twitter: @ICRBruxelles
Institut
culturel
roumain
Bruxelles, membre d’EUNIC Bruxelles et
d’EUNIC
NetherlandsRoemeens
Cultureel
Instituut
Brussel,
lid
van EUNIC Brussel en EUNIC
Netherlands 107 Rue Gabrielle /
Gabriellestraat 107 - 1180 Uccle /
Ukkeltel: +32 (0)2 344 41 45 - fax: +32
(0)2 344 24 79
www.icr.ro/bruxelles/
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Ziar distribuit în Austria, Belgia Germania ºi Olanda

Conferinþa dedicatã votului prin internet (i-voting)
în Parlamentul European-29 iunie 2016
RomBel va invitã la prima
conferinþã dedicatã votului prin
internet (i-voting) organizatã în
incinta
Parlamentului
European, în data de 29 iunie
2016, sub titlul: “The Power to
Vote Anywhere, Anytime –
internet voting for the European
Elections 2019”, organizatã de
ETTW ºi Monica Macovei. ªi
asta nu e tot: 29 iunie 2016 va
însemna ºi primul pas dintr-un
proiect îndrãzneþ, acela de a
face posibil votul prin internetnumit ºi “i-voting”-nu doar
pentru români, ci pentru toþi
cetãþenii europeni.
Când ºi cum a început
totul?
În 16 noiembrie 2014,
peste 400.000 de români din
diaspora erau þinuþi ore în ºir la
cozi interminabile pentru a
votala alegerile prezidenþiale.
Pe lângã fenomenul istoric
consemnat atunci (care a
schimbat practic câºtigãtorul), a
devenit clar pentru toatã lumea
cã este nevoie de un nou sistem
de vot pentru cetãþenii din
diaspora, mai accesibil ºi
adaptat realitãþilor tehnologice
din ziua de azi
Votul prin internet, deºi
este folosit de 10 ani în Estonia,
nu pare a fi agreat de mare parte
din politicienii români ºi nu
numai. Înþelegem printre

rânduri ºi de ce… ;-) Se
încearcã sã ni se închidã gurã cu
un vot prin corespondenþã greoi
ºi nesigur. Dar suntem în 2016,
ºi vrem ceva mai mult domnilor
politicieni…
În 2015 am aflat de
European Throughout The
World (ETTW, www.euromonde.eu), o organizaþie internaþionalã care interconecteazã
expatriaþii europeni. Am aderat
ºi noi prin Rombel ºi aflu apoi
cã sunt ºi alte comunitãþi de
expaþi care au aceaºi problemã:
nu pot vota, sau o fac foarte
greu. Ne gândim sã ne unim
forþele. Dacã nu reuºim acolo,

la nivel naþional, de ce sã nu
încercãm invers, de sus în jos,
de la nivel european spre cel
naþional?
Aºa s-a nãscut grupul de
lucru pe “i-voting” din ETTW,
unde ca membru iar mai apoi ca
ºi leader de grup, am început sã
schiþãm un obiectiv îndrãzneþ: ivoting
pentru
alegerile
europene din 2019. A urmat
apoi o întâlnire providenþialã,
într-o cursã de searã de la
Bucureºti la Bruxelles unde am
nimerit pe un scaun apropiat de
d-na Monica Macovei. Mi-am
luat inimã-n dinþi ºi i-am
povestestit despre proiectele

Rombel ºi ETTW, despre
ghidul expatului, reîntoarcerea
acasã, i-voting... ªi aici se
lumineazã, îmi spune de
proiectul dânsei din PE cât ºi de
proiectul de lege depus în þarã
pentru votul electronic. Sunt
sigur cã unele întâlniri nu sunt
întâmplãtoare... Hotãrâm pe loc
sã ne unim forþele, ºi sã
începem cu un prim pas: sã
facem cunoscut tuturor ce este
votul prin internet ºi sã punem
întrebarea cheie: dacã estonienii
folosesc cu success acest sistem
de 10 ani, noi de ce nu putem?
Dacã în 2016 ne dirijãm banii
prin internet (home-banking),
de ce sã nu putem vota prin
acelaºi mediu? Costurile sunt
mult mai mici, securitatea ºi
siguranþa mult mai bune. Eram
deja în contact (prin ETTW) cu
cei mai mari ‘service provideri’
mondiali care oferã i-voting în
mai multe þãri, aºa cã am
hotãrât sã extindem echipã ºi
timp de 4 luni am lucrat
împreunã sã lansãm prima
conferinþa (din istoria PE)
despre i-voting.
Aº vrea sã subliniez cã
aceastã conferinþã este un efort
comun al întregii echipe care se
ocupã de eveniment :Monica
Macovei (membru al PE),
Ramona Strugariu (asistentã dnei Macovei ºi desigur membrã

a
RomBel,
comunitatea
românilor din Belgia), Steen
Illeborg (ETTW), Christian
Vincke
(ETTW),
Dorin
Fleºeriu (RomBel, ETTW),
Cornel Radu Loghin (RomBel,
ETTW), Jonas Udris (Scytl)
and Peþer van der Veldt
(Smartmatic).
Conferinþa va avea loc în
salã P1A002 (PHS), în data de
29 iunie 2016, între orele 15:00
– 18:30, ºi va fi transmisã ‘live’
pe canalul TV on-line al
Parlamentului European. Accesul în clãdirea Parlamentului
necesitã înscriere prealabilã,
conform indicaþiilor din afiº.
Programul conferinþei va fi
încãrcat pe Rombel în zilele
urmãtoare.
Dorim sã încurajãm
participarea
membrilor
comisiilor electorale, a presei ºi
televiziunilor cât ºi a ONGurilor interesate de acest subiect
din România ºi din statele
membre UE. De asemenea ne
dorim sã replicãm în viitor
aceastã conferinþã ºi în alte þãri
UE, pentru a ajuta la
cunoaºterea ºi înþelegerea
avantajelor acestui sistem
modern de vot.
Dorin Fleºeriu
RomBel-Români în
Belgia
www.rombel.com

IMPORTANT! ALEGERI PENTRU PARLAMENTUL
ROMÂNIEI 2016 – VOTUL ÎN STRÃINÃTATE
Informãm pe toþi cetãþenii
români cu domiciliul sau
reºedinþa în Belgia cã la 1 aprilie
2016 s-a deschis perioada legalã
pentru înscrierea alegãtorilor în
Registrul electoral pentru
cetãþenii români cu domiciliul
sau reºedinþa în strãinãtate. Toþi
cetãþenii români din Belgia care
doresc sã beneficieze de noile
facilitãþi privind votul în
strãinãtate se pot informa asupra
acestora (pliant explicativ) ºi se
pot înregistra în Registrul
electoral prin intermediul
Ambasadei României în Belgia,
conform detaliilor precizate mai
jos.
Pot vota în Belgia la
alegerile pentru Parlamentul

României din 2016
doar
cetãþenii români care dovedesc
domiciliul sau reºedinþa în
Belgia. Pentru votul prin prin
corespondenþã sau votul la o
secþie de votare mai apropiatã,
înscrierea în Registrul electoral
se face fie prin depunerea
directã, personal, fie prin

transmiterea
prin
poºtã,
laAmbasada României în
Regatul Belgiei, Rue Gabrielle
no 105, 1180 Uccle, a
urmãtoarelor acte:
- cerere tip scrisã, datatã ºi
semnatã;
- copia paºaportului cu
menþionarea statului de domi-

ciliu, în cazul cetãþenilor români
cu domiciliul în strãinãtate,
respectiv o copie a actului de identitate ºi o copie a documentului care dovedeºte dreptul
de ºedere, eliberat de autoritãþile
belgiene, mai exact unul din
urmãtoarele acte de atestare a
domiciliului/reºedinþei
(cf.
Ordinului ministrului afacerilor
externe, nr 500/21 martie 2016):
Permis de ºedere temporarã
tip E
Permis
de
ºedere
permanentã tip E+
Atestat de înregistrare la
primãrie
pentru
ºedere
temporarã
Atestat de înregistrare la
primãrie
pentru
ºedere

permanentã
Carte de identitate pentru
strãini
Certificat de înregistrare în
registrul strãinilor
Certificat de înregistrare
Pentru mai multe informaþii
puteþi consulta Ghidul alegatorului român din strãinãtate
sau pagina MAE dedicatã
votului în strãinãtate care se
actualizeazã permanent.
Dacã aveþi nelãmuriri legate
de procedura de înscriere ºi
documentele necesare, vã rugãm
sã scrieþi un mail laconsulat@
roumanieamb.be.
sursa :
http://bruxelles.mae.ro/localnews/940

Oraºul unde
centrul vechi e
atât de curat
încât oamenii
se întind pe jos

Ambasadorul Olandei: Urgenþa luptei
împotriva corupþiei în sãnãtate e
subliniatã de cazul dezinfectanþilor diluaþi

Ambasadorul Olandei la Bucureºti,
Stella Ronner Grubacic, a declarat luni cã
urgenþa luptei împotriva corupþiei în
sistemul de sãnãtate este subliniatã în
prezent de cazul dezinfectanþilor diluaþi.
Ea a menþionat, în dezbaterea
„Corupþia în sistemul de sãnãtate —
prevenire ºi investigare. Experienþã, bune
practici ºi provocãri“, cã sute de spitale au

cumpãrat dezinfectant diluat ºi
supraevaluat de la o firmã localã ºi a
reamintit cã unul dintre sloganurile de la
protestul de dupã Colectiv a fost
„Corupþia ucide!“.
Stella Ronner Grubacic a subliniat cã
tematica abordatã la dezbaterea de luni —
corupþia în sistemul de sãnãtate — poate
însemna diferenþa dintre viaþã ºi moarte.

Ea a precizat cã nu sunt state fãrã
corupþie, cã acest fenomen în sistemul de
sãnãtate este o realitate în multe þãri,
inclusiv în state membre ale Uniunii
Europene, ºi cã sunt exemple de conduitã
necorespunzãtoare ºi în Olanda.
Potrivit oficialului olandez, de
departe cel mai mare impact al corupþiei
în sistemul de sãnãtate se traduce în acces
uºor la îngrijiri medicale pentru câteva
persoane, dar slab pentru mulþi alþii, dar ºi
proasta calitate a serviciilor oferite.
În opinia sa, dezvoltarea ºi
implementarea de standarde în ce priveºte
practica ºi autoreglarea de cãtre actorii
sistemului de sãnãtate ar putea reprezenta
o bunã mãsurã privind combaterea
fenomenului corupþiei.
Ea a menþionat cã, în Olanda, se
considerã cã ºi cetãþenii au un rol de jucat
ºi a subliniat cã aceºtia trebuie sã fie
conºtienþi de linia finã dintre mitã ºi
exprimarea gratitudinii pentru doctori.
Sursa: AGERPRES

Regina Máxima a Olandei a împlinit 45 de ani
Máxima Zorreguieta Cerruti a
devenit regina consort a Þãrilor de Jos la
30 aprilie 2013, în momentul în care
prinþul Willem-Alexander al Olandei a
devenit cel mai tânãr suveran din Europa,
dupã semnarea de cãtre mama sa, regina
Beatrix, a actului de abdicare. Regina
Beatrix s-a aflat în fruntea statului
olandez începând cu anul 1980, când
mama sa, regina Juliana a abdicat, de
asemenea în favoarea ei. Bunica sa,
regina Wilhelmina, a abdicat, în 1948, în
favoarea fiicei sale Juliana.
Regina Máxima s-a nãscut la Buenos
Aires, la 17 mai 1971, ca Máxima
Zorreguieta Cerruti ºi este fiica lui Jorge
Horacio Zorreguieta (n. 1928), fost
ministru al agriculturii între anii 1979 ºi
1981, în timpul dictaturii militare a
generalului Jorge Videla, ºi a Mariei del
Carmen Cerruti de Zorreguieta (n. 1944),
potrivit www.royal-house.nl. Regina
consoartã a Olandei are doi fraþi, o sorã ºi
alte trei surori vitrege.
Regina
Máxima
ºi-a
luat
Bacalaureatul în cadrul Northlands
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School (1988) ºi este licenþiatã în
economie a Universitãþii Catolice
Argentina (1995). În timpul studenþiei, a
lucrat pentru Mercado Abierto SA (19891990), în cadrul cãreia fãcea cercetãri
pentru pieþele financiare. Apoi, a lucrat la
Boston Securities SA din Buenos Aires
(1992-1995). În acelaºi timp, preda
cursuri de limba englezã atât pentru copii,
cât ºi pentru adulþi, precum ºi lecþii de
matematicã elevilor de liceu ºi studenþilor
din primul an de facultate.
A deþinut funcþia de vicepreºedinte în
cadrul HSBC James Capel Inc. din New
York (iul.1996-febr.1998). A lucrat apoi,
pânã în iulie 1999, pentru Dresdner
Kleinwort Benson, ca vicepreºedinte al
Emerging
Markets
Division.
Vicepreºedinte în cadrul Deutsche Bank
din New York. Între mai 2000 ºi martie
2001 a lucrat în cadrul reprezentanþei UE
a Deutsche Bank din Bruxelles, se
menþioneazã pe acelaºi site.
La 30 martie 2001, regina Beatrix
ºi regele consort Claus au anunþat
logodna dintre Prinþul de Orania,

Willem Alexander ºi Máxima
Zorreguieta. La 3 iulie 2001, cele douã
camere ale Parlamentului au adoptat
un proiect de lege înaintat de guvern,
prin care se aproba aceastã cãsãtorie.
Primarul Amsterdamului, Job Cohen,
a condus ceremonia civilã desfãºuratã
la Beurs van Berlage, la 2 februarie
2002. Ceremonia religioasã s-a
desfãºurat în biserica Nieuwe Kerk din
Amsterdam, veche de 600 de ani, din
apropierea Palatului Regal, ºi a fost
oficiatã de un pastor protestant
olandez ºi de un preot catolic. Cu
ocazia ceremoniei civile, cuplul regal
a fost felicitat de aproximativ 80.000
de persoane. Oraºul a fost decorat în
portocaliu, culoarea Casei domnitoare
de Orania.
Primul copil al cuplului regal este
prinþesa moºtenitoare Catharina-Amalia,
care s-a nãscut la 7 decembrie 2003. Au
urmat prinþesele Alexia ºi Ariane, care sau nãscut la 26 iunie 2005, ºi respectiv, la
10 aprilie 2007.
Sursa: AGERPRES

Campania „Cãutãm primar, model
european“ va arãta cât de serios gestioneazã
aleºii olandezi centrele istorice. Vechea vatrã a
localitãþii devine un punct de atracþie în care
ajungi uºor din toate periferiile, dar nu poþi face
ce vrei ºi aºtepþi ani de zile dupã o aprobare.
Dureazã mult pentru cã olandezii impun studii
ºi consultarea localnicilor.
Centrul istoric din oraºul Zwolle este o
bijuterie arhitecturalã, iar autoritãþile au
conservat fiecare clãdire. Sunt reguli stricte în
privinþa renovãrilor ºi riºti chiar sã pierzi
clãdirea dacã nu îi refaci faþadele. Primãria
poate cere finanþare în numele proprietarilor,
însã proiectul trebuie fãcut cu arhitecþi agreaþi
de municipalitate. Nu vezi terase întinse pe alei,
cu mese printre care abia sã te strecori, dar în
unele zone este permis accesul auto. Nu
oricum, ci dupã un orar afiºat peste tot.
Porturile joacã un rol important în
economia oraºelor olandeze. Le aduc
prosperitate ºi le pun pe hartã strategicã a þãrii.
Regiunea Zwolle se aflã chiar în mijlocul
Olandei ºi are avantajul a trei porturi mari.
Oraºul Zwolle este municipiul regiunii ºi se aflã
la doar o orã de mers cu maºina de Amsterdam.
Zwolle este un oraº tipic olandez, care are
centrul istoric pe fostul unei vechi fortãreþe,
care dincolo de ziduri avea apa. Centrul este
legat de restul oraºului prin 3 poduri, iar
periferiile sunt frumos legate de oraº prin zeci
de piste de biciclete, care se întind pe kilometri.
Iar autoritãþile au mizat de ani de zile pe acest
centru vechi fiind emblemã oraºului. În zonã nu
a fost permisã ridicarea clãdirilor nici mãcar cu
un metru, de la regimul de înãlþime stabilit în
urmã cu mai bine de 50 de ani. Dovadã stau
imagini surprinse în anii ‘70 în care vezi acelaºi
tablou unitar cã cel din prezent.
Centrul istoric e într-o coerenþã care atrage,
îþi dã senzaþia unui spaþiu foarte degajat care
îndeamnã la relaxare-e interzis panotajul
stradal ºi este atât de curat cã oamenii se întind
pe jos, ca sã se bucure de soare. Sunt mai multe
linii de autobuz care ajung în centrul vechi, iar
traseele sunt special gândite ca sã asigure un
flux continuu de turiºti. Poþi intra ºi cu maºina
pe unele strãzi din zona istoricã, dar nu poþi sta
mai mult de 3 ore ziua ºi mai mult de 5, seara.
Cântecul clopotelor electronice din turnul
catedralei îþi spun cã eºti într-o zonã fãrã trafic
auto. Aici ai acces doar cu bicicleta sau pe jos,
iar terasele au apãrut pe locul unde odinioarã
era cimiturul fortãreþei. Un tânãr chelner din
zonã povesteºte cã locul naºte legende.
Sursa:stirileprotv.ro
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Viitorul agriculturii în UE, discutat la Amsterdan
Miniºtrii Agriculturii din
Uniunea Europeanã (UE) se
reunesc, la finalul lunii mai,
într-o ºedinþã informalã, la
Amsterdam, pentru a discuta
despre viitorul politicii agricole
comune (PAC), informeazã
Agerpres.
Reuniunea are ca temã
„Alimentaþia viitorului viitorul alimentaþiei“ ºi se
axeazã pe provocãrile cu care
se vor confrunta agricultura ºi
politica agricolã comunã dupã
2020.
Agricultura europeanã se
confruntã cu provocãri majore,
în contextul în care populaþia
lumii va ajunge la 9 miliarde de
locuitori în urmãtorii 30 de ani
ºi în condiþiile în care aceastã
populaþie va avea nevoie de
mâncare suficientã ºi, în acelaºi
timp, sãnãtoasã. La rândul lor,
consumatorii sunt din ce în ce
mai critici cu privire la calitatea
produselor,
scrie
site-ul
preºedinþiei olandeze a UE,
francais.eu2016.nl.
Pentru a face faþã acestor
provocãri ºi pentru a menþine în
acelaºi timp competitivitatea pe
piaþa mondialã, sectorul agricol
va trebui sã adopte moduri de
producþie
inovatoare
ºi
durabile, se mai menþioneazã
pe site-ul Consiliului Euro-

pean, consilium.europa.eu.
Astfel, în cadrul reuniunii
informale, miniºtrii Agriculturii ai UE sunt aºteptaþi, la 30
mai 2016, sã viziteze expoziþia
„The STEC food“ (alimente
contaminate cu E.coli; STEC „higa toxin-producing E. coli“)
din oraºul olandez Eindhoven,
urmând ca, la 31 mai, la
Muzeul
Marinei
din
Amsterdam, sã aibã loc
discuþiile pe tema viitorului
PAC.
Una dintre întrebãrile cu
privire la viitorul PAC la care
îºi propun sã gãseascã un
rãspuns miniºtrii Agriculturii
este dacã politica agricolã
comunã ar trebui extinsã ºi la o
politicã comunã privind
alimentaþia. Dacã rãspunsul la
aceastã întrebare va fi

afirmativ, atunci UE va trebui
sã identifice condiþiile care ar
trebui aplicate statelor membre,
astfel încât sã nu se încalce
principiul subsidiaritãþii, menþioneazã site-ul Consiliului European, consilium.europa.eu.
O altã întrebare cu privire la
viitorul PAC, pusã în discuþie
la întâlnirea informalã, este
dacã o parte substanþialã din
actualele fonduri alocate
politicii agricole comune ar
trebui direcþionate cãtre ICT
(Information
&
Communication Technologies)
cercetare ºi inovare. Nu în
ultimul rând, miniºtrii vor
încerca sã vadã dacã
sustenabilitatea PAC ar putea
creºte printr-o mai mare
focusare pe componenta sa
ecologicã, care a fost introdusã

deja în 2013.
Miniºtrii Agriculturii ai
statelor membre se vor întruni
în cadrul ºedinþei formale a
Consiliul Agriculturã ºi Pescuit
al UE, la 27-28 iunie 2016.
Anterioara reuniune formalã a
Consiliului a avut loc la 11
aprilie 2016 ºi a abordat tema
crizei cãrnii de porc, lactatelor
ºi legumelor, cu care se
confruntã UE din vara anului
2015.
Politica agricolã comunã,
una dintre cele mai vechi
politici ale UE, lansatã în 1962,
este una dintre politicile de
integrare ale Uniunii, care
presupune cã acest domeniu nu
mai este gestionat exclusiv de
cãtre fiecare stat în parte, ci ºi
de cãtre UE.
Astfel, PAC s-a dezvoltat
pe baza principiilor pieþei unice
(circulaþia fãrã restricþii a
produselor agricole în interiorul UE), preferinþei comunitare
(favorizarea
consumului
produselor originare din UE) ºi
solidaritãþii financiare (mãsurile comune sunt finanþate dintrun buget comun).
Agricultura ºi dezvoltarea
durabilã este unul dintre cele
mai bine finanþate domenii de
la nivelul UE, bugetul alocat
acestei politici în perioada

2014-2020 fiind de 362,8
miliarde de euro. Deºi una
dintre cele mai bine finanþate
politici, ponderea cheltuielilor
agricole în bugetul UE a scãzut
mult, de la nivelul record de
aproape 70% din bugetul
Uniuni în anii ‘70, la 38% în
prezent. Aceastã evoluþie
reflectã
atât
extinderea
celorlalte responsabilitãþi ale
UE, cât ºi faptul cã reformele
întreprinse au fãcut posibilã
realizarea de economii. Din
2004 ºi pânã azi, UE a primit în
rândurile sale 13 noi state, fãrã
ca aderarea acestora sã implice
ºi o creºtere a fondurilor
alocate agriculturii, potrivit
europa.eu.
În noiembrie 2013, PAC a
suferit un amplu proces de
reformã, constând în principal
în ajustarea treptatã, pânã în
2020, a plãþilor directe acordate
fermierilor, în distribuirea
echilibratã a fondurilor în
funcþie de regiune ºi nu de stat,
în
introducerea
ecocondiþionalitãþii,
care
presupune ca, pe lângã plata de
bazã, fiecare exploataþie sã
primeascã o platã la hectar
pentru respectarea anumitor
practici agricole benefice
pentru climã ºi mediu.
Sursa: romanialibera.ro

Pasajul Universitãþii, sãrbãtoare în stil olandez! ªeful Apple a vãzut un

Eveniment inedit de Ziua
Regelui Olandei, miercuri 27
aprilie, în Pasajul de la Piaþa
Universitãþii. ªase designeri floriºti
români, câºtigãtorii de pânã acum
ai Concursului Naþional de
Aranjamente Florale, îºi vor arãta
mãiestria. Cei mai norocoºi dintre
bucureºtenii care vor avea drum
prin Pasaj, între orele 10:30 –
12:00, vor putea pleca acasã cu un
buchet spectaculos de flori
proaspete.
În plus, românii au simþit ce
înseamnã cu adevãrat o sãrbãtoare

în stil olandez. Pe acorduri
muzicale, aceºtia s-au delectat cu
bunãtãþi tradiþionale olandeze ºi au
primit suveniruri din Þara
Lalelelor. În mijlocul lor s-a aflat
chiar Excelenþa Sa, doamna Stella
Ronner-Grubaèiæ, Ambasadorul
Olandei la Bucureºti.
Sãrbãtoarea a continuat la un
hotel din Bucuresti, unde va avea
loc a ºaptea ediþie a tradiþionalului
Concurs Naþional de Aranjamente
Florale, prilej cu care 53 de artiºti
florali români îºi vor etala
mãiestria.

Chiar înainte de startul
competiþiei, începând cu ora 12:00,
Excelenþa Sa, doamna Ambasador
Stella Ronner-Grubaèiæ, a fãcut o
declaraþie de presã ºi a rãspuns
întrebãrilor jurnaliºtilor în Sala
Rapsodia
a
Hotelului
Intercontinental, acolo unde se va
desfãºura competiþia propriu-zisã.
Un juriu alcãtuit din specialiºti
români ºi olandezi a analizat
aranjamentele florale ºi a decis
câºtigãtorul celei de-a VII-a ediþii a
Concursului
Naþional
de
Aranjamente Florale. Acesta a
primit, pe lângã recunoaºterea
oficialã a talentului sãu, o excursie
în Olanda, Þara Lalelelor. Premiul
a fost înmânat de Excelenþa Sa,
doamna
Ambasador
Stella
Ronner-Grubaèiæ. Festivitatea de
premiere a fost urmatã de o scurtã
sesiune de instruire susþinutã de
celebrul maestru florist olandez
Elso Post, cel care este ºi
preºedintele juriului.
Sursa: libertatea.ro

iPhone într-o picturã veche
de 346 de ani la Amsterdam
Tim Cook, directorul executiv al Apple, a
paticipat la evenimentul Start-up Fest din
Amsterdam, unde a povestit cã a vãzut într-o picturã
un telefon iPhone.
Potrivit Go4it, Tim Cook, directorul executiv al
Apple, a paticipat la evenimentul Start-up Fest din
Amsterdam. Acolo, fostul comisar european Neelie
Kroes l-a întrebat pe ºeful companiei americane
când exact ºi unde a fost inventat iPhone.
„ªtii, am crezut cã am ºtiut acest lucru pânã
seara trecutã. Seara trecutã Neelie m-a dus sã vãd
câteva picturi de Rembrandt ºi într-una dintre
acestea am vãzut ceva ce m-a ºocat. Era un iPhone”,
a glumit Cook.
Pictura la care se referã Cook nu este, de fapt,
una realizatã de Rembrandt. Este o piesã marca
Pieter de Hooch numitã „Un bãrbat îi dã o scrisoare
unei femei într-un salon”. Pictura a fost terminatã în
1670.
În tablou se poate observa cã scrisoarea aratã ca
un smartphone. Pictura poate fi admiratã la Muzeul
Rijksmuseum din Amsterdam.
Primul model iPhone a fost lansat în 2007, pe
când Steve Jobs încã mai conducea Apple.
Sursa: mediafax.ro
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Celebritãþi din România
Preambul:
Doresc sã prezint cititorilor noºtri, la rubrica Celebritãþi din
România, articole, comentarii despre viaþa ºi activitatea de creaþie a
unor personalitãþi (uitate, uneori, pe nedrept) care s-au remarcat prin
geniul ºi prin talentul lor, lãsând posteritãþii adevãrate capodopere
artistice – în domeniile artelor plastice, cercetãrii ºtiinþifice, literaturii,
muzicii –, pentru ca noi, cei de azi, ºi generaþiile viitoare, sã ne putem
pleca fruntea, cu recunoºtinþã, în faþa memoriei lor ºi sã le cinstim, la
adevãrata lor valoare. (Agnes Maria ORBAN)

George Cãlinescu–Principii de
esteticã
Considerat drept unul dintre cei mai
importanþi critici literari români, dacã nu
chiar cel mai important din toate
timpurile, George Cãlinescu – nãscut în
ziua de 19 iunie 1999 la Bucureºti – a
fost istoric ºi critic literar, scriitor,
publicist, dramaturg, politician, Membru
al Academiei României (din anul 1949),
o personalitate enciclopedicã eminentã a
culturii ºi literaturii române.
George Cãlinescu(pe numele sãu
de botez Gheorghe Viºan) a fost înfiat în
anul 1907 de familia Marian ºi
Constantin Cãlinescu ºi a urmat primii
doi ani la ªcoala „Carol I”, de pe lângã
„Liceul Internat” din Iaºi, iar din 1908
se mutã la Bucureºti, unde este înscris
mai întâi la ªcoala „Cuibul cu barzã”,
apoi la gimnaziul „Dimitrie
Cantemir”ºi îºi încheie studiile la
gimnaziul „Gheorghe ªincai”. Din anul
1919 este student al Universitãþii din
Bucureºti, la Facultatea de Litere ºi
Filozofie ºi îºi ia Licenþa în Litere, în
anul 1923, activând apoi ca profesor de
limba italianã pe la diverse licee din
Capitalã ºi din Timiºoara, dupã care
pleacã în Italia, timp de doi ani, cu o
bursã la ªcoala Românã din Roma
(actualmente Accademia di Romania),
fondatã de profesorul ºi istoricul Vasile
Pârvan, un alt spirit enciclopedic
interbelic de la Universitatea din
Bucureºti.
ÎntreGeorge
Cãlinescu
ºi
profesorul sãu de italianã Ramiro Ortiz

s-a nãscut o strânsã prietenie,care a durat
peste ani. Studentul de odinioarã
George Cãlinescu spunea adesea cã,
datoritã acestui fin intelectual ºi-a însuºit
o „educaþie literarã” de excepþie: „Cu el
m-am deprins a scrie cãrþi, cu el am
deprins meºteºugul informaþiei literare
ºi al construcþiei critice pe substrat
istoric, de la el ºtiu tot ce ºtiu”.Sub
îndrumarea Profesorului Ramiro Ortiz,
a început Cãlinescu sã traducã opere din
limba italianã, printre care romanul „Un
om sfârºit” de Giovanni Papini ºi
„Decameronul” de Giovanni Boccacio.
George Cãlinescu a scris prima sa
carte Alcuni missionari catolici italiani
nella Moldavia nei secoli XVII e XVIII,
apãrutã în anul 1925,în limba italianã.
Reîntors în România,el a continuat, în
studiile sale critice, ideile predecesorilor
sãi Titu Maiorescu, Garabet Ibrãileanu
ºi Vasile Pârvan.
Din anul 1926 George Cãlinescu
se mutã cu chirie la Bucureºti, fiind
detaºat ca profesor la Liceul Gh. ªincai
ºi citeºte, pentru prima oarã, la cenaclul
Sburãtorul, condus de
Eugen
Lovinescu. Înanul 1929 se cãsãtoreºte cu
Alice Vera, fiica unor mici proprietari
din Bucureºti. Despre prima lor întâlnire
putem citi în romanul Cartea nunþii,
publicat mai târziu. George Cãlinescu
editeazã în 1927 revistaSinteza, în
colaborare cu mai mulþi scriitori, ºi douã
numere din revista sa personalã
Capricorn (în 1930).
Aceste douã reviste, cu o scurtã
apariþie, au reprezentat pentru sriitor
începuturile activitãþii de critic literar,

cea mai fertilã experienþã de cronicar
fiind
la
revistaViaþa
româneascã,începând dinanul 1931,
revistã coordonatã de criticulGarabet
Ibrãileanu. În anul 1933 inaugureazã în
revistaAdevãrul literar ºi artistic rubrica
celebrã Cronica mizantropului, care va
fi ºi titlul unui volum de eseuri.
George Cãlinescu obþine în anul
1936 titlul de doctor în litere, la
Universitatea din Iaºi, cu o tezã despre
Avatarii faraonului Tla – o nuvelã
postumã a Luceafãrului poeziei
româneºti Mihai Eminescu (de la
moartea cãruia vom comemora 127 de
ani, în ziua de 15 iunie 2016).Aceastã
tezã de doctorat reprezintã, de fapt, un
capitol din propriul sãu volum, Opera
lui Mihai Eminescu, pe care îl
dactilografiase în cinci exemplare ºi îl
trimisese membrilor comisiei de
examinare. În acelaºi an G. Cãlinescu
este numit conferenþiar de literaturã
românã la Facultatea de Litere a
Universitãþii din Iaºi, dupã ce trece cu
nota maximã concursul pentru acest
postul. În 1945 se transferã la
Universitatea din Bucureºti.
Dupã ce în 1926 debuteazã cu
versuri la Universul literar, el
colaboreazã, din 1927,la revistele Viaþa
literarã ºi Gândirea,cu care va ajunge sã
polemizeze în paginile revistei
proprii,Capricorn. Între anii 1933 ºi
1934, George Cãlinescua fãcut parte
din comitetul de conducere al
revisteiViaþa româneascã, înfiinþatã la
Iaºi în anul 1906. Colaboreazã ºi la
Bucureºti cu alte reviste literare
prestigioase din acea vreme. Cãlinescu
a condus revistele Jurnalul literar ºi
Lumea ºi ziarele Tribuna poporului ºi
Naþiunea. Dupã cel de-al II-lea Rãzboi
mondial, el publicã ºi în revista Gazeta
literarã (devenitã mai apoi România
literarã) ºi în Contemporanul.
George Cãlinescua creat o vastã
operã literarã – „o operã fundamentalã
pentru cultura poporului român” (cum

aprecia scriitorul Geo Bogza). El este
autorul unor studii reprezentative despre
scriitori români (Viaþa lui Mihai
Eminescu, Opera lui Mihai Eminescu,
Viaþa lui Ion Creangã º.a.) ºi a publicat
numeroase studii ºi eseuri privind
literatura universalã (Impresii asupra
literaturii spaniole, Scriitori strãini),iar
studiul Estetica basmului completeazã
preocupãrile sale de critic ºi istoric
literar.
În calitate de romancier, poet ºi
dramaturg, George Cãlinescu a scris
romane: Enigma Otiliei,Cartea nunþii,
Bietul Ioanide, Scrinul negru; poezii:
Lauda lucrurilor, Poezii; piese de teatru:
ªun, mit mongol sau Calea netulburatã,
Ludovic al XIX-lea; note de cãlãtorie;
publicisticã;
cronici:Cronicile
mizantropului,Cronicile optimistului;
studii de esteticã ºi literaturã universalã:
Principii de esteticã (1939), Impresii
asupra literaturii spaniole, Sensul
clasicismului; istorie ºi criticã literarã:
Istoria literaturii române. Compendiu,
Universul poeziei, Nicolae Filimon, Gr.

M. Alecsandrescu, Vasile Alecsandri.
Cãlinescu a manifestat un interes
deosebit pentru folclorul românesc ºi a
analizat poetica basmului, a publicat
monografii, biografii romanþate,
numeroase alte studii, eseuri, a þinut
numeroase conferinþe academice sau
radiofonice, a scris mii de cronici literare
în zeci de ziare ºi reviste, pânã în ziua
morþii sale, 12 martie 1965,dupã ce, în
noiembrie 1964, fusese internat cu
diagnosticul cirozã hepaticã la
Sanatoriul Otopeni.
În1953 George Cãlinescua fost
numit director la Institutul de Teorie
Literarã ºi Folclor, creat special pentru
el, devenit dupã 1965 Institutul de
Istorie ºi Teorie Literarã-George
Cãlinescu.
Monumentala sa lucrare Istoria
literaturii române de la origini pânã în
prezent (1941) a fost republicatã abia în
anii 80, de cãtre fostul sãu asistent,
devenit între timp profesor universitar,
Alexandru Piru.
Ágnes-Mária ORBÁN
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COPILUL MEU FRUMOS!
ªtim cu toþii cã pentru
fiecare mãmicã, copilul
ei este cel mai frumos. În
cadrul acestei rubrici,
pãrinþii care doresc sã-ºi
vadã odorul în paginile
ziarului nostru, sunt
invitaþi sã ne trimitã pe
adresa de e.mail a
redacþiei:
asii.romani@yahoo.com,
o fotografie cu fiul sau
fiica lor, o fotografie
însoþitã de câteva rânduri
(nume, prenume, vârstã,
pasiuni etc).

Salut, cititorule!
Mã numesc Alexandru Gabriel ºi am
venit pe lume acum 4 ani ºi 7 luni într-o
zi de joi, 6 octombrie 2011, o zi superbã
de toamnã (dar asta avea sã-mi spunã
mai târziu mami). Deºi era atât de bine
la mami în burticã, mã grãbeam sã fac
cunoºtinþã cu lumea, sã simt braþele
mamei ºi ale tatãlui meu. Am fost atât de
bucuros în braþele mamei!!!! Am simþit
dragostea ei din prima clipã în care m-a
þinut în braþe. Cu tati, a fost mai dificil,
deoarece, deºi eram deja prinþul lui, îi
era fricã sã mã þinã în brate... dar când
m-a luat în braþe, am simþit o legãturã
puternicã. Hai, totuºi, sã spun cã eram
doar un ghemotoc de 4,2 kilograme, 52 cm, blond ºi tenul rozaliu; sigur de asta îi era teamã!!!
Sã nu mã striveascã Uºor, uºor, a început ºi aventura mea în lumea asta... primii dinþiºori miau ieºit pe la 5 luni, 4 deodatã, primii paºi i-am fãcut la 1 an ºi 1 zi (strategic, nu?) Primul cuvânt
a fost "mama" la 7 luni, dupã care nu am mai zis nimic pânã la 9 luni, când am zis cã sticla e
"grrrea"... dupã aia, au urmat cuvinte obiºnuite care pe parcurs s-au înmulþit, azi vorbind în
continuu, spre exasperarea tuturor. Sunt un bãiat vesel, îmi place sã mã joc cu animalele de
jucãrie, fac puzzle-uri, mã joc în naturã, îmi plac cãrþile colorate... ºi bineînþeles cel mai mult
îmi place sã merg la grãdiniþã unde am foarte mulþi prieteni ºi mã simt foarte bine acolo. Deºi
sunt departe de bunici, mãtuºi, unchi ºi veri, sunt emotive când vrea mami sã vorbim pe Skype...
dar la telefon nu mã mai opresc Ca ºi acum... hai sã nu plictisesc... vã pupacesc pânã data
viitoare, pentru cã nu am de gând sã mã opresc aici... îmi fac debutul în jurnalism.

De ce plânge îngeraºul?
Ionel era un bãieþel ce nu-ºi gãsea
niciodatã liniºtea. De dimineaþa pânã seara
experimenta fel ºi fel de idei nãstruºnice,
ce întreceau orice închipuire.
Ba se urca pe casã cu o gãleþicã ºi
arunca de acolo apã în capetele trecãtorilor,
ba spãrgea câte un geam pe la vecini, ba
lega de cozile pisicilor câte o conservã, ba
vopsea câte un câine în roºu sau în verde...
ªi astea-s doar o parte din rãutãþile lui. Ca
sã nu mai spun cã sãrea la bãtaie de fiecare
datã când unul dintre copii nu-i cânta în
strunã. ªi pentru cã se zice cã „frica
pãzeºte pãdurea”, fetiþele, de cum îl
vedeau, fugeau de el ca de mama focului,
deºi niciuna nu s-a putut plânge ca a fost
vreodatã atacatã.

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

Curaj!

– Cu el nu ºtii niciodatã de ce-i în stare,
se sfãtuiau între ele, hotãrâte sã-l evite ºi sã
nu-i stea în cale pentru nimic în lume.
Degeaba pãrinþii bãiatului i-au dat fel
ºi fel de poveþe, el nu se lãsa înduplecat
niciodatã.
– „Dã pe mine ca pe sac, cã mai mare
drac mã fac”, le striga el pãrinþilor dupã ce
aceºtia, enervaþi la culme, îi administrau
câte o lecþie, aºa, mai dureroasã.
Dar se vede treaba cã fiecare îºi gãseºte
ac pentru cojocul lui. În curtea lui Ionel sa mutat o familie ce avea o fetiþã cam tot de
vârsta lui. Chiar din prima zi, când a vãzuto cã iese din casã, a trecut pe lângã ea ºi a
tras-o de codiþe, dupã care a început sã
râdã.
Fetiþa l-a privit cu niºte ochi
nedumeriþi ºi i-a spus:
– Ce bãiat rãu! Se vede cã nu ºtii de ce
plânge îngeraºul – ºi, întorcându-i spatele,
se aºezã pe banca de sub cais ºi începu sã
rãsfoiascã o carte.
Ionel nu a înþeles ce a vrut sã-i spunã
vecina prin aceste cuvinte, ºi în plus a fost
nemulþumit de faptul cã nu a observat pe
faþa fetei nici teamã, nici reproº.
– Ce-o fi în capul ei? se întrebã el,
privind-o chiorâº de dupã o tufã.

ªi pentru cã nemulþumirea ºi
curiozitatea creºteau, s-a hotãrât sã
pornescã din nou la atac. Nu reuºi sã
ajungã nici mãcar la jumãtatea drumului,
cã fata îi spuse scurt:
– Opreºte-te!
El se opri fãrã sã vrea.
– Mi se pare mie sau faci parte din
categoria de bãieþi care se þin de rele?
Supãrat cã fata îi înþelesese gestul,
zâmbi încurcat.
– Sau poate nu? se întrebã ea cu o
privire seninã. Dacã vrei, vino sã vezi ºi tu
ce carte frumoasã am primit.
Deºi Ionel ar fi acceptat bucuros
invitaþia fetei, în momentul în care prietenii
lui, nebunii de Radu ºi Mihai, au intrat în
curte, adio bune intenþii! Sub nicio formã
nu ºi-ar fi arãtat momentul de slãbiciune
care-l bântui o clipã, aºa cã din doi paºi a
ajuns lângã fatã, îi smulse cartea din braþe
ºi, întorcându-se pe cãlcâie, vru sã o ia la
sãnãtoasa. Spre mirarea ºi ruºinea lui, fatai puse însã o piedicã, iar el se trezi cu nasun þãrânã, julindu-ºi ºi genunchii.
– Îmi pare rãu pentru tine, dar tata m-a
învãþat sã mã apãr atunci când sunt atacatã.
Apoi, liniºtitã, îºi luã cartea din mâinile
lui ºi intrã în casã. Ionel auzi vocea tatãlui

ei:
– Ioana, s-a întâmplat ceva?
– Nu, tatã.
A doua zi, Ionel o pândea pe fatã ca un
leu paraleu ºi nu avea în gând decât dorinþa
de a se rãzbuna. Întâmplarea din ziua
precedentã l-a umilit în faþa prietenilor, dar
se simþea umilit ºi faþã de ea. E cam
dureros sã accepþi ideea cã o fetiþã e mai
isteaþã ºi mai înþeleaptã decât tine.
Auzind când mama Ioanei o trimite pe
fatã sã cumpere pâine se tupili dupã gard,
râzând în sinea lui:
– Acum ai sã vezi tu pe dracu’!
Dar pentru cã „rãzbunarea-i arma
prostului”, ce a urmat nu a fãcut decât sã
întãreascã aceastã observaþie, lecþia fiind
mult mai usturãtoare pentru tânãrul nostru
erou.
Fata trecu liniºtitã pe lângã locul unde
era ascuns Ionel, fãrã sã bãnuiascã cã
acesta vroia sã o îmbrânceascã, doar cã în
momentul în care acesta îºi întinse braþele
spre ea, fata, printr-o înºurubare a corpului,
îi suci mâna la spate, imobilizându-l.
– Se vede cã habar nu ai de ce plânge
îngeraºul.
Va urma
Elena Cesar von Sachse
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ªtiaþi cã staþiunea turisticã Poiana Braºov
a fost atestatã documentar în anul 1427?
Dacã ajungi la Braºov, atunci
trebuie sã mergi neapãrat ºi în
celebra staþiune turisticã Poiana
Braºov, denumitã ºi Perla
Carpaþilor. Staþiunea turisticã Poiana
Braºov, situatã în partea centralã a
Munþilor Postãvarul, între 950 ºi
1050 m altitudine ºi la 12 km de
centrul oraºului Braºov, s-a
dezvoltat iniþial ca un loc de
practicare a sporturilor de iarnã,
odihnã ºi recreere pentru locuitorii
oraºului. Poiana Braºov (germanã:
Schulerau) este o staþiune pentru
sporturile de iarnã din România,
fiind o atracþie turisticã de renume
internaþional, ºi un cartier al
municipiului Braºov. Poiana a fost
din vechi timpuri destinaþia
drumeþiilor ºi a practicãrii
sporturilor de iarnã.
Prima menþiune documentarã
despre Poiana Braºov dateazã din
anul 1427 (G. Nussbacher, 1968), în

contextul activitãþilor de oierit ce
aveau loc aici. Un act, pãstrat în
Arhivele statului – filiala Braºov,
consemneazã un process de
hotãrnicie ivit între locuitorii
Braºovului ºi cei ai comunei
Cristian. Sâmbãtã 14 iunie 1427, o
comisie s-a deplasat la “Polyan”,
pãºunea disputatã de cele douã
obºti. Sentinþa a fost datã în favoarea
braºovenilor, deoarece Poiana este
la o distanþã mai micã faþã de
Braºov. În felul acesta s-a pãstrat ºi
prima menþiune despre o excursie la
Poianã. În arhive se gãsesc ºi unele
menþiuni în legãturã cu excursiile
efectuate în Munþii Postãvaru de
cãtre elevii gimnaziului sãsesc din
Braºov, în secolul al XVI-lea. În
fiecare an, în luna august, elevii
fãceau o excursie pe acel munte ºi îi
“botezau” pe novice în pârâul ªchei,
în apropierea Pietrelor lui Solomon.
Schiorii au urcat Postãvaru încã

din 1895, iar în 1906 în Poianã a
avut loc primul concurs de schi.
Pânã în preajma lui 1950, staþiunea
s-a menþinut în limitele dotãrilor
naturale. Doar câteva viliºoare sau
cabane puteau fi zãrite ici-colo. În
1951, la Poiana Braºov se dã în
folosinþã un modern hotel al
sporturilor ºi primul teleferic Poiana-Postãvarul - pe o lungime de
2.150 m. Urmeazã apoi alte ºi alte
amenajãri ºi dotãri, care au adus
Poiana la înfãþiºarea pe care o
cunoaºtem astãzi.
În anul 1951 au fost organizate
în Poiana Braºov Jocurile Mondiale
Universitare de Iarnã. Cu ocazia
acestui eveniment, care marcheazã
de fapt începutul intrãrii staþiunii în
circuitul naþional ºi internaþional,
sunt construite trambuline, un
teleschi (pe pârtia Slalom Special),
pârtie de bob (dezafectatã ulterior),
un telescaun ºi un hotel (Sport). În
anii urmãtori, sunt construite cabane
ºi hoteluri (cabana Capra Neagrã,
hotelurile Poiana ºi Bradul.
Poiana Braºov dispune de 12
pârtii de schi, cu grade diferite de
dificultate ( o pârtie olimpicã, trei
pârtii pentru coborâre ºi slalom
uriaº, o pârtie pentru slalom special,
douã trambuline etc.), terenuri de
sport ( pentru tenis, minigolf,
handbal, baschet), un lac, un
funicular, un teleferic, un skilift,
bazine acoperite, saune, sãli de
gimnasticã medicalã, discoteci,
baruri ºi restaurante etc. Cazarea
este asiguratã în bunã parte în
hoteluri de lux sau de categoria A, în
vile sau cabane. De asemenea, în
Poianã se aflã o staþie de ambulanþã
ºi una de poliþie precum ºi un oficiu
poºtal.
Aerul pur existent aici, puternic
ozonat, lipsit de praf ºi particule care

provoacã
alergii,
presiunea
atmosfericã relativ scãzutã, ºi
ionizarea intensã, sunt factorii
naturali care recomandã staþiunea
pentru
tratamentul
nevrozei
astenice, pentru stãri de epuizare ºi
surmenaj fizic ºi intelectual, pentru
anemii secundare ºi boli endocrine
(hipertiroidie benignã), pentru boli
ale aparatului respirator (sechele ale
pleureziei sau sechele virale sau ale
pneumoniei bacteriene, pentru
anumite forme de astm bronºic ºi de
bronºita astmatiformã cronicã).
Deseori, iarna, temperatura ajunge
la -15 grade Celsius.
Zona muntoasã (pãdurile,
pãºunile
ºi
pajiºtile)
ce
împrejmuieºte staþiunea, protejazã o
gamã diversã de plante din flora
spontanã (arbori, arbuºti, ierburi ºi
flori) ºi asigurã condiþii de hranã ºi
adãpost mai multor specii din fauna
sãlbaticã a României.
Ca obiective turistice în Poiana
Braºov pot fi enumerate:
- Biserica de lemn cu hramul
„Sf. Ioan”, ªura Dacilor, Coliba
Haiducilor;
- Ariile naturale protejate aflate
în vecinãtate: Masivul Postãvarul
(sit de importanþã comunitarã),

Colþii Corbului Mare, Peºtera Valea
Cetãþii;
- Trasee montane: Poiana
Braºov - Vârful Cristianul Mare din
Masivul Postãvarul, Poiana Braºov Pietrele lui Solomon.
Accesul spre Poiana Braºov se
face cu mijloacele de transport auto,
dinspre Braºov ºi dinspre Râºnov.
Existã o linie de transport în comun
care face legãtura între Braºov ºi
Poiana Braºov.
În 2013, Poiana a gãzduit,
alãturi de Braºov ºi Râºnov,
Festivalul Olimpic al Tineretului
European, iar acum este în cursã cu
Lausanne pentru organizarea
Jocurilor Olimpice de Iarnã pentru
Tineret din 2020.
De asemenea, drumul ce leagã
Braºovul de Poiana Braºov este
poate cel mai celebru traseu pentru
împãtimiþii de raliuri ºi curse auto
din România. În fiecare an, el face
parte din Raliul Braºovului, cea mai
cunoscutã cursã din þarã.
Faptul cã Poiana Braºov este o
locaþie animatã pe tot parcursul
anului, face din aceasta una dintre
cele mai importante ºi populare
staþiuni turistice din România.
Adriana-Lucia Ciugudean
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PUNGA DE PLASTIC, EXTREMÃ URGENÞÃ!
Vântul iernii ridica fuioare de
praf îngheþat ºi gunoaie de pe strãzi,
scoþând sunete lugubre din coastele
ieºite la vedere ale unui mileniu
anemic. Cântecul de jale al ineditei
orgi eoliene era susþinut ferm de un
cor de câini rãpciugoºi a cãror
motivaþie, foamea nãprasnicã, se
dovedea
suficientã
pentru
entuziasmul lor aproape contagios.
Desigur, nu-i bãga nimeni în seamã.
Într-o garsonierã de la etajul opt
al unui bloc, fost muncitoresc, acum
sediu de birouri, stãtea calm,
indiferent la poezia exterioarã,
rozându-i pãtimaº unghiile, Costel.
Pe
birou
licãrea
ecranul
computerului care juca singur table.
Era un calculator vechi, cu pedale,
ce scârþâia din toate încheieturile,
însã de când Costel îi bãgase jocul
acesta în memorie juca de nebun,
fãrã încetare. Pe Costel îl bãtea fãrã
nici un efort, aºa cã acesta, dând
dovada unei suspecte inteligenþe,
renunþase rapid ºi se mãrginea sã
priveascã ºi sã-l înjure din când în
când de mamã. Dar, calculatorul
insensibil la acest concept nu se
sinchisea. Ne aflãm aºadar în sediul
central al complexului agroindustrial
Krakl
World
International, un concern ale cãrui
succese îl plasau la burse cam pe
acelaºi plan cu ceva mai puþin
cunoscutul Gazprom. Domnul
Costel este directorul general al
acestuia, chiar dacã poartã bascã
trasã meseriaº pe frunte.
O sonerie se agitã isteric

ºi Costel tresãri muºcându-se de
deget. Avea ºi de ce! Pe peretele din
faþa sa se luminã marele ecran
privat prin care patronul dãdea
ordine. Într-adevãr, pe ecran, în
decorul mirific al unei insule din
Pacific, apãru figura boss-ului cu
mustãcioarã ºi zâmbet jmecher.
- Costeliii, scoate bãi deºtu’ dãn
gurã ºi fã-i cu mâna lu’ tanti-ta, cã-i
veni o idee nemaipomenitã dã la un
turc pã care-l trage ea dã limbã dã fo
doo zâle-ncoa’!
Obiectivul telefonului G-four al
ºefului aduse în prim plan, o balenã
neagrã eºuatã pe nisipul de un auriu
strãlucitor al plajei. Balena cu
turban roºu îºi flutura aripa dreaptã
încãrcatã de inele ºi brãþãri cãtre
Costel.
- Sãru-mâna, tanti, ºi sã ºtii cã
am dat de mâncare la raþe, iar la noi,
la Fâlfani totu-i bine, rosti directorul
general formula consacratã pentru
comunicarea cu teribila lui mãtuºã
dinspre mamã. Mulþumitã de
rezultat, balena se rostogoli pe
partea cealaltã invadând ecranul cu
bogãþia spatelui sãu ce se rãsfãþa,
nestingherit de vreo textilã, sub
razele soarelui tropical.
- Bagã, bã, limba-n gurã ºi
noteazã ce-þ’ spui io acuma!
Costel se executã! Peste câteva
minute, un alt plan genial începea sã
prindã viaþã, undeva, într-un loc din
Europa, unde nimeni nu crede cã se
poate întâmpla ceva...
*****
Precum bine se ºtie, mijlocul
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lunii ianuarie este de departe cea
mai beneficã perioadã pentru
depresii adânci. Amintirea tot mai
îndepãrtatã a chiolhanelor de la
sãrbãtori, gândurile sâcâitoare cã
mai ai cam o veºnicie pânã la
concediu ºi eºti nevoit în aceastã
perioadã sã te faci cã munceºti,
bãutura ºi banii care s-au terminat,
precum ºi gagicile care umblã
înfofolite în palton ºi încãlþate cu
galoºi, ar fi câteva din motive, însã
suficiente sã te prãbuºeascã.
Din adâncurile întunecate ale
fiecãrui om, dintre scheletele a sute
de sarmale, caltaboºi, cârnaþi, kile
de tobã, þuicã, bere, vin ºi zeamã de
varzã, se ridicã rânjind spectrul
suicidului, iar gheara sa rece strânge
beregãþile poporului muncitor.
Normal, poporul, dupã ce stoarce
ultima picãturã de zaþ ºi ultimul fum
din þigarã, se declarã pregãtit sã se
arunce în golul tranziþiei de la o
societate la alta.
Numai cã, aici intervine
inteligenþa de necontestat a
guvernelor, cele care, pe baza unor
studii aprofundate, au de fiecare
datã soluþia pentru a ieºi din crizã.
Anul acesta, inteligenþa guvernului
are moaca unuia care a primit o
cãrãmidã în cap ºi i-a bufnit soba în
faþã, dar care anunþã cu un glas
tragic pe micul ecran al
televizorului:
- Trash Institute Research, ne
avertizeazã cã în scurt timp, cel
târziu pânã la toamnã, civilizaþia
umanã, inclusiv cea din Karakal, va
dispãrea din cauza acoperirii
pãmântului cu un strat gros de
pungi din plastic, al cãror timp de
reciclare, pe baza unor experimente
indubitabile, este de mii de ani. Vã
dorim noapte bunã dragi
telespectatori ºi nu uitaþi! Pânã la
toamnã! Nu mai mult!
Imediat dupã acest anunþ, cam
încifrat de fapt, apare pe micile
ecrane un grup de savanþi de la
prestigioasa Academie Localã de
Astrofizicã ºi Menaj. Aceºtia
seamãnã toþi cu Einstein în zilele lui
cele mai proaste ºi se apucã sã
explice poporului, folosind tot felul
de probe materiale, ce a vrut sã zicã
speaker-ul. Aºadar, se ia o pungã
de plastic ºi se þine în vânt. Punga
rezistã! Se þine în ploaie. Punga
rezistã! Se loveºte cu un corp dur.
Punga rezistã! Poporul se uitã uimit
la nãstruºnicie ºi aºteaptã ca unul
dintre savanþi sã o facã panglici
colorate cum mai vãzuse el în
iarmaroc astã-varã. Ei bine, nu se
întâmplã una ca asta! Demonstraþia
are ca scop sã arate cât de rezistentã
la eroziuni de orice fel este punga de
plastic. Se aduc în studio pungi din
vremea fenicienilor, a romanilor ºi
chiar din vremea Egiptului antic,
descoperite recent într-un sit
arheologic din vestul Karakalului.

Ba, la un moment dat, bine subliniat
de muzica funebrã, este prezentatã
într-o cutie de plastic transparent o
pungã din cretacicul superior.
Animatoarele din jurul savanþilor
leºinã, având însã mare grijã sã li se
vadã chiloþeii pe ecran. Cele care
au, care nu, nu!
Cu sufletul la gurã, poporul
priveºte punga de culoare galbenã
pe care se mai vãd niºte litere mari
roºii; BILL... restul este ºters... Un
fior de groazã trece ca acceleratul
prin sufragerii. Mãmulicããã...
Savanþii trec la concluzii. Deci!
Având în vedere faptul cã aceste
obiecte sunt aproape indestructibile
ºi zilnic folosim cam trei catralioane
(concept fãrã nici o acoperire,
provocator de spaime în copilãrie
când este folosit, în locul noþiunii de
infinit, care nu are nici un sens
pentru pici), în maximum patru
luni, planeta va fi acoperitã de
pungi, soarele va dispãrea, se vor
topi gheþarii, valuri de un kilometru
înãlþime vor mãtura totul în cale,
scoarþa terestrã se crapã, erup toþi
vulcanii, iar mai spre searã vine ºi
un asteroid uriaº care pune cireaºa
pe tort. La sfârºitul prezentãrii, pe
muzicã de Chopin imaginea unui
pãmânt pustiu peste care se
rostogolesc pungi de plastic de
diferite culori ºi mãrimi. Groaznic!
Poporul se scarpinã nedumerit...
Savanþii însã, cã de aia-s
savanþi, vin cu o propunere de
evitare a catastrofei! Se recomandã
trecerea din nou la mai vechea ºi
prietenoasa pungã din hârtie, la
tradiþionala þoºcã din sfoarã sau
chiar la batista înnodatã la capete.
De spaimã, poporul muþeºte!
Bine, unii muþiserã în scop de
protecþie încã de la prânz, dar erau
totuºi mai puþini decât acei care
cascã gura neîntrerupt la cel mai
bun prieten al omului, televizorul!
Totuºi, un popor care a trecut prin
atâtea în milenara sa existenþã are
resurse suficiente pentru a dormi
liniºtit cu deviza: las’ cã ºi mâne-i o

zi º-om vedea noi atunci!
Într-adevãr, a doua zi poporul
era
deja
pregãtit
pentru
supravieþuire ºi a reacþionat firesc;
s-a dus sã-ºi cumpere pungi de
plastic, cât mai multe cu putinþã, ca
sã aibã atunci când vor lipsi, mai
ales cã apãrea ºi posibilitatea unui
câºtig pe bazã de speculã. Zis ºi
fãcut! Numai cã, dacã pânã ieri erau
pungi de plastic peste tot, astãzi ele
dispãruserã complet. Vânzãtorii
ridicau din umeri ºi nimeni nu avea
nici o idee despre ce s-ar fi putut
petrece. Pe la colþurile strãzilor
apãruserã însã etnici de toate
vârstele care ofereau, la preþuri
enorme, pungi de plastic, dar ºi
cornete fãcute din ziare vechi, la
preþuri acceptabile. Cum de era
posibil aºa ceva?! se întreba
nedumerit poporul...
*****
- Costeliiii, bãi, Costeliii,
scoalã, bã, cã vrea tuºã-ta sã
vorbeascã cu tine! Bietul om,
surprins ºi de aceastã datã, îºi muºcã
din nou buricul degetului. Pe ecran
apãru balena, tot neagrã, tot cu
basma roºie ºi mustãcioarã, însã de
data asta la schi în Alpi. Bine, nu pe
pârtie, ci la restaurant, dar în Alpi nu
la Maglavit, unde nu sunt nici
mãcar dealuri.
- Sãru-mâna dadã-mare spuse
rapid Costel, dar nu mai apucã sã
dea întreg raportul. Mãtuºa rupea
furioasã un copan ºi n-avea timp de
conversaþie.
- Ia zî bã, muºcã dovleacu’ dãn planu’ mio!? Cum ieºi? Ieºi bine,
pãi cum sã iasã altfel, cã doar io-l
gândii! Cumpãraºi toate ziarili? Sapucarã þâganii dã fãcut cornete?
Hai bã, cã am încã una în cap! Una
bunã, cu bidoanili dã plastec, cã ieri
mã-ntâlnii cu-n bozgor dã-n China
ºi ce-are ãla-n izmene, n-are neam
dã neamu’ vostru-n cãpãþânã! Klik!
Ecranul se stinse cu un uºor þiuit...
MIHAI BATOGBUJENIÞÃ (prozã, directorul
ALPI)
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Muzele poeziei

R

edacþia ziarului românilor din strãinãtate
VOCEA TA organizeazã lunar
un Concurs de creaþie literarã
intitulat Muzele poeziei la care
sunt invitaþi sã participe tinerii
(pânã la vârsta de 30 de ani)
talentaþi în arta versificaþiei, care
viseazã sã ajungã celebri, pe
culmile Parnasului.
Vechii greci – precum marii
poeþi ai antichitãþii: Anacreon, Eratostene, Eschil, Euripide, Homer,
Pindar, Sappho, Sofocle, Teocrit
sau Xenofan – se lãsau inspiraþi în
arta lor prozodicã, în creaþia lor
epicã, liricã sau eroticã, de Muzele
poeziei: Calliope, Euterpe sau
Erato. Bardul de la Mirceºti spunea
cã „tot românul s-a nãscut poet”, iar
cultura românã se mândreºte cu nume celebre de poeþi care au îmbogãþit patrimoniul literaturii naþionale
ºi al culturii universale, precum
Mihai Eminescu, Nichita Stãnescu,

Vasile Alecsandri, Nicolae Labiº,
Marin Sorescu, Lucian Blaga,
Adrian Pãunescu, Ana Blandiana,
Ion Minulescu, George Coºbuc, Ion
Barbu, Ioan Alexandru, George
Bacovia sau Alexandru Vlahuþã.
Poeziile trimise redacþiei vor fi
analizate de un juriu competent, iar
cele mai valoroase dintre ele vor fi
publicate în paginile ziarului
VOCEA TA. La sfârºitul fiecãrui
an, autorii celor mai bune poezii,
tinerii POEÞI, vor primi
DIPLOME ºi urmãtoarele premii:
Premiul I, în valoare de 500
Euro ºi publicarea unei plachete cu
poeziile
sale
(DEBUTUL
LITERAR).
Premiul al II-lea, în valoare de
300.
Premiul al III-lea, în valoare de
200.
3 Menþiuni, reprezentate prin
volume de versuri ºi de criticã
literarã.
Îi invitãm deci pe tinerii poeþi
sã ne trimitã creaþiile lor (însoþite de
o scurtã autobiografie ºi o
fotografie) pe adresa directoarei
redacþiei ziarului VOCEA TA:
Ionela van Rees-Zota
Petersauracher Straße Nr. 39,
90449 Nürnberg, Deutschland
sau E-Mail: asii.romani@
yahoo. com

Mereu grãbiþi, nefericiþi,
În urma paºilor mãrunþi
Ne cheamã amintirea.
Sperãm atunci,umili,învinºi,
Iubirii sã-i dãm mâna.

Îndemn la fericire
Iubirii sã-i dãm mâna
Când alungãm tot ce ne doare
Pãstrând ce ne alinã,
Un vis ºi-o lacrimã de dor,
Suspinã în surdinã.
ªi apãsaþi de frãmântãri
Goliþi de sentimente,
Nu cãutãm în noi comori
Pãstrãm mereu regrete.
Nu mã decid, nu ºtiu ce simt,
Nu pot sã-ndur acel sfârºit.
Când s-a produs acel transfer
Între dorinþã ºi mister?
Dar nu avem curaj deloc
Iubirii sã îi facem loc
Purtaþi de gânduri ºi amar
Pe tonuri blânde de pian.

De ce laºi viaþa sã te doarã
Când poþi s-aduni ce-i bun în ea?
Nici un necaz nu te doboarã
Când lupþi cu drag ºi dor de ea.
Iubeºte ce-i frumos ºi simte cu ardoare,
Frumosul îl gãseºti ºi într-o floare.
În adierea unui vânt sau în culoare.
Iubirea e mereu nemuritoare!
Ai multe sã petreci cât timp trãieºti
ªi toate-s numãrate-n stele.
Nu ºtii vreodatã cum sfârºeºti
ªi pleci,când nu ai terminat cu ele.
Sã te-ancorezi mai bine în prezent.
Nu mai gândi trecutul cu regret.
Sã savurezi frumosul pe deplin,
Cãci viitorul e impus prin drept divin.
Adriana Stoica
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Campionul mondial de ºah Anatoli Karpov,
la 65 ani ºi o zi, a vizitat municipiul Iaºi!

Timp de douã zile, pe 24 ºi 25 mai
2016, multiplul campion mondial de ºah
Anatoli Karpov (Rusia) s-a aflat la Iaºi, în
România, la invitaþia oficialitãþilor locale, cu
ocazia Festivalului Internaþional al Educaþiei
(FIE). Pe 24 mai, dupã conferinþa de presã
de la Primãria Municipiului Iaºi, Anatoli
Karpov s-a aflat în Aula Gheorghe Asachi
din cadrul Universitãþii Alexandru Ioan
Cuza din Dealul Copoului, unde a avut loc
simpozionul Internaþional „Educaþie prin
ªah“.
A doua zi, la ªcoala Generalã Bogdan
Petriceicu Haºdeu din cartierul ieºean
Tãtãraºi, Anatoli Karpov s-a întâlnit cu
elevii care practicã ºahul în ºcoalã, iar apoi,
în faþa a peste 100 de participanþi, a fãcut
prima mutare într-un simultan de ºah care a
fost gãzduit de Sala Atrium din cadrul Palas
Mall Iaºi, acolo unde partidele de ºah au fost
continuate de tinerii campioni ieºeni, printre
ei fiind ºi campionul naþional Cãlin
Gheorghiu (18 ani).
Pe timpul vizitei sale la Iaºi, Anatoli
Karpov a fost însoþit de primarul Mihai
Chirica ºi de staff-ul Federaþiei Române de
ªah, de preºedintele Sorin Iacoban, de
vicepreºedintele Vasile Manole, de
secretarul general Vladimir Danilov ºi de
preºedintele Comisiei ªah în ªcoalã Vlad
Ungureanu.
Cu multã amabilitate, Anatoli Karpov a
oferit autografe ºi a fãcut fotografii cu
„fanii“ ºahului din Iaºi, iar cu ocazia
împlinirii vârstei de 65 ani (pe 23 mai 2016,
cu o zi înaintea sosirii sale la Iaºi), în cadrul
conferinþei de presã din Sala Mare a
Primãriei ieºene, jurnalistul Dan Teodorescu
i-a oferit drept cadou ultima sa carte editate
recent, „Culturã ºi Sport în Dealul
Copoului“, unde sunt publicate ºi mai multe
articole despre ºah.
La Iaºi, în Capitala ºahului românesc,
Anatoli Karpov a declarat: „Este o

oportunitate foarte mare pentru mine sã
vizitez oraºul dumneavoastrã. Sunt foarte
surprins cu activitatea de ºah care se
desfãºoarã aici, nu mã aºteptam ca în
România sã se practice ºahul în peste 500
ºcoli. Am studiat ºi eu ºahul în ºcoalã, în
Rusia, cu mai mulþi ani în urmã, dar la nivel
naþional nu aveam un succes la fel de mare
ca aici, în România. Consider cã peste tot
avem o mare problemã în a gãsi profesori
buni pentru ºah, deoarece este o disciplinã
nouã în ºcoli. În acest sens, consider cã
Federaþia Internaþionalã de ªah, dar ºi cele
naþionale, trebuie sã fie mai active în a
susþine acest lucru. ªahul devine foarte
popular în America de Nord ºi în cea de Sud,
în þãrile asiatice, în lumea arabã, dar ºi în
Africa. Astfel, avem multe oportunitãþi
pentru a face competiþii internaþionale de ºah
pentru copii!“.

Prieten bun cu Victor Ciocâltea
La întrebarea redactorului de
specialitate al publicaþiei „Vocea Ta“ ºi al
Agenþiei de Presã „Aºii Români“ (Dan
Teodorescu), campionul mondial Anatoli
Karpov a mai spus: „ªahul era foarte
popular în Uniunea Sovieticã ºi în toate
pãrþile. Acum, ºahul nu mai este atât de
popular, datoritã schimbãrilor din þarã.
Avem rezultate bune în Rusia, la
Campionatele Mondiale ºi Olimpiadele de
ºah, dar noi nu mai avem jucãtori de ºah în
TOP 10. Nu ºtiu foarte multe despre
jucãtorii români de ºah în prezent, dar am
fost bun prieten în anii din urmã cu Victor
Ciocâltea. Am jucat multe turnee împreunã,
iar recent am câºtigat turneul cu nr. 180 din
carierã. Sper ca România sã revinã în ºah
acolo unde îi este locul, în fruntea ierarhiei!“.
Anatoli Evghenevici Karpov, nãscut pe
23 mai 1951 ºi campion mondial de ºah în
perioadele 1975-1985 ºi 1993-1999, a mai
menþionat: „Este un drum lung pentru a

deveni campion mondial ºi eu am luptat
mereu cu Gari Kasparov pentru titlul
mondial. În carierã, am dorit sã uit imediat
partidele mai puþin reuºite ºi asta a fost foarte
bine pentru sistemul nervos. Am dorit de
fapt sã uit imediat ºi partidele reuºite ºi
turneele câºtigate, pentru cã în ºah trebuie sã
demonstrezi zilnic cã eºti cel mai puternic !
Acum sunt OK ! Anul acesta am deschis o
ºcoalã de ºah într-un oraº de lângã Paris,
anul trecut în Ecuador, am multe ºcoli de ºah
în Rusia, inclusiv la Cercul Polar. Deºi am
65 ani mã simt încã tânãr ºi mã comport ca
un tânãr !“.
În replicã, în timpul conferinþei de presã
din cadrul Primãriei ieºene, preºedintele FR
ªah, deputatul ieºean Sorin Iacoban, a spus:
„Suntem onoraþi sã-l avem printre noi pe
marele maestru ºi campion mondial Anatoli
Karpov. În opinia mea, ºahul fãrã educaþie
nu existã ºi nici educaþia fãrã ºah nu poate fi
privitã altfel. Mi-am dorit mult sã trãiesc
acest moment, în care un mare campion
mondial de ºah sã ajungã în oraºul Iaºi,
acolo unde se joacã cel mai mult ºah din
România !“.

Inaugurarea ªcolii ieºene de ºah
„Margareta Perevoznic“
A doua zi, pe 25 mai, dupã ce a
inaugurat ªcoala de ºah „Margareta
Perevoznic“, la începutul simultanului de la
Palas Mall din Iaºi, rusul Anatoli Karpov,
care vorbeºte fluent limba englezã, a
menþionat: „Vin acum de la o ºcoalã
fantasticã de ºah (NR - ªcoala Generalã B.P.
Haºdeu Iaºi), unde copiii mi-au spus cã le
place mult sã joace ºah. În ºah, nu avem
probleme de vârstã, de relaþia tatã-fiu, cu
toþii jucãm ºah de plãcere. Vã doresc sã vã
bucuraþi în a juca ºah, sã câºtigaþi jocurile ºi
sã aveþi idei interesante. Noroc tuturor !“.
Dupã Iaºi, Anatoli Karpo ajunge ºi în
staþiunea Mamaia / Constanþa, pentru a
asista la Campionatul European individual
feminin de ºah.
La Iaºi, festivalul ºahului din cadrul FIE
continuã, principalele repere, pânã pe 20
iunie fiind: Campionatul de ªah în grãdiniþe
ºi ºcoli, Campionatul de ºah al profesorilor,
Cupa 1 iunie, ªah în cartiere, Cupa
României pentru echipele de seniori ºi
senioare, Finala Campionatului Naþional de
amatori, ediþia a treia a turneului
internaþional de ºah „Open Iaºi 2016“.
DAN TEODORESCU

CSM Bucureºti - Campioana Europei la Handbal Feminin
Final four-ul ligii campionilor la
handbal feminin a avut loc în Ungaria, la
Budapesta, în sala Lazlo Papp Arena, la care
au participat cele mai bune 4 echipe din
Europa. Careul de aºi a fost format din
Buducnost Podcorica deþinãtoarea trofeului,
Vardar Scopje, ETO Gyor dublã
câºtigãtoare a trofeului ºi CSM Bucureºti
debutanta în aceastã competiþie. În primul
meci disputat de echipa din Bucureºti contra
celor de la Vardar Scopje româncele s-au
impus cu scorul de 27-21, scor ce i-a permis

accederea în marea finalã. În cea de-a douã
semifinalã s-au întâlnit ETO Gyor ºi
Buducnost Podcorica în care unguroaicele
de Gyor s-au impus cu scorul de 21-20, iar
marea finalã urmând a se disputa între CSM
Bucureºti ºi ETO Gyor. Româncele
debutante în aceastã competiþie au câºtigat
trofeul Ligii Campionilor la handbal
feminin, dupã ce au învins echipa din Gyor
ETO, cu scorul de 29-26 dupã prelungiri ºi
aruncãri de la 7 m. Meciul a fost unul destul
de echilibrat, fiecare echipã putea sã câºtige,

dar tãria de caracter ºi ambiþia româncelor de
a face o mare performanþã încã de la debutul
în aceastã competiþie, a fãcut ca echipa din
Bucureºti sã triumfe. România a mai
câºtigat aceastã competiþie de 2 ori, când
aceasta se numea Cupa Campionilor
Europeni prin ªtiinþa Bucreºti (1961) ºi
Rapid Bucureºti (1964). Isabelle Gullden
jucãtoarea celor de la CSM a câºtigat trofeul
de golgheter al competiþiei marcând 108
goluri.
Brãtuianu Ionuþ Alin
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În Franþa s-a ridicat cortina la EURO
2016 la fotbal
Dupã meciul de deschidere Franþa-România
(10 iunie) ºi apoi Albania-Elveþia (11 iunie),
îngrupa A de la EURO 2016 la fotbal, cu turneul
final înþara „CocoºuluiGalic“, România mai
disputã alte douã partide, cu Elveþia (pe 15 iunie,
de la ora localã 19.00, dar 20.00 în România) ºi
cu Albania (19 iunie, de la oralocalã 22.00, dar
23.00 în România). Celelalte meciuri ale grupei
A, din etapele cu nr. 2 ºi 3 sunt Franþa - Albania
(pe 15 iunie, de la ora localã 22.00, dar 23.00 în
România) ºi Elveþia - Franþa (19 iunie, la aceeaºi
orã cu meciul României).
Componenþa celorlalte grupe de la EURO
2016 se prezintã astfel:
- Grupa B: Anglia, Rusia, Slovacia,
ÞaraGalilor.
- Grupa C: Germania, Irlanda de Nord,
Polonia, Ucraina.
- Grupa D: Croaþia, Cehia, Spania, Turcia.
- Grupa E: Belgia, Italia, Irlanda, Suedia.
- Grupa F: Austria, Ungaria, Islanda,
Portugalia.
În optimile de finalã ale competiþiei din
Franþa, din 25, 26 ºi 27 iunie 2016, se calificã
primele douã clasate din fiecare grupã, plus cele
mai bune 4 echipe de pelocul 3.
Sferturile de finalã sunt programateînzilele
de 30 iunie, 1, 2 ºi 3 iulie 2016, iar cele din
semifinale pe 6 ºi 7 iulie 2016.
Mare afinalã va avealoc pe 10 iulie 2016, pe
Stade de France din Saint-Denis, de la ora localã
22:00 (ora fiind valabilã ºi în Austria, Germania,
Belgia ºi Olanda), dar 23:00 în România.
DAN TEODORESCU

Trãgãtorul român Iordache Dragomir
se impune la Plsen
Prestigiosul concurs din lumea tirului sportiv
„Meeting of the Shooting Hopes“ aflat la ediþia nr.
26 ºi desfãºurat la Plzen, în Cehia, în perioada 2629 mai 2016, a adus Iaºului un rezultat de
excepþie, prin locul 1 la proba de 60 focuri culcat,
50 metri glonþ, cal. 5,6 mm. Sportivul Iordache
Dragomir, legitimat la CS Politehnica Iaºi,
protagonistul acestui rezultat a reuºit în calificãri
sã adune 624,3 puncte, cu 1,5 puncte mai mult
decât recordul naþional al României. Acest rezultat
l-a propulsat pe locul 2 în finalã, acolo unde,
datoritã unui punctaj foarte bun, de 208,5 puncte,
a reuºit sã-ºi domine adversarii, eliminându-i din
concurs pe rând, pe unul câte unul. Rezultatul de
la Plzen a fost obþinut la scurt timp dupã ce la Iaºi,
în competiþia naþionalã - etapa a 5-a, cu 5 zile în
urmã sportivul Iordache Dragomir a doborât
recordul naþional de seniori al României, la proba
de 60 focuri culcat, 50 metri, cu 622,8 puncte.
Acest concurs confirmã evoluþia ascendentã din
ultima perioadã a sportivului ieºean, bazatã pe
multã muncã, investiþie ºi sprijin moral ºi material.
În perioada 13-19 iunie 2016, Iordache Dragomir
va fi prezent, împreunã cu antrenorul Mihai
Axinte, la Campionatul European de glonþ pentru
juniori, de unde aºteptãm din nou un rezultat de
excepþie din partea trãgãtorului legitimat la CS
Politehnica Iaºi!
DAN TEODORESCU
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Care este Hobby-ul tãu?
Nu cred cã existã vreo persoanã care sã nu aibã un
hobby. Fie cã el se datoreazã faptului cã îi place pur ºi
simplu sã leneveascã sau poate chiar sã-i ºicaneze pe alþii.
Pentru el, tot un fel de plãcere poate fi. De aceea, am
hotãrât sã înfiinþãm o paginã cu ceea ce ne place sã facem
în timpul liber ºi nu numai. Dacã aveþi vreun hobby,
scrieþi-ne din experienþele pe care le aveþi, împãrþind
astfel cu cei din jur din trãirile dumneavoastrã. Cele mai
frumoase ºi interesante experienþe de viaþã vor fi
publicate ºi premiate cu un premiu surprizã!
Toamnã
bogatã
la
Brãila:zile senine, grãdini
îmbelºugate, ºirul fãrã numãr al
remorcilor cu porumb ce
veneau din Insula Mare,
Dunãre înþesatã de solzi arãmii.
Era vremea crapului
O maºina ne-a dus pânã la
Gropeni, acolo am trecut cu
bacul în Insula Mare a Brãilei ºi
am tras în gazdã la un canton,
pe malul Dunãrii. Eram un grup
colorat: doi juriºti, un
stomatolog, un actor, eu ºi
câþiva foºti colegi de ºcoalã,
studenþi la vremea aceea. Unii
au ales sã se cazeze la canton,
alþii au montat cortul pe malul

fluviului. Eram veseli, plini de
speranþa unei capturi reuºite,
sau mãcar a unei ieºiri
relaxante. Ziua era frumoasã, cu
un soare blând ºi adieri ale
vântului care risipeau frunzele
îngãlbenite ale plopilor argintii
ºi mirosul piperat al mentei
sãlbatice strivitã sub paºii noºtri
în drum spre locul de pescuit.
Ne-am instalat lansetele,
apoi...aºteptare. La scurt timp
lanseta mea a dat semne de
viaþã ºi am simþit o greutate
potrivnicã la capãtul firului. Era
un somn frumos, care adus la
mal a fost tras cu peripeþii pe
uscat. Ce fericire, ziua era parcã

FOTOGRAFIA LUNII

Daniel Flenchea-mã pasioneazã fotografia de la o
vârstã foarte fragedã învãþând de la tatãl meu tainele
fotografiei pe film, iar o datã cu trecerea timpului m-am
îndreptat cãtre fotografia digitalã. Practic fotografia
digitalã din 2005 ºi am lucrat numai cu gamã Canon.
De-a lungul timpului am învãþat sã practic mai multe
genuri de fotografie: reportaj, eveniment, peisaj,
portret, macro ºi fotografie de produs.

Aºteptãm fotografiile pe adresa:
asii.romani@yahoo.com, însoþite de câteva cuvinte
legate de eveniment ºi numele dumneavoastrã.
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LA PESCUIT DE SOMN
mai luminoasã iar crengile moi
ale sãlcilor mã mângâiau
admirativ. A fost singurul peºte
prins în dupã-amiaza aceea.
Seara ne-am strâns la o masã
sub bolta de viþã mai sãracã, dar
bogaþi de aerul proaspãt ºi de
auriul unei zile de toamnã
blândã. Mãmãliga aburea pe
masã alãturi de un borº straºnic
cãruia i-a cãzut victimã un
cocoº mai matinal. Glume,
veselie, un radio care îngâna o
melodie în surdinã ºi câþiva
þânþari veniþi în recunoaºtere.
Apoi i-am condus pe cei care

înnoptau în cort pe malul
fluviului. Un foc de tabãrã s-a
încropit rapid, iar glumele ºi
buna dispoziþie au continuat în
timp ce flãcãrile dãnþuiau
sinuase, risipind luciri sau
umbre ciudate în jurul nostru.
Dunãrea curgea liniºtita,
întunecatã, purtând acel bob de
veselie ºi luminã spre unghere
tãcute de pe maluri sau din
sufletele noastre, însãilând
amintiri temeinice.
Când a trecut timpul? Când
a aparut luna mare, rotundã,
miratã cã acei pigmei stricã

rostul liniºtit al nopþii de
toamnã? Când au trecut anii?
Unii dintre prietenii mei de
atunci au trecut în nefiinþã, au
trecut ºi anii tinereþii, dar
jerbele minunate stârnite din
jarul acelui foc de tabãrã într-o
searã magicã cu lunã plinã au
rãmas. Au rãmas în suflet, în
amintire ºi pe aceste file
frãmântate de gânduri. A rãmas
ºi
imaginea
somnului
remarcabil, atârnat într-un
cârlig ruginit sub bolta de viþã
scuturatã de toamnã.
Dr. Dorian Marcoci
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Iohannis spune cã Diaspora trebuie sã
devinã o ‘prioritate naþionalã’ în mod real
de Pretutindeni, zi în care ne
simþim mai aproape unii de alþii,
mai solidari cu cei care trãiesc
departe de þarã. „Îmi doresc mai
mult decât oricând sã ne
exprimãm dragostea de þarã, fiind
mai buni, mai responsabili, fãcând
lucrurile mai temeinic, având mai
mare grijã unii de alþii, pentru ca
România noastrã sã devinã
puternicã, prosperã, un loc în care
sã vã întoarceþi cu drag ºi cu
speranþã. ªtiu cã prin muncã,
tenacitate, ambiþie ºi curaj, voi,
românii plecaþi în afara graniþelor,
aduceþi valoare comunitãþilor în
care trãiþi ºi faceþi cinste
României, în numeroase domenii.
M-aº bucura ca experienþa pe care
aþi dobândit-o în strãinãtate sã
poatã fi pusã în slujba þãrii
noastre“, mai aratã preºedintele.
Toþi românii de peste graniþe

Preºedintele Klaus Iohannis a
transmis, duminicã, un mesaj cu
prilejul Zilei Românilor de
Pretutindeni, în care subliniazã cã
Diaspora trebuie sã devinã o
‘prioritate naþionalã’ în mod real ºi
pentru aceasta a solicitat
Guvernului o Foaie de Parcurs.
„Am cerut deja Guvernului o
Foaie de Parcurs pentru a face din
Diaspora o ‘prioritate naþionalã’ în
mod real. Astfel, nu vom irosi
potenþialul românilor de peste
hotare, care pot contribui la
dezvoltarea
României,
fie
întorcându-se în þarã, fie
reprezentând imaginea ei în
lume“, anunþã Iohannis, conform
unui comunicat de presã transmis
de Administraþia Prezidenþialã.
ªeful statului aratã în mesajul
sãu cã, în ultima duminicã din luna
mai, sãrbãtorim Ziua Românilor

trebuie sprijiniþi sã-ºi pãstreze
identitatea ºi pentru ca drepturile
ºi libertãþile lor sã fie apãrate.
„Pe unii români circumstanþe
istorice nefericite i-au despãrþit de
þarã ºi este datoria noastrã sã-i
sprijinim pentru a-ºi pãstra
identitatea, tradiþiile ºi cultura. Iar
pe cei care au ales, pentru
moment, sã trãiascã ºi munceascã
peste graniþe trebuie sã-i susþinem
pentru ca drepturile ºi libertãþile sã
le fie apãrate. Vã invit pe toþi,
indiferent dacã trãiþi în þarã sau în
afara ei, sã fiþi ‘buni români’, sã
construiþi, sã fiþi uniþi, sã vã apãraþi
valorile, pentru ca împreunã, cu
rãbdare, sã construim o altã
Românie, aºa cum ne-o dorim. La
mulþi ani români, de aici sau de
departe!“, mai transmite Klaus
Iohannis.
http://www.capital.ro

Micile afaceri din Sibiu. Cu o serã de flori poþi ieºi la pensie
Soþii Nicoleta ºi Dan Vasile
sunt doi bucureºteni care au
renunþat la viaþa agitatã a Capitalei
ºi au hotãrât sã se mute în Sibiu
pentru a-ºi deschide o serã de flori.
Au renunþat la joburile bine plãtite
din Bucureºti pentru a avea parte de
liniºte ºi pentru a-ºi pune pe
picioare o afacere.
La câþiva kilometri de Sibiu, în
Poplaca, se aflã „Sera de flori –
Camelia’s” a celor doi soþi, care
întotdeauna ºi-au dorit sã aibã o
afacere în agriculturã. Dar cum asta
nu le-a ieºit prea bine, s-au orientat
spre flori. „La început am investit
într-o ciupercãrie, am fãcut rost de
bani ºi am investit tot în agriculturã.
M-am asociat cu un sibian, dar

primul an s-a dovedit a fi un
dezastru, iar când am vãzut cã nu
merge am oprit toatã afacerea ºi am
decis sã facem ceva frumos ºi aºa
ne-am hotãrât sã facem o serã de
flori. Întotdeauna mi-am dorit sã mã
retrag în Sibiu, iar de doi ani suntem
aici”, spune Dan Vasile.
Acum e cam goalã sera, pentru
cã au vândut 90% din tot ce au avut,
dar se pregãtesc deja pentru sezonul
de toamnã. Anul acesta a fost unul
bun ºi au mãrit producþia de ºase
ori, iar vânzarea s-a fãcut mult mai
repede decât ar fi estimat aceºtia cã
se va întâmpla. „Sperãm ca anul
viitor sã fie mult mai bine, dar noi
nu ne aºteptam ca atât de mulþi
oameni din Sibiu sã vinã aici sã

cumpere flori, noi eram pregãtiþi sã
facem distribuþie, dar ne-am trezit
cã toþi oamenii vin aici. Când e
sezonul avem câte 150 de clienþi
zilnic, se blocheazã parcarea. Cred
cã ne-am gãsit ocupaþia sã ieºim la
pensie”.
Zeci de specii de flori se gãsesc
în sera celor doi, iar aceºtia spun cã
folosesc doar produse de calitate.
Cel mai important lucru este acela
cã nu folosesc seminþe pentru
producere, pentru cã, spun ei, din
seminþe nu iese o plantã de calitate.
„Existã firme specializate pentru
producþia de butaºi, din Olanda sau
Germania. Noi le creºtem ºi le
aducem la stadiul de plantã maturã.
În ciuda aparenþelor nu e muncã

uºoarã, pentru cã dacã vrei sã ai
niºte flori de calitate, trebuie sã
foloseºti ºi produse de cel mai înalt
nivel. De ce am ales florile? E de
ajuns sã te uiþi în jur ºi sã-þi dai
seama cât poate fi de frumos sã ai
priveliºtea asta în fiecare zi”,
povesteºte Dan Vasile.

La anul vor cultiva ºi
legume
Pentru cã îºi doresc sã se
extindã, soþii Vasile vor sã punã la
punct ºi o serã de legume. „Acum
am început sã facem niºte teste
pentru a produce ºi legume, iar anul
viitor ar trebui sã ne apucãm ºi de
acest lucru. Noi mai avem o serã de
legume în Teleorman de care ne
ocupãm de patru ani ºi pe care vrem
sã o aducem tot în Sibiu”.
Cel mai greu lucru pentru cei
doi a fost adaptarea la un nou stil de
viaþã, dar ºi de activitate. „Eu am
fost director la mai multe companii,
dar am renunþat la costum ºi cravatã
pentru a face un lucru care îmi oferã
liniºte ºi satisfacþie. Noi suntem
corporatiºti, am lucrat în companii
foarte mari, iar schimbarea este
incredibil de grea ºi când intri întrun bussines mic, practic tu trebuie
sã faci totul. Ne-a trebuit un an doar
ca sã ne adaptãm ºi sã înþelegem
cum trebuie sã facem lucrurile”.

Îºi doresc dublarea
suprafeþei de producþie
În prezent au cinci angajaþi, dar
nu se feresc sã munceascã ºi ei cot
la cot cu angajaþii pentru cã la anul
îºi doresc sã se extindã. „Ca

suprafaþã sunt 2.000 de metri
pãtraþi, dar mi-aº dori sã ajungem
anul viitor la dublul acestei
suprafeþe. Avem deja investiþia
fãcutã, trebuie doar sã fie pusã pe
picioare, o sã mai construim sere.
Pe partea de vânzãri, probabil vom
începe sã colaborãm cu marii
retaileri unde relaþiile sunt mai
corecte din punct de vedere al
promovãrii”.
În ceea ce priveºte preþurile,
acestea sunt întotdeauna mai mici
decât ce se gãseºte la retailerii mari.
„Nu am încercat sã intrãm în
concurenþã cu ceilalþi. Am încercat
sã lucrãm cu distribuitori, dar ei vor
sã cumpere marfa sub preþul de
achiziþie ºi am renunþat sã fac asta.
Nu mi se pare corect ca eu sã
muncesc, iar altul sã ia 80% din
preþ. Cea mai ieftinã plantã porneºte
de la 2,5 lei, iar un ghiveci mare cu
patru plante în interior ajunge la 40
de lei. Anul acesta am mers foarte
mult pe mix-uri, pentru cã mulþi
clienþi merg pe clasica muºcatã
roºie, dar trebuie sã se ºtie cã se pot
aranja balcoane superbe cu mixturi
de flori. Noi facem chiar ºi acest
lucru, avem ºi jardiniere ºi aranjãm
florile pentru clienþii care vor acest
lucru”.
Pe lângã pagina de facebook
(https://www.facebook.com/seraflo
risibiu) unde pot fi gãsiþi, cei doi soþi
au
creat
ºi
un
blog
(http://www.decodays.ro/) în care
sunt postate articole care sã vinã în
ajutorul celor care au flori ºi au
diverse întrebãri legate de
întreþinerea corectã a florilor.
http://www.turnulsfatului.ro
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NOUTÃÞI LEGISLATIVE
Tinerii pot primi terenuri pe gratis
pentru construirea locuinþelor
Deºi încã din primãvara
anului 2014, existã o lege care
prevede facilitãþi pentru tinerii
care doresc sã-ºi construiascã o
locuinþã, puþini, foarte puþini
tineri români au aflat despre
aceastã lege. De aceea, pentru a
veni în sprijinul cititorilor noºtri,
publicãm textul Legii nr. 15/2003.
Legea a fost publicatã în
M. Of. nr. 182 din 13 martie 2014.
Legea nr. 15/2003 privind
sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinþe proprietate
personalã.
Art. 1. (1) Prezenta lege
reglementeazã regimul atribuirii, la
cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsã
între 18 ºi 35 de ani a unei suprafeþe
de teren, din terenurile aflate în
domeniul privat al unitãþilor
administrativ-teritoriale,
pentru
construirea unei locuinþe proprietate
personalã.
(2) Atribuirea terenului se face
în folosinþã gratuitã pe durata
existenþei locuinþei proprietate
personalã, în limita suprafeþelor
disponibile, prin hotãrâre a
consiliului local al comunei,
oraºului, municipiului sau sectorului
municipiului Bucureºti în care este
situat terenul.
(3) Atribuirea terenurilor se face
în ordinea de prioritate stabilitã pe
baza unor criterii aprobate prin
hotãrâre a consiliului local.
Art. 2. Suprafeþele de teren care

pot fi atribuite tinerilor pentru
construirea unei locuinþe proprietate
personalã, potrivit prevederilor
art. 1, vor fi cuprinse între 150 m2 ºi
300 m2 în municipii ºi sectoarele
municipiului Bucureºti, între 250
m2 ºi 400 m2 în oraºe ºi între 250
m2 ºi 1.000 m2 în comune ºi satele
aparþinãtoare
unitãþilor
administrativ-teritoriale.
Art. 3. (1) De prevederile art. 1
beneficiazã, o singurã datã, tinerii
care, la data depunerii cererii
prevãzute la art. 4, au vârsta de pânã
la 35 de ani ºi îndeplinesc
urmãtoarele condiþii:
a) au împlinit vârsta de 18 ani;
b) la data depunerii cererii,
precum ºi la data rezolvãrii acesteia
nu au avut sau nu deþin în
proprietate o locuinþã ori un teren
destinat construirii unei locuinþe
proprietate personalã, atât în
localitatea în care se solicitã
atribuirea în folosinþã a unui teren,
cât ºi în alte localitãþi.
(2) Consiliile locale pot stabili
criterii suplimentare faþã de cele
prevãzute la alin. (1), în vederea
atribuirii terenurilor disponibile.
Art. 4.
(1) Cererea pentru
atribuirea terenului se depune la
consiliul local al comunei, oraºului,
municipiului
sau
sectorului
municipiului Bucureºti în care
solicitantul are domiciliul.
(2) Cererea cuprinde numele ºi
prenumele
solicitantului
ºi
domiciliul acestuia, la care se

anexeazã o copie de pe certificatul
de naºtere, o copie de pe cartea de
identitate,
o
declaraþie
a
solicitantului,
pe
propria
rãspundere, în care se menþioneazã
cã nu deþine sau nu a deþinut în
proprietate o locuinþã ori un teren
destinat construirii unei locuinþe; o
declaraþie similarã se depune ºi la
data rezolvãrii cererii.
Art. 5. Consiliul local cãruia i-a
fost adresatã cererea de atribuire a
terenului pentru construirea unei
locuinþe proprietate personalã se va
pronunþa asupra acesteia, prin
hotãrâre, în condiþiile prevãzute de
lege.
Art. 6. (1) Beneficiarul terenului
pentru construirea unei locuinþe
proprietate personalã este obligat sã
înceapã construcþia locuinþei în
termen de un an de la data atribuirii
terenului ºi sã o realizeze cu
respectarea prevederilor Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea
executãrii lucrãrilor de construcþii,
republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
(2) În cazul nerespectãrii
condiþiilor prevãzute la alin. (1),
prin hotãrâre a consiliului local i se
retrage beneficiarului dreptul de
folosinþã asupra terenului atribuit.
(3) Planurile urbanistice zonale
(PUZ) ºi planurile urbanistice de
detaliu (PUD) privind ansambluri de
locuinþe-tip înºiruite sau cuplate
care se realizeazã pe terenuri
identificate potrivit art. 1 alin. (2) se

iniþiazã ºi se finanþeazã de consiliile
locale.
Art. 7. (1) Tinerii prevãzuþi la
art. 1 alin. (1), care construiesc
locuinþe proprietate personalã pe
terenul atribuit în baza prezentei
legi, pot beneficia de credite în
condiþiile
Legii
locuinþei
nr. 114/1996, republicatã, cu
modificãrile
ºi
completãrile
ulterioare.
(2) Tinerii care ºi-au construit
locuinþele proprietate personalã în
condiþiile prezentei legi beneficiazã
de prevederile art. 10 alin. (2) din
Legea nr. 114/1996, republicatã, cu
modificãrile
ºi
completãrile
ulterioare.
Art. 8.
Dupã finalizarea
construirii locuinþei, consiliul local
poate
hotãrî,
la
solicitarea
proprietarului locuinþei, vânzarea
directã cãtre acesta a terenului
respectiv. Preþul de vânzare se
stabileºte prin expertizã tehnicã,
întocmitã de un expert evaluator
autorizat ºi aprobatã de consiliul
local.
Art. 9. Ministerul Dezvoltãrii
Regionale
ºi
Administraþiei
Publice
va
elabora
norme
metodologice de aplicare a prezentei
legi în termen de douã luni de la
publicarea acesteia în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 10. ? Prezenta lege intrã în
vigoare la 6 luni de la data publicãrii
ei în Monitorul Oficial al României,
Partea I

 Curier juridic  Curier juridic  Curier juridic 

Ionela van Rees-Zota
-jurist dreptul român- avize favorabile eliberate de Instituþiile
abilitate din Germania ºi România în
vederea obþinerii avizului
pentru desfãºurarea de activitãþi
comerciale, studiu etc
- obþinerea ºi elaborarea actelor în
vederea cãsãtoriei
- constituiri ºi înmatriculãri societãþi comerciale, asociaþii,
fundaþii etc cu acþionariat strãin.
- orice alte probleme juridice care cointereseazã
o persoanã fizicã de cetãþenie strãinã, aflatã pe teritoriul
Germaniei sau României.
Telefon: 01603373128; E.mail: asii.romani@yahoo.com

Denise Klüwer
avocatã în dreptul
german
consiliere ºi
reprezentare juridicã
specializare pe
dreptul familiei, dreptul penal, dreptul
muncii, dreptul de chirie
de asemenea, dreptul social, dreptul de
asigurãri, dreptul de circulaþie, dreptul
comercial etc
Tel. 09131/976477; Mobil 0177/2169756
E-Mail kanzlei@kluewer.eu sau
avocat@kluewer.eu
Internet www.kluewer.eu

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

UMOR
Înainte de alegeri

Reflecþii colegiale
Nu mã-ntristez când pot sã râd
Nu mã-ntristez când pot sã râd
ªi am motive-ntemeiate.
Nu mã-ntristez când pot sã râd
De-ai mei confraþi, dar nu prin spate.
Amice Val, leat ºi "nãnaº",
Privindu-þi capul drãgãlaº
De sus, de jos ºi de oriunde,
Pare-a cuptor cu microunde
ªi dintr-un mediu diafan
Acoperã-un MERIDIAN.
Iar V. Marin, fire vioaie,
Supune cu lucrãri o droaie.
O lume- ntreagã, zice el,
Cã e mai sus de-Aristotel.
Pe fixul lui nimic nu-l moaie,
Nici opera-i...apã de ploaie.
Bujeniþã, om de lume,
Îºi duce viaþa la-nãlþime:
Ca tânãr a zburat prin nori,
Azi, la ALPI, face furori.
Iar preventiv, cum e de fel,
Îºi poartã doctorul cu el.
Haivas, o boalã fãrã leac,
Are în loc de cap dovleac
Cu seminþe ce te îmbie,
Sã visezi doar prozodie.
N-am motive mai puþine,
Sã nu râd chiar ºi de mine.
Cocoþat pe sfera glumii
Am ajuns... de râsul lumii.
Ioan Hodaº

Candidatii la sefie
Va promit ce o sa fie:
Câini ce au colaci în coada,
(Numai votul sa si-l vada.)
Râu de lapte si de miere,
(Doar s-ajunga la putere.)
Pixuri puse-n calendare,
(Sa-si noteze bafta mare.)
Cizme care-n ele-ascund,
(Si-un picior de dat în fund)
Bere, mici, cântari alese,
(Camuflaje pentru fese.)
Loc de munca si banos,
(Sa prinda ciolanul gros.)
Legi propun, de ei gândite,
(Pentru pensii nesimtite)
Dau si sarutari de mâini,
(Sa se vada si stapâni.)
Iar când telul e atins
Uita tot ce a promis:
Fata le devine spate,
Pleaca în strainatate,
Viata si-o preschimba-n rai
La Paris sau la Dubai.
La votarile trecute
Ati primit galeti pe rupte.
La votarile ce vin
În galeti nu puneti vin.
Umpleti-le cu-apa rece,
Pâna nu votarea trece
Si turnati apa în cap
Înainte de "votat",
Doar sa va trezeasca poate
Simtul de realitate.
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TALON DE CONCURS
Poþi câºtiga un abonament ANUAL la ziarul VOCEA TA dacã
vei rãspunde corect la urmãtoarea întrebare:

Întrebare:
Cine din cadrul echipei redacþionale a ziarului VOCEA TA a fost premiat la
Gala Celebritãþilor din luna iunie de la Bucureºti?

Rãspuns:

Câºtigãtorul din
numãrul trecut este
MIURNA
ANASTASIA
ZIMMERMANNDORTMUND

____________________________________________________________
____________________________________________________________
Nume__________________________________________________;
Prenume ___________________________________________________;
Adresa _____________________________________________________
____________________________________________________________

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

Mihai MATEI

Ioan Hodas
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Ecouri
Este o persoanã importantã ºi
serioasã întrucât tot timpul se þine
de promisiune... omisiune...
omisiune... omisiune...
La
el
cuvântul
este
cuvânt...vânt... vânt... vânt...
Orice reclamaþii la adresa lui
se rezolvã în bine, indiferent pe
mâna cui ajunge...unge... unge...
unge...
În juru-i degajã în permanenþã
un miros aromat...mat... mat...
mat...
Îºi
depune
candidatura
deoarece se crede om respectat ºi
cuminte...minte...
minte...
minte...
De când ºi- a depus
candidatuta, cu alegãtorii se
poartã foarte drãgãlaº...laº... laº...
laº...
Dupã felul în care primeºte
clienþii este renumitã...mitã...
mitã... mitã...
Crede cã va rezista în funcþie
fiind un om cumpãtat...pãtat...
pãtat... pãtat...
Ca secretarã este respectatã
deoarece în faþa ºefului este
dreaptã...aptã... aptã... aptã...
Dupã cum vorbeºte se pare cã
deputatul
nu
iubeºte
minciuna...una... una... una...
Toate femeile îl curteazã când
îl vãd ºi îl aud glãsuind...suind...
suind... suind...
Ioan Hodaº
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 HOROSCOP 
BERBEC
Urmeazã o perioadã excelentã din punct de
vedere profesional, tradusã prin ºanse de
promovare. Vor primi un ajutor de la cineva din
anturaj ºi vor descoperi cã se pot baza pe prieteni.
Reîntâlnirea cu o fostã iubire le va aduce furtuni în cuplu.

TAUR
Unele probleme sentimentale o sã-i cam scoatã
din ritm pe Tauri în urmãtoarele zile. Bârfele
cuiva din anturaj vor complica ºi mai mult
situaþia. În profesie, e un moment bun sã înceapã proiecte de
amploare. Vor face rost de bani în urma unui împrumut
avantajos.

GEMENI
Primesc multe oferte de ieºiri, excursii, întâlniri.
Toate sunt tentante, dar e momentul sã se
concentreze asupra relaþiei de cuplu. Profesional,
vor avea câteva probleme provocate de o persoanã de sex
feminin care vrea sã le strice planurile.

RAC
Va fi o luna dedicatã distracþiilor ºi flirtului.
Vor avea mult succes la sexul opus ºi reputaþia
lor de timizi nu va face decât sã le ridice
credibilitatea. Sunt foarte expuºi riscului de a pierde bani,
sau de a face o achiziþie pãguboasã.

LEU
Leii care au probleme financiare trebuie sã caute
mai mult. Ocazii vor fi, dar e nevoie sã fie pe fazã.
E o perioadã în care pot încheia contracte
avantajoase. Niºte datorii mai vechi aºteaptã sã fie plãtite ºi ar fi
bine ca Leii sã nu mai amâne acest lucru.

FECIOARÃ
Fecioarele care au avut necazuri în ultima
perioadã, vor începe sã-ºi revinã în zilele
urmãtoare. Primesc o veste bunã care le va ridica
moralul ºi se împacã cu cineva din familie cu care n-au mai
vorbit demult. Viaþa lor intrã pe un fãgaº pozitiv.

BALANÞÃ
Au parte de o lunã excelentã. Vor avea ocazia sã se
bucure de reuºita cuiva drag ºi vor primi niºte veºti
foarte bune legate de job. Spre mijlocul lunii, vor
avea multe surprize plãcute în dragoste ºi chiar vor ajunge sã se
gândeascã la un viitor comun.

SCORPION
Trebuie sã-ºi pãstreze obiectivitatea, chiar cu
riscul de a mai rãmâne un timp singuri. Sã aibã
grijã sa fie mai discreþi în legãturã cu trecutul lor,
pentru cã tot ce spun în aceastã perioadã va deveni informaþie
publicã. Sã nu uite sã se ocupe ºi de carierã.

SÃGETÃTOR
Profesional, Sãgetãtorii vor reuºi sã fie foarte
convingãtori ºi sã obþinã niºte favoruri importante
din partea superiorilor. Au ºanse de o ieºire
specialã la sfârºitul lunii ºi vor fi în centrul atenþiei.

CAPRICORN
Capricornii muncesc pânã la epuizare, dar nu
degeaba. Toate eforturile lor vor fi rãsplãtite în
scurt timp ºi nu vor mai avea motive sã se
plângã de bani. Chiar dacã nu au prea mult timp sã acorde
relaþiei, partenerul va înþelege acest lucru.

VÃRSÃTOR
Vãrsãtorii vor lua o decizie pripitã în dragoste, pe
care o vor regreta. Se vor certa cu partenerul, sau
se vor arunca într-o relaþie nepotrivitã. Vor exista
ºi unele tensiuni în anturaj care îi vor indispune destul de
tare.

PEªTI
Peºtii îºi vor dedica majoritatea timpului relaþiei
de cuplu ºi eforturile lor vor fi apreciate. Nu vor
întâmpina probleme care sã le strice cheful: banii
vin, chiar mai mulþi decât se aºteptau, iar în privinþa carierei
nu se întrevãd schimbãri majore.
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Materialele din aceste paginã sunt publicitare. Rãspunderea
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Organizãm spectacole cu echipã
completã: artiºti, ingineri de
sunet, de imagine, regizor ºi
scenograf etc la preþuri pentru
toate buzunarele. Asigurãm ºi
cerem seriozitate maximã Detalii:
Telefon +49 152 122 47 555.
IMOBILIARE

Doamnã cu studii psiho-sociologice.
Caut persoane care au nevoie de
consultanþã psiho-socialã, cu sau fãrã
dizabilitãþi din zona Nürnberg/
Erlangen/ Fürth. Sunt cetãþean român
ºi german, vorbesc ambele limbi bine.
Telefon: 0160 33 73 128.

Cântec, joc ºi voie buna cu duetul
VALERIA STOIAN ºi Charly TM
Tel. 0171-404.8002
Închiriez apartament cu 2 camere în Frankfurt
am Main, complet mobilat ºi utilat, zonã centralã, în
apropiere de gara centralã. Relaþii la telefon:
015784523637 sau 015143435201. Rog seriozitate.
Vând casã în Reºita: 6 camere, 2 bãi, încãlzire
centralã gaz, curte, garaj, anexe, grãdinã 540 Mp. Ioan
Draia. Telefon: +40744615904.

Famile mixtã (sas ºi român) cu 3 copii.
Cãutãm locuinþã sau casã cu 4-5 camere
de închiriat în localitatea Nürnberg sau
împrejurimi. Telefon: 0160 3373128.

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

INCHIERIEZ la o Familie serioasä, pe termen
lung APARTAMENT cu 2 camere situat în zona Piaþa
Rahova. Este dotat cu geam termopan nou în bucätärie
faiantä nouä, centalä,sufragerie parchet , dormitor,
baie,balcon etaj 3 Preþ 170 de euro +garantie tel.015163684936 seara dupä ora 18.30

SERVICII

Vând casã în oraºul Jimbolia, România. Zonã
Centralã, compusã din 5 camere, 2 bãi,2 bucãtãrii,anexe
pentru porci ºi pãsãri, magazie mare,grãdinã. Casa este
compartimentatã în aºa fel încât pot locui 2 familii cu
baie ºi bucãtarie separatä. Preþ negociabil:35000 Euro.
Tel: 0040 - 76 150 5924
Vând casã în oraºul Agnita. Zonã Centralã,
compusã din 4 camere de 110mp. Suprafaþa totalã este
de 1500 m.p. Totul este nou renovat. Preþ: 90.000 Euro.
Telefon: 0911/ 6588352.
Vând la preþ negociabil vilã superbã construitã
pe 4 nivele (subsol, parter, etaj, mansardã), în cartierul
Moara de Vânt din municipiul Iaºi, România. Relaþii la
telefon 0040.751294131 (inginer ILIE).
Direct de la proprietar: vânzare vilã modernã,
nouã, zona Horezu, la ºosea, 111 mp, cu garaj, P+M, 2
terase, izolatã, termopane, acoperiº þiglã, 3 camere, 2 bãi,
bucãtarie, cãmarã, instalaþii moderne, apã curentã, gaze,
faianþã, gresie, parchet, curte: 1350 mp,pomi fructiferi,
dependinþe caramidã (ºopron, coteþ gãini ) gard cu
fundaþie; teren agricol intravilan: 2555 mp., pãºune
intravilanã: 918 mp., pãdure salcâmi de-a lungul râului
Cerna: 15555 mp. Preþ negociabil: 195000 Euro.
Tel.0049-1765540055.
Vând casã în Fãgãraº zona centralã (Str. Libertãþii nr.20), 2 camere, parchet, sobe teracotã, bucãtãrie mare, antreu, baie. Teren total 312 mp Curte,
grãdinã, beci, suprafaþã folosibilã 65 m.p., zonã liniºtitã.
Telefon: 0851 87951. Familia Bartesch.
Vând apartament 2 camere decomandate suprafaþa utilã 50 mp - Bucureºti, zona foarte bunã Bucur Obor -(maximum 15 minute pânã la Universitate)
) Toate facilitãþile în proximitate - hipermaket Klaufand,
Piaþa ºi Magazinul Bucur Obor, vis-a vis de bloc exista
ºcoala, grãdiniþã, 2 policlinici. Apartamentul este recent
zugrãvit, tâmplãrie termopan; mobilã nouã /modernã.
Informaþii suplimentare - Tlf 0753-351.783 email:
echirita@hotmail.com
Vând casã cu curte ºi grãdinã 1500 m.p în oraºul
Agnita, jud. Sibiu, str. Mihai Viteazul nr 66. Totul este
renovat, 3 camere ºi bucãtãrie. Telefon: 0911 6588352
Schimb apartament cu 3 camere, 70 m.p., parter,
balcon, cu aprobãri pentru spaþiu comercial în Râmnicu
Vâlcea, cu apartament în zona Nürnberg ºi împrejurimi
cu 2 camere. Tel. 015143464072, 0040.745.611.162.
Vând teren agricol 5 H cu 2 Euro m.p. în comuna
Cata, jud. Braºov. Deþin titlu de proprietate cu extract de
carte funciarã. Telefon: 0176 83204051 sau 0176
83204074.
Vând teren în Sibiu, ªura Mare, 1029 de metri
pãtraþi, teren cu toate facilitãþile. Situat în Cartier de
Case. Telefon: 0049 1711208253

Clarvãzãtoarea Florentina rezolvã probleme de
dragoste, afaceri, ipotenþã, alcoolism, toxicomanie, stres
etc. Oferã consultanþã psihologicã familialã, adulþilor ºi
copiilor. Telefon: 015211559565 sau 015214633552
Dacã eºti profesor de germanã ( cunoºti limba
românã) ºi doreºti sã dai meditaþii la limba germanã,
contacteazã-mã. Telefon: O1728819588
Operator maºini unelte în ind. auto, presator
metale la rece,42 de ani, caut orice loc de muncã dintr-o
fabricã sau la îngrijirea unei persoane vârstnice,
curãþenie etc. Seriozitate, decenþã, bun simþ. Sunt un
perfecþionist iubitor de ordine ºi curãþenie,cu mare
respect pt. toate fiinþele omeneºti. Aºtept rãspuns în
email: marvidiss@gmail.com
Cosmenticianã, make up artist cu diplomã ºi
experienþã 11 ani în domeniu, doresc colaborare sau
angajare. Sunt vorbitoare de limba germanã nivel A2.
Email: artemiza _make_up@yahoo.com. Tel
015163990467.
Caut familii sau persoane în vârstã- cetãþeni
germani pentru îngrijire. Telefon: 0151 43510905
Caut lucru în: amenajãri interioare, faianþã,
gresie în Nürnberg ºi împrejurimi. Îmi ofer serviciile la
firme sau privat. Telefon: 0152 57004526 sau 0911
21535108. Calitate ºi bun gust!

Meditez limba germanã la domiciliul meu
(zona Gustav Adolf), începãtori sau avansaþ i. Telefon:
0176 45638838.
MUZICÃ LIVE pe gustul tãu!!!! Aniversare,
nuntã, botez, chef sau orice eveniment , poate fi
deosebit dacã este acompaniat de NOI. Sunaþi la
01521 2247227.
Organizãm evenimente: zile de naºtere, nunþi,
botezuri, carnavaluri, întâlniri cu prietenii, revelioane
etc. Vã punem la dispoziþie servicii de catering cu
meniu specific românesc ºi muzicã live ce ce-a mai
bunã calitate. Vã gãsim locaþia potrivitã. Preþuri
absolut accesibile ºi distracþie garantatã. Contactaþine! Telefon: 0151 21315812
Tâmplar, tapiþer, paturi, canapele, fotolii,
montaj parchet clasic, cu experienþã vastã în România
ºi strãinãtate,caut de muncã în domeniu (sau ºi
altceva,decent ) sau caut partener de afaceri cu mic
spaþiu propriu pentru a deschide un mic atelier de
mobilã -tapiþerie în Germania. Ma puteþi contacta pe
skype
mario.mario1975
sau
messenger
mario_cy1975@yahoo.com
Profesoarã de limba englezã cu experienþã în
predare în România ºi Germania, ofer ore particulare
de limba englezã pentru nivel de începãtor, mediu ºi
mediu-avansat. Informaþii la tel. fix 0911 3150856 sau
mobil 0178 5169460, e-mail miha_kopasz@yahoo.de,
Nürnberg.
Colegiul femeilor de la MehrGeneration Haus
din Schweinauer Hauptstr. 31, vã pune la dispoziþie
cursuri de croitorie. Aici vã învãþãm cum sã faceþi din
hainele VECHI, NOI. Gratuit, în fiecare zi de MARÞI
între orele 17- 19. Contact: Anemarie Hock, telefon:
0174 7188127.

Tânãr 35 ani, cu experienþã în domeniul
construcþiilor, amenajãri ºi finisaje
interioare ºi exterioare, îmi ofer serviciile
în domeniu în zona Nürnberg. Telefon:
0160 33 73 128 . Calitate ºi comfort!
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Nume_______________________________________;
Prenume ____________________________________;
Adresa ______________________________________
_____________________________________________
Telefon _____________________________________;
Doresc un abonament la ziarul VOCEA TA pentru
6 luni
(30 euro, transport inclus)

12 luni
(55 euro, transport inclus)

PLATA SE VA FACE ÎN CONTUL
DACIA e.V..
VR-Bank Nürberg
Konto: DE 70760606180001932497
Talonul va fi trimis pe adresa redacþiei:
DACIA e.V., Petersauracher Straße 39, 90449 Nürnberg

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

LOCURI DE MUNCÃ
Domn 54 de ani, doresc loc de muncã în orice
domeniu. Cunosc limba românã ºi maghiarã. Telefon:
015171215898.
Doamnã 56 ani, doresc loc de muncã într-o
familie vorbitori de limba românã pentru îngrijirea
persoanelor vârsnice, dar ºi a altor atribuþiuni în
gospodãrie. Menþionez cã nu ºtiu limba germanã.
Telefon: 015215813089.
ªofer profesionist-mecanic utilaj greu (macara,
buldozer, excavator etc) caut de lucru în Germania, zona
Tubingen- Stuttgart. Rog seriozitate. Telefon: 07071
7787849, dupã ora 19 sau 0040 763914909.
Sunt din România, caut de muncã ca muncitor în
construcþii, în agriculturã sau la o fermã la grãdinãrit.
Cunsosc limba germanã la nivel începãtor. Telefon: 0043
344806629 sau 0040 760797048.
Mã numesc Rareº ºi caut de muncã în domeniul
instalaþiilor sanitare. Am lucrat în plumb, fier, cupru,
plastic. Lucrez în aceastã meserie de 5 ani. Montaj
scurgeri aerisiri, instalaþii de apã rece, caldã ºi încãlzire
termicã. Telefon: 00320465561271 sau 00320 498457795
sau e-mail: riccardocedeno@gmail.com
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Bãrbat serios, cu experienþã în construcþii, zidar,
finisaje, caut loc de muncã în Nürnberg. Rog seriozitate.
Telefon: 0152 5700456 sau 0172 7307216

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

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

MATRIMONIALE

Tânãr 26 ani, doresc de lucru în domeniul
construcþiilor. Amenajãri interioare ºi exterioare sau în
agriculturã. Telefon: 004 0729582400
"Adriana Touristik Gmbh" angajeazã ºofer de
autocar, part time, domiciliu în zona Augsburg.
Adriana.Touristik@yahoo.de, Telefon: 01776583836
Doamnã, îmi ofer serviciile pentru îngrijit bãtrâni
sau în agriculturã. Telefon: 0175 907 12 10 Nürnberg.
Tânãr, caut de lucru în Germania în orice
domeniu. Telefon 0040749225241
Ai terminat o ºcoalã de moaºe? Cunoºti limba
românã ºi germanã bine? Avem nevoie de
dumneavoastrã! Telefon: 0160 3373128 Nürnberg
Doamnã 41 ani din Würzburg caut de muncã în
domeniul curãþeniei, dimineaþa. 015166207380
Radoveanu Adriana.
Român, caut de lucru în Germania la ferme sau
instalaþii de abºare, vopsitorie. Telefon: 0040758 628039.

Cadru farmaceutic din România, cu
experienþã în vânzãri, gestiune,
contabilitate primarã, abilitãþi de
utilizare a calculatorului, MS Office,
administrare bazã de date, englezã
avansat, francezã mediu, carnet de
conducere cat. B, doresc angajare ca
secretarã/ asistent manager/ operator
calculator/ gestionar/ vânzãtoare/
recepþioner hotel (front desk)/ asistentã
personala. Tlf: + 40722.988.687; email: prettydaniola@gmail.com.
Sunt ªtefan ºi sunt în cãutarea unui loc de muncã.
Muncitor în fabricã, curãþenie, spãlat de vase în
restaurant. Tot ce se poate munci. Tel. 076948459
Tânãr 32 ani, caut de lucru în orice domeniu.
Locuiesc în Nürnberg. Am lucrat ca: electrician, tehnician
sisteme alarmã, fotograf. Înþeleg ºi vorbesc puþin
germanã, dar vorbesc ºi scriu foarte bine engleza. Telefon:
01522 9649376. E.mail: danielflenchea@ yahoo.com

Doamnã 35 ani, serioasã, cetãþean românogerman, îmi ofer serviciile pentru a ajuta bãtrânii la:
plimbare, cumpãrãturi, rezolvarea de probleme la
Instituþiile germane, consultanþe psiho-sociale etc.
Informaþii la numãrul de telefon: 0160 33 73 128
Bãrbat caut loc de muncã în construcþii sau
îngrijitor de animale sau în agriculturã. Rog seriozitate.
Telefon: 0911 7429052 sau 1051 2079331
Cetãþean român, doresc sã lucrez în Germania la
o familie. Ajutor în gospodãrie, pãsãri, animale etc. Dacã
e necesar pentru menaj pot veni ºi cu soþia. Vorbim puþin
germana. Posed permis conducere B,C.Tel: 0746144539
sau 0267708065.
Doamnã. Caut loc de muncã ca îngrijitoare la
bãtrâni în Nürnberg sau împrejurimi. Rog seriozitate.
Telefon: 0911 7429052 sau 1051 207933114
Caut loc de muncã ca: Lagerarbeiter mit Gablerstaplerschein, Mitarbeiter in Industrieproduktion,
küchenhilfe oder Barman, în gastronomia italianã sau
germanã. Telefon: 0151 20931404.
Caut loc de muncã pentru mine ºi fiul meu în
vârstã de 21 ani. A terminat liceul în domeniul electric. Eu
am 42 ani ºi am terminat liceul de meserii. Momentan
lucrez într-un restaurant la Stuttgart. Telefon:
015143619133.



Stimaþi cititori,

Pentru cã ni s-a cerut de mai multe ori sã înfiinþãm o rubricã de micã publicitate, vã oferim
oportunitatea de a ne trimite anunþul dumneavoastrã absolut gratuit. Vã aºteptãm!
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Talon pentru anunþ gratuit
- PENTRU PERSOANE FIZICE Nume___________________________________;

Domn 51 ani, 78 kg, modest, fãrã vicii, doresc
cunoºtinþã cu doamnã 37-48 ani sincerã, credincioasã,
înaltã, suplã pentru prietenie, eventual cãsãtorie: Telefon:
015145230790
Tânãr, 33 ani, potent, ofer sprijin domniºoarelor
care doresc sã aibã un copil, dar nu au partener sau
doamnelor cu probleme de cuplu, dar care îºi doresc copii.
Preþ 500 Euro. Telefon: 0722452507
Cãtre domniºoare sau doamne cãsãtorite. Bãrbat,
35 de ani, cãsãtorit, dotat, viril, caut domniºoarã sau
doamnã cãsãtorita. pentru relaþie discretã de prietenie.
Tel: 0720 822 148. Email: m.bucuresti2016@gmail.com

Telefon __________________________________;
Text anunþ:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Rubrica:
vânzãri-cumpãrãri

cereri-oferte muncã

matrimoniale

diverse

Talonul va fi trimis pe adresa redacþiei:
DACIA e.V., Petersauracher Straße 39, 90449 Nürnberg
sau scrieþi-ne anunþul dvs. pe e-mail: asii.romani@yahoo.com

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

Doreºti sã faci parte din membrii
Asociaþiei DACIA e.V. din Nürnberg?
Eºti o persoanã cu ambiþii ºi doreºti sã
faci ceva pentru comunitatea românã?
Atunci sunã la numãrul de telefon:
0049 160 33 73 128 sau scrie-ne pe
adresa: asii.romani@ yahoo.com. Vom
gãsi împreunã o metodã de a
colabora!

Colectiv redacþional
Director:
Ionela van Rees-Zota (Membrã
a Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti
din România, Membrã a Uniunii
Jurnaliºtilor din Germania)

Director adjunct:

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

Berthold J. Staicu

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

Senior editor:
Emil Mateiaº

Domn vãduv, rãmas singur la vârsta de 66 ani,
cetãþean român-ungur, îmi caut perechea. Sã fie o
doamnã de vârstã apropiatã, dacã se poate în apropiere
de Freiburg sau maxim 150 km. Ofer ºi cer bunã
înþelegere. Telefon: 0151 75140265
Domn 66 ani, stabilit în Germania, caut o
partenerã pentru o relaþie care sã dea un sens frumos vieþii
noastre. Telefon: 0157 58162981
Tânãr 33 de ani din Bucureºti, caracter onest, fãrã
vicii, caut domniºoarã între 18 ºi 35 de ani pentru relaþie
serioasã, eventual cãsãtorie. Ofer seriozitate maximã! Mã
puteþi contacta la tel:
0762 182 008. Email:
mihaibucuresti2015@gmail.com

Intelectualã din Bucureºti, 50 ani, foarte
prezentabilã, 1.67m/53 kg, alurã
sportivã, englezã avansat, francezã
mediu, iubitoare de animale, activã,
amatoare de cãlãtorii, teatru, film, artã,
muzicã clasicã, sport, doresc relaþie
serioasã cu un intelectual, min 1.75m,
greutate proporþionalã, situaþie
materialã bunã, cu simþul umorului ºi
pasiuni similare. Tlf: + 40722.988.687;
e-mail: prettydaniola@gmail.com
Domn 50 ani, 78 kg, 1.71 m, fãrã obligaþii sau vicii,
doresc cunoºtinþã cu doamnã între 30-49 ani, sincerã, cu
credinþã în Dumnezeu, înaltã ºi suplã. Telefon: 0151
45230790.

DIVERSE

Prenume ________________________________;
Adresa __________________________________
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Suntem doi tineri care curând vom deveni pãrinþi
si cãutam un apartament cu 3 camere pânã în 550 Euro
fãrã cheltuieli! Vã mulþumim! Nr de tel 015145089857
ªcolarizãm personal pentru meseria de asistent
îngrijire bãtrâni- asistent medical. Durata ºcolarizãrii 3
ani, plus ºcoala de limba germanã aproximativ 5 luni.
Informaþii la: 0151 47860834
Vã oferim oportunitãþi de afaceri- alternativã
financiarã la Euro ( Monede Criptate) : Telefon: 0151
47860834
Economiseºte cu pânã la 80 % consumul de
energie electricã. Configureazã-þi casã viitorului. Instalãm
ºi întreþinem instalaþii de automatizãri, electricitate,
securitate, internet ºi telefonie la preþuri accesibile ºi
avantajoase. Tel: +4915175732294
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