
C M Y K

Uriaºul cu minte de pitic

Mãrturii de la Festivalul
„Callatis” 2011 Roma, 
9-15 august 2011

GERMANIA SE
AUTOLICHIDEAZÃ

Premierã la Mediaº: 
„Un transilvãnean în drum spre
stele“ de Hansotto Drotloff
(Alzenau)

Un român a proiectat caroseria
celui mai puternic model
european Ford

„ACESTA-I VINUL DE
COTNARI!”
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Joi 11 august 2011 s-a desfãºurat La Hotel L' Ergife din Roma,
întâlnirea Asociaþiilor Culturale ale românilor din toatã lumea.
S-a vorbit ºi dezbãtut, uneori cu voce blândã, alteori cu voce
înaltã ºi intelectualã despre compatrioþii noºtri împrãºtiaþi în
cele patru unghiuri ale pãmântului. Pagina 3
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În þara uriaºului cu minte de pitic
preºedintele þãrii face un apel cãtre presa
responsabilã. Nu este momentul sã ne
jucãm cu cuvintele ºi sã panicãm
populaþia. Nu este recomandat sã
folosim cuvântul „crizã”. O.K! Sã-i
spunem Lãscãricã. Pe vremea lui
Lãscãricã ãsta, vorbind la nivel mondial,
sigur cã primii responsabili sunt, aºa
dupã cum spune ºi preºedintele, liderii
politici. ªi primii...europenii. Din douã
motive: odatã cã americanii au tiparniþa
de bani la ei acasã ºi-n al doilea rând
pentru cã europenii sunt egoiºti. Aþi
auzit vreodatã cã dacã statul Colorado,
de exemplu, ar fi în pericol de faliment,
ar fi propus sã iasã din S.U.A. sau ar
putea sã îi fie impusã folosirea altei
monezi decât dolarul? Veþi spune cã
istoria constituirii Americii e alta. U.E. a
fost construitã pe aceeaºi bazã,
sprijinindu-se pe aceeaºi idee frumoasã
a solidaritãþii. Nu, europenii înþeleg sã
fie împreunã doar la câºtig. La pierdere
îºi aduc aminte cã sunt: Spania, Italia,
Germania, Grecia, România...

Cã e Lãscãricã...e Lãscãricã, nu
peste tot, nu la fel. În România însã...nu
e Lãscãricã, nu vã speriaþi, ci e sãrãcie.
ªi prostie. ªi indiferenþã. Un cetãþean a
cerut aprobarea de eutanasiere de la
Roberta Anastase, preºedintele Camerei
Deputaþilor. Roberta a spus cã nu-i de
competenþa ei, dupã cum nici a unui
prefect, tot din România, care a primit o
cerere asemãnãtoare de la un alt
cetãþean, care doreºte sã moarã...pentru
cã n-are nici din ce trãi, nici pentru ce.
Eu zic sã le aprobãm cererile. ªtiþi de

ce? Toþi românii sunt nãscuþi cascadori
ºi, într-un moment de sinceritate,
conducãtorii noºtri au recunoscut cã
situaþia economicã este la faza în care
trebuie „sã mergem pe sârmã„. Oamenii
ãºtia nu pot merge, de aia au cerut sã
moarã. Sã-i lãsãm...pentru cã ne aºteaptã
un drum lung ºi greu, dedesubt nu avem
plasã, e o chestie de acrobaþie...Cred cã
ar trebui întocmite niºte liste...pe judeþe,
pe oraºe, sate ºi comune, aºa, ca o
competiþie, iar românii sã cearã, de
bunãvoie, pedeapsa cu moartea.
Lãscãricã ãsta e foarte nemilos! Cred cã
va sta cu noi ºi prin 2012, ca sã nu zic
2013...cel puþin. Asta ca sã nu vã
panichez! George Soros spune cã
marele vinovat e Germania...ºi înclin
sã-l cred. Aº mai adãuga America, toate
þãrile care consumã mai mult decât
produc, dar ce mai conteazã acum?!

În þara uriaºului cu minte de pitic,
pentru cã numai aºa poate fi consideratã
România...care are de toate, dar, din
pãcate...e locuitã (bagaþi ce cuvinte
vreþi!)... ºi condusã (bagaþi ce cuvinte
vreþi!)... mare dezbatere mare despre
votul românilor din diasporã. Nimeni nu
îndrãzneºte sã pomeneascã despre votul
obligatoriu, nici de vreun test de IQ. Se
repetã obsedant cã este un drept
constituþional, dar românii din afarã
n-au legãturã cu România, habar n-au ce
se întâmplã, în timp ce toþi locuitorii
satelor fãrã curent, apã ºi canalizare, toþi
bugetarii ajunºi prin pile în toate
posturile inventate în aparatul de stat,
toþi asistaþii social ºi nu numai, deci toþi
cei care-ºi vând votul cu 50 de lei ºi

primesc cadou ulei, zahãr ºi gãleþi sunt
mult mai competenþi decât toþi românii
de afarã. Sã nu generalizãm, nici de-o
parte, nici de alta, sunt ºi excepþii, dar în
România rata absenteismului la vot este
mare....iar cei care lipsesc de la
vot...sunt exact cei care nu pot fi
cumpãraþi, nu pot fi manuipulaþi, dar
care sunt îndeajuns de scârbiþi cât sã nu
mai doreascã sã audã nici cuvântul
politicã. Dacã existã ceva logic, de care
ar trebui sã se ocupe toate partidele
politice, atunci asta ar fi metoda prin
care ar putea fi stopatã fraudarea
voturilor, indiferent dacã vorbim despre
diasporã sau despre þarã. Oamenii
trebuie lãsaþi sã aleagã dacã vor sã
voteze prin corespondenþã sau sã
meargã la secþiile de votare... În
rest...sigur cã românii din strãinãtate au
drept de vot. Sigur cã acei care vor dori
sã-ºi exprime preferinþa o vor face ºi, nu
în ultimul rând, primii investitori ai þãrii,
românii de peste graniþe...chiar sunt
datori sã-ºi exprime opþiunea.

Nu cred cã pe vremea asta, a lui
Lãscãricã, economia României ar putea
suporta creºteri ale salariilor sau mãrirea
pensiilor. Nu cred. De asemenea, nu
cred cã românii ar putea rezista dacã ar
creºte inflaþia. Exact aºa cum e acum...
s-ar putea sã ne mai putem târâi.

Vorbesc de majoritate, desigur,
pentru cã, sã nu uitãm, existã ºi alþii...
care nu mai pot de bine. ªi-atunci când
nu þi-e rãu....parcã-þi vine cheful sã mai
faci o telegondolã, vreo salã de sport,
vreun stadion în pantã...cã de aia ai
minte de pitic! România nu-ºi
exploateazã bogãþiile solului ºi
subsolului ºi nu foloseºte ceea ce are. În
schimb, dacã existã ceva aberant sau
inutil, se lipeºte de noi ca marca de
scrisoare. Explicaþi-mi de ce nu avem o
autostradã spre mare, când prima
destinaþie a românilor este Marea
Neagrã ºi de ce construim de zor spre
Cluj? Sã nu vã imaginaþi însã nici aici
cine ºtie ce, ci niºte ºerpi de asfalt, din
când în când, care nu se leagã de nimic,
care duc spre nicãieri. Ca sã mergi pe
autostradã trebuie sã iei elicopterul, sã
ajungi acolo. Apoi te dai cu maºina vreo
20 de km., apoi iei iar elicopterul....ºi te
opreºti peste vreo 40 de km., la altã
limbã de asfalt, iar te dai cu maºina...

ªi nimic din toate astea n-ar fi
important, nici mãcar Lãscãricã, dacã ar
exista încredere. Românii nu mai au
încredere în nimic: nici în instituþii, nici
în clasa politicã, nici unii în alþii, nici în
ziua de mâine. O þarã cu un potenþial
uriaº, îngenunchiatã de mintea piticilor.

Ioana Diaconu
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România
turisticã

existã, dar
“lipseºte cu
desãvârºire”

Potrivit celor mai optimiste prognoze ale patronilor care
deþin agenþii de turism, sezonul estival ar trebui sã ne
influenþeze pozitiv modul în care trãim, ne distrãm ºi iubim.
Este firesc sã gândeºti aºa, în situaþia în care, încã din
primele zile ale lunii iunie, majoritatea oamenilor încep sã
viseze ºi sã îºi facã planuri legate de o  binemeritatã vacanþã.  

Proiectele de vacanþã sunt frumoase ºi atractive, iar
destinaþiile turistice propuse de agenþiile de turism sunt
variate, atât din punctul de vedere al serviciilor oferite, cât ºi
sub aspectul tarifelor practicate. Internetul abundã în oferte
care te invitã sã cãlãtoreºti în þãrile europene sau oriunde în
lume ºi îþi oferã posibilitatea sã îþi petreci vacanþa la þãrmul
mãrii sau la munte. În ziua de azi, poþi sã fi turist oriunde
doreºti, posibilitãþile sunt practic nelimitate. Poþi vizita locuri
exotice sau oraºe legendare. Poþi fi turist în Tailanda, Coreea
sau Tibet, ori te poþi relaxa în Caraibe ori la Miami Beach.
Depide de pretenþiile ºi bugetul  fiecãruia. Se practicã
turismul cultural ori turismul balnear ºi de relaxare. Se
poartã turismul retro sau expediþiile turistice organizate la
munte ori în zone de câmpie. Sunt la modã excursiile
realizate la gurile râurilor ori pe malul lacurilor. 

În ceea ce îi priveºte pe români, mulþi preferã vacanþele
în strãinãtate ºi aleg Germania ca destinaþie turisticã favoritã.
Fie cã opteazã pentru vizitarea Berlinului ori aleg sã îºi
petreacã vacanþa pe Valea Rinului, opþiunea turiºtilor ce aleg
Germania ca destinaþie de vacanþã este pe deplin justificatã
de oferta peisagisticã, culturalã ºi istoricã pe care o gãsesc în
aceastã þarã. În plus, grãitor este efortul agenþiilor germane
de turism de a  satisface  interesele exprimate de turiºtii
autohtoni sau strãini. La polul opus se aflã turismul
românesc, care datoritã  slabelor servicii oferite ºi
promovãrii insuficiente, nu este capabil sã îi atragã pe
cetãþenii strãini din Germania, din alte þãri europene ºi de
prin lume. Mã întreb câþi turiºti strãini ºtiu cã România are
un peisaj variat ºi armonios alcãtuit, care satisface atât
intersesele celor care iubesc muntele, cât ºi a celor
îndrãgostiþi de peisajul marin. Mã întreb, dacã în strãinãtate
se ºtie cã România are rezervaþii naturale unice, de interes
mondial, precum : Delta Dunãrii, Parcul Naþional Retezat,
rezervaþia Pietrosul Rodnei, Parcul Naþional Ceahlãu, Parcul
Naþional Munþii Apuseni. Mã întreb câþi turiºti strãini au
vizitat mãnãstirile din România ºtiind cã se aflã în faþa unor
comori arhitectonice unice în lume. Mai trist este faptul cã
nici românii nu îºi cunosc propria þarã. Ei cãlãtoresc prin þãri
strãine, colindã oraºe ºi muzee europene ºi se mândresc cu
fotografiile fãcute în locuri exotice, ori cu cele realizate pe
strãzile unor oraºe ºi locuri celebre. Aceºtia uitã cã vin dintr-o
Românie turisticã atractivã. România are bogãþii turistice,
puse prea puþin în valoare ºi tratate cu ignoranþã ºi lipsã de res-
ponsabilitate tocmai de cei ce lucreazã în la domeniul turistic
ºi ar trebui sã ofere servicii de calitate, pe care sã le promo-
veze cu profesionalism. Cine ºtie… poate sezonul estival
2012 va veni cu veºti bune ºi cu realizãri binemeritate. În
momentul de faþã, nu e de mirare cã românii fug în lume, nu
doar pentru a face turism, ci pentru a-ºi construi o viaþã
decentã ºi pentru a asigura familiilor lor un viitor mai bun.

Director onorific
Biblioteca „Ion Minulescu” Nürnberg

Liliana Moldovan

EEDDIITTOORRIIAALL

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

Vrei sã fii redactor la Radio R România?

Doreºti sã publici articole, eseuri, interviuri?

Doreºti sã ai emisiunea ta audio?

Te pricepi sã redactezi ºtiri? 

Platforma Culturalã  AªII ROMÂNI îþi oferã cadrul necesar.

Agenþia de Presã AªII ROMÂNI, Radio R România ºi ziarul VOCEA TA.

Pune-þi gândurile pe hârtie ºi trimite-le pe adresa:
contact@asiiromani.eu

Dacã eºti mai curajos(ã) sunã la  0160 3373128

S-ar putea sã iasã o colaborare frumoasã.

Uriaºul
cu

minte
de

pitic
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Culoare, muzicã, dialoguri consistente,
idei novatoare ºi bunã dispoziþie, acestea sunt
ingredientele celei de a 12-a ediþii a
Festivalului „Callatis”, desfãºurat pentru prima
datã în Italia, la Roma, în perioada 9-15 august
2011. În virtutea ediþiilor anterioare, festivalul
românilor de pretutindeni s-a organizat dupã o
structurã oarecum constantã care a inclus, ºi de
aceastã datã, un numãr generos ºi variat de
evenimente. Astfel, pe parcursul celor 7 zile de
festival, cei peste 50 de reprezentanþi ai
românilor din afara graniþelor þãrii, au
participat la mai multe evenimente ºi întâlniri
grupate pe secþiuni, precum: „Miss Diaspora”,
”Salonul Artiºtilor Români de Pretutindeni”,
“Congresul românilor de pretutindeni”. ªi de
aceastã datã, reprezentanþii asociaþiilor
româneºti din strãinãtate au avut ºansa sã se
cunoascã mai bine, sã îºi consolideze vechile
colaborãri ºi sã stabileascã noi contacte ori sã
punã bazele unor proiecte ºi colaborãri viitoare.
Problemele românilor de pretutindeni au fost
dezbãtute în cadrul unui congres finalizat cu

semnarea unui protocol care inclus
urmãtoarele puncte:

1.Protestul împotriva restricþiilor impuse de
guvernul Spaniei cetãþenilor români pe piaþa
muncii

2. Cererea privind ridicarea restricþiilor
impuse de guvernele þãrilor strãine, impuse pe
piaþa muncii pentru cetãþenii români, care
lucreazã în strãinãtate

3. Introducerea obligativitãþii votului prin
corespondenta ºi a celui electronic

4. Completarea legii electorale cu o
condiþie pentru candidaþii la alegerile
parlamentare în colegiul diasporei: ca orice
candidat care se prezintã pentru colegiul
electoral din diaspora sã aibã reºedinþa în
colegiu de cel puþin cinci ani.

5. Anunþarea înfiinþãrii CONSILIULUI DE
COOPERARE AROMÂNILOR DIN AFARA
GRANIÞELOR, care îºi propune sã fie vocea
românilor de pretutindeni în relaþia cu statul
român ºi cu statele unde trãiesc comunitãþi
româneºti.

6. Solicitarea
adresatã Guvernului
României de a respecta
ºi aplica Legea 299/
2007 privind sprijinul
acordat românilor din
Diaspora.

Un moment mult
aºteptat a fost „Miss
Diaspora 2011”,
concurs la care au
participat 21 de tinere,
ºi care a fost câºtigat de
Iulia Daniela Guia,
reprezentanta Spaniei.
Concursul de frumuseþe s-a desfãºurat în sala
hotelului ERGIFE din Roma. 

Cu lacrimi în ochi ºi emoþie nedisimulatã a
fost receptatã poezia „Ce repede trec anii”
recitatã de doamna Ionela van Rees-Zota,
preºedinta Asociaþiei „Dacia” din Nürnberg.
Momente artistice primite cu entuziasm ºi
cãldurã de public au susþinut artiºtii: Andrei
Pãunescu ºi „TOTUªI”, Romeo ºi Julia Saleno,
Emeric Imre, Radu Pietreanu, Felicia Filip, K1,
Nicolae Voiculeþ, Grupul folcloric

“CÃLUªARII Slatinei”, Ro-Mania, Grupul
folcloric “Ciocârlia” ºi alþii. Le mulþumim
tuturor pentru clipele de încântare ºi bucurie
sufleteascã. Adresãm mulþumiri organizatorilor
ºi gazdelor festivalului ºi, nu în ultimul rând,
transmitem salutul nostru românilor din
întreaga lume, tuturor celor care cunosc ºi
iubesc cultura românã ori poartã o fãrâmã de
spirit românesc în suflet.

Ionela van Rees-Zota
Liliana Moldovan

MMããrrttuurriiii  ddee  llaa  FFeessttiivvaalluull  „„CCaallllaattiiss””  22001111  RRoommaa,,
99-1155  aauugguusstt  22001111

Joi 11 august 2011 s-a desfãºurat La Hotel L’ Ergife din
Roma, întâlnirea Asociaþiilor Culturale ale românilor din
toatã lumea. S-a vorbit ºi dezbãtut, uneori cu voce blândã,
alteori cu voce înaltã ºi intelectualã despre compatrioþii noºtri
împrãºtiaþi în cele patru unghiuri ale pãmântului.
ªi s-a desprins aºa ca o ceaþã ce se ridicã din ape
dupã o noapte umedã ºi ploioasã cã dezbinarea,
ura, ruptura dintre români încã este o stare
dominantã. Am crezut în sinea mea cã românul
odatã ce va pleca din þarã se va debarasa de urã.
Dar constat cu junghiuri în coaste cã m-am
înºelat. Au venit însã ºi reprezentanþii românilor
din Serbia, mai precis din “Banatul Sârbesc”.
Vocea lor a fost pentru Unire. S-a apelat la
patetism cu sfinþenie ºi bun simþ.

De aceea intervenþia românilor din Serbia mi s-
a pãrut cã a trezit în inima celor prezenþi sintagma
cã ”Unirea face puterea”. A plutit în atmosfera
încãperii ºi dramatismul cã patru milioane de
români riscã sã îºi piardã identitatea. Mulþi încã mai
sperã în ajutorul de acasã. Cine se încrede în el va fi
asimilat. Sã nu aºteptãm sã lupte ºi sã lucreze alþii pentru noi.
Poate cã ºi Sfântul Martir Constantin Brâcoveanu s-o fi gândit,
o fi sperat puþin la ajutorul celor de acasã. ªtim cã nu a intervenit
nimeni. De aceea gândul sãu a fost la Dumnezeu Cuvântul, care
iatã l-a primit întru slava sfinþilor Sãi. Din Canada, românul sosit
de acolo, a respins total ideea unitãtii din diasporã, invocând acel

centralism democratic din perioada comunistã care a anihilat ºi a
ucis încã din faºã orice libertate de creaþie ºi exprimare sincere ºi
teologale. “Canadianul” însã a fãcut-o de o manierã din care s-a
vãzut cã s-a lãsat sedus total de conceptul de viaþã nord

american, uitând cã noi suntem un popor de la Dunãre ºi Carpaþi
care ne sprijinim pe ideea mântuirii (salvãrii eterne), prin
suferinþã. Înduioºãtor a fost faptul cã în vocea fiecãrui român se
observa ºi un ecou, o altã frecvenþã purtãtoare a glasului
poporului de unde venea. Aºa s-a petrecut cu reprezentanta din
Turcia, o româncã plecatã de 20 de ani cãsãtoritã cu musulman.

A vorbit cu încântare despre singura Bisericã ortodoxã
româneascã din Turcia. Cã are copiii. Merge cu ei ºi la Moschee
ºi la Sfânta Bisericã, a izvorât din vocea ei ºi lacrimi ºi un
puternic sentiment de durere pentru cã lipsa României nu i-o

poate nimeni înlocui. Sunt în Turcia aproximativ 40
de mii de români. E înspãimântãtor de puþin o
singurã Bisericã. Sã spunem cã participã la Sfânta
Liturghie o mie de suflete. Cã poate se mai duc ºi la
Catedrala Sfânta Sofia. Dar cu ceilalþi ce se
întâmplã? Idenditatea, credinþa, naþionalitatea....
românismul nu sunt copleºite ºi ameninþate cu
pieirea?! Prin urmare este mai mult ca sigur cã patru
milioane de români pot deveni victime ale
globalizãrii, orbiþi de savoarea societãþii de consum
ºi de alte pofte care, sã recunoaºtem cã sunt pericole
pentru omul creºtin ºi dornic de spiritualizare.
Tânãrul venit din Basarabia a fost o altã voce
puternicã care a exprimat clar ºi cu bun simþ cã cei
de al Bucureºti (conducãtorii), nu cunosc istoria
Basarabiei ºi dreptul românilor din aceastã provincie
româneascã. Se uitã ºi de cãtre marii istorici cã toþi
locuitorii Basarabiei au cetãþenie românã de ºase -

ºapte secole. Acum sunt nevoiþi sã cerºeascã de la funcþionari
imorali, cetãþenia românã. De ce aceastã nouã umilinþã pentru
fraþi dintre Prut ºi Nistru? În acest concert al românilor din
diasporã s-a auzit ºi vocea distinctã a fraþilor noºtri din
Germania. Fireºte cã au pledat pentru integrare, pentru unitate.
S- a specificat faptul cã uneori noi credem cã avem numai
drepturi, uitând de obligaþii. Nu pot sã înþeleg totuºi o uºoarã
uitare a participanþilor despre faptul cã o parte dintre ei nu vor sã
accepte nici o analogie între culturã ºi cult (REVELAÞIE). Un
român din salã a mulþumit direct lui Dumnezeu (la microfon),
pentru cã a fãcut posibilã adunarea românilor la Roma, pentru a
dezbate problema culturii. Mi s-a pãrut acest gest foarte înãlþãtor.
Din nefericire a fost pus repede la colþ, de un altul, care nu mai
reþin din ce Þarã venea. Cã de ce mulþumeºte lui Dumnezeu, ºi
nu celor care au organizat. Sã cãutãm sfat la cel Preaînalt ºi sã
aflãm cã pentru o slujbã în strãinãtate, pentru o ºcoalã în limba
englezã a copiilor, este total greºit sã aruncãm ca otrãvite,
veºmintele identitãþii de român. Îmi cer iertare pentru unele
omisiuni, fiindcã Congresul a fost bogat în multe idei ºi credinþe
care ar fi meritat redate. Sunt convins cã alþii o vor reflecta cu
mai multã vrednicie. Doamne ajutã

Tãnasã Valeriu

CULTURA  ROMÂNILOR  DIN  DIASPORA

Foto: Aºii Români

Foto: Aºii Români

Foto: Aºii Români

Foto: Aºii Români

Foto: Aºii RomâniFoto: Aºii Români
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Miercuri 24 august 2011 povestitoarea
pentru copiii de orice vârstã Elena Cesar
von Sachse s-a cãsãtorit. Ceremonia,
programatã din timp, a avut însã partea ei
de evadare din cotidian ºi de intrare în
basm fiindcã mirele, pãstrând secretul
integral, a obþinut aprobarea ca oficierea
civilã sã se petreacã într-un spaþiu
privilegiat, nu departe de casã: la unul
dintre castelele din Fischbach, astãzi
cartier al Nuernbergului, dar odinioarã
aºezare de sine stãtãtoare. Dupã câteva
rotiri cu maºina pe câteva din strãzile ºi
aleile pline cu vile cochete, mici
restaurante ºi edificii de interes edilitar,
pe neaºteptate maºina celor doi
protagoniºti a intrat pe poarta deja datã în
lãturi a castelului; o autenticã reºedinþã
aristocraticã ce pãstreazã încã, nu doar
coloanele de lemn ºi croiul renascentist al
ferestrelor de la parter, ci ºi mari portrete
ale unora dintre deþinãtorii de odinioarã ai
proprietãþii; bãrbaþi cu peruci dupã moda
secolului al XVII-lea ºi femei în crinolinã…

Surpriza a fost integralã, iar emoþia pe
mãsurã. Cununia a fost oficiatã simpatetic, cu
cãldurã în glas ºi atitudine, de o frumoasã
angajatã a primãriei din Fischbach, în prezenþa
reprezentanþilor celor douã familii: a miresei de
peste þãri ºi hotare, ca ºi a mirelui, nuernberghez
de generaþii (dar cu antecesori printre refugiaþii
francezi din faþa Revoluþiei din 1789).

Cuplul a ales sã se prezinte în faþa ofiþerului
stãrii civile în costume amintind de portul
locului. Doamna von Sachse a optat pentru una
dintre versiunile costumului bavarez, care
pãstreazã în toate versiunile sale acelaºi aspect,
dar trece fãrã probleme de la o gamã cromaticã
la alta, asortându-se dupã toate gusturile.
Mirele, la rândul lui, a preferat o marcare
parþialã a preþuirii aceleiaºi tradiþii, pãstrând
cãmaºa ºi haina tradiþionale, dar abandonând
pantalonii scurþi, cu bretele, din piele naturalã,
pentru o pereche de pantaloni de stofã de
calitate, aºa-zicând normali, tipizaþi.

Evenimentul a avut loc dupã tipic, incluzând
semnarea angajamentelor maritale în faþa
asistenþei, sãrutul menit sã pecetluiascã afectiv
intrarea în ordinea familialã a cuplului ºi
primele felicitãri din partea participanþilor. 

Nu este încã deloc clar ce efect va avea
fericitul eveniment asupra producþiei literare ºi
muzicale – cãci doamna von Sachse compune ºi
melodii armonioase pentru mari ºi mici, fiind de
mai mulþi ani membrã a GEMA, echivalentul

german al Uniunii Compozitorilor din România
-, dar toate semnele par sã indice o sporire a
elanurilor creatoare.

Fire optimistã, idealistã ºi activã, doamna
Elena Cesar von Sachse nu împãrtãºeºte opinia
acelor firi reflexive care vãd în fericire un
impediment în creaþie ºi socotesc cã numai
nevoile ºi demoralizarea activeazã resorturile
artistice ale nevoii de expresie.

Dimpotrivã, volumele de basme scrise
pentru ºi cu copii ale cãror nume sunt româneºti
ºi care aparþin lumii de la Carpaþi ºi Dunãre,
legendele Nuernbergului, romanul cavaleresc
pentru puberi Cãmaºa purpurie ºi mai recenta
suitã de poveºti cu trimitere gastronomicã –
multe dintre ele publicate pe blogul
http://ovidiupecican.wordpress.com– o
recomandã ca pe o autoare de cursã lungã, cu
inventivitate ºi putere nestãvilitã de muncã.

Evenimentul din acest august marcheazã
astfel în mod benefic un traseu de viaþã ºi o
carierã artisticã admirabile, devenind o rãscruce
care, se poate prevedea, va produce efecte
benefice în ambele planuri, al biografiei ºi al
lucrãrilor personale.

Împreunã cu toþi cititorii blogului mai sus
amintit si cu cititorii ziarului Vocea Ta,
încrezãtori în veºtile bune ºi în efectele lor
benefice asupra tuturor participanþilor direcþi ºi
indirecþi la ele, sã îmi fie îngãduit sã mai urez o
datã cuplului Sachse multã sãnãtate ºi fericire
îndelungatã împreunã!

Eveniment: NUNTA
POVESTITOAREI. LA
CASTEL
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Radu Pietreanu, fost
component al trupei de comedie
VACANÞA MARE, împreunã
cu Ticã Lumânare (trupa Karma)
ºi Mihai Napu (Totusi Iubirea),
au format noua formaþie:
VACANÞA MUZICALÃ.
Vacanta Muzicala este un proiect
care a luat fiinta in august 2010 si
are ca scop sa îmbine într-un
mod original stand-up comedy-ul
de calitate cu muzica folk. La
întâlnirea românilor de
pretutindeni de la Roma am avut
ocazia sã-l cunoaºtem pe Radu
Pietreanu mai bine. Pus mereu pe
glume, cu mulþi prieteni în jurul
sãu, dar nu în cele din urmã un
om modest ºi sãritor. Cu aceastã
ocazie i-am luat un scurt interviu
pe care vi-l voi redacta în
rândurile care urmeazã.

Ionela van Rees- Zota:
Românii din afara þãrii îl
cunosc pe Radu Pietreanu de
la VACANÞA MARE, mai
puâin de la VACANÞA
MUZICALÃ, cum a luat
fiinþã aceastã nouã formulã?
Radu Pietreanu: Pãi dupã

douãzeci ºi trei de ani de
VACANÞA MARE, am considerat
cã este bine sã ne retragem în plinã
glorie, iar pentru cã mie ãmi plac
provocãrile, am început acest
proiect din anul 2010 sub numele
de VACANÞA MUZICALÃ. Dupã
ce am fãcut douãzeci ºi trei de ani
de umor vorbit, vreau sã fac de
acum în colo umor cântat, împreunã
cu Mihai Napu, avem câteva
melodii de suflet, iubire, sociale ºi
aºa mai departe. Avem, de
asemenea, foarte multe parodii
muzicale, umorul gãsindu-se în mai
toate cântecele noastre.

Ionela v R–Z: Cum s-au
întâlnit Radu ºi Mihai?  A fost
de acord cu ideea ta?
Radu P.: Soarta a decis sã ne

întâlnim ºi de aici nici nu s-a mai
pus problema dacã este de acord
sau nu, ne-am privit ºi am ºtiut cã
vom face ceva împreunã.

Ionela v R-Z: Pânã în prezent
VACANÞA MUZICALÃ a

susþinut vreun concert în
Diaspora?
Radu P.: Am avut în martie tot la

Roma douã spectacole, acum, cu
aceastã întâlnire a românilor de
pretutindeni. Desigur cã vrem sã
susþinem cât mai multe spectacole,
vrem sã bucurãm inimile tuturor
românilor ºi avem acest potenþial.

Ionela v R-Z: Cum este
primitã nouã formulã
VACANÞA MUZICALÃ?
Radu P.: Aici trebuie sã vã

rãspundã publicul. Am dat tot ce am
avut mai bun, vrem sã-i vedem
cântând,a plaudând, simþindu-se
bine, iar dacã aceste lucruri se  vor
putea vedea, cu siguranþã cã se simt
bine ºi le place.

Ionela v R. -Z.: Cum se
regãseºte mai bine Radu
Pietreanu, în VACANÞA
MARE sau VACANÞA
MUZICALÃ?
Radu P.: Radu trebuie sã fie în

faþa publicului, indiferent sub ce
formã. Scopul meu este de a face
toþi românii sã se simtã bine.

Ionela v R-Z: Cum poate fi
gãsit Radu Pietreanu cu
VACANÞA MUZICALÃ?
Radu P.: Pe faace boock sau în

spectacole. Rãspund fiecãrei
persoane cu drag.

Jurist
Ionela van Rees- Zota

Radu Pietreanu (n. 10 mai 1966, Goicea, Dolj)
este un scenarist ºi actor român. El ºi-a început

cariera în anul 1988 în grupul Vacanþa Mare
alãturi de Mugur Mihãescu ºi Dan Sava. 

Radu Pietreanu revine
într-o nouã formulã
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„...dupã ce aþi vãzut ce-i în Norvegia,
iatã cã-i situaþia în Germania... 
Trãim vremuri interesante...” (VR) 
Cartea cu titlul de mai sus a lui Thilo

Sarrazin „Deutschland schafft sich ab. Wie
wir unser Land aufs Spiel setzen”, München
2010, 464 p., demonstreazã, ceea ce mai
toatã lumea ºtie, dar în vremea ocupaþiei
anglo-americanilor ºi a sovieticilor era tabu.
Germanii au scãpat ca prin urechile acului de
a fi exteminaþi (vezi planul lui Henry
Morgenthau, 1891-1967, ministru de finanþe
al USA) dar au fost supuºi apoi unui plan de
reeducare, similar celui al ruºilor
implementat în sfera lor de influenþã,
inclusiv România, cu scopul de a face
imposibilã o reeditarea a rezboaielor în
Europa ºi a mai ales cimenta dominaþia
protestanþilor anglo-saxonisi ortodoxo-
comuniºti câºtigatã în 1945.

Dupã reunificarea ºi recãpãtarea
suveranitãþii Germaniei - trupele ruseºti s-au
retras în 1991, cele anglo-saxone se retrag în
2020 - tabuul reeducãrii dublat de un
control? Politic corect? Strict a fost preluat de elitã
pregãtitã de ocupaþii. Libertatea de expresie este garantatã
de Constituþie, dar când Sarrazin, membru în conducerea a
Bãncii Centrale Germane ºi fost ministru social-democrat
de finanþe, ºi-a permis sã publice o carte cu un titlul ºi
mesaj cât se poate de clar: „Germania se autolichideazã.
Cum ne jucãm cu soarta þãrii? ªi fãrã ocupanþii”, a
intervenit Preºedintele... ºi a fost dat afarã din serviciu. ªi
conducerea Partidului Social-Democrat a vrut sã-l dea ºi
ea afarã, dar a renunþat, pentru cã un milion ºi jumate de
cititori au cumpãrat cartea ºi populaþia este la curent atât
cu planul Morgenthau cât ºi cu cel al reeducãrii, dar este
încã timorata, nu vrea sã-ºi riºte poziþia socialã ºi
profesionalã ca Sarazzin, care a riscat ºi e acum un autor
multimilionar independent.

Modelul din perioada de ocupaþie nu este cel natural,
darwinist în sensul de supravieþuirea a celui mai
competent, „Survival of the fittest”, ci cu un model
cultural artificial de selecþie ºi reeducare fãcut de oameni,
cu scopul ca singura materie primã germanã, inteligenþã ºi
pregãtirea profesionalã, sã fie diminuatã în mod relativ ºi

absolut. Sistemul ºcolar este de ani buni precar,
universitatiile mediocre. Instituþiile fundamentale
germane: Familia, Armatã ºi Biserica sunt din ce în ce mai
ºubrede! Prima se destramã, a doua devine una de
marcenari, a treia începe acum un program de
reevanghelizare. Natalitatea germanilor este în scãdere,
cea a imigranþilor, preponderent islamici, e în creºtere.
Ajutorul social de 700 Euro pe lunã a creat o pãturã
parazitarea în creºtere, interesatã numai în perpetuarea
privilegiilor, nu în muncã ºi pregãtire profesionalã.

Nu este nimic spectaculos sau nou în ceea ce afirmã
Sarrazin! Nou este numai faptul cã cineva îºi pierde
situaþia dacã nu-i? Politic corect? ªi cã... astfel de la
Preºedintele ºi Cancelarã, reeducatã de ruºi în RDG, (ea a
recunoscut cã n-a citit cartea, dar este împotriva ei), pânã
la omul de rând se recunoaºte public, parafrazându-l pe
Hamlet: „Cã ceva e putred în Germania?”.

Prof. Dr. Viorel ROMAN
Akademischer Rat a.D.

Bremen, Germania
28 iulie 2011

Consulatul General al României la München a
organizat miercuri, 6 iulie 2011, la Centrul
Internaþional de Conferinþe al Comunitãþii ªtiinþifice
din München, în colaborare cu Südosteuropa
Gesellschaft (Societatea pentru Europa de Sud-Est)
din München, conferinþa ºtiinþificã intitulatã „Casa
de Hohenzollern în România în contextul
monarhiilor din sud-estul Europei”. Pe aceastã temã
au conferenþiat dr. Edda Binder-Iijima, cadru
didactic la Universitatea din Heidelberg ºi dr. Gerald
Volkmer, istoric, cercetãtor în cadrul Institutului
pentru Studiul Culturii Germane din Europa de Sud-
Est de pe lângã Universitatea din München. Cei doi
cercetãtori sunt co-autori ai volumului „Casa de
Hohenzollern în România, 1866-1947”, apãrut la
prestigioasa editurã Böhlau.
Consulatul General al României la München

Rezoluþia
simpozionului
românilor de

pretutindeni Roma,
15 august 2011

Noi, reprezentanþii asociaþiilor româneºti din
afara graniþelor României, reuniþi la simpozionul
românilor de pretutindeni de la Roma, am hotãrât cu
majoritate de voturi aprobarea urmãtoarei rezoluþii:

- Protestãm împotriva restricþiilor impuse de
guvernul Spaniei cetãþenilor români pe piaþa muncii.
Românii au un aport pozitiv pe piaþa spaniolã a
muncii ºi nu existã riscul sosirii unei mase de români
care sã perturbe aceastã piaþã. În acelaºi timp,
românii sunt cetãþeni europeni ºi trebuie sã aibã
aceleaºi drepturi cu toþi ceilalþi cetãþeni din Uniunea
Europeanã.

- Cerem tuturor guvernelor care au impus
restricþii pe piaþa muncii pentru cetãþenii români
ridicarea acestor restricþii.

- Suntem de acord cu votul prin corespondenþã ºi
solicitãm introducerea votului electronic pentru
românii din strãinãtate.

- Solicitãm completarea legii electorale cu o
condiþie pentru candidaþii la alegerile parlamentare
în colegiul diasporei: orice candidat care se prezintã
într-un colegiu electoral din diaspora, sã aibã
reºedinþa în colegiu de cel puþin cinci ani.

- Anunþãm înfiinþarea Consiliului de Cooperare a
românilor din afara graniþelor, care îºi propune sã fie
vocea românilor de pretutindeni în relaþia cu statul
român ºi cu statele unde trãiesc comunitãþi de
români.

- Cerem Guvernul României respectarea ºi
aplicarea Legii 299/2007 privind sprijinul acordat
românilor de pretutindeni

GERMANIA SE
AUTOLICHIDEAZÃ

Prezentarea volumului „Casa de
Hohenzollern în România, 1866-1947”

„Dar de-am reuºit o clipã
Sã vã fac sã mai visaþi
Daþi-mi toþi câte-o aripã
ªi sã fim pe lume fraþi”.

(Pasãrea Colibri, Alte clipe
trãite, alt epilog)

AGERO STUTTGARD (www.
agero-stuttgard.de) ºi ATLASSIB
organizeazã concertul formaþiei

Pasãrea Colibri, cu participarea
excepþionalã a lui Mircea Baniciu,
Mircea Vintilã ºi Vlady Knejevici,
în data de 01.10.2011, orele 19.00,
la Sala SAN BERNARD, Don
Bosco, str.4, Nürnberg

Intrarea generalã: 15 Euro
Studenþi ºi elevi: 12 Euro
Rezervãri la tel. 017664031683

sau 01603373128
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În data de 18 Iunie 2011, cinematograful
“Mediensis” din oraºul transilvãnean de pe
malul Târnavei Mari a gãzduit o
premierã întrumai puþin obiºnuitã. Filmul
documentar “Un transilvãnean în drum spre
stele” este dedicat savantului Hermann Oberth,
cunoscut ºi sub numele onorific de “tatãl
zborului cosmic”. Producãtorii
filmului, documentariºtii Nick Langa ºi ªtefan
Elefteriu, prezintã prima perioadã din viaþa
genialului inventator, anii de la naºtere pânã în
1938, ani petrecuþi în marea lor majoritate pe
teritoriul României de azi, aceastã perioadã
fiind, totodatã, decisivã pentru opera
savantului. La invitaþia Primãriei oraºului ºi a
organizaþiei locale a Forumului Democratic al
Germanilor din România, biserica evanghelicã
si Asociaþia locului natal Mediaº
(Heimatgemeinschaft Mediasch e. V.) filmul a
fost punctul culminant în programul cadru la
cea de-a patra întrunire a saºilor Medieºeni de
pretutindeni cu locuitorii oraºului lor natal,
întâlnire care a avut loc între 17 ºi 20 Iunie
2011.

Lumina scade în sala cinematografului,
fãcând realitatea sã disparã în jurul
spectatorilor. Din stânga ecranului, apare un
Jupiter uriaº, care se roteºte domol spre
miliardele de stele din fundalul cadrului. Subit,
apariþia titlului, “Un transilvãnean în drum
spre stele”, ne capteazã atenþia. Dacã nu am fi
ºtiut despre ce este vorba din textul afiºului,
atunci motto-ul : “Nu mai suntem dispuºi sã
acceptãm graniþele atmosferei terestre drept
graniþe ale existenþei umane” ne-ar fi pus în
temã în legãturã cu subiectul documentarului:
viaþa ºi opera savantului Hermann Oberth.
Publicatã într-un articol pentru revista
“Natura” din Bucureºti în anul 1932, când
savantul avea 38 de ani ºi deja se bucura de
reputaþie de netãgãduit în cercurile rachetistice
internaþionale, aceastã frazã exprimã în modul
cel mai condensat convingerea ce l-a ghidat pe
Hermann Oberth încã din frageda tinereþe. Este
meritul cineaºtilor bucureºteni de a prezenta
sub forma unui film tezele lui Hermann Oberth
despre posibilitatea de a învinge câmpul
gravitaþional ºi propunerile sale pentru
realizarea practicã a zborului cosmic. Aceste
teze s-au format încã de pe vremea când era
elev al liceului german din Sighiºoara,
atingând o primã culme dupã începerea
studiilor superioare la diferite universitãþi din
Germania.

De acum înainte, timp de treizeci de
minute, spectatorul va fi captat de un adevarat
vârtej de imagini ºi informaþii. O scurtã
introducere istoricã ne aratã cât de strãveche
este dorinþa omului de a se înãlþa la cer, dupã
care imaginile ºi comentariul narat ne introduc
în atmosfera progresistã din casa cunoscutului
medic din Sibiu, Julius Oberth, care împreuna
cu soþia sa, Valerie, nãscutã Krasser, au creat
condiþiile propice dezvoltãrii libere a spiritului
genial al fiului lor Hermann. Nu e uitat nici

amãnuntul cã însuºi bunicul lui Oberth,
medicul sibian Friedrich Krasser, afirmase,
chiar în 1869, cã în rãstimp de 100 de ani,
omenirea va pãºi pe suprafaþa lunii. La exact
un secol, profeþia s-a împlinit, în mare parte
datoritã ingeniozitãþii nepotului lui Krasser,
savantului transilvãnean Oberth. Urmând firul
vieþii lui, filmul ne conduce la Sighiºoara,
Budapesta, München. Göttingen, Heidelberg ºi
Mediaº. Nu vrem sã povestim aici filmul în
mod exhaustiv, rãpind spectatorilor bucuria
descoperirii a ceea ce realizatorii au pus pe
peliculã, folosind o combinaþie de imagini
istorice ºi contemporane, legate între ele cu
mijloacele moderne ale filmului de animaþie.
Vom pomeni doar unele repere cruciale - cum
ar fi prezentarea la Cluj a tezei lui Oberth,
intitulata “Racheta spre spaþiile interplanetare”,
care conþine chintesenþa teoriei zborului
cosmic, tezã iniþial respinsã de universitatea
din Heidelberg cu argumentele: “Pentru
astronomi era prea tehnicã, pentru constructorii
de maºini prea fantasticã, iar pentru medici
departe de orice realitate”; participarea, în
calitate de consultant tehnic, la realizarea
renumitului film mut “Femeia pe Lunã”, turnat
în studiourile UFA de la Berlin-Babelsberg;
audienþa la Regele Carol al II-lea al României,
cel care i-a înlesnit accesul la ªcoala de maiºtri
de aviaþie de la Mediaº. De pe terenurile aceste
ºcoli, Oberth a lansat în 1935 un prim prototip
al unei rachete antrenate de combustibil lichid.
Surprizã pentru spectatori: în ultima scenã a
filmului, pe fundalul unei fotografii istorice
redând malul de nord al Târnavei, se înalþã
zveltã o rachetã spre cer - omagiu al faptului cã
Mediaºul a devenit, în acea zi, unul din primele
oraºe din lume de unde s-a lansat o rachetã cu
combustibil lichid.

Documentarul despre Oberth este oricum
vãzut de producãtori într-un context mai
amplu. Din dorinþa de a prezenta o micã parte
din ceea ce înseamnã participarea româneascã
la simfonia valorilor care o constituie cultura
europeanã, ªtefan Elefteriu ºi Nick Langa, ºi-
au propus ºi realizart un serial despre oameni ºi
locuri din Transilvania. “Povestiri transilvane”
cuprinde patru episoade: “Lumina
Cunoaºterii” despre personalitatea lui Badea
Cartan, “Urmând Steaua Ciobanului”, un
poem dedicat transhumanþei, “Moartea ca o
glumã”, despre Cimitirul Vesel de la Sãpânþa
ºi, în final, “Un transilvãnean în drum spre
stele”. Aceste filme documentare descriu
Transilvania realã ºi nu pe cea a lui Dracula,
aºa cum e prezentatã de prea multe ori.

ªtefan Elefteriu a contribuit, în calitate de
compozitor, editor audio-video sau producãtor
la realizarea multor filme documentare de artã
ºi ºtiinþifice, dintre care meritã menþionate
“Faust”, “Cãluºarii”, “Starea de veghe”,
“Prezenþe japoneze de-a lungul Dunãrii”,
realizate de cãtre Editura Video-România,
“Gopo, un nume de legendã”, realizat de cãtre
Animafilm-România, episoadele din serialul

“Meserii uitate” ºi
“Peºteri româneºti”,
realizate de cãtre
dNetwork-Australia ºi
Vertical Film-România,
“Irimescu”, realizat de
Prographics-România,
cât ºi multe filme de lung
metraj, dintre care men-
þionãm “Damen tango”,
“Margo”, “Secundã de
viaþã”, “Raport despre
starea naþiunii” º.a. Pentru
activitatea sa a obþinut mai
multe premii, printre care
amintim Premiul pentru
muzicã de film al Uniunii
Cineaºtilor din România
(2004), Diploma de excelenþã
pentru întreaga activitate artisticã
desfãºuratã în slujba filmului românesc
de animaþie, oferitã de Centrul Naþional
al Cinematografiei ºi Studioul
“Animafilm” (2007), Premiul pentru
muzicã originalã în filmul documentar
conferit de cãtre Uniunea cineaºtilor din
România (2009).

Nick Langa a participat ca Location
Manager, producãtor ºi scenarist la
realizare episoadelor din serialele sus
mentionate, “Meserii uitate” ºi “Peºteri
româneºti”, la “Copiii Constanþei” realizat de
cãtre dNetwork-Australia, “Reîntoarcere în
România”, realizat de cãtre Screentime – Noua
Zeelandã, precum ºi la “Oameni ca ºi noi”,
realizat de cãtre Scottish European Aid.

Dupã premiera de la Mediaº a celui de-al
patrulea episod al serialului, “Un transilvãnean
în drum spre stele”, producãtorii pregãtesc
lansarea comercialã a serialului într-un set de
DVD-uri. La Mediaº, în semn de respect faþã
de populaþia sãseascã, din rândurile cãreia a
provenit Hermann Oberth, documentariºtii au
prezentat o versiune cu naraþiunea în limba
germanã ºi subtitrare în românã. Serialul va
apãrea pe piaþã în douã versiuni, una cu text în
românã ºi subtitrare în germanã ºi viceversa.
Lansarea este intenþionatã a se realiza în douã
locuri de profundã semnificaþie pentru
biografia lui Hermann Oberth: în România va
fi la Mediaº, unde memoria lui este prezentã
datoritã, în primul rând, existenþei Casei
memoriale, iar în Germania acest eveniment se
sperã sã aibã loc la Nürnberg, în regiunea în
care Oberth se stabilise dupã plecarea din
Transilvania, la Feucht, lângã Nürnberg
gãsindu-se, de asemenea, o Casã memorialã
dedicatã savantului. De menþionat cã
producãtorii filmului au fost sprijiniþi de
Asociaþia locului natal Mediaº
(“Heimatgemeinschaft Mediasch e. V.), care
adunã in rândurile ei saºi din Mediaº plecaþi de
pe meleagurile natale in urma evenimentelor
de dupã cel de-al doilea rãzboi mondial,
oferindu-le un cadru de comunicare. Asociatia

îºi dedicã o
bunã parte a
a c t i v i t ã þ i i
pãstrãrii ºi
popularizãrii
patrimoniului
istoric ºi
cultural al
Mediaºului, ºi
desigur acrodã
sprijin material

ºi ideal Medieºenilor de azi, mai ales bisericii
evanghelice ºi Forumului democratic al
Germanilor. Pentru filmul lor documentar,
ªtefan Elefteriu ºi Nick Langa au obtinut
materiale inedite din arhiva asociaþiei ºi
suportul resortului pentru culturã ºi istorie în
persoana subsemnatului autor al acestui articol.

Dar, aºa cum ne-au mãrturisit cei doi
producãtori, opera ºi personalitatea lui Oberth
i-au fascinat atât de mult, încât ei îºi doresc ca
acest documentar despre primele decenii ale
vieþii savantului sã reprezinte doar un început,
avanpremiera unui documentar mai amplu
despre întreaga viaþã ºi opera lui Hermann
Oberth. Filmul se încheie cu urmãtoarea frazã:
“Omul Oberth poate fi judecat sau apãrat,
blamat sau iubit, dar ceea ce a lãsat în urma sa,
rezultat al cercetãrilor sale neobosite ºi minþii
sale iscoditoare, rãmâne scris pentru eternitate
ca o paginã de glorie în istoria cuceririi
spaþiului cosmic.” Sã sperãm cã Nick Langa ºi
ªtefan Elefteriu îºi vor putea împlini visul ºi ne
vor prezenta, dupã acest prim documentar,
adevãrata biografie a lui Hermann Oberth,
plecat din Transilvania pentru a cuceri spaþiul
cosmic.

În final, þinem sã menþionãm cã vizitatorul
interesat gãseste informaþii interesante despre
viaþa ºi opera lui Hermann Oberth, cât ºi despre
contribuþia României la cucerirea spaþiului
cosmic – în persoana cosmonautului Dumitru
Prunariu – la casa memorialã amenajatã la
Mediaº în fosta casa de locuit a savantului.

Hansotto Drotloff

La 16 iulie s-a stins în Köln, unde trãia de
aproape patru decenii, cântãreaþa Roxana
Matei – o adevãratã stea a muzicii uºoare
româneºti din anii 50-60, interpretã a unor
ºlagãre de neuitat.„Un minut“ a devenit
„cântecul anului 1959“, iar “Pomul cu
vrãbii“(aluzie la pomul existent cîndva în
colþul Universitãþii)-cel al anului 1960.

Nãscutã în 1926 în Bucureºti, dintr-o
familie de teologi, Roxana Matei a debutat în
anul 1955, fiind angajatã la Teatrul de Stat de
Estradã din Bucureºti. Timbrul ei clar ºi modul
de interpretare cu accente tipice pentru muzica
de jazz au fãcut-o imediat remarcatã de public,
dând o notã de „swing“ unor piese româneºti

ca „Dacã iubeºti cu adevãrat“, sau „E de
necrezut“. Au urmat imprimãri la casa de
discuri Electrecord ºi o prezenþã permanentã în
emisiunile muzicale de la Radio. Apariþia
Televiziunii i-a lãrgit ºi mai mult popularitatea.
A rãmas memorabilã interpretarea ei a piesei
„Un minut“, lansatã chiar în seara în care
apãrea pe scenã în concertul dat de Vico
Torriani la Sala Floreasca precedând (ceea
francezii numesc „vedette américaine“) partea
interpretatã de renumitul cântãreþ elveþian. A
întreprins numeroase turnee în þarã ºi peste
hotare. In 1972 a emigrat în Germania de Vest,
unde a trãit pânã la sfârºitul vieþii. Repertoriul
Roxanei Matei a cuprins în primul rând piese

româneºti scrise de autori importanþi de
muzicã uºoarã (Aurel Giroveanu, Henry
Mãlineanu, Radu ªerban, Vasile Veselovski
º.a.), dar ºi preluãri din repertoriul
internaþional : „Patricia”(1959), „Trenul de
duminicã” (dupã „Bambino”, 1958), „Oho-
aha“ (1959), „Tweedle-Dee“ (1959) º.a.
Roxana Matei rãmâne în amintirea noastrã, a
iubitorilor unui gen de muzicã, poate pe
nedrept numitã „uºoarã” - mai curînd
„popularã” în sensul care i se dã în spaþiul
anglo-saxon - o voce care se înscrie în galeria
numelor de succes din show-business-ul
românesc.

Alex. Timoschenko 

Adio, Roxana Matei! O stea a muzicii uºoare româneºti ne-a pãrãsit

Premierã la Mediaº: „Un transilvãnean în drum
spre stele“ de Hansotto Drotloff (Alzenau)



Împreunã cu Marcel ºi Ovidiu
am hotãrât ca în vacanþa mare sã
hoinãrim prin munþii Bihorului
pentru a descoperi ºi imortaliza cele
mai frumoase imagini din naturã cu
ajutorul aparatului fotografic.

Padeºul e cea mai importantã
zonã turisticã din Munþii Apuseni
datoritã reliefului carstic ce a
favorizat apariþia numeroaselor
peºteri, izvoare, cascade, chei.

Timpul mult visat a sosit, aºa cã
am început sã ne pregãtim de drum.

- Am lãsat surpriza la urmã -, ne
atenþionã Marcel, prietenul ºi colegul
nostru de facultate. M-am gândit cã
pentru a uni plãcutul cu utilul, putem
petrece o sãptãmâna la bunica mea ce
locuieºte în comuna Pietroasa. De
aici pânã la Cabana Padeº sunt în jur
de 15 km. Vom urca pe drumul
forestier sau pe poteci marcate, cum
vreþi voi. În fiecare zi putem sã
alegem alt traseu. Simt cã vom trãi
momente de neuitat. Timpul e
superb, iar peisajele sunt nespus de
frumoase. Ce pãrere aveþi?

- Pãi dacã aºa stau lucrurile,
avem o pãrere foarte bunã. Nu-i aºa,
ªtefane?

- Aºa-i, Ovidiule, mai încape
vorbã? Pãcat cã nu putem sã vedem
Peºtera Piatra Altarului, pe care au
descoperit-o în 1984 speologii
Clubului Politehnic din Cluj.

- Într-adevãr, e momentan
închisã, dar nu vã faceþi griji, vom
avea destule de vãzut.

- Cã bine zici! Vom hoinãri pe
dealuri, cum ne va duce capul ºi cât
ne vor þine picioarele -, completã
încântat Marcel.

- Din prudenþã va trebui sã luãm
ºi corturile cu noi, ca nu cumva sã ne
rãtãcim ºi sã nu avem unde sã ne
punem capul. Sunt orãºean get-beget
ºi, dacã mã fascineazã în mod
deosebit natura, nu mã încântã deloc
ideea ca o mormãitoare, sã-mi spunã
„Bunã seara!” -, îºi spuse „oful”
Ovidiu, strâmbându-se.

Am pufnit cu toþi în râs ºi i-am
încuviinþat propunerea.

În sfârºit, ziua programatã a
sosit, cu un cer senin ºi un soare
scânteietor, iar noi am pornit la
drumeþie, într-un peisaj de vis.

Tot fotografiind în dreapta ºi în
stânga, în sus ºi în jos, am constatat la
un moment dat cã ne-am rãtãcit.

- Bãieþi!, interveni Marcel -, nu
intraþi în panicã. Eu zic cã de-abia
acum începe aventura. Sã facem însã
prima datã o pauzã.

- Asta da, o veste bunã. Mã dor
picioarele de-mi ies ochii, dar mai
ales mor de foame -, se revoltã
Ovidiu mai în glumã, mai în serios.

Dupã ce ne-am umplut burþile,
ne-a prins moleºealã ºi, ca o fãcãturã,

am adormit buºtean. Înzdrãveniþi, ne-
am continuat drumul, cãscând ochii
la peisajele ce ni se deschideau în faþã
sau, din contrã, gãsind acele
instantanee unice de care se bucurã
orice fotograf.

Ca o surprizã a zilei, dupã ce am
ajuns pe culmea dealului, am dat cu
ochii de motelul-restaurant
„Vampirul”, o construcþie nouã ºi
arãtoasã.

- Sã vezi ºi sã nu crezi. Pânã ºi
bihorenii au vampiri -, glumi Ovidiu.

- ªi ce-i rãu în asta?! Bine cã
avem unde sã bem o bere rece ºi sã
mâncãm ceva la scobitoare. Desigur,
vom înnopta aici -, mi-am îndemnat
eu prietenii.

Intraþi în restaurant am observat
toþi trei cã mesele erau ocupate.

- ªtefane, veniþi aici ,- mã aud eu
strigat ºi descopãr surprins un prieten
din copilãrie.

Ne-am aºezat la masa lui ºi am
început sã vorbim de una, de alta,
pânã când chelnerul ne-a întrebat ce
dorim sã servim.

- Câte-o bere, iar mai târziu ceva
de-ale gurii. Ce aveþi proaspãt?

- Azi e lunã plinã. Aºa cã la un
platou rece, avem caltaboº ºi
sângerete, proaspãt sau afumat.

Noi îl privim nedumeriþi, iar
Ovidiu întreabã:

- Dar ce legãturã are luna plinã
cu mâncarea?

- Are! Nu aþi citit cum se
numeºte motelul? Azi s-ar putea sã
aparã „dumnealui”, cel sub a cãrui
efigie lucrãm -, ne rãspunse
chelnerul, dar nu ne prea lãmuri.

A fãcut calea-ntoarsã la bar, de
unde am presupus cã urma sã ne
aducã berile.

Amicul meu ne sãri însã în
ajutor, explicându-ne:

- Pe lunã plinã apare vampirul,
cã de, vrea ºi el sã se respecte, ca tot
vampirul, cu o mâncãricã ºi un ºpriþ
de vin roºu.

- Mai existã vampiri în zilele
noastre? Taci, cã nu te cred -, i-o
întoarse Marcel ca dupã câteva clipe
sã adauge:

- Doar nu vrei sã spui cã se
amestecã printre oameni?

- Ba da! Numai cã nimeni nu-ºi
dã seama de acest lucru, deoarece îºi
schimbã mereu înfãþiºarea ºi asta
pentru cã nu-i place ca oamenii sã
fugã de el. De altfel, e foarte
comunicativ ºi bine dispus.

- ªi cum îºi procurã sânge
proaspãt? Mi se pare mie sau vrei sã
înþeleg cã e un vampir cumsecade?

- Chiar aºa ºi este. Poate n-ai sã
crezi, dar nu suportã pentru nimic în
lume sã vadã sânge. Totuºi din punct
de vedere ereditar, i-a rãmas o micã
preferinþã nevinovatã. Obiºnuieºte sã

mãnânce sângerete, chiar dacã evitã,
pe cât posibil, mirosul de usturoiul.

- Dar de unde ºtii tu atâtea despre
el? ,- l-am întrebat eu mirat.

- Am auzit ºi eu ba de la unu, ba
de la altul. Locuiesc foarte aproape ºi
vin uneori sã mãnânc aici.
Sângeretele fãcut de bucãtarul
localului are un gust nemaipomenit.
Chiar vã sfãtuiesc sã încercaþi ºi voi.
ªeful mi-e prieten bun ºi mi-a
dezvãluit reþeta. Vreþi sã ºtiþi cum se
preparã?

- De ce nu -, îºi arãtã Marcel
interesul.

- Ai nevoie de 300 g. carne de
porc, 300 g de ºoric. Se fierb bine ºi,
dupã ce s-au rãcit, se taie mãrunt,
împreunã cu 300 g de slãninã. Cele
200 g. de ceapã o mãrunþeºti ºi o
prãjeºti puþin. Adaugi sare ºi piper,
dupã gust. Strecori 600 g. de sânge
proaspãt de porc ºi, dupã ce le
amesteci foarte bine, le bagi în
intestinul gros. Îl fierbi pe foc încet,
cam 40 de minute. Poþi sã-l consumi
afumat sau proaspãt. Dupã
preferinþã. Comandaþi ºi veþi vedea
cã am dreptate.

În acel moment chelnerul ne
aduse berile. ªi pentru cã ni s-a fãcut
foame, am comandat toþi trei mult
lãudatul mezel.

Atunci mi-a venit ideea sã-l rog
pe chelner sã-mi aducã ºi câþiva cãþei
de usturoi. Îmi plãcea la nebunie, iar
acum, fiind în vacanþã, mi-am zis sã
profit de situaþie. Ne-a luat comanda,
în timp ce amicul meu ridicându-se
de la masã, uºor încurcat, spuse:

- Mã scuzaþi o clipã…
ªi dus a fost.
Dupã un timp, vãzând cã nu

reapare, l-am întrebat pe chelner dacã
nu l-a vãzut.

- O fi fost vampirul, cine ºtie -, se
înveseli el brusc, hohotind bine
dispus.

- Dar nu-l cunoaºteþi? -, am
insistat eu. Zicea cã locuieºte pe
aproape ºi cã e omul casei. De fapt e
o veche cunoºtinþã de-a mea -, m-am
grãbit sã adaug.

- Azi l-am vãzut prima oarã, ºi eu
lucrez aici de la deschidere. Dar
parcã tot dumneata m-ai rugat sã-þi
aduc usturoi? Atunci de ce te miri cã
a dispãrut. Vampirii fug de usturoi, ca
dracu de tãmâie. Bineînþeles cã la noi
nu se consumã aºa ceva.

Am rãmas stupefiaþi ºi nu am
scos nici un cuvânt, iar chelnerul
cântãrindu-ne din ochi, a dat din
mânã a neputinþã, spunând:

- Nici atât nu ºtiþi?
În scurt timp s-a întors cu

comanda noastrã ºi, foarte zâmbãreþ,
ne anunþã:

- Dacã doriþi sã serviþi un pahar
de vin din partea casei, barul de la

subsol se deschide într-o jumãtate de
orã.

- Ce facem, bãieþi? -, am întreb,
încântat cã în programul nostru a
apãrut ceva neaºteptat.

- Mergem! – rãspunse Ovidiu.
Cine ºtie cine ne serveºte…

La timpul potrivit am coborât
spre locul cu pricina.

Era destul de întuneric, dar am
fost impresionaþi de atmosfera irealã
ºi misterioasã creatã datoritã muzicii,
a luminilor bine postate în spatele
unor perdele negre ce acopereau toþii
pereþii ºi care se vãlureau uºor,
datoritã aerului condiþionat.

În partea dreaptã era un bar bine
amenajat, iar douã mãsuþe erau
ocupate de niºte tineri.

Când sã ne aºezãm ºi noi, s-a
stins brusc lumina. Fetele au început
sã þipe speriate, deoarece din partea
stângã, chiar lângã Marcel, a apãrut
într-o luminã roºiaticã figura clasicã
a vampirului, care-ºi arãta caninii
însângeraþi. A urmat o pocniturã, un
croºeu neaºteptat, iar în final un urlet:

- Ce dai, domnule? Nu ºtii de
glumã? -, am auzit cu toþii vocea
chelnerului, care ºi-a scos masca de
pe faþã.

- Îmi pare rãu, credeam cã-i
vampirul de care ne-ai vorbit atât de
convingãtor, aºa cã, fãrã supãrare, am
reacþionat din instinct -, rãspunse
Marcel abþinându-se sã nu râdã.

Tinerii au pãrãsit grãbiþi barul, în
timp ce falsul vampir s-a strecurat
dupã perdeaua care mascase o uºã
secretã, iar noi, bineînþeles, rãmaºi
singuri, am râs pe sãturate.

- Vã rog sã vã serviþi! Vinul, este
exact ce aveþi nevoie ca sã vã simþiþi
bine -, auzim vocea cunoscutã a
prietenului meu din copilãrie, ce
stãtea în spatele barului, ºi ne arãta
paharele pline.

- Aici erai? Sper cã nu faci ºi tu
pe vampirul cu noi.

- Ei asta-i bunã! Cum sã fac…
Dar în timp ce dãdeam vinul pe

gât, s-a retras în spatele perdelei, cu
sticla goalã în mânã, ºi… nu s-a mai
întors.

- Bãiatul ãsta iar a dispãrut! Pun
pariu cã existã încã o ieºire. Hai sã-l
cãutãm -, mi-am îndemnat colegii,
pus pe fapte mari.

Spre uimirea noastrã, nu am
descoperit, însã, dincolo de draperie,
decât un zid de beton…

Elena Cesar von Sachse
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Unul din românii cu care ne mândrim peste hotare este
piteºteanul Christian Welther, românul care a proiectat caroseria
Ford Focus RS. Christian Welther, în vârstã de 47 de ani, a
plecat în Germania în urmã cu mai bine de 15 ani, iar de zece
ani lucreazã la sediul din Köln al Ford Europa, unde a proiectat
caroseriile unora dintre cele mai cunoscute modele Ford,
inclusiv pe cea a lui Focus RS, modelul care costã 36.000 de
euro ºi este cel mai puternic Ford de pe piaþa europeanã.
Christian Welther a terminat cursurile Facultãþii de autovehicule
rutiere a Universitãþii Politehnice în 1988, la cinci ani dupã ce a
terminat Liceul de matematicã-fizicã Nicolae Bãlcescu din
Piteºti. În anul 1995 a plecat în Germania unde a obþinut un post
la General Motors, iar apoi a ajuns la Ford dupã ce a trecut ºi pe
la Bosch. În Vest nu conteazã de unde vii atât timp cât îþi faci

treaba cum trebuie ºi la timp, poþi veni din China, India sau
America, este acelaºi lucru, spune Christian Welther într-un
interviu acordat Ziarului Financiar. “Mai am colegi din
România care lucreazã la Ford în departamentul de dezvoltare.
Mulþi români lucreazã inclusiv la Ford în America de Nord, nu
numai în Germania.” Christian Welther este acum director
responsabil de proiectarea caroseriilor modelelor de segment
compact ale Ford, precum Focus, C-Max sau Kuga, adicã de
maºinile constructorului american care au printre cele mai mari
vânzãri. Printre modelele ale cãror caroserii au fost proiectate de
inginerul român se numãrã ºi a doua ºi a treia generaþie a Focus,
inclusiv versiunea ST a celei de-a doua generaþii ºi caroseria lui
Focus RS, cel mai puternic model al Ford de pe piaþa europeanã.

Roªtiri

Un român a proiectat caroseria celui mai puternic
model european Ford

Reþeta literarã: Sângerete de Bihor

ªªªªtttteeee ffff aaaannnn     TTTToooommmmaaaa     --
VVVVoooorrrr ssss tttt aaaannnnddddssssvvvvoooorrrr ssss iiii tttt zzzzeeeennnnddddeeeerrrr     
VVVVeeeerrrreeee iiii nnnn     """"RRRROOOOMMMMAAAANNNNIIIIAAAA""""     eeee .... VVVV ....     
Vollmerhauser Straße 27 A

* 51645 
Gummersbach 

Tel/Fax. 02261-290689,
Tel.02261-29108 

Mobil: 01632974999 oder
015773142422 

e-mail: stefantoma@verein-
romania.de 

www.verein-romania.de

România participã
la Sãptãmâna

Modei de la Berlin
R o m â n i a

participã la
Sãptãmâna
Modei de
la Berlin,
prin prezenþa
la trei expoziþii
internaþionale din
industria uºoarã - Premium Messe,
Bred&Butter ºi Projekt Galerie, potrivit unui
comunicat al Ministerului Economiei,
Comerþului ºi Mediului de Afaceri (MECMA).
Sub brandul „Romanian Designers &
Companies“ ºi-au reunit colecþiile ºapte creatori
români reprezentativi din industria uºoarã -
Alina Botea, Bold, Lucian Broscãtean, Lena
Criveanu, Ligia’s Accesories, Irina Schrotter,
Sepala by Mihaela Glãvan. Astfel, pe parcursul
celor trei zile ale expoziþiei, companiile
româneºti au expus în cadrul târgului confecþii
de damã ºi bãrbãteºti, bijuterii ºi încãlþãminte. În
aceeaºi perioadã, se desfãºoarã ºi o misiune
economicã în cadrul cãreia va avea loc o
prezentare de modã la care sunt aºteptaþi
aproximativ 300 de invitaþi, ocazie cu care
designerii români participanþi îºi vor prezenta
colecþiile. MECMA, Centrul Român pentru
Promovarea Comerþului ºi Investiþiilor Strãine
ºi Asociaþia Future In Textiles au acordat
asistenþã companiilor româneºti participante ºi
au oferit informaþii despre mediul de afaceri din
România companiilor interesate. Premium
Messe reuneºte, la ediþia din 2011, aproximativ
900 de expozanþi internaþionali ºi circa 42.000
vizitatori. La Târgul Bread & Butter, care
aniverseazã 10 ani de la înfiinþare, participã
aproximativ 600 de expozanþi. Din 2006, la
Projekt Galerie participã designeri internaþionali
care expun în galeriile de la Berlin Mitte,
oferind o dimensiune alternativã, avangardistã
sãptãmânii modei.

AGERPRES
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Anul 2011 a adus „Companiei  Cotnari”
participarea la Concursul Internaþional de
Vinuri de la Bruxelles 2011, o competiþie
specialã, ajunsã la a 50-a ediþie. „Cotnariul”
este singurul vin românesc care va rãmâne în
amintirea organizatorilor, obþinând trei
medalii de aur ºi una de argint. Pe lângã 2
vinuri vechi din soiul „Grasa de Cotnari”, un
vin tânãr , „Francusa de Cotnari 2010” a uimit
juriul ºi a primit medalia de aur. E de
menþionat faptul cã din România,
„Compania Cotnari” e singurul producãtor
medaliat cu 16 medalii, obþinute în acest an.
Dintre acestea cele 3 MARI MEDALII DE
AUR, primite sunt o dovadã a faptului cã
vinul „Cotnari” este lider incontestabil al
calitãþii vinurilor româneºti.

Se spune ca numele de „Cotnari” este dat
de meºteºugul cotitului butoaielor (cot – a
coti, a mãsura). La 1599, Cotnariul era
cunoscut ca unul dintre cele mai mari târguri
ale Moldovei, dupã Suceava ºi Bacãu.
Primele menþiuni istorice ale podgoriei de la
Cotnari dateazã din secolul al XVIII-lea.
Nicolae Costin, spre exemplu, scrie cã viile
Cotnarilor erau cunoscute înainte de
întemeierea Moldovei, la 1359, iar A. D.
Xenopol menþioneazã cã viile de aici au
existat încã din anul 1288. 

O datã cu începutul sec. al XV-lea
relatãrile despre podgoria de la Cotnari devin
substanþiale, ºi dateazã din perioada
domniilor lui Petru al II-lea (1449-1449),
ªtefan Cel Mare (1457-1504) ºi Despot-Voda
(1561-1563), când podgoria a atins o cota
maxima atât prin mãrirea ariei cultivate cu
viþã-de-vie, cât ºi prin calitatea vinului
obþinut. Primele mãrturii cu privire la
suprafaþa cultivatã cu viþã-de vie, pe totalul
podgoriei, dateazã din 1830,  când se
menþioneazã cã 500 de pogoane din cele 720
de la Cotnari aparþineau localnicilor.

Podgoria „Cotnari” face parte din
Regiunea viticolã a Podiºului Moldovei, fiind
situatã  Coasta Cotnari – Harlãu, un segment
important din marea Coasta Moldavã.
Reputatul academician român Valeriu D.
Cotea o apreciazã ca fiind „una dintre cele
mai renumite regiuni viticole din þara
noastrã”. Aceasta regiune se distinge prin
personalitatea viþei-de-vie ºi versanþii bine
însoriþi, prin fineþea vinurilor albe obþinute
aici ºi mai ales pentru dragostea tradiþionalã a
locuitorilor pentru cultura vinului.

Podgoriile sfinte” de la „Cotnari”, cum le-
a numit Dimitrie Cantemir, sunt rodul unei

îndeletniciri strãvechi viti-vinicole. Din
antichitate ºi pânã azi, viþa-de-vie a îmbratisat
neîntrerupt dealurile molcome ale zonei,
profitând din plin de particularitãþile acesteia.
Podgoria este adãpostitã de vânturi ºi de
curenþii locali reci, datorita fenomenului de
„phoenizare” a maselor de aer, ce determinã
un proces de încãlzire. Perioada mai –

septembrie este caracterizatã de o
nebulozitate cu valori reduse, favorizând
insolaþia, creºterea strugurilor ºi acumularea
zaharului. Solurile sunt extrem de favorabile
culturii de viþã-de-vie, cu o textura luto-
nisipoasã, bogate în humus ºi baze
schimbabile. Iatã de ce, „Grasa de Cotnari”,
de exemplu nu s-a adaptat în nicio altã
podgorie din România sau din lume.
Podgoria a fost mereu dãruitã cu „buna
potrivire de oameni înþelepþi þi de la naturã”-
cum scria Mihail Sadoveanu. În timpul
domniei lui Alexandru Ioan Cuza, vinurile de
Cotnari participã, pentru prima datã,  la un
concurs internaþional. Astfel, la Paris, „Grasa
de Cotnari” a obþinut distincþia supremã. De-
a lungul timpului, atât Grasa de Cotnari, cât ºi
celelalte vinuri de la  Cotnari au obþinut un
mare numãr de distincþii la concursurile
internaþionale ºi naþionale de vinuri. Dupã
cum ne sfãtuiesc specialiºtii: „Vinul de
Cotnari nu se bea. El se degusta. El este
promisiune divinã. Dar atunci când însoþeºte
un ospãþ de duratã, bãut cu cumpãtare,
dezvoltã reacþii nobile, uimitoare”.

„ACESTA-I VINUL DE COTNARI!”

Lucrãtor independent în Germania
În baza prevederilor

articolului 39 din Tratatul de
Instituire a Comunitãþii
Europene, cetãþenii statelor
membre U.E.  pot începe o
activitate într-un alt stat
membru, fãrã vreo
constrângere sau aprobare
prealabilã. România este
membrã a U.E. ºi ar trebui ca acei cetãþeni români care doresc sã
înceapã o activitate economicã în Germania sã nu aibe nici o
constrângere. Din pãcate, nu este chiar aºa. Între Germania ºi alte
câteva state, între care ºi România, s-au impus niºte mãsuri
tranzitorii care au fost menþionate în Tratatul de Aderare prin care s-
a limitat accesul pe piaþa germanã a muncii. N-are rost sã vorbim
despre dulãi ºi cãþei ºi egalitatea dintre ei. Angela Merkel a declarat,
la ultima ei venire în România, cã în fiecare an, piaþa germanã a
muncii este din ce în ce mai deschisã muncitorilor strãini ºi cã pânã în
2014 se va deschide complet pentru toþi cetãþenii U.E. adicã ºi pentru
români ºi bulgari care încã nu au acces complet. Adevãrul este cã
Germania are nevoie de imigrare pentru viitorul ei. Întreprinderile se
confruntã cu o lipsã severã de mânã de lucru calificatã de mai mulþi
ani. ‘Se apreciazã cã este nevoie de încã 400.000 de ingineri, 300.000
de infirmiere ºi 77.000 de medici. Chiar miniºtri din guvernul Merkel
cer acum o flexibilizare a dreptului strãinilor ºi propun o reformã
pentru a evita expulzãrile copiilor ºi adolescenþilor bine integraþi.
Kristina Schröder, ministrul familiei, a deblocat recent 400 de
milioane de euro pentru creºe pentru a-i ajuta pe copiii de origine
strãinã sã înveþe limba germanã înainte de a merge la ºcoalã. ªi sunt
ºi alte mãsuri. Problema este cã nemþii sunt astãzi interesaþi mai mult
de creierele din Est, decât de muºchii celor de acolo. Adicã IT-iºti,
medicii, asistentele, inginerii ºi chimiºtii nu vor avea nici o problemã
cu obþinerea permisului de muncã, în timp ce muncitorii, calificaþi sau
nu, vor obtine aceastã aprobare mai greu. Legile (art. 284 II Codul
Social, partea a III-a, coroborat cu art. 39 din Legea privind ºederea)
stipuleazã cã permisul de muncã trebuie sã se obþinã anterior începerii
activitãþii ºi se limiteazã în general pe durata contractului de muncã (
3 luni, 6 luni, 9 luni), dar nu mai mult de un an. (va urma)

În perioada 8-15 septembrie 2011, Institutul
Cultural Român „Titu Maiorescu“ de la Berlin în
colaborare cu Centrul Internaþional de dans fabrik
Potsdam ºi Asociaþia Românã pentru Promovarea
Artelor Spectacolului  a invitat publicul german sã
descopere spectacole româneºti de dans contemporan.
Societate, sex, sentimente – nimic nu a fost tabu, ci
doar privit cu o ironie ascunsã ºi cu mult curaj.
Proiectul „Moving Romania“ se desfãºoarã la Potsdam
ºi este finanþat de Centrul Naþional al Dansului
Bucureºti ºi de Fundaþia Robert Bosch. 

Dansul în România se aflã într-o fazã de
redescoperire. Formatele, limbajul corporal, graniþa
dintre actor ºi dansator dar ºi dintre dans ºi
performance se topesc sub umbrela
neconvenþionalului. Moving Romania este primul
festival de dans contemporan românesc organizat în
spaþiul german.

Andreea Novac, Cosmin Manolescu, Sergiu Matis,
Vlaicu Golcea, Bogdana Pascal, Mihaela Michailov,
Mãdãlina Dan sunt protagoniºtii scenei româneºti de
dans contemporan, care îºi lasã amprenta în întreaga

Europã.
În program au fost:
WHITE WORDS-BLUE HEARTED de / cu

Mihaela Michailov ºi Mãdãlina Dan – Performance
DUET de / cu Vlaicu Golcea ºi Sergiu Matiº –

Performance
PRETEND WE MAKE YOU HAPPY de Andreea

Novac, cu ªtefan Lupu, Alin State, Istvan Teglas –
Performance

DANCE A PLAYFUL BODY de Andreea Novac,
cu Istvan Þeglaº – Performance

SUPERGABRIELA de Cosmin Manolescu, cu
Camille Mutel, Litsa Kiousi, Cosmin Manolescu –
Performance

INCREASING ROMANIAN DANCE – Instalaþie
video despre dansul contemporan românesc de
Bogdana Pascal

ARE WE READY? – masã rotundã cu coregrafi ºi
manageri culturali din România ºi Germania

DANCEe & MUSIC JAM SESSION cu Vlaicu
Golcea.

Institutul Cultural Român 

Moving
Romania -

primul festival
de dans

contemporan
românesc în

Germania
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Drepturile ºederii
în Germania

Continuare din numãrul trecut

În concluzie, conform legii,
dreptul de ºedere se solicitã pentru o
ºedere de peste trei luni în
Germania,  dar se acordã tuturor
cetãþenilor Uniunii Europene cu
drept de liberã circulaþie ºi
membrilor de familie ai acestora
care locuiesc cu ei de cãtre
autoritatea pentru strãini competentã
la nivel local. Aceastã acordare a
dreptului de ºedere nu este din oficiu
aºa cum menþioneazã unele
documente oficiale, fiindcã toþi
solicitanþii trebuie sã prezinte dovezi
cu privire la asigurarea mijloacelor
de subzistenþã pentru Germania,
precum ºi o asigurare de sãnãtate
suficientã pentru respectiva
perioadã. Dacã vreþi sã rãmâneþi o
perioadã mai lungã în Germania ºi
deþineþi asemenea dovezi nu aveþi
nici o emoþie. Dacã nu le deþineþi,
gândiþi-vã cum sã vã faceþi rost de
ele. 

ªedere permanentã
Dar sunt ºi persoane care nu

trebuie sã treacã prin acest proces
complicat pentru obþinerea dreptului
de ºedere. De la 1 ianuarie 2005,
cetãþenii români cu calificare înaltã

(cum ar fi inginerii mecanici, de
telecomunicaþii, I.T., chimiºtii,
oamenii de ºtiinþã, etc) au primit
dreptul de “ºedere permanentã”.
Membrii de familie care însoþesc
aceste persoane au, de asemenea,
dreptul de ºedere permanentã ºi, în
consecinþã, pot sã primeascã o slujbã
în Germania .

ªi studenþii sunt o categorie
privilegiatã. Studenþii care au urmat
cursuri în Germania au dreptul de a
rãmâne în Deutschland timp de un an
dupã absolvire în scopul gãsirii unui
loc de muncã.

N.B.: Pentru mai multe informaþii
vã rugãm sã ne contactaþi la numerele
de telefon din cãsuþa redacþionalã.

Ionela van Rees-Zota
-jurist dreptul român-

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

Sistemul german de siguranþã socialã

Asigurarea de boalã 
Pentru ca boala sau dependinþa de îngrijire sã

nu devinã un risc financiar, toþi lucrãtorii al cãror
venit (începând cu 01.01.2011) este pânã la
nivelul de 3.712,50 euro pe lunã, sunt obligaþi sã
încheie o asigurare de boalã ºi o asigurare contra
riscului de dependenþã obligatorie. Aceastã
asigurare acoperã în mod egal partenerul ºi copiii
asiguratului, dacã aceºtia nu dispun de venituri
proprii sau veniturile sunt modeste. În general,
contribuþia pentru asigurarea de boalã este
15,5% din venit. Jumãtate din contribuþia de
asigurare trebuie sa fie plãtitã de lucrãtor cealaltã
jumãtate de cãtre angajator. Depinde de casa de
asigurãri de boala daca exista costuri
suplimentare (Zusatzbeitrag). Asigurarea privatã
de sãnãtate este posibilã ºi pentru angajaþii care
re- sau încep sã lucreze de la un venit minim de
4.125,00 euro. Pentru lucrãtorii pe cont propriu
existã posibilitatea unei asigurãri private sau
unei asigurãri de sãnãtate voluntare. În acest caz
lucrãtorul trebuie sã plãteascã contribuþia de
15,5% din venitul total. 

Asigurarea socialã contra riscului de
dependenþã este o asigurare contra consecinþelor
pierderii de autonomie. Sunt consideraþi ca
dependenþi, asiguraþii care, din cauza unei boli
sau unui handicap fizic au nevoie de o îngrijire
durabilã, adicã, probabil cel puþin timp de 6 luni,
pentru a-ºi putea îndeplini sarcinile vieþii
cotidiene. Contribuþia pentru asigurarea socialã
de dependenþã este fixatã la 1,95%. ªi aici
jumãtate plãteºte angajatorul si jumãtate
lucrãtorul. Odatã cu înscrierea salariatului de
cãtre angajator la casa de asigurãri de boalã,
angajatul este înregistrat în fiºierele asigurãrii
sociale contra riscului de dependenþã. În caz de

incapacitate de muncã din cauza unei boli,
salariatul poate pretinde plata legalã a
remuneraþiei timp de ºase sãptãmâni. În cazul în
care boala se prelungeºte, prestaþiile de boalã se
plãtesc la un nivel aproximativ de 70% din
remuneraþia netã timp de 78 sãptãmâni
maximum. 

Pentru mai multe detalii ºi alte probleme
juridice nu ezitaþi sã mã contactaþi.

Denise Klüwer
avocatã dreptul german

consiliu ºi reprezentare juridicã
specializare pe dreptul familiei, dreptul

muncii, dreptul de chirie
de asemenea dreptul social, dreptul penal,

dreptul de asigurãri, dreptul de circulaþie ºi
dreptul comercial etc

Termene sunt posibile în Nürnberg /
Erlangen

Tel. 09131/976477
Mobil 0177/2169756

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

POªTA JURIDICÃ 

CCuurriieerr  jjuurriiddiicc  CCuurriieerr  jjuurriiddiicc  CCuurriieerr  jjuurriiddiicc  CCuurriieerr  jjuurriiddiicc  

"VOCEA TA"
ÎN INTIMITATE
"Oricând vã aflaþi

în impas, oricând simþiþi
nevoia unui sfat prietenesc, prietenul
vostru ziarul VOCEA TA ºi specialiºtii
noºtri vã stau la dispoziþie pentru a vã
rãspunde la orice întrebare, oricât de
delicatã sau de complexã. Scrieþi-ne fãrã
reþineri! Nu uitaþi: aveþi în noi prietenul
care sã vã sprijine la nevoie.

„Încep aceste scurte rânduri cu emoþie
pornind de la mãrturisirea cã, din acesta
varã, de când am descoperit „Ziarul
VOCEA TA”, aºtept cu nerãbdare apariþia
numãrului viitor. Vã doresc succes în
editarea lui ºi sunt curioasã sã vãd ce
surprize vor aduce numerele viitoare”.

„Cu câteva zile în urmã, am avut
prilejul sã rãsfoiesc numãrul 8, al
Ziarului „Vocea Ta”. Pentru mine a fost
o surprizã plãcutã sã descopãr cã, în
Germania, poate fi citit un ziar scris în
limba românã. Este o premierã pe aceste
meleaguri. Felicitãri ºi la cât mai mulþi
cititori!”

„Salutãri redacþiei ziarului 
„Vocea Ta”. 

Apreciez iniþiativa dumneavoastrã de
a concepe ºi distribui un ziar în limba
românã. Parcurgându-l am observat cã
oferiþi ºtiri variate, care se referã atât la
România, cât ºi la Germania. L-am citit
cu plãcere ºi îl recomand cu cãldurã ºi
altor cititori. Cu respect!  R.M.”

NE SCRIU CITITORII Talon pentru abonament 
Nume_______________________________________; 

Prenume ____________________________________;

Adresa ______________________________________

_____________________________________________

Telefon _____________________________________;

Doresc un abonament la ziarul VOCEA TA pentru

6 luni          12 luni

(15 euro, transport inclus) (24 euro, transport inclus)

PLATA SE VA FACE ÎN CONTUL
DACIA e.V..

VR-Bank Nürberg
Konto: 1932497
BLZ: 760 606 18

Talonul va fi trimis pe adresa redacþiei:
Hohe Marter 40, 90441 Nürnberg
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Vacanþa s-a terminat ºi
iatã-mã de o zi întoarsã pe
plaiurile þãrii de adopþie. 

Încã mai port în nãri
mirosul algelor, prin pãr fire de nisip, pielea
sãratã de apa marii si dacã închid ochii parcã
mai aud încã  murmurul valurilor. 

Am adus cu mine impresii, gânduri scurte
cumulate într-un colaj de vacanþã. Vacanþã
care acasã petrecutã nu va semãna niciodatã
cu vacanþele normale, când îþi închizi Handy-
ul ºi te doreºti mãcar pentru câteva zile rupt de
vuietul cotidianului, de stressul zilnic, de grija
maldãrului de hârtii de rezolvat sau de
treburile gospodãreºti. 

Vacanþã acasã însã, îþi dã senzaþia liniºtii
cã pãºeºti pe pãmânt cunoscut de care þi-a fost
dor, în suflet având trãirea bateriilor puse la
încãrcat cu seva din care eºti plãmãdit. 

Sezonul Estival aduce la malul Mãrii
Negre de la un capãt la altul evenimente peste
evenimnente, ceea ce cu ani în urmã
reprezenta numai intervalul Vama Veche-
Mamaia ajungând astãzi sã se extindã dincolo
de Nãvodari, spre Sulina, colþ de Deltã
îmbrãþiºatã cu marea care devine pe zi ce
trece tot mai interesantã ºi tot mai atrãgãtoare.
Nu existã loc în care sã nu se întâmple ceva,
totul e un zumzet, litoralul trãieºte verile din
plin ºi face tot posibilul ca acest lucru sã nu

rãmânã neauzit. 
Faptul cã Întâlnirea Românilor de

Pretutindeni „Callatis“/“Hai acasã!“ nu s-a
mai defãºurat la Mangalia în acest an, nu am
simþit sã fi întristat prea mult pe cineva. Deºi
toatã lumea ºtia cã evenimentul va avea loc la
Roma, comentând mai mult sau mai puþin
acest fapt, au ºtiut sã se simtã bine, sã cânte,
sã râdã ºi sã aplaude la celelalte festivaluri din
Mangalia, þinute lanþ ca un ºirag de perle,
Festivalul Mangalia fiind un festival de sunet
ºi luminã, unde nelipsite au fost artificiile ºi
demonstraþiile aviatice surprizã. În final am
rãmas cu senzaþia, deºi poate mã înºel, cã
dacã cineva a pierdut din aceastã poveste,
aceia am fost tot noi, cei care am pierdut
drumul spre… „acasã“.  Ceva tot aº avea de
obiectat, anume cã dacã nu posezi automobil
ºi nu doreºti nici sã înnoptezi în Mangalia,

atunci ai pur ºi simplu ghinion, dupã orele
19.30 nu mai circulã nimic din oraº sau spre
oraºul, municipiu de judeþ. 

Nu pot sã nu amintesc de festivalurile
þinute la Vama Veche ºi Constanþa deja
consacrate, pe lângã ele însã apãrând ºi altele
noi, magnetizând publicul.  Plãjile au fost ºi
ele în acest an pline, oferte felurite.

Mai este însã mult de muncã, aºteptãm cu
interes sã vedem modificãrile promise de
Minister ºi primãrii, în care vechile clãdiri
monument sã fie restaurate, plãjile sã fie
lãrgite ºi reamenajate, personalul calificat si
zâmbitor, preþuri rezonabile ºi, nu în ultimul
rând sã se punã o data STOP construirii
monºtrilor de beton direct pe plajã care nu fac
decât sã umbreascã soarele bãtrânelor noastre
staþiuni.

Daiana Matieº

Reporter de vacanþã 
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SUDOKU 

INTEGRAMÃ

CONCEPTUL INFORMATIC “BUCLÃ”
Pentru cei care nu cunosc conceptul de „buclã”, din

informaticã, oferim aici explicaþiile clarificatoare pentru a
înþelege ce se întâmplã atunci când se spune despre un
program de calculator cã „intrã în buclã” (looping).

Directorul unei firme îi spune secretarei:
- Vom pleca pentru o sãptãmânã în strãinãtate la un

congres ºi sper sã ne simþim bine împreunã. Fã toate pregã-
tirile necesare pentru cãlãtorie... Secretara îºi sunã soþul:

- Voi pleca cu ºeful la un congres, în strãinãtate, pentru
o sãptãmânã. Te rog, dragul meu, ai grijã de tine în acest
timp.

Soþul îºi sunã amanta:
- Nevastã-mea pleacã în strãinãtate pentru o sãptãmânã.

Hai sã ne petrecem sãptãmâna asta împreunã, prinþesa
mea...

Amanta, care este învãþãtoare la o ºcoalã particularã, îºi
anunþã copiii:

- Pentru cã sãptãmâna viitoare am de rezolvat o
problemã, voi lipsi de la ºcoalã. Deci sãptãmâna viitoare nu
veniþi la ºcoalã.

Unul dintre copii, pentru cã îºi iubeºte foarte mult
bunicul, fuge la el ºi îi spune:

- Bunicule, sãptãmâna viitoare nu trebuie sã merg la
ºcoalã. Mi-ai promis cã dacã vom avea timp liber vom
merge la munte împreunã.

Bunicul, (care este directorul din aceastã istorioarã) îºi
iubeºte foarte mult nepotul. Ca urmare, o sunã pe secretarã
ºi îi spune:

- Nepotul meu m-a rugat sã-mi petrec sãptãmâna
viitoare cu el, aºa încât nu vom mai merge la congresul din
strãinãtate. Te rog fã demersurile de anulare a cãlãtoriei.

Secretara îºi sunã soþul:
- Directorul ºi-a anulat cãlãtoria aºa încât vom rãmâne

împreunã, dragul meu...
Soþul îºi sunã amanta:
- Nu ne mai putem petrece sãptãmâna viitoare împreunã

pentru cã soþia mea nu mai pleacã în cãlãtorie.
Amanta îi anunþã pe copiii de la ºcoalã :
- Problema pe care o aveam s-a rezolvat aºa încât

sãptãmâna viitoare toatã lumea vine la ºcoalã.
Copilul îi spune bunicului:
- Bunicule, sãptãmâna viitoare mergem la ºcoalã aºa cã,

îmi pare rãu dar nu mai pot sã-þi þin companie.
Bunicul director îºi sunã secretara :
- Nepotul meu tocmai m-a sunat sã-mi spunã cã nu mai

poate petrece sãptãmâna viitoare cu mine. Ca urmare,
continuã pregãtirile pentru plecarea la congres...

Acum aþi înþeles ce înseamnã “buclã”?

Culeasã de Mircea Monu, Râmnicu Vâlcea, România

FOLCLOR INTERNIST ROMÂNESC

O soþie însãrcinatã se trezeºte în
miez de noapte:

- Bãrbate vreau melci!
Bãrbatul pleacã în parc, gãseºte

câþiva melci pe care-i pune în buzunar
dar în drum spre casã se întâlneºte cu o
fostã iubitã care îl invitã la ea pentru a
face amor. Bãrbatul acceptã ºi se trezeºte
dimineaþa cã a uitat de soþie. Ajunge
acasã ºi scoate toþi melcii din buzunar
aºezându-i în faþa uºii

- Unde ai fost nenorocitule?
- Hai, bãieþi, hai ca mai aveþi un pic. 

- Doctore, soþul meu are grave
tulburãri psihice. Uneori ore întregi îi
povestesc ceva, apoi constat cã el nu a
auzit un cuvânt. Ce boalã sã fie oare ?

- Aceasta nu e boalã doamnã, e un dar
de la Dumnezeu!

Bula în maºinã: la un moment îl
depãºeºte o gãinã. Apasã pe accelerator,
n-o ajunge. Dupã câþiva km ajunge la o
fermã ºi-l întreabã pe þãran:

- Ce fel de gãini sunt acestea? E
prima datã când vãd sã fugã aºa de
repede o gãinã.

- Da, e noua specie, pentru carne.
- ªi-i gustoasã carnea?
- Nu se ºtie, nu le putem prinde.

Bulã la restaurant:
- Chelner!
- Da, vã rog…

- Mai prãjeºte-mi puþin puiul asta, cã
mi-a mâncat toatã salata!

Un inspector de sãnãtate viziteazã
un spital de nebuni. Cum toatã ziua a fost
ocupat cu alte treburi, ajunge la spital
mai spre searã. Intrã în spital ºi urcã spre
biroul directorului, care era la etajul trei.
Ca în toate spitalele româneºti, ºi în
acesta pe casa scãrii nu era nici un bec,
deci era pe acolo întuneric. ªi cum urca
el, ajunge la etajul întâi, acolo pac! se
trezeºte cu un ºut în fund… dar nu vede
pe nimeni. La etajul urmãtor, la fel…
când ajunge la trei primeºte trei ºuturi.
Pânã la urmã, ajunge la director în birou
ºi-l întreabã furios care-i treaba cu
ºuturile.

- Aaa, zice directorul, ãsta e modul
nebunilor de a spune “bunã ziua”.

- Dar la etajul trei am primit trei
ºuturi!

- Mda, v-aþi întîlnit cu bâlbâitu.
Bulã apare în faþa ofiþerului stãrii

civile cu o fatã de 14 ani. Acesta îi explicã:
- Din pãcate, la aceastã vârstã nu vã

pot cãsãtori decât cu acordul scris al
pãrinþilor fetei.

- Hmm!… Cine crezi tu cã e ãla care
stã cu puºca la intrare?

Iþic ºi ªtrulã se prezintã în faºa
rabinului. Iþic îi spune:

- Rabbi, am o disputã cu ªtrulã.

Lãmureºte-ne. Spune-mi, negru e
culoare?

Se uitã rabinul în Talmud ºi îi spune:
- E culoare. În Talmud scrie cã

trebuie sã te îmbraci în negru când moare
cineva.

- Dar albul e culoare?
- Da, în Talmud zice cã mireasa se

îmbracã în alb.
Iþic, adresându-se lui ªtrul:

- Ai vãzut cã televizorul pe care þi l-
am vîndut era color!

De ziua soacrei, Bulã se prezintã
cu un pacheþel într-o mînã ºi cu o puºcã
în cealaltã.

- La mulþi ani, mamã soacrã! Þi-am
adus o pereche de cercei de aur.

- Mulþumesc, ginericã. Dar cu puºca
ce vrei sã faci?

- Pãi de gãuri în urechi nu ai nevoie?

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