ªi vocea ta
poate fi auzitã!
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Ziua Unitãþii Germaniei: este important ca þara
noastrã sã fie prezentã cu propriul consulat la Sibiu
Câteva sute de reprezentanþi ai
instituþiilor de stat, ai mediului
academic, ai celui economic ºi ai
societãþii civile au rãspuns invitaþiei
consulului Judith Urban de a
sãrbãtori împreunã Ziua Unitãþii
Germane. În cadrul recepþiei oferite
de Consulat, deputatul Klaus
Brähmig a subliniat importanþa
Sibiului în relaþia României cu
Germania.
Liderul facþiunii CDU/CSU din
Bundestag, deputatul Klaus
Brähmig a fost oaspetele de onoare
al evenimentului ce a avut loc luni 3
octombrie a.c., seara, la Hotel
Hilton. În cuvântul sãu, consulul
Republicii Federale Germane la
Sibiu, Judith Urban, a amintit de
numeroasele contacte oficiale între
autoritãþile germane ºi cele din
Sibiu. Evident, a fãcut referire ºi la
recenta vizitã a preºedintelui
Federal, Joachim Gauck, în
România, prilej cu care acesta a
vizitat, alãturi de preºedintele Klaus
Iohannis, Sibiul ºi Cisnãdia. ”Am
avut prilejul, acum patru sãptãmâni,
în Berlin, sã discut personal cu
domnul preºedinte federal ºi pot sã
vã mãrturisesc cã a þinut sã
sublinieze încã o datã cât de mult i-

De ce e unicã Transilvania?

a fãcut plãcere vizita din Sibiu ºi
Cisnãdie, care i-a rãmas profund în
memorie”, a amintit Judith Urban.
Astfel de vizite consolideazã
legãturile dintre cele douã þãri, a
apreciat consulul, care preconizeazã
ºi un 2017 cel puþin la fel de dens
din acest punct de vedere. ”Ne
aºteptãm sã ne bucurãm de
numeroase evenimente: 500 de ani
de reformã, 10 ani de când Sibiul a
fost Capitalã culturalã europeanã,
Ziua Bisericii Evanghelice care va
avea loc la Braºov, 50 de ani de
relaþii diplomatice dintre România
ºi Republica Federalã Germania,
întâlnirea internaþionalã a saºilor
care va avea loc la Sibiu, precum ºi

200 de ani de existenþã a Muzeului
Brukenthal din Sibiu, ca sã
menþionãm doar câteva dintre
aceste evenimente. Cu siguranþã cã
aceste jubilee ºi zile de comemorare
vor aduce din nou o serie de vizite ºi
delegaþii în Transilvania ºi fiecare
dintre aceste vizite va contribui la
creºterea ºi consolidarea pe viitor a
relaþiilor dintre Transilvania ºi
Germania”, a spus Judith Urban. Ea
a mulþumit pentru buna colaborare
atât colaboratorilor sãi din cadrul
Consulatului German din Sibiu, cât
ºi instituþiilor de stat ºi private care
au colaborat pentru ”organizarea cu
succes a numeroase delegaþii ºi
vizite particulare”.

De vizita preºedintelui federal
Joachim Gauck, dar ºi de relaþiile
culturale ºi economice manifestate
între Germania ºi, mai ales,
Transilvania, a amintit ºi deputatul
Klaus Brähmig. ”În anul 2016,
Germania ºi România sunt parteneri
apropiaþi într-o Europã liberã ºi
unitã. În anul 2017, putem aniversa
împreunã 25 de ani de la încheierea
Tratatului de prietenie germanoromân. Aºadar este corect ºi
important ca þara noastrã sã fie
prezentã permanent în Transilvania
cu propriul consulat, aici, la Sibiu, ºi
sã asigure legãturi diverse cu
societatea româneascã. Dumneavoastrã, stimatã doamnã Urban, ºi
colaboratorii
dumneavoastrã
depuneþi o muncã foarte valoroasã
pentru þara noastrã”, a apreciat
politicianul german. Pentru el,
unicitatea Transilvaniei în peisajul
european este datã de ansamblul
bisericilor fortificate, vãzute drept
”un catalizator de identitate
important”.
Deputatul german a fãcut ºi un
apel la aprecierea libertãþilor de care
se bucurã cetãþenii Germaniei ºi ai

României. ”Gradul de libertate de
care ne bucurãm astãzi nu a cãzut
din cer ºi nu este gratuit. Un
consens sub aspectul conþinutului ºi
o strânsã solidaritate politicã în
Europa sunt, astãzi, mai
importante decât oricând (…).
Libertatea trebuie apãratã de
fiecare datã, chiar ºi prin
participarea activã a cetãþenilor la
viaþa publicã. Ca cetãþean din
Germania de Est, care în decursul
multor ani din viaþã nu a avut altã
oportunitate de a alege, mã
descumpãneºte faptul cã la noi, în
Germania, se înregistreazã de
fiecare datã o participare redusã la
vot, respectiv politicienii populiºti
se bucurã de o asemenea susþinere
largã. ªi în România este prezent
acest fenomen al unei retrageri a
cetãþenilor spre viaþa privatã. Cum
este posibil ca astãzi sã existe
oameni care nu ºtiu sã aprecieze
alegerile libere ºi echitabile, mai
ales dupã experienþele noastre
comune în ceea ce priveºte lipsa de
libertate resimþitã pânã la finalul
anilor ’80 ai secolului trecut?”, s-a
întrebat deputatul german.
de Traian Deleanu
http://www.turnulsfatului.ro
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Transilvania, Moldova, Bucovina ºi Maramureºul
în cel mai nou documentar Wild Carpathia
Cel mai recent documentar
din seria Wild Carpathia a fost
lansat acum câteva zile în
România. Realizatorul filmelor,
jurnalistul britanic Charlie
Ottley, a muncit mai bine de un
an pentru cel de-al patrulea
episod. Spune cã îl dedicã
generaþiei actuale ºi cã l-a
realizat pentru promovarea ºi
protejarea patrimoniului natural
al României de care este absolut
îndrãgostit.
”Vreau sã fac ºi alte filme
aici în România despre
vânãtorile ilegale, distrugerile
ilegale de pãdure ºi dispariþia
satelor cu o puternicã încãrcãturã
culturalã”, afirmã Charlie Ottley.
”În acest ultim episod, Wild
Carpathia
vom
parcurge
schimbarea anotimpurilor, de la
toamna glorioasã, la adâncurile
iernii ºi pânã la ivirea

primãverii”, a explicat Charlie
Ottley.
Charlie Ottley ºi echipa sa de
jurnaliºti britanici au încheiat în
varã cel mai recent documentar
din seria ”Wild Carpathia Season of Change”.
Fascinat de România, Ottley

a ales ca documentarul sã
suprindã schimbãrile care ar
trebui sã aibã loc în comunitãþile
mici de la noi.
”Este o metaforã frumoasã.
Pentru cã România se schimbã,
oamenii se trezesc la realitatea
care ne aratã cã pãdurea a fost

distrusã. Companiile mari din
vest vin aici ºi curãþã tot ce
înseamnã pãdure ºi iau peste trei
hectare de lemn în fiecare orã”, a
spus Charlie Ottley.
Pentru
acest
episod
britanicul ºi echipa sa au muncit
14 luni - în total peste 100 de ore
de filmãri în Transilvania,
Moldova,
Bucovina
ºi
Maramureº.
De asemenea, britanicul ºi-a
dorit ca muzica acestui
documentar sã fie autenticã,
astfel încât a apelat la un
compozitor român.
”Pentru mine a fost o mare
bucurie ºi onoare sã aud cã îmi
va folosi muzica în documentar,
ºi mie imi place foarte mult
natura ºi e scrisã muzica într-un
fel care chiar se potriveºte cu
imaginile cu natura, cu peisajele
filmate din dronã, filmãri

aeriene”, a spus compozitorul
Mihai Toma.
Impresionat de locurile
pitoreºti din România, Charlie
Ottley se gândeºte deja la
urmãtoarele producþii.
”Vreau o pauzã sã fac alte
lucruri, am ºi alte proiecte.
Lucrez ºi la o piesã, dar vreau sã
fac alte filme aici în România
despre
vânãtorile
ilegale,
distrugerile ilegale de pãdure ºi
dispariþia satelor cu o puternicã
încãrcãturã culturalã”, promite
Charlie Ottley.
Pânã acum filmul a fost
difuzat în peste 100 de þãri ºi
primele trei pãrþi au fost traduse
în 11 limbi. Documentarul Wild
Carpathia a fost catalogat de
critici ca fiind unul dintre cele
mai frumoase filme despre
România.
http://www.tribuna.ro

Biserica - un stâlp neclintit ºi o temelie a Adevãrului
Biserica, înþeleasã ca locaº de
închinare, este cerul cel de pe
pãmânt, este aºezãmântul sfânt
întemeiat de Domnul nostru Iisus
Hristos, prin întruparea, moartea ºi
învierea Sa, ºi, apoi, desãvârºit, prin
pogorârea Duhului Sfânt ºi prin
propovãduirea ºi jertfa Sfinþilor
Apostoli ºi a urmaºilor lor - martiri,
episcopi, preoþi, diaconi ºi toþi
sfinþii. Biserica este, deci, obºtea
tuturor creºtinilor care cred în
Hristos, care mãrturisesc aceeaºi
dreaptã credinþã în Tatãl, Fiul ºi
Duhul Sfânt ºi care ascultã de
slujitorii sfintiþi rânduiþi de Sfinþii
Apostoli ºi de urmaºii lor.
Biserica întemeiatã de Hristos
este dumnezeiascã, este una, cãci
unul este ºi Hristos întemeietorul ei,
ºi este veºnicã. ”Este un trup ºi un
Duh, precum ºi chemaþi aþi fost la o
singurã nãdejde a chemãrii voastre;
Este un Domn, o credinþã, un botez,
un Dumnezeu ºi Tatãl tuturor, Care
este peste toate ºi prin toate ºi întru
toþi.” (Efeseni 4, 4-6)
Sfântul Apostol Pavel ne învaþã

cã Hristos este Cap al Bisericii, iar
Biserica întemeiatã de El este trupul
lui Hristos (Efeseni 1, 22-23)
Mântuitorul Hristos a întemeiat
Sfânta Biserica pentru ca: sã
mãrturiseascã ºi sã apere dreapta
credinþã pe pãmânt, pe care a
descoperit-o Dumnezeu în Sfânta
Scripturã ºi în Sfânta Tradiþie; sã
adune ºi sã uneascã sub
acoperãmântul ei, ca o mamã, toate
neamurile care cred în Hristos ca
Fiu al lui Dumnezeu; sã înveþe, sã
conducã ºi sã sfinþeascã lumea prin
Sfânta Evanghelie ºi harul Duhului
Sfânt dat Apostolilor ºi preoþilor
Bisericii rânduiþi de ei; sã menþinã
pe pãmânt pânã la sfârºitul
veacurilor Sfânta Liturghie ºi toate
sfintele slujbe de laudã, de
mulþumire ºi de cerere, spre slava
Preasfintei Treimi; sã mântuiascã
toatã lumea prin dreapta credinþã în
Dumnezeu, prin harul Duhului
Sfânt, pe care îl primim la Bisericã
prin Sfintele Taine, ºi prin lucrarea
faptelor bune.
Prin firea sa Dumnezeiesc-

omeneascã, Biserica este, fãrã
îndoialã, un organism fãrã
asemãnare în lumea pãmânteascã.
Este atelierul Dumnezeiescomenesc al sfinþirii oamenilor, ºi al
sfinþirii prin oameni, a celorlalte
zidiri...este
o
farmacie
duhovniceascã, unde fiecare gãseºte
leac pentru sine împotriva
sãgetãrilor pãcãtoase.
Biserica lui Hristos este pe
pãmânt, un stâlp neclintit ºi o
temelie a Adevãrului: ” Ca sã ºtii,
dacã zãbovesc, cum trebuie sã
petreci în casa lui Dumnezeu, care
este Biserica Dumnezeului celui
viu, stâlp ºi temelie a adevãrului.”(I
Timotei 3, 15)
Biserica, locaº de închinare,
este locul sacru de care ne leagã
atâtea lucrãri sfinte din viaþa
noastrã. Aici ne-am botezat, ne-am
miruit, ne-am cununat, am primit
Taina
Spovedaniei,
ne-am
cuminecat, am primit Sfântul
Maslu… Avem nevoie de Bisericã
pentru cã ea e chiar prezenþa ºi
lucrarea lui Dumnezeu în lume. El a

întemeiat-o, El e capul ei ºi El e viu
ºi lucrãtor în ea!
Fiecare
generaþie
îºi
construieºte propria bisericã, în ºi
prin care sã-ºi dobândeascã, la nivel
personal ºi comunitar, sensul,
împlinirea ºi mântuirea...O Casã a
Tatãlui Ceresc în care sã se poatã
ruga împreunã lui Dumnezeu, 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....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”.
Biserica, râul cel purtãtor de
viaþã care curge neîncetat prin
veacuri, îl transformã prin
activitatea ei sfinþitoare pe omul
societãþii modern, dintr-un simplu
cetãþean
într-un
potenþial
moºtenitor al Împãrãþiei Cerurilor.
Sã nu uitãm cã fiecare dintre noi

suntem o cãrãmidã duhovniceascã
din marea clãdire a Bisericii lui
Hristos. Sã rãmânem cuminþi în
acest zid socotindu-ne legaþi de
celelalte cãrãmizi cu mortarul
iubirii.
Doar în Biserica lui Hristos
învãþam ce este inocenþa ºi
puritatea, ce este blândeþea ºi ce este
iubirea. Vom afla care este rostul
nostru în lume, care este sensul
existenþei noastre. Spre uimirea
noastrã, vom afla cã viaþã noastrã
nu sfârºeºte în moarte, ci în înviere;
cã existenþa noastrã este spre
Hristos ºi cã lumea nu este doar un
moment gol, în care sã stãpâneascã
neantul. Vom avea o nãdejde ºi
nãdejdea ne va face tari. Vom avea
o credinþã ºi credinþa ne va mântui.
Vom avea o dragoste ºi dragostea
ne va face buni.
Dragi citirori sã vã ajute Tatãl
Ceresc sã mergeþi la Sfânta Bisericã
ºi sã întraþi în aceastã ”corabie”,
singurul mijloc prin care puteþi
strãbate marea vieþii pentru a ajunge
în Împãrãþia lui Dumnezeu!
Adriana-Lucia Ciugudean
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De ce poartã preoþii reverende negre?
De curând am vizitat pentru douã zile Sibiul
pentru a participa la o întâlnire cu foºti bursieri ai
cursului de limba germanã, oferit studenþilor
teologi ortodocºi din Sud-Estul Europei de cãtre
Biserica Evangelicã din Germania. Mãrturisesc
faptul cã oraºul lui Hermann mi-a rãmas în suflet
dupã numai opt luni de locuit în el.
De aceastã datã plimbându-mã pe strãduþele
din jurul Pieþei Mari, am intrat în mai multe
librãrii, printre care ºi cea a Mitropoliei. Am
rãsfoit cãrþi ºi reviste ºi printre ele mi-a cãzut în
mânã o carte intitulatã 200 de întâmplãri nostime
din viaþa Pãrinþilor scrisã de Romeo Petrasciuc,
editor, poet, epigramist ºi jurnalist.
Referitor la întâmplãrile nostime din carte,
autorul scrie: „La vremuri de of ºi vai, sã
zâmbeºti e un medicament, luat din raftul cu
buline al farmaciei de cuvinte prin care
Dumnezeu a bucurat limba românã“. Cu acordul
vostru, al cititorilor ºi dacã voi primi semnale
favorabile, vã voi împãrtãºi din când în când câte
o întâmplare din aceasta nostimã, spre a ne mai
descreþi frunþile ºi sufletele pline de suferinþe,
necazuri ºi uneori de lipsuri.
Vã las acum sã vã bucuraþi ºi sã vã destindeþi:
Klaus Kenneth (autorul volumului „Douã
milioane de kilometri în cãutarea Adevãrului“,
fost yoghin ºi cãlugãr budist), abia aflând de
Ortodoxie, novice întru totul în ceea ce priveºte
credinþa drept-mãritoare ºi specificul ei, îl
întreabã la un moment dat pe Pãrintele Sofronie
Saharov (stareþul mãnãstirii Essex, Anglia, cel
care îl ºi convertise pe Klaus la Ortodoxie), întro discuþie purtatã într-un apartament din

Lausanne:
Pãrinte, de ce voi, preoþii, purtaþi veºmintele
acestea lungi ºi negre? De ce preferaþi culoarea
aceasta atât de sobrã ºi închisã?
Pãrintele Sofronie îl privi lung, deloc
încurcat, ºi îi spuse:
Klaus, uitã-te, te rog, pe geam. Spune-mi, ce
maºini vezi. A, ºi ce culoare au?
Un Audi roºu, un Volkswagen galben, un
Mercedes negru, o Skoda albastrã, un Fiat alb...
Foarte bine! Care dintre ele ºi s-a pãrut cea
mai buna, cea mai tare?
Mercedesul negru!
Vezi, de aceea ne îmbrãcãm noi, preoþii, în
negru...
Preot Ionuþ Pãun
Bamberg
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Cu sau fãrã FACEBOOK?
Existã viaþã ºi dupã FACEBOOK
S-a împlinit aproape o lunã de când mi-am dezactivat contul de pe binecunoscuta
reþea de socializare -Facebook. Nu am crezut deloc cã îmi va fi atât de uºor sã reunþ la ceva
de care, sincerã sã fiu, eram cam obsedatã. Toatã ziua eram cu mâinile pe telefon pentru a
mai vedea noutãþile, dar nu în cele din urmã pentru a posta o parte din activitãþile mele zilnice
alãturi de cei dragi. A fost un click, a fost un moment în care mi-am spus: „ pânã aici, Ionela,
ai nevoie de o pauzã”. ªi am apãsat acel buton, unde scria DEZACTIVARE. Trebuie sã
recunosc cã nu puþine au fost momentele când mi-am neglijat familia, rãspunzând atunci,
pe loc , unor persoane care îmi adresaserã întrebãri cu privire la rezolvarea diverselor
probleme. Oameni noi, oameni vechi, prieteni virtuali noi sau vechi, care, în fiecare zi, îmi
luau din timpul pe care trebuia sã îl petrec alãturi de familia mea. Nu era vina lor, era vina
mea, cã nu am ºtiut sã spun NU, atunci când trebuia. Nu sunt genul de om care amânã
sau care refuzã semenii atunci când au nevoie de ceva anume, dar nu am puterea sã spun
NU, niciodatã. Mi-am sacrificat ani buni, dãruind cu drag celor din jurul meu ceea ce ºtiam
mai bine, oferind consultaþii în domeniile: juridice, sociale, culturale, informaþii despre
integrarea migranþilor ºi despre multe alte aspecte din viaþa cotidianã. Am fãcut cu drag
acest lucru ºi îl voi face în continuare, punându-mi la dispoziþie timpul ºi cunoºtinþele pentru
cei care au nevoie, dar nu pe acest site de socializare. La telefon, e-mail sau whatsap.
Cu sau fãrã FACEBOOK? Momentan, fãrã! De la anul, mai vedem!
Dar trebuie sã vã spun ºi partea cea mai frumoasã a lucrurilor. Acea parte pe care acest
site de socializare nu mi-a oferit-o. De când mi-am dezactivat contul, o parte dintre prieteni
mã sunã mai des, pentru a mã întreba ce fac, îmi trimit mesaje pe e-mail ºi îmi povestesc
ce au mai fãcut. Familia îmi este mai aproape. Niciodatã în ultimii ani, nu am fost atât de
des sunatã ºi cãutatã de cei dragi (live), cum am fost în acest timp. Grija lor, a voastrã mia dat un surplus de încredere cã am alãturi de mine oameni minunaþi, prieteni adevãraþi.
Dacã pânã acum nu eram cãutatã, citez pe una dintre prietene: „am vãzut pe FB cã eºti bine
ºi ce faci”, acum am onoarea, aº putea spune, de a vorbi cu voi la telefon, de a bea o cafea
împreunã sau a ne depãna în scrisul electronic ultimele lucruri pe care le-am fãcut.
Cu sau fãrã FACEBOOK?! Prietenii, familia ºi copii au votat deja. „Ne este mai bine aºa,
ne eºti mai aproape ºi ai timp pentru noi” Cei care au nevoie de o consulatnþã, de o
informaþie , mã gãsesc la telefon sau pe e-mail. Concluzia? Existã prietenii , colaborãri foarte
bune ºi dincolo de FACEBOOK.
Ionela van Rees- Zota
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Seratã culturalã la MehrGenerationenHaus-Schweinau din Nürnberg

Lansarea volumului „EROII IMPOSIBILULUI“
Existã momente în care bucuria
de a fi în preajma unor oameni dragi
îºi gãseºte împlinirea în mod firesc
ca ºi cum anumite lucruri ºi
evenimente se întâmplã de la sine
din simplul motiv cã aºa trebuiau sã
fie. Prezentarea volumului de
interviuri „EROII IMPOSIBILULUI „de Liliana Moldovan se
înscrie pe fãgaºul unui astfel de
moment. Desfãºuratã în 4 octombrie
la Nürnberg, întâlnirea organizatã, la
MehrGenerationenHaus
dun
Schweinau, de Ionela van ReezZota, preºedinta Asociaþiei Dacia
e.V. din localitate, a avut un dublu
scop ºi anume : prezentarea
volumului cu poveºtile de succes a
15 persoane cu dizabilitãþi din
România ºi din lume, dar ºi
posibilitatea cititorilor români din
Nürnberg de a cunoaºte ºi de a intra
în dialog cu Liliana Moldovan,
redactor voluntar la publicaþia
tipãritã VOCEA TA, ziar oferit
românilor stabiliþi în Germania,

Austria, Belgia ºi Olanda, dar ºi la
Agenþia de Presã Aºii Români din
aceeaºi localitate.
Seara culturalã desfãºuratã la
Nürnberg a debutat cu un fragment
mãrturisitor comunicat cu cãldurã de
preºedinta Asociaþiei Dacia e.V. care
a prezentat publicului câteva
momente importante ale colaborãrii
cu Liliana Moldovan, începând cu
proiectul „Nu lãsaþi limba românã sã
moarã”, destinat înfiinþãrii unei
biblioteci româneºti la Nürnberg,
continuând cu contribuþia Lilianei ºi
a celorlalþi membri ai colectivului
redacþional la realizarea ziarului
VOCEA TA, ajuns la numãrul 64 ºi
la susþinerea Agenþiei de presã AªII
ROMÂNI. A urmat, cum e ºi firesc,
prezentarea de cãtre autoare a
volumului EROII IMPOSIBILULUI, o carte de interviuri apãrutã în
acest an la Editura Ecou Transilvan
din Cluj-Napoca. Dupã cum rezultã
ºi din titlu, volumul „EROII
IMPOSIBILULUI“ face parte din

categoria cãrþilor motivaþionale care
oferã modele de viaþã exemplare, iar
mesajul central pe care îl transmite
este acela cã viaþa persoanelor care
nu se pot deplasa, au deficienþe de
vedere sau de auz, nu este un ºir
neîntrerupt de tragedii, ci dimpotrivã
poate fi o admirabilã sumã de

realizãri ºi împliniri.
Liliana
Moldovan ºi-a propus sã promoveze
aceastã ideee prin intermediul
acestui volum de interviuri - al
patrulea pe care la scris, dintr-un ºir
de 6 cãrþi publicate, o carte unicã pe
piaþa editorialã româneascã în
legãturã cu care, prefaþatorul cãrþii,

dr. Marius Paºcan, mãrturisea : „Mã
bucur cã astfel de repere ºi modele se
aflã încã, adeseori, nebãnuit de
aproape de noi…“. (fragment din
Prefaþã). Publicul prezent la lansare,
intrat în rezonaþã cu relatãrile
emoþionante despre viaþa unor artiºti,
pictori, fotografi, anteprenori ºi
maratoniºti cu dizabilitãþi din þarã ºi
din strãinãtate, a înþeles cã, pe lângã
compasiune,
persoanele
cu
dizabilitãþi au nevoie în primul rând
de încurajare ºi de încredere, fiindcã,
dupã cum bine spunea Liliana :
„Oamenii cu dizabilitãþi sunt aºa
cum sunt , pentru a ne ajuta sã facem
lumea mai bunã“. Punctul culminat
al evenimentului a fost pregãtit de
domnul Klaus Gross, Consilier
financiar la Deutsche Vermögungsberatung , care a oferit invitatei
din România un Premiu (500 Euro )
cu ocazia lansãrii cãrþii EROII
IMPOSIBILULUI,
dorindu-i
autoarei eroine mult succes în viaþã.
Voi încheia acest articol cu
speranþa cã serata culturalã din 4
octombrie 2016, de la MehrGenerationenHaus dun Schweinau din
Nürnberg va rãmâne în amintirea
publicului, a organizatorilor - Ionela
van Rees Zota, ºi dl. Klaus Gross ,
dar mai ales a scriitoarei Liliana
Moldovan, ca un eveniment memorabil ce a stat sub semnul surprizelor
neaºteptate, a întemeierii de noi
prietenii ºi a respectului pentru
persoanele cu dizabilitãþi din lumea
largã.
Ionela van Rees-Zota

Teatrul Coquette vã prezintã
Prinþesa ºi bobul de
mazãre
Spectacolul, pus în scenã
dupã frumosul basm scris de
H.C. Andersen, cu un umor
adecvat copiilor, este primul
spectacol care a prins contur în
urma experienþei minunate
alãturi de copii, la Atelierul de
Poveºti.
Prinþul (puþin mofturos, fie
vorba între noi) trebuie convins
sã se cãsãtoreascã, pentru binele
împãrãþiei. Cum îºi gãseºte
prinþul perechea, dacã el nici nu
vrea sã audã de însurãtoare? Se
pare cã nici una dintre prinþese
nu este cea potrivitã, pentru cã el
îºi doreºte o prinþesã adevãratã.
Cum se poate dovedi cã o
prinþesã este prinþesã adevãratã?
Se întâmplã însã un ºir întreg
de coincidenþe, care fac ca într-o
searã, pe furtunã, la poarta
palatului sã batã o frumoasã fatã.

Sã fie ea oare cea aleasã? La ce
probe este supusã? Vom vedea
dacã împãrãteasa va reuºi sã
ridice blestemul zânei asupra
prinþului. Un spectacol care
readuce în prim plan unul dintre
frumoasele basme ale copilãriei.
Îi invitãm pe copiii de toate
vârstele sã se bucure de el!
Cu: Ruxandra Bãlaºu, Mihai
Cãpãþînã ºi Ingrid Bonþa

Scenografia:
Divrician

Daniel

Valsul Hazardului
Un spectacol ca o spumã de
ºampanie. Personajele trec ca
într-un dans nebun de la seducþie
la furie, de la disperare la extaz,
de la dragoste la urã. Totul este
ca un joc ale cãrui atuuri sunt
replicile ºi a cãrui mizã creºte cu

fiecare minut. Finalul aduce o
rãsturnare de situaþie total
neaºteptatã.
O femeie face un accident
cu maºina ºi ajunge sã rãspundã
în faþa unui Înger, care- i
puncteazã fiecare rãspuns.
Uneori, oamenii ajung în situaþii
cel putin ciudate. Balanþa înclinã
nehotãrâtã între raþional ºi
iraþional, între iubiri adevãrate ºi
disperãri de moment ºi lista va
continua . Ar trebui adãugat ºi
faptul cã balanþa nu înclinã
singurã, ci este ajutatã de domnul Înger. Spectacolul încearcã
sã-i reaminteascã spectatorului
de
existenþa continuã a
comicului în orice situaþie, sã îl
provoace sã reflecteze ºi asupra
dualitãþii deciziilor sale. Veþi
întâlni un personaj pe cât de
simpatic pe atât de iritant.
Cu: Ruxandra Bãlaºu ºi
Mihai Cãpãþînã
Regia: Ingrid Bonþa

Scenografia: Daniel Divrician

Spectacolele vor avea loc:
- 3 noiembrie, ora 19,
Gasteig, München
- 4 nov., ora 19, Goldene
Rose (în salã), Heidelberg
Kirchheim
- 6 nov., Stuttgart
- 7 nov., ora 19, Internationales Theater Frankfurt
ªi
de
data
aceasta,
spectacolele vor (putea) fi în
limba românã, cu textul titrat în
germanã.
A. I. CUZA - Gesellschaft
für Literatur, Musik und Kunst e.
V. Heidelberg
Josif Herlo, 1. Vorsitzender
Am Dorf 38
D - 69 124 Heidelberg
Tel. +49 6221 78 37 97
Fax. +49 6221 78 61 29
www.cuza.de
Web: www.teatrulcoquette.ro
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BARBARII ATACÃ EUROPA
Cu invazia de barbari,
Sfântul Imperiu Roman de
Naþiune Germanã are o tradiþie
bimilenarã. Numai Germania
aºteaptã anul acesta peste un
milion de afro-asiatici din aºazise state eºuate - failed state pãrãsite de intempestiv, de
administraþia civilizatoare,
colonialã creºtin-europeanã în
urmã cu jumãtate de secol. De
atunci ele sunt incapabile sã
menþinã un minim de condiþii
civilizate populaþiei preponderent
musulame
ºi
idolatrice, care disperate, se
refugiazã acum, trecând prin
Balcani sau cu ambarcaþiuni de
unicã folosinþã Mediterana, în
UE.
Pe scurt: dacã ne-aþi
civilizat, dar pãrãsit ºi nu ne
mai faceþi accesibilã civilizaþia
ºi la noi, venim peste voi!
Uniunea Europeanã nu-i
Imperiu, n-are Constituþie, iar
deficitul de democraþie a
statelor suverane paralizeazã

luarea de decizii majore, aºa cã
putem vorbi ºi de un failed UE,
imperium, failed acerdotium.
Dacã Sfântul Imperiu Roman
depinde de Papã ºi Împãrat,
vedem cã ultimul lipseºte, iar
Papa Benedict XVI s-a retras,
sufocat de relativism, de
primatul
economiei,
de
laicizarea chiar ºi a clerului ºi a
unor pseudo-ceremonii sacre a
cetãþii. Dacã destinul final al

lumii, escatologia universalã se
dilueazã, dispare, atunci nu
metafizica, ci economia are
ultimul cuvânt ºi sensul vieþii
se degradeazã.
Sã ne reamintim cã
democraþia occidentalã a
apãrut ca urmare a departajãrii
sferei Sacrului de Profan (vezi
cartea cu acest titlu a lui
Mircea Eliade) în Sfântul
Imperiu, a luptei dintre Papã ºi

Împãrat, ºi a revoluþiei papale
din sec. 11-13. De aceea, nu-i
de mirare, ºi dupã filosoful
Giorgio Agamben, cã o
degradare a bisericii papale
atrage dupã sine ºi pervertirea
democraþiei, a întregii vieþi
social-economice.
Capitalismul devine peste
noapte religie, iar dreptatea
divinã este înlocuitã fãrã
menajamente de liberalism, cu
economia de piaþã ºi competiþie.
În statul secularizat al
iluminiºtilor
laici,
la
departajarea politicii de religie,
locul credinþei l-a luat, dupã
eºecul marxism-leninismului,
neoliberalismul. Judecata ºi
dreptatea divinã nu mai joacã
niciun rol în statul modern de
azi, cu consecinþe deprimante
ºi riscuri severe.
Scriitorul Michel Houellebecqs descrie, în romanul sãu
de mare succes ”Supunerea
lipsei de perspective”, pustiul

spiritual contemporan din
Franþa. Europa, în care fiecare
persoanã este forþatã sã lupte ºi
nu mai are nici posibilitatea,
puterea de a se împotrivi
competiþiei pentru un loc cât de
cât sigur, privilegiat într-o
economie de piaþã motivatã
exclusiv de lãcomie ºi setea de
bani. Homo homini lupus est
bellum omnium contra omnes.
Dacã este deja insuportabil
cã nu se mai poate vorbi de
Europa decât de Brexit, deficit
de democraþie, austeritate,
economie, criza euro, va reuºi
invazia afro-asiaticã sã readucã
în actualitate valorile milenare,
culturale, spirituale, creºtineuropene, la care aspirã nouveniþii, ºi, pe aceastã cale, sã se
depãºeascã fundamentul eminamente economic, secularizat, al neoliberalismului? Se
reface Sfântul Imperiu Roman
dupã invazia barbarilor?
Viorel Roman (Bremen
– Germania)

Biserica – Statul România 2016 – articole, interviuri, opinii...
DIALOG
Deutsch-Rumänischer
Kulturkreis Köln Cercul
Cultural Româno-German
www.kulturkreis-dialogkoeln.de
vã invitã în ziua de
duminicã, 16 octombrie
2016, ora 16:00
la
„MelanchthonAkademie”, Kartäuserwall
24 b, 50678 Köln,
la o întâlnire cu
Prof. Viorel Roman
(Univ. Bremen)
care prezintã noua sa
carte:
Biserica – Statul România
2016 – articole, interviuri,
opinii

Editura Artpress, Timiºoara 2016
Prof. Viorel Roman – cunoscut deja din precedentele
sale expuneri în cadrul DIALOGULUI – este o prezenþã
activã, incitantã ºi dezbãtutã
în miºcarea de idei a
României post-decembriste.
Una din tezele sale principale
este cã „religia ºi politicul se
intercondiþioneazã pe plan
naþional
ºi
mai
ales
internaþional“.
În cartea sa recent apãrutã
Viorel Roman revine cu noi
argumente în sprijinul tezei
sale: lumea, chiar ºi cea a
secolului XXI, nu poate fi
înþeleasã dacã nu se ia în

seamã factorul religios.
“Uniunea Europeanã cu trei
religii, credinþe – catolici,
protestanþi, ortodocºi – ºi
respectiv cu trei tradiþii de
drept – roman, anglo-saxon ºi
bizantin – este ab ovo o
construcþie ºubredã, care nu
se mai bucurã de credit.“
Autorul nu se limiteazã
însã la argumentarea acestei
teze, ci face cu aceastã ocazie
ºi o analizã a societãþii
româneºti
raportate
la
fenomenul european ºi la cel
mondial.
Discuþii
Un numãr limitat de
exemplare ale cãrþilor vor
putea fi oferite celor

interesaþi.
Intrarea: 5,- euro
Manifestare în limba
românã
Al. Timoschenko
DIALOG
Deutsch-Rumänischer
Kulturkreis Köln Cercul
Cultural Româno-German
www.kulturkreis-dialogkoeln.de
lädt Sie am Sonntag, den
16. Oktober 2016, um 16.00
Uhr
in die Melanchthon –
Akademie, Kartäuserwall
24b, 50678 Köln, ein
zu einem Treffen mit:
Viorel Roman – Akad.
Rat an der Univ. Bremen
der sein (auf Rumänisch)
neuerschienenes Buch
Kirche und Staat
Rumänien 2016 – Beiträge, Interviews, Meinungen
Artpress
Verlag,
Temesvar 2016
vorstellen wird.
Viorel Roman ist eine
aktive, vieldiskutierte Präsenz in der Ideenlandschaft
Rumäniens nach der Wende.
Eine seiner Hauptthesen ist,
dass „die Religion und das

Politikum sich gegenseitig
konditionieren, und das
geschieht sowohl auf der
nationalen, als auch und
insbesondere
auf
der
internationalen Ebe-ne.“
In seinem neuesten Buch
bringt er weitere Argumente
zu seiner These: die Welt des
21. Jh. kann nicht richtig
verstanden werden, ohne den
religiösen Faktor zu berücksichtigen. „Die EU mit
ihren drei christlichen Konfessionen – katholische, protestantische und orthodoxe,
bzw. mit drei Rechtssystemen – römisches, angelsächsisches und byzantines –
ist ab ovo ein schwaches
Kon-strukt, das über keine
Glaubwürdigkeit
mehr
verfügt“
Der Autor bleibt aber
nicht
nur
bei
dieser
Argumentation,
sondern
macht hier auch eine Analyse
der rumänischen Gesellschaft
in Bezug auf die euro-päische
und die Weltproblematik.
Im Anschluss: Diskussion
Eintritt: 5,- EUR
Veranstaltung
in
rumänischer Sprache
Al. Timoschenko
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România de afarã
Suntem pe locul 4 printre
europeni
la
capitolul
diaspora: conform unui
raport ONU, 3,4 milioane de
români locuiesc în altã þarã.
Suntem pe locul 4 în lume,
dupã Marea Britanie (cu 4,9
milioane de emigranþi),
Germania (cu 4,4 milioane) ºi
Polonia (cu 4 milioane). Dacã
ne raportãm la totalul
populaþiei, pentru România
diaspora reprezintã 17%.
Parcã ºi aud în jur
comentarii: în sfârºit, suntem
ºi noi pe locul 4 în Europa la
ceva! Dar cred cã ar trebui sã
lãsãm deoparte tradiþionalele
miºtouri strãmoºeºti ºi sã
încercãm sã înþelegem ceva.
Cifra e consistentã (3,4
milioane e ca ºi cum
populaþia Bucureºtiului ar
pleca peste hotare ºi-ar mai
trage ºi ploieºtenii ºi
braºovenii dupã ea). Iar
proporþia impresioneazã ºi
ea: „plecaþii” reprezintã 17%
faþã de populaþia totalã a
României. Numeric, sunt mai
mulþi britanici ºi germani
plecaþi prin lume, dar
procentul din populaþia „deacasã” e mai mic ºi la unii, ºi
la alþii. La acest capitol,
suntem primii în lume, în
fapt, dupã cifrele oficiale al
ONU pentru 2015.

Ce sã înþelegem de-aici?
Comentatorii aratã cã cei mai
mulþi dintre cei plecaþi au
pãrãsit România în ultimii
ani, mai ales dupã 2007 (când
aderarea la UE ne-a dat
tuturor dreptul la liberã
circulaþie). ªi au fãcut-o,
evident, în cãutarea unei vieþi
mai bune. Nu numai cã au
gãsit-o pentru ei înºiºi, dar au
trimis, ani la rând, câteva
miliarde de euro pe an
familiilor ºi rudelor rãmaseacasã. Au contribuit, aºadar,
ºi la viaþa mai bunã din
România. Nu trebuie sã fii
economist – cum nici eu nu
sunt ºi n-am pretenþia cã mã
pricep – ca sã-þi dai seama, ca
orice bunã gospodinã, cã
dacã n-ar fi intrat în þarã cele
câteva miliarde de euro pe an
venite de la zidari, bone,
muncitori de tot felul plecaþi
în strãinãtate, România ar fi
dus-o mai prost. La PIB-ul
României, sã tai câteva
miliarde de euro cash pe an se
cunoaºte, lasã urme.
Prin urmare, în loc de
miºtouri
pe
tema
”cãpºunarilor”, ar trebui sã
bãgãm de seamã cã, în
ansamblu, România o duce
mai bine ”pe plan intern”
datoritã celor plecaþi. Nu
numai cã au trimis bani în

þarã, nu numai cã au venit ºi
au sporit investiþiile ºi
consumul (fãcându-ºi case
noi ºi deschizând mici
afaceri). Acestea sunt fapte
indubitabile. Dar ar trebui sã
adãugãm alte douã beneficii:
prin plecarea lor, PIB-ul
românesc a avut mai puþine
guri
de
hrãnit,
iar
infracþionalitatea a scãzut,
poate, ºi datoritã faptului cã
mulþi dintre micii pungaºi au
plecat ºi ei în þãri mai
înstãrite – cãci un portofel cu
euro meritã mai multã atenþie
decât unul cu lei, nu?
Cred însã cã la toate
aceste socoteli financiare ºi
avantaje materiale ar mai
trebuie adãugat câte ceva, de
altã naturã. Avem deja o micã
þãriºoarã ”afarã”. Ce facem
cu ea? Cu britanicii ne

comparãm degeaba – ei sunt
urmaºii celui mai mare
imperiu colonial, e normal sã
fie mulþi plecaþi în lume, din
alte motive decât ai noºtri.
Dar – ca sã nu cãdem iar în
patima discursului pe tema
”ca la noi, la nimeni” – ne
putem compara cu alþii, pe
care tot sãrãcia i-a mânat sã
plece: italienii ºi irlandezii
plecaþi în America acum o
sutã de ani, italienii plecaþi în
alte þãri europene dupã al
doilea
rãzboi
mondial,
polonezii de dupã comunism.
Avem, aºadar – cum au ºi
alþii
–
milioane
de
concetãþeni ”afarã”. În era
globalizãrii ºi a noilor
tehnologii de comunicare,
legãturile cu ei (sau ale lor cu
noi, cã nu-i totuna) se
pãstreazã altfel decât pe

vremea telefonului fix ºi a
Cortinei de Fier. Avem un
departament intitulat –
aproape poetic, dar ca-n
poezia secolului al XIX-lea –
al ”românilor de pretutindeni” care ar trebui sã se
ocupe de diaspora. Face ce
poate, adicã nu mare lucru.
Cãci nu i s-a acordat altceva
decât misiunea de a face lucruri mai degrabã simbolice.
Altminteri, dacã am fi cu
minþile
mai
deschise,
milioanele de români plecaþi
în alte þãri ar putea fi o
resursã extrem de interesantã
pentru cei rãmaºi acasã.
România ”de afarã” s-ar
putea cu adevãrat uni cu
România ”dinãuntru” (mai
ales cã în acest caz nu e vorba
de revizuirea graniþelor). Mã
tem însã cã autoritãþile ºi
politicienii nu-ºi bat capul cu
asta, nu-i intereseazã. Nici
mãcar votul celor din
diaspora nu-i intereseazã:
legea privind votul în
strãinãtate a ieºit dupã mari
chinuri ºi tot proastã e. Aºa
cã românii vor pleca în
continuare, iar populaþia
scade ºi din motive naturale
(ne-am întors la nivelul lui
1966). Suntem tot mai puþini
ºi mai stingheri.
de Mihai Epure
http://adevarul.ro

Preºedintele Iohannis la Berlin
În data de 09.09.2016,
preºedintele Klaus Iohannis a
fost oaspete al Cancelariei
Federale. Prilejul pentru
întâlnirea cu doamna cancelar
federal Merkel îl reprezintã o
reuniune informalã a ºefilor
de state ºi guverne UE la
Bratislava. Împreunã cu
preºedintele
României,
cancelarul federal Merkel a
stat de vorbã despre
reuniunea la vârf din 16

septembrie 2016 ºi cu
premierul
luxemburghez
Xavier Bettel ºi cu premierul

belgian Charles Michel.
Ambasada
Germaniei Bucureºti
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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)

Dimitrie Cantemir, domn
al Moldovei
Domn al Moldovei în perioada
martie-aprilie 1693 ºi între anii17101711, Dimitrie Cantemir (n. 26
octombrie 1673 - d. 21 august 1723) a
fost un celebru enciclopedist, etnograf,
filozof, geograf, istoric, lingvist
(vorbea 9 limbi), muzicolog,
compozitor, om politic ºi scriitor
român, membru al Academiei de
ªtiinþe din Berlin, un mare cãrturar al
umanismului românesc.
Dimitrie Cantemir s-a nãscut în
localitatea Siliºteni din comuna Fãlciu,
azi comuna Dimitrie Cantemir din
judeþul Vaslui, ca fiu al domnitorului
Constantin Cantemir ºi al Anei
Cantemir (nãscutã Bantãº). La 15 ani a
fost nevoit sã plece la Constantinopol,
unde a stat 12 ani, ca zãlog al tatãlui
sãu pe lângã Înalta Poartã, înlocuindul pe fratele sãu Antioh Cantemir,
devenit ulterior domn al Moldovei. În
perioada martie - aprilie 1693, dupã
moartea tatãlui sãu, Dimitrie
Cantemir a devenit domn al

Moldovei, dar Înalta Poartã nu l-a
confirmat
ºi
s-a
întors
la
Constantinopol unde ºi-a continuat
studiile, iar Antioh, fratele mai mare,
ºi-a însuºit întreaga moºtenire,
lãsându-l într-o situaþie precarã.
Dimitrie Cantemir s-a cãsãtorit
cu fiica domnitorului ªerban
Cantacuzino, Casandra Cantacuzino
(1683-1713), iar dupã moartea
Casandrei, cu fiica principelui rus
Trubeþkoi, Anastasia Trubetskaia ºi a
avut ºase copii: Matei, Maria,
Constantin,
ªerban,
Smaragda
(Ecaterina) ºi Antioh (viitorul poet,
scriitor ºi diplomat rus Antioh
Dimitrievici Cantemir (1709 - 1744).
În anul 1710, turcii l-au înscãunat
pe Dimitrie Cantemir la Iaºi, având
încredere în el, dar noul domn-cãrturar
a încheiat un tratat secret de alianþã cu
þarul Rusiei Petru cel Mare, în speranþa
eliberãrii Moldovei de sub dominaþia
turcã. Dimitrie Cantemir a fost un
adept al domniei autoritare, adversar al
marii boierimi, fiind împotriva
transformãrii þãranilor liberi în ºerbi.
Dupã numai un an de domnie (1710 -
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1711), el s-a alãturat Þarului Petru I, în
rãzboiul ruso-turc ºi a plasat Moldova
sub suzeranitate ruseascã. Dupã ce au
fost înfrânþi de turci în Lupta de la
Stãnileºti - þinutul Fãlciu pe Prut,
neputându-se întoarce în Moldova, el a
emigrat în Rusia, unde a rãmas cu
familia sa ºi a devenit consilier intim al
Þarului. Dimitrie Cantemir a primit
un întins domeniu feudal lângã
Harkov, unde a desfãºurat o activitate
ºtiinþificã rodnicã, fiind investit cu
titlul de Principe Serenissim al Rusiei,
la 1 august 1711.
Dimitrie Cantemir a fost primul
român ales membru al Academiei din
Berlin, în 1714. Opera sa istoricã,
filozoficã ºi literarã, din care amintim:
Divanul sau Gâlceava înþeleptului cu
lumea sau Giudeþul sufletului cu

trupul, scrisã în limba românã ºi
tipãritã la Iaºi în 1698; Imaginea
tainicã a ºtiinþei sacrosante (1700);
Istoria
ieroglificã,
scrisã
la
Constantinopol în limba românã
(1703 - 1705); Istoria Imperiului
Otoman (Istoria creºterii ºi
descreºterii curþii otomane), redactatã
în latinã (Historia incrementorum
atque
decrementorum
Aulae
Othomanicae) (1714 - 1716);
Descrierea Moldovei (Descriptio
Moldaviae), în limba latinã (1716);
Hronicul vechimei a romano-moldovlahilor, scris mai întâi în latinã ºi apoi
tradus de autor în limba românã (1719
- 1722); Cartea ºtiinþei muzicii (Kitabi-musiki), scrisã în limba turcã... a fost
influenþatã de umanismul Renaºterii ºi
de gândirea înaintatã din Rusia,

oglindind problemele principale
ridicate de dezvoltarea politicoeconomicã ºi social-istoricã a
Moldovei de la sfârºitul secolului al
XVII-lea ºi începutul secolului al
XVIII-lea.
Dimitrie Cantemir a murit pe
moºia sa „Dimitrievka” la Harkov în
anul 1723 ºi a fost înmormântat în
Rusia, iar astãzi osemintele sale,
repatriate cu sprijinul lui Nicolae
Iorga, în 1935, se odihnesc în Biserica
Trei Ierarhi din Iaºi, iar pe lespedea
raclei sale este scris urmãtorul text:
„Aici, întors din lunga ºi pre greaua
pribegie înfruntatã pentru libertatea
þãrii sale, odihneºte Dimitrie
Cantemir, domn al Moldovei”.
Ágnes-Mária ORBÁN,
Viena, AUSTRIA
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LUMEA PE GLOB
„Mulþi ani, eu nu am vorbit
despre trecutul familiei mele“
- Interviu cu Prinþesa Marina Sturdza Prinþesa Îngerilor.
Modestie ºi multe
proiecte caritabile
Marina Sturdza provine dintro familie de domnitori al cãrei
arbore genealogic merge pânã la
mijlocul mileniului trecut. Povestea
familiei sale este marcatã de trei
nume cu rezonanþã boiereascã:
Sturdza din partea tatalui, ªuþu din
partea mamei ºi Bragadiru din
partea tatãlui vitreg. Familia
Sturdza se confundã cu istoria
Moldovei din veacurile XVIII-XIX
ºi ulterior cu cea a României
moderne. De la vârsta de 3 ani,
departe de România, drumul vieþii
Prinþesei a trecut prin ElveþiaFranþa –Italia – Canada – SUAMarea Britanie.. Din funcþia de
director al UNICEF ºi-a descoperit
vocaþia caritabilã, pe care a exersato din plin, odatã cu revenirea în
România, dupã 1990.
Patroneazã: Organizaþia internaþionalã de caritate «Hope and
Homes for Children» (activã în 10
þãri); Hospice-ul ºi centrul de
îngrijire paleativã din cadrul
organizaþiei internaþionale “The
Hospices of Hope”, Medical
Support in Romania”, organizaþie
caritabilã britanicã Membrã a
consiliului de conducere în mai
multe
organizaþii neguvernamentale, cum ar fi: “Pro
Patrimonio” - fundaþie românã ce
promoveazã conservarea pãmânturilor
româneºti
ºi
patrimoniului cu valoare istoricã,
Centrul de Îngrijire a Copiilor
“Sfantul Dumitru”, Fundaþia
“FARA”, Fondul Român pentru
Copii ºi alte organizaþii caritabile
din România ºi din Republica
Moldova. Este, de asemenea,
consultant al mai multor agenþii de
protecþie a copilului, active la nivel
internaþional. În 1997, a organizat
un summit economic la care au
participat 400 dintre cei mai mari
investitori ai lumii.

Dupã 50 de ani de exil, a
revãzut þara natalã
- Sunteþi numitã Prinþesa
Îngerilor. Existã vreo legãturã între
dorinþa dumneavoastrã de a ajuta
persoanele aflate în dificultate ºi
exilul în care aþi fost obligatã sã
trãiþi?
- Nu, nu cred. Când sunt în þarã,
sunt total româncã ºi mã bucur sã fiu
prezentã. Totuºi, impresia mea a fost
cã pot sã fiu mai eficace pentru a
ajuta România, dacã pãstrez un
picior în Europa de Vest ºi în
America. Mi se pare cã îmi dã un
echilibru mai potrivit ºi, poate, acces
la fonduri internaþionale. Dar, acum,
dacã mã gândesc bine, este posibil sã
fie o legãturã, deoarece am trãit
mulþi ani departe de România. Cu
toate acestea, þin foarte mult la þãrile
în care am crescut ºi în care m-am
format.
- Deºi vã trageþi dintr-o familie
de domnitori – cine n-a auzit de
familiile Sturdza, ªuþu, sunteþi o
persoanã care nu vrea sã epateze cu
titlul nobiliar moºtenit. De ce?
- Nu cred cã numele de familie
ar trebui sã fie un motiv pentru a te
lãuda în public. Mulþi ani, eu nu am
vorbit despre trecutul familiei mele,
preferând sã mã remarc mai întâi
prin acþiunile mele, rezultatele ºi
demersurile personale. Întotdeauna,
am crezut cã moºtenirea mea este o
responsabilitate foarte personalã, dar,
desigur, cã mã bucur foarte mult de
admiraþia ºi respectul tinerilor
români, de dorinta lor de a-ºi
cunoaºte adevãrata istorie a
României, care, din pãcate, a fost
ºtearsã, cu brutalitate, din cãrþile de
istorie. Este clar cã sunt foarte
mândrã de ce au fãcut familiile
mele: ªuþu, Sturdza, Bragadiru.
- Cum vedeþi misiunea unei
prinþese într-o lume marcatã de
globalizare, conflicte sociale ºi
militare, o lume aflatã într-o
continuã schimbare?

- Într-adevãr, lumea este marcatã
de multe schimbãri, ºi multe dintre
acestea mi-au marcat viaþa. Dar mi se
pare cã datoria mea este sã respect
principiile pe care le-am învãþat de
mic copil, ºi care mi-au marcat atât
de profund tinereþea mea. Sper sã fac
onoare numelor pe care le-am
moºtenit ºi, prin mine, sã se pãstreze
în memorie tot ce au fãcut familiile
mele pentru viitorul acestei þãri.
- Despre Prinþesa Marina
Sturdza s-a scris cã ºi-ar fi dorit sã
lucreze în diplomaþie, dar statutul
de diplomat a rãmas un vis
neîmplinit. Ce v-a împiedicat sã
accedeþi la o carierã în diplomaþie?
- Acum, dupã ce a trecut timpul,
nu mai cred cã nu mi-am împlinit
dorinþa de a fi implicatã în
diplomaþie. Cred cã acest vis a
devenit realitate prin munca mea.
Prin diverse acþiuni cu caracter
internaþional, am reprezentat þãrile
în care am locuit. Un exemplu,
poate fi activitatea mea de director
adjunct ºi de membru de onoare al
Camerei de Comerþ BritanicoRomâne (The British Romanian
Chamber of Commerce), organizaþie
în care în care activez de mulþi ani.
ani. De asemenea, cred cã implicarea
mea profundã în acþiuni caritabile
desfãºurate în România, Serbia,
Bulgaria, Republica Moldova ºi în
multe alte þãri, poate fi asimilatã unei
activitãþi de diplomaþie publicã. .Nu
am putut urma o carierã în
diplomaþie, dintr-un motov foarte
simple. Când trebuia sã mã înscriu la
o universitate, aveam doar vârsta
de 15 ani, eram foarte tânãrã ºi,
temporar, am renunþat la ideea de a
urma o carierã în diplomaþie.
- Jurnalismul a reuºit sã
compenseze lipsa unei cariere în
diplomaþie?
- Da, absolut. Mai cu seama cã
scriam pentru vreo 30 de publicaþii ºi
aveam marele noroc sã fi învãþat mai
multe limbi strãine. Deci, puteam sã
fac interviurile cele mai interesante
prin toata lumea. Jurnalismul mi-a
oferit prilejul sã cãlãtoresc prin
multe þãri ºi mi-a permis sã învãþ, sã
analizez, experienþã care îmi este
extrem de utilã pentru tot restul
vieþii.
- Cum aþi vãzut România, când
aþi revenit pentru prima oarã dupã
cãderea Cortinei de Fier?
- Eu m-am întors prima oarã, în
1992. Am venit împreunã cu mãtuºa

mea, Mica Ertegun, care þinea
neapãrat sã îmi cunosc þara natalã.
Pânã atunci, rezistasem, pentru cã
ºtiam cã mediul din care plecasem
nu mai exista. Pe de altã parte, în
perioada comunismului îmi era
teamã sã nu fac vreu rãu rudelor
mele ºi prietenilor care rãmãseserã în
þarã. Prima revenire a fost discretã ºi
mi-am revãzut familia pe care nu o
vãzusem de la vârsta de 3 ani. Când
am revenit in 1997, cu marele forum
de investiþie, imediat dupã alegerea
preºedintelui Constantinescu, am
putut sã vad þara mult mai pe larg ºi
mai obiectiv. De atunci, vin de decel
puþin opt ori pe ani ºi îmi face
plãcere sã vãd cã se schimbã în bine.
Cu toate acestea, mi se pare cã
guvernul mai are multe de rezolvat.
Mã întreb, de ce aºa târziu a început
lupta anticorupþie? Impresia mea
sincerã este cã, în lipsa de modele de
comportament, multe persoane au
crezut cã acþiunile lor necinstite
reprezentau o nouã normalitate. Nu
pot sã-mi explic, cum au putut
acþiona astfel atâtea persoane care ar
fi trebuit sã cunoascã legile ºi sã fie
conºtiente de responsabilitatea care li
se acordase.
- Cum credeþi cã ar fi arãtat
acum România dacã þara nu ar fi
avut parte de un regim comunist?
Ce opinie aveþi cu privire la
revenirea monarhiei în România.,
mai poate fi o alternativã viabilã?
- Nu cred cã ar mai avea vreun
rost sã speculez despre cum ar fi
arãtat România fãra regimul
comunist. Am fost o þara foarte des
invadatã de forþe strãine. Este clar,
însã, cã daunele comunismului au
durat chiar dupa ce acest regim s-a
stins. Despre revenirea monarhiei în
Romania, cu tot respectul pentru
Regele Mihai, eu nu cred ca mai este
posibil ca alternativã viabilã.
- Deºi v-aþi petrecut copilãria,
adolescenþa, cea mai mare parte a
vieþii în strãinãtate ºi, probabil, fãrã

vreo speranþã de a a mai reveni
vreodatã pe pãmânt românesc,
vorbiþi foarte bine limba românã.
Care este secretul?
- Da. Deºi pusesem cruce pe
orice proiect de revenire în þarã, din
respect pentru istoria din care mã
trag, deºi departe de þarã, am vorbit
româneºte, chiar dacã acasã vorbeam
franceza ºi germana. Aºa am reuºit
sã nu uit ºi sã vorbesc cu uºurinþã
limba mea de origine. Totuºi, nu pot
ascunde cã m-au marcat aceºti ani
cât am fost separatã de þarã, fiindcã
limba mea a rãmas total neschimbatã, este aceeaºi pe care o vorbeam ºi
la vârsta 3 ani. Este adevãrat cã
acum mi se pare puþin arhaicã.
- În zilele noastre, foarte mulþi
tineri cu o pregãtire ºcolarã ºi
profesionalã bunã dar ºi cei fãrã
nicio calificare spun cã vor sã
plece ºi sã nu se mai întoarcã în
România. Este emigrarea calea
fericirii?
- Într-adevãr, constat ºi eu cã
multa lume are vise puþin
suprarealiste despre viaþa din alte
þãri. În acelaºi timp, sunt de acord cã
este foarte bine ca aceºti tineri sã
dobândeascã experienþã profesionalã
ºi sã cunoascã obiceiuri ºi culturi de
pe alte continente. Dar, eu remarc cã
foarte des, dupã câþiva ani în
strãinãtate, mulþi dintre ei revin
acasã. Pãrerea mea este cã aceste
plecãri ºi reveniri sunt pentru binele
României. În acelaºi timp, sper ca
aceºti tiner sã îºi dea seama, în mod
obiectiv, de atuurile incomparabile
pe care le oferã România. Eu, de
exemplu, mã simt foarte apropiatã
de aceasta þarã, cu toate cã am fost
plecatã foarte mulþi
ani.
Generozitatea ºi cãldura sufleteascã a
românilor nu pot fi mãsurate. Mã
gândesc, de asemenea, la serile pe
care le petrec împreunã cu prieteni;
oamenii se apropie mult mai uºor în
þara noastrã frumoasã – România,
decât în alte þãri.
Elena Chiriþã / UZPR
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EMINESCU ªI IDEALUL NAÞIONAL
Eminescu a fost un
slujitor al romantismului. Da,
însã am ascultat mulþi români
profunzi care au afirmat cu
tãrie cã Eminescu a fost un
tragic. În orice caz tot ce a
lucrat marele Eminescu, a
fãcut-o cu raþiunea cã o face
direct pentru Dumnezeu ºi
pentru semenii sãi, aº
specifica, pentru compatrioþii
sãi. ªi în timpul lui
Eminescu, o jumãtate din
teritoriu actual se afla în afara
Regatului
României.
Eminescu însuºi a fost
cetãþean al altei patrii decât
România. Acestea sunt ºi
motivele
pentru
care
Eminescu a luat drumul
Ardealului la o vârstã fragedã
pentru noi cei de astãzi. Sã tot
fi avut vreo 16 ani când a
ajuns la Blaj. ªtim cã
Eminescu este poate pe
primul loc în cultivarea
universalã a românismului.
Dar, ca toate geniile,
Eminescu are pentru mulþi
români aura de sfânt.
Cunoaºtem cã Eminescu are
câteva poezii în care a fãcut ºi
profeþii la adresa „scumpei
Românii”. Cunoscând firea
românului, Eminescu poate a
anticipat tragicul moment
care l-a trãit în 1940, aºa cum
l-au simþit românii adevãraþi.
ªtim cã în august 1940, s-a
emis acel Dictat prin care

jumãtate din Ardeal era rupt
din trupul metafizic al Þãrii ºi
anexat Ungariei. Eminescu
trecuse de mult la Domnul ºi
nu s-a putut exprima ºi lua
atitudine, dar o sã oferim
fraþilor români, o scrisoare
sau file de jurnal ale unui
profesor din Turda care a
redat
magistral
ºi
cutremurãtor starea de spirit a
momentului. Iatã mãrturia
profesorului de liceu, Ion
Fodoreanu din Turda, care a
fost martor la tragedia
neamului de la 1940.
“Neamul românesc este
sfârtecat de vecinii duºmani.
Ni se pare o nedreptate
strigãtoare la cer, o crimã aºa
de mare contra umanitãþii ºi a
civilizaþiei, încât am aºteptat
ca toatã lumea sã se revolte
contra acestor barbari, toatã
lumea sã ne ajute ca sã ne

salvãm fiinþa neamului sau sã
se înduioºeze cel puþin cineva
de toate nenorocirile care neau ajuns.
Totuºi nimeni nu se
miºcã, nimeni nu protesteazã,
noi singuri ne zbatem. Cei
care ne-ar putea uºura
suferinþele printr-un gest, ne
lasã sã suferim pânã la capãt.
De ce aceastã izolare ºi
aceastã neatenþie în jurul
nostru? Nu din cauza
împrejurãrilor externe. Ci
pentru cã noi suntem
nevrednici, pentru cã ne
meritãm soarta, pentru cã nu
meritãm nici o consideraþie
din partea nici unui mare
popor, pentru cã suntem
vinovaþi, pânã la ultimul, de
nenorocirile noastre. Care
este vina noastrã? Este de
cãutat chiar în concepþia
noastrã de viaþã. Scopul vieþii

noastre este huzureala, luxul,
trândãvia,
destrãbãlarea.
Cãrãrile vieþii noastre erau
chiulul,
ºmecheria,
învârteala,
favoritismul,
nepotismul, furtul. Am fost
narcotizaþi, prin ºcoalã ºi
propagandã naþionalã cu idei
prea
frumoase
despre
virtuþile neamului nostru, pe
care le-am luat de bune ºi
adevãrate. Le-am pus la
cãpãtâiu, le-am atârnat la
butonierã sau la pãlãrie, leam fluturat în vânt cu ocazia
sãrbãtorilor naþionale, dar am
continuat sã trãim ºi sã fim cu
totul altfel decât ne afiºãm. ªi
într-o zi minciuna în care am
trãit s-a rãzbunat, iluziile s-au
prãbuºit ºi noi am rãmas atâta
cât eram, aºa cum meritam:
niºte nemernici, uitaþi în voia
soartei”.
Referitor la drama din
1940 e musai sã aducem la
luminã ºi meditaþia unui
ardelean din mãrginimea
Sibiului. Fiind întrebat ce
pãrere are despre intrarea
României în U. E., bãtrânul a
spus: sã fim cu luare aminte
ºi sã ºtim cã am intrat în
Europa toate cele trei
provincii-, Ardealul, Moldova ºi Þara Româneascã, iar
când o fi sã ieºim sã nu ne
trezim cã lipseºte Ardealul!
Deci, în 1940 ne-am
trezit singuri, fãrã nici un

prieten care sã ne salveze.
Dimpotrivã, erau voci care
doreau dispariþia României.
ªi dacã analizãm cu
profunzime chiar cã þara
noastrã nu a figurat pre harta
Europei între iunie 1940 ºi
1945. Cel puþin hãrþile din
occident au anulat entitatea
statalã care o numim
România. Da, tragic. De ce
am ajuns aici? O spune
profesorul Fodoreanu. Dar o
spune
cel
mai
bine
Eminescu în una din Scrisori
ºi în articolele din ziarul
Timpul. Poate pentru asta a
plãtit cu viaþa. Politicienii
urãsc de moarte Adevãrul.
ªi ºtim cã Eminescu
sintetiza genial starea de
lucruri a timpului sãu.
Închei cu vorba altui mare
profesor al nostru, Nichifor
Crainic. Care ne învaþã sã
nu cãutãm prieteni nici la
Vest, nici la Est, nici la Sud,
nici la Nord, ci sã avem
atenþia concentratã cu toatã
puterea minþii cãtre SUS.
Încheiem cu profundul
adevãr rostit de Eminescu,
la numai 16 ani, când din
depãrtare a zãrit sfânta
Câmpie a Libertãþii din
împrejurimile Blajului:
,Te salut din inimã, Romã
micã,
îþi
mulþumesc,
Dumnezeule, cã m-ai ajutat so pot vedea!”.

Economia
germanã
la
Braºov
În data de 14 septembrie
2016, ambasadorul Lauk a
vizitat, împreunã cu ºeful
serviciului economic al Ambasadei, Sebastian Gromig,
trei firme din Braºov.
”Caditec” activeazã în
domeniul ingineriei tehnice ºi
este specializatã în automa-

tizare. Directorul acesteia,
Werner Braun, care este
totodatã preºedintele Clubului
economic german Braºov
(DWK), a prezentat oaspeþilor
ºi maºina ”Made in Brasov”,
un model de autoturism cu
care DWK demonstreazã, în
mod impresionant, cu prilejul

târgului anual ”Made in
Brasov”, cât de multe
componente sunt fabricate în
prezent la Braºov ºi în
împrejurimi.
ELMAS este una din cele
mai vechi firme private din
Braºov. Fondatã imediat dupã
evenimentele din 1989 de

cãtre braºoveanul Marton
Geza Roth, ELMAS fabricã
astãzi lifturi, echipamente de
ridicat ºi macarale. De
asemenea, ELMAS activeazã
pe piaþã ºi în domeniul
motostivuitoarelor. ªi pe
dezvoltatorul imobiliar Simon
Maurer
l-a
întâlnit

ambasadorul Lauk. Maurer
dezvoltã în mai multe mari
oraºe din România zone
moderne de locuit. La Braºov,
ambasadorul Lauk a vizitat
proiectul „Avantgarden“.
www.dwk.ro
Ambasada
Germaniei Bucureºti
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Dupã Capitalã Culturalã Europeanã, Sibiul a fost
desemnat Regiune Gastronomicã Europeanã
*Alãturi de Sibiu, ºi regiunea Egeea de Sud
din Grecia va purta, în 2019, acest titlu.*
La 9 ani dupã ce a fost Capitalã
Culturalã Europeanã, Sibiul a fost
desemnat Regiune Gastronomicã
Europeanã. Dupã ce juriul internaþional a gustat produsele româneºti din Regiunea Gastronimicã
Sibiu ºi pe cele din Regiunea Gastronomicã Egeea de Sud, cele douã
au fost desemnate sã îndeplineascã
acest statut, împreunã, în 2019.
Joi, 29 septembrie a.c., Palatul
Brukenthal din Sibiu a gãzduit
evenimentul de prezentare ºi
susþinere a candidaturilor judeþului
Sibiu ºi Regiunii Egeea de Sud
(Grecia) pentru titlul de Regiune
Gastronomicã Europeanã în anul
2019. Consorþiul care a iniþiat ºi
depus candidatura Sibiului este
format din Consiliul Judeþean Sibiu,

Primãria municipiului Sibiu,
Primãria municipiului Mediaº,
Camera de Comerþ, Industrie ºi
Agriculturã Sibiu, Universitatea
”Lucian Blaga” din Sibiu ºi
Asociaþia Judeþeanã de Turism.

Juriu internaþional
Un juriu internaþional compus
din Blanca Cros (Catalonia), Peter
Astrup (Danemarca), Anna Blaua
(Letonia), Alfred van Mameren
(Olanda), Ilona Sares (Finlanda),
experþi ai Institutului Internaþional
pentru Gastronomie, Culturã, Artã ºi
Turism (IGCAT), a analizat candidaturile depuse oficial în 30 iulie ºi a
adresat întrebãri reprezentanþilor celor douã regiuni candidate. Candida-

tura Sibiului a fost prezentatã ºi susþinutã de cãtre prof. dr. Eugen Iordãnescu, directorul general al Camerei
de Comerþ, Industrie ºi Agricuturã ºi
de Alin Chipãilã, preºedintele
Asociaþiei Judeþene de Turism
Sibiu. Luând în considerare dosarul
de candidaturã, vizita în regiune,
prezentãrile ºi discuþiile, juriul a
decis sã recomande conferirea
titlului de Regiune Gastronomicã
Europeanã în 2019 Regiunii Sibiu
(România) ºi Regiunii Egeea de Sud
(Grecia). Consiliul Director IGCAT
se va reuni în ºedinþa oficialã pentru
a lua act de recomandãrile juriului în
noiembrie 2016, iar ceremonia de
acordare a titlului va avea loc la
începutul anului 2017, în Grecia.

Ce aduce Sibiului acest
titlu?
Cu ocazia acestei candidaturi,
judeþul Sibiu ºi-a asumat poziþia

onorantã de lider al Regiunii
Transilvania de Sud, teritoriu
caracterizat
de
convieþuire
multiculturalã
ºi
interetnicã
milenarã, având o identitate istoricã,
culturalã,
economicã
ºi
gastronomicã bine conturatã. În
acest context ”regiunea” nu se referã
la o unitate administrativ-teritorialã,
ci la un spaþiu comun ºi unitar de
locuire, culturã ºi economie.
”Decizia juriului IGCAT de azi
ne aduce o mare bucurie ºi ne
confirmã cã gastronomia este o
direcþie de dezvoltare în care meritã
investit. Programul Regiune
Gastronomicã Europeanã e o ºansã
extraordinarã de a întãri prin
gastronomie legãturi existente ºi de
a crea altele noi, în contextul unui
parteneriat european. Oferã regiunii
noastre ocazia de a pune în valoare
mozaicul gastronomic rezultat aici
din convieþuire multi-etnicã de-a

lungul secolelor, cu mare potenþial
de atracþie turisticã. Hrana sãnãtoasã
reprezintã un liant între mediul
urban ºi cel rural, pentru cã oamenii
din judeþul Sibiu sunt în cãutarea ei,
atât în calitate de producãtori, cât ºi
de consumatori, lucru dovedit de
succesul multor iniþiative culinare
ale instituþiilor de interes judeþean.
Decizia de azi ne va ajuta sã
construim mai departe pe baza
potenþialului pe care îl avem”, a spus
Daniela Cîmpean, preºedintele
Consiliului Judeþean Sibiu.
”Este timpul ca Sibiul sã ridice
ºi mai mult ºtacheta. În 2007 cultura
a fost motorul care a impulsionat
economia, turismul ºi vizibilitatea
oraºului. Acum suntem siguri cã
prin
promovarea
culturii
gastronomice, oraºul ºi regiunea vor
primi o nouã motivaþie sã se
dezvolte. Principalul scop al
prezentului program va fi o creºtere
economicã generatã de încurajarea
producãtorilor din regiunea Sibiu.
Beneficiile se vor extinde însã ºi în
domeniul turistic ºi în cel al
educaþiei, programul promovând
hrana sãnãtoasã ºi utilizarea
resurselor de hranã în mod
responsabil”, a declarat Astrid
Fodor, primarul municipiului Sibiu.
FOTO CREDIT: Sebastian
MARCOVICI
http://www.tribuna.ro

Junii Sibiului au sãrbãtorit Ziua Germaniei în Landshut
O searã de vis le-a oferit
Ansamblul Folcloric Profesionist
”Cindrelul – Junii Sibiului” sutelor
de spectatori prezenþi la spectacolul
susþinut în Landshut, Germania, luni,
3 octombrie 2016, de Ziua Naþionalã
a Germaniei.
Spectacolul a fost gãzduit de
spaþiul generos al Teatrului Zelt din
Landshut ºi a fost urmãrit de sute de
germani, români ºi saºi din Landshut
ºi împrejurimi, alãturi de oficialitãþi:
domnul Graff, vicepreºedintele
Bavariei de Sud, domnul Hans
Rampf, primarul oraºului Landshut,
alþi reprezentanþi ai Primãriei
Landshut ºi Werner Kloos, preºedintele Asociaþiei Saºilor din Bavaria.

Românii, felicitaþi
Impresionat de prestaþia artisticã
a Junilor Sibiului, domnul Hans
Rampf a oferit ansamblului distincþia
Cununiþa prieteniei, ºi a felicitat-o pe
Silvia Macrea, manager ºi coregraf al
ansamblului, declarând: ”Spectacolul
Junilor Sibiului a fost un adevãrat foc
de artificii, atâta temperament nu s-a

piesele de virtuozitate instrumentalã.
Conducerea muzicalã a fost asiguratã
de Gabriel Popescu, iar coregrafia a
fost semnatã de Silvia Macrea ºi
Theodor Vasilescu.
În urma succesului înregistrat
asearã, Ansamblul a fost invitat sã
revinã anul viitor în Germania, la
Landshuter Hochzeit / Nunta din
Landshut, unul dintre cele mai mari
festivaluri germane cu caracter
istoric.
mai vãzut în Landshut de mult timp”.
Mulþumind pentru aprecieri, Silvia
Macrea,
managerul
CJCPCT
”Cindrelul – Junii” Sibiu, a declarat:
”Ne-am bucurat cã acum, de Ziua
Germaniei, v-am putut aduce în dar
ceea ce avem noi mai de preþ:
cântecele ºi jocurile populare,
obiceiurile noastre. Reprezentãm
România cu mult drag, reprezentãm
Sibiul cu mândrie, mai ales cã am
venit în Landshut, oraº înfrãþit, de
care ne leagã o prietenie strânsã ºi
colaborãri extrem de reuºite.
Mulþumim din suflet familiei

Wegmann, care s-a implicat cu atâta
dãruire în organizarea spectacolelor
din Bavaria.”

Cãlãtorie muzical-coregraficã
Sub conducerea Silvia Macrea,
ansamblul a pregãtit o adevãratã
cãlãtorie muzical – coregraficã pe tot
cuprinsul României, cãci din
program nu au lipsit obiceiurile
Focul viu din Mãrginimea Sibiului,
Nunta de pe Valea Hârtibaciului ºi
Culesul viei pe Valea Târnavelor,
colajele de dansuri din Transilvania,
Banat, Oltenia, Moldova, Oaº ºi

Turneul continuã
Ansamblul Folcloric Profesionist
”Cindrelul – Junii Sibiului” a
continuat turneul în Bavaria cu alte
douã spectacole: în Ingolstadt – 5
octombrie 2016, ora 18.30, la
Nibelungenhalle, Dammweg 1,
85098 Großmehring; în Nürnberg – 6
octombrie 2016, ora 18.30, la Eventhalle Gartenstadt, Buchenschlag 1.
Evenimentele au fost finanþate de
Consiliul Judeþean Sibiu. Acþiune
cofinanþatã de Consiliul Local Sibiu
ºi Primãria Municipiului Sibiu.
http://www.mesageruldesibiu.ro

Austrieci interesaþi sã
investeascã în Sibiu

Proiecþia filmului românesc
„Comoara“ în
cinematografele din Austria

Filmul „Comoara“ (2015) de
Corneliu Porumboiu va fi
prezentat în cinematografe din
Viena, Graz, Linz, Wels ºi
Freistadt începând din data de 7
octombrie. Lansarea în cinematografele din Austria are loc
simultan cu cea din Germania.
Cu ocazia primei ediþii a
„European Art Cinema Day“, pe
8 octombrie de la ora 18, are loc
proiecþia filmului la Filmhauskino am Spittelberg, urmatã
de transmisiunea în direct a
dialogului
dintre
regizorii
Corneliu Porumboiu ºi Christoph
Hochhäusler, de la fsk-Kino
Berlin.
Mai multe informaþii despre
programul cinematografelor ºi
accesul la proiecþii aici:
Viena: Filmhauskino am
Spittelberg (Spittelberggasse 3,
1070) www.stadtkinowien.at/
filmhauskino
Graz: KIZ Royal Kino
(Conrad-von-Hötzendorf-Straße
10, 8010)
www.uncut.at/graz/kizroyal
Linz: Moviemento (OK-Platz
1, 4020)
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www.moviemento.at
Wels: Programmkino Wels
(Pollheimerstraße 17, 4600)
www.programmkinowels.at
Freistadt:
Localbühne
(Salzgasse 25, 4240)
www.local-buehne.at
Filmul „Comoara“ spune
povestea lui Costi, care lucreazã
la primãrie ºi duce o viaþã
liniºtitã. Seara obiºnuieºte sã-i
citeascã poveºti fiului sãu de 6
ani, povestea lor preferatã fiind
„Robin Hood“. Într-o searã, un
vecin îl roagã sã-i împrumute
niºte bani. Costi ezitã, l-ar
împrumuta pe vecin dar asta i-ar
periclita propria siguranþã
financiarã. Îl refuzã ºi se întoarce
la fiul sãu ºi la povestea „Robin
Hood“. Vecinul revine. Îi spune
cã în satul bunicilor sãi existã o
legendã: se zice cã strãbunicul
sãu ar fi îngropat o comoarã în
curtea casei, înainte de venirea
comuniºtilor la putere. În cazul
în care Costi va plãti pe cineva
cu un detector de metale ºi vor
gãsi comoara, o vor împãrþi.
Rolurile
principale
sunt
interpretate de Toma Cuzin,

Adrian Purcãrescu ºi Corneliu
Cozmei. Filmul a primit premiul
„Un Certain Talent“ în cadrul
ediþiei din acest an a festivalului
internaþional de film de la
Cannes.
Corneliu Porumboiu (n.
1975, Vaslui) a studiat Regie de
Film la Universitatea Naþionalã
de Artã Teatralã ºi Cinematograficã „I. L. Caragiale“ din
Bucureºti. Dupã o serie de filme
de scurtmetraj („Pe aripile
vinului“, „Cãlãtorie la oraº“ ºi
„Visul lui Liviu“), Corneliu
Porumboiu a debutat în
lungmetraj în anul 2006 cu
filmul „A fost sau n-a fost?“.
Filmul, realizat din fonduri
independente, a avut premiera
mondialã la Cannes unde a
obþinut premiul pentru debut
„Caméra d’Or“ ºi premiul pentru
distribuþie
„Label
Europa
Cinémas“. Al doilea lungmetraj
în regia lui Corneliu Porumboiu,
„Poliþist, adjectiv“, a fost
selecþionat
la
festivalul
internaþional de film de la
Cannes, în secþiunea „Un Certain
Regard“. Au urmat filmele
„Când se lasã seara peste
Bucureºti sau metabolism“
(2013) ºi „Al doilea joc“ (2014).
Producþia
româneascã
„Comoara“ a fost prezentatã în
cadrul festivalului de film
VIENNALE 2015 cu sprijinul
Institutului Cultural Român de la
Viena.
© Foto: VIENNALE
Institutul Cultural Român
de la Viena
Argentinierstr. 39, 1040
Tel: +431 319 10 81;
office@rkiwien.at
www.rkiwien.at
www.facebook.com/RKIWi
en.ICRViena

O delegaþie din Linz, Austria, formatã din
membri ai Camerei Economice a Austriei
Superioare, condusã de Hermann Pühringer, a fost
prezentã luni, 24 septembrie 2016, la Consiliul
Judeþean Sibiu, unde s-a întâlnit cu conducerea
instituþiei, cu preºedintele Daniela Cîmpean ºi cu
cei doi vicepreºedinþi: Wiegand Fleischer ºi
Marcel Luca.
Austriecii au dorit sã ºtie care este preþul unui
teren industrial cu infrastructura de utilitãþi
asiguratã, care este rata ºomajului în municipiul ºi
în judeþul Sibiu, dacã existã forþã de muncã bine
calificatã, câte afaceri noi se înregistreazã anual,
cum e sprijinitã dezvoltarea economicã de cãtre
autoritãþile locale, care sunt consecinþele cele mai
importante care decurg din faptul cã România este
membrã a Uniunii Europene, care sunt provocãrile
cu care judeþul Sibiu se confruntã legate de
dezvoltarea economicã.
La eveniment au luat parte preºedintele
Camerei de Comerþ, Industrie ºi Agriculturã Sibiu,
Gheorghe Aldea, ºi Eugen Iordãnescu, directorul
executiv al CCIA, care au prezentat oportunitãþile
de business oferite de judeþul Sibiu.
Eugen Iordãnescu a explicat oaspeþilor cã în
judeþul Sibiu se încearcã menþinerea unei magii
care s-a pierdut în multe locuri din Europa.
”Încercãm sã menþinem un echilibru între tradiþii,
culturã ºi dezvoltarea industrialã. Aici avem o
viaþã ruralã autenticã, satele nu sunt muzee, iar
locuitorii lor nu sunt actori”. Directorul executiv
al Camerei de Comerþ a enumerat care sunt pe
termen lung proiectele strategice prioritare:
dezvoltarea staþiunii Pãltiniº ºi a Mãrginimii
Sibiului într-o zonã integratã de turism pentru cele
patru anotimpuri, dezvoltarea zonei Bâlea într-o
zonã de ski alpin, dezvoltarea turismului balnear
la Ocna Sibiului ºi în alte zone mai mici care au
lacuri sau surse de apã cu proprietãþi medicale,
precum ºi crearea unui centru de afaceri în
proximitatea Aeroportului Internaþional Sibiu.
”Vã mulþumim cã aþi venit înspre noi ºi aþi
manifestat un interes real faþã de condiþiile
generoase pe care judeþul Sibiu le oferã celor care
doresc sã porneascã o investiþie. Sperãm cã
prezentãrile detaliate pe care le-aþi urmãrit vã sunt
utile, iar discuþiile purtate se vor concretiza în
investiþii viitoare”, a spus preºedintele CJ, Daniela
Cîmpean.
Delegaþia strãinã a fost însoþitã de noul
referent economic pe lângã Ambasada Austriei la
Bucureºti, Gerd Bommer, precum ºi de Andreas
Huber, consulul onorific al Austriei la Sibiu, se
aratã într-un comunicat al Consiliului Judeþean
Sibiu.
de Sorana Maier
http://www.tribuna.ro

septembrie-octombrie 2016

Ziar distribuit în Austria, Belgia Germania ºi Olanda

Pagina 13

Precizãri privind activitatea consularã
Pentru a rãspunde întrebãrilor ºi sugestiilor formulate de
concetãþenii noºtri atât în
întâlnirile avute cu membrii
comunitãþii româneºti, cât ºi în
mediul virtual, pe tema activitãþii
consulare a României în Austria,
vã aducem în atenþie câteva
precizãri:
1. Referitor la reducerea
taxelor consulare
Prin Ordonanþa de Urgenþã
nr.64/2014 ptr. modificarea
Legii nr.198/2008 au fost reduse
ºi chiar eliminate taxele pentru
anumite tipuri de servicii
consulare ºi anume:
- Înscrierea certificatelor de
naºtere pentru minorii în vârstã
de pânã la 6 ani;
- Eliberarea Titlurilor de
Cãlãtorie pentru minorii în
vârstã de pânã la 6 ani;
- Autentificarea procurilor
de pensie
- Eliberarea paºapoartelor
mortuare
- Înregistrarea ºi înscrierea
decesului pentru cetãþeni români
decedaþi în strãinãtate
- Eliberarea certificatului de
cetãþenie românã
- Identificarea de persoane în
evidenþele informatizate ale
autoritãþilor române
- Procurarea certificatelor de
deces întocmite de autoritãþi
strãine ptr. cetãþenii români

decedaþi în strãinãtate
2. Referitor la extinderea
reþelei consulare în Austria
MAE ºi-a fixat ca obiectiv
extinderea reþelei consulare prin
înfiinþarea de oficii consulare de
carierã în regiuni în care se
înregistreazã comunitãþi semnificative de cetãþeni români
care locuiesc la distanþe
considerabile de misiunile
diplomatice ºi oficiile consulare
existente. În acest sens, MAE
analizeazã posibilitatea extinderii reþelei consulare ºi pentru

Austria.
3. Referitor la îmbunãtãþirea serviciilor ºi eficientizarea procedurilor consulare
Au fost puse la dispoziþia
cetãþenilor români diverse
metode de facilitare a accesului
la informaþii consulare:
- Accesarea site-ului MAE,
www.mae.ro, portalului web
www.informatiiconsulare.ro sau
a portalului www.econsulat.ro
- Accesarea site-ului Ambasadei României în Austria
www.viena.mae.ro

- Consultarea paginii de
Facebook
a
ambasadei
https://www.facebook.com/amb
asadaromanieiaustria
- Informarea telefonicã directã la Centrul Unic de Contact
ºi Suport la numerele de contact
pentru Viena: 0043.1.503.24.65,
0043.1.505.23.81,
0043.1.230.95.10
- Comunicarea prin e-mail la
adresa
unicã
contact@informatiiconsulare.ro
- Descãrcarea aplicaþiei
pentru
telefonul
mobil
„Cãlãtoreºte în Siguranþã’’ (din
AppStore sau Google Play)
- Utilizarea serviciului „Un
SMS îþi poate salva viaþa”, care,
pentru telefoanele mobile cu
roaming activat, oferã mesaje
SMS în þãrile în care existã alerte
de cãlãtorie ºi informeazã asupra
datelor de contact ale misiunii
diplomatice.
Introducerea
sistemului
informatic SIMISC la misiunile
diplomatice ºi oficiile consulare
din strãinãtate conduce la
creºterea eficacitãþii ºi calitãþii
serviciilor consulare. Prin
accesarea Portalului Extern
SIMISC www.econsulat.ro,
cetãþenii români au posibilitatea
creãrii unui cont în vederea
formulãrii ºi transmiterii
cererilor consulare de la distanþã,
evitând deplasãrile repetate ºi

reducând timpul de aºteptare la
ghiºee.
4. Referitor la mãrirea
duratei de valabilitate a
documentelor de cãlãtorie
Durata de valabilitate a
paºapoartelor simple eliberate
cetãþenilor români este stabilitã
prin art.18 din Legea
nr.248/2005 privind regimul
liberei circulaþii, prerogativa
elaborãrii unor propuneri de
modificare a acestei legi
revenind Ministerului Afacerilor
Interne. MAE are în vedere acest
aspect ºi a propus deja în
discuþiile care au avut loc la nivel
interinstituþional reanalizarea
termenului de valabilitate a
paºaportului electronic.
***
Personalul Secþiei consulare
din Viena va încerca sã rãspundã
cu promptitudine tuturor
întrebãrilor ºi solicitãrilor
dumneavoastrã. Reamintim cã,
în cadrul secþiei, vã stau acum la
dispoziþie cinci ghiºee în loc de
trei, ceea ce reduce timpul de
aºteptare, iar prin introducerea
bonurilor de ordine accesul la
serviciile consulare se face întrun mod mai ordonat.
AMBASADA
ROMÂNIEI
în Republica Austria

Vizita Ambasadorului
în landul Vorarlberg
Domnul Bogdan Mazuru,
Ambasadorul României în
Austria, a întreprins la 15
septembrie 2016 o vizitã la
Bregenz pentru a se întâlni cu
autoritãþile
din
landul
Vorarlberg. În discuþiile cu
guvernatorul
Markus
Wallner, vicepreºedintele
parlamentului regional Ernst
Hagen ºi directorul Camerei
Economice a landului,
Helmut Steurer, au fost
abordate
aspecte
ale
cooperãrii regionale românoaustriece, ale schimburilor
economice ºi culturale,
subliniindu-se potenþialul
bilateral de dezvoltare
economicã.
AMBASADA
ROMÂNIEI
în Republica Austria
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Luna OCTOMBRIE vine cu o rubricã nouã: POVEªTI ADEVÃRATE.
Fiecare dintre noi avem POVESTEA NOASTRÃ. Fie cã este cu un final
pozitiv sau unul mai tragic, a o împãrtãºi ºi celorlalþi, este ceva
nemaipomenit. Poþi fi una sau unul din protagoniºtii acestei rubrici,
scriindu-ne POVESTEA TA, la adesa de e.mail: asii.romani@yahoo.com
Adevãrata dragoste...
Probabil ar trebui sã încep cu
începutul.
Nu ºtiu dacã adevãrata dragoste
existã , sau am menþinut eu aceastã
flacãrã aprinsã ani de zile... Trecerea
anilor este ireversibilã, de-a lungul anilor
totul se schimbã, inclusiv noi, da ,,noi”
ne-am schimbat , de aceea totul este cum
e acum. Oare nu am luptat îndeajuns
pentru noi,sau poate nu am luptat deloc,
timpul a trecut, ºi noi am trecut pe lângã
el fãrã a-l trãi intens, unul lângã celãlalt,
am trãit sec ºi separaþi...Oare acum ne
este mai bine? Cert e cã nu mai este
nimic de fãcut sau cel puþin nu îºi mai au
loc regretele. Am fost prea laºi, sã ne
privim unul pe celãlalt, am fost prea
impocriþi sã ne vorbim, ºi am fost prea
duri cu noi înºine de a ne împãrtãºi
pasiunea ce avea loc în inimile noastre,
flacãra ce era aprinsã între noi. Au avut
loc multe clipe, momente, trãiri, dar
poate nu au fost atât de intense pentru a
ne menþine împreunã.
Era un anotimp rece, frigul îmi
crãpa buzele din ce în ce mai tare, vântul
se juca aspru prin pãrul meu, atunci când
totul era pierdut l-am zãrit pe el…
Era acolo luptând împotriva
oricãrei neplãceri provocatã de acea
vreme, ochii mei mari l-au privit intens,
l-am privit nedumeritã, dar se pare cã iau pãtruns în inimã. Mi-a schiþat un
zâmbet ºtrengãreºte, însã eram prea
oarbã sã îl observ, din cauza unei relaþii
în care eram prinsã, o relaþie care deja
era eºuatã, care se afla la fundul
prãpastiei.
În acea clipã s-a apropiat de mine,
eram oarecum speriatã, nu ºtiam ce sã-i
rãspund, dacã va încerca sã îmi
vorbeascã...Am aplecat privirea în
pãmânt. A venit uºor, ºi-a ridicat mâna
lent spre chipul meu ºi mi-a ridicat
privirea luându-mã de bãrbie. Nu am

rostit nici o literã, buzele mele erau prea
aspre de la frig, pentru a mai putea rosti
ceva, iar limba mi-a îngheþat în gurã.
Mi-a ºoptit ceva la ureche, m-a
întrebat cum mã numesc, i-am rãspuns,
însã eu nu am avut curajul sã îl întreb.
Am aflat ceva mai târziu de la un prieten
comun, avea un nume minunat.
De atunci nu ne-am mai vãzut zile
întregi. Acea zi era deja uitatã, pânã întro zi când adevãrata bãtãlie cu mine
însãmi avea sã înceapã...
Eram la o petrecere eu ºi iubitul
meu. Totul a decurs minunat pânã când,
el nu ºi-a mai numãrat paharele de vin
roºu spumant. Mã aflam pe o canapea, sa aºezat lângã mine ºi a început sã îmi
reproºeze de ce relaþia noastrã nu m-ai
mergea, de parcã eu eram de vinã pentru
tot. Nu dau vina nici pe el, vina este a
amândurora, am greºit amândoi undeva,
iar unele greºeli nu mai pot fi reparate,
precum cea care o sã urmeze.
A început sã strige din ce în ce mai
tare, pânã când toatã atenþia s-a îndreptat
asupra noastrã. I-am zis cã nu era nici
locul ºi nici momentul potrivit,dar nu a
vrut sã înþeleagã. Cearta a continuat,
pânã când m-a ridicat de pe acea
canapea, m-a luat strâns de mâna; i-am
spus sã mã lase cã mã doare, ºi în acel
moment, apare o siluetã de bãrbat înalt,
pãrul brunet, ochii negri, dar se pare cã
de data aceasta erau de furie ºi am spus
în ºoaptã: ,,tu eºti?”.Nu-mi venea sã cred
ochilor cã îl voi mai revedea din nou. Sa apropiat de noi. Îl priveam uimitã. A
încercat sã rezolve problema paºnic cu
iubitul meu ºi a reuºit, la altceva nici nu
mã aºteptam deoarece mereu a fost un
laº ºi niciodatã nu m-am simþit ocrotitã
lângã el. S-a ridicat în acel moment ºi a
plecat la fel de paºnic acasã, sau în
primul bar pe care l-a gãsit pentru a-ºi
îneca amarul sau furia.
Camera a rãmas din ce în ce mai
goalã. Încercam sã mã abþin din a plânge

ºi a pãrea o fraierã care se smiorcãie, dar
era imposibil...Atunci el m-a luat de
mâna (dar de data aceasta am fost luatã
de mâna într-un mod tandru) m-a
întrebat dacã vreau sã mã ducã departe
de tot ce s-a întâmplat aici, iar eu i-am
spus da.
- De ce ai ales tocmai acest loc?
- Pentru cã asta este ce mã liniºteºte
cu adevãrat în acest moment.
ªi da eram în faþa unor valuri
agitate sub clar de lunã, lumina ei sclipea
în toatã splendoarea în valurile mãrii.
Atunci au urmat o serie de întrebãri ,,de
ce stai cu el ? cum de poþi sã îl suporþi?
meriþi ceva mai bun”...în acel moment
m-am apropiat de el ºi i-am spus da am
suportat toate acestea crezând cã e
adevãrata mea dragoste, dar nu e
aºa...dacã era aºa acum poate alergam în
braþele lui ca o fraierã ºi îl iertam pentru
tot, dar nu...a fost doar o reflexie a iubirii
lângã el mã simþeam ca într-un deºert al
înºelãciunii.
Fãrã a mai putea scoate un cuvânt lam rugat sã mã ducã acasã, eram prea
obositã, s-au întâmplat prea multe în
acea searã. Am ajuns acasã, m-am pus în
pat gândindu-mã la tot ºi am adormit.
E o nouã zi, o nouã dimineaþã.
Soarele îmi strãpunge geamul, e un nou
început de varã. Lunile au trecut, Erick
fostul meu iubit a plecat din oraº, ºi-a dat
seama cã e o pierdere de timp ºi a decis
sã îºi încerce norocul în altã parte. În acel
moment se aude o bãtaie în uºã, iar când
deschid uºa, jos e pierdut un plic a cãrui
conþinut zice ,,Pentru cea mai splendidã
iubita”, iar în faþa mea apare silueta unui
bãrbat, ºi da era bãrbatul vieþii
mele...acel bãrbat de care fugeam acum
câteva luni, avea în mânã un buchet
imens de trandafiri...Mi-a fãcut o
surprizã minunatã, nici nu mã aºteptam
la aºa ceva.
Ne-am mãrturisit sentimentele, am
zis sã îmi acord o nouã ºansã, o nouã

ºansã cu el, ºi cred cã nu voi regreta
niciodatã. Lunile alãturi de el treceau
ireversibil, eram una ºi aceeaºi persoanã,
poate în acest moment vã puneþi
întrebarea: dacã nu ne-am certat
niciodatã ? Da ne-am mai certat,e
normal ca un cuplu sã se mai certe, dar
niciodatã nu era suficient pentru a nu ne
mai vorbi, sau pentru a ne despãrþi.
Trecuserã aproape trei ani, pentru
unii par o eternitate însã pentru noi poate
o fracþiune de timp pentru ceea ce avea
sã urmeze.
M-am hotãrât sã-i fac o suprizã ºi
sã-i spun cã am obþinut o bursã de studii
într-o þarã strãinã, pe acea vreme era
visul meu. Ajung în faþa casei lui, bat la
uºã ºi nu rãspunde nimeni. Ciudat uºa
era întredeschisã. Urc uºor ºi lent la etaj,
fac dreapta dupã care vãd o camerã cu
decoraþiuni romantice, crezând cã e o
surprizã pentru mine, apare mai apoi o
fatã într-o lengerie destul de
provocatoare, dupã care nu am mai stat
sã aºtept sã aparã ºi el ochii mei erau
înceþoºaþi de lacrimi, lacrimi ce îmi
inundarã obrajii.
Am ieºit din casa aceea, pe care am
blestema-o. Am ajuns la mine, am
început sã plâng în hohote. Celularu
meu primea o mulþime de apeluri ºi
mesaje de la el care din pãcate erau fãrã
rãspuns, pânãcând la un apel m-am
hotãrât sã-i rãspund ºi i-am zis sã mã
lase naibii în pace, cã nu vreau sã îl mai
vãd niciodatã, cã îl urãsc...ªi plângeam
în acelaºi timp, iar mai apoi i-am închis.
Luni de zile m-a tot cãutat dar degeaba,
am fugit cât am putut. Era o zi de
toamnã ploioasã. Ironia sorþii m-a prins
ploaia pe un câmp, am fugit de ploaie cât
am fugit pânã zãresc ceva în depãrtare
sau mai degrabã pe cineva probabil era
un naufragiat pierdut într-o ploaie de
toamnã, însã figura lui îmi pãrea
cunoscutã ºi spre uimirea mea era el.
S-a oprit în faþa mea, încercam sã îi

evit privirea dar era inevitabil, ochii lui
negri erau prea pãtrunzãtori. I-am spus
sã plece, ba chiar am þipat sã plece, dar
nu a vrut. M-a întrebat de ce am plecat?
Am ezitat sã îi zic eram prea furioasã,
am fãcut câþiva paºi în spate, i-am zis cã
e cel mai mare fraier ºi cã îl iubesc. S-a
repezit spre mine, m-a luat strâns de
talie, m-a apropiat de el, dupã care a
urmat cel mai pasional sãrut, cel mai
inocent. Ploua torenþial eram doar noi
doi ºi stropii de ploaie, tot ce a apucat sã
îmi zicã a fost ,,te iubesc” eu am plecat
în acel moment. Plângeam în hohote dar
nu se deosebea de picãturile de ploaie...
m-a durut ºtiind cã l-am lãsat acolo
undeva în urma mea, dar amintirea de
acum câteva luni mã durea ºi mai tare.
A venit ºi timpul sã plec la studii,
iar din acea zi nu am mai ºtiut nimic de
el. A trecut un an, rãnile s-au vindecat,
însã mereu îmi era gândul la el, la noi.
Am hotãrât sã mã rentorc în þarã pentru
a pune un final acestei poveºti. La
reîntoarcerea mea în þara am aflat deja cã
era prea târziu, el deja plecase ºi nimeni
nu îi mai putea da de urmã...a plecat fãrã
sã spunã nimãnui nimic. În acel
moment am cãzut în genunchi în fat unei
Biserici, am început sã plâng în hohote ºi
sã-l implor pe Cel de Sus sã aibã milã ºi
îndurare de mine.
A mai trecut un an, succesele nu
ezitau sã aparã, dar nici întrebãrile, în
fiecare zi îmi pun întrebarea ,,oare unde
este?” ºi dacã ”mã va putea ierta
vreodatã?”
Adevãrata dragoste este acolo în
noi, ºi aºteaptã sã fie trãitã cu intensitate,
iubire, ºi nu în ultimul rând în ,,doi”.
Regretele acum nu îºi mai au loc,
însã speranþa moare ultima...sper sã îl
întâlnesc cândva ºi sã îi cer iertare, pânã
atunci sfatul meu este: ”Trãieºte
clipa…fãrã prejudecãþi ºi remuºcãri!”
Ema
povesteata.eu

Tragedia Faust, pe
ºevalet ºi pânzã, în
expoziþia Vanity and
Despair a pictorului
Alexandru Cînean

Atracþii gratuite în Bruxelles: de la
catedrale istorice la poveºti cu ªtrumpfi

Sãptãmâna aceasta recomandãrile
pentru vacanþe cu buget chibzuit ne poartã
în capitala Belgiei, Bruxelles. De la
poveºti cu benzi desenate la catedrale
istorice unde domneºte liniºtea, iatã ce
putem vizita în Bruxelles fãrã sã cheltuim
un leu. Întâi de toate, avem nevoie de
bilete de avion. Spre Bruxelles zboarã
companii aeriene low-cost, aºa cã tarifele
pornesc de la 16 . Dacã puneþi la cale un
city break, e perfect. Dacã plecaþi, însã,
pentru mai multe zile (deci aveþi nevoie ºi
de bagaj mai consistent), verificaþi, totuºi,
ºi tarifele companiilor aeriene de linie,
unde bagajul de calã este gratuit.
Apoi, cãutaþi “casa departe de casã”
perfectã. Adicã hotelul, da. De la o stea la
cinci stele, mai în centru, mai ieftine sau
mai luxoase, veþi gãsi hoteluri pentru toate
gusturile, cu tarife de la 21Euro/camerã/
noapte.
Cireaºa de pe tort în aceastã vacanþã
vor fi atracþiile recomandate mai jos. Nu
costã nimic, aºa cã vã vor rãmâne mai
multe fonduri de cheltuit pe delicioasa
ciocolatã belgianã. Luaþi o foaie ºi un pix
ºi notaþi!
Ce e de vãzut/fãcut: Alegeþi unul
dintre tururile tematice ale oraºului, în
funcþie de pasiunile ºi preferinþele
fiecãruia dintre voi. Printre cele mai
populare tururi se aflã cele dedicate
benzilor desenate (veþi descoperi cã aici sau nãscut ªtrumpfii, de exemplu), modei,
arhitecturii ºi diverselor curente artistice,
familiilor cu copii, sporturilor urbane
(ciclism, jogging, fotbal, tenis) etc.
Concluzia e cã existã câte o parte a
oraºului pentru fiecare. Ce: Plimbare în
aer liber într-un spaþiu istoric
Unde: Rue Royale, 236
Ce e de vãzut/fãcut: Fosta Grãdinã
botanicã a oraºului s-a transformat între
timp în centru cultural. Aici au loc
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concerte ale unor artiºti faimoºi, aici se
organizeazã expoziþii de tot soiul, aici este
sediul teatrului francofon. Pentru a
participa la spectacole va trebui sã achitaþi
bilet de intrare, bineînþeles, dar asta nu
înseamnã cã vã împiedicã cineva sã vã
plimbaþi prin grãdinile-parc frumos
amenajate sau sã admiraþi sera ce dateazã
din secolul al XIX-lea.
Ce: Arhitecturã impresionantã ºi
liniºte interioarã
Ce e de vãzut/fãcut: Printre
frumuseþile oraºului belgian se numãrã, cu
siguranþã, catedralele ºi bisericile. Aºa cã
va trebui sã vã rezervaþi neapãrat timp
pentru vizitarea lor. Intrarea este liberã în
cele mai multe cazuri, uneori fiindu-vã
recomandat sã faceþi o donaþie. Printre
cele mai populare, cu arhitecturã
impresionantã ºi vitralii multicolore, se
numãrã Catedrala St. Michael ºi St.
Gudula, Biserica Notre-Dame de Laeken,
Biserica Notre-Dame du Sablon ºi
Basilique Nationale du Sacré-Cœur.
Ce: Palatul Regal
Unde: Rue Brederode 16
Ce e de vãzut/fãcut: Palatul Regal e
deschis publicului, gratis, în lunile de varã,
din iulie pânã în septembrie. Cu toate
astea, ºi în restul anului puteþi vizita
anumite pãrþi ale palatului, cum ar fi sãlile
unde sunt organizate expoziþii tematice de
picturã ºi fotografie.
Ce: Istorie ºi liniºte, din nou
Unde: Pãdurea La Cambre din
Ixelles, una dintre municipalitãþile
Bruxelles-ului
Ce e de vãzut/fãcut: Abaþia La
Cambre e reprezentativã pentru ordinul
catolic cistercian. A fost fondatã în 1100,
aºa cã vizitând-o veþi descoperi o parte din
istoria Bruxelles-ului. Se spune cã zona,
formatã din grãdini ºi biserica Notre
Dame de La Cambre, este una dintre cele

mai liniºtite.
Lecþia despre Europa
Unde: Rue Wiertz 60
Ce e de vãzut/fãcut: Rezervaþi-vã
câteva ore pentru o vizitã la Parlamentul
European atunci când mergeþi în
Bruxelles. Prin turul audio gratuit (în
limba românã) veþi participa la o lecþie
interactivã despre istoria comunitãþii
europene ºi veþi descoperi cum
funcþioneazã Uniunea Europeanã, în
acelaºi timp. Treceþi apoi pe la
Parlamentarium, unde veþi cãlãtori virtual
prin toate statele membre.
Ce: Culturã, artã ºi istorie la un loc
Ce e de vãzut/fãcut: Muzeele din
capitala Belgiei, foarte numeroase de
altfel, oferã intrare gratuitã în prima zi de
miercuri a fiecãrei luni. Aveþi de ales
dintre Muzeul Magritte, Muzeul Benzilor
Desenate, Muzeul Regal de Artã ºi Istorie.
Vizitaþi neapãrat Muzeul Instrumentelor
Muzicale. Veþi descoperi ºi admira una
dintre cele mai mari colecþii de
instrumente: 1.500 la numãr, adunate din
lumea largã, din toate timpurile.
Ce: Cea mai bunã panoramã asupra
oraºului
Unde: Place Poelaert
Ce e de vãzut/fãcut: urcaþi cu liftul din
sticlã din Place Poelaert, cea mai mare
piaþã a oraºului, unde se aflã ºi Palatul de
Justiþie. Veþi avea parte de cea mai bunã
panoramã asupra oraºului.
Ce: Incursiune într-o lume din alte
timpuri
Unde: Centrul Vechi al oraºului
Ce e de vãzut/fãcut: Centrul Vechi al
Bruxelles-ului e alcãtuit din strãzi
medievale înguste, clãdiri vechi, cafenele
intime, mici magazine de familie. În
mijlocul lor se aflã Grand Place, ce
dateazã din secolul al XIII-lea. Dacã aveþi
noroc, veþi participa la unul dintre
concertele gratuite care se organizeazã fre
Ce: Antichitãþi ºi obiecte de colecþie
Unde: Place du Grand Sablon
Ce e de vãzut/fãcut: Piaþa de
antichitãþi din Bruxelles este cea mai
veche piaþã de acest gen din Europa. A
fost deschisã prima datã în aprilie 1960.
Rezervaþi-vã câteva ore fie pentru
antichitãþile dintre cele mai diverse:
dantelãrii, lãmpi, pahare din cristal,
ceasuri, argintãrie, tablouri º.a.m.d.
Programul este ºi el unul generos: întreaga
zi de sîmbãtã ºi duminicã dimineaþa, în
fiecare sãptãmânã.
Sursa: blog.esky.ro

ICR Bruxelles anunþã expoziþia Faust:
Vanity and Despair a pictorului român
Alexandru Cînean la Galeria MB-XL
Contemporary & Modern în perioada 14
septembrie - 5 noiembrie 2016.
Vernisajul a avut loc miercuri, 14
septembrie, ora 18:00, în prezenþa artistului ºi a
curatorului expoziþiei, profesorul ºi criticul de
artã, Jan De Maere.
Alexandru Cînean surprinde universul
capcanelor inteligenþei umane în ipostazele cele
mai expresive. Inspirate din tragedia Faust de
Johann Wolfgang von Goethe, compoziþiile
tânãrului artist român sunt concepute ca o serie
de interogaþii despre moarte ºi mântuire, dar ºi
despre sufletul omenesc ºi condiþia actorului,
mai precis, despre confruntarea cu rolul ºi cu
propria sa imagine.
Galeria de Artã Contemporanã a Muzeului
Naþional Brukenthal din Sibiu a gãzuit expoziþia
artistului cu prilejul festivalului internaþional de
teatru de la Sibiu din 2016.
Alexandru Cînean (n. 1988, Sibiu) a absolvit
Universitatea de Artã ºi Design din ClujNapoca, instituþie de prestigiu care a generat
câteva nume de referinþã pentru arta
contemporanã precum Adrian Ghenie sau
Victor Man. A creat ºi a studiat la Academia
delle Belle Arti di Torino, a expus la Galeria
Antecedence / Ephemere în Thuin (Belgia) cu
sprijinul ICR Bruxelles ºi a participat la
numeroase expoziþii în Belgia, România ºi
Australia. În 2009 a fost premiat la Concursul
Naþional de Picturã Gaetano Morgese din Italia.
Proiectul se înscrie în strategia Institutului
Cultural Român de la Bruxelles de a promova
arta contemporanã româneasca în BeNeLux.
Data vernisaj: miercuri, 14 septembrie 2016,
18:00-21:30
Loc: Gallérie MB-XL, Chaussée de
Boondael 537, 1050 Ixelles
Program: 14 septembrie - 5 noiembrie 2016
- joi , vineri, sâmbãtã: 11:00-18:00 sau cu
rendez-vous
Contact: www.mb-xl.com, tel. +32 2 644 96
51, e-mail: paloma@mb-xl.com
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Ziar distribuit în Austria, Belgia Germania ºi Olanda

Noi partide româneºti în întâlnire cu românii
din Bruxelles
Avancronica unui eveniment
organizat
la
Parlamentul
European, 28 septembrie 2016,
ora 18.00 – Întâlnire cu Nicuºor
Dan, Dan Maºca, Sebastian
Burduja ºi Lucian Mîndruþã,
organizatã de TheRoundtable.eu
Dupã episodul noiembrie 2014,
s-a aºternut liniºtea peste relaþia
diasporei româneºti cu þara ºi
instituþiile ei. O nouã lege a
votului prin corespondenþã a fost
adoptatã, dar cei mai mulþi dintre
noi nu au accesat noile ei
facilitãþi.
Dincolo de noua lege însã,
nimic nu s-a schimbat. Avem în
continuare acelaºi numãr de
deputaþi (3), deºi suntem mai
numeroºi decât 6 judeþe mari de
acasã, care sunt reprezentate în
Parlament de un numãr mult mai
substanþial de aleºi (36).
Lucrãtorul
român
din
strãinãtate rãmâne bun de platã –
banii sãi trimiºi acasã depãºesc
investiþiile strãine – ºi de
mobilizat la vot în momente
critice, cum a fost acel
noiembrie.
De câþiva ani încoace însã,
diaspora s-a implicat activ în
schimbarea României. A strigat
tare împotriva furtului de la
Roºia Montanã, a influenþat un
referendum ºi a condus practic la
alegerea unui Preºedinte, a

reacþionat organizat ºi deosebit
de util în folosul victimelor
dramei de la Colectiv. O forþã
politicã însã a românilor din
diaspora nu existã ºi nu este
deloc evident cã o asemenea
reprezentare este doritã în þarã.
Noi forþe politice au apãrut
însã acasã, forþe ce s-au nãscut
direct din acþiunile la care þara ºi
diaspora au participat împreunã
în aceºti ultimi ani.
Acesta este punctul de
plecare al întâlnirii pe care
TheRoundtable.eu v-o propune.
Suntem o organizaþie a tinerilor
români preocupaþi de idei pentru
societate dintr-o perspectivã
nouã, mai dezinvoltã, mai europeanã – cum este cetãþenia activã
democratic, educaþia pentru un
nou mileniu, sportul inclusiv ºi
adaptarea la o erã digitalã. Cu
ideile noastre vrem sã contribuim
de aici la o Românie mai
modernã, mai europeanã. Am
invitat la Bruxelles alãturi de noi
patru lideri care - în opinia
noastrã - vor avea multe de spus
în anii care vin.
În primul rând, l-am invitat
pe Nicuºor Dan. Pentru cei dintre
voi care sunt din Bucureºti,
numele matematicianului ºi
activistului pentru salvarea
patrimoniului ºi naturii este
sinonim cu curajul de a se

împotrivi abuzurilor, folosind
cãile legii. Dupã un rezultat bun
la alegerile locale, Uniunea
Salvaþi Bucureºtiul se extinde la
nivel naþional ºi îºi doreºte sã
ofere o altenativã la alegerile din
11 decembrie.
Dan Maºca, antreprenor ºi
activist târgu-mureºan, vede
lucrurile dintr-o perspectivã care
pune accentul pe dictonul
conform cãruia toatã politica este
localã. Partidul Oamenilor
Liberi, alcãtuit în egalã mãsurã
din români, maghiari sau saºi
crede de asemenea în depãºirea
clivajelor etnice. Dan Maºca este
ºi un adept al reducerii rolului
statului în economie ºi societate,
crezând mult mai mult în puterea
ºi inteligenþa oamenilor eliberaþi
de dependenþa faþã de stat.
Un tânãr care s-a întors
recent în România dupã ani de
studii ºi activitate profesionalã în
Statele Unite este Sebastian
Burduja. Dupã ani în care a
construit organizaþii ce reprezintã

studenþi ºi tineri profesioniºti
români acasã ºi în strãinãtate,
Sebastian ºi Partidul PACT pe
care îl reprezintã propun
alegãtorilor o Românie ca afarã,
o Românie deºteaptã, cu politici
pe bune, dupã cum aratã sloganul
electoral ales pentru aceastã
toamnã.
Nu în ultimul rând ºi deºi nu
este politician, l-am invitat
alãturi de noi ºi pe jurnalistul
Lucian Mîndruþã. Lucian este
exponentul unei noi generaþii ºi,
prin scrisul ºi comentariile lui,
este promotorul curentului
cetãþenilor implicaþi activ în
societate. Lucian este bineînþeles
cunoscut publicului ºi datoritã
emisiunilor televizate pe care lea realizat, în special pentru
„Profeþiile despre trecut”. Lucian
a fost unul din cei care au votat în
2014 în rândul oamenilor din
diaspora ºi dintre jurnaliºtii au
adus imaginile cozilor din Paris
pe ecranele televiziunilor ºi
calculatoarelor de acasã.

Vã chemãm sã dezbatem
alãturi de invitaþi o politicã altfel,
diferitã de cea cu care am fost
obiºnuiþi din 1989 încoace. Va
rãmâne pentru fiecare dintre voi
sã judece dacã aceastã Românie
este într-adevãr altfel. Veþi
analiza viziunea fiecãruia ºi
discuta felul în care diaspora
poate cântãri politic în viitorul
þãrii. Vã aºteptãm!
Eveniment Citizens at the
gates, 28 septembrie 2016, orele
18.00-20.00, sala JAN 4Q 2,
Parlamentul European
Urmat de discuþii informale:
London Calling, Rue de Dublin
46, (Place des Londres), ora
21.00
Înscriere necesarã în vederea
accesului la PE: https://roxana
1287.wufoo.com/forms/rsvpcitizens-at-the-gates/
Limba de desfãºurare:
românã
Informaþii
suplimentare:
contact@theroundtable.eu
Sursa: rombel.com

FOUND.LOST.FOUND ºi tradiþia regãsitã
Ministrul Justiþiei: O
în design-ul de bijuterie la Festivalul
sã-mi fac bagajele ºi o
sã mã întorc la Bruxelles EuRoCultura de la Bruxelles
Ministrul Justiþiei, Raluca Prunã, a acordat, joi, un interviu pentru
News.ro în care a susþinut cã nu o intereseazã o carierã politicã dupã
expirarea mandatului, cã este dispusã sã plece din funcþie dacã premierul
Dacian Cioloº o sã-i cearã acest lucru.
Întrebatã ce va face dupã alegerile din 11 decembrie, dupã încheierea
mandatului, ministrul Raluca Prunã a declarat:
„O sã-mi fac bagajele ºi o sã mã întorc de unde am venit, ºi anume
la cariera mea mare cred eu, micã cred politicienii din România, la
cariera mea din Bruxelles”, a spus ministrul Justiþiei pentru news.ro.
De asemenea, Raluca Prunã a spus cã este imunã la criticile
politicienilor penali.
„Acuma depinde cine mi-a cerut demisia. Dacã îmi cere demisia un
politician care este urmãrit penal, asta mã face sã fiu convinsã cã mã
aflu pe drumul cel bun. Dacã îmi cere demisia o parte din magistraturã,
asta mã pune un pic pe gânduri. Dar ºi aici, faptul cã magistraþii,
despre care nu am auzit sã fi scris un memorandum în aceºti ultimi ani,
scriu acum un memorandum, mã face sã iau acest lucru ca pe o dovadã
a încrederii pe care o au în mine cã pot rezolva fie ºi în parte aceste
chestiuni. Repet, lucrurile sunt în registre diferite. Altfel, sigur cã nu
este o plãcere sã fii contestat, însã pe de altã parte asta face frumuseþea
lumii, nu putem avea toþi aceeaºi pãrere, nu putem cânta toþi acelaºi
refren, pentru cã ar fi absolut o lume plictisitoare”, a mai spus Raluca
Prunã.
Sursa: stiripesurse.ro

Expoziþia de bijuterie contemporanã
FOUND.LOST.FOUND, premiatã la London
Fashion Week 2016, a fost prezentatã la Bruxelles,
la BOZAR, în perioada 9-12 octombrie, în cadrul
festivalului de culturã româneascã EuRoCultura.
Expoziþia este organizatã de ICR Bruxelles ºi
Assamblage - Asociaþia Naþionalã a Autorilor ºi
Designerilor de Bijuterie Contemporanã, cu
sprijinul Simplu. MakerShop, ºi în colaborare cu
agenþia European Artists Management.
Vernisajul a avut loc în 9 octombrie, la 18:00,
în prezenþa designerului Adelina Petcan ºi a
membrilor fondatori ai asociaþiei Assamblage,
Ioana Andrei ºi Valentina Buzamurga.
Conceptul curatorial îi aparþine renumitului
autor de bijuterii, David Sandu, ºi prezintã o
instalaþie interactivã de bijuterii de autor, semnate
de designerii Andreia Popescu, Adelina Petcan,
Ioana Ardelean ºi Otilia Mihalcea.
FOUND.LOST.FOUND invitã la reflexie. La
detaºare. La re-ataºare. Suntem noi, astãzi, urmaºii
acelor strãmoºi figuraþi hilar în manualele de
istorie? Vibrãm astãzi, la povestea recuperãrii
artefactelor antice din pricina felului în care am fost
învãþaþi sã credem? Sau existã ceva mult mai

misterios care animã aceastã bucurie ºi rezonanþã la
întâlnirea cu trecutul comun?, descrie David Sandu
conceptul ºi întrebãrile abordate în aceastã
expoziþie, pentru ICR Bruxelles.
Expoziþia este inspiratã din tezaurul dacic ºi
trateazã temele patrimoniului ºi ale moºtenirilor
culturale autentice asemenea un organism viu,
actual ºi prezent în memoria colectivã ºi culturalã a
unei naþiuni. Într-o metaforã a genezei, David
Sandu opune valoarea ºi preþul, precum ofrandele,
apreciate dupã ritualul oferirii ºi nu în funcþie de
cantitatea efectivã de aur: valoarea culturalã a
bijuteriei va depãºi mereu evaluarea ei materialã.
Festivalul EuRoCultura, aflat la cea de a doua
ediþie, este organizat la iniþiativa eurodeputatului
Mircea Diaconu ºi propune publicului internaþional
multilingv ºi multietnic un program variat ºi
reprezentativ pentru cultura româneascã
contemporanã, în inima capitalei europene.
Organizarea expoziþiei FOUND.LOST.FOUND a
fost posibilã graþie sprijinului companiei Atlassib.
Datã vernisaj: 9 octombrie 2016, 18:00
Perioada: 10-12 ocrombrie 2016, 10:00 - 22:00
Loc: Bozar, Rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles
Sursa: icr.ro

Muzeul Zaans
din Olanda

Muzeul Zaans din Olanda
prezintã viaþa idilicã a olandezilor
din secolul al XVII-lea, cu accent
pe meºteºugurile tradiþionale ºi
morãrit, pe patrimoniul industrial
al regiunii Zaans. Situat în Zaanse
Schans, la câþiva kilometri nord
de Amsterdam, muzeul este
adãpostit de o clãdire cu design
contemporan unic, la fel ca ºi
colecþia pe care o deþine, clãdire
proiectatã de arhitectul Cor van
Hillo. Pentru arhitectura modernã
ºi deschisã a clãdirii sale, dar ºi
pentru colecþia sa, muzeul a primit
menþiunea de onoare în cadrul
Muzeului european al Anului
(2001), potrivit www.zaansmuseum.nl ºi www.cunoastelumea.ro. Situat în Zaanse Schans,
la câþiva kilometri nord de
Amsterdam,
muzeul
este
adãpostit de o clãdire cu design
contemporan unic, la fel ca ºi
colecþia pe care o deþine, clãdire
proiectatã de arhitectul Cor van
Hillo. Pentru arhitectura modernã
ºi deschisã a clãdirii sale, dar ºi
pentru colecþia sa, muzeul a primit
menþiunea de onoare în cadrul
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Muzeului european al Anului
(2001), potrivit www.zaansmuseum.nl ºi www.cunoastelumea.
ro. A fost înfiinþat în anul 1994 ºi
deschis publicului în 1998. Un an
mai târziu, în 2009 a fost extins cu
aripa „Experience Verkade“. De
asemenea, din 2016 administreazã
alte trei locaþii în Zaanse Schans:
Dogãrie, Casa Jisper ºi Casa lui
Weaver. Zaanse Schans este un
fel de muzeu al satului în aer liber,
ce deþine peste 30 de case cu o
arhitecturã de secol XVII-XVIII
dar ºi mori de vânt tradiþionale din
zona Zaanstreek, fiind cel mai
important centru al morilor de
vânt din Olanda, precum ºi o
fabricã de brânzã ºi una de saboþi.
O altã anexã a Muzeului Zaans
este „Casa Þarul Petru“ în centrul
Zaandam.
Bogata colecþie muzealã este
alcãtuitã din douã sub-colecþii:
cultura rezidenþialã ºi cultura
industrialã. În cadrul primeia sunt
expuse
frumoase
costume
regionale, mobilier pictat ºi
obiecte din casele Zaans, picturi
olandeze. În 2015, muzeul a

dobândit
lucrare
pictorului
impresionist francez Claude
Monet, intitulat „Voorzaan e
Westerhem“ (1871).
Colecþia industrialã deþine
modele de nave ºi alte
instrumente ce aratã marea istorie
a construcþiilor navale, dar ºi
artefacte ale industriei vânãtorii
de balene, ce redau un trecut
industrial bogat, întrucât între
secolele XVII-XX regiunea a fost
una dintre cele mai importante
zone industriale ale Europei de
Vest. Industria alimentarã a
regiunii Zaans este adusã la viaþã
în inima muzeului, în pavilionul
„Verkade“ ce reflectã imaginea
unei fabrici de ciocolatã ºi de
biscuiþi din secolul al XX-lea.
Printr-o serie de maºini autentice
din anii 1930 dar ºi printr-o
selecþie unicã de circa 9.000 de
fotografii este redatã povestea
linei de producþie Verkade, dar ºi
povestea familiei Verkade,
creatoarea companiei cu acelaºi
nume. Brandul Verkade a devenit
unul dintre cele mai cunoscute din
Olanda, în ultimii 100 de ani prin
cele peste 40 de tipuri de biscuiþi,
zeci de tipuri de ciocolatã,
caramele, bomboane, napolitane,
biscuiþi, produse de patiserie,
covrigi ºi lumânãri. Colecþia
industrialã mai cuprinde ºi
patrimoniul provenit de la alte
mari companii precum Bruynzeel,
Honig, Albert Heijn, ºi Lassie.
În cadrul muzeului vizitatorii
se pot bucura, în afarã de tururile
audio disponibile în opt limbi, ºi
de jocuri interactive ºi activitãþi
speciale pentru întreaga familie,
ateliere de pregãtire a unui înveliº
pentru un baton de ciocolatã dar ºi
de degustãri.
Sursa: AGERPRES

Cercetãtorii
olandezi
împreunã cu o
echipã de medici
de la Bucureºti
efectueazã
primul transplant
hepatic la Iaºi

„A fost o donatoare de 46 de ani, cu
anevrism rupt. S-a fãcut prelevare la
Moineºti. A fost o prelevare complexã. Au
fost prelevaþi plãmânii de o echipã venitã din
Olanda. De asemenea, s-a efectuat o
prelevare de cord, de ficat. Acesta a fost
transplantat la Iaºi, operaþia decurgând fãrã
probleme. Pacientul beneficiar este stabil,
evoluþia sa post-operatorie fiind favorabilã.
De asemenea, s-a efectuat prelevare de
cornee, care este tot la Iaºi. Unul dintre
rinichii prelevaþi a fost transplantat la Iaºi,
cel de-al doilea la Bucureºti. S-a fãcut
prelevare de piele ºi þesut, care au fost
trimise la Bucureºti“, a declarat joi, dr.
Raluca Neagu, coordonatorul Centrului
Regional de Transplant.
În urma prelevãrii ficatului, o echipã
mixtã de medici din Iaºi ºi Bucureºti a
efectuat primul transplant hepatic.
Profesorul Carol Stanciu a declarat cã
beneficiarul ficatului este un vechi pacient al
Institutului de Gastroenterologie ºi
Hepatologie.
„Beneficiarul este un bolnav a cãrui stare
s-a degradat în timp. Zilnic ne suna pentru a
afla dacã nu s-a gãsit un ficat ºi pentru el. Au
fost opt ore petrecute în sala de operaþie de o
echipã minunatã de medici din Iaºi ºi din
Bucureºti. Acum pacientul vorbeºte, este
bine. Operaþia este o realizare extraordinarã
atât pentru medici, cât ºi pentru pacient“, a
declarat presei profesorul Carol Stanciu.
Profesorul Irinel Popescu a declarat cã
sperã sã creascã numãrul de operaþii de
transplant hepatic efectuate în centrul
universitar Iaºi. „Am cãutat sã depãºim
dificultãþile operatorii. Echipa de la Iaºi e
pregãtitã din majoritatea punctelor de vedere
pentru transplantul hepatic. Sperãm ca
numãrul de operaþii de transplant hepatic sã
creascã în centrul universitar Iaºi“, a spus
Irinel Popescu.
Sursa: AGERPRES
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Ziar distribuit în Austria, Belgia Germania ºi Olanda

Investiþii româno-olandeze la Braºov
Evenimentul a reprezentat
inaugurarea primei case de vacanþã
din complexul eco-turistic ce a fost
realizat în urma unei investiþii
româno-olandeze ºi a unui
parteneriat
public-privat
cu
autoritãþile locale. Lansarea a avut
loc în mijlocul naturii, pe acordurile
Rapsodiei Române de George
Enescu, în interpretarea artiºtilor
Filarmonicii Braºov.
Complexul eco-turistic de case
de vacanþã Valley 21 este un model
al viitorului din punct de vedere
rezidenþial, pentru cã îmbinã
tehnologia de ultima orã cu cele mai
eficiente soluþii ecologice.
‘Am ales Vama Buzãului,
Transilvania, pentru frumuseþea
neatinsã a locurilor ºi autenticitatea
tradiþiilor. Proiectul nostru este unul
ecologic, în armonie cu peisajul ºi
natura. Alimentarea complexului se
face direct din izvoare, lumina
provine de la panourile solare,
încãlzirea
este
cu
surse
regenerabile. În plus, pãstrãm
confortul unei locuinþe premium ºi
oferim facilitãþi pentru rezidenþi
precum: întreþinerea locuinþei,

închiriere, un centru hospitalier’,
spune Gerard Doedee, unul dintre
fondatorii proiectului Valley 21.
Proiectul este realizat în baza
unui parteneriat public-privat în
privinþa terenului, încheiat între
investitori români ºi olandezi ºi
primãria Vama Buzãului. De altfel,
dezvoltarea celei mai noi staþiuni
montane înseamnã ºi crearea de noi
locuri de muncã pentru localnici.

Casele futuriste au ajuns în
România. Cum aratã o
astfel de locuinþã ºi cui se
adreseazã
Complexul
Eco-Turistic
Montan, Valley 21, care va
funcþiona în regim de tip
condominium, este compus din 68
de case individuale ºi un centru de
facilitãþi. Acesta urmeazã a fi
realizat în totalitate, pânã în 2020,
pe o suprafaþã de 68 ha, pe teritoriul
administrativ al comunei Vama
Buzãului din judeþul Braºov.
Atât arhitectura proiectului, cât
ºi soluþiile alese pentru accesul la
utilitãþi, þin cont de principiul

Chipul pictat în negru al ajutoarelor Sfântului
Nicolae,care aduc cadouri pentru copii la începutul
lunii decembrie încalcã drepturile copiilor ºi poate
duce la hãrþuire, ecluziune ºi discriminare.
„Cu chipul pictat negru ºi buzele roºii, Petru cel
Negru, îmbrãcat tradiþional în costum tradiþional
medieval ºi cu peruca buclatã, trebuie eliberat de

Ajutoarele
Sfântului Nicolae
cu chipul pictat în
negru încalcã
convenþia privind
drepturile copiilor
caracteristicile discriminatorii ºi stereotipe”, a
subliniat Margrite Kalverboer într-un comunicat.
În opinia mediatoarei, Zwarte Piet (Petru cel
Negru) trebuie adaptat astfel încât copiii sã nu sufere
efecte negative în perioada sãrbãtorii de Sfântul
Nicolae.
Anul trecut, comitetul ONU pentru eliminarea
discriminãrii rasiale a afirmat cã ajutoarele Sfântului
Nicolae sunt uneori reprezentate de o „manierã care
reflectã stereotipuri negative, care sunt percepute ca
rãmãºiþe ale sclaviei de multe persoane, precizeazã
hotnews.
În Olanda, dezbaterea privind presupusul caracter
rasist al personajului Zwarte Piet, ocupã atenþia
opiniei publice, în apropierea acestei sãrbãtori.
Pentru mulþi, aceastã tradiþie reprezintã Olanda, iar
opozanþii considerã cã personajul Petre cel Negru
aminteºte de timpul când olandezii exploatau sclavi.
Sursa: b1.ro

sustenabilitãþii energetice ºi de
impactul cât mai redus asupra
mediului înconjurãtor.
Arhitecþii
italieni,
Luca
Fornaroli ºi Giulia Valentini, în
strânsã colaborare cu firma de
arhitecturã peisagisticã Stijlgroep
Architects din Rotterdam, au creat o
operã de artã chiar în mijlocul
naturii: o casã care pãstreazã linia
naturalã a terenului, fãrã a pierde
din confortul unei locuinþe unice.
Casele, aflate la un pas de
Rezervaþia Naturalã Valea Zimbrilor, au dimensiuni generoase.

Sunt patru tipuri de case, cu
suprafeþe între 92 mp ºi 118 mp, cu
preþuri cuprinse între 167.500 ºi
285.000 de euro. Acestea sunt
construite numai din materiale eco
friendly, de o înaltã calitate.

Valley 21, o nouã
dimensiune a luxului
Eco-complexul
rezidenþial
Valley 21 dã o nouã dimensiune
luxului. Interioarele sunt foarte
spaþioase, desenate astfel încât sã
foloseascã la maximum fiecare

metru pãtrat. Atunci când îºi plimbi
privirea de-a lungul pereþilor, ai
mereu parte de surprize plãcute:
soluþii ingenioase, locuri de odihnit
privirea. Totul este gândit astfel
încât locuitorilor caselor de vacanþã
sã nu le lipseascã nimic din
confortul cu care sunt obiºnuiþi în
viaþa de zi cu zi, dar sã primeascã
ceva în plus: priveliºte incredibilã,
liniºte ºi pace. Proprietarul Valley
21 face parte din noua generaþie,
care înþelege diferit ideea de
apartenenþã în cadrul unei comunitãþi. Spre deosebire de abordarea
individualistã, care a dominat din ce
în ce mai mult lumea în ultimele
decenii, beneficiarul proiectului
Valley 21 dezvoltã un sentiment al
responsabilitãþii
comune
în
societatea în care trãieºte, în cadrul
familiei pe care o îngrijeºte ºi o
iubeºte. Proiectul Valley 21 este
certificat de Consiliul Român
pentru Clãdiri Verzi prin programul
Green Homes, care dezvoltã ºi
implementeazã un sistem naþional
de standarde ºi certificãri pentru
clãdirile verzi.
Sursa: agerpres.ro

Douã tablouri de Van Gogh
furate în urmã cu 14 ani au fost
recuperate de la mafia italianã
Poliþiºtii italieni au recuperat douã
tablouri ale pictorului olandez Vincent
Van Gogh care au fost furate din
Amsterdam, în 2002, ca parte a unei
operaþiuni contra grupului mafiot
Camorra, care acþioneazã pe terirtoriul
Napoli, potrivit Reuters. Reprezentanþii
Muzeului Van Gogh din Amsterdam au
declarat cã tablourile au fost furate din
ramele lor dar se pare cã au suferit doar
stricãciuni minime. Încã nu este clar
când acestea se vor reîntoarce la muzeul
care conþine cele mai multe lucrãri din
opera lui Van Gogh.
Tablourile „Congregation Leaving
the Reformed Church in Nuenen/
Congregaþie
pãrãsind
Biserica
Reformatã din Nuenen“ (1884/5) ºi
„View of the Sea at Scheveningen/
Priveliºte marinã la Scheveningen“
(1882), fac parte de la începuturile
carierei scurte ºi tumultoase a pictorului
olandez. Autoritãþile fiscale italiene au
confiscat „bunuri în valoare de zeci de
milioane de euro de la grupul mafiot
Camorra implicat în trafic internaþional
de cocainã „, potrivit unui comunicat.
Oficialitãþile au declarat cã printre
bunuri se numãrau tablourile „de o
valoare inestimabilã“.
„Se aflã în siguranþã“, potrivit
directorului Muzeului Van Gogh Axel
Rueger. „Nu mai îndrãzneam sã sper cã
aº putea spune acest lucru, dupã atâþia

ani“.
Prim-ministrul italian Matteo Renzi
l-a informat pe omologul sãu danez
Mark Rutte despre operaþiunea poliþiei
înainte de funeraliile fostului preºedinte
israelian Shimon Peres, potrivit unei
surse din guvernul lui Renzi.
În timpul jafului din 2002, hoþii au
folosit o scarã pentru a se urca pe
acoperiºul muzeului ºi pentru a intra
prin efracþie în clãduire, scãpând cu
ajutorul unei frânghii.
Doi bãrbaþi au fost ulterior prinºi ºi
condamnaþi pentru furt datoritã unor
probe DNA care demonstrau legãtura
acestora cu jaful. Cei doi au fost
condamnaþi la 4 ani de închisoare,
respectiv 4 ani ºi ºase luni, dar tablourile
nu fusesera recuperate.
Tabloul cu zona Scheveningen este

unul din cele douã scene marine pictate
de Van Gogh în Olanda, „ºi un exemplu
important al stilului de picturã al lui Van
Gogh de la începutul carieri sale,
tablouri în care se fãcea deja remarcat
stilul unic al acestuia“, potrivit
muzeului.
Reprezentanþii muzeului au declarat
cã un petec de vopsea din colþul stâng al
tabloului s-a deteriorat.
Tabloul cu biserica din Nuenen
unde tatãl lui Van Gogh a fost preot a
fost pictat pentru mama sa ºi finalizat
dupã moartea tatãlui pictorului în 1885.
Acesta pare intact, dar sunt necesare mai
multe investigaþii pentru a stabili
condiþia precisã a ambelor tablouri ºi
necesitatea acestora de a fi restaurate, au
mai declarat reprezentanþii muzeului.
Sursa: mediafax.ro
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Într-u
un top 60 al femeilor care au schimbat
lumea, 6 sunt românce
Ne mândrim deseori cu faptul
cã româncele sunt printre cele mai
frumoase femei din lume. E un
adevãr care nu poate fi contestat ºi e
într-adevãr un motiv de mândrie
naþionalã. Totuºi, poate uitãm uneori
cã
nu
doar
frumuseþea
caracterizeazã o femeie. ªi sunt
femei care au reuºit sã se impunã ºi
chiar sã schimbe lumea, mai mult
decât mulþi dintre bãrbaþi.
Iar dacã bãrbaþii români,
caracterizaþi de o dozã destul de
mare de misoginism, nu le acordã
femeilor respectul pe care îl meritã,
iatã cã o fac strãinii. Într-un top 60 al
femeilor de pretutindeni care au
schimbat lumea figureazã 6
românce (10% !).

Smaranda Brãescu
Pe locul 2 în acest top o gãsim
pe Smaranda Brãescu, prima femeie
paraºutist cu brevet din România,
campioanã europeanã la paraºutism
(1931) ºi campioanã mondialã (în
1932, cu recordul de 7200 m la
Sacramento, SUA).
Între anii 1924-1928 a absolvit
cursurile Academiei de Belle Arte
din Bucureºti, secþia de Artã
Decorativã ºi Ceramicã, iar la 5 iulie
1928 a executat primul salt cu
paraºuta, de la înãlþimea de 600 de
metri.
La 2 octombrie 1931 câºtigã
titlul european la paraºutism, în
urma unui salt de la înãlþimea de
6000 de metri, depãºind ºi recordul
american de 5384 metri. În urma
acestui succes a fost decoratã cu
Ordinul Virtutea Aeronauticã –
clasa Crucea de Aur.
Proprietarã a douã avioane, un
biplan de tip Pevuez ºi un bimotor
de tip Milles Hawk, cu cel de-al
doilea, în 1932 a stabilit primul
record de traversare a Mãrii
Mediterane în 6 ore ºi 10 minute,
strãbãtând distanþa de 1100 km,
între Roma ºi Tripoli. În acelaºi an
1932, la 19 mai, devine campioanã
mondialã la paraºutism, în urma
unui salt realizat cu o paraºutã de
construcþie româneascã, de la
înãlþimea de 7400 de metri, cu
durata de 25 de minute, acest record
fiind depãºit cu doar câþiva metri,
abia peste 20 de ani. Recordul sãu a
fost omologat de aeroclubul din
Washington. Recordul precedent,
deþinut de un american, fusese de
7233 de metri.
A fost una din puþinii instructori
de paraºutiºti militari. A activat ca
instructoare la Batalionul 1 de
paraºutiºti de la Bãneasa.
În timpul rãzboiului a fost
activã ca pilot în celebra ”Escadrilã
Albã” de avioane sanitare, pe frontul

de Rãsãrit. Semnatarã, alãturi de alte
11 personalitãþi, a unui memoriu
prin care se condamna falsificarea
alegerilor din noiembrie 1946,
document înaintat Comisiei Aliate
de Control, de fapt delegatului
american, care l-a predat celui
sovietic, a fost condamnatã de
comuniºti la închisoare în
contumacie. Ascunsã de oameni de
suflet, nu a mai fost gãsitã niciodatã.
O versiune acceptatã în general este
cã a decedat pe data de 2 februarie
1948, la Cluj.

Ana Aslan
În topul american, pe locul 7 o
întâlnim pe Ana Aslan, medic
român specialist în gerontologie,
academician din 1974, director al
Institutului Naþional de Geriatrie ºi
Gerontologie (1958 – 1988).
A evidenþiat importanþa
procainei în ameliorarea tulburãrilor
distrofice legate de vârstã, aplicândo pe scarã largã în clinica de
geriatrie, sub numele de Gerovital.
Numeroase
personalitãþi
internaþionale au urmat tratament cu
Gerovital: Tito, Charles de Gaulle,
Hrusciov, J.F. Kennedy, Indira
Gandhi, Imelda Marcos, Marlene
Dietrich, Konrad Adenauer, Charlie
Chaplin, Kirk Douglas, Salvador
Dali. Ana Aslan a inventat (în
colaborare cu farmacista Elena
Polovrãgeanu) produsul geriatric
Aslavital, brevetat ºi introdus în
producþie industrialã în 1980.
Printre numeroase premii ºi
titluri acordate de universitãþi ºi
institute de cercetare, în 1952 este
recompensatã
cu
Premiul
internaþional ºi medalia ”Leon
Bernard”, prestigioasã distincþie
acordatã de Organizaþia Mondialã a
Sãnãtãþii, pentru contribuþia adusã la
dezvoltarea gerontologiei ºi
geriatriei.

Eliza Leonida Zamfirescu
Pe locul 11 în top o întâlnim pe
Eliza Leonida Zamfirescu, o
inginerã ºi inventatoare din
România, ºefã a laboratoarelor
Institutului Geologic al României. A
fost membrã a Asociaþiei Generale a
Inginerilor din România ºi membrã
a Asociaþiei Internaþionale a
Femeilor Universitare, unanim
recunoscutã drept prima femeie
inginer din lume.
Dupã terminarea liceului, s-a
înscris la ªcoala de Poduri ºi ªosele
din Bucureºti (Politehnica de astãzi),
dar a fost respinsã din cauza
prejudecãþilor vremii, care refuzau
dreptul femeilor de a urma o astfel
de facultate. Aceste prejudecãþi nu

au oprit-o însã din opþiunea de a
urma o facultate de inginerie. Astfel,
în anul 1909, pleacã la Berlin ºi se
înscrie la Academia Regalã Tehnicã
din Berlin, devenind prima femeie
studentã a acestei universitãþi.
Dar ºi acolo a fost acceptatã cu
greu, din cauza aceloraºi
prejudecãþi. Rectorul s-a simþit
obligat sã-i atragã ferm atenþia cã
”nu cumva sã dea prilej de
nemulþumire, ea fiind un caz
aparte”. La cererea ei de înscriere,
decanul Hoffman s-a lãsat convins
cu greu, invocând ca argument
chemarea esenþialã a femeii, cei trei
K – Kirche, Kinder, Kuche
(biserica, copiii, bucãtãria). Acelaºi
decan, dar ºi alþi profesori, în timpul
studiilor ºi în laboratoare, o ocoleau,
ignorându-i prezenþa. Cu rãbdare, cu
dârzenie ºi cu silinþã, a transformat
prejudecãþile, ostilitatea ºi privirile
batjocoritoare în admiraþia generalã
ºi chiar a decanului Hoffman, care,
înmânându-i diploma, a declarat,
printre altele: ”Die Fleissigste der
Fleissigsten” (cea mai silitoare
dintre silitori).
Deºi i s-a oferit un post de
inginer la firma BASF din
Germania, Elisa s-a întors în þarã,
aºa cum fãceau cei mai mulþi dintre
tinerii români care studiau în
strãinãtate. A reuºit, cu greu, sã
obþinã un post de inginer la
laboratorul Institutului Geologic din
Bucureºti.
Contribuþia sa la cercetarea
bogãþiilor minerale ale României îi
asigurã un loc de cinste în galeria
marilor figuri ale ºtiinþei naþionale,
europene ºi mondiale.
În calitate de preºedinte al
Comitetului de luptã pentru pace din
Institutul Geologic, a luat atitudine
faþã de înarmarea atomicã, adresând
un protest competent ºi justificat
comisiei de dezarmare de la
Lancester House din Londra,
insistând asupra pericolului armei
atomice. Aceasta intervenþie a fost
comunicatã oficial la ONU.

Nadia Comãneci
Pe locul 31 în top se aflã Nadia
Comãneci, prima gimnastã din lume
care a reuºit sã obþinã nota 10. Este
câºtigãtoare a cinci medalii olimpice
de aur. Este consideratã a fi una
dintre cele mai bune sportive ale
secolului XX ºi una dintre cele mai
bune gimnaste ale lumii, din toate
timpurile, ”Zeiþa de la Montreal”,
prima gimnastã a epocii moderne
care a luat 10 absolut. Este primul
sportiv român inclus în memorialul
International Gymnastics Hall of
Fame.
La vârsta de 13 ani, primul

succes major al lui Comãneci a fost
câºtigarea a trei medalii de aur ºi una
de argint la Campionatele Europene
din 1975, de la Skien, Norvegia. În
acelaºi an, agenþia de ºtiri
Associated Press a numit-o ”Atleta
Anului”.
La 14 ani, Comãneci a devenit o
stea a Jocurilor Olimpice de Varã
din 1976 de la Montreal, Québec.
Nu numai cã a devenit prima
gimnastã care a obþinut scorul
perfect de zece la olimpiadã (de
ºapte ori), dar a ºi câºtigat trei
medalii de aur (la individual
compus, bârnã ºi paralele), o
medalie de argint (echipã compus)
ºi bronz (sol). Acasã, succesul sãu ia adus distincþia de ”Erou al Muncii
Socialiste”, fiind cea mai tânãrã
româncã distinsã cu acest titlu.

Sofia IonescuOgrezeanu
O altã româncã inclusã în top,
pe poziþia 38, este Sofia IonescuOgrezeanu. Supranumitã “doamna
neurochirurgiei româneºti”, Sofia
Ionescu-Ogrezeanu a devenit prima
femeie neurochirurg din lume dupã
o operaþie fãcutã în al doilea rãzboi
mondial, recunoscutã ca premierã
mondialã de Congresul Mondial al
Femeilor Neurochirurg din 2005. La
17 septembrie 2005 la Congresul
Mondial de Neurochirurgie din
Maroc (Marakesh) a fost atestat
faptul cã doamna doctor Sofia
Ionescu este prima femeie
neurochirurg din lume.
În anul V de facultate, în 1944,
a fãcut prima sa operaþie pe creier
unui copil care fusese victima unui
bombardament, intervenþia sa fiind
recunoscutã ca premierã mondialã
de Congresul Mondial al Femeilor
Neurochirurg din 2005. Reuºita a
îndemnat-o sã facã o carierã în
neurochirurgie.
A fãcut parte din prima echipã
neurchirurgicalã, consideratã echipa
de aur, alãturi de Prof. Dr. Dimitrie
Bagdasar, întemeietorul neurochirurgiei româneºti ºi doctorii
Constantin Arseni ºi Ionel Ionescu
(care i-a devenit ulterior soþ).

În 1945 ºi-a luat licenþa ºi un an
mai târziu, ºi-a susþinut doctoratul în
medicinã ºi chirurgie. Primul stagiu
de practicã din studenþie l-a fãcut la
secþia de oftalmologie, al doilea
stagiu fiind realizat în calitate de
medic de circã ruralã în comuna
Baia, de lângã Fãlticeni.
A fãcut echipã cu Constantin
Arseni ºi Ion Ionescu, soþul ei, la
Spitalul Nr. 9 din Capitalã, unde a
activat pânã în 1990.
A avut pacienþi celebri, soþul
Mariei-Tãnase, soþia lui Gheorghe
Gheorghiu-Dej, una dintre soþiile
ºeicului Zaed-Bin sultan al Nohaian
din Abu-Dhabi, artiºti, prinþi, poeþi.

Sarmiza Bilcescu
Pe poziþia imediat urmãtoare,
39, o întâlnim pe Sarmiza Bilcescu,
prima româncã avocat, prima
femeie din Europa care a obþinut
licenþa în drept la Universitatea din
Paris ºi prima femeie din lume cu un
doctorat în drept.
S-a nãscut la Bucureºti la data
de 27 aprilie 1867, în familia lui
Dumitru Bilcescu (din BilceºtiMuºcel), fost ºef al Controlului
Finanþelor în vremea domnitorului
Barbu ªtirbey. A obþinut licenþa în
ºtiinþe juridice în 1887. În 1890, în
vremea când 71% dintre studentele
din
universitãþile
franceze
proveneau din alte þãri, Sarmiza
Bilcescu a fost prima femeie din
Europa care a obþinut un doctorat în
drept. Teza sa s-a intitulat ”De la
condition légale de la mere”
(„Condiþia juridicã a mamei”).
În 1891, ca urmare a unei
campanii derulate în favoarea sa de
renumitul jurist român Constantin
Dissescu, Sarmiza Bilcescu a fost
admisã în Baroul Ilfov (care, la acea
vreme, includea ºi Bucureºtiul), ºi
era prezidat de renumitul avocat ºi
om politic Take Ionescu).
S-a numãrat printre fondatoarele Societãþii Domniºoarelor
Române care îºi propunea sã lupte
pentru creºterea gradului de educaþie
în rândul femeilor.
de Lucian Ronkov
http://www.banatulazi.ro
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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).

Nume: Clapã Ioan Vasile
Data naºteri: 05.08.2013
Hobby: muzica - zilnic îºi pune singur muzicã. Îi place foarte mult.
Ieºirile afarã îi plac, dar în mod deosebit sã meargã cu trenul ºi în
parcurile de joacã.

Inorogul din vis
- Pãi dacã aici se poate orice, cum de ai nevoie de
mine? Iar dacã ai avut puterea sã mã chemi, cum de
nu poþi sã te descurci singur?
- Pentru cã, pierzând o copitã de argint, mi-am
pierdut perfecþiunea. ªchiopãtând mi-am pierdut
puterea ºi strãlucirea.
- Aha! Am înþeles! - încuviinþã bãiatul. - Ai nevoie
de un prieten. La asta te-ai gândit când m-ai chemat?
- Da, cã altfel, de unul singur, nu ºtiu încotro s-o
apuc ºi încotro sã mã îndrept. Vezi ºi tu cã sunt mic ºi
neajutorat, oaaa... - îi rãspunse inorogul printre lacrimi
ºi suspine. - Ca sã nu-þi mai spun cã trebuie sã-mi
gãsesc turma înainte de-a fi lunã plinã. Atunci este
unica noapte din an când ne adunãm cu toþii ºi
aºteptãm ca din valurile mãrii sã se nascã un inorog.
Tot atunci, cei de vârsta mea primesc poleiul argintiu
al lunii ºi intrã în rândul celor mari.
- Nu are rost sã te necãjeºti. O sã avem timp sã
ne gândim ce e de fãcut. N-am sã te las la necaz.
Încurajat atfel, inorogul zâmbi, clipind din ochii lui
albaºtri, în timp ce cornul se colorã în alb în dreptul
frunþii, negru în mijloc ºi purpuriu spre vârf.
- Vãd cã þi s-a umflat puþin glezna - observã
Rãducu. Trebuie sã-þi pun o compresã. Am sã-mi ud
batista în apa lacului ºi vei vedea cã în scurt timp te vei
simþi cu mult mai bine - se oferi Rãducu sã-l ajute.
- Sã nu te apropii de lac! - îl avertizã celãlalt. Orice
atingere îl face sã disparã ºi sã aparã în loc ce e mai
rãu. Ielele. ªi atunci sã te þii... ce nebunie se porneºte.
Tu eºti pui de om ºi trebuie cã ºtii cã în faþa lor nu prea
ai scãpare.

- Sã caut atunci caut un izvor.
- Du-te sãnãtos! ª
ªi micul inorog suflã peste Rãducu o adiere cu
miros de flori.
- Ce-a fost asta?
- Un strat protector. Nu se ºtie niciodatã cu cine
te întâlneºti.
Bãieþelul îi zâmbi drept mulþumire ºi plecã grãbit.
Abia de-a pornit-o pe cãrare, când... ce sã vezi? Un
arici ca un ghem cu mii de ace cãzuse într-o groapã din
care nu mai putea ieºi.
- Ia te uitã, un Arici Pogonici.
- Mã bucur bãiete c-ai trecut pe-aici. Fii atât de
bun ºi ajutã-mã - îi rãspunse mica vietate, spre mirarea
celuilalt.
- Dar de când vorbesc aricii?
- Toate animalele vorbesc, numai cã oamenii nu
au rãbdare sã ne asculte.
Fãrã sã stea pe gânduri, Rãducu luã un bãþ lung
ºi-l întinse ariciului, care reuºi sã se agaþe de el ºi sã
iasã.
- ªi pentru cã în viaþã cei ce ajutã vor fi ajutaþi, am
sã te rãsplãtesc ºi eu cu ceva. Vezi pãpãdiile de colo?
- Da, le vãd!
- Rupe-le cu mare grijã, iar când ajungi la inorog,
suflã-le spre el. Sã fiþi atenþi însã, pentru cã din acel
moment veþi deveni ca fraþii. Iar dacã porniþi la drum,
sã vã feriþi de Pãdurea Labirint.
Rãducu nu înþelese prea bine ce voia sã-i spunã
ariciul. Totuºi fãcu exact ce-i spuse acesta ºi... sã vezi
minune! Dupã ce a suflat în pãpãdie spre celãlalt,

acesta dispãru fãrã urmã.
- Inorogule nu te mai juca cu mine de-a
ascunselea, ci mai bine aratã-te din nou.
Când s-a pornit însã o melodie vrãjitã, ce se
rãspândea ca o boare otrãvitã în jurul lui, fiind
întreruptã uneori de râsete ºi de ºoapte ciudate, bãiatul
a înþeles cã vor apãrea ielele. Ochii i se împãienjeniserã,
puterile îl lãsarã ºi cãzu fãrã cunoºtinþã pe iarba moale.
..................................................................................
- Rãducu, scoalã-te, cã te apucã amiaza-n pat.
Deschizându-ºi brusc ochii, nepotul spuse plin de
încântare:
- Bunico, l-am visat pe micul inorog.
- Ei asta-i bunã! Zãu? - fãcu ea pe uimita.
- Pãi dacã-þi spun!... Stai sã-þi povestesc.
- O sã-mi povesteºti desearã. Acum, fuga, bea-þi
cacaoa cu lapte, cã vecinul Costel te aºteptã deja sã
mergeþi la pescuit.
Seara Rãducu îi povesti bunicii tot visul, dar
totodatã era dornic sã ºtie cât mai multe despre
inorogi.
- Se spune - începu bunica sã povesteascã,
aºezându-se pe marginea patului -, cã inorogii sunt
niºte animale fantastice ºi misterioase care se nasc din
spuma mãrii, dar trãiesc în pãduri foarte îndepãrtate,
unde nu ajunge picior de om. De obicei, vieþuiesc lângã
ape învolburate, unde vara este veºnicã. Ei au puteri
miraculoase, o datã pe an cãlãtoresc spre apele din
grãdina Paradisului, unde mãnâncã plante magice,
dãtãtoare de viaþã. Din aceastã cauzã, ei vindecã boli,
curãþã rãul ºi dau viaþã.

- Tu ce crezi, bunico, au existat vreodatã inorogi?
- întrebã nepotul, foarte curios.
- Eu zic cã da, din moment ce se povesteºte atâta
despre ei.
- Dar tu de unde eºti aºa de informatã?
- Am citit ºi eu, ba ici, ba colo... Dar stai sã vezi.
Cicã la facerea lumii, Dumnezeu l-a pus pe Adam sã
dea nume la tot ce-l înconjura ºi cã inorogul a fost
primul animal numit de el. Iar în momentul în care
Adam ºi Eva au fost alungaþi din Rai, el a fost cel care
i-a urmat, probabil ca Înger pãzitor.
- Ce interesant! - spuse bãiatul, cu o voce
ºoptitã... - ªi altceva?
- Se zice cã tot el, în timpul potopului, ar fi tras cu
cornul lui arca lui Noe ºi astfel ar fi salvat omenirea de
la distrugerea totalã.
Bãtrânica urmãrea încântatã reacþiile nepoþelului
care, cu o privire vrãjitã, o asculta încercând, probabil,
sã-ºi imagineze tot ce auzea.
Elena Cesar von Sachse
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ªtiaþi cã actualul Arc de Triumf din
Bucureºti este a 6-a variantã constructivã
Arcul de Triumf, monument
istoric de arhitecturã ºi obiectiv de
patrimoniu cultural, este un edificiu
reprezentativ al Bucureºtiului, ce
comemoreazã victoria armatelor
române în Primul Rãzboi Mondial,
apariþia României Mari ºi
încoronarea Regelui Ferdinand I ºi a
Reginei Maria.
Acesta este situat în partea de
nord a Bucureºtiului, în sectorul 1, la
intersecþia ºoselei Kiseleff cu
bulevardele Constantin Prezan,
Alexandru Averescu ºi Alexandru
Constantinescu.
Arcul de Triumf leagã simbolic
Bucureºtiul atât de vechea Romã –
civilizaþia care a impus arcul ca
simbol al victoriei – cât ºi de Franþa,
întrucât Arcul din Paris comandat de
Napoleon a fost un model pentru cel
din Bucureºti. Monumentul,
proiectat de Petre Antonescu, a fost

construit în perioada 1921-1922,
renovat în perioada 1935-1936, ºi
din nou renovat în perioada 20142015.
În Bucureºti au mai fost ridicate
ºi alte arcuri de triumf, cu existenþã
temporarã, în 1848, 1859, 1878,
1906 ºi 1918, dar dupã primul
rãzboi mondial s-a luat decizia
construirii unui monument cu
caracter permanent.
În 1922, în contextul încoronãrii
regelui Ferdinand I ºi a reginei
Maria ca suverani ai României
Mari, comisia pentru organizarea
serbãrilor încoronãrii a apelat la
serviciile
arhitectului
Petre
Antonescu pentru ridicarea unui
impunãtor Arc de Triumf în zona
nordicã a capitalei, pe ºoseaua
Kiseleff. Din cauza timpului scurt
însã, doar scheletul construcþiei a
fost turnat în beton armat,

minunatele basoreliefuri exterioare
fiind realizate din ipsos, ceea ce a
determinat – odatã încheiate
serbãrile încoronãrii (în 16
octombrie 1922, când s-a organizat
un spectacol, evocând lupta
poporului român pentru unitate
statalã, la festivitãþi participând
reprezentanþi din peste 20 de state
europene, din Statele Unite ale
Americii ºi Japonia, fapt ce a
semnificat o largã recunoaºtere
internaþionalã a noii realitãþi
naþionale statale) – o degradare
progresivã, cauzatã de intemperii, a
aspectului exterior al Arcului de
Triumf, acesta ajungând la începutul
anilor 1930 un „monument
incomod” pentru imaginea „Micului
Paris” interbelic.
De-abia în 1932, în urma unui
articol al lui Mihai Mora intitulat
sugestiv „O datorie imperioasã”,
situaþia deplorabilã a Arcului de
Triumf revine în atenþia opiniei
publice, decizându-se nu demolarea
monumentului construit în 1922, aºa
cum ceruserã unele personalitãþi, ci
înlocuirea basoreliefurilor din stuc
de pe acesta cu unele definitive, din
piatrã sau marmurã de Ruºchiþa.
Anul 1936 a fost consacrat
integral definitivãrii monumentului simbol al Bucureºtiului ºi al
României -, care a fost construit din
granit de Deva, în stil classic. Forma
sa este aceea a unui paralelipiped,
având o temelie de 25 × 11,5m ºi o
înãlþime de 27m. Monumentul are o
înãlþime de 11m, o lãþime de 9,5m ºi
o boltã. Stâlpii, pe care se sprijinã
monumentul au scãri interioare, care
duc spre terasa acestuia. Machetele
au fost executate de artiºti plastici,
iar pentru cioplirea marmurei de
Ruºchiþa, pe lângã sculptorii
autohtoni, s-a apelat ºi la un numãr

de zece sculptori din Italia.
Ceremonia inaugurãrii a avut
loc la 1 decembrie 1936, când se
împlineau 18 ani de la Unirea
Transilvaniei
cu
România.
Momentul a fost marcat de
participarea regelui Carol al II-lea, a
mamei sale, regina Maria, a
prinþului moºtenitor Mihai, a
membrilor guvernului României ºi a
numeroºi invitaþi de onoare din þarã
ºi din strãinãtate.
Actualul Arc de triumf din
Bucureºti semnificã însã mai mult
decât victoria în Primul Rãzboi
Mondial, fiind semnul unirii tuturor
românilor. Pe latura de vest a arcului
cu o înãlþime de 27 de metri stã scris
textul: GLORIE CELOR CE PRIN
VITEJIA ªI PRIN JERTFA LOR
DE SÂNGE AU ÎNFÃPTUIT
UNITATEA NAÞIONALÃ.
Pe faþada de sud stã scris:
DUPÃ SECOLE DE SUFERINÞE
CREªTINEªTE ÎNDURATE ªI
LUPTE GRELE PENTRU PÃSTRAREA FIINÞEI NAÞIONALE
DUPÃ APÃRAREA PLINÃ DE
SACRIFICII A CIVILIZAÞIEI
UMANE
SE
ÎNDEPLINI
DREPTATEA ªI PENTRU
POPORUL ROMÂN PRIN

SABIA REGELUI FERDINAND
CU AJUTORUL ÎNTREGEI
NAÞIUNI ªI GÂNDUL REGINEI
MARIA.
Medalioanele Reginei Maria ºi
al Regelui Ferdinand stau la loc de
cinste pe Arcul de Triumf. Pe faþada
de nord se aflã medalioanele
“Credinþa” ºi “Bãrbãþia” – opere ale
sculptorilor Constantin Baraschi ºi
Ion Jalea.
Arcul de Triumf adãposteºte un
mic muzeu, care poate fi vizitat doar
cu anumite ocazii speciale.
Vizitatorii pot vedea patru expoziþii:
Marele Rãzboi al Reîntregirii
Neamului (fotografie ºi film),
Heraldica Marilor Familii Boiereºti
(efigii din bronz, fotografii), Arcul
de Triumf în Imagini (fotografii,
machete), Marea Unire de la 1918 (
unde se gãsesc ºi coroanele ºi
sceptrul regal reproduse 1:1,
fotografii) ºi pot urca pe terasa
superioarã.
Arcul de Triumf este înscris în
Lista monumentelor istorice din
Bucureºti, sector 1, din anul 2015,
Municipiul Bucureºti, cu cod LMI
B-II-m-A-18001.
(Wikipedia.org)
Adriana-Lucia Ciugudean
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Vãd...
Preþuiesc vãzul ca pe o nestematã de
valoare, de fapt nepreþuit, o permanenþã
iubitã ºi luminoasã. Suntem conºtienþi de
darul imens ce-l deþinem? Nu.
Majoritatea oamenilor îl acceptã ºi-l
folosesc ca pe ceva firesc, normal cã
trebuie sã existe ºi nu-i acordã nicio
importanþã. Mã trezesc într-o nouã zi,
deschid ochii ºi vãd, da, vãd lumina
lucrurilor din jur, în casã, pe stradã, în
social… Vãd seninul de azur al unui cer
stabilit de om, când soarele mã provoacã
la zâmbet bun ºi cald cãtre viaþã! Vãd
ploaia ce-mi rãcoreºte obrazul cu picãturi
domoale sau mai repezi când este
supãratã… Vãd ºi prin ceaþa
anotimpurilor ºi vremurilor schimbãri în
oameni ce-ºi doresc frumosul, liniºtea
sau incapacitatea lor de a înþelege
simplitatea în fericirea aceasta atât de
cãutatã, cântatã ºi doritã!
Vãd zãpada albã ºi curatã, plãcutã
vederii ce parcã te îndeamnã la joc
copilãresc, atunci când omul nu a închis
poarta zâmbetului ºi poate lumina sau
întuneca un chip, toate depind de el,
omul! Vãd în spectacolul primãverii cum
totul înmugureºte a viaþã nouã în vegetal,

CELOR CARE NE CONDUC
Sunt sincer ºi o spun pe ºleau
Cã nu-s invidios, fireºte,
Sã-i critic pentru tot ce au,
Ci pentru ce le cam lipseºte.

DIALOG LA SPOVEDANIE
- De nu reziºti, sã iei aminte,
Pãcatul, Domnul nu-l dezleagã!
- Mi-e martor dascãlul, Pãrinte,
Cã eu rezist... ºi-o noapte-ntreagã!
în copil ºi în oameni mari ce viseazã
mereu la un nou început. Privirea aleargã
liberã în tumult de culori, când toamna ne
aminteºte ºi provoacã la introspecþie,
unde nostalgia se întâlneºte cu
romanticul, iar sufletul în om împrumutã
din bogãþia dãruitã de naturã. Toamna
eºti plin de lumina frunzelor care trec
prin toate culorile, ce fascineazã ºi
tulburã vãzul…. ªi mai vãd cum
oamenii, tot mai des, uitã sã se bucure de
luminã în prag de zi sau scânteieri de
stele în nopþi bogate în senin ºi
constelaþii! ªi nu e bine. Dar eu vãd ºi mã
întristez pentru ei, pentru viitor!
DOINA TOMA
(Membrã ALPI)


Stimaþi cititori,
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Pentru FIRME, am creat special acest cupon de anunþuri, uºurându-vã astfel modul
de a colabora cu noi. Existã douã feluri de anunþuri: SIMPLE, unde informaþia dumneavoastrã
va apãrea sub forma unui anunþ normal- compact ºi AVANSAT- informaþia va fi pusã în
valoare printr-un chenar în pagina de micã publicitate sau chiar în paginile color ale ziarului.
Pentru persoane fizice, anunþul dumneavoastrã este gratuit. Vã aºteptãm!

CONVINGERE

GRUP MUZICAL MODERN

Deºi de viaþã se discutã
C-ar fi amarã, cum s-a spus,
Eu sunt convins cã e plãcutã,
De ne-o mãnâncã cei de sus!

Blonde, brune, cântãtoare,
Îmbrãcate-ntr-un ciorap,
Dau din mîini ºi din picioare,
Neavând ce da... din cap.

SFAT PENTRU VEDETE ÎN
DEVENIRE

EPIGRAMA

S-ajungi solistã dintre cele bune
Cu vilã ºi maºini de protocol,
Din notele din gamã, se impune,
Cu mari maeºtri sã lucrezi la
„sol”.

Din versuri fin amãgitoare,
Constaþi cã dupã ce „te-nnoadã”,
Inteligenþa sclipitoare
La fel ca-n viaþã, stã la coadã.
GHEORGHE BÃLÃCEANU
(Vicepreºedintele ALPI)

UNUIA CARE SE CREDE POLITICIAN
Thalestris n-o sã-l ispiteascã
N-o s-ajungã mare-n stat,
Cãci n-are os de brav bãrbat…
ªi-i prea târziu ca sã-i mai creascã .

Talon micã publicitate AUSTRIA, BELGIA ºi OLANDA
Nume__________________________________;
Prenume _______________________________;
Nume firmã: ___________________________;
Adresa ________________________________;
Telefon ________________________________;
Text anunþ: _____________________________

PEISAJ SOCIAL
Sunt ierni din ce în ce mai grele
Iar cerul vieþii tot mai tern,
E plin de reci zãpezi ºi rele…
Mai reci ce vin de la guvern.

UNOR BÃRBAÞI DORNICI

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Bifaþi tipul de anunþ dorit, faceþi plata în contul de mai jos, cu menþiunea ANUNÞ
FIRMÃ, urmând sã aparã în urmãtorul numãr al ziarului. Persoanele fizice doar vor
bifa pentru anunþ gratuit ºi vor trimite talonul la adresa de mai jos.
Notã: Completarea unui cupon garanteazã publicarea într-un singur numãr al
ziarului. Pentru mai multe apariþii, contactaþi redacþia.
SIMPLU - 35 EURO/APARIÞIE

AVANSAT - 50 EURO/APARIÞIE

PERSOANÃ FIZICÃ - GRATUIT

PLATA SE VA FACE ÎN CONTUL
Ionela van Rees-Zota
REGNI VERLAG
Cont:366781
BLZ:760 606 18
BIC GENODEF1N02
IBAN: DE5676060618 0000 366781
VR Bank Nürnberg

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

EX-PREMIERUL BASCHETBALIST
Cu a ta dexteritate
Nu-þi pot face vreun reproº,
Ale þãrii treburi,toate ,
Zilnic le arunci la coº .

Fluviul vieþii nu e paºnic:
Foarte mulþi bãrbaþi se bat
ªi se luptã-adesea straºnic
Pentru-n fund... cât mai bombat.

CINSTEA ªI HOÞIA ÎN ROMÂNIA
FRIG ªI GHEAÞÃ ÎN TRENURI
Înspre sport fãcând viraj,
CFR-i de milioane:
Pe culoare în vagoane,
Poþi sã faci chiar patinaj.

Totul pare delirant
Zilnic intrã în scenetã,
Furtul ca un diamant
Cinstea ca un praf... de cretã.

INGRATITUDINEA UNUI PRIMAR
DE SECOLE JAPONEZII FAC BAIE
Ce atâta hãrmãlaie,
Adevãrul toþi îl ºtiu:
ªi la noi se face baie,
Dar în vin sau în rachiu!

Mi-ai cerut atunci bãdie,
Voturi multe… ºi-ai luat;
Azi proclami din primãrie:
Eu primesc, nu am de dat!
CONSTANTIN PROFIR
(membru 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
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Vis
Târziu, în noaptea adâncã ºi chealã,
ºedeam cu tâmpla rezematã de un vis.
Eram mic, urcam priporul la Crucea Popii,
pe covoraºul verde, spre ... paradis.
Pe-o cioatã de plop bãtrânã, bãtrânã,
plouatã de vremuri, udatã de timp,
Moºul cu barba albã ºi ochii albaºtri,
sta ºi privea-nspre bãtrânul Olimp.
Fabrica în cazanu-i ... licoare de viaþã,
pe jerãgai arunca vreo trei lemne,
poteca-mi tremura asprã sub tãlpi,
iar moºu-mi fãcea din mânã semne.
Poteca mi se dezlipeºte de tãlpi.
M-abat spre Moºu' prin mãrãcini,
mã-nþeapã, m-agaþã sã mã opreascã,
ba, pun sã mã latre ºi vreo cinci câini.
Umbra mã prinde zdravãn de-o mânã!
Haide la Moºul! Îmi tot spunea.
Cãþeaua de viaþã mã trage de-ailaltã,
mai stai, mã, pe-aici,... sporovãea!

În visul meu, cãldura da-n fiert,
Soarele urca pe-acoperiºuri de case,
Moºul îºi punea ºolduri în mâini,
se-ndepãrta de pãmântul de unde plecase.
Am convenit cu Moºul, cu umbra, cu viaþa,
sã mai rãmân pe-aici ..., printre voi,...
mai am multe de spus, de scris, de prãºit,
încã mai pot duce-n spate ... nevoi...
Raducan Gheorghe

Stimaþi cititori. Am creat o rubricã specialã pentru cei care doresc o consultaþie în domeniul
psihologic ºi nu îndrãznesc sã meargã la un psiholog, sub numele de: PSIHOLOGUL DE SERVICIU.
Nu ezitaþi sã ne scrieþi pe adresa redacþiei asii.romani@yahoo.com, cu menþiunea: „pentru psihologul de
serviciu” , iar în numãrul viitor al ziarului veþi primi rãspunsul.

Comunicarea tatã-fiu
Copiii
sunt
influenþaþi
de
comportamentul pãrinþilor. Fiul urmeazã
exemplul tatãlui ºi sfaturile acestuia sunt lecþii
de viaþã pentru el.
Încã din momentul naºterii, tatãl se simte
mândru de fiul sãu ºi îºi canalizeazã întreaga
atenþie ºi iubire asupra lui. A-l þine în braþe
pentru prima oarã este un moment emoþionant
ºi marcheazã o nouã schimbare în existenþa
unei familii.
Este minunat atunci când copiii au
posibilitatea sã-ºi cunoascã bunicii. De cele
mai multe ori, ei aflã prin intermediul acestora
experienþele prin care au trecut pãrinþii când
erau mici. În acest mod, pot afla trãsãturile pe
care le moºtenesc sau caracteristicile
determinante ale familiei.
Bunicii influenþeazã de asemenea
educaþia copilului. Ei au mai multã experienþã
de viaþã ºi uneori sunt mai toleranþi în ceea ce

priveºte comportamentul nepoþilor. ?inerii
cãsãtoriþi nu trebuie sã aºtepte prea mult pânã
la conceperea primului copil. În acest mod, el
va putea sã-ºi cunoascã bunicii ºi sã-ºi
formeze un stil de viaþã care sã se potriveascã
concepþiei pãrinþilor lui.
Deºi bãieþii sunt educaþi de cãtre taþii lor,
aceºtia simt influenþa mamei. Nu de puþine ori
ei se destãinuie mamei atunci când au o
problemã. Fiecare familie tinde sã pãstreze
anumite obiceiuri care sunt transmise din
generaþie în generaþie. Uneori tatãl oferã fiului
sau un obiect care sã fie transmis, acesta la
rândul lui, copiilor ºi care simbolizeazã
credinþa ºi valorile familiei.
Influenþa paternã pe care o resimte
copilul este decisivã în procesul de creºtere ºi
dezvoltare a psihologiei sale. Un copil rãmas
fãrã tatã la o vârstã fragedã se caracterizeazã
printr-o sensibilitate exacerbatã, este uºor de
rãnit ºi moºteneºte o mare parte din trãsãturile
mamei sale. La maturitate, dacã acesta îºi

întemeiazã o familie, atunci se va simþi
responsabil sã acorde cât mai multã atenþie
copilului sau.
Copiii au nevoie de cât mai multã
comunicare ºi simt nevoia sã se destãinuie. Ei
cer sfatul pãrinþilor atunci când simt cã pot fi
înþeleºi ºi sprijiniþi. Legãtura tatã-fiu trebuie sã
aibã la bazã sinceritatea ºi dorinþa de
comunicare. Planificarea împreunã a unor
activitãþi este cea mai bunã metodã de
apropiere. În acest mod, pãrintele poate sã
descopere pasiunile fiului ºi sã-l sfãtuiascã în
problemele care îl neliniºtesc. Povestirea
experienþelor este o modalitate de a împãrtãºi
sentimentele ºi de a înþelege perspectiva fiului
asupra diferitelor aspecte ale vieþii.
Fotografiile ºi jurnalele pãstreazã
amintirea clipelor petrecute de cãtre fiecare
om. Copilul poate sã descopere trecutul
pãrinþilor lui sau sã îºi reaminteascã
experienþele trãite împreunã. Bãieþii sunt
pasionaþi de istorie ºi vor fi încântaþi sã audã

poveºtirile bunicului sau tatãlui lor.
Reuniunile de familie sunt momente care
trebuie preþuite cu adevãrat. Dorinþa de
apreciere, nevoia de afecþiune ºi
recunoaºterea familiei ca uniune izvorãsc din
pasiunea copilului de a descoperi lumea în
care trãieºte. La o vârstã fragedã lumea lui
este familia.
Tatãl trebuie sã facã tot posibilul ca fiul
lui sã fie mândru. Orice tânãr urmeazã
exemplul pãrintelui sau ºi de aceea educaþia
poartã amprentele familiei sale. Pânã în jurul
vârstei de ºapte ani, tinerii îºi idolatrizeazã
tatãl. La adolescentã, tatãl se transformã întrun prieten. La maturitate, fiii conºtientizeazã
trãsãturile dobândite din educaþie ºi simt
nevoia sã transmitã copiilor învãþãturile
dobândite.
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Câºtigãtorii de la Memorialul Florenþa
Mihai la tenis au fost din Iaºi,
Paºcani, Vaslui, Botoºani ºi Brãila
La sfârºitul lunii septembrie
2016, clubul sportiv CFR Iaºi a
organizat în propria arenã prima
ediþie a Memorialului Florenþa
Mihai la tenis. Sub arbitrajul lui
Cãtãlin Costaº ºi a directorului
de concurs Raluca Aghion,
ajutatã mereu de tatãl ºi
antrenorul ceferist ieºean Vergil
Aghion, turneul a adunat la
startul lui 62 de tineri tenismeni
de la 25 cluburi din România, în
special din zona Moldovei.
Competiþia s-a desfãºurat
pe patru categorii de vârstã - 10
ani, 12 ani, 14 ani, 16 ani - la
fete ºi bãieþi în probele de
simplu, iar la categoria 14 ani
fete a existat ºi proba de dublu.
Câºtigãtorii turneului au
fost urmãtorii:

LA SIMPLU:
- 10 ani bãieþi: Andrei
Dascãlu (CSM Paºcani).
- 10 ani fete: Alina Stan (TC
Coreco Iaºi).
- 12 ani bãieþi: David
Apetrei (TC Vaslui).
- 12 ani fete: Daria Ghiba-

rºina (Sãnãtatea Botoºani).
- 14 ani bãieþi: Matei
Onofrei (TC Venus Brãila). Pe
locul 2 s-a clasat Eduard
Schipor, de la clubul gazdã, CS
CFR Iaºi.
- 14 ani fete: Daria
Munteanu (TC Coreco Iaºi).

România-Portugalia, în barajul pentru
promovarea la EURO 2017 de fotbal feminin

Turneul final al Campionatului
European de fotbal feminin va avea loc
în 2017, în perioada 16 iulie - 6 august,
în Olanda. Pânã în prezent, s-au calificat
la aceastã competiþie 15 echipe naþionale,
cele din Islanda, Scoþia, Spania, Franþa,
Suedia, Danemarca, Germania, Rusia,
Elveþia, Italia, Anglia, Belgia, Norvegia,
Austria ºi þara gazdã, Olanda.
Pentru ultimul loc la acest turneu
final se vor confrunta Portugalia ºi
România, într-un baraj programat în
douã manºe, pe 21 octombrie 2016 la
Lisabona ºi pe 25 octombrie 2016 la
Cluj-Napoca. În legãturã cu tragerea la
sorþi de la Nyon, acolo unde s-a stabilit
ordinea de disputare a acestui baraj,
selecþionerul României, Mirel Albon, a

declarat pentru site-ul FRF urmãtoarele:
„Sunt mulþumit de cum a ieºit aceastã
tragere la sorþi! Având în vedere cã
ambele formaþii joacã pentru prima oarã
un baraj, presiunea va fi în primul meci
pe echipa gazdã. Dacã vom ºti sã le
neutralizãm punctele forte, adicã sã ne
apãrãm departe de poartã pentru cã ele au
marcat multe goluri din lovituri de la 11
metri, vom reuºi un rezultat bun în tur”.
În turneul preliminar, România a
ocupat locul 2 în grupa a III-a, cu 16
puncte, ºi i-a lipsit un singur gol pentru a
ajunge direct la turneul final olandez. În
cele 8 partide disputate în grupa a III-a,
România a înregistrat urmãtoarele
rezultate: 0-3 ºi 0-1 cu Franþa (locul 1, cu
24 puncte), 2-2 ºi 2-1 cu Ucraina (locul 3,
cu 13 puncte), 3-1 ºi 4-0 cu Grecia (locul
4, cu 6 puncte), 3-0 ºi 3-0 cu Albania
(locul 5, cu 0 puncte).
Portugalia, adversara tricolorelor, a
obþinut dreptul de a juca barajul pentru
promovarea la turneul final dupã locul 2
obþinut în grupa a II-a preliminarã, unde
a acumulat 13 puncte, la egalitate cu
Finlanda (locul 3, tot cu 13 puncte) ºi
dupã Spania - locul 1, cu 24 puncte.
România ºi Portugalia nu s-au
calificat niciodatã pânã acum la un
turneu final de la Campionatul European
de fotbal feminin, dar în luna octombrie
2016, una dintre ele va „sparge gheaþa“!
Sã sperãm cã ea va fi ROMÂNIA!
DAN TEODORESCU

- 16 ani bãieþi: Teodor
Cojocaru (TC Micul AS Iaºi,
15 ani), dupã 6-2, 6-1 în finala
cu Rãzvan Aghion (CS CFR
Iaºi, doar 12 ani).
- 16 ani fete: ªtefana Lazãr
(CS Giglio Iaºi).
LA DUBLU:
- 14 ani fete: Daria
Munteanu / Ioana Maria Secarã
(ambele de la TC Coreco Iaºi).
Cei clasaþi pe podium au
primit din partea organizatorilor
medalii ºi diplome, iar
câºtigãtorii au primit ºi cupe ºi
volumul beletristic „Culturã ºi
Sport în Dealul Copoului“, cu o
dedicaþie specialã din partea
autorului, jurnalistul ieºean Dan
Teodorescu. Cartea cuprinde ºi
un capitol special dedicat

memoriei Doamnei Tenisului
Românesc, Florenþa Mihai, cu
alese cuvinte din partea lui
Virginia Ruzici (din ParisFranþa), Mariana Simionescu
(din Monte Carlo - Monaco),
Aurelia Wagner (din Nürnberg
- Germania), Irina-Camelia
Begu, George Cosac (preºedintele FR Tenis), Marilena
Totoran, Rodica Covalenco,
Ruxandra Dragomir, Dan
Teodorescu, Vergil Aghion, Ilie
Foia ºi Florin Dobrea, oameni
care au cunoscut-o ºi preþuit-o
pe cea care a fost Florenþa
Mihai (dublã finalistã la Roland
Garros cu mai mulþi ani în
urmã), plecatã prea devreme în
„lumea de dincolo“!
DAN TEODORESCU

În 2017 - 21 de Mari
Premii în Formula 1
La Paris, Consiliul Mondial al
Federaþiei
Internaþionale
de
Automobilism (FIA)a aprobat
proiectul
de
calendar
al
Campionatului Mondial de Formula
1, pentru ediþia din 2017.
În perioada martie - noiembrie 2017
vor avea loc 21 de Grand Prix-uri,
dar 3 Mari Premii sunt sub rezerva
unei confirmãri ulterioare, în
principal din motive financiare sau
de solicitãri constructive speciale,
fiind vorba de cursele din Canada,
Brazilia ºi Germania.
Calendarul Formulei 1 din cadrul
ediþiei 2017 se prezintã astfel:
- 26 martie: Marele Premiu al
Australiei (la Melbourne);
- 9 aprilie: Marele Premiu al
Chinei (Shanghai);
- 16 aprilie: Marele Premiu al
Bahrainului (Sakhir);
- 30 aprilie: Marele Premiu al
Rusiei (Soci);
- 14 mai: Marele Premiu al
Spaniei (Barcelona);
- 28 mai: Marele Premiu al
Principatului Monaco (Monte
Carlo);
- 11 iunie: Marele Premiu al
Canadei (Montreal);
- 18 iunie: Marele Premiu al
Europei (la Baku, în Azerbaidjan);

- 2 iulie: Marele Premiu
alAustriei (Spielberg);
- 9 iulie: Marele Premiu al Marii
Britanii (Silverstone);
- 23 iulie: Marele Premiu al
Ungariei (Hungaroring);
- 30 iulie: Marele Premiu al
Germaniei (Hockenheim);
- 27 august: Marele Premiu al
Belgiei (Spa-Francorchamps);
- 3 septembrie: Marele Premiu al
Italiei (Monza);
- 17 septembrie: Marele Premiu
al Malaesyei (Sepang);
- 1 octombrie: Marele Premiu al
Singapore (Singapore);
- 8 octombrie: Marele Premiu al
Japoniei (Suzuka);
- 22 octombrie: Marele Premiu al
Statelor Unite (Austin);
- 5 noiembrie: Marele Premiu al
Mexicului (Ciudad de Mexico);
- 12 noiembrie: Marele Premiu al
Braziliei (Interlagos);
- 26 noiembrie: Marele Premiu
de la Abu Dhabi (Emiratele Arabe
Unite).
Proiectul pentru 2017 va fi
validat definitiv, pe 30 noiembrie
2016, la Viena, în Austria, cu ocazia
urmãtorului Consiliu Mondial al
FIA.
DAN TEODORESCU
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Confesiuni despre pasiunile mele
Chiar dacã per ansamblu viaþa a fost
destul de asprã cu mine pot sã afirm cã am
avut parte de multe bucurii ºi împliniri. Viata e
destul de grea, vorbind la general însã îþi oferã
ºi situaþii plãcute. Prin ºi cu astfel de momente
viaþa noastrã devine frumoasã. Aºa ºi trebuie
sã fie, sã fim întotdeauna optimiºti ºi sã
gândim pozitiv !
Doamna Ionela van Rees-Zota mã
rãsfaþã ºi mã ajutã ori de câte ori are ocazia ºi
asta sigur mã bucurã. M-a rugat sã scriu despre
hobbyul meu. Dupa dicþionar hobby
înseamnã ,,îndeletnicire plãcutã, în afara
preocupãrilor profesionale, exercitatã în
timpul liber“. Eu am mai multe ºi mã bucur cã
familia, în primul rând Doiniþa, soþia mea mã
ajutã enorm !
Nu mai ºtiu când am citit pentru prima
oarã un interviu, cred cã nici nu am dat prea
mare importanþã, eram copil ºi n-am realizat
însemnãtatea cuvenitã. A mai trecut multã
vreme pânã când am conºtientizat ce
înseamnã de fapt. Poate atunci mi-am zis cã ºi
eu mi-aº dori sã realizez interviuri cu oameni
deosebiþi, mai ales cã pentru mine artiºtii au
fost ºi au rãmas din ... „altã lume“.
Abia în 1990 când un grup de tineri din
oraºul meu Bocºa, judeþul Caraº-Severin,
printre care ºi eu, am scos publicaþia
„Vasiova“ o continuare a periodicului celui
mai mare poet în grai bãnãþean Tata Oancea,
trãitor în acest oraº de pe râul Bârzava, s-a ivit
ocazia sã realizez primul meu interviu cu poeta
loana CIOANCÃª.
Dupa câþiva ani am reluat munca în acest
sens ºi spre bucuria mea am reuºit sã realizez
67 de interviuri. Am reuºit ca aceste interviuri
sã le tipãresc în douã volume.
Se spune pe drept cuvânt cã adevãrata
valoare a unei cãrþi nu este datã de costul ei ci
de folosul pe care-l aduce celui ce o va citi.

În urma acestui proiect eu am devenit mai
bogat,sigur sufleteºte ºi mã bucur cã pot
împãrtãºi ºi semenilor mei discuþiile avute cu
aceºti oameni minunaþi pe care cu toþii ar
trebui sã-i apreciem,iubim ºi mai ales sã
învãþãm de la ei.
Mulþumesc Bunului Dumnezeu pentru
întâlnirea cu aceste destine! Sunt un pasionat
rebusist, dezlegãtor ºi compunãtor !
De la unchiul meu Stefan Bitte, fratele
mamei, am învãþat tainele rebusismului.
Compun careuri de rebus ºi integrame.
Profesorul Peter Kneipp m-a convins sã
urmez ºcoala Popularã de Artã, secþia picturã.
Cred cã aceste douã elemente în special
ºi sigur altele au fãcut mai târziu descoperirea
caricaturilor lui Horaþiu Mãlãele în revista
,.Rebus’’,publicaþie la care eu eram abonat.
De la început aceste caricaturi m-au
impresionat ºi mai târziu m-au fãcut sã lucrez
în lemn aceste desene deosebite. Am realizat
33 de xilogravuri !
Cei care creeazã sunt diferiþi de ceilalþi.
Poate de multe ori unii dintre artiºti pe dinafarã
nu sunt atât de frumoºi cât sunt în interiorul
lor. Am început sã scriu prin ciclul doi din
ºcoala generalã. În mai toate caietele la sfârºit
aveam însemnãri pentru diferite proiecte care
aproape toate nu s-au finalizat ºi multe s-au
pierdut din pãcate.
Mai serios m-am apucat sã scriu mult mai
târziu,atunci când am avut timp mai mult
pentru mine ºi când mai ales am putut sã stau
de vorbã cu mine însumi.
Uneori ideile îmi vin din interiorul meu ºi
tot aºa altãdatã din exterior,,împletindu-se“ în
minte care apoi le aºtern pe hârtie.
Scrisul pentru mine este un dar de la
Dumnezeu ºi încerc sã valorific acest dat
personal ce a ieºit la suprafaþã. Sunt bucuros
cã mi-am urmat chemarea ºi sper ca toþi cei

care mã citesc sã fie mulþumiþi.
M-am nãscut de douã ori, prima datã în
România ºi a doua oarã în Germania când neam stabilit aici, eu ºi toatã familia mea în
oraºul Augsburg.
În România m-am nãscut ºi am trãit lângã
doine la propriu, am scris asta într-o poezie
soþia mea fiind Doina, Doiniþa ºi Ana, ca ºi
mama mea.Am trãit printre flori, pãsãri ºi mai
ales oameni, aici în a doua patrie trãiesc printre
...maºini, adevãrat foarte bune însã din pãcate
fãrã suflet...
Poate de aceea locul fiecãruia este acolo
unde se naºte în condiþiile în care viaþa este
decentã...ºi asta doar politicienii o fac... Mereu
sã gândim pozitiv, doar la lucrurile care ne pot
ajuta ºi mai ales sã ne gândim la persoane
dragi care ne-ar putea susþine. Din toate avem
de câºtigat ! Cei care fac ceva semenilor sãi,
mã refer la artiºti, eu sunt doar un simplu
muritor sã ofere oamenilor mai mult decât se
aºteaptã ºi sã o facã cu bucurie. Nimeni nu
râde de visurile cuiva. Oamenii care nu au
visuri sunt sãraci rãu... Eu am rãmas un copil
ºi mã bucur cã am rãmas aºa...
Spunea cineva ,,când pleci la drum nu
totdeauna ajungi la destinaþie, pentru cã marile
realizãri comportã mari riscuri“.
Ca o concluzie la experienþa din ce am
trãit pânã acum orice am face viaþa merge
înainte ºi noi suntem luaþi uneori de val.
Fiecare artist trebuie sã aibã vise mãreþe,
nãzuinþe alese ºi sã gândeascã pozitiv. Tot ceºi propune cineva însã mai ales un artist se va
împlini mai devreme sau mai târziu.
Viaþa de multe ori îþi oferã posibilitãþi
însã tu eºti cel care trebuie sã aleagã ºi aceastã
decizie nu este uºoarã.
Sãnãtatea, pregãtirea profesionalã,
aspectul fizic ºi norocul joacã un rol în
împlinirea idealurilor noastre.

FOTOGRAFIA LUNII

Adalbert GYURIS
Aºa cã doar înainte cu sufletele curate !
Privind peste umãr sunt total nemulþumit
cât am fãcut pânã acum în aceastã viaþã.
Mi-e ºi ruºine de unele lucruri fãcute,îmi
vine chiar sã plâng când mã gândesc cã i-am
amãgit pe cei apropiaþi ºi în primul rând pe
pãrinþii mei care probabil aºteptau mai mult de
la mine.
Unii au spus cã am încercat mai multe ºi
n-am reuºit aproape nimic. Poate e puþin
exagerat,m-am ghidat dupã ,,lozinca“ lansatã
de mine : ,,Fiecare dintre noi este dator sã lase
ceva în urma sa,cel ce nu reuºeºte mãcar sã nu
facã nici un rãu „
Adalbert GYURIS

Aºteptãm fotografiile pe adresa:
asii.romani@yahoo.com, însoþite de
câteva cuvinte legate de eveniment
ºi numele dumneavoastrã.
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INVITAÞIE LA LECTURÃ
“Cu oameni prin lume : proze scurte”de Horea
Porumb; Cluj-Napoca: Ecou Transilvan, 2012
Membru al Uniunii Scriitorilor din România –
Filiala Cluj, scriitorul Horea Porumb, este profesor
universitar în Franþa ºi predã bio-fizica la
Universitatea Paris 13,
respectiv la Institutul
„Gustave Roussy“ din Villejuif.
A publicat volumele:
„Reflecþii heteroclite“, Editura Motiv, ClujDupã cum scrie Ovidiu
Pecican într-un articol din
« Tribuna » (martie, 2011) –
« Un motiv de primã instanþã
al interesului pentru proza
scrisã de Horea Porumb este
autenticitatea. Chiar ºi atunci
când aventura autobiograficã
este abia camuflatã de
convenþia epicului beletristic,
metamorfoza
scrisului
autorului rãmâne demnã de
interes. Nu orice prozator
construieºte palate fãcute din
cãrãmizi plãmãdite de el ºi
arse tot de el în cuptoarele din
subsolurile propriului atelier.
Pentru unii artiºti, proza este
vehiculul convenþional în
care îºi drapeazã amintirile,
peripeþiile de-o clipã ale
cotidianului ».
Textele cuprinse în cea
mai
recentã
carte
a
scriitorului Horea Porumb se
înfãþiºeazã ca niºte miniaturi
ale genului epic în graniþele
cãrora
sunt
ingenios
„travestite” scrieri ce aparþin
unor genuri literare înrudite
cum ar fi jurnalul de cãlãtorie
ºi memorialistica. Pe parcursul a 206 pagini autorul îºi
poartã cititorii printr-un
labirint de informaþii istorice,
geografice ºi culturale expuse
într-o manierã ieºitã din
comun,
rezultatã
din
îmbinarea
subtilã
ºi
armonioasã a informaþiilor
concrete, bine documentate specifice
jurnalelor
de
cãlãtorie - cu experienþele de
viaþã ale unor personaje care
provin din zona imaginarului.
Amestecul dintre real ºi
ireal – atent porþionat de
autor - are un efect aproape
derutant fiindcã nu este uºor

Napoca, 2001
„Fiii lui Ramses“, Editura Limes, Cluj-Napoca,
2006
„Ca spiþele unei roþi“, Editura Limes, Cluj-Napoca,
2010
„Cu oameni prin lume”, Editura Ecou Transilvan,
Cluj-Napoca, 2012.

sã desluºeºti cât adevãr ºi
câtã ficþiune ascunde fiecare
din povestirile volumului
apãrut în 2012 la Editura

joacã a scriitorului cu realul
ºi
imaginarul
conferã
povestirilor din volumul de
„proze scurte” un farmec de

„Ecou Transilvan”. Mai mult,
când eºti pe cale sã decizi cã,
iatã, ai în faþã un fragment de
jurnal de cãlãtorie, te loveºti
de o întâmplare, de un
personaj, de o descriere sau
un dialog, care îþi dãrâmã
certitudinile ºi te obligã sã te
întrebi dacã într-adevãr
evenimentele s-au petrecut
exact aºa cum sunt relatate,
dacã personajele „adoptate”
de autor sunt într-adevãr
reale ori sunt rodul inspiraþiei
creatoare.
Desigur,
permanenta

ne-egalat care poate fi
receptat cu satisfacþie atât de
cititorii care preferã literatura
de ficþiune, cât ºi de
pasionaþii
de
literaturã
memorialisticã ori de cei care
preferã ghidurile de cãlãtorie.
Este „Cu oameni prin
lume” un exemplar al cãrþilor
din categoria jurnalelor de
cãlãtorii? Da ºi nu. Da,
pentru cã oferã descrieri de
locuri care existã în realitate
ºi dezvãluie sugestii de
cãlãtorie pentru destinaþii
exotice. Nu, pentru cã feliile

de viaþã concretã, descrierile
clare, cu accent pe detaliu,
sunt puse între paranteze,
pentru a face loc unor
personaje ºi întâmplãri
fictive, „pline de contraste”.
Intervin, pe alocuri,
zvâcniri de naturã filosoficã
inserate în text cu scopul de a
obþine o reacþie din partea
cititorului. „Iatã cã deºertul
vãrsase apã” scrie, la un
moment dat, prozatorul.
Apoi se întreabã enigmatic:
„dar deºertul sufletesc, ce
resurse are?... „. Surprinzãtor
naratorul nu oferã nici o
explicaþie, nu încearcã sã-ºi
impunã punctul de vedere, ci
desface, în chip natural, firul
povestirii, ca ºi cum
întrebarea inseratã în text ar fi
nimerit din greºealã printre
rânduri.
Într-o altã povestire,
coborârea în peºterã, atârnat
de o frânghie, devine pentru
autor prilej de meditaþie
filosoficã: „cãlãtoreºti spre
adâncul pãmântului, spre
mãruntaie, spre a-þi gãsi
partea nobilã, ascunsã în tine,
ca-n fiecare lucru”. Liniºtea
peºterii face loc, inevitabil,
dialogului interior în cadrul
cãruia
„ego-ul
preia
monopolul justificãrii ºi al
valorizãrii individului, care
conduc adesea la un
autoportret
cu
calitãþi
nemeritate, cum ar fi
închiderea nejustificatã în
sine, credinþa cã doar ceea ce
ai gândit tu e legitim...
Mentalul omului cufundat în
tãcere este un servitor care sa fãcut stãpân...” (p. 145).
Nu lipsesc din decorul
filosofic al cãrþii „moto-

urile” care prefigureazã o
parte din cele 16 povestiri ce
o alcãtuiesc. Prin intermediul
lor, scriitorul Horea Porumb
dovedeºte cã este un
observator
talentat
al
oamenilor pe care i-a
cunoscut ºi locurilor pe care
le-a parcurs, cãlãtorind prin
România, China, Japonia,
Portugalia, Egipt, Iordania,
Vietnam, Mexic, India,
Insulele Antile, Peru.
Îmi place sã cred cã
Horea Porumb foloseºte
scrisul în mod terapeutic, ca
metodã a regãsirii de sine.
Din acest motiv, scriitura sa
este
alertã,
sincerã,
necomplicatã dar atrãgãtoare.
Ca un cãlãtor responsabil,
prozatorul fotografiazã tot ce
întâlneºte în cale: peisaje ºi
monumente, fapte ºi idei,
oameni
ºi
gânduri,
sentimente ºi amintiri ºi „le
evocã ulterior prin cuvinte”.
Prin intermediul frazelor
elegant concepute reuºeºte sã
developeze imagini, sã
descrie tot felul de personaje,
sã expunã fapte ºi sã redea
evenimente. Cum este ºi
firesc, realizeazã acest lucru
cu bucuria scriitorului care
are ceva de spus ºi ºtie cum
sã spunã: în chip original ºi
modest, „mulþumind eroilor
care l-au inspirat”, ºi de ce
nu, cititorilor care vor rãsfoi
volumul „Cu oameni prin
lume”,
redescoperind
„adevãrata aventurã” a
lecturii care informeazã ºi
inspirã, relaxeazã ºi amuzã
ori este prilej de visare ºi
delectantã cugetare.
Liliana Moldovan
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NOUTÃÞI LEGISLATIVE
Stabilirea rezidenþei fiscale în România
Extras din ORDIN Nr. 1099/2016. EMITENT: MINISTERUL FINANÞELOR
PUBLICE. PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 577 din 29 iulie 2016
(...)
ART. 2
Are obligaþia completãrii formularului „Chestionar
pentru stabilirea rezidenþei fiscale a persoanei fizice la
sosirea în România“ persoana fizicã sositã în România
care are o ºedere în statul român o perioadã sau mai
multe perioade care depãºesc în total 183 de zile, pe
parcursul oricãrui interval de 12 luni consecutive, care
se încheie în anul calendaristic vizat
ART. 3
Are obligaþia completãrii formularului „Chestionar
pentru stabilirea rezidenþei fiscale a persoaneifizice la
plecarea din România“ persoana fizicã rezidentã în
România, precum ºi persoana fizicãnerezidentã care a
avut obligaþia completãrii formularului prevãzut la art.
1 lit. a), care pleacã dinþarã pentru o perioadã sau mai
multe perioade de ºedere în strãinãtate care depãºesc
în total 183de zile, pe parcursul oricãrui interval de 12
luni consecutive.
ART. 4
Prin excepþie de la art. 2, nu au obligaþia completãrii formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenþei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România“
cetãþenii strãini cu statut diplomatic sauconsular în
România, cetãþenii strãini care sunt funcþionari ori angajaþi ai unui organism internaþional ºi interguvernamental înregistrat în România, cetãþenii strãini care
sunt funcþionari sau angajaþi ai unui stat strãin în
România, membrii familiilor acestora, cu respectarea
regulilorgenerale ale dreptului internaþional sau
prevederilor acordurilor speciale la care România
esteparte.
ART. 5
Prin excepþie de la art. 3, nu au obligaþia
completãrii formularului „Chestionar pentru stabilirea
rezidenþei fiscale a persoanei fizice la plecarea din
România“ cetãþenii români care lucreazã în strãinãtate,
ca funcþionari sau angajaþi ai statului român într-un stat
strãin
CAPITOLUL II
Criterii de stabilire a rezidenþei persoanei
fizice, potrivit convenþiei de evitare a dublei
impuneri
ART. 9
Dacã o persoanã fizicã este consideratã rezidentã
atât în România, cât ºi într-un stat semnatar al
convenþiei de evitare a dublei impuneri, rezidenþa
persoanei fizice se stabileºte dupã cum urmeazã:
a) persoana fizicã este consideratã rezidentã
numai a statului în care are domiciliul, respectiv
locuinþa permanentã aflatã la dispoziþia sa. O locuinþã
se considerã permanentã dacã este proprietatea
personalã a persoanei fizice, dacã aceasta este

închiriatã de persoana respectivã sau dacã rãmâne
disponibilã oricând pentru aceastã persoanã ºi/sau
familia sa;
b) dacã aceasta deþine o locuinþã permanentã
aflatã la dispoziþia sa în ambele state, persoana este
consideratã rezidentã numai a statului în care îºi are
centrul intereselor vitale, respectiv în statul cu care
relaþiile sale personale ºi economice sunt mai
apropiate. În analiza relaþiilor personale se acordã
atenþie familiei soþului/soþiei, copilului/copiilor,
persoanelor aflate în întreþinerea persoanei fizice ºi care
sosesc în România împreunã cu aceasta, calitatea de
membru într-o organizaþie caritabilã, religioasã,
participarea la activitãþi culturale sau de altã naturã. În
analiza relaþiilor economice se acordã atenþie dacã
persoana este angajat al unui angajator român, dacã
este implicatã într-o activitate de afaceri în România,
dacã deþine proprietãþi imobiliare în România, conturi
la bãnci în România, carduri de credit/debit la bãnci în
România. Dacã o persoanã fizicã deþine o locuinþã întrun stat semnatar al unei convenþii de evitare a dublei
impuneri încheiate cu România ºi deþine la dispoziþia sa
ºi o locuinþã în România în timp ce o pãstreazã pe
prima, faptul cã pãstreazã prima locuinþã în statul
în care a locuit preponderent, unde a muncit ºi unde se
aflã familia sa ºi toate proprietãþile sale poate, împreunã
cu alte elemente, sã demonstreze cã persoana în cauzã
ºi-a pãstrat centrul intereselor vitale în celãlalt stat, ºi
nu în România. Acelaºi criteriu de stabilire a centrului
intereselor vitale este folosit în mod corespunzãtor ºi
pentru persoanele fizice rezidente care pãrãsesc
România;
c) dacã nu poate fi determinat statul în care
persoana are centrul intereselor vitale sau dacã
respectiva persoanã nu deþine o locuinþã permanentã
aflatã la dispoziþia sa în niciunul dintre state, se
considerã cã este rezidentã a statului în care aceasta
locuieºte frecvent. Astfel, se vor avea în vedere ºederile
pe care le are persoana respectivã în toate locurile din
acelaºi stat;
d) dacã persoana locuieºte în mod obiºnuit în
ambele state sau nu locuieºte în niciunul dintre ele, se
va considera cã persoana respectivã este rezidentã a
statului a cãrui naþionalitate/cetãþenie o are;
e) dacã persoana are naþionalitatea/cetãþenia ambelor state sau nu are naþionalitatea/cetãþenia niciunuia
dintre ele, autoritãþile competente ale statelor
contractante vor rezolva aceastã problemã pe cale
amiabilã la nivelul acestora, potrivit articolului
„Procedura amiabilã“ din convenþia de evitare a dublei
impun
CAPITOLUL III
Sosirea pe teritoriul României a persoanei

fizice nerezidente
ART. 12
(1) Principalele elemente care sunt luate în
considerare pentru stabilirea rezidenþei în România
aunei persoane fizice care soseºte în România sunt
urmãtoarele:
a) domiciliul în România;
b) locuinþa permanentã din România a persoanei
fizice, locuinþã care poate fi în proprietate sau închiriatã
sau care rãmâne, disponibilã oricând pentru aceastã
persoanã ºi/sau familia sa;
c) centrul intereselor vitale amplasat în România;
d) persoana fizicã este prezentã în România
pentru o perioadã sau mai multe perioade ce
depãºesc în total 183 de zile, pe parcursul oricãrui
interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul
calendaristic viz
2) Pot exista ºi alte elemente care sunt luate în
considerare la stabilirea rezidenþei în România sau în
statul strãin, dar numai împreunã cu elementele
menþionate la alin. (1): autovehicul înregistrat în
România/statul strãin; permis de conducere emis de
autoritatea competentã din România/statul strãin;
paºaport emis de autoritatea competentã din
România/statul strãin; persoana este asiguratã la
sistemul asigurãrilor sociale din România/statul strãin
în toatã perioada în care stã în strãinãtate/România;
persoana este asiguratã la sistemul asigurãrilor sociale
de sãnãtate din România/statul strãin în toatã perioada
în care stã în strãinãtate/România.
ART. 13
(1) Dacã o persoanã fizicã nerezidentã nu face
dovada rezidenþei într-un stat cu care România are
încheiatã convenþie de evitare a dublei impuneri sau
este rezident al unui stat cu care România un are
încheiatã convenþie ºi îndeplineºte condiþiile de
rezidenþã prevãzute la art. 7 pct. 28 lit. b) sau
c) din Codul fiscal, se va considera cã este
rezident în statul român
CAPITOLUL IV
Plecarea de pe teritoriul României a persoanelor
fizice rezidente ºi nerezidente
SECÞIUNEA 1
Elemente care atestã rezidenþa în România sau în
statul strãin, potrivit convenþiei de evitare a dublei
impuneri, respectiv Codului fiscal, dupã caz
ART. 17
(1) Principalele elemente care sunt luate în
considerare pentru stabilirea rezidenþei unei
persoane fizice care pãrãseºte România sunt
urmãtoarele:
a) domiciliul din România;
b) locuinþa permanentã din România a persoanei

fizice, locuinþã care poate fi în proprietate sau închiriatã
ori care rãmâne disponibilã oricând pentru aceastã
persoanã ºi/sau familia sa;
c) centrul intereselor vitale amplasat în România;
d) persoana fizicã pleacã din România pentru o
perioadã sau mai multe perioade de ºedere în
strãinãtate care depãºesc în total 183 de zile, pe
parcursul oricãrui interval de 12 luni consecutive.
(2) Pot exista ºi alte elemente care sunt luate în
considerare la menþinerea rezidenþei în
România, dar numai împreunã cu elementele
menþionate la alin. (1): autovehicule înregistrate în
România/statul strãin; permis de conducere emis de
autoritãþile competente din România/statul strãin;
paºaport emis de autoritãþile competente din
România/statul strãin; persoana este asiguratã la
sistemul asigurãrilor sociale din România/statul
strãin în toatã perioada în care stã în
strãinãtate/România; persoana este asiguratã la
sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate din
România/statul strãin pe parcursul perioadei în care
stã în strãinãtate/Ro
ART. 18
În cazul în care o persoanã fizicã românã
pãrãseºte România definitiv ºi nu mai are domiciliu în
þara noastrã, rezidenþa obþinutã în alt stat nu va fi
afectatã de revenirile ocazionale în România
ART. 19
În vederea scoaterii/menþinerii din/în evidenþã de
cãtre organul fiscal central competent,
persoana fizicã rezidentã în România, respectiv
persoana nerezidentã are obligaþia sã înregistreze cu
30 de zile înaintea plecãrii din România formularul
prevãzut la art. 1 lit. b) la organul fiscal central
competent unde îºi are domiciliul fiscal, respectiv unde
a înregistrat formularul prevãzut la
art. 1 lit. a), dacã persoana în cauzã nu a informat
cu privire la schimbarea domiciliului/locuinþei
permanente, dupã caz
ART. 22
Persoanele fizice nerezidente sosite în România
înainte de 1 ianuarie 2014 ºi care solicitã
eliberarea „Certificatului de rezidenþã fiscalã
privind aplicarea Convenþiei/Acordului de evitare a
dublei impuneri dintre România ºi ......................,
pentru persoane fizice rezidente în România“ au
obligaþia completãrii formularului „Chestionar pentru
stabilirea rezidenþei fiscale a persoanei fizice la sosirea
în România“, prevãzut la art. 1 lit. a), ºi totodatã sã facã
dovada plãþii impozitului pe venit pentru veniturile
obþinute din orice sursã, atât din România, cât ºi din
afara României, pentru categoriile de venituri supuse
impozitului în România.

 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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TALON DE CONCURS
Poþi câºtiga un abonament ANUAL la ziarul VOCEA TA dacã
vei rãspunde corect la urmãtoarea întrebare:

Întrebare:
Ce sumã a primit Liliana Moldovan de la Klaus Gross, reprezentantul
firmei de asigurãri Deutsche Vermögensberatung?

Câºtigãtorul din
numãrul trecut este
ANITA SMITH ,
ANSBACH

Rãspuns:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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

octombrie-noiembrie 2016

- Ce s-a întâmplat cu mine? bolborosea
un tip, revenindu-ºi dupã o operaþie
chirurgicalã.
- Aþi nimerit într-un accident rutier ºi aþi
fost operat.
- Înseamnã cã sunt în spital?
- În mare parte, da…
*****
- Nevastã, ai luat examenul de
conducere?
- Încã nu ºtiu, când am plecat de acolo,
instructorul era tot leºinat.
*****
Blonda:
- Aº vrea un hamburger ºi-o cola!
- Aici e o bibliotecã…
Blonda se mirã puþin, se uitã în jur, vede
cã toatã lumea e foarte tãcutã, apoi
ºopteºte:
- Aº vrea un hamburger ºi-o cola.
*****
Prietenul meu mi-a aranjat o întâlnire la
restaurant cu o fatã. Îmi zice:
- Este o fatã frumoasã ºi de treabã, dar e
ceva ce trebuie sã-þi spun… aºteaptã un
bebe mic sã stii, sa nu te aud dupa aia…
- Nici o problema, asta e…
M-am simþit ca un idiot aºteptand-o în
restaurant doar cu un scutec pe mine…
*****
- De ce îºi iau oltenii cu ei douã pietre la
culcare?
- Cu una sting becul iar cu cealaltã
verificã dacã au închis fereastra.
*****
- Ce este scheletul unei blonde într-un
ºifonier?
- Câºtigãtoarea campionatului de-a v-aþi
ascunselea de anul trecut.
*****
- Bunico cu ce ai venit?
- Cu trenul, mititelule.
- Atunci de ce spune mama cã iaca a
adus-o necuratu?
*****
Se întâlnesc douã vecine:
- Ce-i cu tine, dragã, eºti bolnavã?
- Nu, de ce întrebi?
- Am vãzut azi dimineaþã doctorul ieºind
din apartamentul tãu
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- ªi ce? De la tine când a ieºit pompierul
a însemnat cã þi-a luat casa foc?
*****
Doi beþivi discutau în faþa vitrinei unui
magazin alimentar:
- Mã, eu am vãzut la viaþa mea beþi turtã,
beþi criþã, beþi mangã, dar de “beþi Cola” nam auzit…
*****
- Bulã!
- Prezent!
- Ce era taicã-tu ?
- Era tuberculos.
- Nu. Vreau sã zic ce fãcea?
- Tuºea.
- N-ai înþeles. Doar nu trãia din asta!
- Normal! Din asta a murit.
*****
- Care-i diferenþa dintre o domniºoarã ºi o
femeie?
- În timp ce domniºoara stã cu pofta în
cui, femeia stã cu cuiu-n poftã.
*****
În spital este adus un tip cu o fracturã
cranianã. Asistenta completeazã fiºa ºi
întreabã:
- Cãsãtorit?
- Ah, nu, am avut un accident cu maºina.
*****
Pe perioada crizei economice noul guvern
va asigura slujbe pentru ºomeri.
Ele vor fi oficiate joia ºi sâmbãta de
preoþi, episcopi ºi mitropoliþi.
*****
Un bãrbat începe sã poarte un cercel la
ureche. Prietenii se mirã:
- Cum, om serios cu cercel ?
- Pãi, de când l-a gãsit nevastã-mea în
patul nostru, am fost obligat sã-l port la
ureche!
*****
- Pe acestã bancã mi-ai furat inima,
scumpule!
- Aºa e. Dar mi-am primit pedeapsa
pentru asta!
*****
- Scumpule, zici cã fotbalul e viaþa ta, ºi
abia dupã aceea, eu!?
- Nu, iubito, mai sunt boxul, tenisul,
handbalul…
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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. Vor
avea unele discuþii incomode cu partenerul.

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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 MICÃ PUBLICITATE  MICÃ PUBLICITATE  MICÃ PUBLICITATE 
Materialele din aceste paginã sunt publicitare. Rãspunderea
pentru conþinutul lor NU aparþine ziarului VOCEA TA.

Organizãm spectacole cu echipã
completã: artiºti, ingineri de
sunet, de imagine, regizor ºi
scenograf etc la preþuri pentru
toate buzunarele. Asigurãm ºi
cerem seriozitate maximã Detalii:
Telefon +49 152 122 47 555.
IMOBILIARE
Vând casã 3 camere, baie, hol, bucãtãrie, cãmarã
cu gresie ºi faianþã nouã. Garaj mare, grãdinã cu viþã de vie
pe spalier + 3 fântâni în Localitatea Lovin. Preþ: 33000
Euro. Telefon: 01522 1513804

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.
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
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.00491765540055.
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
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.
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.

Cântec, joc ºi voie buna cu duetul
VALERIA STOIAN ºi Charly TM
Tel. 0171-404.8002
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

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

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

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.

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.

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.

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

LOCURI DE MUNCÃ
Familie serioasã, soþ ºi soþie, cãutãm de lucru în
Nürnberg sau împrejurimi. ªofer autoutilitarã 3.5 ºi soþia
ca menajerã sau în curãþenie. Telefon: 015175648027
Angajez 2 bãieþi capabili de munã în domeniul
demolãri. Salariu negociabil cu Gewerbe în zona Fürth,
Nürnberg. Telefon 0176 723 777 18.
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.



Talon pentru abonament (valabil pentru Germania)
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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

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

Cadru farmaceutic din România, cu
experienþã în vânzãri, gestiune,
contabilitate primarã, abilitãþi de
utilizare a calculatorului, MS Office,
administrare bazã de date, englezã
avansat, francezã mediu, carnet de
conducere cat. B, doresc angajare ca
secretarã/ asistent manager/ operator
calculator/ gestionar/ vânzãtoare/
recepþioner hotel (front desk)/ asistentã
personala. Tlf: + 40722.988.687; email: prettydaniola@gmail.com.
Domn 54 de ani, doresc loc de muncã în orice
domeniu. Cunosc limba românã ºi maghiarã. Telefon:
015171215898.
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

octombrie-noiembrie 2016

Ziar distribuit în Austria, Belgia Germania ºi Olanda

 MICÃ PUBLICITATE  MICÃ PUBLICITATE 

GELEGENHEIT! TRAUMVILLA (NEUWERTIG) in Teneriffa-Nord - Privatverkauf
Traum-Familienvilla in La Orotava/TeneriffaNord mit Meerblick und Sicht auf Teide, erbaut von
deutschem Bauunternehmer (Eigentümer)
Gelegenheit - Topp gepflegte, luxuriöse FamilienVilla auf großzügig aufgeteiltem Anwesen in ruhiger
und grüner Wohnlage mit Meer- und Vulkanblick in
Doamnã 41 ani din Würzburg caut de muncã în
domeniul curãþeniei, dimineaþa. 015166207380 Radoveanu
Adriana.

Sunt ªtefan ºi sunt în cãutarea unui loc de muncã.
Muncitor în fabricã, curãþenie, spãlat de vase în restaurant.
Tot ce se poate munci. Tel. 076948459
Bãrbat serios, cu experienþã în construcþii, zidar,
finisaje, caut loc de muncã în Nürnberg. Rog seriozitate.
Telefon: 0152 5700456 sau 0172 7307216
Tânãr cãsãtorit 40 ani, locuiesc în Nürnberg,
mecanic de meserie, posesor permis de conducere categoriile: B, C, E caut loc de muncã. Telefon: 0151 71 305 930

Doamnã 35 ani, serioasã, cetãþean româno-german,
îmi ofer serviciile pentru a ajuta bãtrânii la: plimbare,
cumpãrãturi, rezolvarea de probleme la Instituþiile
germane, consultanþe psiho-sociale etc. Informaþii la
numãrul de telefon: 0160 33 73 128
Bãrbat caut loc de muncã în construcþii sau
îngrijitor de animale sau în agriculturã. Rog seriozitate.
Telefon: 0911 7429052 sau 1051 2079331
Cetãþean român, doresc sã lucrez în Germania la o
familie. Ajutor în gospodãrie, pãsãri, animale etc. Dacã e
necesar pentru menaj pot veni ºi cu soþia. Vorbim puþin
germana. Posed permis conducere B,C.Tel: 0746144539 sau
0267708065.

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

MATRIMONIALE

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

Sunt o ardeleancã de 57 ani, sincerã ºi devodatã întro relaþie. Nu accept minciuna, infidelitatea ºi violenþa. Miam pierdut încrederea ãn bãrbaþi ºi vreau sã o redobândesc.
Dacã crezi cã mi=o poþi reda, sunã-mã: 0152 15088202.

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
Român, caut de lucru în Germania la ferme sau
instalaþii de abºare, vopsitorie. Telefon: 0040758 628039.

Tânãr, 35 de ani, din Bucureºti, cu locuinþã proprie,
fãrã obligaþii, caut domniºoarã educatã ºi hotãrâtã sau
doamnã divorþatã din Bucureºti sau provincie care îºi
doreºte pentru ea un bãrbat ascultãtor, pentru relaþie
serioasã de lungã duratã! Mã puteþi suna la: 0720822148.
Bãrbat romþn, 55 ani, 172m ºi 75 kg, singur, fãrã
obligaþii, stabilit în Germania, serios, cu serviciu stabil,
doresc sã cunosc o doamnã între 50-60 ani pentru o relaþie
serioasã ºi stabilã. Telefon: 015772327873.



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___________________________________;
Prenume ________________________________;
Adresa __________________________________
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

Teneriffa-Nord, nahe Puerto de la Cruz, von
deutschem Bauunternehmer privat zu verkaufen.
2 Wohnz., 1 Essz., 5 Schlafz., Kamin, 2 Küchen,
6 Bäder, 2 Gäste WC, Büro, Fitnessraum, Hobbyraum,
Hauswirtschaftsraum,
Bodega,
Weinkeller,
Kellerräume, Garage, Parkplatz, Pool, Außensauna,
Barbecuebereich, Außenkamin.
Erbaut 1999- 2002, ausnahmslos mit
hochwertigen Materialien. Zustand Neuwertig, kein
Reparaturstau, ständige Instandhaltung, 2016
Neuanstrich. Tropischer Garten mit beheiztem Pool,
Sanitärbereich, Sauna, ummauerte Außendusche,
Barbeque-Bereich und vielen verschiedenen Terrassen
zum Verweilen und Relaxen.
Kontakt: (Deutschland) +49 69/21007762 und
+49 1795319756,
(Spanien): +34 615938490, Festnetz
+34922335609

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:
Berthold J. Staicu

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

Redactor-ºefi:

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

Senior editor:
Emil Mateiaº

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
Deutsch-rumänisch Frau 39jahre ,sucht dringen
Teilzeitarbeit raum Nürnberg Helferin auch zum Anlernen
in Büro erwünscht .Bei Bedarf bitte melden unter Mail
Adresse thomae_c@yahoo.de
Român stabilit în Germania, 66 ani, 1.72, 82 kg,
doresc sã-mi gãsesc jumãtatea pentru o prietenie durabilã,
înþelegere reciprocã ºi sentimente sincere. Telefon: 0157
5816298
Domn vãduv, rãmas singur la vârsta de 66 ani,
cetãþean român-ungur, îmi caut perechea. Sã fie o doamnã
de vârstã apropiatã, dacã se poate în apropiere de Freiburg
sau maxim 150 km. Ofer ºi cer bunã înþelegere. Telefon:
0151 75140265
Domn 66 ani, stabilit în Germania, caut o partenerã
pentru o relaþie care sã dea un sens frumos vieþii noastre.
Telefon: 0157 58162981

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; email: 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
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
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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

• Rãspunderea pentru conþinutul articolelor publicate aparþine, conform
art. 206 Cod Penal, în exclusivitate
persoanelor care le semneazã.

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

ISSN 2191-7272

Economiseºte cu pânã la 80 % consumul de energie
electricã. Configureazã-þi casã viitorului. Instalãm ºi
întreþinem instalaþii de automatizãri, electricitate, securitate,
internet ºi telefonie la preþuri accesibile ºi avantajoase. Tel:
+4915175732294
Radio R România www.RadioR.eu, cu sediul la
Nürnberg cautã redactori muzicali din Germania- în sistem
de voluntariat. Nu trebuie sã locuieºti în apropiere. Este
suficient sã doreºti a face parte din echipa noastrã, iar de
restul ne ocupãm împreunã (iniþiere, programe etc) Telefon:
01715807720.

Ziar distribuit pe teritoriul
Germaniei, Austriei, Belgiei
ºi Olandei. Pentru publicitate ºi abonamente vã
rugam sã ne contactaþi la
numerele de telefon din
cãsuþa redacþionalã.
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