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Eurodeputatul Siegfried Mureºan dezvãluie
ziariºtilor din diasporã modul de funcþionare
ale instituþiilor europene
Am avut deosebita plãcere sã
fiu desemnatã de doamna director
Ionela Van Rees-Zota, Director ºi
fondator al Agenþiei de Presã AªII
ROMÂNI ºi a singurului Ziar lunar
tipãrit din Austria, Belgia,
Germania ºi Olanda sã particip la o
„Vizitã de informare pentru
jurnaliºtii români din diaspora” la
sediul Parlamentului European
din Bruxelles, Regatul Belgiei, în
perioada 8 - 10 noiembrie 2016.
Aceastã vizitã de informare
despre instituþiile europene pentru
jurnaliºtii români din Diaspora a

fost
gãzduitã
la
sediul
Parlamentului European din
Bruxelles, Regatul Belgiei.
Domnul eurodeputat Siegfried
Mureºan a organizat aceastã vizitã
considerând cã poate reprezenta o
bunã oportunitate pentru jurnaliºtii
români din Diaspora de a cunoaºte
modul
de
funcþionare
a
Instituþiilor europene, dar ºi de a se
cunoaºte mai bine între ei ºi de a
împãrtãºi ideile ºi soluþiile lor
pentru problemele ºi provocãrile românilor care trãiesc
dincolo de graniþele þãrii.

Pe lângã vizita la sediului
Parlamentului
European
ºi
participarea la un briefing de presã
al Comisiei Europene, programul
vizitei a mai cuprins o sesiune de
discuþii ºi interviuri cu toþi ziariºtii
prezenþi.
Domnul eurodeputat Siegfried
Mureºan a iniþiat aceastã activitate
de cunoaºtere ºi informare ºi a reuºit
sã facã o familie unitã a ziariºtilor
din Diasporã.
Toate costurile cu transportul ºi
cazarea au fost acoperite din
bugetul Parlamentului European.

Toate intenþiile lãudabile ale
distinsului europarlamentar Siegfried Mureºan vor fi dezvãluite intrun viitor interviu pe care a avut
amabilitatea sã mi-l acorde. Se

întâmplã sã existe oameni ce îþi dau
speranþã ºi încredere, oameni ce te
reprezintã cu demnitate într-un
parlament european.
Mariana Pachis

Unde se poate vota
Austria
Viena 5
Argentinierstrasse 39,
1040 Viena
Institut Cultural
24
Viena 6
Seilerstatte 17, 1010 Viena
Misiune Permanentã
25
Graz
MariaTrosterstrasse 211,
8044 Graz
26
Salzburg
Gaisbergerstrasse 20, 5020
Salzburg
27
Klagenfurt
Bahnhofstrasse 7, 9020
Klagenfurt am
Worthersee

Belgia
Bruxelles 1
Rue Gabrielle 105, 1180
Uccle, Bruxelles

Ambasadã
31
Bruxelles 2
Rue Gabrielle 105, 1180
Uccle, Bruxelles
Ambasadã
32
Bruxelles 3
Rue Gabrielle 107, 1180
Uccle, Bruxelles
Secþie consularã
33
Bruxelles 4
Rue Gabrielle 107, 1180
Uccle, Bruxelles
Institut Cultural Român
34
Bruxelles 5
Rue Montoyer 12, 1000
Bruxelles
Reprezentanþã Permanentã
35
Bruxelles 6
Rue Montoyer 12, 1000
Bruxelles
Reprezentanþã Permanentã
36
Bruxelles 7

Chausee de Vleurgat 191,
1050 Ixelles,
Bruxelles

Germania
Berlin 1
Dorotheenstrasse 62-66,
10117
Ambasadã
100
Berlin 2
Dorotheenstrasse 62-66
Ambasadã
101
Bonn 1
Legionsweg 14, 53117
Consulat General
102
Bonn 2
Legionsweg 14, 53117
Consulat General
103
Munchen 1
Richard-Strauss-Strasse
149, 81679
München Consulat
General
104

Munchen 2
Richard-Strauss-Strasse
149, 81679
München Consulat
General
105
Stuttgart 1
Hauptstätterstrasse 68-70,
70178
Consulat General
106
Stuttgart 2
Hauptstätterstrasse 68-70,
70178
Consulat General
107
Leipzig
Markgrafenstrasse 2,
04109
108
Hamburg
Academia Catolicã din
Hamburg
Herrengraben 4, cod postal
20459
109
Mannheim
Seckenheimerstr. 72,

68165
110
Ulm
Kronengasse 4/3, 89073
111
Offenbach am Main
Backstrasse 12 a, 63069
Parohia Sf. Nicolae (BOR)
112
Wolfsburg
Hauptstraße 41, 38446
113
Nürnberg
Fürther Str. 166-168,
90429 Sediul
Mitropoliei Germaniei
(BOR)

Olanda
Haga 1
Catsheuvel 55, 2517 KA,
Haga
Ambasadã
260
Haga 2
Catsheuvel 55, 2517 KA,
Haga
Ambasadã
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Doctorul Cristian Rachiþan invitat de Reporterul
Agenþiei de Presã Aºii Români, Adriana Bittner
Pe data de 30 noiembrie, a fost
invitat sã conferenþieze unul dintre
cei mai renumiþi doctori, Dr.
Cristian Rachiþan, ND - doctor
naturopat roman stabilit de peste 30
de ani la New York, considerat în
„Top 5 cei mai buni diagnosticieni
din lume“, apreciat în lumea înaltei
societãþi americane ºi a elitei
sportive mondiale.
Doctorul a fost invitat de
reporterul agenþiei de presã Aºii
Români, Adriana Bittner. Am sã fac
o micã parantezã vorbind despre
reporterul nostru drag.
Paranteza este despre cum sã
reuºeºti ºi sã poþi face imposibilul
posibil. Trebuie sã vã spun cã
Adriana este omul care a reuºit tot
ce ºi-a propus în viaþã. Am
cunoscut-o la un concurs Lady
Callatis 50+, fiind reprezentanta
celor mai speciale femei românce
din Germania. Eram regizorul
evenimentului ºi trebuia sã cunosc
detaliile existenþiale ale fiecãrei
femei provenite din Diaspora.
Adriana a fost cea care m-a captivat
cu povestea ei de viaþã. Are 4 copii
ºi 10 nepoþi,apoi lista a fost lungã
aºa cum au oamenii de succes ce au
vise, ambiþii ºi þeluri mãreþe. Am
apreciat-o foarte mult ºi a fost o

plãcere sã descopãr viaþa ei dedicatã
ºi frumoasã. Aceastã parantezã era
obligatorie. De ce?
Ea fiind captivatã de
interviurile TV sau scrise,
vindecãrile
ºi
rezultatele
excepþionale ale dr Cristian
Rãchitan, a dorit sã facã posibil sã il
aducã din America în Germania pe

acest doctor. A luat legãtura cu
consiliera doctorului Cristiana
Tudor ºi apoi a pornit toate
demersurile, fãcând tot ce îi era
posibil sã fie o acþiune viabilã ºi
beneficã pentru românii din
diaspora din Germania.
Recunosc cã nu am crezut cã
nu va fi niciodatã posibil.
Acest doctor este o somitate în
domeniu ºi este extrem de solicitat
în toatã lumea.
ªi totuºi ea a reuºit sã fie
posibilã aceastã conferinþã care a
durat trei ore, acea sesiune de
întrebãri ºi acele diagnosticãri,

vindecãri ºi rezolvãri medicale.
Adriana a fãcut apoi marketing,
informãri în comunitatea românilor,
sondaje, invitaþii, iar apoi a
organizat totul cu un elan
inexplicabil. Sigur a fost ajutatã de
cineva de foarte sus!
Doctorul a venit fãrã sã cearã
onorariu, iar dl Marian Ruxanda,

managerul Hotelul AURORA Best Union din Erlangen a pus la
dispozitie, sala de conferinþe,
camera pentru diagnosticare ºi
tratament, camere pentru cazare ºi a
asigurat cina festivã dupã
eveniment sponsorizând aceastã
conferinþã. Aºa a pornit un
eveniment deosebit dedicat minþii,
sufletului ºi inimii acelor români
din Germania. Apoi Adriana a
continuat frumuseþea momentului
ºi s-a gândit sã relaxeze ºi
înfrumuseþeze ºi spiritual.
Aºa a fost continuat programul
cu a doua parte artisticã, unde a fost
invitatã Yohanna Grace ( Altfel
spus, Doamna Valerie Cioloº), o
compozitoare ºi interpretã muzicalã
de mare valoare ºi Mariana Pachis,
regizor de filme sand art. Nimic nu
egaleazã aceastã forþã a binelui
necondiþionatã de nimic financiar.
Dorinþa de bine a fost amplificatã de
generozitatea,
altruismul
ºi
dedicarea în bine ºi frumos pornind
de la invitaþii speciali ºi pânã la
Adriana Bittner, cea care a generat
acest bulgãre de zãpadã care s-a
mãrit în timp ºi spaþiu. Ea a dat o
lecþie organizatorilor de evenimente
ce îºi doresc profit imediat ºi cu
orice preþ. Poate este deschizãtorul
unui alt tip de evenimente ce pot
vindeca oamenii de lãcomie ºi
profit nemãsurat.
Acest doctor a promis cã va
mai veni în Germania, cã a simþit ce
mult oamenii au nevoie de
vindecare fizicã ºi spiritualã. A fost

o vibraþie astralã în muzica
Yohanei, acea vibraþie fireascã a
muzicii fãrã cuvinte ºi frontiere
docmatice. Marianei Pachis a fost
senzorul ºi traductorul muzicii
astrale prin desenelor modelate în
nisip în ritm ºi timp real pentru acea
voce selenarã a Yohannei Grace.

Cine este dr. Cristian
Rãchiþean?
,, Sunt întâi de toate român,
deºi sunt un om internaþional,
cãlãtoresc foarte mult prin întreaga
lume pentru a þine conferinþe despre
cauzele bolilor. Cu toate acestea am
rãmas în suflet cu peticuþul de
pãmânt, numit România. Am
cunoscut marii actori ai lumii, ca
pacienþi, dar îi pãstrez în suflet pe
Amza Pelea, Anda Cãlugareanu ºi
îi îndrãgesc pe Horaþiu Mãlãele ºi
Dan Puric, etc. Acest punct de lume
este egalabil ºi comparabil, prin
valorile sale, cu Eminescu, Enescu,
Brâncuºi. Niciodatã n-am încetat sã
mã uit înapoi, în România“.
Filosofia medicalã, dobânditã
în anii de studii ºi cãlãtorii ºtiinþifice
prin întreaga lume se bazeazã la
nivel conceptual pe existenþa unui ,,
plan al vieþii’’, care este în acord cu
un destinguvernat de semnul
onestitãþii, sau în dezacord în raport
cu îmbolnãvirea, generatã de
disconfortul minþii ºi conflictele
interioare.
,,.Modul nostru de gândire ne
îndepãrteazã de acel plan al vieþii,
cã de fapt viaþa ne este datã, nu este
nimic întãmplãtor, ºi apare o altã
cauzã a bolii. Noi suntem
îmbolnãvitorii noºtri ºi tot noi
putem fi vindecãtorii noºtri’’.
Dupã ce a studiat semiologia
bolilor, a cãutat sã înþeleagã
abordarea holisticã a pacientului
combinând conceptele ºtiintei
medicale convenþionale cu cele ale
medicinei tradiþionale.
“Din punctul meu de vedere,
nu existã medicine alternative, ci
doar complementare. Facem totul ºi
folosim orice fel de modalitate

pentru a realiza vindecarea bolii
pacientului”
A identificat explicaþia cauzalã
pentru maladii considerate incurabile, cu etiologie necunoascutã
(migrene cronice, boala Alzheimer,
scleroza multiplã, Scholegen
disease, etc.). ºi le-a tratat prin
tehnici inovatoare, unice în lume,
perfecþionate în timp- atât la
pacienþi celebri cât ºi la bolnavi
anonimi. ,, Eu cred cã, în afara
infecþiilor virale, bacteriene, sau
parazitare, cele mai multe boli sunt
cauzate de sau în legãturã cu,
tulburãri în structura organismului.
Desigur, la acestea se adaugã
stresul, care apare ca urmare a
conflictului dintre existenþa noastrã
materialã ºi existenþa spiritualã.
Cât despre medicamnte, sunt
un tratament respctabil, dar menirea
este doar temporara. Timp în care,
cãutam sursa bolii, adresandu-ne
acesteia.“.

Cine este consiliera Dr
Cristian Rãchiþan, Cristiana
Tudor?
Cristiana Tudor, MA, MBA
Este un profesionist de
comunicare integratã strategicã,
spcializatã pe industria de
healthcare and wellness. Cu o
experienþã de 10 ani atât în
România cât ºi în Statele Unite, în
mass-media, industria medicalã ºi
administraþia publicã, a obtinut 3
premii internationale (2 in Marea
Britanie ºi un prestigios Stevie
Awards în Statele Unite la categoria
“Femeia Anului în Marketing,
Relaþii Publice ºi Publicitate )
pentru campaniile de comunicare
pe care le-a produs ºi implementat
pentru educarea ºi informarea cu
privire la cancerul de sân.De
asemenea, este Reporter pe
America al Agenþiei de Presã AªII
ROMÂNI ºi ziarul VOCEA TA.
Despre Yohanna Grace ºi
Mariana Pachis veþi afla în numãrul
viitor.
Mariana Pachis
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Distincþie pentru Josef Hölzli
În 27 ºi 28 octombrie a.c.,
ambasadorul Lauk a vizitat
Nord-Vestul României. La
Cluj-Napoca a rostit o
alocuþiune la Conferinþa
„Economie 4.0“ organizatã
de Institutul Aspen la
Universitatea Babeº-Bolyai.
În continuare, la Satu Mare,
ambasadorul Lauk a înmânat
Crucea de Merit în rang de
cavaler a Ordinului de Merit

al
Republicii
Federale
Germania
din
partea
preºedintelui
Republicii
Federale Germania domnului
Josef Hölzli, pentru meritele
sale în promovarea relaþiilor
româno-germane, în special
pentru angajamentul sãu
privind minoritatea germanã
precum ºi învãþãmântul
profesional. Domnul Hölzli a
înfiinþat, printre altele,

singura
Camerã
a
meºteºugarilor din România.
Seara, ambasadorul Lauk a
participat la Satu Mare la
Adunarea
regionalã
a
Camerei de Comerþ ºi
Industrie Germano-Române
unde s-a discutat despre
chestiuni privind impozitele,
reciclarea ambalajelor ºi
despre lipsa forþei de muncã
în regiune. Împreunã cu
prefectul Radu Bud, cu

primarul Kereskenyi Gabor ºi
cu preºedintele Consiliului
Judeþean , domnul Pataki
Csaba, ambasadorul Lauk a
discutat în 28 octombrie
despre dezvoltarea ºcolii
germane precum ºi despre
probleme ale zonei de graniþã
din regiune. În continuare, a
vizitat liceul Johann-Ettinger
din Satu Mare unde s-a
informat asupra numeroaselor activitãþi internaþionale

extracuriculare ale ºcolii ºi sa întâlnit cu profesorul trimis
din Germania, Ditrich Arens.
Cãlãtoria s-a încheiat cu o
vizitã la Muzeul de Artã din
Baia Mare, care documenteazã istoria veche de
secole a picturii în acest oraº
oraº precum ºi prezenþa la
Baia Mare a ºcolii de picturã
înfiinþate la München.
Ambasada
Germaniei Bucureºti
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Pregãtirea Crãciunului
Ne aflãm deja în perioada de început
a Postului Naºterii Domnului, numit ºi
al Crãciunului. Este important pentru
noi sã înþelegem ce este Crãciunul, ce
este postul ºi de ce ne este el necesar,
tocmai pentru cã societatea în care trãim
ne îndeamnã la o trãire contrarã. Cu ce
ne îmbie societatea? Sã consumãm cât
mai mult ºi mai variat, sã producem
profit celor care ne oferã materie spre
consum, sã nu ne punem prea multe
întrebãri, sã luãm totul aºa cum vine
peste noi, sã...sã...sã...ºi aici putem
continua la nesfârºit.
Un exemplu care întãreºte aceastã
stare de fapt este acela cã încã de la
începutul lunii septembrie (!?) lanþurile
de supermarketuri au umplut rafturile cu
produse specifice perioadei de Crãciun.
Asta dupã ce, cu puþin înainte, goliserã
toatã marfa cu produse de varã. Ori,
începutul lunii septembrie nu are nimic
de-a face cu perioada Crãciunului. Ba,
totuºi are...poate aduce profit înmulþit,
mãrit.
Aceastã situaþie a consumului
exagerat este ºi mai vizibilã în
apropierea
Sãrbãtorii
Naºterii
Domnului. Atunci toþi comercianþii se

dau de ceasul morþii, cum sã facã sã
vândã cât mai mult ºi sã scape de cât
mai multã marfã, tocmai pentru cã
începând din 25 decembrie nu mai are
nimeni interes spre acele produse.
Acestea vor rãmâne pe rafturi ºi vor
primi reduceri substanþiale, doar, doar,
vor reuºi sã scape de ele...
De asemenea, la noi, românii, (ºi
aici mã refer numai la noi, cei din
diaspora) situaþia este neschimbatã.
Dupã 1 decembrie, cei mai bucuroºi

sunt patronii firmelor de transport, ce
fac legãtura între þara noastrã ºi þãrile cu
mulþi români, în special Spania, Italia,
Germania. Pãrinþii ºi rudele din þarã
pregãtesc cu multã sudoare preparatele
tradiþionale, sacrificã porcii ºi pãsãrile
de prin grãdinã, se nevoiesc sã
pregãteascã delicatese culinare ºi le
îmbarcã în autobuze. Cred cã aproape
nu existã român, care sã nu fi cãlãtorit în
perioada Crãciunului cu aceste autobuze
spre sau dinspre casã. Este infernal!
Mirosurile se amestecã stimulând
papilele gustative, iar dacã ºoferul
conduce într-un mod mai brutal, existã
toate ºansele ca pânã la ieºirea din þarã,
sã dai afarã într-un mod neconvenþional,
tot ceea ce îngurgitase stomacul.
Fãrã aceste produse de consum,
spun mulþi, nu poþi simþi „spiritul”
Sãrbãtorilor de Crãciun. Sau poate îl
simþi, dar extrem de mult diminuat.
Serios?? Sã vedem: ce este Crãciunul?
Naºterea Domnului! Ce are aceasta de-a
face cu grija nestãpânitã de a consuma?
Pãi are...nimic! ªi totuºi, are...
Pregãtirea
tuturor
lucrurilor
exterioare trebuie sã îºi afle echivalent ºi
în pregãtire sufletului pentru Marea

Sãrbãtoare. Noi suntem trup ºi suflet!
Cum ne strãduim sã Îl primim pe
Pruncul Iisus pe pãmânt? Ce facem noi
ca El sã se nascã printre noi? Cum
putem sã ne pregãtim sufletele, dacã de
multe ori, vedem în venirea Sãrbãtorii
numai cârnaþi, tobã, rãcituri, sarmale,
fripturã, salatã boeuf, etc...? Câþi dintre
pãrinþii noºtri ne-au îndemnat sã ne
spovedim sufletele înainte de Crãciun?
Sã zicã: mamã, cautã biserica cea mai
apropiatã ºi mergi sã îþi eliberezi sufletul
de pãcate, ca sã poþi simþi Naºterea
Domnului...sau mamã, aþi þinut ºi voi
post? Mulþi, puþini? Asta rãspundem
fiecare în parte.
Un mic ghid de orientare spre
pregãtirea sufleteascã...sã fim mai buni,
sã iertãm mai mult, sã facem mai mult
bine în jurul nostru, sã ne împãcãm cu
soacrele (ºi unii ºi alþii, nu numai
doamnele, cum existã prejudecata), sã
ne doarã atunci când vedem pe alþii în
suferinþe ºi nevoi. Crãciunul se serbeazã
în Casa Lui, în bisericã! ªi acesta este
numai începutul....ºi cât de greu este!!!
Sau poate nu?
Preot Ionuþ Pãun
Bamberg
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RICARDO CARIA IUBEªTE...
Ricardo Caria, singurul cântãreþ de muzicã fado
din România, iubeºte muzica pe care o cântã, oamenii
pe care îi încântã, iubeºte cultura portughezã, iubeºte
Lisabona ºi þara din care provine, îºi iubeºte enorm
familia, iubeºte Aradul, localitatea unde s-a stabilit ºi,
nu în ultimul rând, iubeºte România. Inginer de
profesie, Ricardo a venit în România în urmã cu 12
ani, cu totul întâmplãtor, ca angajat al unei
multinaþionale din Arad ºi, dupã ce a renunþat la
cariera de inginer, s-a transformat într-un interpret de
muzicã fado, devenind un artist independent,
cunoscut pentru amplele sale proiecte muzicale prin
intermediul cãrora promoveazã muzica ºi cultura
portughezã.
Carismaticã, sensibilã ºi plinã de viaþã, muzica pe
care o interpreteazã are o rezonanþã aparte, inspiratã
din tradiþionalele cântece portugheze, dar ºi dintr-o
molipsitoare poftã de viaþã pe care Ricardo o
transmite publicului atunci când cântã, când simte cã
scena îi aparþine iar publicul îl învãluie într-un ocean
de aplauze pline de sinceritate.
Alãturi de trupa lui, Ricardo Caria a organizat
pânã acum douã mari turnee naþionale: „Alma no
Fado” ºi „Sempre Amalia”, a lansat albumul: „Alma no
Fado”, îi place sã se implice în proiecte caritabile,
participã la petreceri publice ºi private ºi aºteaptã sã
fie invitat la susþinerea unor concerte de fado ºi alte
genuri muzicale în þarã ºi în strãinãtate. Nu ezitaþi sã îl
contactaþi la bookingricardocaria@gmail.com
Liliana Moldovan (L.M.) : - Într-o perioadã în
care tot mai mulþi români se merg la muncã în
strãinãtate, ai decis sã te stabileºti în România. De
ce ai ales România ºi de ce ai ales muzica fado?
Ricardo Caria (R.C.) : - Eu cred cã România ma ales pe mine, sincer, fiindcã acum 12 ani, atunci
când ºeful firmei unde lucram, o multinaþionalã de
piese pentru maºini, mi-a propus sã vin în România
sã deschid aici o fabricã, întru-un oraº numit Arad,
nici nu ºtiam unde se aflã România pe hartã. Sincer!
Legat de muzicã, nu am avut nici un scop. Eu am venit
la Arad cu gândul de a deschide aici o fabricã nouã. Pe
atunci, muzica era pur ºi simplu o pasiune pe care o
aveam de la 16 ani când am primit o chitarã,
instrument cu care cântam pentru prieteni sau la
karaoke. Abia, în 2011, dupã 6 ani de muncã aici în
România am decis cã aº putea sã trãiesc din aceastã
pasiune ºi astfel am început sã mã gândesc mai serios
la muzicã. Legat de fado am început prin a încerca sã
vãd dacã, din punct de vedere tehnic pot sã cânt ºi aºa
m-am înscris la cursurile de canto, de la ªcoala
Popularã de Artã.
Decizia finalã privind muzica a fost luatã în urma
unui eveniment în cadrul cãruia am fost invitat sã cânt
ºi, aflându-mã pe scenã, am descoperit cã muzica îmi
permite sã transmit emoþie ºi bucurie reuºind sã
stabilesc cu publicul o relaþie specialã. Paralel cu
activitatea de inginer am reuºit sã acord mai mult timp
carierei muzicale ºi am organizat, aici în Arad, la
filarmonicã, un eveniment muzical destul de amplu la
care au participat 400 de persoane ºi care a avut un
succes destul de mare. Apoi m-am înscris la un
concurs, la televizor, pentru a deveni mai vizibil ºi de
aici a pornit totul. Mi-am format, cu timpul, o trupã cu
care cântam la diferite evenimente iar în 2014 deja
lumea nu mã mai recunoºtea ca inginer, ci ca artist, ca
persoanã care se ocupã cu muzica ºi are spectacole
proprii. Astfel, am susþinut peste 20 de concerte
cântând muzicã de tot felul. Momentul decisiv, care
m-a legat definitiv de fado, a venit în 2012, când, fiind
la un semafor, pe o stradã din Cluj-Napoca, am vãzut
un afiº imens cu una dintre cele mai cunoscute
cântãreþe de fado, Ana Moura, o cunoscutã interpretã
de fado, care venea în România pentru a susþine
concerte în trei oraºe din þarã. Atunci am fost surprins
sã descopãr cã publicul din România ascultã aºa ceva
iar atunci mi-am dat seama, cã eu fiind portughez, ºi

cântând fado încã din facultate, aº putea deveni, aici în
România, un interpret al acestui gen muzical. Aºa s-a
nãscut ideea unui proiect de promovare a muzicii
fado, în primul rând ca interpret, dar cunoscând bine
limba românã, aº putea sã fac cunoscut publicului
român istoria ºi specificul genului muzical pe care îl
interpretez concomitent cu promovarea culturii
portugheze. Aºa am organizat, în 2015, un spectacol
la Filarmonica din Arad , unde pe lângã spectacolul
propriu-zis de muzicã fado, am adus vinuri
portugheze, am adus dansatori ºi instrumentiºti din
Portugalia care au interpretat muzicã specificã
portughezã. Spectacolul a fost înregistrat pe un DVD
iar în acest fel am reuºit sã lansez acest proiect ºi sã îl
prezint celor interesaþi. Proiectul s-a derulat pe
parcursul unui an ºi jumãtate iar legat de el mai am
deja câteva idei pe care sper cã le voi putea realiza în
viitor. Între timp am fãcut alte 2 spectacole : unul se
numeºte “Ama Fado”, al doilea: „Sempre Amalia”,
ultimul dedicat Amaliei Rodrigez. Sunt 2 spectacole
care pot fi prezentate oriunde în România ori în
strãinãtate. Practic aºa a început tot ºi aºa am ajuns
eu la fado.
L.M. : - Dezvãluie, te rog, povestea acestui
gen muzical? Existã vreun gen muzical românesc
care se aseamãnã cu fado, sau nu?
R.C. : - Fado este un gen muzical unic în lume
cântat doar în Portugalia ºi are o vechime de 200 de
ani fiind un amestec de stiluri provenite de la muzica
marinarilor portughezi din Lisabona care cântau
despre dorul de patrie, despre iubirile lãsate în þarã,
atunci când plecau spre a descoperi alte lumi. ªi
alãturi de un instrument, care s-a nãscut în Lisabona
ºi într-un alt oraº portughez, anume chitara
portughezã o mandolina mai mare, cu 12 corzi, care
are o formã de parã, a apãrut fado, o muzicã
tradiþionalã portughezã care a fost rãspânditã în
întreaga lume, prin anii 50, de Amalia Rodrigues care
a avut un mare succes cu spectacolele susþinute în
strãinãtate. Datoritã Amaliei, prin spectacolele
susþinute din anii’50 pânã în anii ’80, fado, un gen
muzical care se cântã în Lisabona ºi doar în câteva
oraºe portugheze, mai ales în porturi, a ajuns un gen
muzical cunoscut la nivel internaþional. A contribuit, în
acest sens, ºi proiectul iniþiat de primarul din
Lisabona, care a reuºit sã includã fado în Patrimoniul
Cultural UNESCO, fiind primul gen muzical inclus în
aceastã categorie. O astfel de realizare e o mândrie
pentru orice portughez.
În România, putem sã comparãm fado cu
doinele care au aceeaºi vibraþie ºi un conþinut
asemãnãtor: se cântã despre dor, se cântã despre
iubire ºi aºa mai departe. Da, muzica fado, este
melancolicã, dar aºa cum am reuºit sã demonstrez ºi
la concertul pe care l-am susþinut la Bookfest TârguMureº este vorba despre o melancolie veselã.
L.M. : - Cum reacþioneazã publicul român
atunci când te ascultã?
R.C. : - E o întrebare interesantã! De obicei
oamenii vin la un concert de fado cu impresia cã
trebuie sã plângã. Dar nu e chiar aºa, fiindcã fado nu
este doar trist ºi melancolic, ci în funcþie de artistul
care cântã, fado poate fi ºi vesel. Eu, spre exemplu,
fiind o persoanã pozitivã ºi, în general, fericitã nu pot
sã transmit publicului decât aceea ce simt: fericire ºi
bucurie. ?i fac acest lucru aici în România. Am realizat
deja 20 de spectacole de muzicã fado aici în þara de
adopþie, unde reacþia publicului a fost una pozitivã iar
oamenii au recunoscut cã au plecat acasã cu zâmbetul
pe buze, chiar dacã unele piese ascultate erau
melancolice ºi triste. Conteazã, însã, ce anume
reuºesc sã ofer, ce transmit oamenilor, indiferent cã
aleg piese mai ritmate sau mai melancolice. Important
este cã reacþia publicului a fost una extraordinarã iar
pentru acest public aº pregãti câte un spectacol în
fiecare lunã dar situaþia financiarã nu îmi permite acest

lucru.
L.M. : - Cine te-a sprijinit în organizarea
acestor turnee? Ai încercat sã obþii sprijinul
ambasadei ori sã colaborezi cu vreo asociaþie
culturalã portughezã?
R.C. : - La ultimul turneu am avut sprijinul
Ambasadei Portugheze, un sprijin moral fiindcã
ambasada a susþinut printr-o scrisoare efortul meu ºi
a invitat publicul sã participe la acest eveniment.
Pentru mine ºi colaboratorii mei a fost un sprijin
important ºi am fost foarte mândri de susþinerea din
partea ambasadei. În rest, am fost susþinut de o
echipã de prieteni care au fost alãturi de mine ºi m-au
ajutat din mai multe puncte de vedere, chiar ºi în
privinþa cãutãrii de sponsori ºi a promovãrii
evenimentului. În mare, 80% din munca
organizatoricã am fãcut-o eu din 3 motive: primul se
referã la faptul cã aveam deja experienþã în acest sens,
al doilea, deoarece nu îmi permiteam serviciile unei
firme de impresariat iar al treilea este legat de faptul cã
timpul îmi permite sã mã ocup de detaliile
organizatorice. Astfel, am realizat un „home made
turneu”, cum îmi place sã spun, dar acum îmi propun
sã fac ceva diferit, ºi anume, sã „vând” aceste
spectacole iar prin intermediul unor evenimente
private sã reuºesc sã mã fac tot mai cunoscut.
L.M. : - Te-ai stabilit deja de peste 10 ani în
România, ce pãrere ai despre muzica tradiþionalã
româneascã. Te-a impresionat vreun interpret
popular în mod special?
R.C. : - De muzica popularã nu sunt foarte atras,
sincer sã zic, pentru cã nu o simt ºi cred cã nici nu aº
reuºi sã o interpretez, aºa cum, sunt sigur cã nu toþi
românii sunt atraºi de fado. Dintre cântãreþii români,
îmi plac mai mult interpreþii de muzicã uºoarã dar nu
sunt un cunoscãtor prea bun a muzicii româneºti. Îmi
place, în schimb, Maria Tãnase pentru cã am ascultat
repertoriul ei. Mi-au plãcut câteva piese ºi am
interpretat una ºi la Tîrgu-Mureº iar în cadrul turneului
dedicat Amaliei Rodrigues am interpretat “Asearã ºiam luat basma” iar acest moment a fost unul dintre
cele mai emoþionante deoarece publicul ºtia versurile
ºi cânta împreunã cu mine. De asemenea, în primul
an, am cântat o melodie de Aurelian Andreescu.
Maria Tãnase mi-a atras atenþia ºi datoritã faptului cã
era prietenã cu Amalia Rodrigues. Amalia a venit în
România în 1968 pentru a participa la „Cerbul de Aur”
la invitaþia lui Nicolae Ceauºescu. Fostul preºedinte a
fost în Lisabona în ’64 ºi a luat legãtura cu dictatorul
pe care îl avem atunci în Portugalia, António de
Oliveira Salazar. Acesta a rugat-o pe Amalia sã le cânte
invitaþilor din România iar Ceaºescu a fost încântat ºi
a invitat-o pe Amalia sã cânte la „Cerbul de Aur”. La
acest festival, Amalia Rodrigues a avut un succes
enorm iar in ’69 a revenit în România, apoi au urmat
alte trei apariþii ale Amaliei în aceastã þarã. La un
moment dat, s-a cunoscut cu Maria Tãnase ºi au
rãmas destul de bune prietene, cu atât mai mult cu
cât, ceea ce reprezentat Maria Tãnase pentru România
era identic cu ceea ce însemnat Amalia pentru
portughezi. Iatã un motiv important care m-a
determinat sã ascult repertoriul Mariei Tãnase, care
are niºte melodii extrem de frumoase.
L.M. : - Care a fost motivul participãrii tale la
„Vocea României”?
R.C. : - Motivul principal era acela de a mã face
cunoscut ºi de a mã prezenta publicului din România.
ªtiam cã eram la începutul carierei de artist, ºtiam cã
existau concurenþi mai bine pregãtiþi dar, în acelaºi
timp, eram convins cã, dacã vreau sã trãiesc din
pasiunea pentru muzicã, trebuie sã urmez niºte paºi
iar participarea la acest concurs a fost unui dintre ei.
La „Vocea României”, am avut noroc cã aveam deja o
poveste frumoasã care „vinde” la televizor ºi am mizat
pe asta, prezentându-mã ca un portughez din
România, care doreºte sã devinã cântãreþ. Acesta a

fost obiectivul meu, am apãrut vreo trei sãptãmâni la
televizor ºi lumea mã cunoºtea deja pe stradã.
Participarea la emisiune a fost ca un fel de tatuaj
datoritã cãruia lumea a început sã mã vadã altfel. Am
profitat de acest moment ºi am decis sã mã miºc
repede, fiindcã dacã nu aº fi procedat aºa ar fi venit alþi
artiºti mai proaspeþi, care s-ar fi afirmat în locul meu.
E loc pentru toatã lumea, dar nu este loc pentru cei
care vor sã facã ceva special. Am plecat de la „Vocea
României” cu acest tatuaj (al celebritãþii) ºi am început
sã muncesc pentru a-mi construi cariera pas cu pas ºi
a face ceea ce îmi place.
L.M. : - Am aflat cã iubeºti copii ºi îþi place sã
ajuþi iar, prin intermediul Asociaþiei Umanitare
Ricardo Caria, ai sprijinit diferite proiecte destinate
persoanelor cu nevoi speciale. Ce poþi sã ne spui
despre cel mai recent proiect umanitar în care eºti
implicat?
R.C. : - Este vorba despre un proiect pe care lam început anul trecut. El se referã la strângerea de
fonduri pentru instalarea unei centrale termice la
Centrul de Terapie ºi Recuperare pentru Copii
„Ghiocelul” din Arad. Proiectul pentru instalarea unui
sistem de încãlzire pentru copiii care vin la recuperare
în acest centru se ridicã la 20000 de lei. Pânã acum
am reuºit sã strângem 13000 de lei dar este important
sã ne grãbim fiindcã vine toamna iar copiii au nevoie
de cãldurã pentru a începe terapia de recuperare, mai
ales cã centrul dispune de un bazin cu apã care trebuie
încãlzitã.
L.M. : - Vorbind despre copii, ar fi interesant
sã ºtim dacã bãieþii tãi þi-au moºtenit talentul
muzical?
R.C. : - Pânã acum, deoarece sunt încã mici, nu
am observat sã aibã vreun interes special pentru
muzicã. Desigur, le place sã cânte prin casã ºi sã mã
audã cântând iar dacã în viitor vor alege o carierã
muzicalã îi voi sprijini cât de bine voi putea.
L.M. : - Mai ai ºi alte pasiuni în afara muzicii?
R.C. : - Îmi plac atletismul ºi ciclismul. La
practicarea atletismului am renunþat, pentru o
perioadã, din motive de sãnãtate dar îmi doresc sã
revin ºi sã continui sã practic acest sport. Între timp
fac lungi excursii cu bicicleta ºi chiar mã gândesc la
câteva proiecte care sã cuprindã toate pasiunile mele.
L.M. : - La finalul interviului adreseazã, te rog,
câteva gânduri românilor din Germania ºi cititorilor
ziarului „VOCEA TA”.
R.C. : - În primul rând, mã bucur foarte tare ca
acest interviu ajunge la ei, e un privilegiul pentru mine
sã am aceastã oportunitate. Le doresc tuturor
românilor din Germania, ºi, în general, tuturor celor
care sunt plecaþi, sã aibã parte numai de succese în
viaþã, sã se simtã împliniþi oriunde se aflã. ªtiu cã viaþa
în strãinãtate nu e uºoarã ºi dorul de casã este, cu
siguranþã, constant. În curând, ar fi o mare plãcere sã
pot performa ºi pentru românii din strãinãtate ºi, în
mod special, pentru cititorii ziarului „VOCEA TA”.
Liliana Moldovan
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Curtea de Argeº

Asociaþia Femeilor Universitare
România a omagiat-o pe Regina Maria
Cu prilejul împlinirii a 141
de ani de la naºterea Reginei
Maria, Asociaþia Femeilor
Universitare din România în
partenriat cu Arhiepiscopia
Argeºului ºi Muscelului a
organizat un eveniment dedicat
omagierii
Reginei
Maria.
Ceremonia a inclus depunerea
de flori la mormântul celei mai
mari personalitãþi feminine din
istoria României, precum ºi o

slujbã religioasã oficiatã de un
sobor de preoþi ºi cu
binecuvântarea Înaltpreasfinþiei
Sale Pãrintele Calinic.
În aceeaºi zi, Asociaþia
Femeilor Universitare – Filiala
Regina Maria a depus un buchet
de crini ºi la mormintele
Reginelor Elisabeta ºi Ana,
înmormântate tot la Curtea de
Argeº.
Asociaþia Femeilor

Universitare din România (AFU)
a fost constituitã în anul 1925,
fiind a 4-a asociatie de acest fel
din lume afiliatã la International
Federation of University Women
(IFUW). Asociaþia
a fost
desfiinþatã în anul 1947, odatã cu
instaurarea regimului comunist
în România, ºi reînfiinþatã în
anul 1990.
În perioada în care Regina
Maria a deþinut titlul de
Preºedintã de Onoare a
Asociaþiei, din 1925 ºi pânã în
ultimii sãi ani de viaþã, au fost
înfiinþate ºcoli gratuite pentru
fetele sãrace, cãmine pentru
copii orfani ºi pentru bãtrâni ºi
au apãrut ziare ºi reviste pentru
femei. De asemenea, Asociaþia a
cumpãrat 16 hectare de pãmânt
pentru construirea Mausoleului
Eroilor de la Mãrãºeºti,
inaugurat în 1938. Numeroase
alte acþiuni caritabile si culturale
au
fost organizate
sub
patronajul Reginei Maria.
„Regina Maria, mai mult
decât oricine altcineva, s-a bãtut

pentru a asigura reîntoarcerea
Transilvaniei, Basarabiei ºi
Bucovinei la România, la
sfârºitul
Primului
Rãzboi
Mondial. A dormit pe câmpurile
de luptã ale celui de-al Doilea
Rãzboi Balcanic ºi ale Primului
Rãzboi Mondial, alãturi de
soldaþii sãi. Prin forþa de
nezdruncinat a voinþei sale,
aceastã prinþesã britanicã s-a

redefinit pe sine însãºi ca
româncã oferindu-le supuºilor
sãi o mai bunã înþelegere a ceea
ce urma sã fie România, decât
oricare din viziunile fasciºtilor
sau comuniºtilor autohtoni care
au urmat dupã ea” (Robert D.
Kaplan, Balkan Ghosts - A
journey through history, St.
Martin’s Press, New York,
1996)

INFORMAÞII UTILE pentru cei
care vor sã studieze în Germania
DAAD
Serviciul
German
de
Schimburi Academice
Deutscher Akademischer
Austausch Dienst
German Academic Exchange Service
Cine studiazã în Germania ºi
doreºte sã-ºi continue studiul în
strãinãtate sau cine studiazã în
afara Germaniei ºi se simte atras
de aceastã þarã, se va întâlni
mereu cu aceste patru litere:
DAAD.
DAAD semnificã Serviciul
German de Schimburi Academice. Acolo se centralizeazã
toate aplicaþiile internaþionale cu
privire la locurile de studiu din
Germania. DAAD consiliazã,
mijloceºte ºi încurajeazã studiile
pentru schimburile de pregãtire
dintre Germania ºi lumea
întreagã. Ca instituþie comunã a
universitãþilor germane, DAAD
îºi propune sã sprijine parteneriatul academic internaþional
prin schimbul academic al
cadrelor universitare germane, al
studenþilor ºi absolvenþilor

germani
ºi
internaþionali.
Diferitele
programe
de
perfecþionare sunt valabile în
majoritatea þãrilor ºi înglobeazã
cât mai multe direcþii de
cercetare. Se pot obþine
informaþii legate de vizite pe
termen scurt, cursuri de limba
sau cursuri de varã ºi practicã,
burse de studiu semestriale sau
anuale pentru studenþi ºi
absolvenþi, burse de cercetare ºi
perfecþionare pentru cadre
universitare sau burse de mai
mulþi ani pentru doctoranzi.
Care sunt obiectivele
organizaþiei DAAD?
Scopul principal al DAAD
este
schimbul
academic
internaþional pentru cadrele
tinere, iar sarcina centralã a
acestei organizaþii de aproape 80
de ani o reprezintã încurajarea
acestora cu toate mijloacele ºi
sprijinul financiar. Patru idei
importante se aflã la baza acestei
organizaþii:
1. ªtiinþa are nevoie de
muncã în colaborare dar ºi de

competiþii internaþionale de
metode,
ºcoli,
idei
ºi
recunoaºteri.
2. Cultura are nevoie de un
dialog, care sã treacã dincolo de
graniþe, deschidere spre lume, ºi
toleranþa cu ceilalþi spre valori
strãine.
3. Economia se bazeazã atât

pe specialiºti în formare,
calificaþi internaþional cât ºi pe
parteneri din întreaga lume, care
preþuiesc mãrfurile ºi prestãrile
de servicii germane.
4. Politica se preocupã de
asigurarea pãcii prin schimbul
ºtiinþific.
Pentru studenþii români ºi

cercetãtori existã numeroase
programe de burse, care sunt
prezentate în detaliu pe internet.
Modalitatea cea mai simplã
de a obþine informaþii despre
bursele DAAD pentru români
este sã accesaþi situl DAAD:
www.daad.ro
Toate informaþiile despre
DAAD (în limba englezã,
germanã, spaniolã ºi chinezã) le
puteþi gãsi pe situl: www.
daad.de
alte link-uri interesante pe
tema studiului în Germania:
www.hochschulkompass.hrk
.de
www.campus-germany.de
Datele de contact ale
lectorului DAAD de la
Universitatea “Al. I. Cuza” din
Iaºi:
Prof.dr. Alexander Rubel
Universitatea „Al. I. Cuza”
Iaºi
B-dul Carol I, No. 19, Corp
A
Email: rubel@daad.ro
http://www.kulturzentrum
-iasi.ro
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Luna OCTOMBRIE a venit 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

Iubitul prietenei mele mã urãºte
Am
început
sã
mã
împrietenesc cu Laura când aveam
în jur la 5-6 ani. Acum eu am 17
ani ºi ea are 18 ani, deci avem 1213 ani de prietenie…Nu a fost o
simplã prietenie, a fost o prietenie
adevãratã…Am fost ca douã
surori…plecam împreunã la
ºcoalã, împreunã ne întorceam,
dacã nu eram eu la ea acasã atunci
era ea la mine, râdeam împreunã,
plângeam împreunã, fãceam multe
lucruri împreunã, printre care
frumoase dar ºi urâte, în fine, aºa
este copilãria. Ne-am ºi certat de
multe ori, dar peste câteva ore ne
împãcãm ºi râdeam de motivul
pentru care ne-am certat.
Când aveam 11 ani am plecat
în strãinãtate, mã întorceam în þara
doar în vacanþa de varã. Când am
plecat am pierdut mulþi prieteni,
dar pe ea niciodatã…Nu m-a
schimbat pentru alte prietene, ea
mã aºtepta mereu în vacanþa de
varã ca sã ne distrãm împreunã, ºi

ca sã ne spunem toate secretele pe
care numai noi douã le ºtim.
Timpul a trecut, ºi noi am
devenit din ce în ce mai legate una
de alta, ne fãceam planuri sã
meargã ºi ea în strãinãtate pentru o
viaþã mai bunã…
Timpul trecea, ºi noi
creºteam, ne maturizam ºi treceam
prin multe împreunã, au fost ºi
momente pline de fericire precum
ºi momente pline de tristeþe, dar
am fost mereu una lângã alta ca sã
ne susþinem.
Dar…În aceastã iarnã, ceva sa
schimbat…Multe
s-au
schimbat...
S-a îndrãgostit de un bãiat, sã
zicem, nu chiar potrivit pentru ea.
Dorin, l-am cunoscut vara
trecutã, pe când Laura se întâlnea
cu veriºorul lui. Atunci, ‘eu’ l-am
plãcut, pãrea un bãiat cumsecade,
drãguþ ºi simpatic. În seara aia am
dansat împreunã, m-a condus
acasã ºi îmi zâmbea dulce…dar nu

credeam cã aº fi putut avea ceva
cu el pentru cã a doua zi din pãcate
plecam iarãºi în strãinãtate. Aºa cã
nu i-am dat multã atenþie…Am
continuat sã mai vorbim pe net,
dar nimic importat.
Într-o zi Laura mi-a spus cã e
confuzã, începe sã-l placã pe
Dorin, mi-a spus cã a condus-o de
câteva ori acasã ºi a simþit cã ºi lui
ar putea sã-i placã de ea, ºi acum
nu ºtie ce sã facã pentru cã totuºi
se întâlneºte cu veriºorul lui. I-am
zis ca sã aºtepte puþin timp ºi sã
încerce
sã-ºi
înþeleagã
sentimenetele faþã de el, ºi dacã
într-adevãr simte ceva pentru el,
atunci nimic nu-i stã în cale ca sã
facã urmãtorul pas, nici chiar
veriºosul lui, trebuia doar sã fie
sincerã ºi sã spunã adevãrul…La
scurt timp Laura mi-a spus cã a
vorbit cu Dorin, ºi a înþeles cã
chiar începe sã se îndrãgosteascã
de el…A decis sã vorbeascã cu
veriºorul lui ºi sã termine relaþia,

însã nu ºtia cum sã o facã, aºa cã ia cerut puþin timp lui Dorin. În
acest timp eu cu Dorin vorbeam pe
skype aproape-n fiecare zi…Îl
ajutam cu sfaturile mele, el era
trist pentru cã nu prea credea cã
Laura îl va lãsa pe veriºorul
sau…eu îi ziceam doar sã aºtepte,
sã-i dea puþin timp, etc. Îi
povesteam multe lucruri despre
Laura…concluzie: Deveneam
foarte buni prieteni!
Peste puþin timp Laura ºi
Dorin erau deja cei doi iubiþi
fericiþi…Laura pãrea îndrãgostitã
la infinit de el…Aveau ºi certuri,
dar se împãcau mereu. Odatã s-a
întâmplat ceva straniu: Laura mi-a
scris cã s-au certat, a zis cã el e
foarte indiferent, ºi a mai adãugat
încã ceva care m-a fãcut sã râd.
- M-am gândit mult ºi am
înþeles cã Dorin te place pe tine…
- Cum adicã? Ce-i cu tine? El
te iubeºte pe tine – Am zis eu.
- Uite aºa…Mereu vorbeºte

despre tine. O datã s-a ºi întâmplat
ca el sã-mi zicã cã nu poate ieºi cu
mine, pentru cã va vorbi cu tine pe
skype…
- Nu este adevãrat ceea ce
gândeºti…El pe tine te iubeºte, deai ºti cum vorbeºte despre tine cu
mine.
Peste câteva zile, Laura îmi
scrie.
- Aveai dreptate, eu am înþeles
greºit…Am vorbit cu el, i-am zis
ce gândesc eu, dar el mi-a zis cã e
o tâmpenie. A zis cã îi place sã
vorbeascã cu tine pentru cã tu eºti
unica persoanã care mã cunoaºte
ºi care îi poate da sfaturi…A fost
sincer cu mine ºi mi-a zis cã de la
început, când te-a cunoscut ºi când
te-a condus acasã te-a plãcut, dar
pentru faptul cã tu trebuia sã pleci
el nu a luat în serios…Dar acum,
mã iubeºte pe mine foarte mult,
mi-a zis el, ºi tu eºti doar ca o sorã
precum îmi eºti tu mie.
Va urma
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LUMEA PE GLOB
- Români în Þara Soarelui Rãsare -

“Preotul în Japonia este
imaginea vie a ceea ce numim acasã”
- Preacucernice Pãrinte Daniel
Corîu, sunteþi de 3 ani pe
continentul asiatic. Ce presupune
viaþa unui român în Japonia, în
general, ºi a unui preot ortodox, în
special ?
- Înainte de toate, aº dori sã vã
mulþumesc pentru invitaþia de a vã
împãrtãºi atât dumneavoastrã, cât ºi
cititorilor acestui interviu, o frânturã
din experienþa pe care am dobândito în decursul activitãþii mele
pastorale din Japonia. Adevãrat cã
s-au împlinit doar 3 ani de când am
sosit aici, însã raportaþi la ciclul de
viaþã ºi activitate din Þara Soarelui
Rãsare, am senzaþia cã a trecut mult
mai mult timp. Poate ºi pentru cã
timpul astãzi este grãbit cumva de
modul de viaþã al oamenilor. Cu atât
mai mult în Japonia, aº putea spune.
Totodatã, deºi ritmul vieþii este foarte
activ, se poate observa ºi o constantã
în viaþa unui japonez obiºnuit,
manifestatã de rutina aceloraºi
activitãþi ºi de obiºnuinþa cu aceleaºi
noþiuni culturale ºi principiale,
pãstrate de generaþii. Viaþa unui
român în Japonia este împãrþitã între
multe ore dedicate serviciului ºi
restul timpului dedicat familiei. Ea
nu ar fi diferitã cu mult faþã de cea a
unui japonez, dacã la acestea nu am
adãuga ºi rolul bisericii în viaþa lui.
Cred cã biserica este cea care îi
scoate pe români, dar ºi pe japonezii
care vin, din rutina socialã a fiecãrei
zile. Fãrã bisericã nu aº ºti cum sã
diferenþiez un român faþã de un
japonez ºi asta pentru cã Japonia se
pricepe foarte bine la a uniformiza ºi
adapta, în limita graniþelor proprii,
orice specificitate externã. Pentru un
preot, viaþa din Japonia, este cu totul
neobiºnuitã prin comparaþie cu cea a
unui preot din România. ªi aceasta
pentru cã aici, în acest tãrâm în care
oamenii din jur nu au auzit de
nicãieri cã ar exista o Bisericã
Ortodoxã, cã existã preoþi îmbrãcaþi
astfel, dispare orice formalitate în
raporturile preotului cu ei. Dispar

astfel formele cu care suntem
obiºnuiþi în România ºi ia prioritate
duhul fiecãruia. Iar pe de altã parte,
preotul în Japonia este imaginea vie
a ceea ce numim acasã, atât a þãrii
pãmânteºti, cât ºi a celei dorite,
cereºti. De multe ori, când sunt
întrebat cum trãiesc în Japonia, îmi
place sã spun cã eu, de fapt, trãiesc
în România din Japonia, care pentru
mine este reprezentatã de bisericã ºi
de comunitatea pe care o pãstoresc.
- Din informaþiile postate pe
site-ul Parohiei, se poate constata
cã, în afara programului liturgic,
dedicaþi mult timp activitãþilor
culturale ºi sociale. În ce constã
arta unui preot român ortodox
venit sã slujeascã în diasporã,
pentru a reuºi
coagularea
comunitãþii?
- Activitãþile parohiei noastre pe
care le-aþi sesizat sunt în
conformitate cu nevoile comunitãþii.
Ele nu sunt fãcute pentru publicitate,
ci au în spatele lor un raþionament
practic, util. Iar majoritatea, fie cã
vorbim de cele culturale sau de cele
sociale, au rostul principal de a
cultiva între membrii parohiei,
realitatea unitãþii. Însã, oricât ne-am
strãdui sã împlinim nevoile parohiei,
dacã n-ar fi Dumnezeu Însuºi Cel

care lucreazã, întregul nostru
demers ar fi zadarnic. Acest
sentiment l-am experimentat de
multe ori cu ocazia diferitelor
activitãþi: cu cât mai multã
determinare personalã punem în
ceea ce facem, fãrã raportare la
prezenþa ºi ajutorul lui Dumnezeu, cu
atât efectul scontat nu se
concretizeazã. De aceea, consider cã
arta unui preot de a-i uni pe oameni,
indiferent unde se aflã el, este mai
degrabã, arta de a se face unealtã a
lui Dumnezeu, de a-l pune pe El ca
principalul împlinitor al nevoilor
parohiei. Desigur, efortul personal al
preotului nu este exclus. Însã, cu cât
modul în care preotul se manifestã în
relaþie cu oamenii seamãnã cu
exprimarea iubirii lui Dumnezeu faþã
de ei, cu atât ºi comunitatea devine
unitã prin duhul pe care îl transmite
preotul. Nu preotul realizeazã
unitatea oamenilor, ci Dumnezeu
prin lucrarea preotului. În Japonia,
dacã nu aº fi avut conºtiinþa cã
Dumnezeu le lucreazã toate ºi de
multe ori în mod evident chiar ºi
pentru cei mai puþin credincioºi, nu
aº fi rezistat nici mãcar atâta vreme.
Pe lângã aspectul lucrãrii lui
Dumnezeu ca mobil al unitãþii dintre
enoriaºi, atât preotul, cât ºi oamenii
din parohie depun un efort de
conformare unii altora prin iubire,
dar ºi prin renunþare. ªi asta pentru
cã fiecare vine la bisericã, cu
personalitatea lui, cu modul lui de a
vedea lucrurile ºi este nevoie de
unificare a înþelegerilor, a
abordãrilor. Românii din strãinãtate
s-au format cu personalitãþi
puternice datoritã încercãrilor ºi
determinãrii de a face faþã
provocãrilor venite din societatea

þãrii primitoare. De aceea, tind sã
rãspundã în aceeaºi manierã ºi
chemãrii Bisericii manifestatã prin
lucrarea preotului. Este nevoie de
multã smerenie ºi rãbdare din partea
preotului ca în cele din urmã,
oamenii sã se regãseascã cu
adevãrat în bisericã ºi sã continue în
familiile lor, la locurile de muncã,
starea cu totul altfel primitã din
locaºul de cult.
- În Japonia sunt ºi mulþi tineri
români. Sunt aceºtia atraºi de
bisericã? Un preot tânãr înseamnã
mai mulþi enoriaºi tineri?
- În general, media de vârstã a
românilor din Japonia este situatã
între 35 -45 de ani. Aºã cã, din orice
perspectivã am vedea, parohia
noastrã este tânãrã. Deºi majoritatea
celor care participã la viaþa bisericii
noastre sunt familiºti, cu copii, pe
lângã ei se mai adaugã din când în
când ºi tineri veniþi la studii sau
internship-uri în Japonia. Însã sunt
prea puþini ca sã pot spune cã sunt
parte activã în comunitatea noastrã.
De altfel, cine a venit în Japonia, nu
a venit pentru bisericã, ci pentru alte
împliniri, mai pãmânteºti. Avem însã
un potenþial remarcabil de viitori
tineri, membri ai parohiei noastre.
Aceºtia sunt copiii care participã la
slujbele ºi activitãþile noastre, cântã
în corul parohiei ºi rãspund
afirmativ chemãrii noastre. Lor li se
adaugã anual numeroºi prunci
botezaþi, membri deplini ai
comunitãþii
noastre.
Astfel,
comunitatea noastrã este tânãrã ºi se
va menþine multã vreme aºa,
deoarece familiile componente nasc
copii. Desigur, nu am niciun merit
pentru faptul cã la biserica noastrã
vin în principal tineri, pentru cã
aceºtia sunt cei pe care îi avem.
Poate rolul unui preot tânãr este sã-i
facã pe credincioºi sã se simtã veºnic
tineri ºi o datã cu ei, ºi el la rândul
lui.
- Care au fost cele mai mari
dificultãþi cu care v-aþi confruntat
în parohie? Ne puteþi reda o
întâmplare care v-a impresionat în
mod deosebit, atunci când aþi ajuns
în Japonia ?
- O primã mare problemã pe care
am gãsit-o la venirea mea în parohia
încredinþatã spre pãstorire, a fost lipsa
unui locaº de cult care sã mã ajute în
împlinirea dezideratului propus:
nicio duminicã sau sãrbãtoare fãrã
Liturghie. Enoriaºii parohiei se
adunau alãturi de preotul lor de douã

ori pe lunã, într-o capelã din cadrul
unei biserici catolice din centrul
Tokyo-ului. Pe lângã aceste slujbe, se
mai slujea uneori la Catedrala
Învierea Domnului a Bisericii
Ortodoxe Japoneze sau în casa
pãrintelui paroh. Astfel, nu aveam
posibilitatea sã-i adun pe oameni, în
mod constant la aceleaºi slujbe. Se
întâmpla ca mulþi, din cauza
serviciului, sã nu poatã participa la
slujbe deoarece aveau liber în alte
duminici decât în cele în care se
slujea. La început am slujit atât în
capela obiºnuitã, dar ºi în sala de
mese a bisericii amintite. Îmi era
foarte greu, ca dupã fiecare slujbã,
toate obiectele de cult, sfintele vase,
cãrþile, sã le strângem în geamantane
ºi sã le adãpostim la demisolul
capelei, deoarece aceasta o mai
foloseau ºi alte comunitãþi. Greul nu
consta în efortul fizic, ci în durerea
sufleteascã de a nu cinsti dupã
cuviinþã sfintele lucruri. Dupã
aproximativ douã sãptãmâni,
pãrintele catolic responsabil de
capela pe care o foloseam, vãzând
dorinþa noastrã, ne-a oferit o altã
capelã, într-o locaþie deosebitã, pe
care comunitatea lor nu o folosea. ªi
astfel Dumnezeu ºi Sfântul
Gheorghe, ocrotitorul nostru, ne-au
ajutat ºi am slujit acolo 2 ani.
Numãrul credincioºilor a crescut, iar
comunitatea a început sã se contureze
în legãturã strânsã cu programul ºi
activitãþile bisericii. Însã ºi aceastã
situaþie a fost una de provizorat. În
toamna anului trecut, pãrintele
catolic ne-a anunþat cã pânã în Martie
2016, trebuie sã eliberãm locaþia,
deoarece se va vinde. Eram pregãtiþi
de la început pentru acest pas, însã tot
nãdãjduiam în amânarea lui aºa cum
se mai întâmplase anterior. De
aceastã datã, ne-am pus toþi la
rugãciune ºi am început ca pe lângã
Sfânta Liturghie, sã sãvârºim ºi
Paraclisul Maici Domnului ºi
Acatistul Sfântului Gheorghe, tocmai
pentru a gãsi un alt loc de rugãciune.
Dupã aproximativ douã luni, tot prin
pãrintele catolic, bun prieten ºi
apropiat al nostru, am gãsit o
bisericuþã, mult mai mare decât fosta
capelã, cu spaþii adiacente care
deservesc foarte bine activitãþilor
noastre. Aceasta este biserica în care
slujim încã din luna Martie ºi pe care
intenþionãm, cu ajutorul lui
Dumnezeu ºi sprijinul binefãcãtorilor
noºtri, sã o ºi cumpãrãm.
Elena Chiriþã / UZPR
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Ministrul german de Finanþe, Wolfgang Schäuble, la
Bucureºti: Trebuie sã treceþi la sistemul dual de educaþie
Ministrul german al Finanþelor, Wolgang Schäuble, se
aflat în data de 26 octombrie 2016, la Bucureºti, într-o
vizitã la invitaþia omologului român, Anca Dragu. El s-a
întâlnit cu premierul Cioloº ºi cu guvernatorul
Isãrescu, dupã care a intrat într-o conferinþã de presã
alãturi de Dacian Cioloº ºi de Anca Dragu. Iata
principalele declaraþii ale lui Schäuble, unul dintre cei
mai importanþi economiºti ai momentului.
- Respectãm succesele
avute de România în ultimii
ani. Avem relaþii foarte
strânse ºi pentru cã existã o
parte a populaþiei care þine
loc de punte între cele douã
þãri. (etnicii germani din
România - n.r.)
- Noi în Germania ºtim ºi
nu uitãm cã norocul þãrii
noastre a fost reunirea. ªi
ºtim cã ea s-a datorat dorinþei
europenilor de unire. Având
în vedere aceastã istorie a
noastrã, ne vom angaja
întotdeauna sã pãstrãm
legãturile cu partenerii
europeni.
- ªtim ºi noi cã România
are una dintre cele mai mari
rate de creºtere din UE. ªi e
de remarcat în vremuri grele.
Datoria publicã de sub 40% e
fabuloasã din punctul de
vedere al unui Ministru de
Finanþe. ªomajul e scãzut. În
unele zone e zero. Dar aveþi o
problemã cu ºomajul în

rândul tinerilor, ca multe þãri
din Europa. Vã recomand cu
cãldurã sã sprijiniþi modelul
educaþiei duale. În Germania
diploma nu trebuie sã fie
neapãrat universitarã. Toate
diplomele sunt respectate la
noi. De aceea e importantã
educaþia dualã, obþineþi o
diversitate de diplome.
- Germania e partenerul
comercial numãrul 1 al
României. E important sã
evitaþi discuþii despre un
conflict între investitorii
strãini ºi români. Germania
ºtie toate aceste lucruri ºi
încearcã sã vã sprijine sã
deveniþi mai atractivi pentru
investiþii. Trebuie sã obþinem
mai mulþi bani din fonduri
europene pentru România.
Trebuie sã le virãm acolo
unde
existã
decalaje
economice, nu sã mãrim
decalajele existente.
- Europa nu e în cea mai
bunã situaþie. Problema e cã

cetãþenii nu înþeleg prea bine
ce înseamnã Europa pentru
ei. Punþile între autoritãþi ºi
cetãþeni sunt greu de
identificat. Brexitul ne-a dat
un semnal de alarmã. Cred cã
reprezintã ºi expresia unor
nemulþumiri
din
toatã
Europa. De aceea UE trebuie
sã vinã cu soluþii.
- Eu ca guvern german,
am vãzut anul trecut cât de
fragilã e unitatea europeanã.
Imigranþii pot pune în pericol
stabilitatea internã. Trebuie
luate
mãsuri
comune.
Distribuþia refugiaþilor nu se
poate fãrã rezistenþã. Dar
trebuie sã colaborãm, sã
întãrim graniþele. Sã luptãm

împotriva traficanþilor de
imigranþi. O relaþie bunã de
vecinãtate.
- Europa este responsabilã pentru toþi cetãþenii
ei. Având în vedere violenþele ºi terorismul, pot fi
rezolvate doar împreunã. În
fosta RFG ne obiºnuisem cã
în ce priveºte securitatea
externã ne apãrau americanii.
Americanii nu pot fi
rãspunzãtori singuri. Nimeni
nu poate asigura singur
securitatea.
- ªi în economia mondialã
putem fi de succes doar
împreunã. Ne trebuie o
uniune
energeticã.
O
cooperare IT.

- E dreptul britanicilor sã
iasã din UE. Dar ne afecteazã
pe toþi. Dacã nu doresc
regulile noastre, nu poþi face
parte din piaþa comunã. Nu
suntem
flexibili,
dar
încercãm sã minimizãm
afectele ºi pentru UE ºi
pentru Marea Britanie.
- Nu am spus cã distribuirea imigranþilor trebuie
fãcutã proporþional. Dar þãrile
trebuie sã se obiºnuiascã cu
circulaþia oamenilor într-o
lume fãrã frontiere. Uman, nu
trebuie sã-i lãsãm sã se
înece. Solidaritatea nu e o
stradã cu sens unic. Vã spun
clar, trebuie sã fim conºtienþi
cu toþii sã nu uitãm cã fãrã o
evoluþie continuã nu vom
avea un viitor comun prosper.
- Aþi zis cã românii au
respectat embargoul împotriva Rusiei, în timp ce
germanii s-au extins pe piaþa
rusã. În Germania e aceeaºi
dezbatere. Ai noºtri spun de
americani cã au fãcut asta.
Dacã ne uitãm pe statistici
ne-am relaxa, nu s-a extins
nimeni pe piaþa ruseascã. A
trebuit sã punem sancþiuni
Rusiei. Noi am colaborat bine
cu Rusia pânã acum, dar cu
respectarea regulilor internaþionale.
http://www.economica.net

O sibiancã a fost cooptatã într-un proiect muzical din Germania
Sibianca Maria Cojocaru
a fost cooptatã de curând în
cadrul unui proiect muzical
din Germania. Proiectul
”Bürger7” este un omagiu
adus Transilvaniei natale, un
proiect pentru prietenii din
toatã lumea. Prin muzica lor,
membrii trupei vor sã
demonstreze cã nu existã
graniþe lingvistice sau
bariere muzicale, folosind
pasaje de folclor ºi dialectul
sãsesc în compoziþii. Formaþia are lansat pânã acum
albumul “Transylvanica”, iar
zilele trecute ºi-a lansat noul
single, într-o nouã formulã.
Lansarea melodiei ºi a
videoclipului “Free” a avut
loc în Germania ºi România.
Acesta este primul videoclip
pe care trupa îl realizeazã în

noua formulã Erhard, Uwe,
Leon ºi mai noii colegi,
Maria Cojocaru (voce) ºi
Ovidiu Cristian (tobe).

Maria Cojocaru, noua solistã
a trupei ºi fostã participantã
la
concursul
Vocea
României, a fost invitatã

vineri, 4 noiembrie a.c., la
Mediaº, la Radio Ring ºi la
Nova TV, pentru interviuri.
“Mã bucur cã am ajuns sã
lucrez cu aceºti oameni,
nebuni ºi frumoºi. Am reuºit
sã facem piesa asta, care pe
mine m-a dat gata ca ºi
concept. Nu am abordat încã
stilul country-rock. Versurile
sunt foarte simple ºi ajung
uºor la suflet. Conceptul în
sine m-a fermecat. Aºtept cu
nerãbdare viitoarele piese ºi
concertele cu Burger7”,
spune Maria Cojocaru.
Filmãrile videoclipului sau fãcut în Franþa, Germania
ºi România, de cãtre producãtorul de filme documentare Joachim Stall, cu care
Burger7 au lucrat ºi la filmul
„Libertate în pantofi de

copil”, documentar care a
fost prezentat anul trecut la
Astra Film Festival ºi care va
avea ºi o continuare. La
evenimentele organizate de
Burger7 sunt invitaþi tineri,
pentru a afla cum dictatura ºi
comunismul
ºi-au
pus
amprenta asupra mai multor
generaþii din Europa de Est.
Erhard Huegel ºi Uwe Pelger
îºi vor povesti propriile
experienþe din anii `80 ºi vor
aduce în discuþie cât de
importantã este libertatea.
Trag, de asemenea, un
semnal de alarmã, împotriva
tuturor formelor de rasism,
prejudecatã ºi discriminare.
https://www.youtube.co
m/watch?v=L95Qs89veis
de Vasile Antipa
http://www.tribuna.ro
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Un „Stammtisch“ pentru Iaºi
La 31 octombrie 2016,
reprezentanþii a cca. 20 de
firme germane si interesate
de Germania s-au întâlnit la
Centrul Cultural German Iaºi
pentru un schimb de idei.
Invitaþia la discuþii a fost
adresatã din partea directorului Centrului Cultural,
prof. Alexander Rubel, ºi a
ºefului secþiei economice a
Ambasadei
Germaniei,
domnul Sebastian Gromig.
Au participat, de asemenea,
primarul
oraºului
Iasi,

domnul Mihai Chiricã, ºi
adjunctul sãu, domnul Radu
Botez. De comun acord s-a
convenit ca, de acum înainte,
sã aibã loc, în mod regulat,
întâlniri în cercul firmelor
germane si a celor interesate
de Germania – dându-se
astfel
startul
noului
„Stammtisch“
economic
german de la Iaºi.
http://www.kulturzentr
um-iasi.ro/de/
Ambasada
Germaniei Bucureºti

Vernisajul expoziþiei „Comunismul în România”

În
prezenþa
ambasadorului Lauk ºi a aproape
800 de oaspeþi, la Ateneul
Român a fost vernisatã în 2
noiembrie 2016 expoziþia
„Comunismul în Romania“.
Invitaþia la vernisaj a fost
lansatã de Fundaþia „Konrad
Adenauer” ºi de Institutul
de Investigare a Crimelor
Comunismului ºi Memoria
Exilului
Românesc
(IICCMER). Cele trei gazde

– domnul Andrei Dimitriu
(Filarmonica „George Enescu”), Norbert BeckmannDierkes (Fundaþia „Konrad
Adenauer”) ºi Radu Preda
(IICCMER) – au accentuat în
alocuþiunile lor importanþa
documentãrii ºi a cunoºtinþelor pentru asumarea ºi
înþelegerea trecutului comunist al României ºi al
Europei de Est. Toþi
vorbitorii au subliniat cã

expoziþia trebuie înþeleasã
explicit ca un aport la
actuala discuþie privind
înfiinþarea în România, la
Bucureºti, a unui Muzeu al
Comunismului. În încheierea vernisajului, preºedinte executiv al IICCMER,
Radu Preda, i-a prezentat
ambasadorului Lauk expoziþia.
Ambasada
Germaniei Bucureºti

Depuneri de coroane

În cadrul evenimentelor
dedicate
sãrbãtoririi
Zilei
Armatei României, Ambasada
României în Republica Austria ºi
Biroul Ataºatului Apãrãrii, au
organizat, la 27 octombrie 2016,
ceremonii militare ºi religioase
de comemorare a soldaþilor
români cãzuþi pe teritoriul

Austriei. Ceremoniile au avut loc
la cimitirele militare din
localitãþile Bruckneudorf (Burgenland), unde sunt înmormântaþi
100 de militari români cãzuþi în
timpul Primului Rãzboi Mondial,
ºi Sommerein (Niederösterreich)
unde sunt înmormântaþi 280 de
militari români cãzuþi în luptã în

timpul celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial.
La monumentele dedicate
eroilor români, asigurate cu
posturi de onoare de cãtre
autoritãþile militare locale, au
depus
coroane
de
flori
ambasadorul Bogdan Mazuru,
ataºatul apãrãrii, colonel i.G.
Horia-Emanuel Mocioc, ºi
reprezentantul
Crucii Negre
Austriece (organizaþie dedicatã
îngrijirii mormintelor de rãzboi)
prof. Dieter Winkler. Serviciile
religioase de pomenire a eroilor
români au fost oficiate de cãtre
preotul Emanuel Nuþu. La
ceremonii au mai participat
primarul localitãþii Bruckneudorf, Gerhard Dreiszker,
primarului comunei Sommerein,
Karl Zwierschitz, diplomaþi ºi
angajaþi ai ambasadei ºi
reprezentanþi ai comunitãþii
româneºti din Austria.
AMBASADA ROMÂNIEI
în Republica Austria

TOAMNA CULTURALÃ
ROMÂNEASCÃ LA VIENER
NEUSTADT EDIÞIA II-A, 2016
ZIUA
NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI
LA Wiener Neustadt Austria
Cu ocazia aniversãrii ZILEI NAÞIONALE A ROMÂNIEI
Cercul
Cultural
Româno-Austriac
Unirea & RadioTV
Unirea-Austria
împreunã cu FEDERAÞIA
STAR MUSIC ROMÂNIA
ORGANIZEAZÃ sâmbãtã 26noiembrie-2016 , Orele:
14:00 - 18:00 Festivalul Concurs -
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Internaþional
STARURILE
DIASPOREI,
Orele 19:00 - 02:00 - Concert
de Colinde ºi Petrecere
Româneascã.
Expoziþie de Picturã
SALA LICHTENWÖRTH WIENER NEUSTADT- AUSTRIA
Strada Kirchenplatz Nr.3
Duminicã 27.11.2016 începând cu ora 10:30 - Expoziþii
ºi Prezentare de Carte
Domplatz Nr.1, 2700 Wiener
Neustadt
Vã aºteptãm cu drag!
Informaþii: +43 660 3010
881; +43 664 3419 664
Ioan Nelu Godja

Concertul
Filarmonicii
„Banatul“
Timiºoara la
RadioKulturhaus
din Viena

La 27 octombrie a.c., în contextul
exercitãrii preºedinþiei României a Alianþei
Internaþionale pentru Memoria Holocaustului
(IHRA), Ambasada României la Viena ºi
Institutul Cultural Român de la Viena au
organizat un concert cu orchestra
Filarmonicii de stat „Banatul“ din
Timiºoara ºi Pierre-Yves Pruvot (bariton) în
Sala Mare a RadioKulturhaus din Viena.
Ansamblul condus de Amaury du Closel a
prezentat sub titlul „Von erstickten zu
erweckten Stimmen“ un repertoriu care a
cuprins lucrãri de Ernst Toch (1887-1964),
Dimitri Schostakowitsch (1904-1975) ºi
Franz Schreker (1878-1934).
Evenimentul a fost produs de filiala
vienezã a Forumului Erweckte Stimmen,
fiind finanþat prin programul Uniunii
Europeane „Europa pentru Cetãþeni“.
Forumul Erweckte Stimmen a fost fondat în
anul 2015 de cãtre dirijorul Amaury du
Closel, stabilit la Viena, cu scopul de a
redescoperi
ºi
rãspândi
lucrãrile
compozitorilor exilaþi forþat sau deportaþi în
timpul regimurilor totalitare.
În cuvântul sãu, ambasadorul Bogdan
Mazuru a evidenþiat semnificaþia unor astfel
de iniþiative, menite a rãspunde actualelor
provocãri generate de recrudescenþa
xenofobiei, antisemitismului ºi intoleranþei.
În acelaºi timp, concertul a fost organizat
în contextul promovãrii oraºului Timiºoara –
Capitalã Culturalã Europeanã în 2021.
AMBASADA ROMÂNIEI
în Republica Austria
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Ziua Austriei sãrbãtoritã la Sibiu. ”Sibiul este
un model al cooperãrii romano-austriece”
Joia 27 octombrie 2017 a fost
sãrbãtoritã ºi la Sibiu Ziua
Naþionalã a Austriei, eveniment
gãzduit de Hotelul Hilton.
Cei aproximativ 300
oaspeþi au fost întâmpinaþi de
cãtre invitatul de onoare al
evenimentului – ES Elisabeth
Tichy-Fisslberger, Ambasador ºi director al Departamentului Consular ºi Juridic
din cadrul Ministerului
Afacerilor
Externe
al
Austriei. Alãturi de acesta
gazde
au
mai
fost
Ambasadorul Austriei la
Bucuresti, Mag. Gerhard
Reiweger, Consulul Onorific
al Austriei la Sibiu, Andreas
Huber, împreunã cu soþia
Cristina, ataºatul comercial al
Ambasadei
Austriei
la
Bucureºti, Gerd Bommer ºi
ataºatul militar al Ambasadei
Austriei la Bucureºti – Oberst
Thomas Hutter. Printre cei
care au rãspuns invitaþiei s-a

numãrat primarul Astrid
Fodor; Harald Fratczak –
ataºat
al
Consulatului
German la Sibiu; preºedintele
FDGR, Prof. Dr. Paul-Jürgen
Porr; înalþi reprezentanþi ai
bisericii, conducãtorii unor
instituþii publice, oameni de
afaceri ºi primari. Nu au lipsit
de la eveniment nici cele trei
comunitãþi de landleri din
Cristian, Turniºor ºi Apoldu
de Sus.
“Sibiul este un model al
cooperãrii romano-austriece
prin parteneriatul sãu cu
Landul Kärnten, fiind în
general un punct de referinþã
al creºterii economice, care
se poate asigura cu sprijinul
Uniunii Europene. Urmãtorii
ani oferã multe posibilitãþi de
a sãrbãtori punctele comune

Celebrarea Zilei
Armatei României
la ambasadã

Cu prilejul Zilei Armatei, Ambasadorul
României ºi ataºatul Apãrãrii au organizat, la 25
octombrie 2016, o recepþie la care au participat
oficiali de rang înalt din Ministerul Federal al
Apãrãrii ºi Sportului, ataºaþi ai apãrãrii acreditaþi
în Austria, diplomaþi, personalitãþi militare,
religioase ºi reprezentanþi ai comunitãþii
româneºti.
AMBASADA ROMÂNIEI
în Republica Austria

din istorie ºi culturã, în
special în ceea ce priveºte
Transilvania: la Timiºoara se
vor sãrbãtori anul acesta 300
de ani de la eliberarea
Banatului de sub dominaþia

otomanã ºi începuturile
administraþiei austriece, iar în
2018 vor avea loc festivitãþi
în memoria Marii Uniri. Vom
profita de aceste evenimente
pentru a pune accentul pe

istoria noastrã comunã”, a
declarat în cuvântul de
deschidere,
ambasadorul
Mag. Gerhard Reiweger.
de ªtefan Dobre
http://www.turnulsfatului.ro

MIHAELA UNGUREANU-BINDER
ÎN OPERETA ”VOIEVODUL
ÞIGANILOR” LA VIENA
Pe data de 14 octombrie
2016, orele 19:00, la Castelul
Pöllau din Viena a avut loc
spectacolul “Voievodul þiganilor” (Der Zigeunerbaron) de
J. Strauß, pe un libret scris de
Ignaz Schnitzer dupã un roman
al scriitorului maghiar Jokai
Mor, sub conducerea ºi regia lui
Armaghan Shajarian împreunã
cu Ansamblul Viena International Opera.
Aceastã operetã se remarcã
printr-un exotism ºi o notã
romanticã, însã dificultãþile
acestei partituri au fãcut ca
aceastã lucrare sã devinã una din
cele mai apreciate operete din
lume.
Rolul „Czipra” este interpretat de mezzosoprana Mihaela
Ungureanu-Binder, una dintre

cele mai apreciate voci de operã
a momentului, cu o carierã

internaþionalã cunoscutã.
George Roca
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Întrevederea secretarului de stat pentru
afaceri europene Cristian Bãdescu cu Michael
Linhart, secretar general al MAE austriac
La 28 octombrie a.c., la Viena,
secretarul de stat Cristian Bãdescu a avut
o rundã de consultãri în domeniul
afacerilor europene cu Michael Linhart,
secretar general al MAE austriac. Cei doi
oficiali au abordat aspecte ale agendei
bilaterale, europene ºi regionale.
Discuþiile pe temele de pe agenda
bilateralã au evidenþiat stadiul excelent al
relaþiilor economice ºi culturale,
dezvoltarea în continuare a acestora,
precum ºi deschiderea ambelor pãrþi
pentru depãºirea problemelor punctuale.
A fost discutatã situaþia comunitãþii
româneºti din Austria, partea românã
subliniind gradul ei înalt de integrare ºi
atenþia pe care o acordã recunoaºterii
contribuþiei sale la dezvoltarea
economicã ºi socialã în þara de primire.
În cadrul discuþiilor, a fost exprimatã
deschidere
pentru
demararea
consultãrilor
bilaterale
destinate
cooperãrii pentru exercitarea de cãtre cele
douã state a Preºedinþiilor Consiliului UE
în semestrul II 2018 pentru Austria ºi
semestrul I 2019 pentru România. A fost
exprimat interesul de a lucra împreunã
pentru a asigura continuitate prioritãþilor
comune care pot fi promovate în acest
context.
Cei doi oficiali au abordat subiectul
ieºirii Marii Britanii din UE ºi
implicaþiile ei asupra dezbaterii privind
viitorul Uniunii. Secretarul de stat român
a reafirmat interesul României de a
contribui activ la dezbaterea destinatã
continuãrii ºi consolidãrii proiectului
european pe baza valorilor fundamentale

ale acestuia. Cele douã pãrþi au subliniat,
în contextul Brexitului, importanþa
respectãrii principiului demarãrii
negocierilor numai dupã notificarea
formalã de cãtre Regatul Unit a deciziei
de a pãrãsi Uniunea, subliniind
necesitatea ca viitorul proces de
negociere sã fie unul predictibil.
Secretarul de stat român a insistat asupra
interesului României ca orice tip de
aranjament cu Marea Britanie dupã
ieºirea din UE sã pãstreze intacte cele
patru libertãþi fundamentale, inclusiv
libera circulaþie a persoanelor ºi
lucrãtorilor.
A fost abordat subiectul cooperãrii în
cadrul Strategiei UE pentru regiunea
Dunãrii, cu accent pe necesitatea de a

creºte vizibilitatea acestei strategii
macroregionale, iniþiate de cele douã þãri,
ºi de a identifica noi proiecte comune cu
valoare adãugatã pentru ambele pãrþi.
Cei doi oficiali au mai discutat despre
gestionarea migraþiei la nivel european.
Secretarul de stat român a menþionat
angajamentul României de a continua sã
contribuie în mod substanþial la
implementarea mãsurilor deja adoptate la
nivel european, cu accent pe procesul de
relocare din Grecia ºi Italia, consolidarea
protecþiei frontierelor externe ale UE ºi
aprofundarea cooperãrii cu partenerii
externi în cadrul noului parteneriat în
domeniul migraþiei agreat la nivelul UE.
În context, a reiterat susþinerea pentru
funcþionalitatea spaþiului Schengen,

evidenþiind contribuþia României la
consolidarea securitãþii interne a UE prin
îndeplinirea la cele mai înalte standarde a
obligaþiei de a proteja frontierele externe
ale Uniunii.
A fost abordat subiectul relaþiilor
externe ale UE, în principal din
perspectiva procesului de extindere ºi a
evoluþiilor din vecinãtatea esticã. Ambele
pãrþi
au
reafirmat
importanþa
angajamentului
Uniunii
pentru
menþinerea atractivitãþii proiectului
european ºi, implicit, a stabilitãþii
regionale prin stimularea partenerilor din
Balcanii de Vest ºi vecinãtatea esticã de a
continua eforturile de apropiere de UE.
Partea austriacã a prezentat
prioritãþile Preºedinþiei în exerciþiu a
OSCE pe care Austria o va deþine
începând cu 1 ianuarie 2017. Secretarul
de stat român a subliniat deschiderea
autoritãþilor române de a sprijini Austria
în acest exerciþiu, subliniind în context
importanþa menþinerii sprijinului UE
pentru continuarea procesului de
stabilizare a situaþiei din Republica
Moldova, precum ºi al OSCE pentru
înregistrarea de progrese notabile în
dosarul transnistrean.
Consultãrile au prilejuit schimburi de
opinii ºi asupra altor subiecte de
actualitate de pe agenda europeanã, cum
ar fi evaluarea de etapã a Cadrului
Financiar Multianual, libera circulaþie a
serviciilor ºi forþei de muncã, precum ºi
schimbãrile climatice.
AMBASADA ROMÂNIEI
în Republica Austria

Lansarea ghidului programului „Diaspora Start-up”
Ministerul Fondurilor Europene,
împreunã cu Ministerul Afacerilor
Externe, prin Departamentul Politici
pentru Relaþia cu Românii de
Pretutindeni, au deschis la 12
octombrie 2016 apelul pentru
Programul „Diaspora Start-up”, cu o
alocare de 30 de milioane de euro din
Programul Operaþional Capital Uman
(POCU) 2014-2020.
Pânã la 29 noiembrie 2016, ora
16:00, administratorii de schemã de
antreprenoriat pot depune propunerile
de proiecte în valoare de maximum
5.000.000 de euro, prin care se
angajeazã sã pregãteascã viitorii
antreprenori din diaspora ºi sã le
finanþeze planul de afacere cu
maximum
40.000
de
euro.
Propunerile de proiecte pentru

administratorii de schemã pot fi
depuse prin intermediul MySMIS,
aplicaþie accesibilã de pe website-ul
Ministerului Fondurilor Europene
Solicitantul unic sau partenerii
trebuie sã se asigure cã îndeplinesc
cumulativ urmãtoarele cerinþe:
capacitatea tehnicã ºi financiarã
conform
cerinþelor
POCU,
capacitatea tehnicã privind derularea

unor scheme de minimis ºi expertiza
în derularea unor proiecte ºi
programe în sprijinul românilor din
strãinãtate. Solicitantul trebuie sã fie
entitate cu sediul social în România,
iar partenerii pot avea sediul social ºi
în afara þãrii.
Toate informaþiile despre acest
program ºi despre etapa curentã,
inclusiv ghidul de finanþare, pot fi
descãrcate la adresa: http://www.
fonduri-ue.ro/presa/noutati/2080programul-diaspora-start-up-sedeschide-apelul-pentru-propuneri-descheme-de-grant.
Informaþii suplimentare sunt
disponibile la adresele: diaspora@
mae.ro ºi diaspora@fonduri-ue.ro.
MAE-DPRRP are în vedere
facilitarea contactului dintre entitãþile

din România care doresc sã
colaboreze cu organizaþii ale
românilor din strãinãtate, pentru
stabilirea de parteneriate în vederea
constituirii administratorilor de
schemã
de
antreprenoriat.
Organizaþiile din diaspora interesate
de acest program sunt invitate sã
trimitã date de contact pânã la data de
10 noiembrie 2016, la adresa
diaspora@mae.ro, pentru a fi incluse
într-o listã ce va fi pusã la dispoziþia
entitãþilor din România prin publicare
pe site-ul DPRRP.
Toate detaliile despre aceastã listã
se gãsesc aici: http://www.dprp.gov.
ro/lista-organizatiilor-diaspora-startup/.
AMBASADA ROMÂNIEI
în Republica Austria

Ambasadorul Belgiei vrea
sã promoveze serviciile
medico-sociale la
domiciliu ºi în România

Despre migraþie ºi consecinþele sociale ºi
culturale în expoziþia de arte vizuale The
Measure of our Traveling Feet la Maastricht

Recunoscuþi ºi apreciaþi în întrega
lume, artiºtii vizuali Anca Benera,
Arnold Estefan ºi Mircea Cantor,
împreunã cu tânãrul artist Tudor Bratu
sunt invitaþi la expoziþia internaþionalã
de artã contemporanã The Measure of
our Traveling Feet care va avea loc în
perioada 25 septembrie - 27 noiembrie
2016, la muzeul Marres din Maastricht.
Vernisajul expoziþiei are loc
sâmbãtã, 24 septembrie, ora 17:00, în
prezenþa artiºtilor.
Institutul
Cultural
Român
Bruxelles este partener al proiectului ºi
susþine prezenþa artiºtilor români la
acest eveniment, dedicat semnificaþiilor
sociale ºi culturale ale migraþiei, alãturi
de artiºti din Belgia, Franþa, Germania,
India, Liban, Olanda, SUA ºi Ungaria.
Titlul expoziþiei de la Maastricht
este inspirat de versurile poetului
irlandez, William Butler Yeats (1865-

1939), laureat al premiului Nobel
pentru literaturã, iar conceptul curatorial
va devoala, prin instalaþiile artiºtilor,
impactul societal urmare valului uriaº
de imigranþi care sosesc neîncetat în
Europa, riscându-ºi viaþa, în cãutarea
unei lumi mai sigure. Care sunt
consecinþele acestui fenomen ºi în ce fel
migraþia schimbã trecutul ºi identitãþile?
Toate aceste evoluþii ºi schimbãri
profunde ale lumii prezente se vor
regãsi interpretate stilistic în lucrãrile
artiºtilor invitaþi.
Anca Benera ºi Arnold Estefan sunt
recunoscuþi pe plan internaþional, expun
împreunã din 2011 în marile muzee ºi
galerii private în Europa ºi SUA. La
Maastricht vor prezenta lucrãrile Jus
soli, o instalaþie obiect ºi performance
documentat video, (2013) ºi Untitled, o
instalaþie mixed-media (2016), inspiratã
din povestea bunicilor Ancãi Benera,

refugiaþi în timpul celui de-al doilea
rãzboi mondial.
Mircea Cantor expune lucrarea
Tracking Happiness, împrumutatã de la
Dvir Gallery Tel Aviv, pe durata
expoziþiei din Maastricht. Tracking
Happiness este un videoclip cu un grup
de femei cu mãturi în mânã, imbrãcate
în alb, care pãºesc în cerc pe nisip, cu
picioarele goale. Urmele sunt mãturate
de cele care vin din spate, ca o metaforã
a trecerii timpului ºi care lasã urme ce
vor fi mai apoi ºterse. Citatul care
însoþeºte lucrarea artistului român
aparþine lui François-René de
Chateaubriand : „Când privim la viaþa
lui din trecut , credem cã vom vedea pe
o mare pustie urmele unei nave care
lipseºte“ .
Tudor Bratu a absolvit secþia de
fotografie din cadrul Academiei Gerrit
Rietveld din Amsterdam ºi Academia
de Arte Vizuale (Rijksakademie voor
Beeldende Kunsten). Artistul utilizeazã
diverse medii de exprimare artisticã:
fotografie, video, instalaþie ºi lucrãri
bazate pe text. Este directorul
programului de rezidenþe pentru artiºti
Bucharest Air, în Bucureºti.
Expoziþia The Measure of our
Traveling Feet este curatoriatã de Laura
Mudde ºi Claire van Els.
Sursa: icr.ro

REPORTAJUL realizat de o televiziune belgianã despre
ROMÂNII care locuiesc într-o tabãrã improvizatã în Bruxelles
Un post de televiziune din Belgia a
realizat un reportaj despre românii care
locuiesc acolo într-o tabãrã improvizatã
din centrul capitalei în condiþii foarte
grele, de sãrãcie.
Aproximativ 40 de români,
inclusiv mulþi copii, locuiesc în
respectiva tabãrã improvizatã. Aceºtia
au plecat în Belgia cu scopul de a-ºi
gãsi un loc de muncã, dar fãrã succes,
conform Gândul. În reportaj se
precizeazã cã familiile de români care
locuiesc în acea comunitare au venit în
Belgia pentru a cãuta un loc de muncã,
dar cã nu au gãsit. Oamenii ºi-au
construit barãcile din materiale gãsite
pe stradã: plãci din lemn, plastic.
Reporterul viziteazã o baracã însoþit de
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unul dintre români. Acolo se aflã un
pat dublu, un mic generator ºi un
sistem rudimentar de încãlzire. Un
genertator alimenteazã toatã baraca ºi
funcþioneazã timp de 12 ore, dupã care
trebuie oprit.
„Nu avem mâncare, nu avem bani,
nu avem locuri de muncã“, spune unul
dintre românii care locuiesc în tabãrã.
„Vã este teamã pentru copiii
dumneavoastrã mai târziu?“, o întreabã
reporterul pe o femeie din tabãrã. „Sunt
în fiecare zi tristã pentru copiii mei. În
fiecare zi plâng pentru copiii mei pentru
cã este frig, nu este mâncare, nu este
apã, nu este baie“, spune ea. Fiecare
persoanã care locuieºte în tabãrã are
câte o sarcinã pentru a ajuta

comunitatea. De exemplu, un tânãr este
responsabil cu aprovizionarea cu lemne
pentru încãlzire.
Oamenii din tabãrã spun cã au
pierdut tot în România din cauza
indundaþiilor care le-au distrus
locuinþele. „Aici avem o baracã, în
România nu avem. Am gãsit materiale
aruncate pe strãzi. În România nu
gãsim materiale“, a spus un român care
locuieºte acolo.
La finalul reportajului, o femeie din
tabãrã mulþumeºte poporului belgian.
„Mulþumim pentru cã ne lãsaþi sã stãm
aici, le mulþumesc tuturor celor care ne
dau ceva, de mâncare, sã ne apãrãm de
frig. Mulþumesc pentru tot”, spune ea.
Sursa: b1tv.ro

Ambasadorul Belgiei în România, Thomas
Baekelandt, a afirmat joi, la conferinþa cu tema
‘’Sãnãtate cu ºi pentru oameni’’ organizatã la
Reºiþa, cã susþine promovarea serviciilor
medico-sociale la domiciliu ºi în þara noastrã.
‘’Cunosc organizatorii de aici de câteva luni ºi
susþin cu bucurie activitatea lor, nu doar în
aceastã regiune, ci în mai multe locuri din
România. Ideea este ca, în acest fel, sã aduci
îngrijire de sãnãtate, cât mai aproape de pacient,
acasã la el, noi având aceastã experienþã, în
Belgia. Vrem sã promovãm acest tip de îngrijire
de sãnãtate ºi în România. În prezent, se face
acest lucru cu ONG-uri ºi venim cu acest
exemplu, pentru ca ºi autoritãþile locale,
Guvernul României ºi chiar autoritãþile europene
sã ducã aceste lucruri mai departe, ceea ce ar
înseamnã o evoluþie importantã a îngrijirii de
sãnãtate în România’’, a afirmat Thomas
Baekelandt, acesta participând la eveniment la
invitaþia organizatorului, Asociaþia de Ajutor
Mutual din comuna Slatina Timiº.
În acest an, Fundaþia Româno-Belgianã The
Open Network for Community Development, în
parteneriat cu Asociaþia de Ajutor Mutual din
comuna Slatina Timiº (ADAMS), a început
implementarea proiectului ‘’Comunitãþi rurale
active în furnizarea ºi monitorizarea serviciilor
de îngrijiri la domiciliu - Creºterea accesului la
servicii medico-sociale la domiciliu a bãtrânilor
din cinci comunitãþi rurale’’. Proiectul, în valoare
de 82.300 de franci elveþieni, se desfãºoarã pe o
perioadã de 20 de luni ºi este cofinanþat prin
intermediul Contribuþiei Elveþiene pentru
Uniunea Europeanã extinsã.
Coordonatorii proiectului susþin cã se doreºte
creºterea accesului persoanelor în vârstã din
mediul rural la servicii de îngrijiri la domiciliu.
Proiectul se desfãºoarã în cinci comunitãþi din
cinci regiuni ale României, la Moldoviþa - judeþul
Suceava, Batãr - judeþul Bihor, Dimitreºti judeþul Vrancea, Buneºti - Braºov, precum ºi la
Armeniº, în Caraº-Severin. ‘’În aceastã dupãamiazã, la Slatina Timiº, va fi lansat un studiu de
caz ce demonstreazã eficienþa unor astfel de
servicii medico-sociale, pe care Asociaþia
Mutualã le promoveazã de mai bine de 16 ani.
Studiul demonstreazã rezultate extraordinare.
Modelul de bazã de la Slatina Timiº este cel în
care oamenii cotizeazã, se bazeazã pe spiritul de
solidaritate ºi cel de subsidiaritate, model pe care
vrem sã-l implementãm conform unui plan
cadru, pânã în anul 2017, în mai multe localitãþi
rurale. S-a vorbit aici despre îngrijirile medicosociale la domiciliu, având acest proiect cu
finanþare elveþianã, prin care ºi comunitatea din
comuna Armeniº va dezvolta astfel de servicii,
împreunã cu Direcþia de Sãnãtate Publicã ºi cu
Consiliul Judeþean Caraº-Severin’’, a subliniat
Ioan Suru, coordonator proiecte ADAMS.
Potrivit acestuia, proiectul de îngrijire la
domiciliu vine în special în beneficiul bãtrânilor
care nu mai au posibilitatea sã se deplaseze ºi,
totodatã , prin îngrijirea la domiciliu scad
cheltuielile cu spitalizarea acestora, anunþã
Agerpres.
Sursa: stiri pe surse
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România va fi þara invitatã de onoare la ediþia
din 2019 a Festivalului Internaþional EUROPALIA
Marþi, 4 octombrie 2016, la
Biblioteca Naþionalã a României a
avut loc ceremonia de semnare a
Memorandumului de Înþelegere în
vederea organizãrii Festivalului
EUROPALIA ROMÂNIA (octombrie 2019-ianuarie 2020).
Din partea românã, documentul a
fost semnat de ministrul afacerilor
externe, Lazãr Comãnescu, ministrul
culturii, Corina Ioana ªuteu, ºi
preºedintele Institutului Cultural
Român, Radu Boroianu. Semnatarii
din partea EUROPALIA INTERNATIONAL au fost contele Georges
Jacobs de Hagen, preºedintele
EUROPALIA INTERNATIONAL,
ºi baroana Kristine De Mulder,
director general EUROPALIA
INTERNATIONAL.
Documentul reprezintã oficializarea statutului de þarã invitatã de
onoare la cea de-a XXVII-a ediþie a
Festivalului internaþional EUROPALIA obþinut de România ca urmare a
parcurgerii, începând cu anul 2014, a
etapelor procesului de candidaturã.
Astfel, festivalul EUROPALIA
ROMÂNIA se va desfãºura în perioada octombrie 2019 - ianuarie 2020, în
Belgia ºi în alte state din Europa, ºi va
reprezenta o oportunitate majorã
pentru promovarea patrimoniului
cultural, a tradiþiilor, potenþialului

creator ºi industriilor creative din
România. În alocuþiunile lor, reprezentanþii EUROPALIA INTERNATIONAL au transmis satisfacþia
privind alegerea României ºi au
exprimat aºteptãrile organizatorilor
belgieni privind realizarea unei „ediþii
România“ a prestigioasei manifestãri
internaþionale de cea mai înaltã
calitate.
La rândul lor, cei trei demnitari
români, semnatari ai documentului,
au menþionat cã acest succes
reprezintã
atât
recunoaºterea
valorilor, potenþialului ºi prestigiului
internaþional al culturii române, cât ºi

un rezultat al dialogului constant cu
organizatorii belgieni ºi al cooperãrii
dintre instituþiile româneºti implicate.
În alocuþiunea sa, ministrul
afacerilor externe, Lazãr Comãnescu,
a menþionat cã, prin diversitatea ºi
valoarea programului pe care îl va
propune, Festivalul EUROPALIA
ROMÂNIA va amplifica, spre finalul
anului 2019, mesajul Preºedinþiei
Consiliului UE. „Aceastã abordare
conferã o nouã valenþã simbolicã
evenimentului de astãzi ºi semnãrii
Memorandumului de Înþelegere, care
devin astfel parte a unui angajament,
a începutului unui parcurs comun,

care va culmina în 2019 cu mesajul
unei Românii puternice, devotatã
consolidãrii proiectului european,
arãtând lumii o importantã panoplie
de valori, deopotrivã tradiþionale ºi
actuale, realizãri ºi proiecte
originale“, a subliniat ministrul
afacerilor externe.
Ministrul culturii, Corina Ioana
ªuteu, a precizat faptul cã „prezenþa
României la Festivalul EUROPALIA
este un imens prilej de încurajare ºi
stimulare a creativitãþii ºi a creaþiei
contemporane ºi de solidificare a
energiilor celor care lucreazã pentru
conservarea ºi punerea în valoare a
patrimoniului material ºi imaterial.
Participarea României, ca þarã
invitatã de onoarea, la EUROPALIA
2019, an în care România va deþine ºi
preºedinþia Uniunii Europene, are
valenþe simbolice ºi practice foarte
importante pentru cultura românã ºi
europeanã.“
Preºedintele Institutului Cultural
Român, Radu Boroianu, a declarat:
„EUROPALIA 2019 este una dintre
ocaziile rare care se oferã multiplei
creativitãþi româneºti de a-ºi
demonstra european ºi global
valoarea. Sper ca, alãturi de ceilalþi
parteneri instituþionali ºi de excelenþa
artisticã, Institutul Cultural Român sã
reuºeascã ºi de aceastã datã sã fie la
înãlþimea misiunii sale.?

Firmele de asigurãri au fãcut PLÂNGERE la
Bruxelles pentru plafonarea tarifelor RCA
Uniunea Naþionalã a Societãþilor de
Asigurare ºi Reasigurare din România
(UNSAR) considerã cã plafonarea
tarifelor RCA încalcã principiul pieþei
libere, concurenþiale, prevãzut de
Constituþia României, dar ºi o serie de
reglementãri europene, astfel cã a
sesizat Comisia Europeanã cu privire la
aceste aspecte.
Potrivit UNSAR, normele europene
interzic atât plafonarea unor tarife în
absenþa unui sistem general de control al
preþurilor, cât ºi posibilitatea de a aplica
tarife ca element de sprijin sau protecþie
pentru o anumitã industrie.
“Având în vedere faptul cã România
nu are un sistem general de control al
preþurilor, este imposibil din punct de
vedere legal sã aibã un cadru care sã se
refere strict la piaþa de asigurãri. Mai
mult, modul în care au fost emise aceste
reglementãri conduce la ideea cã aceastã

mãsurã a fost luatã doar pentru a
rãspunde la presiunile transportatorilor,
invocându-se o situaþie de crizã în piaþã.
Aceastã crizã nu a putut fi fundamentatã
economic, printr-o analizã financiarã
solidã a pieþei de transporturi din

România”, se subliniazã într-un
comunicat al firmelor de asigurãri.
Mai mult, UNSAR susþine cã
societãþile de asigurãri se confruntã cu
probleme financiare, având în vedere cã
în ultimele nouã luni, asigurãtorii din

România au primit infuzii de capital de
la acþionarii strãini în valoare de 90 de
milioane euro, afacerile pe aceastã linie
generând pierderi de 2,8 miliarde lei în
nouã ani.
“În urma mãsurilor aprobate de
Guvern, pierderile societãþilor de
asigurare vor creºte ºi nu se vor limita
doar la cele ºase luni prevãzute pentru
plafonare de Ordonanþa de Urgenþã
54/2016, ci îºi vor face simþite efectele
pe o perioadã mult mai lungã, greu de
estimat, dat fiind specificul asigurãrii
RCA”, se subliniazã în documentul
citat. Mai mult, dupã încheierea
perioadei de ºase luni în care tariful este
plafonat, cel mai probabil vom asista la
o revenire la tarife sustenabile pentru
asigurãtori, situaþie care va crea din nou
percepþia unor dezechilibre în piaþã, mai
spun reprezentanþii UNSAR.
Sursa: evz.ro

Foci în canalele
din Amsterdam

Olanda a prezentat un ‘’aspirator’’
gigant de particule ultrafine

Olanda a dezvãluit marþi la
Amsterdam un sistem de filtrare
destinat purificãrii aerului de aproape
toate particulele fine ºi ultrafine,
nocive pentru sãnãtate. Dispozitivul a
fost prezentat ca fiind primul
‘’aspirator’’ gigant de acest fel din
lume, transmite France Presse.
‘’Acesta este un mare filtru
industrial, de opt metri lungime,
realizat din oþel, ce va fi plasat pe
partea de sus a clãdirilor, în
apropierea zonelor industriale, a
aeroporturilor sau oraºelor’’, a

explicat Henk Boersen, purtãtorul de
cuvânt al start-up-ului Envinity
Group, iniþiatorul proiectului
prezentat în cadrul expoziþiei ºi
conferinþei „Offshore Energy“ 2016.
Acest „sistem inovator’’ este
capabil sã aspire aerul pe o razã de
300 de metri ºi pânã la o înãlþime de
ºapte kilometri, sã trateze 800.000
m3 de aer pe orã ºi sã filtreze 100%
din particulele PM 10 (cu diametru
mai mic de 10 microni), PM 2,5
(diametru mai mic de 2,5 microni) ºi
95% din particulele ultra-fine (sau

nanoparticule) prezente în aer,
conform testelor realizate pe prototip
de cãtre centrul de cercetare în
domeniul energiei din Olanda
(ENC). „O coloanã mare de aer va
trece prin filtru ºi va ieºi curat“, a
spus purtãtorul de cuvânt.
Rezultate din arderea cãrbunelui,
lemnului sau carburanþilor, precum ºi
din vapori industriali, particulele fine,
considerate cancerigene, au fost
catalogate drept poluantul atmosferic
cel mai nociv pentru sãnãtatea umanã
în Europa“ de cãtre Agenþia
Europeanã de Mediu (EEA). 90%
din locuitorii oraºelor sunt expuºi la
niveluri mai mari decât cele
recomandate
de
Organizaþia
Mondialã a Sãnãtãþii (OMS).
PM 2,5 includ substanþe poluante
precum sulfat, nitraþi ºi cãrbune
negru, care pãtrund adânc în plãmâni
ºi sistemul cardiovascular, ceea ce
reprezintã un risc grav pentru
sãnãtatea umanã.
AGERPRES

Ziua internaþionalã a controlorilor de trafic aerian
Ziua internaþionalã a controlorilor
de trafic aerian este marcatã în fiecare
an la 20 octombrie, aceasta fiind ziua
în care s-a constituit Federaþia
Internaþionalã
a
Asociaþiilor
Controlorilor de Trafic Aerian
(International Federation of Air Traffic
Controllers’ Associations - IFATCA),
în 1961. Cu prilejul Conferinþei
Federaþiei Europene a Asociaþiilor
Controlorilor de Trafic Aerian
(EFATCA), organizatã în perioada 1920 octombrie 1961, la Amsterdam,
Olanda, reprezentanþii a 12 asociaþii
europene au anunþat, la 20 octombrie,
finalizarea discuþiilor privind fondarea
Federaþiei Internaþionale a Asociaþiilor
Controlorilor de Trafic Aerian.
Anunþul a reprezentat punctul final al
idei lansate, în 1956, de cãtre Jacob
Wachtel, fondatorul ºi primul
preºedinte al Asociaþiei Israeliene a
Controlorilor de Trafic Aerian. La 20
octombrie 1981, când s-au aniversat
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20 de ani de la fondarea sa, IFATCA a
propus sãrbãtorirea zilei de 20
octombrie ca „Ziua controlorului de
trafic aerian“, marcatã de atunci în
fiecare an. Federaþia Internaþionalã a
Asociaþiilor Controlorilor de Trafic
Aerian este o organizaþie la nivel
mondial, care reprezintã mai mult de
cincizeci de mii de controlori de trafic
aerian din 127 de þãri. Sediul IFATCA
se aflã la Montreal, Canada.
Obiectivele federaþiei sunt,
conform site-ului oficial al IFATCA:
promovarea siguranþei ºi eficienþei în
navigaþia aerianã internaþionalã;
sprijinirea ºi consilierea în dezvoltarea
sistemelor de siguranþã ale controlului
traficului aerian; promovarea ºi
menþinerea unui standard ridicat de
cunoºtinþe ºi eficienþã profesionalã în
rândul controlorilor de trafic aerian;
cooperarea îndeaproape cu autoritãþile
internaþionale ºi naþionale de transport
aerian ºi cu instituþiile implicate în

navigaþia aerianã; sprijinirea adoptãrii
legislaþiei ºi reglementãrilor care sã
ducã la creºterea ºi protejarea
siguranþei navigaþiei aeriene.
În fiecare zi, mii de zboruri sunt
ghidate în siguranþã. Fie cã transportã
pasageri sau marfã, echipajele de zbor,
responsabile pentru sarcinile lor, se
bazeazã
pe
profesionalismul
controlorilor de trafic aerian ºi pe
sistemele pe care aceºtia le utilizeazã.
IFATCA oferã posibilitatea de a
deveni membru nu numai pentru
controlorii de trafic aerian, prin apartenenþa individualã la propria asociaþie, dar ºi colegilor din industrii ºi
organizaþii de management al
traficului aerian (ATM) afiliate.
Administraþia Românã a Serviciilor de
Trafic Aerian — ROMATSA RA,
prin Asociaþia Controlorilor de Trafic
Aerian din România (RATCA), este
membrã a IFATCA.
AGERPRES

Potrivit experþilor, oraºul Amsterdam
are o biodiversitate mai mare decât zona
ruralã a Olandei, în canalele oraºului
putând fi întâlnite inclusiv foci, relateazã
AFP. Nu mai puþin de 10.000 de specii de
animale se gãsesc în Amsterdam,
coabitând cu cei 800.000 de locuitori ºi
milioanele de turiºti. Mamifere, precum
ºoarecele de câmp (Microtus oeconomus),
sau veveriþa roºcatã, prãdãtori, precum
eretele, sau vulpea, dar ºi noi specii de

lilieci ºi fluturi, iar din 2012... inclusiv
foci!
Cu blana scurtã ºi pãtatã, focile
comune ajung uneori în canalele din
Amsterdam din Marea Nordului, dupã ce
traverseazã ecluza din IJmuiden ºi înoatã
de-a lungul canalului mãrii Nordului. Cei
mai norocoºi au putut sã întrezãreascã o
focã gri, cu pete gri ºi albe. Sau sã vadã
chiar ºi un marsuin.
Capitala turisticã a Olandei, compusã
din ºapte biotopuri diferite, reuneºte un
sfert din speciile animale recensate pe
teritoriul þãrii, dintre care 300 protejate.
„Biodiversitatea din Amsterdam a crescut
în ultimii ani, contrar tendinþei naþionale
ºi
internaþionale“,
subliniazã
municipalitatea pe site-ul sãu de internet.
În asemenea mãsurã încât este azi mai
importantã decât în zona ruralã, potrivit
lui Geert Timmermans, ºef al proiectului
„Arhitectura peisajului ºi Ecologie“
pentru municipalitate.
În plin centru urban existã întotdeauna
ºi natura. „Natura se adapteazã, se
foloseºte de noul mediu pentru a se
instala“, a constatat Jelle Reumer, fost
director al Muzeului de istorie naturalã
din Rotterdam ºi profesor de
paleontologie din Utrecht.
Viaþa sãlbaticã se metamorfozeazã.
Speciile evolueazã ºi riscã sã disparã. În
prezent „al ºaselea val de extincþie masivã
din istoria geologicã este provocatã, nu de
un meteorit ca la sfârºitul Cretacicului,
sau de o erupþie vulcanicã masivã
antrenând dispariþia a 90% din specii la
sfârºitul Permianului acum 252 de
milioane de ani (...), ci de om“, a conchis
profesorul.
AGERPRES
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Fermierii români au costuri foarte mari cu energia în
sere; ar trebui sã utilizãm tehnologie mai eficientã
Fermierii români au costuri
foarte mari de producþie pentru
legumele din sere, pe timpul iernii,
în special din cauza cheltuielilor
cu energia, de aceea cred cã este
nevoie sã utilizãm noi tehnologii,
pe care le putem cumpãra cu bani
europeni, a declarat, joi, Achim
Irimescu, ministrul Agriculturii.
El a participat la un seminar
organizat de Ambasada Olandei la
Bucureºti în cadrul Târgului
INDAGRA.
Potrivit ministrului, România
ar trebui sã beneficieze de
experienþa fermierilor olandezi,
care, cu ajutorul unei tehnologii
îmbunãtãþite, au ajuns sã plãteascã
pentru energie doar 25% din
costurile de producþie ale
legumelor în sere, în timp ce, în
România, aceste cheltuieli sunt de
75%.
„Olanda este principalul
investitor în agricultura României,
activând în principal pe partea de
producþie a laptelui ºi cu un aport
important în tot ceea ce înseamnã
noi tehnologii, de la creºterea
pãsãrilor la creºterea vacilor de
lapte. Sperãm sã ne sprijine în
urmãtoarea problemã: pe perioada

iernii, noi nu reuºim sã producem
legume în România din cauza
costurilor foarte mari cu energia,
ori soluþiile dezvoltate de olandezi
permit eficientizarea producþiei de
legume ºi pe perioada iernii.
Sperãm sã realizãm cu producãtorii români o retehnologizare“, a
spus ministrul român de resort.
Irimescu a amintit cã existã
fonduri europene destinate special
pentru acest tip de proiecte, iar
olandezii ne-ar putea ajuta sã
realizãm proiecte prin care sã
atragem bani europeni pentru a
cumpãra tehnologie.
„Cei din Olanda, chiar dacã
nu au clima friguroasã din
România, au cu energia doar 25%
din costurile produselor din serã,
iar în România aceste costuri sunt
de 75%. România, care este ºi
aproape de Turcia, are o mare
problemã pe perioada de iarnã sã
facã faþã concurenþei roºiilor din
Antalya, unde temperaturile nu
scad sub 10 grade niciodatã“, a
continuat oficialul guvernamental.
Irimescu a mai arãtat cã marii
fermieri români deja au început sã
vadã importanþa utilizãrii unei
tehnologii înalte. El a relatat cã,

Un start-up de la Cluj a fost cumpãrat de una
dintre cele mai mari companii de imprimare 3D
din lume. Printivate devine parte din 3D Hubs, iar
românul Adrian Mureºan (31 de ani), care a
fondat startup-ul, e chemat la Amsterdam sã
conducã echipa de cercetare ºi dezvoltare a 3D
Hubs. Printivate s-a remarcat cu un soft care
optimizeazã printarea 3D: permite ca modelele sã

Românul chemat sã
conducã în Olanda
echipa unei mari
companii de
imprimare 3D
se facã mai repede, din mai puþinã materie primã
ºi cu mai puþine greºeli. Olandezii de la 3D Hubs,
care ºi-au extins reþeaua de imprimante în peste
150 de þãri, vor sã integreze tehnologia Printivate
în propria platformã în ideea cã softul îi va ajuta
sã creeze cea mai eficientã soluþie de printare
pentru cei care lucreazã în design ºi producþie
industrialã.
3D Hubs este o platformã online dedicatã
serviciilor de printare 3D, cu o reþea de
imprimante 3D în peste 20.000 de locaþii din mai
bine de 150 de þãri. 3D Hubs a primit o investiþie
de 7 milioane de dolari, seria B, în iulie 2016.
Sursa: digi24.ro

recent, a vãzut în cadrul unei vizite
la producãtorii de sfeclã din
Braºov faptul cã aceºtia folosesc o
combinã de ultimul tip, în valoare
de o jumãtate de milion de euro,
care, la o singurã trecere,
realizeazã toate activitãþile
necesare pentru respectiva culturã.
„Deci iatã cã marii
producãtori români au înþeles
importanþa tehnologiei ºi reuºesc
sã se alinieze la cerinþele ºi
standardele europene“, a continuat
ministrul Agriculturii.
Potrivit acestuia, ºi micii
fermieri ar trebui sã treacã la o
tehnologie îmbunãtãþitã, în
condiþiile în care, în prezent, chiar
dacã au produse de foarte bunã
calitate, ei nu reuºesc de fiecare

datã sã respecte standardele de
igienã de la nivelul producãtorilor
mari.
„Mai este o categorie micã, a
fermierilor de semi ºi subzistenþã,
care au însã un alt rol, acela de a
menþine mediul rural viu, au rolul
foarte important de a reuºi sã facã
o agriculturã cu mijloace reduse
tehnologic. Mi s-a pus întrebarea:
oare
este
bine
sã
supramodernizãm satele, sã facem
oraºe din sate? Nu este bine oare
sã pãstrãm tradiþionalismul satului
românesc? Este o întrebare foarte
grea. Pe de o parte, nu poþi sã nu
gândeºti un sistem de apã curentã,
canalizare ºi toalete moderne —
sã nu uitãm faptul cã, recent, presa
a menþionat faptul cã România

este pe ultimul loc la aceastã
caracteristicã. Dar cred eu cã este
foarte important sã-i încurajãm pe
aceºti mici producãtori sã devinã
din ce în ce mai performanþi. Au
produse foarte bune, dar nu
întotdeauna, neavând dotarea
tehnologicã necesarã, reuºesc sã
respecte standardele de igienã de
la nivelul producãtorilor mari.
Una este când produci într-o
fabricã de inox, cu totul controlat,
ºi alta este în mediul rural, unde
mai este ºi o muscã. Trebuie sã ne
gândim
ºi
la
sãnãtatea
consumatorilor, dar, cu investiþii
minime ºi prin asociere ºi
cooperativã, cred cã se poate
ajunge ca ºi micii producãtori, cu
produse de foarte bunã calitate, sã
ajungã pe piaþã ºi pe masa
consumatorilor de la oraº“, a
adãugat Irimescu.
În cadrul evenimentului
organizat de Ambasada Olandei la
Bucureºti sunt prezentate noutãþile
oferite de aceastã þarã în trei
subsectoare agricole importante:
lapte, horticulturã în spaþii
protejate ºi pomiculturã, la care se
adaugã o secþiune de finanþare.
AGERPRES

Cum poþi arãta cu 20 de ani mai
tânãrã fãrã diete sau bisturiu
Wendy Powell, care are 40 de
ani, nu este niciodatã crezutã
atunci când îºi dezvãluie vârsta.
Aspectul femeii nu se datoreazã
unor diete sau vreunei operaþii
estetice, ci eliminãrii zahãrului din
alimentaþie. Teoria ei pare sã fie
susþinutã ºi de ºtiinþã, dupã ce
cercetãtorii de la o universitate din
Olanda au descoperit o legãturã
între cantitatea de zahãr din sânge
ºi felul în care aratã persoanele în
vârstã. „Mã simt extraordinar când
mã întâlnesc cu oameni pe care nu
i-am mai vãzut de mult ºi aceºtia
îmi spun cã arãt mai bine decât
acum 20 de ani“, a declarat Wendy
Powell, potrivit Daily Mail.
Femeia, antrenor personal ºi
mamã a doi copii din Truro
(Cornwall), susþine cã aspectul ei
întinerit de datoreazã eliminãrii
zahãrului din alimentaþie. Ea
susþine cã a ales aceastã varianta,
în urmã cu 11 ani, pentru a se
pregãti în meseria ei de antrenor
personal, ºi cã dupã ce a constatat
cã o astfel de dietã îi îmbunãtãþeºte
mult aspectul fizic ºi mai ales

calitatea pielii, mai eficient decât
orice alt produs cosmetic, a
continuat-o.
Acum, descoperirile femeii
sunt susþinute de ºtiinþã.
Cercetatorii de la Leiden
University Medical Centre din
Olanda ºi Unilever din Marea
Britanie au mãsurat nivelul
zahãrului din sânge la 600 de
bãrbaþi ºi femei cu vârste cuprinse
între 50 ºi 70 de ani ºi au
concluzionat cã existã o legãturã
directã între cantitatea de zahãr din
sânge ºi felul în care aratã
persoanele în vârstã. În cadrul
studiului,
dupã
efectuarea
mãsurãtorilor, fotografii ale acelor
oameni au fost prezentate în faþa
unei comisii formate din 60 de
persoane. S-a constatat astfel cã
persoanele cu un nivel al zahãrului
crescut erau catalogate ca fiind mai
bãtrâne decât celelalte. Astfel, o
creºtere a nivelului zahãrului din
sânge cu 1 mm/l adãuga la vârsta
persoanei respective încã 5 luni.
„Am luat în calcul ºi alþi
factori, cum ar fi faptul cã

persoanele
respective
erau
fumãtoare sau nefumãtoare, ºi
totuºi efectele erau clare: cu cât era
mai mare nivelul de glucozã în
sânge cu atât persoanele respective
arãtau mai în vârstã. Cei care
pãreau mai în vârstã erau chiar
diabeticii. Din cauza afecþiunii,
aceºtia se confruntau cu un nivel
crescut al glucozei pe perioade
îndelungate“, a declarat David
Gunn, unul dintre membrii echipei
de cercetare.
La aceeaºi concluzie au ajuns
ºi expertii în dermatologie. O dietã
cu un consum ridicat de zahãr este
un dezastru pentru piele. „Nu are
niciun sens sã cheltui mulþi bani pe
creme scumpe dacã ai o dietã
bogatã în zaharuri. Poþi sã-þi
protejezi ºi sã-þi hidratezi pielea cu
ajutorul cremelor, dar trebuie sã
hrãneºti ºi sã stimulezi creºterea
celulelor sãnãtoase ºi din interior,
iar zahãrul nu face altceva decât sã
împiedice asta“, susþine Aamer
Khan, specialist în dermatologie
cosmeticã.
|Sursa: evz.ro
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Celebritãþi din România
Preambul:
Doresc sã prezint cititorilor noºtri, la rubrica Celebritãþi din
România, articole, comentarii despre viaþa ºi activitatea de creaþie a
unor personalitãþi (uitate, uneori, pe nedrept) care s-au remarcat prin
geniul ºi prin talentul lor, lãsând posteritãþii adevãrate capodopere
artistice – în domeniile artelor plastice, cercetãrii ºtiinþifice, literaturii,
muzicii –, pentru ca noi, cei de azi, ºi generaþiile viitoare, sã ne putem
pleca fruntea, cu recunoºtinþã, în faþa memoriei lor ºi sã le cinstim, la
adevãrata lor valoare. (Agnes Maria ORBAN)

Liviu Rebreanu – Glasul
inimii
Liviu REBREANU a fost
unul
dintre
cei
mai
reprezentativi oameni de culturã
din secolul al XIX-lea. El a fost
sciitor, preºedinte al Societãþii
Scriitorilor Români, membru al
Academiei Române, jurnalist,
dramaturg, director al Teatrului
Naþional Bucureºti. A fost
preºedintele Societãþii Scriitorilor Români ºi membru al
Academiei Române, din 1934,
iar în 1941 era numit din nou
director al Teatrului Naþional ºi
director al cotidianului Viaþa. În
1942 a þinut conferinþe despre
cultura româneascã, într-un
turneu susþinut în Austria ºi
Germania.
Nãscut în ziua de 27
noiembrie 1885 pe teritoriul
Austro-Ungariei, în comuna
Târliºua din fostul comitat Solnoc Dãbâca – azi judeþul Bistriþa-Nãsãud, România – Liviu
REBREANU a fost primul dintre cei 14 copii ai învãþãtorului
Vasile Rebreanu (folclorist
amator) ºi ai soþiei sale
Ludovica (nãscutã Diuganu).
Dupã absolvirea ºcolii
pimare din comuna Maieru,

Liviu REBREANU a urmat, din
anul 1895, douã clase la
Gimnaziul grãniceresc din
Nãsãud, iar din 1897 s-a
transferat la Gimnaziul superior
german din Bistriþa – astãzi,
Colegiul Naþional „Liviu
Rebreanu“. În 1900 a început sã
urmeze ªcoala Realã Superioarã de Honvezi din Sopron
(de lângã graniþa cu Austria). La
sfârºitul anului I a obþinut
calificativul eminent. El a
manifestat o înclinaþie deosebitã
pentru studiul limbilor strãine.
Între anii 1903 – 1906 a urmat
Academia militarã „Ludoviceum“ din Budapesta, unde a
primit din nou distincþia de
eminent. Dupã absolvire, la 1
septembrie 1906, a fost
repartizat ca sublocotenent în
armata austro-ungarã, la
regimentul al doilea de honvezi
regali din Gyula.
Liviu Rebreanu a avut
numeroase preocupãri literare
studiind
clasici
englezi,
francezi, germani, italieni,
maghiari, ruºi... Din aceastã
perioadã putem aminti câteva
proiecte de literaturã dramaticã:
Vetélytársak - Örveny (Rivalii Vâltoarea); Valkó föhadnagy
(Locotenentul Valkó); Gigi

(Ghighi). La Budapesta ºi
Gyula a scris ºi a transcris cinci
povestiri, în limba maghiarã, din
ciclul Szamárlétra (Scara
mãgarilor), satire cu caracter
anticazon ºi a hotãrât, în anul
1908, sã demisioneze din
armatã pentru a se dedica
literaturii.
În anul 1910 Liviu
REBREANU era angajat ca
funcþionar la primãria din
Vãrarea, Bistriþa-Nãsãud, însã
guvernul de la Budapesta cerea
extrãdarea lui. Dupã ce a fost
arestat ºi închis, în închisorile
Gyula ºi Vãcãreºti, el a
continuat sã scrie. Eliberat dupã
câteva luni de defenþie, el a
lucrat puþin timp ca notar, iar
apoi a plecat la Bucureºti unde a
fost angajat la publicaþia
Ordinea, urmând funcþiile de
secretar de redacþie la Falanga
literarã ºi artisticã ºi la
Convorbiri critice. În 1911
ajunge la Craiova, ca secretar al
Teatrului Naþional. La Craiova
Liviu REBREANU s-a cãsãtorit
cu actriþa Fanny Rãdulescu.
În anul 1912 publicã
volumul de nuvele Frãmântãri,
apoi Golanii ºi Mãrturisire, în
1916, ºi Rãfuiala, în 1919.
Începând cu anul 1920 a
publicat celebrul roman Ion
(Premiul Academiei Române),
apoi volumele de nuvele
Catastrofa ºi Norocul, Cuibul
visurilor, Cântecul lebedei, Iþic
ªtrul dezertor. Au urmat alte
romane sociale: Crãiºorul
(1929), Rãscoala (1932), Gorila,
romanul poliþist Amândoi, ºi

volumele de teatru Cadrilul
(1919), Plicul (1923), Apostolii
(1926). Ceaþia literarã a lui
Liviu REBREANU a fost
completatã cu romanele psihologice: Pãdurea spânzuraþilor
(1922), Adam ºi Eva (1925),
Ciuleandra (1927), Jar (1934).
În 1928 a fost numit pentru un
an director al Teatrului Naþional
din Bucureºti, în 1930 a condus
Direcþia Educaþiei Poporului, iar
din anul 1932 tipãrea revista
România literarã.
De-a lungul anilor, au fost
realizate mai multe ecranizãri
ale operelor sale: filmul german
Verklungene Träume (1930),
regizat de Martin Berger,
Pãdurea spânzuraþilor (1964),
Rãscoala (1965), Ion-Blestemul
pamîntului, blestemul iubirii
(1979), Ciuleandra (1985),
Adam ºi Eva (1990).
Liviu REBREANU a

debutat literar în anul 1908, în
revista Luceafãrul din Sibiu, cu
nuvelele Ofilire ºi Rãfuiala ºi cu
povestirea Codrea (Glasul
inimii). La 01 septembrie 1944,
la Valea Mare în judeþul Argeº,
s-a stins Glasul inimii lui Liviu
REBREANU, care îºi doarme
acum somnul de veci la
Cimitirul Bellu din Bucureºti.
Agnes-Maria ORBAN
POST-SCRIPTUM:
Nu trebuie sã uitãm cã, tot în
luna noiembrie, s-au mai nãscut
ºi alte numeroase personalitãþi,
precum savantul Emil Racoviþã
(15.11.1868 – 17.11.1947), scriitorii Andrei Mureºanu (29.11.
1816 – 12.10.1863), Mihail
Sadoveanu (05.11.1880 – 19.
10.1961), actorul Colea Rãutu
(28.11. 1912 – 13.05.2008),
gimnasta Nadia Comãneci (12
noiembrie 1961).
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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).

Prenumele meu este Irina.
Dar mi se spune ºi Albinuþa.
Sunt nãscutã pe data de 24
noiembrie 2015.Mai sunt
câteva zile ºi fac un aniºor de
când mã aflu în aceastã
frumoasã viaþã.Sunt o fetiþã
micã, cu câþiva dinþiºori
ºieman bucurie ºi dragoste
ceor din jur. Îmi plac pufuleþii
foarte mult. Deºi nu pot la
vârsta mea sã îmi exprim prin
vorbe dragostea pentru cei din
jur, cu zâmbetul ºi cum mã
alint,îmi arãt mulþumirea
pentru cei care mã iubesc.Îmi
doresc din toatã inimioara
mea sã fiþi iubiþi toþi copii aºa
cum sunt eu iubitã ºi
apreciatã.
Cu drag,
Nanu Irina Maria

Inorogul din vis
- În altã carte am citit cã, în urmã cu sute de ani,
un mare cãlãtor italian care se numea Marco Polo, în
cãlãtoria pe care a fãcut-o în China, ar fi vãzut inorogi,
însã i-a descris ca fiind foarte urâþi.
- Asta n-am sã cred niciodatã - se strâmbã
Rãducu la cele auzite. - Micul Inorog e deosebit de
frumos - spuse nepotul cu încântare, privind cu
ochiºorii lui negri undeva departe, cãtre imaginea pe
care o avea întipãritã adânc în minte. - Are mãrimea
unui mânz. Coama mãtãsoasã îi fluturã pe spate.
Miºcarea-i înfioarã pielea de un alb strãlucitor, radiind
o luminã argintie în jurul lui. Poþi sã-þi închipui, bunico?
Cornul lui rãsucit este sidefat, iar copitele sunt argintii.
Din pãcate, prietenul meu ºi-a pierdut o copitã, dar
sper sã o gãsim. Încã nu l-am vãzut alergând, deoarece
ºchiopãteazã puþin, dar când umblã, abia de atinge
pãmântul. E atât de blând, încât ridicã picioarele sã nu
atingã nicio vietate. E o bucurie sã-l priveºti.
- Stai liniºtit! Nu am terminat. Marco Polo a
confundat inorogii cu rinocerii.
- Foarte interesant, dar mai ºtii ceva despre ei?
- Sigur cã da! Am citit cã semnul inorogului
simbolizeazã putere, perfecþiune ºi puritate. Sub
semnul lui se luptã împotriva necinstei ºi a minciunii,
pedepsindu-i pe cei vinovaþi cu cornul, care e vãzut ca
un fel de sabie a lui Dumnezeu. Uneori, oamenii cred
cã acest corn este o razã de soare cu care îi ajutã pe
copiii buni ºi cuminþi sã fie silitori la ºcoalã. Pentru cã
numai învãþând ºi studiind poþi sã ajungi în luminã, în
timp ce copiii pe care nu-i intereseazã nimic se zice cã
rãmân în întuneric. Dupã cum vezi, Iliuþã se pare cã nu

a vãzut niciun inorog în vis, deoarece e un leneº ºi nu
prea vrea sã înveþe.
Pe faþa bãieþelului se vedea încordarea de-a reþine
tot ce-i explica bunica. Dupã câteva clipe spuse:
- Noapte bunã, bunico. Mã grãbesc sã adorm.
Sper sã mã întâlnesc ºi în noaptea asta cu prietenul
meu.
- Noapte bunã puiºor - îi rãspunse ea, sãrutândul pe frunte.
..................................................................................
Rãducu auzi niºte bãtãi rãsunãtoare, de parcã ar
fi bãtut cineva cu putere într-un geam. Deschizând
ochii observã cã se aflã într-un glob de sticlã în
pãdurea de lângã Lacul Ielelor. Niºte fete foarte
frumoase se izbeau de acel zid transparent, cu puterea
corpului lor ºi cu intenþia clarã de-a ajunge la bãiat.
Înafarã de rezonanþa de cristal din interior ºi de
transparenþa protectoare a globului nu s-a întâmplat
însã nimic.
Poate dezamãgirea le-a fãcut pe fete sã se
transforme în niºte urâþenii de speriat, ce se
schimonoseau ameninþãtoare spre el, încercând sã-l
înfricoºeze. Dar tot degeaba. Rãducu stãtea liniºtit,
ºtiind cã este sub protecþia inorogului. N-a trebuit sã
aºtepte prea mult, deoarece noul lui prieten a apãrut pe
nepusã masã, plin de strãlucire ºi de mãreþie,
strãpungând globul transparent cu cornul lui sidefat,
alungând ielele, care au dispãrut cu un þipãt strident.
- De unde ai apãrut, prietene? - îl întrebã Rãducu.
- Am fost tot timpul aici, doar cã eram nevãzut.
Am aºteptat sã treacã cele trei ceasuri negre în care

rãutatea lor e ca un blestem. Iar pe urmã, cum ai vãzut,
am despãrþit cu cornul întunericul de luminã ºi binele
de rãu. Sunt atât de gãlãgioase ºi de rele, cã n-am ochi
sã le vãd. Sper cã le-am liniºtit pentru o vreme.
- Cu piciorul cum stai?
- Mult mai bine, dar tot rãu fãrã potcoavã. Haide
sã plecãm!
ªi chiar atunci minunea promisã de arici s-a
înfãptuit. Inorogul s-a transformat într-un bãieþel, mai
exact luã înfãþiºarea lui Rãducu, devenind un fel de
frate geamãn. Singura deosebire era cã Rãducu inorog
ºchiopãta ºi cel adevãrat nu.
- Dupã înfãþiºarea pe care am dobândit-o, cred cã
ne vor aºtepta în drum multe surprize cãrora va trebui
sã le facem faþã.
- ªi ce dacã? Împreunã suntem puternici - îi
rãspunse Radu, ºi o pornirã amândoi la drum pe
poteca din pãdure.
Când s-a terminat pãdurea, în faþa lor s-a deschis
un câmp acoperit de cenuºã ºi jãratic. Aerul era
fierbinte, de nesuportat. Fumul îi îneca ºi le înceþoºa
vederea.
- Ce ne facem? - îl întrebã Inorogul pe celãlalt.
- Mãrim pasul ºi încercãm cât mai repede sã
trecem dincolo.
Fuga, fuguþa ºi ºontâc, ºontâc, încurajându-se
unul pe altul, cei doi au trecut proba focului ºi au ajuns
în þara celor o mie de râuri.
- Of! Bine cã am scãpat din iadul înecãcios ºi plin
de flãcãri. Sã vedem ce surprize ne mai aºteaptã - zise
inorogul nemulþumit.

- Orice-ar fi, nu ne lãsãm noi cu una, cu douã. Hai
mai bine sã facem o baie, sã uitãm de toate - spuse
Rãducu ºi sãri în apã.
Celãlalt îi urmã exemplul.
Vã întrebaþi ce a urmat? O bãlãcealã grozavã cu
hohote de râs. Bãiatul inorog fãcea tumbe în apã, iar
celãlalt îl stropea cu ambele mâini.
- Nu-mi vine sã mai ies, atât de mult îmi place mãrturisi inorogul savurând din plin momentul.
- Cine te roagã sã ieºi. Stai liniºtit.
Dar, ca la comandã, apele se preschimbarã într-o
adevãratã avalanºã de ape. Cei doi se luptarã ce se
luptarã cu valurile nimicitoare, reuºind pânã la urmã sã
iasã la mal.
- Extraordinar ce valuri au apãrut deodatã.
Puteam sã ne înecãm. Apa e tare înºelãtoare. Cred cã
ar trebui sã plecãm de aici cât mai degrabã.
- Hai! - fu de acord celãlalt.
În spatele unor tufiºuri, doi inorogi nevãzuþi îi
urmãreau cu privirea.
Elena Cesar von Sachse
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ªtiþi cã cea mai mare pasãre din
emisfera vesticã este condorul andin?
Condorul andin (Vultur
gryphus) este o specie de pãsãri
din familia catartide, unicul
reprezentant
al
genului
monotipic
Vultur.
Este
rãspândit în munþii Anzi (de
unde provine ºi denumirea lui)
ºi pe coasta vesticã a Americii
de Sud. Are cele mai mari
dimensiuni dintre toate pãsãrile
din emisfera vesticã.
Condorul andin este una
dintre cele mai longevive pãsãri
din lume, putând atinge ºi vârste
de 50 de ani. Aceºtia zboarã
adesea la înãlþimi cuprinse între
3.000 ºi 5.000 de metri, însã
uneori coboarã ºi pânã la þãrmul
Oceanului Pacific. Aripile
condorului andin pot ajunge la o
anvergurã de 3.3 m, însã nu o

depãºeºte pe cea a albatrosului.
Condorul andin are un penaj
negru-strãlucitor cu un “guler”
alb, iar penele lipsesc de pe cap
ºi gât; are picioare cu ghiare
putenice, de culoare neagrã;
acestea par adesea albe datoritã
gãinaþului care le murdãreºte.
Masculii sunt mai mari decât
femelele, putând atinge o
greutate de 15 kg ºi o lungime
de aproximativ 1.3 m. Femela
condorului andin depune 1-2
ouã direct pe platforme a
pereþilor stâncoºi sau pe pante
abrupte ºi greu accesibile. Oul
sau ouãle sunt clocite pe rând de
ambii pãrinþi între 54 ºi 58 de
zile.
Condorul nu este mut, dar
este capabil doar de a emite

niºte fluierãturi ºi un croncãnit
slab care abia se aude la câþiva
metri. Când un condor andin
descoperã un cadavru, este
înconjurat foarte repede de alþi
“vecini” sosiþi de la distanþe
cuprinse între 30 ºi 60 de km;
cum reuºesc ceilalþi sã se alãture
atât de repede celui care a
descoperit prada încã este un
mister; unii autori au lansat
ipoteza unei “comunicãri
telepatice”.
Condorul
andin
este
simbolul naþional al mai multor
þãri din America Latinã
(Argentina, Bolivia, Chile,
Columbia, Ecuador ºi Peru) ºi
joacã un rol important în cultura
popoarelor din Anzi. Cu toate
acestea, în secolul al XX-lea
populaþia
condorilor
s-a
micºorat semnificativ, motiv
pentru care specia a fost inclusã
în Cartea Roºie drept specie cu
risc scãzut de dispariþie
(categorie NT). Principalii
factori care au dus la scãderea
numãrului de condori sunt de
naturã antropicã. Omul a
schimbat ecosisteme întregi
populate de condori ºi a
practicat excesiv vânãtoarea
animalelor ierbivore, otrãvindule carnea, astfel prejudiciind ºi
condorii. În plus, mult timp
condorii andini erau uciºi în
mod deliberat din cauza
clasificãrii lor ca animale
dãunãtoare industriei zootehnice. În zilele noastre, o serie
de state ale Americii de Sud au
adoptat programe de ocrotire,

creºtere ºi îngrijire a condorilor
andini în parcuri zoologice,
pentru a-i elibera ulterior în
sãlbãticie.
Astãzi, condorul este întâlnit
deseori în literaturã, muzicã, iar
în Peru chiar în cadrul coridelor,
unde condorul este legat de
spinarea unui taur care încearcã
sã scape de el, însã acesta îl
ciupeºte cu ciocul pânã la sânge.
De regulã, în urma unei
asemenea lupte condorul nu are
nicio zgârieturã.
Având
o
încãrcãturã
spiritualã apreciabilã, imaginea
condorilor andini se gãseºte
deseori pe timbrele poºtale.
Astfel de timbre au apãrut în
Ecuador în 1958, în Argentina
anului 1960, în Peru pe
parcursul anului 1973, în
Columbia în 1992, în Chile în
primul an al secolului curent ºi
în Venezuela patru ani mai
târziu. De asemenea, silueta lor
este gravatã pe unele monede
columbiene
ºi
chiliene.
Condorul andin apare pe

stemele mai multor state sudamericane: Bolivia, Chile,
Columbia ºi Ecuador.
Un loc în care puteþi vedea
aceste pãsãri de aproape, chiar
de la câþiva metri - ºi nu sunt în
captivitate - este vorba de
Canionul Colca, din Peru, la 160
km de Arequipa, cel mai adânc
canion din lume, cu 4160m de la
cel mai înalt vârf de pe margine
pânã la ºuvoiul de apã de jos.
Condorii îºi au cuiburile pe
pereþii abrupþi ai canionului ºi în
fiecare dimineaþã se ridicã, fiind
purtaþi de termice. Aici existã
mai multe puncte de observaþie
unde se strâng turiºtii cu multe
aparate de fotografiat. Aceste
pãsãri nu fac vreun efort pentru
a zbura, ci sunt pur ºi simplu
ridicate de vânt. Descriu cercuri
largi ºi le veþi observa cum urcã
din josul canionului pânã la
nivelul vostru. Este cel puþin
impresionant. Într-o zi normalã,
puteþi admira 10-15 condori.
(Wikipedia.org)
Adriana-Lucia
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Unor soþi

Nu îi pasã, nici sã-l tai,
De soarta sãracului,
Când pe el se vede-n Rai,
Având… ochiul dracului!

Le place mult cãsãtoria,
Sunt plini de dragoste ºi zel,
Ea este-ades` topitoria,
Când el se crede de oþel!

Pensionarii

PARADOXUL SORÞII:

Stau mai multã vreme-acasã,
Dar au ºi "petreceri" dese:
Dupã înmormântare, masã,
Vin priveghiuri pe alese.

Ce noroc sã ai
Ca bãtrân, o datã:
Sã te simþi în Rai
Cu un drac de fatã!

MASCA FRUMUSEÞII:
DIVORÞ CU REPETIÞIE:
Am lãsat eu trei neveste,
Dar cu-a patra-s în impas,
Dându-mi însãºi ea de veste
Cã mã lasã… sã o las!

Dilema unui copil

Cosmetica e valoroasã,
Cã poate-ascunde pielea flascã,
De-aceea-mi pare mai frumoasã
ªi soacrã-mea când poartã mascã!

MASCA LEGII:
MASCÃ NECIOPLITÃ:
ªtiind cã Dumnezeu a spus
Sã nu mã-nchin la chip cioplit,
Eu nu mã-nchin, însã supus,
Mã-nchin la ºef, cã-i necioplit.

Potentaþii, fãrã fricã,
Furã ºi vedem, ºocaþi,
Cum ºi legea îi ridicã,
Însã numai cu mascaþi!
LICÃ PAVEL (membru 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!

Talon micã publicitate AUSTRIA, BELGIA ºi OLANDA

tie, barza l-a adus,
Însã greu suportã drama;
Azi, când cineva i-a spus,
Cã el seamãnã cu mama.

"E"-urile în bucãtãria
moldovenilor
Cã-s toxice, nu-s vorbe goale,
De-aceea-au zis cã bine-ar fi
Ca în sarmale ºi-n pârjoale
Sã punã-n loc de "e" pe "i"!

Deziluzia piþipoancei
Deºi ei îi plãcuse chelul,
Cam dolofan, dar plin de zel,
S-a întristat cã portofelul
Era mai subþirel ca el.

Un soþ înºelat
Când soþul s-a întors din depãrtãri,
În casã el a ºi vãzut schimbãri:
Nevastã-sa în cont bani mulþi a pus,
Iar el avea ….vreo douã coarne-n plus.
ANGELA PISTOL
(Membrã ALPI)

SONETUL TRUDEI
(necanonic)
Mã chinui, fraþilor, de-o lunã,
Sã încropesc un biet sonet
Aºa, ca sã mã cred poet,
Sã fiu cu Dante-n spiþã bunã

Nume__________________________________;
Prenume _______________________________;
Nume firmã: ___________________________;
Adresa ________________________________;
Telefon ________________________________;
Text anunþ: _____________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

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

Un vers aº vrea ca un banchet,
Mai savuros ca o cãpºunã,
Subtil ºi suplu ca o junã
ªi dulce chiar ca un ºerbet.
Nu spun cã aº avea talent
Sau cã mã-ndeamnã vreo trufie
Nimic nu spun, spre cinstea mea.
La stihuri pingãlesc atent
Mã strãdui doar ca sã se ºtie
Cã nu sunt chiar o giurumea!

SONETUL CHEFLIULUI POCÃIT
În cântece rostogoleam pahare
Cu lãutari, amici ºi niscai fufe,
Râdeam de-orice ca în comédii bufe
ªi era totul vis, ori desfãtare.

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

În drum spre casã rãtãceam prin tufe
Mai adormeam cu nasul în vreo floare
Sau altceva extras dintre picioare
Spre zori fiind mai moi ca niºte rufe.
Dar ca un fum trecurã, iatã, anii
Cât despre cârciumi, lãutari, ori fete,
De mult nici nu mai vreau s-aud mãcar;

Beau doar sifon, sau apã, ca bibanii,
Nevastã am ºi un ficat cu pete
ªi-n vis mã-mbãt, din ce în ce mai rar.

SONETUL PLOII
Cu trupul meu deºertului dau viaþã,
Iar curcubee-mi stãjuiesc aleea;
Cãci fãrã mine viaþã nu-i, de-aceea,
Sunt a vãzduhului prea bunã soaþã.
Când nimeni nu-mi ascultã melopeea,
Mã cheamã paparude ºi mi-e greaþã,
ªamani invocã-n cântec a mea faþã...
Cu voi mi-e însã tristã odiseea...
Toþi aranjeazã ploi, într-o durere,
Cei vinovaþi se fac ades cã plouã,
ªi-apã de ploaie-i orice gargarã!
M-am sãturat de soarta mea amarã,
Am sã mã-nchin cu mâinile-amândouã,
Sã fiu potop, divinului voi cere!
MIHAI BATOG-BUJENIÞÃ
(Directorul ALPI)
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„My heart will go on”
O dimineaþã dintr-un noiembrie
ºi gândul ce alerga spre o destinaþie
ce-ºi chema dorinþa. O femeie din
timpul meu, egal cu al minunatei
fiinþe din viaþa mea. Din ochii
cerului senin ºi cu pãrul de foc,
dintr-un joc al luminilor minþii cu
sufletul simþirii, un chip din iubire
în palma puritãþii. Drumul meu
începuse sã devinã comun cu al
visului real din seara primei
întâlniri. O nebunie. Scriu ceea ce
au simþit trupurile noastre, nu ceea
ce-ºi imagineazã ele, acum, în clipa
dorului. Au fost nopþi în care
descãtuºarea noastrã a uitat numãrul
anilor, a trãit prin dragoste, o
poveste de dragoste. Îmi e dor de
vocea ei, deºi acum câteva clipe iam spus cât de mult o iubesc. Îi
dãruiesc un zâmbet, unul care mã
face sã-i scriu o parte din trãirea
mea. Mulþi vor fi surprinºi sã afle cã
ea existã, aºa cum existã cuvântul
trãirii mele, o femeie maturã din
zori ºi sfârºit de zi. Am redeschis
geana acestei zile privind cãtre înalt
ºi acolo am vãzut-o cum atingea
inelul de logodnã al buzelor
noastre.
- Îþi aminteºti tresãrirea unei
adieri, strigãtul depãrtãrii, mirosul
seduselor
atingeri,
cãutarea
strângerii de mânã? Dar lacrima ceþi dorea trupul speranþei?

Ibsen spunea: „unde este viaþã,
trebuie sã fie ºi speranþã”.
- Dragostea mea, lasã-mã sã mã
apropii ºi nu-mi lua imensa bucurie
a forþei pe care mi-o dãruieºti. Când
depãrtarea mã va doborî ºi nu voi
mai rezista, am sã alerg spre tine,
asta doar pentru a-þi simþi parfumul,
pentru a-þi sãruta mâna care-mi
scrie cântecul de dragoste al
chemãrii. Aº vrea sã te mai întreb
ceva: „Dacã scoþi iubirea din
fiinþele noastre, ce mai rãmâne?”...
- Draga mea, dragã! Nu vreau
decât sã mã laºi sã te iubesc ºi întro bunã zi vei alerga cãtre mine. Am
sã aºtept cu emoþia pe care mi-o dã
martorul gândurilor mele din ecoul
numelui tãu. Încerc sã-mi opresc
din alergare ochii care te cautã
acolo la masa viselor nefardate
dintr-o dimineaþã de varã.
- Îþi aminteºti? Cafeaua fierbinte
ºi cana cu apã. Buzele mele
flãmânde ce-ºi doreau sã atingã
trupul tãu ºi sã rãmânã odihnindu-se
în nopþile albe ale unei vieþi atât de
scurte. Aº vrea sã multiplic sãrutul
nostru ºi sã-l port pretutindeni,
departe de lume, ca rãspuns la
lumea din fiinþele noastre.
Mâinile noastre poposesc în
liniºtea timpului, mulþumindu-i
bunului Dumnezeu ºi pentru aceastã
zi. Þie, dragostea mea, îþi preþuiesc

gândul din iubire ºi culoare! Scriu
prezentul din rãspunsuri ºi mã
odihnesc în poala toamnei albastre.
Îmi întinde braþele ºi-mi sãrutã
trupul cerându-ºi dreptul la dorinþã.
Degetele urmeazã curgerea spre
coapsa din fotografie. Unde sã-mi
ascund ochii care-ºi cer trãirea?
Încerc sã-i plimb de jos pânã
sus, urc ºi cobor, deschid câte un
nasture din fiecare dimineaþã. ªi ce
gãsesc? Alte dimineþi la fel de
dornice, la fel de flãmânde de tine.
Aºtept cuminte alt nasture deschis,
lumina din ochii tãi îmi spune cã
toamnele sunt atât de frumoase, mai
frumoase ca niciodatã.
Mã priveºti atât de mult! Îþi
înþeleg profunzimea iubirii pe care
mi-o dãruieºti, sãrut mâna ta în
fiecare fotografie a serilor, coapsa
unui timp mã cheamã îndreptândumã ºi apropiindu-mã în splendoarea
dragostei noastre.
Mai fac un pas, mã opresc ºi te
aºtept. Mai scriu un poem ºi fiecare
cuvânt îºi cere dreptul la iubire. Ce
pot sã-i fac? Hai, spune tu, iubirea
mea!
Cad frunzele în caruselul
timpului ºi culoarea lor îºi cere
dreptul la cuvânt, ca în caligrafia
îmbrãþiºãrii din trãirea noastrã. În
dinastia
necuprinsului,
scriu
cuprinsul simþirilor pentru a „vorbi”

cu tine, iubire specialã, femeie
ultimã, logodnã a sufletelor ºi
trupurilor de pe banca toamnelor.
În pragul grizonat aºez adierea
trãirii în respectul pentru dragoste,
ca sãrbãtoare a unei trãiri minunate,
a visului cu chipul superb, cu
privirea de gând albastru. Atingerea
mâinilor a trezit înþelesul din
respiraþia trupurilor atâtor dimineþi.
În secunda tãcerilor, din ochii ei
vãd cadranul vieþii, propria-mi
secundã celestã. Te îmbrãþiºez
femeie, iubirea noastrã nu-i
imaginativã, nu mai suntem drumul,
suntem popasul din braþele
dorinþelor. La masa din parcul cu
destinaþie,
vioara
sufletului
acompaniazã timp ºi bãrbat, femeie
ºi viaþã. Tu ºi eu, curgere a râului
nostru, curat ºi limpede!
Uneori tu, femeie din cercul de
foc al iubirii mele, oriunde ai fi, ai o
maiestate a tot ce pãstrezi în privire
ºi suflet. Nu-mi e teamã de aºteptare
pentru cã este nota muzicalã a
dragostei pe care þi-o port, undeva
într-o luntre a noastrã ce merge pe
un fluviu de luminã. În esenþã
melodia „My heart will go on” în
care versurile „spun” cam aºa:
„aproape, departe, oriunde eºti, voi
continua sã te iubesc”.. .
Vali NIÞU

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.
Mã numesc Diana M ºi sunt
mama unui bãiat de 17 ani. Nu am
sã vã scriu multe, ci am sã fiu
directã. De ceva vreme bãnuiesc cã
se drogheazã. L-am întrebat de
câteva ori, dar nu recunoaºte nimic.
Am intrat la aceste idei pentru ca are
ochii mai tot timpul roºii ) el îmi
sune cã e obosit ºi pentru cã stã mult
la PC), apoi a început sã îmi cearã
tot mai des bani ºi nu îl vãd cu nimic
nou. Prietenii pe care îi are, nu mi se
par cei mai nimeriþi . Nu ºtiu cum sã
fac pentru a-l apropia de mine ºi a-l
face sã-mi spunã dacã a intrat întrun cerc vicios. Mulþumesc frumos
pentru rãspuns.
Bunã ziua Diana. Este dificil sã îþi
dau un rãspuns la întrebarea pusã
întrucât, nu cunosc nimic din situaþia
voastrã familiarã ºi socialã. Orientativ
pot sã-þi spun cã pentru un bãiat tatãl
reprezintã modelul pe care îl

interiorizeazã. Bãiatul se aflã la vârsta
la care este în cãutarea propriei
identitãþi. Dacã are succes mai puþin la
ºcoalã sau stilul de comunicare în
familie este deficitar se poate ataºa unui
grup de aºa ziºi prieteni. Fenomenul are
loc din dorinþa de apartenenþã încercând
sã compenseze insuccesele prin
afirmarea în cadrul grupului respectiv.
Din pãcate preocupãrile grupului nu
sunt totdeauna cele sãnãtoase, înþelepte
ºi adecvate. Îþi recomand sã încerci sã
petreci cât mai mult timp liber în
compania
lui,
sã-i
întãreºti
comportamentele adecvate, sã îi arãþi
apreciere pentru faptele bune, sã-l ajuþi
sã-ºi dezvolte calitãþile ºi talentele, dar
mai ales sã-i dai o anume
responsabilitate. În felul acesta rãmâne
aºa cum se spune în frumoasa noastrã
limba „cu picioarele pe pãmânt“. Îþi
doresc multã rãbdare ºi rãmâi
consecventã.

Sunt un tânãr de 22 ani ºi vreau
sã vã adresez o întrebare foarte
simplã, dar pentru mine este cam
complicatã. Mã numesc Andrei F ºi
locuiesc în România. Am vãzut
ziarul la un prieten în Germania ºi
mi se pare foarte interesant ce faceþi.
Dar acum sã revin la întrebarea
mea. De obicei, sunt un tip mai calm,
retras ºi chiar nu am curajul sã
vorbesc atunci când sunt întrebat
pentru cã am o micã problemã din
naºtere. Sunt un pic bâlbâit. Ideea
este cã acum sunt îndrãgostit de o
fatã cu un an mai micã ca mine,
vorbesc cu ea pe FB de mai bine de
ºase luni, dar nu am vorbit personal
niciodatã. Evit momentul, pentru a
nu fi dezamãgitã de mine. Cum sã
procedez pentru a-mi trece aceastã
teamã? ªtiu cã atunci când voi fi în
faþa ei, datoritã emoþiilor, nu voi mai
putea spune nimic. Vã mulþumesc

mult pentru înþelegere ºi sfat.
Bunã ziua Andrei. Înþeleg pe
deplin dilema în care te afli. Deficitul
de vorbire pe care l-ai menþionat
presupune un tratament mai complex
ºi de duratã. Este vorba de aspectul
psihic reprezentat de anxietate ºi
nesiguranþã ºi cel de dicþie. Ceea ce îþi
recomand este sã te adresezi unui
psiholog ºi unui logoped. În ºedinþele
de psihoterapie poþi învãþa sã învingi
frica, iar în orele de logopedie vei
urma un program complex de dicþie
combinat cu exerciþii respiratorii,
exerciþii de vorbire ritmicã. Acasã
poþi exersa singur cântând ºi recitând
versuri. Cu multã rãbdare, voinþã ºi
puþinã muncã vei reuºi. Îþi doresc
mult succes.
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Sportivii ieºeni, pe podiumul „Europenelor“
de karate tradiþional-fudokan de la Cracovia
La
CRACOVIA,
în
POLONIA, s-a desfãºurat cea de-a
XXIII-a ediþie a CAMPIONATULUI EUROPEAN de
KARATE
TRADIÞIONALFUDOKAN pentru copii, cadeþi,
juniori, tineret ºi seniori.
Din lotul României au fãcut
parte ºi 5 sportivi de la CS ENPI
IAªI (Bãlãiaºa Dragoº, Ciubotariu
Aurel, Postolache Octavian, Balaur
Bianca, Bistriceanu Cristian) - la
categoriile cadeþi ºi tineret ºi un
sportiv de la CS OLYMPIC IAªI
(Luca Alexandru) - la categoria
tineret.
Delegaþia României a fost
condusã de Nicolae Mãrãndici (7
DAN) - preºedintele FRKT ºi
antrenorii lotului tricolor, Roxana
Crucher ºi Paul Pintilie.
La sfârºitul acestei competiþii
din Polonia, România s-a situat pe
locul 1 pe naþiuni, fiind urmatã pe
podium de Serbia ºi Polonia.
Rezultatele celor douã cluburi
ieºene, în lupta lor pentru medalii,
au fost urmãtoarele:
***
CS
ENPI
IAªI
(PREªEDINTE - ADÃSCÃLIÞEI
CONSTANTIN - 5 DAN;
ANTRENOR - PASCARU IRINA
- 2 DAN):
Tineret:
- Bãlãiaºa Dragoº: medalie de
argint - la kata individual; medalie
de argint - la fuguko; medalie de aur
- la kata pe echipe, împreunã cu
Postolache Octavian, Lixandru
Horaþiu
(de Dento Karate Kid Ploieºti); medalie de argint - la

embu masculin, împreunã cu
Postolache Octavian.
- Ciubotariu Aurel: medalie de
argint - la kumite individual;
medalie de bronz - la fuguko;
medalie de aur - la kumite pe
echipe, împreunã cu Postolache
Octavian, Crecan Marc (de la
Olimpia Bucureºti) ºi Luca
Alexandru (de la OLYMPIC Iaºi).
- Postolache Octavian: medalie
de bronz - la Kumite individual.
Cadeþi:
- Balaur Bianca: medalie de
bronz - la kumite pe echipe,
împreunã cu ªtefan Diana (CSM
Slatina),
Podorica
Andreea
(Olimpia Bucureºti), Vãleanu
Raluca (ROXI DOJO Bucureºti);
medalie de bronz - la kata
individual.
- Bistriceanu Cristian: medalie
de aur - la fuguko; medalie de aur la kumite pe echipe.
*** CS OLYMPIC IAªI
(PREªEDINTE ºi ANTRENOR -

LUCA PETRONEL – 3 DAN):
Tineret:
- Luca Alexandru: medalie de
bronz - la kumite individual;
medalie de aur - la kumite pe
echipe, împreunã cu Postolache
Octavian, Crecan Marc (de la
Olimpia Bucureºti) ºi Ciubotariu
Aurel (de la CS ENPI Iaºi).
* Conferinþã de presã pe teme
de karate tradiþional la „INDIANA“
ieºeanã
La puþine zile dupã competiþia
din Polonia, Hotelul „INDIANA“
din zona ieºeanã din Tg. Cucu a
gãzduit o reuºitã conferinþã de presã
pe teme de karate tradiþional, în care
sportivii, antrenorii ºi conducãtorii
celor douã valoroase cluburi
moldave au prezentat mass-mediei
performanþele
obþinute
la
Campionatele Europene de Karate
Tradiþional-Fudokan din frumosul
ºi istoricul oraº polonez Cracovia.
În prezidiul manifestãrii au luat
loc
preºedinþii
Constantin

Adãscãliþei ºi Petronel Luca, alãturi
de sportivii medaliaþi Dragoº
Bãlãiaºa,
Aurel
Ciubotariu,
Octavian Postolache, Cristian
Bistriceanu ºi respectiv Alexandru
Luca.
Preºedinþii celor douã grupãri
sportive ieºene au declarat, printre
altele, urmãtoarele:
- Constantin Adãscãliþei (CS
ENPI Iaºi): „Rezultatele obþinute de
sportivii ieºeni la Campionatele
Europene de karate tradiþionalfudokan de la Cracovia au fãcut
cinste Iaºului ºi României. Au fost
12 medalii cucerite în Polonia de
sportivii noºtri de la ENPI, iar în
continuare ne vom pregãti pentru
Europenele de karate tradiþional din
Slovenia, de la sfârºitul lunii
noiembrie 2016. Tot la Cracovia,
maestrul Viºinski a încercat sã
uneascã mai multe discipline din
karateul tradiþional, au fost niºte
discuþii pe aceastã temã, conform
unor dorinþe ale Comitetului
Internaþional Olimpic. Totuºi, chiar
dacã sunt mai multe discipline în
karateul tradiþional, ele educã
tineretul în egalã mãsurã! Felicitãri
sportivilor ºi antrenorilor pentru
rezultatele obþinute la Cracovia ºi
mulþumim mass-mediei pentru
promovarea acestui sport“.
- Petronel Luca (CS Olympic
Iaºi): „Mulþumim presei ºi
sponsorilor care ne-au susþinut în
permanenþã, mulþumim copiilor ºi
pãrinþilor, deoarece eforturile lor nu
sunt deloc mici! La Cracovia a fost
un campionat greu, cu o concurenþã
mare la fiecare probã de concurs.

De-a lungul timpului, copiii, sub
îndrumarea noastrã, au ajuns pe cele
mai înalte podiumuri europene ºi
mondiale. Sunt bucuros de ceea ce
am realizat!“.
„Chestionat“ de jurnalistul Dan
Teodorescu (redactor la Agenþia de
Presã „Aºii Români“ ºi la revista
„Vocea Ta“, ambele cu sediul
central la Nürnberg, în Germania),
cel mai galonat sportiv ieºean în
karateul
tradiþional,
Dragoº
Bãlãiaºa (CS ENPI) a mai
menþionat: „Dupã un rezultat foarte
bun la Campionatele Naþionale de
la Iaºi, m-am calificat pentru
Europenele de la Craiova, unde am
cucerit patru medalii, una de aur ºi
alte trei de argint. Vreau ca la
Europenele care vor urma în
Slovenia, sã cuceresc, cel puþin, tot
atâtea medalii!“.
„Sã nu uitãm cã România a
terminat pe locul 1 pe naþiuni la
Europenele de la Craiova ºi asta ne
obligã ºi pe viitor“, a mai adãugat
preºedintele ºi antrenorul de la CS
Olympic Iaºi, Petronel Luca.
De menþionat cã, în timpul
conferinþei de presã, jurnalistul Dan
Teodorescu a oferit celor douã
cluburi ieºene de karate tradiþional
ultima sa carte editatã, „Paºaport
cãtre neuitare“, cu o dedicaþie în
exclusivitate! Cu o dedicaþie primitã
ºi din partea deputatului ºi
preºedintelui Constantin Adãscãliþei, volumul menþionat a ajuns pânã
la urmã în mâinile talentatului
sportiv Dragoº Bãlãiaºa, spre
imensa bucurie a acestuia!
DAN TEODORESCU

Electromureº Romgaz Târgu Mureº, singura
reprezentantã a României în Liga Campionilor la popice
În perioada urmãtoare, pe 26
noiembrie (meciul tur), respectiv
10 decembrie 2016 (meciul retur),
Liga Campionilor la popice
programeazã primele întreceri ale
sezonului 2016-2017.
Singura reprezentantã a
României care a promovat în
aceastã întrecere de top european
este Electromureº Romgaz Târgu
Mureº, în competiþia femininã,
formaþie condusã de antrenorii
Orosz Istvan ºi Seres Jozsef ºi
manageriatã de vicepreºedinta
clubului mureºean, Antal Matilda.
Lotul formaþiei din Târgu
Mureº, cu 27 titluri naþionale la
activ ºi cu alte douã trofee supreme
cucerite în Liga Campionilor în anii
din urmã, are urmãtoarea componenþã: BACIU Doina-Victoriþa,
BAN Iulia Adela, BÃRDIÞÃ

Bianca Elena, BIRTALAN
Antonia, BÖLÖNI Dalma-Renata,
BORNERT Alexandrina, DUKA
Tilda, FEKETE Reka, GAL
Beatrix Timea, GYERESI Anna,
MICLOS Katalin Zsuzsana, PAPP
Gyopar, PREDA Mirabela Adina,
SUCIU Alina, UNGUREANU

Melisa Leonida.
Partidele programate în turul I,
la feminin, sunt urmãtoarele:
1. CS Elelctromureº Romgaz
TÂRGU MUREª (România) - KS
Alfa-VektorTARNOWO
PODGORNE (Polonia);
2. KK CELJE (Slovenia) -

BSV Voith
St.
PÖLTEN
(Austria);
3. KC
SCHREZHEIM
(Germania) - KK Kristal
ZRENJANIN (Serbia);
4.Boule d’Or Soults sous
Forest (Franþa) - ZP Sport a.s.
PODBREZOVA (Slovacia).
Sunt calificate direct în turul a
II-lea (sferturile de finalã)
formaþiile: BBSV Viena (Austria),
Rakoshegyi Vasutas SE (Ungaria),
KK Mlaka Rijeka (Croaþia), SKC
Victoria 1947 Bamberg (Germania). În întrecerea masculinã din
Liga Campionilor, în optimile de
finalã (turul I), acolo unde CFR
Cluj a ratat calificarea, se vor juca
partidele:
1. Alabardos SZEGEDI TE
(Ungaria) - SKK VRCHLABY
(Cehia);

2. Rot-Weiß ZERBST 1999
(Germania) - KK Calcit KAMNIK
(Slovenia);
3. ZP Sport a.s. PODBREZOVA
(Slovacia)
KC
SCHWABSBERG (Germania);
4. KK BELGRAD (Serbia) SKC Victoria
BAMBERG
(Germania);
5. KK ZAPRESIC (Croaþia) ZALAEGERSZEGI
TK
(Ungaria);
6. BSV Voith St. PÖLTEN
(Austria) - SKK ROKYCANY
(Cehia);
7. RÈPCELAKI SE (Ungaria)
- KS “Polonia” 1912 LESZNO
(Polonia);
8. KK NEUMARKT (Italia) KK Konstruktor
MARIBOR
(Slovenia).
DAN TEODORESCU
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Afaceri trãznite, dar nu de tot:
O finanþistã ºi-a investit
economiile în prãjituri fãrã zahãr
FOTOGRAFIA LUNII

Prãjituri fãrã zahãr (aºa
cum se numeºte ºi site-ul
afacerii), dar ºi fãrã fãinã,
ouã, lapte or alte produse
de origine animalã, ºi
fãrã ca preparatele sã
"vadã" cum aratã un
cuptor. Adicã, nu sunt
coapte defel.
Dupã ce a lucrat 10 ani în
sistemul financiar, Manuela
Dascãlu s-a decis sã-ºi
continue cariera pe cont
propriu, dar nu în zona
economicã,
ci
într-un
domeniu ceva mai dulce:
cofetãria.
"Þineam o curã de slãbire
ºi nu aveam voie sã mãnânc
zahãr ºi carbohidraþi, deci
fãinã, cartofi sau orez.
Veneau sãrbãtorile de iarnã ºi
am cãutat ceva "de regim"
prin cofetãrii, dar nu am gãsit
nimic. Aºa cã m-am înfuriat

ºi am început sã studiez
problema
trãiascã
internetul! - ºi dupã o vreme
am dat peste niºte soluþii, cãci
nu pot sã le spun reþete, de
gãtit genul ãsta de prãjituri.
Tot ceea ce fac nu conþine
zahãr, fãinã sau grãsimi
animale, ci doar miere,
seminþe, nuci, alune, fructe,
unt de cacao ºi de cocos sau
legume - morcovi ºi sfeclã,
de exemplu. ªi nu coc nimic.
Am greºit de multe ori, dar
pânã la urmã am reuºit sã fac
niºte preparate care rezistã la

MANUELA DASCÃLU

temperatura camerei", spune
ea.
Însã, pentru a face o
afacere dintr-un hobby, au
fost necesare ºi investiþii, aºa
cã ea a apelat la economiile
proprii ºi la sprijinul unui
investitor. "Costurile de
prepare
nu
sunt mari doar
nu
folosim gaz
sau
curent
pentru cã nu

Aºteptãm fotografiile pe adresa:
asii.romani@yahoo.com, însoþite de câteva cuvinte
legate de eveniment ºi numele dumneavoastrã.

coacem nimic - dar costã
ingredientele ºi celelate
utilaje. În timp am cumpãrat
ba una, ba alta, aºa cã pînã
acum am investit în afacere
cîteva mii bune de euro, ºi
încã nu am terminat" spune
fosta finanþistã. Acum ea

deþine un laborator de
cofetãrie, iar prãjiturile se pot
comanda direct pe site, în
perspectivã
existând
posibilitatea de a le gãsi ºi
prin câteva cafenele ºi
cofetãrii clujene.
V. DÃDULESCU
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Gãsiþi în inimile voastre un loc
pentru Monica!
Dacã ar fi sã o definesc pe
Monica Radu, printr-un singur
cuvânt, primul lucru care îmi
vine în minte este acela de
luptãtoare. Frumoasã, sensibilã,
plinã de energie, Monica Radu sa remarcat printr-o voinþã
incredibilã care a ajutat-o sã
treacã cu demnitate peste
încercãrile vieþii. Tenacitatea ºi
dragostea ei de viaþã au ieºit la
ivealã, cu totul excepþional, în
urmã cu 20 de ani, când, în urma
unui accident, Monica a rãmas
paralizatã.
Din acel moment viaþa ei s-a
schimbat radical dar în loc sã
cadã în depresie ºi sã devinã
victima unui ºir de tragedii,
Monica a demonstrat cã,
indiferent de ceea ce þi se
întâmplã, poþi merge mai
departe. Iar Monica a mers mai
departe. ªi-a continuat studiile,
fiind absolventa a douã facultãþi
:
Facultatea
de
ªtiinþe
Economice
(Universitatea
„Valahia”Târgoviºte)
ºi
Facultatea de Litere, Secþia
Românã Francezã (Universitatea
Bucureºti), ºi-a consolidat
cariera, ºi-a format o familie
frumoasã devenind mama a trei
copii, a desfãºurat ºi desfãºoarã
activitãþi de voluntariat.
Tânãra Monica Radu ºi-a
început cariera ca responsabil la
arhiva Parohiei Naºterea Maicii
Domnului din Câmpina, în
perioada 2013-2015 a fost
director distribuþie la S.C.Foton
2000, în prezent este regisrator la
Sanconfind S.A. Centru Medical
- Poiana Câmpina dar a lucrat ºi
ca asistent translator la
Departamentul de Acupuncturã.
Deþine un certificat de
mediator, este traducãtor (limba
francezã)
autorizat
al
Ministerului de Justiþie iar în
prezent, Monica Radu este
masterand la Facultatea de
Teologie.
Din perspectiva experienþei
de voluntariat este important sã
precizãm cã, în 2015, a participat
la douã ediþii ale evenimentului
de fashion „Atpic Beauty”, a fost
Preºedinta Asociaþiei „Stropi de
Rouã“ (2013-2014), s-a implicat
în activitãþi de voluntariat în
cadrul Cãminului Spital pentru
Persoane Vârstnice (Mislea Prahova) ºi a fost membru
fondator în Fundaþia „Speranþa
Seniorilor“ (Câmpina-Prahova).
Din nefericire, Monica Radu
trece din nou prin momente
cumpãnã ºi are nevoie de
sprijinul nostru al tuturor, viaþa

ei depinde de o operaþie care
costã 40000 de euro, operaþia
poate fi fãcutã în strãinãtate ºi o
va ajuta sã nu rãmânã complet
paralizatã. Viitorul Monicãi ºi al
familiei ei, este legat de succesul
campaniei de strângere de
fonduri
necesare
pentru
susþinerea financiarã a operaþiei.
Haideþi sã lãsãm indiferenþa
ºi o sprijinim pe Monica cu o
donaþie, orice sumã conteazã.
Donaþii se pot face în conturile ING Bank: EUR:
RO93INGB0000999905246161
RON:RO44INGB00009999045
16633
Haideþi sã o cunoaºtem mai
bine pe Monica, citind acest
interviu!
Liliana Moldovan (L.M.): În ciuda greutãþilor prin care
ai trecut, ai reuºit sã îþi
depãºeºti limitele, oferind,
celor care te cunosc, un model
de viaþã exemplar, care poate
fi urmat de fiecare din noi
indiferent dacã ne confruntãm
sau nu cu o problemã de
sãnãtate ori de altã naturã. Ce
formulã magicã ai folosit
pentru
aþi
a
asigura
supravieþuirea ºi succesul atât
în carierã, cât ºi în viaþa
personalã?
Monica Radu (M.R.):

„Dacã nu poþi face ceea ce-þi
place, sã-þi placã ceea ce ai de
fãcut!“
Orice este posibil cu voia lui
Dumnezeu dar vectorul care
determinã o orientare pozitivãsau negativã!- este în exprimarea
voinþei fiecãruia.
L.M.: - Ce te-a determinat
sã urmezi douã facultãþi ºi cum
au reacþionat profesorii ºi
colegii observând cã ai nevoie
de un fotoliu rulant pentru a te
deplasa?
Monica Radu (M.R.): Prima facultate am început-o,
firesc, dupã terminarea liceului,
înainte de accident. Am avut
accidentul puþin înainte de
terminarea ultimului an, astfel
încât am susþinut câteva
examene în fotoliu rulant. Era
1998. Dar chiar ºi în 2015 situþia
era aceeaºi: Universitatea era
impracticabilã pentru studenþi
aflaþi în situaþia mea. Liftul era
neîncãpãtor pentru un fotoliu
rulant, nu existau rampe iar uºile
înalte, din douã pãrþi înguste, nu
puteau fi deschise decât pe o
singurã parte. Am susþinut
ultimele examene din anul IV pe

hol...
Dupã Facultatea de Litere,
am vrut sã studiez un domeniu
care sã mã ajute sã înþeleg mai
bine resorturile practice ale
lumii.
Am
ales
ªtiinþe
Economice ºi am avut ºansa unui
program finantat din fonduri
europene prin care centrelor
candidate li se condiþiona
eligibilitatea în funcþie de
accesibilitate. Universitãþile din
Sibiu, Galaþi ºi Târgoviºte au
intrat în program iar eu am
terminat
Contabilitate
ºi
Informaticã de Gestiune la
Universitatea „Valahia“ din
Târgoviºte, acolo unde particip
acum la cursurile de master în
Teologie.
Am întâlnit la Târgoviºte
profesori excepþionali, oameni
cu disponibilitate profesionalã
dar ºi umanã, care au rãspuns cu
bunãvoinþã, bucurie chiar, ori de
câte ori materia nu era foarte
clarã ºi solicitam lãmuriri. Iar
printre colegi am simþit cea mai
fireascã formulã de relaþionare ºi
am, totdeauna, motiv sã pãstrez
o amintire minunatã oamenilor
pe care i-am cunoscut în aceastã
perioadã.
L.M.: - Ce reacþie au avut
familia ºi medicii când au aflat
cã doreºti sã devii mamã?
M.R.: - A fost o mare
îndoialã. Doctorul cu care
fãceam tratament de recuperare
mi-a spus cã nu voi putea duce
sarcina mai mult de douã luni
Aºa încât am stat, de la patru
luni, aproape numai în pat. Am
citit, am vazut filme, am privit
ºocatã
turnurile
gemene
prabuºindu-se ºi m-am întrebat
în ce lume se naºte copilul meu...
Petru a fost un bebeluº mare, de
3.800 kg, la capãtul unei sarcini
...fãrã nicio greaþã. Spre
deosebire de frãþiorul lui, Ioan a
fost de numai 2.600 kg pentru cã
de-acum ºtiam cã nu sunt
probleme ºi am participat activ
la lucrãrile de amenajare a
locuinþei : vopsit uºi, curãþenia
de dupã construcþie, am ajutat
efectiv la instalaþia de încãlzire...
Din acest motiv revenirea dupã a
doua cezarianã a fost mai
dificilã. Când, dupã încã patru
ani am anunþat a treia sarcinã,
tatãl meu a zâmbit ºi ,de data
aceasta, n-a mai spus „pânã nu
vãd, nu cred!“... Iar Ilinca a venit
ca o minune, împlinind o dorinþã
ºi luându-ºi în primire locul care
o aºtepta în casã ºi în inimã.
L.M.: - Care au fost cele
mai grele provocãri ale

experienþei de mãmicã? Dar
cel mai frumoase momente?
M.R.: - Au fost multe
provocãri ºi enorm de multe
momente frumoase! Cel mai
greu era de suportat greutatea
care crea o presiune la baza
craniului atunci când încercam
sã mã întind; mai târziu, a fost
dificilã perioada când copiii abia
învãþaserã sã meargã ºi aveau tot
felul de iniþiative de explorare în
zone inaccesibile mie. Sau sã se
caþere în copaci. Sau sã se bage
sub pat ºi sã nu reuºeascã sã
vinã, târâº, înapoi...
Dar când bãieþii au crescut ºi
mi-au spus: „Te ajutãm noi, dacã
vrei sã mergi acolo!“- era vorba
de mormântul tatãlui meu care se
aflã la capãtul unor trepte - am
simþit o imensã emoþie... Sau
când fetiþa mea mã îmbrãþiºazã
ºi, deºi acum are 9 ani ºi este
înãltuþã, mi se cuibãreºte în
braþe. Într-o zi mi-a spus cã nu
ºtie dacã sã mã deseneze în
picioare sau pe scaun pentru cã
atunci când se gândeºte la mine
uitã de scaun...
L.M.: - Ce le-ai recomanda
tinerelor cu dizabilitãþi care
încearcã sã îºi împlineascã
visul de a deveni mame?
M.R.: - Sã aibã curaj, dar sã
evalueze cu realism- nu cu
îndoialã!- propria situaþie.
L.M.: - Lucrezi cu normã
întreagã, eºti soþie ºi mamã,
cum de mai ai timp sã te
implici în activitãþi de
voluntariat?
M.R.: - Acum programul
meu este, într-adevãr, unul
complex. Dar douã-trei ore la
sfârºitul sãptãmânii pot fi
disponibile pentru întâlniri cu
oameni care au nevoie mãcar de
un zâmbet, de un prieten care sã
le
asculte
tristeþea
sau,
dimpotrivã bucuria pentru
reuºita vreunui nepot... Nu sunt
lucruri mari, iar noi n-am învãþat
încã sã consideram voluntariatul

ca pe un beneficiu personal. Eu
cred în factorul Bunãvoinþã, care
rezolvã probleme mici ºi mari
deopotrivã. Cu bunãvoinþã faci
loc, din timpul tãu, ºi nevoilor
celorlalþi.
L.M.: - Ce alte activitãþi ori
hobby-uri ai inclus pe lista
preocupãrilor tale?
M.R.: - Sã ajung lunar la
teatru, filme sau concerte; mã
bucur sã vãd interes în sensul
acesta ºi la copiii mei, ceea ce
mã motiveazã sã urmãresc
programele aferente. Îmi place
sã conduc ºi sã cãlãtoresc. ªi
încerc sã-mi creez mici pauze în
care sã mai aºtern câteva fraze
pentru o altã carte.
L.M.: - În acest moment o
mulþime de oameni se aflã
alãturi de tine, doreºti sã le
transmiþi un gând special?
M.R.: - Le mulþumesc
pentru gândurile bune pe care le
pun pentru mine. Le simt ca pe o
zonã de protecþie care nu lasã
nicio teamã sã mã copleºeascã.
ªi dacã ceva din ce fac li se pare
deosebit, este pentru cã fiecare
dintre noi putem fi ºi face mai
mult decât ºtim! Ceea ce pune
aripi proiectelor noastre este
voinþa cu care le dorim.
L.M.: - Dar acelor
persoane care nu s-au decis
dacã e bine sã se implice în
aceastã campanie, ai ceva sã le
spui?
M.R.: - Nicio informaþie nu
ne vine întâmplãtor. Ceva din
istoria mea vã transmite o
informaþie de care puteþi avea
nevoie. Alþii au motiv sã
mulþumeascã pentru un bine
primit ºi gãsesc aici un scop care
li se potriveºte... Sau ºtiu, din
propria experienþã, soluþii
practice pentru ca suma necesarã
sã se strângã la timp... În orice
caz, este util sã spuneþi ºi altora
povestea!
A consemnat Liliana
Moldovan
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NOUTÃÞI LEGISLATIVE
Reglementãri legislative cu privire la cãlãtoria minorilor în strãinãtate
Minorul poate trece graniþa, decât însoþit de pãrinþi sau reprezentant legal
Extras din Legea nr. 169/2016 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul
liberei circulaþii a cetãþenilor români în strãinãtate. În vigoare de la 06.10.2016
condiþiile
de
Acordul pentru ieºirea din þarã rãmase definitivã ºi irevocabilã ori în este o altã persoanã decât cea cu care îndeplineascã
iese
din
România.
supralegalizare
prevãzute
de
lege
sau
sã
temeiul
unei
hotãrâri
judecãtoreºti
a copiilor
La articolul 30 alineatul (1),
literele a) -d) se modificã ºi
vor avea urmãtorul cuprins:
a) minorului care este titular al unui
document de cãlãtorie individual ori,
dupã caz, al unei cãrþi de
identitate/cãrþi electronice de identitate
ºi cãlãtoreºte în strãinãtate însoþit de
ambii pãrinþi i se permite ieºirea în
aceleaºi condiþii ºi împreunã cu aceºtia;
b) minorului care este titular al unui
document de cãlãtorie individual ori,
dupã caz, al unei cãrþi de identitate/cãrþi
electronice de identitate ºi cãlãtoreºte în
strãinãtate împreunã cu unul dintre
pãrinþi i se permite ieºirea în aceleaºi
condiþii ºi împreunã cu acesta numai
dacã pãrintele însoþitor prezintã o
declaraþie a celuilalt pãrinte din care sã
rezulte acordul acestuia cu privire la
efectuarea de cãlãtorii în strãinãtate,
pentru o perioadã care sã nu depãºeascã
3 ani de la data întocmirii acesteia sau,
dupã caz, face dovada decesului
celuilalt pãrinte;
c) minorului care este titular al unui
document de cãlãtorie individual ori,
dupã caz, al unei cãrþi de
identitate/cãrþi electronice de identitate
ºi care cãlãtoreºte în strãinãtate
împreunã cu unul dintre pãrinþi i se
permite ieºirea în aceleaºi condiþii ºi
împreunã cu acesta, fãrã a mai fi
necesarã declaraþia celuilalt pãrinte,
numai dacã pãrintele însoþitor face
dovada faptului cã i-a fost încredinþat
prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã
definitivã ºi irevocabilã sau cã exercitã
singur autoritatea pãrinteascã în
temeiul unei hotãrâri judecãtoreºti

rãmase definitivã pentru procesele
începute cu data de 15 februarie 2013;
d) minorului care este titular al unui
document de cãlãtorie individual sau,
dupã caz, al unei cãrþi de identitate/cãrþi
electronice de identitate ºi care
cãlãtoreºte însoþit de o altã persoanã
fizicã majorã i se permite ieºirea în
aceleaºi condiþii ºi împreunã cu aceasta
numai dacã persoana însoþitoare
prezintã o declaraþie a ambilor pãrinþi
sau, dupã caz, a pãrintelui cãruia i-a fost
încredinþat prin hotãrâre judecãtoreascã
rãmasã definitivã ºi irevocabilã, a
pãrintelui care exercitã singur
autoritatea pãrinteascã în temeiul unei
hotãrâri judecãtoreºti rãmase definitivã
ºi irevocabilã ori în temeiul unei
hotãrâri judecãtoreºti rãmase definitivã
pentru procesele începute cu data de 15
februarie
2013,
a
pãrintelui
supravieþuitor sau a reprezentantului
sãu legal, care sã cuprindã acordul
acestora cu privire la efectuarea de
cãlãtorii în strãinãtate, pentru o
perioadã care sã nu depãºeascã 3 ani de
la data întocmirii acesteia, precum ºi
datele de identitate a însoþitorului
respectiv.“

La articolul 30, alineatele (4) ºi
(6) se modificã ºi vor avea
urmãtorul cuprins:
„ 4) Declaraþia prevãzutã la alin.
(1) lit. d) trebuie sã cuprindã ºi
menþiunea dacã minorul urmeazã sã
rãmânã în statul de destinaþie ºi datele
de identitate ale persoanei cãreia
urmeazã a-i fi încredinþat minorul,
precum ºi, dupã caz, datele de
identitate ale persoanei cu care se
reîntoarce în România, dacã însoþitorul

Organele poliþiei de frontierã vor
permite ieºirea din România a
minorilor însoþiþi numai dacã se
constatã cã se respectã informaþiile
prevãzute la alin. (1) lit. b) ºi c) ºi la
alin. (4), referitoare la însoþitor, iar în
situaþiile prevãzute la alin. (3), dacã se
constatã cã ruta aleasã pentru deplasare
ºi momentul prezentãrii la ieºirea din
þarã se justificã în raport cu destinaþia,
respectiv cu perioada deplasãrii.“

La articolul 30, dupã alineatul
(6) se introduce un nou alineat,
alineatul (61), cu urmãtorul
cuprins:
(61) Prin excepþie de la prevederile
alin. (1) lit. b) ºi d), declaraþia celuilalt
pãrinte, declaraþia ambilor pãrinþi sau,
dupã caz, a pãrintelui cãruia i-a fost
încredinþat minorul, a pãrintelui care
exercitã singur autoritatea pãrinteascã,
a pãrintelui supravieþuitor sau a
reprezentantului sãu legal, privind
acordul acestora cu privire la efectuarea
de cãlãtorii în strãinãtate la ieºirea din
România, nu este necesarã atunci când
minorul cetãþean român cu domiciliul
sau reºedinþa în þara de destinaþie se
deplaseazã însoþit în condiþiile
prezentului articol, în aceastã þarã.“

La articolul 30, alineatul (7) se
modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:
(7) Declaraþiile prevãzute la alin. (1)
lit. b) ºi d) trebuie sã fie autentificate în
þarã de notarul public, iar în strãinãtate,
de misiunile diplomatice sau oficiile
consulare ale României ori, dacã au fost
date în faþa autoritãþilor strãine, sã

aibã aplicatã apostila conform
Convenþiei cu privire la suprimarea
cerinþei supralegalizãrii actelor oficiale
strãine, adoptatã la Haga la 5 octombrie
1961, la care România a aderat prin
Ordonanþa Guvernului nr. 66/1999,
aprobatã prin Legea nr. 52/2000, cu
modificãrile ulterioare, cu excepþia
celor ce emanã dintr-un stat cu care
România a încheiat tratate, convenþii
sau acorduri de asistenþã juridicã, în
materie civilã sau de drept al familiei,
care prevãd scutirea de supralegalizare.
Declaraþiile trebuie sã fie eliberate
pãrþilor în douã duplicate, dintre care un
duplicat se pãstreazã de cãtre însoþitor,
iar al doilea duplicat însoþeºte
paºaportul minorului.“
La articolul 32 alineatul (1), literele
c), f) ºi g) se modificã ºi vor avea
urmãtorul cuprins:
c) sã nu se încredinþeze minorul
altei persoane decât pãrintelui,
reprezentantului legal sau, dupã caz,
persoanei prevãzute la art. 30 alin. (4)
ori, în cazuri deosebite, autoritãþilor
strãine competente în domeniul
acordãrii de asistenþã ºi protecþie
pentru minori;
f) sã informeze de îndatã ce este
posibil cea mai apropiatã reprezentanþã
diplomaticã sau oficiu consular al
României, în cazul apariþiei unei
situaþii obiective de naturã sã întrerupã
cãlãtoria minorului;
g) în cazul în care nu este posibilã
încredinþarea minorului persoanei
prevãzute la art. 30 alin. (4), sã anunþe
imediat cea mai apropiatã reprezentanþã
diplomaticã sau oficiu consular al
României, în vederea reunificãrii
familiale a minorului sau, dupã caz, sã
se reîntoarcã în România cu acesta.“

 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 medic a fost la Nürnberg pe data de 30 Noiembrie a.c.??

Câºtigãtorul din
numãrul trecut este
IOANA MARIA
IONESCU - VIENA

Rãspuns:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Nume__________________________________________________;
Prenume ___________________________________________________;
Adresa _____________________________________________________
____________________________________________________________
Telefon ___________________________________________________;

Talonul va fi trimis pânã cel târziu ultima zi a lunii în curs pe adresa redacþiei:
DACIA e.V., Petersauracher Straße 39, 90449 Nürnberg
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POARTA
Asearã am bãut. Nu mult. Eu nu beau
mult, eu stau mut, mult.
Am venit acasã mai târziu. Poate a fost
miezul noptii, poate a fost mai târziu sau mai
devreme.
Am venit aºa cum se vine, mai obosit,
cã aºa vin unii...
Poarta era încuiatã, poarta de la intrarea
în curtea casei.
Am uitat, m-am uitat, m-am cãutat, mam gândit, cã am putut gândi, pot gândi.
Trebuie sã sar poarta. Am pus piciorul pe
mânerul clanþei de la uºã, am ajuns pe
poartã, de acolo n-a mai fost mult pânã
dincolo.
Am cãzut, cã aºa mai cade omul...Am
fost obosit. M-am ºi lovit, s-au rupt ºi
pantalonii în cot sau în genunchi, ori în
amândouã locurile. A picat ºi ceva dintr-un
buzunar, care buzunar nu ºtiu ºi nici ce-a
picat.
Dupã ce m-am scuturat, sculat în
picioare, m-am gândit, eu gândesc ºi când
sunt obosit, cã nu e bine cã am sãrit poarta.
Cã doar eu nu sunt beat, doar puþin obosit.
Trebuie sã vinã cineva ºi sã-mi deschidã, sã
mã vadã...cã n-am nimic, sau aproape
...puþin.
Aºa cã dupã ce m-am chinuit, cã te mai
chinui puþin, am sãrit poarta din nou ºi am
ajuns în stradã. Nu de tot, adicã n-am fost
,,omul strãzii". Am ajuns în faþa porþii. Am ºi
cãzut, m-am ºi ...s-a rupt ceva.
Am sunat, am apãsat pe buton, am bãtut
în poartã puþin sau mai mult sã vinã cineva
sã-mi deschidã, dar...Am stat, am aºteptat,
am bãtut, am sunat. Au început sã latre câinii
vecinilor. De venit n-a venit nimeni.
Atunci m-am gândit, cã eu nu am
probleme când sunt beat, bãut, obosit. Eu
gândesc...cât pot.
Am pus picioarele, piciorul, nu ºtiu
care, o mânã pe clanþã ºi am fost pe poartã.
De acolo n-a mai fost mult, sau greu. Am

cãzut, cã de acolo mai ºi... cazi. M-am ºi
lovit puþin, de cãzut parcã a mai cãzut ceva
din buzunar sau de undeva. Cã... ce... nu ºtiu.
Cu mâinile, cu mâna, nu ºtiu care, am gãsit
ceva. Erau chei, le-o fi pierdut cineva. Omul
mai ºi pierde lucruri uneori...
Atunci m-am gândit, cã eu nu am
prob.....dacã am chei trebuie sã intru ca omul
pe ...poartã.
Am cãutat gaura, gaura pentru cheie,
micã mai e gaura ºi era întuneric. La noi pe
stradã nu sunt becuri ºi nici în curte, cineva a
zis cã nu trebuie.
Am gãsit-o, gaura, mai greu însã...da.
Ca un fãcut mi-au cãzut din mânã. Le-am
gãsit, adevãrat dupã un timp, dar eu nu
aveam probleme cu timpul.
Abia am nimerit gaura din nou. Am
gãsit gaura, am avut cheile, m-am chinuit
puþin pânã a intrat o cheie.
Am încercat sã învârt înainte, înapoi
dar n-a mers. Am scos cheie, mi-au cãzut ºi
eu...le-am cãutat. Am gãsit cheile, am mai
încercat dar...n-am deschis.
Aºa cã m-am gãndit, cã eu pot sã
gândesc, când sunt obosit eu pot sã... Am
pus piciorul pe clanþã. Am fost pe poartã. De
acolo de sus, am fost ca ºi trecut. Am cãzut
puþin, s-a mai rupt ceva. M-am sculat în
piciore ºi l-am vãzut lângã mine pe...vecinul
meu. L-am întrebat ce cautã în curtea mea.
El mi-a spus cã nu e curtea mea ºi cã ne
aflãm pe stradã, pe strada noastrã, în faþa
cãºii unde locuiesc. Mi-a mai spus ceva,
ceva de porc, de rusine, cred...parcã. El se
ducea la lucru pentru dimineaþã, pentru
searã, noapte, eu nu pot sã ºtiu. Era treba lui,
eu aveam treaba mea.
Aºa cã m-am gândit, am stat puþin sau
mai mult, dupã care am plecat de unde am
venit asearã sau azi noapte, ca sã-mi caut
cheile.
Am plecat...
Adalbert GYURIS
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 HOROSCOP 
BERBEC
Entuziasmul sentimental este la limita superioarã, dar
nu e un moment favorabil pentru a lua decizii, mai ales
în ceea ce priveºte eventuale schimbãri. O cãlãtorie în
compania fiinþei iubite ar putea reprezenta o excelentã ocazie de
consolidare a relaþiei. Este o perioadã excelentã pentru a-þi exprima
sentimentele.

TAUR
Femeile din Taur vor avea un sfârºit de sãptãmânã
magic ºi plin de bucurii. La bãrbaþii Taur succesul este
direct proporþional cu pauzele. Este momentul sã acordaþi mai puþinã
atenþie activitãþilor din job ºi sã faceþi plimbãri ºi ieºiri cu partenerele
voastre dacã vreþi sã reveniþi pe un trend ascendent!

GEMENI
În cazul în care pânã acum te-ai confruntat cu tot felul
de probleme de sãnãtate, acestea s-ar putea atenua sau
chiar ºi-ar putea gãsi rezolvarea. Promptitudinea în
reacþii te poate ajuta mult în tot ce doreºti sã întreprinzi. Atenþie la
alimentaþie.

RAC
Ai o bunã rezistenþã fizicã, aºa cã sãnãtatea nu-þi va crea
probleme serioase. În schimb, capacitatea de
concentrare nu va fi la nivelul obiºnuit ºi ar fi bine sã te sfãtuieºti cu
un prieten de încredere înainte de a lua decizii. Bea ceaiuri antistres
ºi, dacã se pune problema unei intervenþii chirurgicale, nu amâna.

LEU
Este o perioadã bunã pentru a discuta despre chestiuni
care vã privesc pe amândoi. Dacã vei reuºi sã fii mai
tolerant, mai îngãduitor, vei reuºi sã-þi convingi cu
uºurinþã partenerul sã-þi accepte propunerile. Clipele cele mai plãcute
le vei petrece spre sfârºitul perioadei.

FECIOARÃ
La serviciu te vei confrunta cu situaþii de tot felul, aºa
cã nici nu vei ºti când trece timpul. O propunere de
colaborare va veni oarecum pe neaºteptate ºi se va dovedi
avantajoasã. Oricum, ceva bani vor veni din zona serviciului.

BALANÞÃ
Energia ta fizicã este la limita inferioarã, aºa cã nu te
implica în activitãþi deosebite. Oboseala acumulatã de-a
lungul timpului ar putea duce la migrene sau stãri
febrile. N-ar fi exclus nici sã faci o vizitã de urgenþã la stomatolog.

SCORPION
Vei avea unele discuþii pe teme de interes comun cu
partenerul, dar nu este cazul sã încerci sã-þi impui
punctele de vedere. O problemã de sãnãtate a
partenerului vã va da peste cap planurile; din fericire, în scurt timp se
va dovedi cã nu a fost nimic grav.

SÃGETÃTOR
La slujbã va fi necesar sã finalizezi o activitate la care ai
cam rãmas în urmã. Va trebui sã faci un efort mare, dar
ºansele de reuºitã existã, iar capacitatea ta de a te
mobiliza este peste nivelul obiºnuit.

CAPRICORN
Starea ta generalã nu-þi ridicã probleme deosebite, aºa
cã te poþi angrena în orice fel de activitãþi. În cazul în
care doreºti sã începi un tratament pentru o suferinþã cronicã, þine
cont cã în aceastã perioadã tratamentele naturiste te avantajeazã.

VÃRSÃTOR
Interesul pentru relaþia cu partenerul de suflet este mai
mare ca niciodatã. Eºti mai sensibil ºi foarte dispus sã
faci unele compromisuri, ceea ce nu þi se întâmplã prea
des. Profitã de ocazie pentru a lãmuri unele neînþelegeri mai vechi.

PEªTI
Nu vei fi într-o formã prea bunã ºi ar fi de dorit sã te
gândeºti de douã ori înainte de a face ceva. Poate pãrea
paradoxal, dar canalizarea energiei fizice spre activitãþi
practice îþi va permite sã te relaxezi. Atenþie, existã riscul de a suferi
mici accidente!
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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
Subînchiriez o camerã mare mobilatã pentru 2/3
persoane în Germania- Fürth. Toate condiþiile (baie ºi
bucãtãrie). Telefon: 01520274 22 00
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.

Cântec, joc ºi voie buna cu duetul
VALERIA STOIAN ºi Charly TM
Tel. 0171-404.8002
Închiriez apartament cu 2 camere în Frankfurt am
Main, complet mobilat ºi utilat, zonã centralã, în apropiere
de gara centralã. Relaþii la telefon: 015784523637 sau
015143435201. Rog seriozitate.
Vând casã 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.

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

Caut familii sau persoane în vârstã- cetãþeni
germani pentru îngrijire. Telefon: 0151 43510905

LOCURI DE MUNCÃ

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!

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

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

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)65
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

noiembrie - decembrie 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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