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Ziar distribuit în Austria, 
Belgia, Germania ºi Olanda

Erscheint in:  Belgien, Deutschland,
Niederlande und Österreich 

O delegaþie multiculturalã din Germania ºi Italia
a poposit în Dealul Copoului, primitã ºi

înconjuratã cu multã dragoste în Parcul Copou
de scriitorii ieºeni Mihai Batog-Bujeniþã ºi Dan

Teodorescu, colegi de cenaclu în cadrul
Asociaþiei Literare Pãstorel Iaºi ºi colaboratori
permanenþi la publicaþia "Vocea Ta" ºi Agenþia
de ªtiri "Aºii Români", ambele cu sediul central
la Nürnberg, în Germania.  În fruntea invitaþilor
de peste hotare s-a aflat doamna Ionela van

Rees-Zota, nimeni alta decât managerul celor
douã publicaþii amintite.

Germanca de origine românã

Ionela van Rees-Zota, de la teiul lui
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Program pentru susþinerea
profesorilor de 
limba germanã

În atenþia lucrãtorilor
români din Austria 

Nu rataþi Muzeul Magritte
din Bruxelles

„Apparatus 22” la Muzeul
Stedelijk din Amsterdam
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Eminescu la Palatul Culturii din Iaºi



Sãnãtatea este darul cel mai
frumos ºi mai bogat pe care natura
ºtie sã îl facã, este bunul cel mai de
preþ al nostru. Aºa cum spunea
Hipocrate  “Sãnãtatea este o
comoarã pe care puþini ºtiu sã o
preþuiascã, deºi aproape toþi se nasc
cu ea”. 

Sãnãtatea e comoara cea mai
uºor de pierdut ºi tot mai rãu pãzitã
de oamenii contemporani. Viaþa tot
mai agitatã, stresul zilnic, ruperea ºi
îndepãrtarea de naturã, alergãtura
permanentã , concentrarea pe
valorile materiale, sedentarismul,
tehnologiile moderne, etc. ne fac sã
uitãm cã nimic nu-i mai de preþ pe
lume ca sãnãtatea. Înþelegem acest
lucru, doar dupã ce am pierdut-o.
Existã o afirmaþie ce spune cã
„jumãtate de viaþã, omul consumã
sãnãtatea sa pentru a câºtiga toþi
banii, iar în timpul rãmas - consumã
toþi banii pentru ca sã-ºi reîntoarcã
sãnãtatea pe care a pierdut-o”.

Oricât de însemnate sunt
bunurile materiale ºi realizãrile
profesionale ale noastre, dacã nu
suntem sãnãtoºi nu putem fi fericiþi,
deoarece fericirea constã, în primul
rând în sãnãtate. Atâta timp cât
suntem sãnãtoºi ne putem bucura

de toate frumuseþile pe care ni le
oferã viaþa.

Sãnãtatea este moºtenirea
noastrã, dreptul nostru. Ea este
uniunea totalã dintre minte, suflet ºi
trup ºi este naturalã. Suntem creaþi
dupã chipul ºi asemãnarea lui
Dumnezeu. Tatãl Ceresc ne-a
binecuvântat pe fiecare în parte cu
încã o valoare ºi anume cu trupul
nostru. Trupul nostru este opera lui
Dumnezeu “ Nu ºtiþi cã voi sunteþi
Templul lui Dumnezeu, ºi cã Duhul
lui Dumnezeu locuieºte în voi ? “ (1
Corinteni 3:16).  Sã avem grijã de
aceastã mare ºi valoroasã operã a
Creatorului Suprem; sã ne îngrijim
trupul ºi sã-l pãzim de orice i-ar
putea face rãu.

Pe lângã trup trebuie sã avem
grijã de minte ºi de suflet. Sã avem
mereu în minte gânduri bune.
Gândul reprezintã viaþa. Gândurile
noastre creeazã mediul înconjurãtor
ºi lumea noastrã. Dacã avem
gânduri sãnãtoase, ne putem pãstra
sãnãtatea. 

Pãrintele Tadei, unul din marii
duhovnici ai Serbiei spunea : ”Cum
îþi sunt gândurile aºa îþi este ºi
viaþa”.

Sãnãtatea sufletului o pãstrãm

prin rugãciune, pentru cã
rugãciunea ne pune în legãturã cu
Dumnezeu. Ea înseamnã unirea
noastrã cu Dumnezeu, comunicarea
noastrã cu El. Rugãciunea fãcutã
din toatã inima ne dã un sentiment
de liniºte, pace ºi bucurie interioarã,
iar pacea din sufletul nostru alungã
orice tristeþe.

Sã-þi cunoºti nevoia de sãnãtate
ºi sã-þi corectezi deprinderile de
viaþã, este totuna cu a te îndrepta
cãtre Dumnezeu. Pentru cã El vrea
ca noi sã fim sãnãtoºi.

Sãnãtatea se pãstreazã ºi se
recãºtigã cu rãbdare, disciplinã ºi
consecvenþã.

Valeriu Popa spunea cã
”încãlcarea legilor naturale care ne
guverneazã existenþa, care ne
condiþioneazã viaþa ºi activitatea,
ne conduce la o sãnãtate deterioratã.
Însã, tot el spunea ca “totul este
posibil”. Este posibil sã fim
sãnãtoºi, sã devenim sãnãtoºi,
schimbându-ne modul de hrãnire,
modul de gândire, modul de viaþã.
Este posibil sã ne întoarcem la
Dumnezeu ºi la alimentaþia naturalã
pe care El ne-a lãsat-o. Pe lângã
legile morale ale lui Dumnezeu,
trebuie sã respectãm ºi legile
naturale ale lui Dumnezeu.”

Sã încercãm sã ne pãstrãm
sãnãtatea pentru ca ea este ca o
podoabã de aur pentru noi, având o
valoare nepreþuitã!

Dragii noºtri cititori sã vã
dãruiascã Bunul Dumnezeu multã
sãnãtate (…cã-i mai bunã decât
toate) ºi sã vã dea înþelepciunea
necesarã pentru a avea grijã de ea!

SÃNÃTATE MULTÃ ªI SÃ
VÃ BUCURAÞI DE EA!

Adriana-Lucia Ciugudean
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Sãnãtatea - comoara
cea mai de preþ

Ador
piersicile!
Voi ce
alegeþi ?

Cele mai proaspete cercetãri din
domeniul ºtiinþelor spirituale ºi  ale
practicilor medicinii alternative se aflã într-
o continuã competiþie determinatã de
gãsirea unui remediu universal pentru
menþinere a sãnãtãþii umane pe trei
coordonate:  trup, minte ºi suflet. Se
vorbeºte, în esenþã, despre necesitatea
dobândirii armoniei între  aceste elemente
prin practicarea unui regim de viaþã sãnãtos
care include : o disciplinã a alimentaþiei, o
armonie a minþii ºi dezvolaterea vieþii
spirituale. Dacã disciplina minþii se referã
la practicarea unor metode de
managementul  stresului sau aplicarea unor
tehnici de meditaþie, regimul de viaþã
sãnãtos  are în vedere respectatrea unei
agende alimentare care aºeazã fructele în
topul prioritãþilor culinare.  

Nimic mai simplu! Este varã,  este
vremea vacanþelor, a abundenþei vegetale ºi
achiziþionãrii fructelor de sezon. Efectul
consumului regulat de fructe asupra
organismului este binecunoscut. Iatã de ce,
mai mult sau mai puþin conºtient, în
perioada estivalã, ºi nu numai, alegerea
fructelor, atât de darnice cu organismul
uman, este o variantã înþeleaptã.

Eu, spre exemplu, ador piersicile ºi
nectarinele. Le prefer pentru aroma
inconfundabilã, pentru textura bogatã în
fibre ºi culoarea portocalie miezului,
portocaliul fiind un indiciu al prezenþei
betacarotenului.  Le savurez cu o satisfacþie
fãrã precedent iar organismul meu se
bucurã ºi îmi mulþumeºte pentru cã îi ofer
un ospãþ regesc bogat în vitamine ca:
vitamina A, vitamina C, vitaminele B3, B5,
vitamina E ºi minerale precum: fier,
magneziu, iod, selenium, potasiu, zinc.
Consumul piersicilor proaspete mã fereºte
de bolile cardiovasculare, previne cancerul
ºi împiedicã apariþia bolilor psihice
degenerative.  Le apreciez pentru efectele
antiseptice, pentru faptul cã mã hidrateazã
ºi mã bine-dispun. Existã dovezi cã
piersicile au un efect afrodiziac ºi sporesc
fertilitatea. 

Desigur, savurând aceste fructe
originare din Persia, nu îmi aduc aminte de
beneficiile mai sus enumerate ºi nu mã
gândesc la faptul cã piersicile îmi sporesc
apetitul.  Dimpotrivã, mã las purtatã de
simfonia simþurilor ºi savurez fiecare
îmbucãturã cu satisfacþia pe care o oferã
gustul fericirii, mângâierea verii, a
vacanþelor savuroase ºi de ce nu, a soarelui
de dimineaþã, dulce, liniºtitor.

Liliana Moldovan

EEDDIITTOORRIIAALL



Primãria Municipiului Iaºi va organiza o
serie de manifestãri dedicate Zilei Diasporei
(15 august). Astfel, în perioada 14-16 august,
în Municipiul Iaºi vor avea loc mai multe
evenimente în care vor fi implicaþi ieºeni din
afara graniþelor României. Principalul
partener al Primãriei în acest proiect este
AVISSO.

Luni, 14 august, începând cu ora 19.00,
români din Diaspora, reprezentanþi
RePatriot, antreprenori, autoritãþi locale ºi
personalitãþi ale Iaºului, vor participa la un
dineu. Cu acest prilej vor avea loc discuþii
privind problema migraþiei românilor talentaþi
ºi oportunitãþi de întoarcere acasã. În
programul de marþi, 15 august, figureazã
participarea la slujba religioasã sãvârºitã cu
ocazia sãrbãtorii Adormii Maicii Domnului,
la Catedrala Mitropolitanã, ºi vizitarea
Muzeului Mitropolitan. Va urma dejunul
„Împreunã pentru Iaºi”, ocazie de prezentare
ºi punctare a unor oportunitãþi locale ºi de
cunoaºtere reciprocã a invitaþilor, ºi conferinþa
RePatriot, eveniment care va avea loc în Sala
Voievozilor din cadrul Palatului Culturii Iaºi.
Seara se va încheia cu o searã culturalã
româneascã ºi o recepþie. Miercuri, 16 august,
este programatã o vizitã la Centrul DIFAIN
CSA („Diminuarea iniþialã a fenomenelor
actuale întâmpinate în nesupravegherea
copiilor singuri acasã”), urmatã de un tur
turistic ºi de business al Iaºului cu accent pe

zone de investiþii ºi de dezvoltare start-up-uri.
De asemenea, reprezentanþii Primãriei vor
realiza o prezentare a mediului de afaceri din
Iaºi, precum ºi oportunitãþi de investiþii ºi
cooperare între românii din diaspora ºi laºi.
Seria evenimentelor se va încheia cu o sesiune
de concluzii, eveniment care va avea loc în
Sala „Vasile Pogor” din cadrul Primãriei
Municipiului Iaºi, ulterior fiind programate ºi
discuþii cu presa. Este al doilea an când
Primãria Municipiului Iaºi organizeazã
manifestãri dedicate ieºenirlor din diaspora.

Invitaþia adresatã de primarul Mihai
Chirica tuturor ieºenilor din Diaspora

Dragi ieºeni de pretutindeni, dragi
prieteni,

La fel ca fiecare dintre dumneavoastrã,
sufletul mi-a rezonat de emoþie ºi mândrie
când am aflat de gestul nobil al ieºeanului
nostru Florin Morariu de la Londra, care a pus
viaþa altora mai presus de propria viaþã ºi
pentru care singura dorinþã a fost aceea de a
ajuta, de a acþiona, de a salva. O lecþie de
onoare, de omenie, de dãruire.

Oameni ca Florin sunt eroii noºtri de
fiecare zi, exemple de viaþã ºi prilej de
reflecþie asupra rolului nostru în aceastã lume
atât de fragilã ºi din ce în ce mai greu de
protejat. Iaºul este oraºul în care Florin ºi alte
mii de ieºeni rãspândiþi în toate colþurile lumii
trebuie sã se regãseascã mereu ACASÃ.
Oraºul din care sã nu mai doreascã sã plece

niciodatã. Oraºul la care sã simtã cã se pot
întoarce, oricând, cu speranþa cã nimic nu e
imposibil, nimic nu e pierdut, nimic nu e prea
greu. În fiecare an, în luna august, sãrbãtorim
împreunã românii de pretutindeni. Vã invit sã
veniþi anul acesta la Iaºi, pe 15 – 16 august,
când Primãria Municipiului Iaºi, prin Biroul
Diaspora recent înfiinþat în cadrul structurilor
municipalitãþii, va organiza, împreunã cu
Fundaþia Romanian Business Leaders,
Conferinþa REPATRIOT la Palatul Culturii
din Iaºi. Nu dorim sã fie o conferinþã festivistã
ºi alcãtuitã în sensul clasic al unor simple
înºiruiri de discursuri lipsite de substanþã ºi de
finalitate, ci ne propunem sã fie un moment
frumos al regasirii ieºenilor de pretutindeni în
jurul unor proiecte durabile pentru Iaºi.

Vã aºtept sã veniþi cu experienþa ºi ideile
dumneavoastrã despre un Iaºi mai
performant, mai modern, mai aproape de
nivelul de educaþie ºi de civilizaþie pe care îl
aºteptaþi de la oraºul nostru.

Trebuie sã contribuim, ÎMPREUNÃ,
pentru ca fiecare zi sã fie, pentru fiecare dintre
noi, o sãrbãtoare a sufletelor noastre.

Oriunde sunteþi în lumea asta mare, nu
sunteþi singuri, ci aveþi în Iaºi un loc special în
care fiecare dintre noi ne regãsim cu aceeaºi
dragoste, deopotrivã. IA?UL ESTE ACASÃ!

Mihai CHIRICA
Primarul Municipiului Iaºi

Sursa: http://curierul-iasi.ro
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Sãrbãtoarea Diasporei: “Iaºul este acasã!”

Program pentru
susþinerea profesorilor
de limba germanã

La 29 iunie 2017, ambasadorul Cord
Meier-Klodt ºi directorul executiv al
Fundaþiei Saxonia Harald Sifft au semnat,
în prezenþa preºedintelui Comisiei pentru
învãþãmânt a Forumului Democrat al
Germanilor din România, Martin
Bottesch, un contract de finanþare a
proiectului Fundaþiei Saxonia pentru
susþinerea cadrelor didactice din
învãþãmântul în limba germanã din
România. Anul acesta, Ministerul Federal
al Afacerilor Externe pune la dispoziþia
programului suma de 1,25 milioane euro
pentru recompensarea eforturilor cadrelor
didactice în vederea menþinerii
învãþãmântului în limba germanã din
România. De asemenea, pentru
îmbunãtãþirea calitãþii învãþãmântului în
limba germanã, din aceastã sumã vor fi
sprijinite ºi diferite programe de formare
precum ºi achiziþionarea de materiale
didactice.

Reprezentanþele Republicii
Federale Germania în România

Studioul „Euphorion” al
Naþionalului clujean a gãzduit
duminicã, 18 iunie 2017,
spectacolul actorului, director al
Teatrului de Pãpuºi „Puck”,
Emanuel Petran, absolvent al
clasei de regie a Universitãþii de
Arte din Târgu Mureº, pe textul
lui Eugen Cojocaru, Adam, Eva
ºi…, o producþie a Mario Dance
Atelier.

Scriitor ºi jurnalist, Eugen
Cojocaru s-a remarcat în lumea
literarã din România ºi
Germania, ca autor al mai
multor romane, volume de
poeme, povestiri, o carte de
istoria ºi teoria artei,
desfãºurând, în paralel, ºi o
intensã activitate jurnalisticã.
Ca dramaturg a semnat mai
multe piese de teatru, The
Windoors, Mafia ºi artistul,
Neanderthal Stylin. Scrisã în
2011, Adam, Eva ºi… a
„vãzut” luminile rampei sub
forma teatrului radiofonic, atât
în România, cât ºi în Germania.

Piesa, dupã cum spune ºi
titlul, este o reinterpretare a
mitului Genezei, în care
Dumnezeu, plictisindu-se de
moarte, dupã ce a creat totul ºi
totul era bun, l-a fãcut pe om:
un vlãjgan împiedicându-se în
propriile picioare, care dupã ce

învaþã sã meargã ºi mai ales sã
gândeascã, îi creeazã tot felul de
probleme „tãticuþului”,
punându-i întrebãri dintre cele
mai stingheritoare. Emanuel
Petran a imaginat un decor
epurat de elemente inutile.
Mãrul Paradisiac are aninate de
ramuri nu doar fructe, ci ºi
planetele sistemului solar, iar
locul în care a creat totul este un
laborator ascuns privirilor
(scenografia: Elena Ilash). Pus
în încurcãturã de creaturã, tatãl
îºi aflã scãparea evadând în
lumea de el creatã. Lipseºte
douã, trei sute, ba chiar o mie
cinci sute de ani. Totul depinde
de dificultatea dilemei în care l-
a pus unicul locuitor al Raiului.
În tot acest rãstimp, Adam
învaþã, numeºte lumea din jur,
meºtereºte un mãsurãtor al
timpului, dar, în cele din urmã,
se plictiseºte îngrozitor. Revenit
din periplul interstelar, tatãlui îi
vine ideea de a-i face un
însoþitor fiului. Dar nu de
acelaºi sex, ca sã nu „se sfâºie
între ei”. Spre deosebire de ceea
ce ºtiam, aici Eva nu se naºte
din coasta lui Adam, ci este
meºteritã în laboratorul
misterios. Problemele se
înmulþesc. Liniºtea creatorului
s-a dus ºi el este nevoit sã plece

din nou, dar nu înainte de a le
interzice celor doi sã pãtrundã
în misterioasa încãpere
plãsmuitoare de minuni.
Interdicþia este încãlcatã ºi cei
doi, descoperindu-se, devin la
rândul lor creatori – ai unui
copil. Actorii Teatrului „Puck”,
Cãlin Mureºan în rolul tatãlui,
Andreea Bolovan în acela al
Evei ºi Ionuþ Constantinescu în
cel al lui Adam, se achitã onest
ºi cu umor de sarcinile
încredinþate. Cãlin Mureºan
este când un tatã plictisit, când
unul excedat de sarcinile pe
care el singur ºi le-a impus.
Andreea Bolovan este o Evã
atotºtiutoare, încã de la prima
apariþie, spre deosebire de

Adamul lui Ionuþ Constan-
tinescu, neºtiutor, dar dornic de
a învãþa de toate.

Geneza, în scrierea lui
Eugen Cojocaru ºi regia lui
Emanuel Petran este o poveste
agreabilã, desprinsã din
realitatea unui cuplu al zilelor
noastre. Tatãl, mereu ocupat,
mereu solicitat de lucruri infinit
mai importante decât creºterea
copiilor, nu se simte deloc
responsabil în educarea lor sau
doar atât cât sã-i conecteaze la o
tabletã de pe care aflã singuri de
toate. Un exemplu de simplitate
ºi mãsurã, de sinceritate
rãsplãtitã de râsul sãnãtos ºi la
fel de sincer al spectatorilor.

Eugenia SARVARI

Adam, Eva ºi...



Pe data de 11 iulie 2017,
la Bruxelles s-a organizat una
dintre cele mai importante
dezbateri din aceastã sesiune,
unde mai mulþi români din
Diaspora ºi România au fost
invitaþi. S-a vorbit despre
lansarea proiectului „Rãdã-
cini“, o platformã care sã
sprijine românii din diaspora
sã investeascã în România,
fie pentru a se reîntoarce
acasã, fie doar pentru a da un
folos banilor munciþi ºi
economisiþi în strãinãtate.
Este un parteneriat cu
Biserica Ortodoxã, Camere
de Comerþ ºi Industrie (Iasi,
Neamþ, Vaslui), GAL-uri ºi
ong-uri. Acest Proiect a fost
susþinut ºi de Doamna
comisar european Corina
Creþu, care a fost prezentã la
acest eveniment. 

„Demnitatea unei þãri stã

în suma demnitãþilor indivi-
duale ale cetãþenilor sãi. 

„România demnã în
Europa“ prinde contur. Avem
lucrurile puþin mai clare dupã
aceastã întâlnire, au apãrut
noi idei, noi posibile soluþii,
dar drumul pânã la o strategie
coerentã este încã lung!- a
afirmat europarlamentarul

Cãtãlin Ivan. 
Seara s-a încheiat cu o

cinã de lucru unde s-au legat
parteneriate ºi colaborãri noi,
cu promisiunea ca în luna
octombrie sã mai existe o
întâlnire de proporþii la Iaºi,
unde se va continua ideile
care au fost lansate acum.

Ionela van Rees- Zota
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Povestea de succes a
echipei lui Klaus Gross de
consilieri financiari a început în
aprilie 2015 când acesta a
deschis primul sãu birou de
prezentare în oraºul
Schwabach, la ca. 20 km de
Nürnberg. 

Vocea Ta: Klaus, apro-
ximativ acum 2 ani ai deschis
primul birou de consiliere în
Schwabach. Cum au fost
începuturile? 

Klaus Gross: Începutul a
fost plin de elan cu o
deschidere oficialã a biroului
nostru, alãturi de primarul
oraºului Schwabach ºi a altor
persoane importante din

domeniul bãncilor ºi al
asigurãrilor cât ºi al presei. În
echipa mea se aflau în acel timp
patru consilieri ºi o secretarã. 

VT: Între timp aþi ajuns o
echipã mare ºi valoroasã.
Cum a fost posibil acest lucru,
mai ales într-un timp atât de
scurt?

KG: Da într-adevãr, în
scurt timp numãrul de
consilieri a crescut vertiginos,
fiind o meserie foarte
interesantã, plinã de
diversificare cu posibilitãþi de a
face carierã uriaºã. Dupã un an,
deci în aprilie 2016, am deschis
un al doilea birou în
Schwabach, ajungând la un

numãr de 20 de consilieri
financiari.  

KG: Dar povestea merge
mai departe, din câte ºtiu ...  

KG: Desigur, pânã la
sfârºitul anului 2016 un numãr
tot mai mare de tineri foarte
motivaþi au luat parte la un
interviu de compatibilitate în
birourile noastre, dupã care am
dublat numãrul consilierilor la
40. 

VT: Ce face meseria de
consilier financiar atât de
interesantã? 

KG: O întrebare foarte
bunã. Ca ºi consilier financiar
eºti "medicul de casa" pentru
oameni, în privinþa finanþelor ºi
asigurãrilor ºi acest fapt se
bazeazã pe încredere. Este o
meserie de viitor tot mai
importantã, într-o lume în care
consilierii bãncilor de exemplu,

sunt înlocuiþi de automate
bancare. Dar oamenii au nevoie
de oameni pentru a se sfãtui.
Aceastã experienþã o practic de
20 ani. 

VT: Ce ne poþi spune din
punct de vedere al carierei
personale? 

KG: În ziua de astãzi este
tot mai greu sã faci carierã într-
o companie. În compania
noastrã DVAG, avem un
sistem de carierã foarte simplu:
înveþi, eºti harnic ºi înaintezi.
Ca dovadã, numãrul crescând
al echipei noastre. Partea
frumoasã este cã nu trebuie sã
vii din domeniul finanþelor ci
avem un sistem de ºcolarizare
care este bazat pe voinþa de a
învãþa neîncetat lucruri noi ºi în
a da randament. 

VT: Dupã cum ºtim, faceþi
ºi multe acþiuni pentru clienþii

voºtri? 
KG: Da, în octombrie

2016 am organizat evenimentul
"Clientii devin prieteni" care a
avut un succes deosebit, mai
ales prin faptul cã am fost
susþinuþi de Platforma
Culturalã Aºii Români
reprezentatã prin doamna
Ionela van Rees Zota. Sponsor
principal am fost ºi la lansarea
cãrþii Lilianei Moldovan cu o
temã importantã ("Oameni de
succes cu dizabilitati") ºi alte
sponsorizãri pe plan cultural. 

VT: Care mai sunt þelurile
voastre? 

KG: Din septembrie 2017
mai deschidem un al 3-lea
birou în Schwabach, pentru cã
numãrul de clienþi, mai ales de
români, creºte neîncetat,
serviciul unui consilier
personal pentru oameni devine
tot mai valoros, iar noi mai
cãutãm oameni motivaþi,
dornici sã-ºi construiascã o
carierã. Dorinþa mea ar fi sã
mai gãsim încã 15-20 de
persoane compatibile pentru
clienþii noºtrii majoritari veniþi
din România sau alte þãri
europene. 

VT: Dragã Klaus, ziarul
"Vocea Ta" precum ºi cititorii
ziarului nostru îþi dorim mult
succes pe viitor . 

KG: Mulþumesc mult. 

Pentru  noi succesul este ceva normal...

Români din Diaspora, veniþi sã investiþi în România!



Într-o frumoasã ºi cãlduroasã zi de 30 mai
2017, municipiul Iaºi, o strãveche capitalã
culturalã ºi spiritualã a Moldovei din dreapta
Prutului ºi României a avut oaspeþi de seamã. O
delegaþie multiculturalã din Germania ºi Italia a
poposit în Dealul Copoului, primitã ºi înconjuratã
cu multã dragoste în Parcul Copou de scriitorii
ieºeni Mihai Batog-Bujeniþã ºi Dan Teodorescu,
colegi de cenaclu în cadrul Asociaþiei Literare
Pãstorel Iaºi ºi colaboratori permanenþi la
publicaþia "Vocea Ta" ºi Agenþia de ªtiri "Aºii
Români", ambele cu sediul central la Nürnberg, în
Germania.  În fruntea invitaþilor de peste hotare
s-a aflat doamna Ionela van Rees-Zota, nimeni
alta decât managerul celor douã publicaþii
amintite, "flancatã" în permanenþã de cel de-al
treilea sãu fiu, Berti, mereu dornic sã afle lucruri
noi ºi mereu avid dupã îngheþata româneascã, ca
orice copil de altfel!

În Parcul Copou, plin de un public numeros,
am putut admira Obeliscul celor Patru Lei,
monument ridicat în cinstea Regulamentului
Organic, strãvechiul Tei al poetului naþional
Mihai Eminescu, acolo unde toatã lumea s-a
fotografiat cu mare grijã printre grupurile de elevi
care erau în "drumeþie" în Copoul ieºean ºi am
vizitat apoi ºi Muzeul "Mihai Eminescu", acolo
unde "holograma" prietenului Ion Creangã ne-a
încântat privirile ºi urechile, prin vorbe de duh
rostite peste veacuri!

În cartea de oaspeþi a Muzeului Eminescu,
germanca de origine românã Ionela van Rees-
Zota a menþionat urmãtoarele cuvinte de suflet,
printre ele fiind ºi o poezie scrisã în anii de liceu,
dar mereu de actualitate: 

"Am stat câteva momente în acest loc, dar
pot spune cã pe tot parcursul am simþit un ghem
în stomac. Emoþii? Transpunere în trecut?
Gânduri ºi imaginãri? Toate la un loc!

Mã simt micã-micã în faþa acestui
MASTODONT!

<Cu chip curat ºi pãrul rãvãºit,
Iar inima lui veºnic vie, 
De toþi românii el a fost slãvit,

Ne lumineazã ºi acum ca o fãclie...
..............................................
De este searã, noapte sau în zori,
De uiþi pe cer ºi vezi luceferi noi,
Dar unul þi se pare mai domnesc,
E însuºi Eminescu românesc!>". 
Dupã Copoul nostru drag, am trecut în zona

pietonalului ªtefan cel Mare ºi Sfânt, acolo unde
primul popas l-am fãcut la Palatul Roznovanu,
adicã la sediul Primãriei Municipiului Iaºi. 

Întâmpinaþi de gazdele noastre de la Primãria
ieºeanã, Adina Stoleru (de la Biroul Diasporã) ºi
Lucian ªchiopu (redactor la publicaþia "Curierul
de Iaºi"), am vizitat clãdirea ºi sala mare de
ºedinþe de la etajul I, acolo unde Consiliul Local
ia cele mai pertinente hotãrâri în ceea ce priveºte
viaþa comunitãþii locale. Am mai primit materiale
promoþionale cu municipiul Iaºi, dar ºi invitaþia ca
Agenþia de ªtiri "Aºii Români" ºi ziarul "Vocea
Ta" (care se distribuie în Germania, Austria,
Belgia, Olanda) sã aibã o reprezentare la nivel
înalt în cadrul Zilei Diasporei, din 15 august 2017.
Menþionãm cã în perioada 14-16 august 2017,
Primãria ieºeanã va organiza o serie de

manifestãri dedicate Zilei Diasporei, unde vor
avea loc mai multe evenimente în care vor fi
implicaþi ieºeni din afara graniþelor României.
Principalul partener al Primãriei în acest proiect
este AVISSO, iar invitaþia de participare a fost
acceptatã cu mare plãcere de managerul general
Ionela van Rees-Zota ºi redactorul publicaþiei din
zona ieºeanã, jurnalistul Dan Teodorescu. 

Invitaþia de participare la acest evenimente,
adresatã românilor de primarul ieºean Mihai
Chirica, se încheie cu urmãtoarele cuvinte:
"Oriunde sunteþi în lumea asta mare, nu sunteþi
singuri, ci aveþi în Iaºi un loc special în care
fiecare dintre noi ne regãsim cu aceeaºi dragoste,
deopotrivã. IAªUL ESTE ACASÃ!". 

Dupã vizita de la Primãrie, am trecut strada
spre Mitropolia ieºeanã, acolo unde întreaga
delegaþie româno-germano-italianã s-a închinat la
Sf. Parascheva, pentru binele nostru, al tututor.

Un scurt popas la Cofetãria Mitropoliei
ieºene, unde ne-am îndulcit cu cele "necesare" ºi
acolo unde Berti cel mic a legat noi prietenii cu
copiii ieºenilor din zonã, a fost de bun augur, mai
ales cã, printr-o întâmplare fericitã, ne-am întâlnit

ºi am purtat mai multe discuþii culturale ºi cu
graficianul de renume internaþional Eduard
Mattes, aflat într-un scurt sejur la el acasã, la Iaºi,
dupã ce trãieºte de mai mulþi ani în Israel, dar ºi cu
pictoriþa Mariana Stratulat, ambii fãcând "casã
bunã" ºi cu Dan Teodorescu, în cadrul lansãrii
cãrþii "Regi ºi Regine la Palat", de peste puþine
zile. 

O micã discuþie ºi cu un domn "motociclist"
plin de zel, de fapt consilierul europarlamen-
tarului ieºean Cãtãlin Ivan, a fãcut ca timpul sã
zboare ca "fulgerul" ºi sã ne aminteascã la toþi cã
trebuie sã ajungem ºi la Palatul Culturii, simbolul
Iaºului, acolo unde în acest an s-a desfãºurat ºi
Campionatul Mondial ªcolar de ªah, cu
participarea a peste 570 de elevi din peste 40 de
þãri ale lumii, printre concurenþi fiind ºi debutantul
de numai 8 ani, Gabriel Teodorescu, nepotul cel
mic al lui Dan Teodorescu, care a terminat
competiþia pe un loc onorant în clasamentul
mondial, la categoria de vârstã superioarã, de 9
ani. 

În sfârºit, dupã ce am parcurs pietonalul pe
jos ºi ne-am oprit, mai ales... doamnele, la
diferitele standuri cu produse tradiþionale, am
ajuns, cu primii stropi de ploaie în spate ºi la
intrarea de la Palatul Culturii. Am admirat ºi
fotografiat magnificul hol de la intrarea de la
parter, cã mai mult nu s-a putut la acea orã de
închidere de obiectivului turistic ºi am ieºit din
nou în aer liber, acolo unde mai mult ca sigur cã...
statuia lui ªtefan cel Mare ºi Sfânt ºi tunurile de
pe vremea lui au "speriat" ploaia, care s-a oprit
instantaneu, de fapt aºa cum ºi pornise. 

Ne-am luat cu toþii la revedere, ne-am pupat
pe obrãjiori conform tradiþiei... româneºti, iar
oaspeþii de peste hotarele Iaºului au fost la unison
în cuvinte de final: "Ne-a plãcut totul! ªtim cã nu
am putut vedea tot Iaºul ºi de aceea vom reveni!
Cu mare plãcere! Sã nu ne uitaþi cã nici noi nu vã
vom uita!". 

La revedere - Auf Wiedersehen -
Arivederrci!

DAN TEODORESCU
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Vino sã descoperi
Gustul de acasã în

65199 Wiesbaden-Dotzheim  Dörrgasse 5
Program 
Luni-Sâmbãtã
10:00-20:00
Telefon: 015171633196

63452 Hanau  Lamboystr 15 A
Program
Luni-Sambãtã
8:30-21:00
Telefon: 061813041399

În Hanau, la aceeaºi adresã, avem ºi
depozit en-gross

Germanca de origine românã Ionela van Rees-Zota,
de la teiul lui Eminescu la Palatul Culturii din Iaºi
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Cei 15 manageri ºi antreprenori din

delegaþia românã au întâlnit 18

companii ºi organizaþii bavareze, din

domeniul panificaþiei, morãritului ºi

patiseriei.

Timp de 5 zile, în perioada 19-23

iunie 2017, FNTM a organizat misiunea

economicã „Tehnologii moderne în

industria de morãrit, panificaþie ºi

patiserie“ împreunã cu partenerul

german, Herbertz Dairy Food Service, în

Germania.

Misiunea s-a desfãºurat în cadrul

Programului „Bayern - Fit for

Partnership”, susþinut de Ministerul

pentru Economie ºi Media, Energie ºi

Tehnologie din landul Bavaria, prin

Bayern International.

În componenþa delegaþiei române

din acest an au participat 15 persoane

de conducere, din 14 companii ºi

asociaþii din industria de morãrit,

panificaþie ºi patiserie, selectate de

Ministerul de Economie din Bavaria.

- Adam Tudor, Director General, SC

TIMO SERV SRL

- Ambrosie Dãnuþ - Gabriel, Inginer,

SC PATI-PAN MARIANO SRL

- András Ignác, Director General,

SC HARMOPAN SA

- Ciocan Andronic Dorin Neculai,

?ef unitate panificaþie, SC PAMBAC SA

- Chiº Maria Simona, Consultant

sisteme de calitate, SC LA CASA

RISTORANTE PIZZERIA PANE DOLCE

SRL

- Constantin Gheorghe,

Administrator, SC GEOIL EXIM SRL

- Gîrbea Gheorghe, Asociat unic-

Manager, SC LIDO GIRBEA SRL

- Irimia Mihaela Camelia, CEO, SC

BAKERY STREET SRL

- Mareº Cristina Georgeta, Director

economic - Administrator, SC

PATISERIA TINERETULUI SRL

- Pamfil Vasilicã Ciprian, Asociat -

Administrator, SC V&G OIL 2002 SRL

- Pistol Maria, Director tehnic, SC

DOBROGEA GRUP SA

- Popa Constantin, Manager, SC

VITOSA SRL

- Sotre Dan, Director adjunct -

Responsabil producþie, SC LIDAS SRL

- Vîrvorea Nicoleta Luiza, Manager

divizie tehnic cercetare, SC DOBROGEA

GRUP SA

- Voica Victoriþa Daniela, Director

tehnic, ROMPAN

Pe parcursul celor 5 zile, cei 15

manageri români din cadrul companiilor

ºi asociaþiilor din domeniul panificaþiei,

morãritului ºi patiseriei au întâlnit 18

companii ºi organizaþii bavareze. 

Ziua 1

Managerii au fost întâmpinaþi de

cãtre Herbertz Dairy Food Service ºi

Bayern International la sediul companiei

MIWE. Dupã o scurtã prezentare a celor

doi parteneri, delegaþia a început prima

vizitã.

MIWE Michael Wenz GmbH este o

companie între liderii de piaþã în

domeniul cuptoarelor, a sistemelor de

refrigerare/rãcire ºi a echipamentelor de

automatizare pentru industria de

panificaþie. În cadrul vizitei, managerilor

români le-a fost prezentatã compania,

metode de tratare a aluatului, procese de

automatizare, echipamente ºi tehnologie

de panificaþie, echipamente second-

hand ºi o demonstraþie de coacere.

Delegaþia românã organizatã de

FNTM în Germania s-a încheiat cu

succes! Cei 15 manageri ºi antreprenori

din delegaþia românã au întâlnit 18

companii ºi organizaþii bavareze, din

domeniul panificaþiei, morãritului ºi

patiseriei. Timp de 5 zile, în perioada 19-

23 iunie 2017, FNTM a organizat

misiunea economicã „Tehnologii

moderne în industria de morãrit,

panificaþie ºi patiserie“ împreunã cu

partenerul german, Herbertz Dairy Food

Service, în Germania. Misiunea s-a

desfãºurat în cadrul Programului

„Bayern - Fit for Partnership”, susþinut

de Ministerul pentru Economie ºi Media,

Energie ºi Tehnologie din landul Bavaria,

prin Bayern International. În

componenþa delegaþiei române din

acest an au participat 15 persoane de

conducere, din 14 companii ºi asociaþii

din industria de morãrit, panificaþie ºi

patiserie, selectate de Ministerul de

Economie din Bavaria. - Adam Tudor,

Director General, SC TIMO SERV SRL -

Ambrosie Dãnuþ - Gabriel, Inginer, SC

PATI-PAN MARIANO SRL - András

Ignác, Director General, SC

HARMOPAN SA - Ciocan Andronic

Dorin Neculai, ªef unitate panificaþie, SC

PAMBAC SA - Chiº Maria Simona,

Consultant sisteme de calitate, SC LA

CASA RISTORANTE PIZZERIA PANE

DOLCE SRL - Constantin Gheorghe,

Administrator, SC GEOIL EXIM SRL -

Gîrbea Gheorghe, Asociat unic-

Manager, SC LIDO GIRBEA SRL - Irimia

Mihaela Camelia, CEO, SC BAKERY

STREET SRL - Mareº Cristina Georgeta,

Director economic - Administrator, SC

PATISERIA TINERETULUI SRL - Pamfil

Vasilicã Ciprian, Asociat - Administrator,

SC V&G OIL 2002 SRL - Pistol Maria,

Director tehnic, SC DOBROGEA GRUP

SA - Popa Constantin, Manager, SC

VITOSA SRL - Sotre Dan, Director

adjunct - Responsabil producþie, SC

LIDAS SRL - Vîrvorea Nicoleta Luiza,

Manager divizie tehnic cercetare, SC

DOBROGEA GRUP SA - Voica Victoriþa

Daniela, Director tehnic, ROMPAN Pe

parcursul celor 5 zile, cei 15 manageri

români din cadrul companiilor ºi

asociaþiilor din domeniul panificaþiei,

morãritului ºi patiseriei au întâlnit 18

companii ºi organizaþii bavareze. 

Ziua 2

Delegaþia românã a vizitat

companiile Fritsch Gruppe in Markt

Einersheim, IREKS - furnizor de

amestecuri de copt ºi de amelioratori

pentru optimizarea proceselor de

coacere ºi Muzeul de Panificaþie din

Kulmbach, unde ne-a fost prezentatã

istoria industriei de morãrit, panificaþie

ºi patiserie ºi echipamente din domeniu.

Ziua 3

Cei 15 manageri au avut ocazia sã

viziteze compania Werner & Pfleiderer,

furnizor mondial de echipamente pentru

role, pâine, dospire, rãcire, coacere. În

cadrul vizitei, managerilor români le-a

fost prezentatã compania, metode de

tratare a aluatului, procese de

automatizare, echipamente ºi tehnologie

de panificaþie dar ºi o demonstraþie de

coacere.

Apoi am vizitat facilitatea de

producþie FUCHS, unde ne-a fost

prezentatã istoria companiei ºi am vãzut

echipamente ºi utilaje de coacere.

Ziua 4

Au urmat vizite la compania

Bäckerei-Konditorei Ziegler, o

întreprindere de familie mare cu 25 de

sucursale în zona Munchen, cu o gamã

completã de produse de panificaþie ºi

patiserie ºi apoi la Academia Bavarezã

de Panificaþie, o ºcoalã de top

specializatã în formarea profesioniºtilor

din domeniul panificaþie ºi patiserie,

inclusiv instalaþii pilot ºi facilitãþi de

dezvoltare.

În cadrul Academiei, ne-a fost

prezentatã organizaþie cooperativã

BÄKO München Altbayern und

Schwaben eG, cu o gamã de 12.000 de

produse vândute cãtre brutãrii ºi

patiserii.

Ziua s-a încheiat cu un eveniment

B2B, un mini-targ de tehnologie cu

firme bavareze din industria de morãrit,

panificaþie ºi patiserie, în cadrul

Academiei. La eveniment au participat 7

companii bavareze care ºi-au prezentat

produsele ºi au fost întalniri individuale

între invitaþii români ºi bavarezi:

ProLeiT, iba Munich, ANTI-GERM

International, Light Impex Henze GmbH,

ITT International Technical Textiles

GmbH, Schur Flexibles Vacufol GmbH,

Mainfrucht GmbH & Co. KG.

Ziua 5

În ultima zi, managerii români au

vizitat compania Bäckerei-Konditorei

Traublinger, întreprindere de familie

mare cu 24 de sucursale în zona

München, cu o gamã completã de

produse de panificaþie ºi patiserie. La

ora 11:00, în cadrul unei mese rotunde

la Ministerul pentru Economie din

Bavaria, în prezenþa unui reprezentat al

ministerului ºi a partenerilor de la

Herbertz Dairy Food Service ºi Bayern

International, delegaþia românã ºi-a

exprimat impresiile din cadrul misiunii.

De asemenea, la finalul discuþiilor, le-au

fost înmânate participanþilor diplome de

participare în cadrul Programului si mici

cadouri.

Pânã în prezent, FNTM a organizat

17 misiuni economice în diverse ramuri

ale economiei pe care le puteþi consulta

aici: http://www.fntm.ro/proiecte-

bayern—-fit-for-partnership-din-2004-

pana-in-prezent-826.html

Impresii de la participanþii misiunii

economice dedicate Panificaþiei

Mihaela Irimia, CEO, SC BAKERY

STREET SRL | Bread&Spices: A fost o

excursie ºi un schimb de informaþii

foarte benefice. Am exploarat:

cultura, tehnologia, gastronomia

germanã în doar 1 sãptãmânã. M-am

simþit ca “run în 60’ sec’’, a fost

frumos, obositor, dar a meritat.

Mulþumesc pentru timpul pe care l-am

avut împreunã cu colegii din colþurile

împãrþite ale þãrii noastre.

Nicoleta Vîrvorea, Manager divizie

tehnic cercetare, SC DOBROGEA GRUP

SA: Mulþumim încã o datã pentru

ocazia de a participa la misiunea

economicã în Bavaria. A fost o

sãptãmânã în care am vãzut ºi aflat

lucruri foarte interesante, am stabilit

contacte noi ºi am întãrit contacte

vechi.  Am trãit o experienþã

profesionalã excelentã. Felicitãri

tuturor celor implicaþi în organizare ºi

succes în tot ceea ce întreprindeþi în

continuare!

Daniela Voica, Director tehnic,

ROMPAN: Mi-a fãcut o deosebitã

plãcere sã particip la misiunea

economicã organizatã de FNTM cu

foarte mult profesionalism. A fost o

sãptãmânã plinã de conþinut,

informaþiile obþinute au fost deosebit

de interesante. Am reuºit sã ne

reîntâlnim cu reprezentanþi ai firmelor

bavareze pe care îi cunoºteam ºi sã

putem astfel sã-i vizitãm acasã la ei.

De asemenea mi-a fãcut o realã

plãcere sã pot vizita unitãþi de

panificaþie, bavareze ºi sã constat cã

deºi ne-au fost prezentate ca firme

artizanale, arãtau mai mult ca fiind

industriale. Deosebit de plãcut am

fost surprinsã de Acadaemia Bavarezã

cu care sperãm sã colaborãm în

continuare, deoarece ºi Rompan are

un centru de formare profesioanalã

funcþional încã din 2007. Aºadar

putem sã schimbãm ºi sã ne

împãrtãºim idei, tehnologii, lectori ºi

nu numai. Deºi programul a fost unul

foarte intens, mi-a fãcut plãcere sã

particip la toate etapele programate,

foarte bine desfãºurate din punct de

vedere organizatoric. Sper sã putem

sã colaborãm ºi în continuare pe

diferite proiecte. Nu ezitaþi sã ne

contactaþi în calitate de patronat,

reprezentativ pentru industria de

morãrit ºi panificaþie din România.

Felicitãri ºi Larisei (FNTM) pentru

stoicism; este o persoanã deosebitã ºi

plinã de energie, care dupã aceastã

deplasare o sã treacã sigur în sectorul

de panificaþie!

Tudor Adam, Manager, SC TIMO-

SERV SRL: Pentru mine aceastã

misiune economicã a fost surprinzãtor

de plãcutã, interesantã ºi educativã .

Felicitãri tuturor celor care s-au

implicat în organizarea acestei

misiuni economice, totul a fost

ireproºabil.

Constantin Popa, Manager, SC

VITOSA SRL: Sunt satisfãcut de

aceastã vizitã care a excelat la mai

multe capitole: punctualitate,

professionalism, program de vizite

încãrcat la societãþi care produc

utilaje pentru industria de panificaþie,

ingrediente, Muzeul Panificaþiei din

Kulmbach, trei brutãrii, Academia

Bavarezã de Panificaþie, alte 8 firme

în cadrul unui eveniment business to

business ºi nu în ultimul rând la

Ministerul Bavarez pentru Economie.

Într-un ambient plãcut, în doar cinci

zile am acumulat multe informaþii ºi

multe contacte. Nici noi partea

românã, în mare parte nu ne

cunoºteam între noi. ªi din acest

motiv meritul organizatorilor este

mare. Mulþumiri acestora ºi în

aceastã “formulã” voi spune “Da!” la

urmãtoarea misiune economicã.

Georg Herbertz, Director, Herbertz

Dairy Food Service: Dear participants

in our delegation trip to Bavaria, Just

back in my office here in Kempten, I

do not want to forget to thank you all

for your active support during a week

full of appointments. Thanks to your

cooperation we could manage all

meetings and even introduction of

some Bavarian wine and beer culture.

Your competence and your questions

were very much appreciated by the

companies we visited. .... Hope very

much to meet with you in Munich to

the iba next year in September. It was

a pleasure for me to accompany you

last week. Mulþumesc frumos !

Sursa: http://www.fntm.ro

Delegaþia românã organizatã de FNTM în Germania
s-a încheiat cu succes



MOTTO: 
”Rãtãcind pe cãi strãine/

Multe-amaruri am sã trag, /
Unde-n lume n-o sã aflu/ Cuib
aºa de scump ºi drag/ [...]/Alte
sate mai frumoase/ Întâlni-voi tot
mereu/ Numai tu vei fi de-
parte,/Numai, tu, sãtucul meu !”

(versuri culese de Ioan
Opriº, 1947, Gârbova)

Trãind un timp solstiþial,
omul se înstrãineazã de sine, îºi
pierde lumina auroralã, îºi
parcurge  periplul existenþial
cãutând noi labirinturi ale
fiinþãrii, însã de fiecare datã când
sufletul se frânge de dor, se
întoarce spre matricea originarã
sã-ºi extragã din acest centrum
mundi ambrozia indispensabilã
continuãrii vieþii telurice.
Omului matur îi este suficient
sã-ºi redescopere copilãria,
apelând la imaginarul infantil el
reconstruieºte universurile

compensatorii atât de necesare
reechilibrãrii eului.

”Satul copilãriei mele”
reprezintã evenimentul socio-
cultural care a definit, în luna
aprilie a anului 2010,
reîntoarcerea spre valorile
perene ale spaþiului etnografic al
gârbovenilor. Copiii ºi-au
concretizat universul imaginar
prin machetele  reprezentâd
lumea în care trãiesc, o
dimensiune care mai pãstreazã
accentele arhaicitãþii ºi ale
circularitãþii temporale. Fiecare
a încercat sã surprindã, în funcþie
de modul în care a perceput
universul tradiþional, datoritã
afinitãþilor elective, acest
prezent al contingentului în care
tentaculele modernitãþii au
invadat spaþiul protector al
colectivitãþii ancestrale. Sau,
poate, nu au fãcut decât sã-ºi
construiascã propriul turn de

fildeº, în care sã se regãsescã
dupã parcurgerea labirintului
existenþial ºi sã se redefinescã în
momentele de crizã ale sinelui?

Cum ar fi sã facem o
cãlãtorie retrospectivã? Sã
descoperim negura trecutului
prin prisma reflexiilor
prezentului? Sã înþelegem de ce
un spaþiu a fost învestit cu funcþii
magice, tocmai pentru a ocroti
oameni de o aleasã calitate
spiritualã?

Sã pãtrundem, aºadar în
a t e m p o r a l i t a t e . . . a m e s t e c
cosmogonic de umbre ºi lumini,
ceruri deasupra, pãmânt
dedesupt...ºi aceste plaiuri pe
care se gãsesc numeroase urme
de aºezãri strãvechi. Urmele ne
duc pe timpul comunei primitive
(neolitic,epoca nouã a pietrei),
de când se considerã cã ar data
cea mai veche aºezare
omeneascã de pe Valea
Gârbovei, respectiv în

depresiunea de la ”Submãceºi”.
Urmele descoperite, inclusiv
cetatea din vatra satului,
dovedesc existenþa unei vieþi
neîntrerupte, pe aceastã vale, din

timpuri ce se pierd în negura
vremurilor. Romanii au
descoperit o organizare destul de
dezvoltatã, încât au avut motive
sã construiascã un mic castru pe
a cãrui ruinã populaþia sãseascã a
ridicat actuala cetate din
mijlocul satului. Dovezi în acest
sens sunt bustul zeiþei
agriculturii, statueta leului ºi
forma turnului în care se pãstrau
slãninile saºilor, rezidit pe
vechiul fundament al fortificaþiei
romane. Aceastã cetate a fost
unul din nenumãratele castre,
castele, turnuri sau alte lucrãri de
fortificaþie, care aparþinea de
Legiunea XIII Gemina cu
garnizoana în Apulum(Bãlgrad-
Alba Iulia).

Populaþia daco-romanã, iar
apoi cea strãromâneascã,
asimilând fracþiuni de populaþii
migratoare în frunte cu slavii, a
primit o mare influenþã în
vocabular, fiind recunoscutã ca
un nou popor, poporul român.
Numele satului Gârbova provine
din veche limbã slavonã. Satului
i se spune pe sãseºte ”Urwegen”,
iar pe ungureºte ”Szasz-orbo”.
Toate trei denumirile au o
rãdãcinã comunã: în limba veche
slavonã ”vorov”, ”vorova”, în

limba croatã ”grabovets”, în
limba ucraineanã ”horbovgna”.
În limbile slave, aceste denumiri
se referã mai mult la specificul
locurilor, dacât la cel al
oamenilor, traducându-se
aproximativ prin ”ridicãturã de
pãmânt sau regiune deluroasã”.
Simbolic, satului i-a fost hãrãzit
un destin special, tocmai datoritã
rolului de axis mundi pe care îl
are, situat deasupra locurilor,
înâltându-se semeþ spre infinit.

Saºii au fost chemaþi de
regele Ungariei Geza I (1141-
1161) în calitate de ”oaspeþi”, cu
rolul de a apãra graniþele
voievodatului de invazii din
partea populaþiilor asiatice. În
conscripþiile urmãtoare ei apar
sub denumirea de ”hospites”, în
timp ce românii sunt numiþi
”pauperes”(”sãraci”). Saºii
veneau într-un voievodat aflat
într-o situaþie de autonomie faþã
de Regatul maghiar, având
propriul conducãtor(voievod ºi
mai târziu principe), propria
dietã, propriile legi ºi o graniþã
distinctã de cea a Ungariei.
Când, în 1224, au primit în
stãpânire ”terra Syculorum ºi
terra Sebus”, grupul de localitãþi
sãseºti care fãceau legãtura între

primele colonii din zona Albei ºi
cei colonizaþi mai târziu în zona
Sibiului, era numit
”Unterwalden”. Gârbova a
devenit  parte a scaunului
Miercurea, care cuprindea
urmãtoarele sate: Apoldu de Jos,
Apoldu de Sus, Cãrpiniº,
Gârbova, Luduºul Mare,
Miercurea, Poiana, Reciu, Rod,
Topârcea. În sat, în faþa cetãþii,
în piaþa din centrul satului, se
gãsea ”piatra cea latã”, în jurul
cãreia, sub un acoperiº aºezat pe
patru stâlpi de lemn, ºedeau
aleºii satului când judecau
procesele ºi împãrþeau dreptatea.

Din punctul de vedere al
organizãrii religioase, dupã
colonizare, saºii din Gârbova ºi
satele încojurãtoare, care erau
catoloci, aparþineau decanatului
din Sebeº; aceasta se supunea
episcopiei de la Alba ºi nu
prepoziturii din Sibiu.
Apartenenþa la episcopia de
Alba ar putea fi indiciul cã saºii
din Gârbova au venit într-o
etapã ulterioarã primilor
coloniºti, diferenþa principalã
între cele douã valuri
colonizatoare este aceea cã
primii au ridicat biserici în stil
romanic, iar ceilalþi, în stil gotic.
”Biserica din deal” se afla spre
rãsãrit, imediat deasupra satului.
Aceastã bisericã-cetate în stil
romanic a fost ridicatã nu mult
dupã venirea saºilor, în secolul
al XIII-lea, azi fiind o ruinã.
Turnul acestei biserici a ars în
noaptea de Crãciun din anul
1870, din neglijenþa feciorilor
saºi din Gârbova, care
practicând o datinã veche a
”odaiþei” au provocat incendiul.
Focul a distrus materialitatea,
dar a oferit spiritualitãþii
posibilitatea de a se proiecta
întru eternitate. Frânturi din
zborul timpului spre desãvârºire
vor fi inserate în paginile
viitoare ale revistei.

Adina Sorohan
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În ziua de astãzi stresul este ingre-
dientul  pe care îl gãsim din abundenþã în
viaþa noastrã de zi cu zi. 

Desigur cã este unul din
participanþii principali ai tuturor bolilor
care ne provoacã neplãceri ºi suferinþe. 

Dacã îl diminuãm, bolile se
diminueazã, iar dacã îl eliminãm, chiar
dacã bolile nu dispar, cel puþin nu mai
percepem ºi nu ne mai deranjeazã
simptomatologia acestora. 

Dacã vrem sã diminuãm sau sã
eliminãm stresul din viaþa noastrã, mai

întâi trebuie sã corectãm defectele sau
slãbiciunile de  personalitate. Acestea,
deteriorând deciziile luate de mintea
noastrã ºi dând o interpretare
defectuoasã a ceea ce se întâmplã în
jurul nostru, sunt producãtorul principal
de stres.  

1.Aºadar, primul pas în eliminarea
stresului este sã fim oneºti cu noi înºine,
sã conºtientizãm defectele de
personalitate ºi eventual sã le eliminãm. 

2. Prin ceea ce facem sã cãutãm sã
percepem  sentimentul de împlinire –

adicã, prin ceea ce facem sã ne simþim
de folos ºi utili societãþii. 

3. Este ideal sã înþelegem ce este
viaþa  iar atunci când am realizat acest
lucru, sã facem tot posibilul a ne executa
sau împlini planul vieþii. 

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 

La cererea mai multor cititori,
binecunoscutul medic Cristian

Rãchitan vã rãspunde
întrebãrilor dumneavoastrã.

Ne puteþi scrie pe adresa
redacþiei: asii.romani@yahoo.
com, cu menþiunea: întrebare
Dr Rãchitan. Vã mulþumim! 

UN DOCTOR PENTRU CORP ªI SUFLET
Stresul

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 12-13 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.

Totul mergea bine…Sã nu vorbim
acum despre viaþa mea, de dragoste, dar
ºi nici mie nu-mi mergea aºa rãu …Dar
cel mai bine a fost atunci când l-am
cunoscut pe Alin, bãiatul pe care-l
iubesc mai mult ca orice.

În aceastã iarnã, prima datã în 5 ani
eu am plecat acasã în þarã, ºi am vãzut
zãpada de care-mi era atât de dor. Mi-
am revãzut prietenii ºi în primul rând, pe
Laura. În prima searã petrecutã în oraºul
meu am ieºit cu prietenii...atunci prima
datã am vãzut în ochii Laurei gelozie
faþã de mine…fiindcã Dorin nu mã lãsa
în pace, mã tot provoca în glumã, mã lua
în braþe ºi voia sã mã arunce în
zãpadã…O înþelegeam pe Laura însã
ºtiam cã el o iubeºte. În seara aia l-am
cunoscut pe Alin, prietenul lui
Dorin…Ne-am plãcut unul pe altul, aºa
cã la câteva zile am început sã ne
întâlnim.

Eram noi 4, eu, Alin, Laura ºi
Dorin, cei care nu lipseau în nici o searã
la barul oraºului. Cei care mereu erau
împreunã, la toate distracþiile.

În prima sãptãmânã ei s-au certat
foarte mult, Laura vorbise cu un fost

prieten de al ei. Lui Dorin nu i-a plãcut,
ºi a plecat de la disco ºi i-a sunat
zicându-i cã totul s-a terminat...ea a
început sã plângã, zicea cã-l iubea, îl
întrebã unde s-a dus dar el nu voia sã
spunã. Eu l-am rugat pe Alin sã stea cu
ea ºi am plecat dupã Dorin, deºi nu ºtiam
unde se afla...vorbeam cu el la telefon, el
zicea cã se duce ºi mai mult nu o sã ºtim
nimic de el, eu încercam sã-l calmez, am
vorbit calm cu el, ºi pânã la urmã el mi-
a spus unde se aflã. Am plecat dupã el ºi
încercam sã-l calmez, îi spuneam cã ea îl
iubeºte ºi nu trebuie sã se despartã. Îi
ziceam sã se întoarcã la disco ºi sã
vorbeascã cu ea; el nu voia. Peste câteva
ore în sfârºit am putut sã-l
conving…Când ne-am întors la disco
Laura era beatã, nu voia sã vorbeascã
nici cu el nici cu mine, mie mi-a zis cã
am înºelat-o…I-am lãmurit cã am vrut
doar sã-i împac, dar ea nu a vrut sã mã
asculte. M-am enervat ºi am plecat.
Dorin a venit dupã mine…A zis cã mã
va conduce acasã…zis ºi fãcut…Pe
drum, el m-a apucat de mânã…ºi-mi
vorbea despre ea, mi-a ºi zis cã nu are
motiv sã fie geloasã pe mine, fiindcã el a
fost clar, cã de la început m-a plãcut, dar
acum pe ea o iubeºte…În fine…Alin
ne-a ajuns din urmã, ºi atunci am dat
drumul la mâini. Dorin a plecat la
drumul lui ºi Alin m-a condus acasã…A
doua zi am aflat cã s-au împãcat. Dorin
m-a sunat ºi mi-a spus, mi-a ºi mulþumit
pentru cã din toþi prietenii am fost unica
care ºi-a fãcut grijã de el ºi a fost sã-l
caute…Am vorbit ºi cu Laura ºi mi-a
cerut scuze.

-Iartã-mã eram beatã, ºtiu cã nu eºti
capabilã sã mã înºeli.Dar sunt
îndrãgostitã atât de mult de el, cã îmi
este fricã de orice…

Din ziua ceea parcã totul revenise la

normal.
Dar de  puþin timp, începeam sã

observ cã Dorin e mult prea indiferent cu
Laura, prea mult o comandã pe ea…
Mi-a fost îndeajuns câteva zile lângã el
ca sã înþeleg cã el e tipul ãla cãruia îi
place sã vadã fata la picioarele lui, ºi
Laura, cea care nu a fost niciodatã la
picioarele bãiatului, în cazul ãsta
dragostea a fãcut-o oarbã. Deja nu mai
ieºiam toþi 4, eu cu Alin cu treaba
noastrã, ºi ei cu a lor…Fãceam multe
planuri ºi când ajungeam sã le realizãm,
el zicea cã nu poate, nu vrea, ori chestii
de genul…Alin mereu l-a ajutat, dar
când el a avut nevoie de ajutor, Dorin nu
putea ori îl ajuta, dar cu-n nod în
gât…Dorin se îndepãrta, Laura la fel,
fiindcã unde pleca Dorin pleca ºi
Laura…Am stat o lunã acasã, dar cu
Laura am stat singure, doar de 3 ori,
ceva uimitor pentru noi, cele care
aproape toatã ziua eram împreunã…

Începusem sã am urã pe Dorin,
pentru cã o îndepãrtase pe Laura de
mine, ºi mereu mã dãdea ”în barã” pe
mine ºi pe Alin…De Revelion ne
fãcusem plan sã-l petrecem împreunã, ºi
înainte cu o zi de Revelion, Dorin a zis
cã îl va face acasã ºi Laura va fi cu el.
Atunci ne-am certat foarte mult, ºi cu
Laura m-am certat, nu îmi venea sã cred
cã nu va face Revelionul cu mine…Nu
s-a þinut de cuvânt…În fine…
Revelionul l-am petrecut cu Alin acasã
la mine. Cu ei rar mai vorbeam. Dupã
Revelion am plecat iarãºi în strãinãtate,
ºi cu Laura mai vorbesc pe net, dar nu e
ce a fost înainte, parcã nu mai am
încredere în ea…

Acum câteva zile am vorbit cu
Laura pe skype, era la el acasã…Am
început sã mã cert cu el. El a început sã-
mi arunce fel de fel de chestii în faþã…

-Tu vei rãmâne vinovatã în faþa
Laurei pe toatã viaþa. – A zis el strigând
la mine

- Vã rog terminaþi, mãcar acumcât
sunt de faþã ! zicea Laura.

- Vinovatã cu ce? Eu nu
înþeleg…Explicã

- ªtii tu prea bine...
Nu înþelgeam cu ce sunt vinovatã,

ceream sã mi se explice,  dar nu îmi
zicea…Laura l-a rugat sã iasã afarã aºa
cã am întrebat-o ºi ea mi-a zis cã el are
în vedere de ceea ce s-a întâmplat vara
trecutã…Deci, se întâmplase ceva grav,
o tradegie pot sã zic. Laura a fost violatã
de doi bãieþi în casa fostului meu prieten.
Atunci el fãcuse o petrecere unde se afla
o fatã ºi cu noi douã, 3 fete, în rest erau
în jur de 7 bãieþi. Laura nu a vrut sã
meargã pentru cã ºtia cã acolo va fi un
bãiat care a încercat deja odatã sã se
culce cu ea…Eu am rugat-o mult sã
meargã…

- Haide Laura, va fi interesant, ne
vom distra…te rog, te rog mult. Nu
trebuie sã-þi fie fricã, va fi prietenul meu,
voi fi ºi eu acolo, nu voi permite ca el sã
se apropie de tine.

- Bine, merg, fac asta doar pentru
tine…

Atunci seara m-am certat cu
prietenul meu, atunci a fost sfârºitul
relaþiei noastre care durase  2
sãptãmâni…în timpul acela, Laura s-a
îmbãtat ºi a fost închisã într-o camerã ºi
violatã. Nu vreau sã spun multe detalii
fiindcã a fost un coºmar pentru ea ºi
pentru mine…Eu mã simt vinovatã ºi în
ziua de astãzi, am plâns mult, mi-am
stricat minþile cu asta, dar nu mai pot
schimba nimic.

Însã Dorin nu are dreptul sã facã
concluzii despre tema aceasta, pentru cã
el nu ºtie prin ce am trecut noi, prin ce a

trecut Laura, ºi cu cât am ajutat-o. Ea nu
avea nici o prietenã în afarã de mine,
numai eu am ºtiut sã o ascult, numai eu
am susþinut-o ºi numai eu i-am dat forþã
sã trãiascã, având în vedere cã dorea sã
se sinucidã…Ea are dreptul sã mã
învinovãþeascã pe mine, deºi nu o
face…eu mã învinovãþesc, dar el nu are
dreptul ãsta!

Acum nu mai vreau sã ºtiu nimic de
relaþia lor. Opinia mea este cã Dorin nu
o meritã, el a fãcut-o de multe ori sã
plângã, multe minciuni i-a spus, prea
gelos, ea a pierdut mulþi prieteni pentru
geloziile lui…ªi din cauza lui, eu ºi
Laura astãzi nu mai suntem ce am fost.
Dar le doresc fericire chiar dacã nu îl am
la inimã…

Vreau doar cã el sã înveþe ce
înseamnã ”Respect”. El nu e obligat sã
mã placã, dar e obligat sã mã respecte
precum o fac eu. Gândul lui faþã de mine
nu i-l pot schimba ºi nici nu am dreptul,
dar am dreptul sã-i cer respcet faþã de
mine, ºi nu o va face pentru mine ci
pentru Laura…ªi eu am gând rãu faþã de
el, ºi i-am zis deja Laurei, dar nu am
încercat sã o îndepãrtez de el…precum o
face el, ºi eu nici nu l-am învinovãþit
cum a fãcut-o el de câteva ori, când mã
certam cu el. Laura tãcea cât tãcea dar
pânã la urmã îi zicea sã tacã, ºi el începea
sã se certe cu ea, ºi mai apoi dãdea vina
pe mine, cã s-au certat…în fine…

Cred cã dacã el vrea sã gãseascã pe
cineva vinovat în povestea aceea de
varã, atunci trebuie sã-ºi dea seama cã
doar cei doi sunt vinovaþii…ªi în poves-
tea asta, unicul vinovat este doar el. Nu
a ºtiut sã se þine de cuvinte, sã-ºi preþu-
iascã prietenii, ºi la rândul sãu, iubitã!!!

Apropo eu cu Alin suntem foarte
fericiþi. ªi el la fel nu mai vrea sã audã de
Dorin…

Iubitul prietenei mele mã urãºte
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Municipiul Curtea de Argeº
este situat la poalele Carpaþilor,  în
partea de nord a judeþului Argeº,  la
150 km de Bucureºti, în
depresiunea intracolinarã a
bazinului superior al râului Argeº,
la o altitudine de 450 metri,
înconjurat de dealurile ºi muscelele
sudice ale Munþilor Fãgãraº. Fostã
primã capitalã a Þãrii Româneºti
(1330),  Curtea de Argeº este oraºul
cunoscut ºi sub denumirea de
Cetatea Basarabilor sau Oraºul
Regal.  Legenda spune cã Negru
Vodã, coborând din Mþii Fãgãraº,
ar fi întemeiat acest oraº, pe la anul
1290. La Curtea de Argeº s-a aflat
Curtea Domneascã a  Voievodului

Basarab I ºi, în acelaºi timp,
rãmâne capitala de suflet a Regilor
României Moderne. Argeºul este
cunoscut  pentru cele trei
capodobere spirituale: Mânãstirea
Curtea de Argeº, Învãþãturile
Voievodului Neagoe Basarab cãtre
fiul sãu Theodosie ºi Legenda
Meºterului Manole, dar ºi pentru
frumuseþea zonelor turistice din
împrejurimi. “Învãþãturile lui
Neagoe Basarab cãtre fiul sãu
Theodosie » este prima carte scrisã
în Þara Româneascã.

Biserica Domneascã. Fecioara
Maria însãrcinatã, frescã

unicã în lume

Biserica Domneascã (sec.
XIV -XV),  cel mai vechi ansamblu
de artã feudalã, a fost conceputã ca
edificiu de cult ºi gropniþã
domneascã.  Adevãrat tezaur al
picturii  ºi unul dintre cele mai de
preþ monumente ale arhitecturii
românesti, Biserica Domneascã
din Curtea de Argeº  demn de
patrimoniul UNESCO. O frescã
unicat în lume, care o înfãþiºeazã
pe Fecioara Maria însãrcinatã,
poate fi vãzutã la Biserica Sfântul
Nicolae Domnesc. Pictura muralã

este una dintre atracþiile acestei
zone bogate în vestigii
arheologice, monumente ºi
lãcaºuri de cult. Fresca dateazã din
secolul al  XIV-lea. Biserica
Sfântu Nicolae Domnesc a fost
timp îndelungat necropola
domnitorilor munteni, aici fiind ºi
mormântul lui Vlaicu Vodã. La
1920, când se punea problema
demolãrii acestui edificiu
inegalabil, graþie prim-ministrului
vremii, Nicolae Iorga, Biserica
Domneascã a fost salvatã.

Mânãstirea Curtea de Argeº-
500 de ani de la sfinþire

Construitã de Neagoe Basarab
(1512 – 1517) pe locul vechii
mitropolii (1359), Mânãstirea
Curtea de Argeº a fost pictatã în
timpul domniei ginerelui sãu, Radu
de la Afunaþi, în 1526. ªi
domnitorul ªerban Cantacuzino a
contribuit la restaurarea vechiului
lãcaº, în anul 1682. Dupã multe
refaceri parþiale, Biserica
Arhiepiscopalã a fost refãcutã în
timpul domniei lui Carol I (1866-
1914). În pronaos îºi dorm somnul
de veci întregitorii de neam ºi þarã,
Regii României moderne: Carol I ºi
Regina Elisabeta, Regele Ferdinand
I ºi Regina Maria, ctitorul mânãstirii
-Neagoe Basarab, soþia sa, Despina
Doamnã, precum ºi patru din cei
ºase copii ai lor: Anghelina, Petru,
Ion ºi Doamna Stana. Neagoe
Voievod ºi soþia sa, Despina
Doamna, au procurat materialul cel
mai bun pentru zidirea mânãstirii,
precum ºi metalele preþioase - aur si
argint - pentru împodobirea ei.
Biserica mânãstirea Curtea de
Argeº, între anii 1875-1885, a fost
refãcutã în forma de azi, dupã
planul arhitectului francez Andre
Lecomte de Nouy. În  Biserica
Episcopalã se pãstreazã moaºtele
Sfintei Muceniþe Filofteia fãcãtoare
de minuni.. Sfânta Muceniþã
Filofteia este consideratã
ocrotitoarea Þãrii Româneºti. Dupã
moartea Regelui Carol I, Regina
Elisabeta a  locuit multã vreme la
Mãnãstirea Curtea de Argeº. Tot la
Curtea de Argeº, separat, într-o
criptã special amenajatã în
paraclisul mãnãstirii, se aflã sicriul
cu rãmãºiþele Regelui Carol al II-
lea, aduse în þarã în 2003, la 50 de
ani dupã moartea sa.

Moaºtele Sfintei Filofteia au

fost aduse la Curtea de Argeº în
vremea domniei lui Radu (Negru)
Vodã.

Fântâna Meºterului Manole
este situatã în apropierea Mãnãstirii.
Legenda spune cã, dupa ce ºi-a
vãzut ridicatã mânãstirea,
domnitorul Neagoe Basarab i-a
întrebat pe meºteri dacã mai pot
înãlþa încã una la fel de frumoasã.
Rãspunsul afirmativ l-a nemulþumit
pe domn care ar fi vrut  sã fie
singurul care deþine un asemenea
monument arhitectural.   Prin
urmare,  Neagoe Basarab  ar fi
poruncit sã se demonteze schelele,
iar pentru a se salva, meºterii ºi-au
fãcut aripi din ºindrilã, încercând sã
zboare. Nu au reuºit  sã se salveze,
iar pe locul unde a cãzut trupul
meºterului  Manole
ar fi  apãrut un
izvor, actualul  loc
al  fântânii care îi
poartã numele.

“ªi astfel
grãia: - Voi,
meºteri zidari, Zece
meºteri mari,
Spuneþi-mi cu
drept, Cu mâna la
piept, De-aveþi
meºterie Ca sã-mi
faceþi mie Altã monastire Pentru
pomenire, Mult mai luminoasã ªi
mult mai frumoasã? Iar cei meºteri
mari, Calfe ºi zidari, Cum sta pe
grindiº, Sus pe coperiº, Vesel se

mândrea ª-apoi rãspundea:
Ca noi, meºteri mari, Calfe ºi

zidari, Alþii nici cã sunt Pe acest
pamânt! Aflã cã noi ºtim Oricând
sã zidim Altã monastire Pentru
pomenire, Mult mai luminoasã ªi
mult mai frumoasã!  Domnu-i
asculta ªi pe gânduri sta, Apoi
poruncea Schelele sã strice, Scãri
sã le ridice (...)” 

Legenda Meºterului Manole
poartã în ea unul dintre miturile
fundamentale ale poporului român,
acela cã nimic nu se poate clãdi ºi
nimic nu poate rezista dacã nu are la
bazã un sacrificiu. 

Necropola Regalã

Regina Ana, ultima regina a
Romaniei,  este înmormântatã  în

noua Necropolã  Regalã: În ziua de
10 mai 2009, în prezenþa
Principesei Moºtenitoare Margareta
ºi a Principelui Radu, a fost pusã
piatra de temelie a noii catedrale.

Amplasatã la intrarea în incinta
Mãnãstirii Curtea de Argeº, noua
catedralã are, în linii mari,
arhitectura Bisericii Domneºti.
Lãcaºul de cult are  hramul Sfânta
Muceniþã Filofteia ºi Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil, aici
urmând a fi  mutatã ºi racla cu
moaºtele Sfintei Muceniþe Filofteia.
În noua Necropolã vor fi  mutate ºi
osemintele  membrilor  Familiei
Regale, aflate  în þãri strãine . Nu
vor fi  însã reamplasate mormintele
lui Carol I ori ale lui Ferdinand I,

LUMEA PE GLOB
Paginã realizatã de Elena Chiriþã / UZPR

Descoperã România... România de la Argeº

Curtea de Argeº. Istorie, regalitate ºi turism 
“Auzisem de la mai mulþi oameni cã în acest þinut al Þãrii Româneºti se aflã o mânãstire

domneascã... Dupã spusele lor nu are egal în ceeea ce priveºte frumuseþea arhitectonicã... Se numeºte
Mânãstirea Argeº .... Aceastã bisericã este o minune în lume..” Paul de Alep (1654)

Curtea de Argeº - Þara Basarabilor. Oraºul Regilor
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Cele patru puncte
cardinale între care a apãrut,
a evoluat ºi s-a sfârºit
povestea de dragoste dintre
Frida Kahlo ºi Diego Rivera
au fost: pasiunea, arta, sufe-
rinþa ºi gelozia exagerbatã. A
fost o ibire vulcanicã ºi
apãsãtoare, intesã ºi
schimbãtoare.  Cei doi mari
artiºti - fiindcã atât Frida cât
ºi Diego, au fost doi pictori
mexicani de valoare - au trãit
o poveste de iubire unicã,
specificã doar oamenilor cu
caractere puternice dar cu
destine neobiºnuite, marcate
de suferinþe fizice ieºite din
comun,  de exaltãri artistice ºi
uimitoare izbucniri senti-
mentale trãite la limita
patologicului. 

Frida Kahlo a trãit intens
ºi a suferit enorm.  Dacã în
adolescenþã s-a îmbolnãvit de
poliomelitã ºi a rãmas cu un
picior mai scurt, la vârsta
majoratului a suferit un
cumplit accident de cir-
culaþie, ca pasagerã într-un
autobus. În urma accidentului
coloana i-a fost grav afectatã

iar convalescenþa i-a fost
dureroasã ºi îndelungatã.
Practic, nu ºi-a revenit
niciodatã: toatã viaþa a fost
nevoitã sã poarte un corset
ortopedic iar durerile în loc
sã se reducã, creºteau în
intensitate, de la un an la

altul. Singura consolare a
tinerei mexicane imobilizate
la pat a fost pictura.

Tablourile ei, care sunt în
bunã parte autoportrete, se
situeazã la confluenþa dintre
arta tradiþionalã mexicanã  ºi
pictura suprarealistã. Deºi
realizate în culori tari,
intense, pasionale, picturile
tinerei nãscute în Mexic în 6
iulie 1907, sunt expresia
suferinþei,  a dorinþei de
evadare din temniþele unui
trup extrem de fragil în
interiorul cãruia bãtea o
inimã cu o poftã de viaþã
extraordinarã. 

În aceste condiþii nu este
de mirare cã a fost remarcatã
de pictorul Diego Rivera,
care deºi era cu 20 de ani mai

mare ca Frida, a fost atras de
tânãra cu frumuseþe exoticã,
cu  personalitate aparte ºi cu
un evident talent artistic.
„Avea o înfãþiºare demnã ºi
sigurã pe sine, cu totul ieºitã
din comun, cu o strãlucire
stranie în privire”, mãrturisea
Diego Rivera referindu-se la
Frida. (a se vedea articolul
„Iubiri celebre : Diego Rivera
& Frida Kahlo” de Adina
Diniþoiu, http://www.catchy.
ro/)

Când s-a îndrãgostit de
Diego, Frida Kahlo, avea 21
de ani, dar l-a întâlnit pentru
prima datã, la 15 ani, când era
elevã la un colegiu din
Mexic. Încã de atunci a fost
impresionatã de statura
acestui bãrbat impunãtor ºi

de renumele sãu artistic.
Personalitate controversatã,
Diego Rivera ºtia sã
realizeze picturi murale
impunãtoare dar în acelaºi
timp era capabil sã îi ofere
sentimente ºi gesturi tandre,
aproape paternale. Dupã un
an de la reîntâlnirea lor, Frida
ºi Diego s-au cãsãtorit ºi au
rãmas împreunã, cu scurte
perioade de despãrþiri ºi
reveniri, timp de 25 de ani.
Iatã ce scria Frida într-o
scrisoare referindu-se la
Diego: “Nimic nu se poate
compara cu mâinile tale, nu
existã nimic pe lume ca
verdele ochilor tãi. Zile în ºir
te simt în mine. Tu eºti
oglinda nopþii, explozia
violentã a fulgerului. Îþi ating
sângele cu vârful degetelor.
Pentru mine fericirea
supremã este sã pot simþi
cum þâºneºte viaþa care îmi
umple tot sistemul nervos
care îþi aparþine.” (“50  cele
mai frumoase poveºti de
dragoste din toate timpurile.
Bucureºti, Editura Nemira,
2017, p. 141”)

Pe lângã admiraþia reci-
procã, ceea ce i-a unit a fost
pasiunea pentru picturã,
înclinaþiile politice comune
(amândoi fiind adepþii
ideologie comuniste) dar ºi
atracþia pentru viaþa frivolã,
trãitã cu intensitate,
asezonatã cu infideþitãþi ºi
trãdãri, cu slãbiciunea pentru
glorie, strãlucire ºi, de ce nu,
pentru nemurire.

Liliana Moldovan

Celebre poveºti de dragoste:
Frida Kahlo ºi Diego Rivera



Într-o þarã înfloritoare dinspre
soare-apune trãiau un rege ºi o
reginã, cãrora li s-a nãscut o copilã.
Prinþesa era de o frumuseþe fãrã de
seamãn, cu pãrul ei cârlionþat de aur
ºi ochii limpezi de smarald. A fost
numitã Dara. Printre minunatele
daruri hãrãzite ei de cãtre zânele
ursitoare l-a primit ºi pe acela de a
picta.

Anii au trecut, Dara a crescut,
devenind pe zi ce trecea mai
frumoasã, mai talentatã la desen ºi
la picturã. Adeseori cobora în
grãdina palatului, aºternând pe
pânzã arborii stufoºi, florile
multicolore. Alteori se aºeza pe
malul apei, pictând lacul albastru cu
nuferii plutind pe oglinda lucie ca
niºte stele de aur ºi libelulele
graþioase dansând în jurul ei.
Desenele ei erau pline de farmec ºi
culoare încât pãreau vii.

Într-o dimineaþã, pe când privea

cerul învãpãiat de razele aurorei
prinþesei i-a venit un gând. În clipa
urmãtoare a început sã picteze, iar
când a sfârºit lucrul ºi-a dat seama
cã din mâinile ei ieºise o adevãratã
operã de artã. Pictase un tablou
neasemuit, un prinþ tânãr ºi frumos
plimbându-se în faptul unui rãsãrit
de soare pe þãrmul unei mãri cu
luciri de acvamarin. Ochii prinþului
erau asemenea valurilor mãrii, pãrul
ca pana lebedei negre iar buzele de
culoarea coralului.

Dara: - Prinþ al gândurilor mele,
îþi voi spune Dorian. Oh, cât de
fericitã aº fi de-ai putea exista cu
adevãrat!

Toatã curtea regalã s-a minunat
de mãiestria fiicei regelui, iar Dara a
aºezat tabloul în camera ei.

A trecut iarãºi timpul, iar
despre frumuseþea prinþesei Dara s-
a dus vestea în cele patru zãri. La
curtea regalã au început sã soseascã

o mulþime de prinþi ºi cavaleri nobili
ca sã îi cearã mâna. Prinþesei însã nu
îi era nici unul pe plac.

Regele: - Fiica mea, au venit ca
sã te cearã de soþie cei mai frumoºi
ºi mai vrednici prinþi ºi cavaleri ai
lumii.

Dara: - Maiestate, îl voi alege
de soþ pe acela care va semãna cu
prinþul din tabloul pe care eu însãmi
l-am pictat.

Nici unul însã nu semãna cu
prinþul din tablou, aºa cã nici unul
nu a fost ales de Dara. Toþi
pretendenþii au plecat de la castel
jigniþi, iar regele ºi regina au rãmas
foarte mâhniþi.

Iatã însã cã într-o noapte
prinþesa a auzit ca în vis un glas
dulce ºi cald care o chema:

Glasul: - Vino pe þãrmul mãrii
cu luciri de acvamarin! Acolo te voi
aºtepta, prinþesa mea.

Dara s-a trezit pe datã. Uimirea

ei a fost mare când a zãrit lângã pat
un covor strãlucitor, þesut cu totul
din flori de azur. Tânãra prinþesã
înþelegea cã numai o zânã ar fi putut
þese un asemenea covor. De cum a
pus piciorul pe el, a fost ridicatã pe
datã în vãzduh. A plutit astfel
întreaga noapte ºi iatã cã la rãsãritul
soarelui a ajuns pe þãrmul unei mãri
cu apele strãlucitoare, de culoarea
acvamarinului. Pe þãrm se plimba
un prinþ tânãr ºi frumos. Privindu-l,
inima Darei a început sã batã cu
putere, cãci era aidoma prinþului din
tabloul pictat de ea. Ochii sãi
limpezi de acvamarin o învãluiau
într-o privire blândã, plinã de
tandreþe ºi dragoste.

Dara: - Cum te numeºti,
frumosul meu prieten?

Prinþul: - Dorian, prinþesa mea.
Dara: - Dorian! Aºadar exiºti

cu adevãrat?
Dorian: - Da, cãci în timp ce tu

îmi pictai chipul zânele ursitoare
ºopteau asupra mea vraja vieþii ºi a
iubirii. ªtiam cã vei ajunge aici pe
þãrmul mãrii cu valuri de acvamarin
în faptul unui rãsãrit de soare, cãci
Dariana, zâna care þi-a hãrãzit darul
de a picta atât de frumos ne-a sortit
sã fim unul al celuilalt.

Dara: - Iar eu am ºtiut din clipa
în care am privit tabloul cã numai
un prinþ ca tine îmi va fi alesul,
Dorian.

Dorian: - Dã-mi mâna, prinþesa
mea! Sã mergem la palatul zânelor
unde vom serba nunta noastrã!

Prinþul Dorian ºi prinþesa Dara
au fãcut o nuntã ca în basme. Apoi
s-au întors pe þãrmul mãrii cu valuri
de acvamarin. În faptul fiecãrui
rãsãrit de soare ei se plimbã pe ape
într-o barcã de aur, surâzând fericiþi
cerului, pãmântului ºi mãrii.

RAMONA BOCHIE
(autoare nevãzãtoare de
literaturã pentru copii)

Existã în istoria popoarelor
victorii pe câmpurile de rãzboi care
nu valoreazã nimic, dar existã ºi
cedãri nepermise în timpuri de pace
care reprezintã preþul a zeci de
înfrângeri militare. Poporul român,
umilit ºi dispreþuit adesea de-a
lungul istoriei, ºi-a dobândit cu
greu demnitatea din vremurile
moderne, construindu-ºi, de la
1848-1849 pânã la 1918, o þarã
numitã Þara Româneascã sau
România, cu un loc recunoscut
între þãrile lumii. Sãrbãtoarea
naþionalã a acestei þãri –
„binecuvântate între toate de
Domnul pre pãmânt” (Nicolae
Bãlcescu) – este ziua de 1
Decembrie, ora noastrã astralã,
cum ar fi spus ªtefan Zweig.
Aceastã zi dragã nouã, Ziua
Naþionalã a României, a fost
ignoratã în 2016 de cãtre diplomaþii
maghiari, care au primit ordin de la
Budapesta sã nu participe la
ceremoniile fireºti din cercurile
oficiale, pe motiv cã evenimentul
„îi jigneºte”, cã „maghiarii nu au ce
sã sãrbãtoreascã la 1 decembrie”,

când „Transilvania a fost ruptã din
trupul þãrii-mamã, Ungaria”. În
ciuda acestui fapt, fãrã precedent în
analele diplomaþiei între þãri aliate,
diplomaþii români au primit cuvânt
de ordine sã participe peste tot la
celebrãrile organizate de misiunile
Ungariei oriunde în lume. A fost
gestul civilizat al unei þãri europene
cãtre o altã þarã europeanã, vecinã
ºi aliatã. Acesta s-a petrecut cu un
mare sacrificiu de mândrie
naþionalã româneascã, fiindcã la 15
martie 1848, la Bratislava (numitã
pe atunci, oficial, Pozsony, capitala
legislativã a Ungariei mult-

inaþionale, parte a Imperiului
Habsburgic), revoluþionarii unguri,
care visau reconstituirea „Ungariei
Istorice”, a Coroanei Sfântului
ªtefan, au decis „unirea
Transilvaniei cu Ungaria”. Cu alte
cuvinte, cea mai avansatã parte a
elitei ungare de atunci, fãrã sã þinã
seama de voinþa majoritãþii
româneºti, reprezentând douã
treimi din populaþia Transilvaniei, a
desfiinþat printr-o trãsãturã de
condei individualitatea istoricã a
provinciei în cauzã ºi i-a readus pe
români la situaþia de supuºi ai
stãpânilor unguri. Acest fapt s-a

petrecut sub lozinca libertãþii,
egalitãþii ºi fraternitãþii, adicã a
„primãverii popoarelor”, când toate
naþiunile aveau dreptul la un statut
de existenþã de sine stãtãtoare. Iar
aceastã elitã „avansatã” nu
înþelegea de ce românii, slovacii
sau croaþii se arãtau recalcitranþi
faþã de marile „binefaceri” care li se
pregãteau. Atunci, Avram Iancu,
craiul românilor, cu susþinãtorii lui
i-au ridicat pe români la luptã
pentru apãrarea existenþei lor. La
scurtã vreme, Simion Bãrnuþiu a
rostit în Catedrala Blajului
memorabilele cuvinte: „Împãratul
ne-a înºelat, patria (statul
habsburgic) ne-a ferecat ºi ne-am
trezit cã numai credinþa în noi
înºine ºi în neamul românesc ne
poate mântui”. 

Oare sã fi uitat politicienii
români toatã aceastã zbatere
istoricã salvatoare, care ne-a
condus spre deciziile fundamentale
de la 1918 ? Oare sã nu mai existe
deloc credinþã în naþiunea românã ?
Oare sã fi ajuns noi, românii ºi þara
noastrã, o marfã la masa de

negocieri murdare a politicienilor ?
Noi respectãm ziua de 15 martie,
deºi ne jigneºte sentimentele ºi
demnitatea naþionalã. De aceea,
credem cã autoritãþile române,
înainte de a recunoaºte în România
vreun alt privilegiu pentru
concetãþenii noºtri, trebuie sã se
asigure de garantarea de cãtre
Ungaria ºi de cãtre minoritatea
ungarã din România a respectãrii
Zilei Naþionale a României, de
recunoaºterea oficialã a meritului
armatei române care, în 1919, a
salvat Europa Centralã de
„Republica Sovieticã Ungaria”
(mai corect, de pecinginea
comunistã), de crearea condiþiilor
de conservare a identitãþii naþionale
a românilor din Ungaria. Ar fi bine
ca politicienii de la Bucureºti sã nu
se joace cu demnitatea ºi cu
onoarea milioanelor de români,
fiindcã s-ar putea sã vinã curând un
moment când „mãmãliga va
exploda” din nou.

IOAN AUREL POP
Rectorul Univ. „Babeº

Bolyai” Cluj-Napoca
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Gânduri despre români ºi România
în momente de cumpãnã

Prinþul din tablou
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Montarea regizorului francez de
origine libanezã, Pierre Audi, pe scena
Operei din Viena este originalã ºi bine
realizatã. Reuºita dramaticã îi revine
în bunã mãsurã ºi scenografului
austriac Christof Hetzer care a
imaginat un decor arhitectonic turnant
pe douã nivele. Etajul întâi, destinat
evoluþiei protagoniºtilor, îi pune astfel
în valoare. Corul masculin ºi figuraþia
femininã animã atmosfera performând
pe scenã la balul cu sfeºnice aprinse,
sau în adunarea conspirativã dinaintea
rãpirii. Diferenþele de stare socialã a
personajelor sunt evidenþiate
coloristic. Palatul ducelui în auriu
strãlucitor, casa bufonului Rigoletto ºi
a asasinului Sparafucile în gri argintiu.
Scenele dure -execuþia sau
confesiunile dureroase ale Gildei- se
petrec într-un spaþiu dezolant, cu
copaci desfrunziþi. 

Rafinamentul costumelor Verei
Riecheter ºi lighting design-ul lui
Bernd Purkrabek, cu umbre
supradimensionate triplate ºi feerice
pete luminoase proiectate pe pereþi,
contribuie la desãvârºirea actului
scenic.

Sublima muzicã verdianã sunã
excelent sub bagheta dirijorului Sasha
Goetzel, în perfectã sincronizare a
orchestrei cu soliºtii. De neuitat prelu-
diul andante sostenuto cu insistenþa pe
nota do ca marcã a blestemului. Dar
mai ales deznodãmântul tragic pe
fundalul furtunii din actul III, tremolo-
ul instrumentelor cu coarde, hiaturile
fulgerelor urmate de intervenþia
suflãtorilor, de tunete ºi sinistrele
suspine ale corului.

„Rigoletto” are numeroase arii ºi
duete de o armonie fermecãtoare ce
susþin perfect emoþiile ºi sentimentele
personajelor, dezvãluie natura umanã
ºi explicã desfãºurarea dramei. În
scenele care se petrec la curtea
ducelui, valsuri, polci ºi galopuri
încântãtoare desfatã urechea
spectatorului. Arii ca „La donna è
mobile” (Femeia e schimbãtoare),

„Caro nome” (Nume scump) sau
„Bella figlia dell’amore” (Frumoasã
fiicã a dragostei) sunt foarte cunoscute
publicului larg.

Opera „Rigoletto” (1851),
reprezentatã în premierã la Teatrul
Fenice din Veneþia, formeazã
împreunã cu „Trubadurul” ºi „La
Traviata” trilogia popularã a lui Verdi.
Libretul scris de Francesco Maria
Piave este inspirat din piesa lui Victor
Hugo intitulatã „Regele petrece”.
Aceastã dramã aducea pe scenã viaþa
desfrânatã de la curtea regelui
Francisc I, fapt care a displãcut atât
criticii cât ºi publicului vremii. În
„Rigoletto” însã, acþiunea a fost
transferatã la curtea ducelui de
Mantova.

Oare subiectul mai poate interesa
publicul zilelor noastre? Mai e
credibil? Dragostea pãrinteascã ºi
legãtura deosebitã dintre tatã ºi fiicã,
da! Dar o pasiune fãrã limite care
conduce la sacrificiul de sine pare
desuetã. Azi nu se mai moare din
dragoste! Totuºi, cumplita dorinþã de
rãzbunare ºi blestemul care se
împlineºte pânã la urmã ca o
inconturnabilã loviturã a soartei sunt,

din pãcate, mereu actuale...
Personaje ca Rigoletto, un bufon

cinic ºi lipsit de scrupule, care
primeºte o cruntã pedeapsã în final,
ducele libertin care-ºi arogã toate
drepturile senioriale ºi chiar candida
Gilda cedeazã seducþiei ºi se sacrificã
din iubire rãmân de domeniul
secolului trecut. Sparafucile, ucigaºul
cu simbrie plãtit de Rigoletto, se aratã
un profesionist deficitar întrucât
Gilda, deºi înjughiatã în locul ducelui,
rãmâne în viaþã pentru a-i povesti
tatãlui sãu adevãrul. Va muri din
dragoste pentru a salva viaþa ducelui,
deºi avea dovada cã o înºealã cu
Maddalena.

În rolurile principale îºi
armonizeazã vocile trei mari soliºti.
Coreeanul Yosep Kang, un tenor
talentat cu o voce superbã stãpânind
perfect tehnica bel canto-ului, cântã
ireproºabil rolul ducelui. Soprana rusã
de origine tãtarã Aida Garifullina, o
maestrã a coloraturii, este
întruchiparea delicatei ºi candidei
Gilda, îndrãgostitã, sedusã, sacrificatã.
Solista are un mod original de a
executa acutele, cu glas scãzut,
aproape de ºoaptã, ceea ce aduce
duioºie ºi emoþie muzicalã. Duetul
Gilda-ducele de Mantova
impresioneazã pânã la lacrimi.

Alãturi de aceºtia, în Rigoletto,
baritonul italian Roberto Frontali îºi
dovedeºte cu adevãrat mãsura
talentului în actele II ºi III. Am
remarcat cvartetul din ultimul act în
care fiecare personaj merge pe linia sa
melodicã. Seducãtorul duce în fraze
muzicale largi, Maddalena (Margarita
Gritskova) în dublu staccato
batjocoritor, iar Gilda ºi Rigoletto,
înafara scenei, intervin cu pauze, ea
ºovãielnicã, el furios.

Excelentul bas italian Alessandro
Guerzoni în rolul Sparafucile face un
rol demn de evidenþiere. Am asistat la
un spectacol de neuitat ca montare ºi
intepretare solisticã!

Magdalena BRÃTESCU

RIGOLETTO LA
STAATOPER DIN VIENA

Pentru a veni în sprijinul
oamenilor de afaceri români care
doresc sã activeze în Austria, ne face
plãcere sã vã prezentãm documentul
”Înfiinþarea Societãþilor Comerciale
în Austria”. Acesta cuprinde
informaþii detaliate privind tipurile
de societãþi comerciale care pot fi
înfiinþate în Austria ºi paºii de urmat
în acest sens.

Îndrumar de afaceri în
Austria

Documentul ”Îndrumarul de
afaceri Austria” vã oferã informaþii
despre sistemul politic ºi
administrativ, economia Austriei,
sistemul de taxare ºi de comerþ din
Austria, relaþiile economice ºi
comerciale româno-austriece,
constituirea societãþilor comerciale
ºi atragerea investiþiilor strãine în
Austria, cãlãtoria în Austria, precum
ºi alte informaþii utile.

http://viena.mae.ro/sites/viena.m
ae.ro/files/pdf%60s/indrumar_afacer
i_austria__mart_2016.pdf

Documentul ”Înfiinþarea
Societãþilor Comerciale în Austria”
vã prezintã tipurile de societãþi
comerciale care pot fi înfiinþate în
Austria ºi se adreseazã celor
interesaþi sã îºi deschidã o firmã,
oferind detalii despre paºii de urmat
în acest sens.

http://viena.mae.ro/sites/viena.m
ae.ro/files/infiintarea_societatilor_c
omerciale_in_austria_2017.pdf

AMBASADA ROMÂNIEI
în Republica Austria

Înfiinþarea
Societãþilor
Comerciale
în Austria
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Oraºele din Austria surprind de
fiecare datã prin noi atracþii turistice,
fãcându-ne sã vrem sã le vizitãm în mod
repetat. O cãlãtorie culturalã prin aceastã
þarã garanteazã o diversitate incredibilã de
experienþe, impresii ºi momente de
bucurie. Viena a fost inclusã în
patrimoniul cultural mondial UNESCO
din douã motive: pentru centrul sãu istoric
ºi pentru palatul ºi parcul în stil baroc,
Schönbrunn. Numeroase obiecte de
patrimoniu artistic ºi construcþii splendide
caracterizeazã fostul oraº imperial. La
Kunstkammer, de la Muzeul de Artã din
Viena (Kunsthistorisches Museum), se
pot admira bogãþiile din tezaurul
habsburgilor.

Sankt Pölten, cel mai tânãr oraº
capitalã de land din Austria, se poate
lãuda cu o istorie bogatã, fiind atestat
istoric încã din secolul 12. Astãzi, oraºul
are un cartier administrativ ultramodern,
lângã care gãsim ºi o salã de spectacole
futuristã, în care se desfãºoarã frecvent
spectacole de dans ºi performance, cu
artiºti ºi companii de renume.

La Linz, arhitectura tradiþionalã se
îmbinã armonios cu cea contemporanã. În
oraºul de pe malurile Dunãrii arta, ºtiinþa
ºi tehnologia se contopesc în mod
miraculos. O serie de construcþii
moderne, precum Centrul Ars
Electronica, reprezintã contrapunctul

pãrþii istorice, în stil barc ºi renascentist, a
oraºului. ?i muzeul de artã Lentos ºi noua
Operã sunt construcþii moderne deosebite
ºi puncte de atracþie pentru orice vizitator
al oraºului. Salzburg, oraºul în stil baroc,
locul de naºtere al lui Mozart ºi gazda
festivalul de muzicã Salzburger
Festspiele, a fost desemnat în 1997
patrimoniu cultural mondial UNESCO.
Numeroase biserici ºi palate formeazã
imaginea deosebitã a oraºului, alãturi de
palatele în stil baroc Mirabell ºi
Hellbrunn. Domul ºi cetatea medievalã
Hohensalzburg sunt alte opere de
arhitectonice de artã. Cine viziteazã oraºul
Salzburg, nu trebuie sã uite de un suvenir
dulce, pralina originalã Mozartkugel.

Innsbruck este un oraº deosebit nu
numai prin poziþia sa specialã în mijlocul
munþilor tirolezi, ci ºi prin edificii precum

Das Goldene Dachl sau biserica Hof, sau
prin operele de artã aflate în palatul
renascentist Ambras, care meritã vizitate.
Oraºul din Alpi are însã ºi note de
modernism, prin construcþiile renumitei
arhitecte Zaha Hadid, precum funicularul
Hungerburgbahn sau trambulina pentru
sãrituri cu schiurile, Bergisel.

Istoria oraºului Bregenz a început cu
peste douã mii de ani în urmã, cu o
aºezare romanã. Astãzi, turnul medieval
Martin ºi turnul în stil baroc Zwiebel, sunt
punctele de atracþie din centrul oraºului.
De-a lungul lacului Bodensee se înºiruie
construcþii moderne, completând perfect
în imaginea oraºului: sala de spectacole,
muzeul de artã ºi muzeul regiunii
Vorarlberg, deschis în 2013.

Pitorescul oraº istoric Klagenfurt are
un fler mediteranean, mai ales prin

construcþiile renascentiste, frumoasele
curþi cu arcade ºi pasajele istorice. Oraºul
este surpanumit ºi „giuvaerul
renascentistü de pe malul lacului
Wörthersee“. Maeºtrii italieni ºi-au pus
amprenta pe oraºul vechi de 800 de ani
prin palatele restaurate impecabil, curþile
interioare ºi pieþele publice. Teatrul,
construit în stil Art Nouveau, nu este
numai cea mai sudicã salã de spectacole
din spaþiul germanofon, ci ºi o bijuterie
arhitecturalã, de o eleganþã deosebitã.

Graz, al doilea oraº ca mãrime din
Austria, are douã situri care fac parte din
partimoniul mondial cultural UNESCO:
oraºul vechi, cel mai mare oraº medieval
din Europa, ºi palatul Eggenberg. Din
2011 Graz poartã titlul „UNESCO City
of Design“, fiind astfel considerat unul
din oraºele creative ºi orientate spre viitor.
Exemple arhitectonice pentru aceastã
orientare sunt muzeul de artã ºi insula
artificialã construitã pe râul Mur. În
Eisenstadt, capitala landului Burgenland,
veþi întâlni în mod repetat un nume:
Joseph Haydn. Peste 40 de ani, compozi-
torul a condus orchestra de la curtea prin-
cipelui Esterházy. În palatul Esterházy,
edificul emblematic al oraºului, se
desfãºoarã concerte în tot timpul anului.
Împrejurimile oraºului sunt încântãtoare,
acesta fiind situat într-o zonã viticolã
extinsã, cu numeroase localuri specifice.

http://www.austria.info

O cãlãtorie prin Austria

Lucrãtorii români aflaþi în
Austria, ale cãror drepturi nu sunt
respectate de cãtre angajatori sau care
sunt supuºi unor abuzuri ºi rele
tratamente din partea acestora,
respectiv sunt victime ale traficului
cu persoane, au posibilitatea de a
solicita asistenþã din partea
autoritãþilor austriece competente.

Consiliere juridicã cu privire la
drepturile lucrãtorilor strãini:

UNDOK (organizaþie susþinutã de
sindicatele federale, care are drept
scop oferirea de informaþii juridice

lucrãtorilor strãini aflaþi în Austria)
Internet: http://undok.at/
Tel. 01 5344439040,
E-mail: office@undok.at

Asistenþã pentru victime ale
traficului ilegal cu persoane:

Telefon de urgenþã /
Menschenhandels-Hotline: 01 24836
985383

E-mail: menschenhandel@bmi.gv.at
Totodatã, victimele abuzurilor ºi

traficului cu persoane pot apela la
asistenþã din partea unor organizaþii
non-guvernamentale, precum

LEFÖ/IBF (organizaþie non-profit
care acordã asistenþã femeilor
imigrante aflate în Austria).

Internet: http://www.lefoe.at/
Tel. 01 7969298
E-mail: ibf@lefoe.at
Rugãm persoanele afectate de

astfel de practici sau cei care au
cunoºtinþã de persoane aflate în astfel
de situaþii sã notifice în paralel ºi
Ambasada României în Austria la
email: ambromviena@ambrom.at

AMBASADA ROMÂNIEI
în Republica Austria

În atenþia lucrãtorilor români din Austria 



Salzburg, scena lumii.
Salzburg respirã istorie

prin toþi porii, iar de asta te
poþi convinge uºor fãcând o
plimbare lejerã prin centru,
parte a Patrimoniului
UNESCO. Din palatul
Mirabell ºi grãdinile sale
uimitoare poþi contempla
priveliºtea asupra em-
blemei oraºului, cetatea
Hohensalzburg. De altfel,
asta ºi înseamnã Mirabell
Palast, priveliºte frumoasã.
Un fel de axis mundi este
aici Getreidestrasse, locul
unde s-a nãscut fiul
oraºului, W.A.Mozart ºi
actualmente una dintre cele
mai vizitate artere co-
merciale din lume.

Cafenelele tradiþionale
pline de vervã sunt un alt
simbol al oraºului – gustã la
Tomasell, una din cele mai
vechi cafenele din Austria,
sau la Kaffee Fürst celebrele
praline Mozartkugeln,
manufacturate chiar de
strãnepoþii creatorului lor.
Dacã vrei sã faci o cãlãtorie
în trecut, în cel mai vechi

restaurant din Europa - crama
baroc a Mânãstirii Sf. Petru -
are loc Mozart Dinner
Concert, o cinã cu reþete din
vremea compozitorului,
acompaniatã de ariile lui
Mozart. Începe-þi cãlãtoria
mai jos!

Salzburg oraºul care
devine o expediþie pentru
întreaga familie: fie cã devine
castel medieval, rãzboinic
celt sau parc acvatic,
Salzburg este locul de joacã
ce transformã cãlãtorii de
toate vârstele în exploratori.
Distanþele dintre atracþiile

turistice sunt scurte ºi uºor
accesibile atât pentru copii,
cât ºi pentru cei cu cãrucioare
pentru copii. Numeroase
muzee sunt special gândite
pentru cei mici, iar altele
oferã tururi dedicate copiilor.
În afarã atracþiilor turistice
clasice, în parcurile mari
(Mirabell, Hellbrunn,
Volksgarten) se aflã locuri de
joacã menite sã-i distreze pe
cei mici. Pe lângã
multitudinea de facilitãþi
pentru copii, este oricând la
îndemânã sã faci o drumeþie
pe munþii aflaþi chiar în inima

oraºului, chiar ºi cu cei mici.
În plus, Salzburg este
înconjurat de lacuri, munþi ºi
destinaþii minunate pentru
excursii, astfel cã poþi alege
oriând între diferite tipuri de
activitãþi indiferent de vreme.  

Salzburg - 20 de ani
UNESCO

În 1997 oraºul Salzburg a
fost inclus în lista Patri-
moniului UNESCO. Alãturi
de unicitatea centrului istoric
ºi de arhitectura excepþionalã,
importanþa oraºului ca
metropolã a muzicii ºi loc de

naºtere al lui W.A.Mozart au
fost factori decisivi pentru
includerea pe lista UNESCO.

Centrul istoric al oraºului
este exemplul unic de
reºedinþã episcopalã din
inima Europei. Cadrul
natural care completeazã
oraºul prin munþii sãi atât de
apropiaþi ºi accesibili, istoria
unicã a unirii unui oraº
burghez de Ev Mediu cu o
reºedinþã episcopalã ºi
numãrul ridicat de clãdiri
religioase ºi case mundane
din epoci ºi stiluri atât de
diferite sunt trãsãturi de-
finitorii ale oraºului. Moºte-
nirea culturalã a Salzburg-
ului este rezultatul vizibil al
influenþelor din nordul ºi
sudul Europei, dar un aport
important l-au avut meºterii
ºi artiºtii italieni.

Pe lângã frumuseþea
arhitectonicã, Salzburg este
metropola cu o viaþã
muzicalã ºi culturalã extrem
de efervescentã ºi recu-
noscutã la nivel mondial.

Sursa:
http://www.austria.info

Salzburg, loc de joacã
pentru mici ºi mari
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Zeci de meºteri populari,
firme producãtoare de
brânzeturi ºi de mezeluri ºi,
nu în ultimul rând, instituþii
de culturã din judeþ au
participat, recent, la cea de-a
XII-a ediþie a manifestãrii
EuroPrahova – eveniment de
promovare a Prahovei

organizat de Consiliul
Judeþean, menþioneaza ziarul
Prahova.

Potrivit acestei publicaþii,
anul acesta, EuroPrahova a
reunit – sub coordonarea
vicepreºedinþilor CJ Prahova
Ludmila Sfîrloagã ºi Vasile
Pãtraºcu – reprezentanþi ai

muzeelor judeþene ºi ai
instituþiilor de culturã, fiind
remarcate de cãtre vizitatorii
prezenþi la târgul de la
Heidelberg costumele popu-
lare din zona Prahovei, dar ºi
dansurile populare interpre-
tate de ansamblurile venite
din mai multe localitãþi
prahovene la EuroPrahova
2017. De retinut faptul cã, la
deschiderea expoziþiei
EuroPrahova, au luat parte ºi
consulii generali ai României
la Strasbourg ºi Munchen,
Sabin Pop ºi, respectiv, Dorin
Nicolae Popa.

Interesant a fost cã, în
acest an, expoziþia EuroPra-
hova a avut loc în aceeaºi
perioadã cu Festivalul
Carpato-Dunãrean, care
vizeazã promovarea culturii
ºi a tradiþiilor populare ale

statelor strãbãtute de fluviul
Dunãrea, dar ºi ale celor care
se aflã la þãrmul Mãrii Negre.
Mai multe firme prahovene –
Cris-Tim, Casa Bolgiu,
ICDVV Valea Cãlugãreascã,
Octima Vinis, Ferma IP
Valea Doftanei – i-au
delectat pe vizitatorii veniþi

sã deguste bunãtãþile produse
pe plaiuri prahovene
(caºcavalul de la IP Valea
Doftanei ºi mezelurile de la
Cris-Tim, dar ºi renumitele
soiuri de vinuri ale
podgoriilor din Urlaþi ºi
Valea Cãlugãreascã).

Ioan POPESCU

EuroPrahova 2017, în Germania



Keon, un câine din Belgia, din rasa Ogar
irlandez, a înregistrat un nou record mondial,
având cea mai lungã coadã, care mãsoarã 76,8
centimetri în lungime. Keon este un câine
extrem de prietenos, susþin stãpânii acestuia.

Înainte de a omologa acest record, Keon
a fost supus unui examen de cãtre un medic
veterinar, cel care a fãcut ºi mãsurãtorile de la
baza pânã la vârful cozii, noteazã Rador Keon
este un nume irlandez, care în traducere
înseamnã „razboinicul curajos”, dar stãpânul
patrupedului, Ilse Loodts, susþine cã acesta
este un uriaº blând. Reprezentranþii Guinness
World Records ‘l-au vizitat’ recent pe Keon ºi
pe familia acestuia, în Westerlo, o comunã
din regiunea Flandra din Belgia, pentru a-i
prezenta exemplarului canin extraordinar un
certificat oficial de omologare a recordului,
deþinut pentru cea mai lungã coadã caninã ºi
pentru a face o ºedinþã foto pentru Guinness
World Records 2017.

Amintim cã Lizzy, o femelã, este cel mai
înalt câine din lume, iar patrupedul Smurf
deþine recordul mondial la cele mai multe
trucuri efectuate de un câine într-un minut.

Sursa: descopera.ro

Record
mondial
înregistrat
de un câine
din Belgia

Dacã nu aþi vizitat încã Belgia nu mai staþi pe gânduri.
Meritã sã o faceþi ºi nu numai pentru ciocolata foarte bunã
pe care o gãsiþi la tot pasul, cartofii prãjiþi cu maionezã ºi
sosuri de tot felul care te îmbie de la tarabele iluminate cu
neoane colorate sau pentru gofrele delicioase. Pe lângã
strãduþele marcate de patina timpului ºi clãdirile istorice
impresionante pe care la gãsiþi în centrul marilor oraºe
precum Leuven ºi Brugge, Belgia se poate mândri ºi cu cei
mai mari pictori ai Europei care ºi-au dezvãluit geniul
creativ în diverse forme ale artei. Vã recomand unul dintre
cele mai noi muzee din Belgia care de la deschiderea sa în
2009 a depãºit orice aºteptari, fiind deja vizitat de milioane
de oameni din întreaga lume. Deschis la Bruxelles ,
Muzeul Magritte expune lucrãri care aparþin Muzeului
Regal de Arte Frumoase al Belgiei sau sunt puse la
dispoziþia sa de colecþionari particulari ºi instituþii publice.
Alãturi de Muzeul de Artã Veche, Muzeul de Artã
Modernã, Muzeul Wiertz ºi Muzeul Miller, acesta este
conectat la toate Muzeele Regale de Arte Frumoase din
Belgia. Lansarea sa a fost posibilã datoritã suportului
Fundaþiei Magritte ºi subsidiarelor belgiene GDF SUEZ.

Muzeul este situat vis-a-vis de Palatului Regal în
clãdirea în stil neoclasic (din sec. IX) a Muzeului Regal de

Arte Frumoase din Bruxelles. Puteþi ajunge acolo foarte
uºor facând o plimbare scurtã de la Gara Centralã
Bruxelles pânã la Koningsplein. Dupã cum sugereazã
numele sãu, muzeul este dedicat activitãþii pictorului
suprarealist belgian René Magritte, nãscut pe 21 noiembrie
1898 la Hainaut. Odatã ce a terminat cursurile Academiei
Regale de Artã din Bruxelles ºi-a început activitatea în
lumea artei ca artist comercial. Admirator al poeziei
dadaiste a intrat în grupul poeþilor ºi artiºtilor Jean Arp,
Tzara ºi L.T. Mesens. Colecþia de picturi a acestui muzeu
este unicã în lume conþinând peste 200 din lucrãrile sale.
Cu o abordare multidisciplinarã, oferã publicului ocazia de
a admira picturi în ulei pe pânzã, desene, guaºe, sculpturi
ºi diverse obiecte pictate, partituri muzicale, postere
publicitare, fotografii de epocã ºi filme regizate de
Magritte însuºi. Colecþia este împãrþitã în trei perioade:
1898 – 1929, 1930 – 1950 ºi 1930 – 1950. Deoarece opera
sa este prezentatã tematic ºi în ordine cronologicã puteþi
înþelege ºi urmãri uºor evoluþia lucrãrilor sale, de la
perioada constructivistã la colaborarea cu grupul “7
Arte” ºi pânã la primele sale lucrãri surealiste. Desenele
sale pentru aria publicitarã au pus fundamentul pentru
stilul abordat în ultima decadã unde conceptul de imagine
ºi repetiþie joacã un rol important în lucrãrile impresioniste
ºi surealiste. Muzeul este echipat cu tehnologie multimedia
de ultima orã. Astfel, experienþa voastrã în lumea artei lui
Magriette devine una interactivã. Puteþi descoperi lucrãrile
sale treptat, folosind instrumente digitale moderne care
înlesnesc descrierea lucrãrilor ºi vã ajutã sã le interpretaþi.

La final aveþi ocazia sã vizionaþi atât filme dedicate
artistului cât ºi filmele care l-au influenþat în cãutarile sale
de a submina imaginile.  Printre lucrãile cele mai apreciate
de vizitatori se numãrã Imperiul Luminilor ºi Domeniul
Arnheim. Tineþi cont însã cã vizitatorii vin în numãr mare
din toate colþurile lumii. Dacã doriþi sã-l vizitaþi vã
recomand sã vã rezervaþi bilete în avans prin intermediul
internetului pentru a evita cozile de la intrare.

Sursa: simonablaga.wordpress.com
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Nu rataþi Muzeul Magritte din Bruxelles

O plajã din Belgia a fost
transformatã într-o uriaºã
galerie de nisip, din care fac
parte super eroi de mari
dimensiuni, personaje de
desene animate ºi castelul
Cenuºãresei, în cadrul unuia
dintre cele mai mari
festivaluri de sculpturã în
nisip din lume, relateazã joi
Reuters.

O echipã de 32 de artiºti
care a lucrat cu 7.000 de tone

de nisip ºi-a petrecut cinci
sãptãmâni pentru a crea cele
150 de lucrãri prezentate în
cadrul Festivalului de
sculpturã în nisip de la
Oostende, care începe
sâmbãtã ºi dureazã pânã în
septembrie, cu condiþia ca
ploaia sã nu afecteze
exponatele.

Mulþi dintre artiºtii care
participã lucreazã în alte
materiale, precum lemn sau

marmurã, ºi susþin cã
sculptura în nisip a
reprezentat pentru ei o
provocare.

„Ce îmi place la nisip este
cã trebuie sã ai contact foarte
mult cu el când sculptezi. Eu
sunt ºi sculptor în gheaþã ºi,
dacã îl compari cu gheaþa,
nisipul este foarte fragil“, a
declarat pentru Reuters
artistul rus Sergey Zaplatn.

Sursa: agerpres.ro

Festivalul de sculpturã în nisip de la Oostende transformã o
plajã într-o galerie de super eroi ºi personaje animate



Un belgian dintr-o lo-
calitate Caraº-Severin cultivã
ºofran pe o suprafaþã mai
micã decât o jumãtate de
hectar, cel mai scump
condiment din lume, care se
poate vinde ºi cu 30.000 de
euro kilogramul, transmite
corespondentul MEDIA-
FAX.

Vincent de Busson s-a
stabilit în localitatea
Berzovia, din judeþul Caraº-
Severin, în urmã cu
doisprezece ani, dupã ce s-a
însurat cu o româncã,
scrie Mediafax.  În urmã cu
patru ani, Vincent a luat
decizia de a încerca sã cultive
ºofran, supranumit “aurul
roºu” ºi considerat cel mai
scump condiment din lume,
pe o suprafaþã de 200 de
metri pãtraþi. Începutul nu a
fost uºor, pentru cã a fost
nevoie ca planta sã fie
aclimatizatã. Dupã doi ani de
încercãri, bulbii de ºofran au
fost adaptaþi climei din
România.  “Am adus bulbii
din Belgia, eu sunt de acolo,

am venit în judeþul Caraº-
Severin în urmã cu
doisprezece ani, sunt însurat
acolo. Procesul de plantare a
trebuit adaptat la clima din
România, noi am gãsit
variante, iar acum bulbii de
ºofran sunt adaptaþi. Este
foarte greu sã cultivi ºofran
în România, pentru cã nu
putem sã folosim ierbicid,
pesticid ºi nici îngrãºãmânt
chimic. Asta este cea mai
mare dificultate în cultura de
ºofran ºi totul se face manual,
pentru a fi un produs
biologic. Asta necesitã multã
muncã fizicã”, a declarat,
corespondentului MEDIA-
FAX, Vincent de Busson.

Belgianul stabilit în
Banat spune cã, în prezent,
cultivã ºofran pe o suprafaþã
de 4.000 de metri pãtraþi ºi îºi
propune ca, în perioada
urmãtoare, sã extindã
suprafaþa cultivatã la trei,
patru hectare. “Aurul roºu”
cultivat în judeþul Caraº-
Severin ajunge, în principal,
în Belgia, dar ºi la unele

restaurante de lux din
România.  “Vând ºofranul în
strãinãtate, pe piaþa din
România suntem la început,
este foarte puþin cunoscut
ºofranul ºi cred cã este
important de transmis cum se
foloseºte ºi la ce se foloseºte
ºofranul. În Belgia am vândut
ºofranul, am cunoºtinþe
acolo, ºi colaborãm cu un
restaurant din Bucureºti, care
cumpãrã ºofran de la mine. În
România eu nu ºtiu sã fie un
producãtor mare de ºofran,
adicã care sã cultive cel puþin

jumãtate de hectar”, ne spune
Vincent de Busson.  “Aurul
roºu” se vinde ºi cu 30.000
euro kilogramul  Preþul
“aurului roºu” este unul
condimentat. În funcþie de
calitate, un singur kilogram
de ºofran ajunge sã coste ºi
30.000 de euro.

“Preþul variazã în funcþie
de calitate ºi de cantitate.
Sunt patru categorii de
calitate pentru ºofran.
Calitatea variazã de la an la
an, în funcþie de soare, de
vreme, de ploi. Cel mai mic

preþ este de 5.000 euro la
kilogram, cel mai mare este
de 30.000 de euro la
kilogram. Poþi sã începi cu
500 de metri pãtraþi, cu 2.000
de metri pãtraþi, cu un hectar
pe care sã cultivi ºofran.
Dupã patru ani, cine a fãcut
investiþii, foloseºte bulbii
plantaþi iniþial pentru a mãri
suprafaþa. Investiþia minimã
este de 4.000 – 5.000 de
euro”, explicã belgianul
stabilit în localitatea
Berzovia.  Vincent de Busson
poate recolta cel mult un
kilogram de ºofran, cultivat
pe o suprafaþã de 4.000 de
metri pãtraþi.  ªofranul este
considerat cel mai scump ºi
mai valoros condiment din
lume. Pentru un singur
kilogram de “aur roºu”
trebuie recoltate între
130.000 ºi 250.000 de flori,
din care se reþin doar
stigmatele. În bucãtãrie,
poate fi folosit în supe ºi la
preparatele cu fructe de mare,
la orezuri, dar ºi la prãjituri.

Sursa: descopera.ro 
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O delegaþie din Suceava, formatã
din primari PNL ºi membrii ai
administraþiei locale dar ºi din
reprezentanþi ai Asociaþiilor: Produs
în Bucovina, Turism Bucovina ºi
Þine de Noi au participat la invitaþia
europarlamentarului Thedor Stolojan
la o vizitã de studiu la Parlamentul
European.

Grupului invitat i s-a expicat cum
funcþioneazã instituþiile Uniunii
Europene, politica de coeziune, rolul
autoritãþilor locale ºi naþionale. S-a
discutat deschis despre acest
“monstru blând, Bruxelles-ul“ în
contextul problemelor de acasã ºi s-
au oferit soluþii la nivel european. O
treime din bugetul multianual al
UE (~352 miliarde EUR) revine
politicii de coeziune. Pentru 2014-
2020, România are alocate cca. 2
miliarde EUR pentru dezvoltarea
mobilitãþii urbane (municipii
reºedinþã de judeþ ºi alte oraºe).

Sunt alocaþi bani europeni pentru
legãtura urban-rural ºi rolul zonelor

funcþionale extra-urbane. Abordarea
a fost una de tip „bottom-up”, pe
baza nevoilor identificate în judeþul
Suceava ºi în lumina strategiei de
dezvoltare elaborate de un parteneriat
local (GAL).

De asemenea, au avut loc întâlniri
cu reprezentanþii comunitãþii

Sucevene ºi cu reprezentaþii filialei
PNL Bruxelles. Întâlnirile s-au
materializat în urmatoarele propuneri
de proiecte: solicitarea de deschidere
a unui zbor Suceava-Bruxelles-
Suceava, posibile parteneriate în
vederea derulãrii unor proiecte cu
finanþare UE ºi organizarea

festivalului Ciprian Porumbescu la
Bruxelles în cadrul unui proiect mai
amplu de promovare a valorilor ºi
tradiþiilor româneºti în Europa ºi a
turismului în Bucovina.

Dan Viorel Peca, Preºedintele
PNL Belgia comenteazã:
„Întâlnirea a fost una foarte bunã,

cu un canal dublu de comunicare,
unde s-a identificat posibilitatea
unei colaborãri în vederea unei
campanii în sprijinul deschiderii
unui zbor Suceava-Bruxelles-
Suceava. Sper ca în perioada
urmãtoare sã avem confirmarea
interesului din partea suce-
veanã ºi sã demarãm campania.
Acesta ar fi un excelent exemplu de
colaborare cu potenþiale beneficii
însemnate atât pentru românii din
Bruxelles ºi din Suceava dar ºi
judeþele limitrofe. În Belgia, la
Charleroi, am vãzut ce importanþã
poate avea pentru economia zonalã
un aeroport bine conectat.”

Sursa: rombel.com

Vizitã de lucru la Parlamentul European pentru
o delegaþie de primari din judeþul Suceava

Un belgian stabilit în România cultivã
cel mai scump condiment din lume



Misterul albatrosului de Amsterdam a fost
elucidat: oamenii de ºtiinþã au confirmat cã
aceastã pasãre rarã aparþine unei specii aparte.
Analiza geneticã a pus punct celor 20 de ani de
dezbateri asupra statutului albatrosului de
Amsterdam. Cercetatorii canadieni au dovedit
cã ADN-ul pãsãrilor variazã semnificativ faþã
de cea a albatroºilor cãlãtori, rudele lor
apropiate. Albatrosul de Amsterdam a fost
botezat dupã denumirea locului unde trãieºte
aceastã specie - insula Amsterdam (aparþinând
Franþei), din sudul Oceanului Indian. Aceste
pãsãri au dimensiuni foarte mari, putând
cântãri pânã la 8 kg ºi având o anvergurã a
aripilor de 3,5 m. Albatroºii de Amsterdam au
fost descoperiþi în 1983, iar de atunci,
comunitatea ºtiinþificã a fost împãrþitã în douã
tabere, în funcþie de pãrerile legate de evoluþia
speciei. Unii oameni de ºtiinþã au crezut cã
pãsãrile aparþin unei subspecii de albatros
cãlãtor, care populeazã, de asemenea, partea
de sud a Oceanului Indian. Pentru a elucida
misterul albastrosului de Amsterdam, o echipã
de cercetãtori de la Universitatea din
Lethbridge, Canada , coordonatã de dr.
Theresa Burg, a examinat structura ADN a
acestei pãsãri. În urma studiului, dr. Burg a
afirmat cã albatroºii de Amsterdam diferã de
albatroºii cãlãtori. „Albatroºii de Amsterdam
au dimensiuni ceva mai mici decât cei cãlãtori.
De asemenea, ei îºi depun ouãle în alt interval
de timp, iar penajul este ºi el un pic diferit,
fiind uºor maroniu,“ a spus dr. Burg. Totodatã,

ADN-ul celor douã tipuri de pãsãri a scos la
ivealã alte diferenþe semnificative. Se pare cã
albatroºii de Amsterdam s-au separat de verii
lor acum cca 265.000 de ani, devenind o
specie distinctã. În ciuda anvergurii mari a
aripilor ºi a capacitãþii de a zbura pe distanþe
lungi, albatroºii de Amsterdam se întorc
întotdeauna pe un platou unic al insulei pentru
a se reproduce . Ei nu împart acest spaþiu cu
nicio altã specie de albatroºi, motiv pentru care
se crede cã aceastã izolare geograficã a
determinat dezvoltarea acestor pasãri ca specie
separatã. Acum , oamenii de ºtiinþã sperã cã
aceastã pasãre va fi recunoscutã ca fiind unicã
ºi cã, astfel, se vor intensifica eforturile pentru
conservarea ei. Deºi populaþia actualã este
consideratã stabilã, albatrosul de Amsterdam
este, totuºi, o specie ameninþatã. Anual, 18 - 26
de perechi de albatroºi de Amsterdam se
înmulþesc într-o zonã micã în centrul insulei,
fiecare pereche producând câte un ou.
Supravieþuirea speciei este periclitatã, în mare
mãsurã, de animalele domestice care
deranjeazã unele cuiburi ºi de uneltele
pescarilor, prinderea accidentalã în aþa folositã
la pescuit putând duce la moartea unor
exemplare. Pentru a ajuta la conservarea
speciei ºi pentru a preveni orice pericol,
specialiºtii au împrejmuit zona cu garduri ºi
efectueazã frecvent recensãminte. 

Sursa: BBC

Albatrosul de
Amsterdam

ICR Bruxelles a susþinut
proiectul Positive Tension (on
curating) prezentat de artiºtii
colectivului Apparatus 22,
la Muzeul de artã modernã ºi
contemporanã Stedelijk din
Amsterdam, duminicã, 18 iunie
2017.

Evenimentul a marcat epilogul
programului Why is Everybody
Being So Nice: the Power
Nap desfãºurat în cadrul proiectului
curatorial 2017 al Centrului de artã
De Appel din Amsterdam, ºi
lansarea unei publicaþii virtuale
despre codurile etice în domeniul
artei contemporane la evenimentul
deschis publicului larg, în
Auditoriumul Muzeului Stedelijk.

Apparatus 22 i-a provocat pe
participanþi la un maraton de
gândire criticã despre practicile
curatoriale cu cea mai recentã
lucrare a sa, Positive Tension (on
curating). Artiºtii vor formula 130
de întrebãri pe diverse teme (mituri,
tabuuri ºi reguli) despre curatoriat ºi
relaþia cu publicul, despre instituþii,
eticã ºi noi moduri de lucru în artã.
Întrebãrile vor fi transmise
spectatorilor sub forma unei
explozii de confetti, într-un registru
coregrafic ºi scenografic plin de
umor ºi creativitate.

Iniþiatã în cadrul ºcolii de
varã “How many cures can a
curator cure?” de la Rogaland

Kunstsenter (Stavanger, Norvegia,
2016), lucrarea s-a bucurat de un
real succes la Torino, Baku, Cluj
etc.

“Chiar dacã existã un set de
reguli ºi momente structurate în
transpunerea lucrãrii nicio
prezentare nu este identicã cu
cealaltã. Acest lucru face irezistibilã
provocarea unei noi performanþe de
anduranþã la muzeul Stedelijk din
Amsterdam împreunã cu grupul
internaþional de curatori participanþi
în De Appel Curatorial
Programme”, descrie Apparatus 22
autenticitatea fiecãrei reprezentaþii.

Apparatus 22 (Erika Olea,
Dragoº Olea, Maria Farcaº ºi Ioana
Nemeº - 1979-2011) este un
colectiv transdiciplinar de artã
preocupat de dinamica relaþiilor
complexe dintre economie, politicã,
studii de gen, religie, miºcãri
sociale ºi dintre modã / sistemul
fashion cu scopul de a dezvãlui
teme de reflecþie asupra societãþii
contemporane. Un subiect actual de
reflecþie din practica lor artisticã
este universul SUPRAINFINIT în
care speranþa devine unealtã criticã
în modelarea prezentului ºi a
viitorului.

Apparatus 22 a participat la
nenumãrate festivaluri ºi expoziþii
precum Bienala de Artã
Contemporanã (Veneþia), Muzeul
de Artã Modernã MUMOK

(Viena), Ujazdowski Castle CCA
(Varºovia), Steirischer Herbst
(Graz), Akademie Schloss Solitude
(Stuttgart), Muzeul de Artã
Contemporanã (Bucureºti),
KunstMuseum (Linz), Academia
Regalã de Arte Frumoase din
Bruxelles etc. În prezent, membrii
colectivului lucreazã în Bucureºti ºi
în Bruxelles.

Renumit pentru colecþiile de artã
modernã ºi design din întreaga
lume, Muzeul de artã contemporanã
Stedelijk din Amsterdam este o
atracþie turisticã ºi un centru
dinamic prin natura evnimentelor
pe care le organizeazã: spectacole,
filme, concerte, prelegeri etc.
Muzeul gãzduieºte lucrãri originale
de Picasso, Chagall, Matisse,
Cézanne ºi de Kooning, o
impresionantã colecþie de fotografie
olandezã, obiecte de mobilier,
ceramicã, porþelan ºi colecþia De
Stijl a istoriei designului olandez.
Peste 95.000 de vizitatori au trecut
pragul muzeului în septembrie 2012
dupã finalizarea lucrãrilor de
renovare ºi modernizare.

Centrul de artã De Appel din
Amsterdam este cunoscut drept
unul dintre cele mai prestigioase
programe de curatoriat
nonacademice din Europa care
investigheazã forme alternative de
organizare a expoziþiilor. Din 1994
centrul organizeazã programe
curatoriale de zece luni care reunesc
ºase curatori internaþionali din
diferite medii academice ºi
experimentale. Anual, participanþii
dezvoltã un proiect în cadrul De
Appel ºi co-organizeazã un
eveniment pe aceeaºi temã
curatorialã cu Muzeul Stedelijk.

Why Is Everybody Being So
Nice? este curatoriat de Mira
Asriningtyas, Lucrezia Calabrò
Visconti, Mateo Chacon-Pino, Kati
Ilves, Shona Mei Findlay þi Fadwa
Naamna.

Pagina 17

„Apparatus 22” la Muzeul
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În Oudekerksplein sau
Piaþa Bisericii Vechi, în
inima cartierului roºu De
Wallen din Amsterdam, se
aflã o statuie de bronz a unei
femei.

Ea stã în picioare
incadratã într-o ramã de uºã
într-o posturã provocatoare.
Statuia este numitã Belle ºi
este primul ºi unicul
monument din lume dedicat
lucrãtorilor din industria
sexualã.

Olanda este una dintre
puþinele þãri din lume în care
prostituþia este legalã ºi
reglementatã. Lucrãtorii
sexuali sunt obligaþi sã se
supunã controalelor medicale
regulate pe cheltuiala
guvernului, iar proprietarii de

bordeluri cer certificate de
sãnãtate înainte de a angaja
pe cineva ºi înainte de a
închiria camere.

În Amsterdam, De
Wallen este cel mai mare ºi
cel mai cunoscut cartier cu
”felinare roºii”. Zona conþine
aproximativ trei sute de
cabine disponibile pentru
închirieri de prostituate care
îºi oferã serviciile sexuale din
spatele unei ferestre sau uºi
de sticlã, de obicei, iluminate
cu lumini de culoare roºie.
Numite „Kamers“, ele sunt
tipul cel mai vizibil ºi
emblemele felinarelor roºii
ale sexului în Amsterdam ºi
sunt o atracþie turisticã mare.

Ideea lui ”Belle” a venit
de la Mariska Majoor,

fondator al Centrului de
Informare despre Prostituþie
ºi un fost lucrãtor sexual.
Mariska avea 16 ani, când s-a
‘’avântat’’ în lumea
prostituþiei. La aceastã vârstã,
ea nu credea cã munca
sexualã era înjositoare. Ea a
vãzut-o ca fiind o muncã
obiºnuitã ºi un mijloc fericit
de a câºtiga bine. Mult mai
târziu a realizat cã restul
lumii nu considerã prostituþia
ca pe ceva „normal“, aºa cum
a înþeles-o ea.

În 1994, Mariska a încetat
sã se mai prostitueze ºi a
deschis Centrul Informare
despre Prostituþie. Scopul
centrului este de a educa
publicul cu privire la
activitatea sexualã ºi de a

reduce stigmatizarea cu care
se confruntã lucrãtorii
sexuali. Întreprinderea oferã
tururi în Red Light District
pentru turiºti ºi studenþi,
desfãºoarã cursuri ºi
prezentãri privind prostituþia
ºi alte probleme legate de
munca în industria sexului.

În 2007, ea a comandat
artistului Els Rijerse sã o
creeze pe Belle pentru a
demonstra respect mi-

lioanelor de femei din
întreaga lume care îºi câºtigã
existenþa prin prostituþie.
Statuia a fost prezentatã
publicului în timpul celui de-
al doilea eveniment anual –
Ziua porþilor Deschise a
Cartierului cu Lumini Roºii.

Placa de pe monumentul
Belle citeazã: „Respect
lucrãtorilor sexuali din toatã
lumea“.

Sursa: Amusing Planet

Belle, principala atracþie din cartierul
roºu din Amsterdam

Un vaccin realizat în vederea imunizãrii contra
creºterii nivelului de colesterol „rãu“ ºi a riscului
de îngustare a arterelor cauzat de aterosclerozã ar
putea deveni disponibil dupã ce oamenii de ºtiinþã
olandezi ºi austriaci au înregistrat rezultate
promiþãtoare în testele de laborator efectuate pe
ºoareci, informeazã MedicalXpress. Tratamentul
urmeazã sã intre în prima fazã de testare pe
pacienþi umani.

Studiul, publicat marþi în „European Heart
Journal“, demonstreazã în premierã cã este
posibilã imunizarea cu o moleculã care determinã
producerea de anticorpi la ºoareci modificaþi
genetic împotriva unei enzime numitã PCSK9, ce
împiedicã eliminarea din sânge a lipoproteinelor
cu densitate scãzutã (LDL, supranumit ºi
colesterol „rãu“).

Persoanele care au niveluri ridicate de
colesterol LDL, fie din cauze genetice, fie ca
urmare a alimentaþiei nesãnãtoase ori a stilului de
viaþã necorespunzãtor, manifestã un risc mai mare
de a dezvolta în mod prematur boli
cardiovasculare. Aceste afecþiuni ale inimii ºi
vaselor de sânge, cauzate de aterosclerozã, au
devenit principala cauzã de îmbolnãvire ºi
mortalitate în lume depãºind ca frecvenþã
infecþiile.

În prezent, pentru scãderea nivelurilor de
colesterol LDL sunt utilizate medicamente precum
statinele, însã acestea trebuie administrate zilnic ºi,
deºi sunt bine tolerate de organism, pot cauza
efecte adverse la unele persoane.

Potrivit noii cercetãri, în cazul ºoarecilor care
au primit o alimentaþie bogatã în grãsimi pentru a

se induce creºterea nivelului de colesterol LDL ºi
apariþia aterosclerozei, vaccinul AT04A a redus cu
53% cantitatea de colesterol din sânge ºi a
micºorat cu 64% efectele negative produse asupra
vaselor de sânge, reducându-se totodatã markerii
biologici ai inflamaþiilor de la nivelul acestora cu
21-28%, în comparaþie cu ºoarecii nevaccinaþi, se
aratã în cercetare.

În plus, anticorpii stimulaþi prin vaccin au fost
funcþionali pe toatã perioada studiului, iar
concentraþiile acestora au rãmas ridicate pânã la
finalul cercetãrii.

Dr. Günther Staffler, conducãtorul serviciului
de tehnologie de la AFFiRis, compania care a
dezvoltat vaccinul AT04A, a declarat cã acesta „a
reuºit sã producã anticorpi care au þintit în mod
specific enzima PCSK9 pe toatã perioada
studiului“.

Ca urmare, nivelurile de colesterol au scãzut în
mod consistent ºi pe termen lung, ceea ce a
contribuit la reducerea depozitelor de grãsime din
artere, a deteriorãrii determinatã de aterosclerozã ºi
la reducerea inflamaþiilor pereþilor arterelor, a mai
explicat Staffler, unul dintre autorii cercetãrii.

„În cazul în care aceste descoperiri se vor
aplica în mod favorabil ºi în cazul oamenilor, ºi
þinând cont cã anticorpii produºi persistã timp de
câteva luni dupã vaccinare, am putea dezvolta o
terapie de lungã duratã care, dupã prima vaccinare,
nu are nevoie decât de o reînnoire anualã. Acest
lucru ar putea duce la un tratament eficient ºi mult
mai convenabil pentru pacienþi, dar ºi la un grad
mai mare de tolerabilitate“, a explicat Staffler.

AGERPRES

Cele mai neobiºnuite
muzee pe care le poþi
vizita în Amsterdam

Fie cã este vorba de muzee dedicate pisicilor,
sau pipelor, oamenii au reuºit sã strângã într-o
singurã începãre lucrurile preferate. Iatã care sunt
cele mai neobiºnuite muzee din Amsterdam.

„De Katten Kabinet”
Un muzeu dedicat pisicii, este amenajat într-o

casã din 1667, restauratã în întregime în 1985. În
1990, William Meijer a înfiinþat muzeul în memoria
motanului sãu roºcat John Pierpont Morgan, botezat
dupã bancherul american J. P. Morgan.

Felina a primit de-a lungul celor „nouã vieþi” ale
sale felurite cadouri constând în picturi, desene,
statuete, unele fiind expuse în muzeu; un cadou
special expus aici îþi ia maul – un dolar american, pe
care George Washington a fost înlocuit cu imaginea
motanului, cu sloganul „Nu credem în câini”.
Încãperile muzeului, ticsite cu desene, schiþe,
picturi, afiºe având ca temã pisica, inclusiv ale unor
mari artiºti, ca Rembrandt, Pablo Picasso sau Henri
de Toulouse-Lautrec, oferã o incursiune ineditã în
modul subtil de insinuare a felinelor în artã, de-a
lungul veacurilor, relateazã Rador.

Desigur, atmosfera din Katten Kabinet e
însufleþitã de mai multe pisici ale zilelor noastre,
care se plimbã nestingherite printre vizitatori.
Locuri înrudite cu muzeul olandez ar putea fi
„Lucky Cat Museum” din Cincinnati, Ohio, unde
sunt expuse peste o mie de jucãrii Maneki-neko, un
simbol felin japonez datând de peste o sutã de ani;
„The Kuching Cat Museum” din Malaysia, dedicat
tuturor tipurilor de feline, sau „Cat Museum” de la
Siauliai, în mai apropiata Lituanie, cu peste 14.000
de exponate.

Sursa: descopera.ro

Un vaccin care scade nivelul de
colesterol „rãu“ promite imunizarea
contra riscului de aterosclerozã



Dupã o pauzã de o jumã-
tate de an, am petrecut din nou
câteva zile la Berlin. Un suflu
pozitiv dominã Germania, iar
Europa este subiectul preferat
de discuþii. Deºi mai avem 3
luni pânã la alegerile federale,
se pare cã Angela Merkel va
reuºi fãrã mari probleme
recâºtigarea titlului de
cancelar. Al 4-lea sãu mandat
se preconizeazã a fi sprijinit de
o nouã majoritate, de centru-
dreapta (creºtin-democraþi ºi
liberali). Da, vom asista la
revenirea liberalilor în
Parlamentul Germaniei, cu un
scor suficient de mare pentru a

ajuta la formarea noii coaliþii
la putere. Chiar dacã Martin
Schulz a reîmprospãtat SPD-

ul, electoratul german e dificil
de convins, iar cel mai
probabil Stânga va intra în

opoziþie dupã alegerile din
septembrie 2017.

Pentru a înþelege aceste
miºcãri politice m-am adresat
experþilor politici din Berlin.
”Nu se schimbã liderul þãrii pe
timp de crizã. Dar este o crizã
atipicã în Germania. Economia
merge bine, iar ºomajul e la
cifre decente, lumea o duce bine
aici. Existã însã crizele din jurul
Germaniei care coaguleazã
naþia germanã în jurul
actualului cancelar. Putin,
Erdogan, Trump, dar ºi viitorul
UE împing Germania în a alege
experienþa politicã în locul
neprevãzutului”, concluziona

analistul politic german.
Se aºteaptã multe de la UE

în Germania, iar alegerile
recente din Franþa dau speranþe
pentru o accelerare a procesului
de integrare europeanã. Câteva
cuvinte despre Berlinul anului
2017. Apar aici foarte multe
start up-uri în domeniul IT-ului,
se dezvoltã o artã contempo-
ranã interesantã, dar întâlnim tot
mai mulþi tineri acaparaþi de
mitul comunicãrii politice.

Ca o picanterie, Berlin e
poate singurul oraº în care
taximetriºtii sunt fericiþi…

Dan LUCA / Bruxelles
http://casaeuropei.blogspot.ro

Se spune despre Bacovia
cã este un poet trist, cã
versurile sale sunt
deprimante. ªi totuºi, Bacovia
este poetul unei imense
vitalitãþi. În sprijinul acestei
idei vine ºi cartea Angelei
Monica Jucan, intitulatã
“Optimismul bacovian”,
apãrutã la Casa de editurã
Dokia, Cluj-Napoca, în 1999.
„Tocmai pentru cã este
simbolist pur, la Bacovia
„plouã, plouã, plouã”, dar
mohoreala este numai un
aspect exterior. Esenþa ploii
stã – ºtie oricine – în puterea
ei fertilizatoare. Când þi se
pare cã Bacovia stã sã moarã
de plictis în poeziile lui
„ploioase”, el vorbeºte, în
realitate, de cea mai mare
potenþialitate de viaþã masiv
comasatã în câteva versuri.
Optimismul numai nu
explodeazã de sub simbol”,
spune autoarea. 

ªapte poeme
În “Optimismul bacovian”,

Angela Monica Jucan
analizeazã ºapte din cele mai
cunoscute poezii ale lui
Bacovia („Plumb”, „Lacustrã”,
„Amurg violet”, „Decembre”,
„Negru”, „Rar”, „Tablou de
iarnã”), într-o interpretare
exclusiv a volumului „Plumb”,
ºi trei din cele mai frecvente
simboluri cultivate de el (ftizia,

clavirul, culoarea gri).
Poemele „Plumb” ºi

„Lacustrã” sunt emblematice
pentru creaþia bacovianã.
Angela Monica Jucan se referã
la Bacovia ca la un simbolist a
cãrui poezie poartã în sine
„permanenþa, echilibrul,
pacea… Îl preocupã pe
Bacovia, indiferent cum ºi cât
s-ar exterioriza, ponderabili-
tatea, în felul ei, maternã, a
plumbului”. În accepþiunea
autoarei, „Lacustrã” nu aduce
un sentiment neliniºtitor, dim-
potrivã, trimite la ideea de
adãpost, ce semnificã
încredere. 

Gri ºi violet
Ftizia – una din temele

favorite ale lui Bacovia, care,
afirmã Angela Monica Jucan,
„din punct de vedere poetic…
nu are valoare în sine, ci doar
prin capacitatea nebãnuit de
largã, de a sugera, a acestei
boli „fãrã speranþã” –
contribuie pe alt plan, la ideea
de moarte, de cadavru
„coborând spre odihnã ºi re-
facere în þãrânã”, din „Plumb”.
Existenþa cotidianã (de fiecare
zi, obiºnuitã) este la Bacovia
un pustiu lãuntric, care
anticipeaza sfârºitul, ca de
exemplu, în poemul „Gri”.

Însã fie cã este vorba de
clavirul la care cineva
interpreteazã o melodie

„înceatã ºi monotonã, lipsitã de
orice agresivitate”, fie de
culoarea gri, („Griul este
spiritual, spre deosebire de
violetul material”) ori de
optimismul din poemul „Rar”
(„Optimismul derivã din
puncte – punctele nu de
suspensie, ci de suspans
implicând aºteptare care,
evident, e aproape sinonimã cu
încrederea”), autoarea ne
reliefeazã un Bacovia a cãrui
poezie cântã prin excelenþã,
bucuria vieþii.

Negru
Asemenea lui Baudelaire,

Angela Monica Jucan este
preocupatã în cartea sa ºi de
aspectul estetic al poeziei
bacovine, de aceea, ne
vorbeºte de corespondenþe.
Legãturile ce existã între
culori (gri-violet, muzicã-
descântec), au rolul sã ne
demonstreze cã poetul este un
artist ce ºtie sã se foloseascã de
muzicalitate ºi variate tonuri
de culoare. Una dintre culorile
preferate de Bacovia, abordatã
ºi de Angela Monica Jucan în
“Optimismul bacovian”, este
negru. În poezia \”Negru\” se
gãsesc alãturate sicrie
metalice, flori carbonizate,
veºminte funerare. Nu numai
lumea materialã este
simbolizatã la Bacovia prin
negru, ci ºi lumea

sentimentelor. În acest decor
învãluit în negru, tristul Amor
are penele carbonizate. 

ªi totuºi, Angela Monica
Jucan afirmã: „Bacovia îºi
propune sã scoatã în evidenþã
prin amplificare impresia de
negru, lãsând-o la libera
percepþie a cititorului, dar o
dilatã pânã într-atât încât lumea
îl crede pesimist. Cititorii vãd
doar punctul terminus, când, de
fapt, acest punct coincide cu
altul iniþial ºi poezia se încheie
în „Negru, numai noian de
negru” când tocmai urma „Sã
dea pãmântul din sine
verdeaþã”…”

„Golul plin”
Noaptea, ploaia, golul,

moartea, plânsul, nevroza,
sentimentul de monotonie
exasperantã, toate amintind de
creaþia lui E. A. Poe,
Baudelaire ºi Verlaine, devin la
Bacovia, în viziunea Angelei
Monica Jucan, „golul plin”.
Este probabil, „celãlalt” unghi
al simetriei””, aºa cum spune
chiar autoarea, pe care îl
regãsim în simbol, la Paul
Verlaine, în poemul „Apus de
sori”: „Stranii înþelesuri,/Curg
din depãrtãri,/Parcã sori din
zãri/Coborâþi la ºesuri.” 

Octavian Curpaº
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Plânsul materiei ºi re-facerea din þãrânã în “Optimismul bacovian” 

Pentru cã punctul terminus înseamnã
un nou început

Germania ºi UE vãzute de la Berlin – varianta 2017
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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).

Împreunã cu prietenii mei Cristi ºi
Ovidiu, pasionaþi ca ºi mine de epoca
medievalã a cavalerilor, am câºtigat,
spre surpriza noastrã, dar ºi a pãrinþilor,
cele trei locuri la concursul de istorie ce
se .ine în fiecare an în oraºul nostru.

Premiul a fost unul singur pentru
toþi - o excursie de ºapte zile într-o cetate
strãveche, construitã în urmã cu
aproximativ o mie de ani pe malul
Rinului.

O sãptãmânã mai târziu, pãrinþii ne-
au pregãtit ca pentru o adevãratã
expediþie. Adunaþi cu toþii în faþa
autobuzului în care urma sã urcãm, ei
erau mai gãlãgioºi ºi mai prinºi în
discuþii decât noi. Abia dupã ce ne-am
vãzut plecaþi ºi singuri de capul nostru,
am început sã întrezãrim faptul cã ne
îndreptam spre o adevãratã aventurã.

Am ajuns la destina.ie abia a doua
zi în jur de ora 19, iar pentru cã ziua
pierduse deja lupta cu înserarea, nu am
putut sã vedem cine ºtie ce din mãreþia
cetãþii. Din prospectul pe care l-am
primit odatã cu biletul de cãlãtorie, ºtiam
cã din clãdirea rezervatã cândva familiei
regale s-a amenajat un hotel romantic,
unde urma sã fim cazaþi ºi noi.

Cum am ajuns în hotel, am urcat în

mare grabã în camere, sã ne lãsãm
bagajele, deoarece am fost anunþaþi cã
masa de searã va fi servitã în 15 minute.

Cu toatã oboseala pe care o
resimþeam dupã o cãlãtorie atât de lungã,
toþi trei am rãmas impresionaþi de aerul
medieval care domina încãperea
restaurantului. Ospãtarii erau îmbrãcaþi
în haine de epocã ºi ne aºteptau la uºa
localului, înºiraþi unul lângã altul, ca
niºte soldaþi la datorie.

Am fost conduºi de trei dintre ei la

masa unde urma sã mâncãm. Scaunele
sculptate aveau speteazã înaltã ºi puteau
oricând concura cu un tron adevãrat. Noi
însã, în loc sã ne simþim încântaþi de o
aºa onoare, ne simþeam cam stingheriþi.
ªi deºi am încercat sã mascãm acest
lucru, dupã poziþia rigidã pe care am
luat-o cu toþii, nu ºtiu, zãu, dacã am ºi
reuºit. Parcã ne era fricã ºi sã respirãm.
Dupã ce personalul care ne-a servit masa
s-a retras, ne-am eliberat însã de
atmosfera heraldicã impusã de tot ce ne
înconjura ºi am încercat sã ne relaxãm.

Trebuie sã recunosc cã eram

fascinat. Erau primele mele impresii
departe de familie ºi de casã. Tavanul
încãperii avea boltã ºi aducea cu mãreþia
unei biserici gotice, iar goblenurile mari
ºi picturile murale ce împodobeau
pereþii prindeau parcã viaþã în pâlpâitul
nenumãratelor lumânãri care stãteau
solemne în sfeºnice înalte de metal.

Dacã mai adaug ºi ospitalitatea cu
care am fost serviþi, deºi eram doar niºte
copii de 12 ani, atunci vreau sã spun cã
mã simþeam ca un oaspete de vazã la

curtea unui rege. Dupã o aºa masã
regeascã, în atmosferã fermecatã a
castelului, fantezia se juca cu gândurile
mele, pânã am ajuns din nou în camera
noastrã. Am fost primul care am fãcut
un duº straºnic ºi m-am trântit în pat,
frânt de obosealã.

Dar în scurt timp mi-am dat seama
cã somnul nu vrea sã se lipeascã de
mine, nici dupã ce Ovidiu a stins lumina.
Camera a rãmas aproape tot atât de
luminatã ca înainte, datoritã lunii ce ne
trimitea cu dãrnicie un mãnunchi de raze

argintii prin cele douã ferestre.

Eram mulþumit de norocul care a dat
peste mine. "Sã dorm timp de o
sãptãmânã într-un castel atât de vechi,
oaaaa..., ãsta da noroc", mã bucuram eu
de unul singur. Neavând ceva mai bun
de fãcut, mi-am îndreptat privirea spre
unicul tablou agãþat pe peretele din faþa
paturilor noastre. El reprezenta un grup

de cavaleri cãlare, cu capul descoperit,
îmbrãcaþi cu tot dichisul acelor timpuri.

Datoritã unei stãri de visare care m-
a cuprins pe nesimþite, imaginea din faþa
mea a devenit tridimensionalã,

încadrându-mã pe nepusã masã în
mijlocul ei. Vocea lui Cristi a rãsunat
însã ca o talangã în liniºtea plãcutã în
care m-am cufundat, aºa cã, revenind la
realitate, am fost nevoit sã-i ascult
comentariile:

- Ovidiu, ce spui, cât i-a trebuit
pictorului sã lucreze la tabloul ãsta?
Mãrimea cavalerilor pictaþi e aproape
realã!

- Habar n-am..., aud rãspunsul
tãrãgãnat al celuilalt, probabil în
încercarea de-a adormi.

- O fi ºi regele printre ei? insistã
Cristi în continuare.

- Poate, rãspunse Ovidiu evaziv, ca
dupã un timp sã recunoascã: Fir-ar sã fie,
cã nu se lipeºte somnul de mine...

- Nici de mine, le spun eu, bucuros
sã intervin în discuþia lor. Apropo de
nedumerirea ta, Cristi. Din moment ce
acest loc a fost reºedinþa favoritã a
vestitului regelui Mercan, nu trebuie sã
fii un herald ca sã ºtii cã fanionul atârnat
de suliþa fiecãrui cavaler nu-i altceva
decât propriul blazon. Culoarea regelui
este roºu cu un vultur auriu. Dupã cum
vezi, stã chiar în mijlocul alegoriei.

Va urma
Elena Cesar von Sachse

Fantoma Scutierului

Numele meu
este Rihana
Ioana, am 6
ani ºi îmi
place tare

mult sa cânt
ºi sã desenez.

Sunt tare
mândrã cã am
un frãþior pe

care îl iubesc
tare mult.

Ador caii ºi
mi-ar plãcea

toatã ziua sã-i
îngrijesc ºi sã
fiu alãturi de

ei. În
Septembrie

merg la
ºcoalã ºi sunt
sigurã cã va fi

ceva
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Chipul regelui dac Decebal
este un basorelief înalt de 55 m ºi
lat de 25 m, aflat pe malul stâncos
al Dunãrii, între localitãþile
Eºelniþa ºi Dubova, în apropiere de
oraºul Orºova, România.
Basorelieful îl reprezintã pe
Decebal, ultimul rege al Daciei, ºi
este sculptat într-o stâncã, într-un
peisaj de vis! Aici, frumuseþea
naturii a rãmas neatinsã de sute de
ani, iar Munþii Carpaþi întâlnesc
Dunãrea. Vegetaþia contribuie la
crearea unor imagini superbe când
de un verde intens, când ruginite
din cauza toamnei. Mai mult decât
atât, punctul unde a fost sculptatã
stânca este ºi locul cu cea mai mare
adâncime a apei ºi anume 120 m!

Unele dimensiuni fizionomice
ale chipului sunt: lungimea ochilor
– 4,3 m, lungimea nasului – 7 m,
lãþimea nasului – 4 m.

Chipul lui Decebal este doar
una dintre atracþiile turistice de pe
Clisura Dunãrii, dar a devenit rapid
cea mai importantã ºi cea mai
accesatã, atât de turiºtii români, cât
ºi de cei strãini. 

Este cea mai înaltã sculpturã în
piatrã din Europa ºi este a ºasea
statuie din lume ca înãlþime! Are
cu 6 m mai puþin decât Statuia
Libertãþii ºi cu 8 m mai mult decât
Monumentul lui Hristos de la Rio
de Janeiro.

Ideea construirii acestui
basorelief i-a aparþinut omului de
afaceri român Iosif Constantin
Drãgan, un istoric amator.
Construcþia a durat 10 ani (1994 -
2004) ºi a costat peste 1 milion de
dolari. 

12 sculptori alpiniºti au lucrat
la realizarea sculpturii pe parcursul
celor 10 ani, sub conducerea
sculptorului din Orºova, Florin
Cotarcea. Procesul de creaþie a
început cu defriºarea copacilor ºi a
continuat prin curãþarea rocilor ºi
dinamitarea stâncii. Cei care au

lucrat la realizarea colosului de
piatrã s-au supus numeroaselor
pericole din zonã, printre care ºi
viperele, cãldura de pe timpul verii
ºi înãlþimea periculoasã. Cu toate
cã s-au numãrat ºi câteva incidente
pe parcursul construcþiei, sculptorii
au scãpat uºor, chiar ºi dupã o
cãdere în gol ºi o muºcãturã de
viperã.

Cu ciocanul pneumatic, ºpiþul
ºi barosul ºi cu echipamente cãrate
la mare înãlþime de sculptori
dedicaþi, talentaþi ºi curajoºi,
construcþia a fost finalizatã în anul
2004. Sub capul lui Decebal se
gãseºte o inscripþie în latinã, sãpatã
ºi ea în stâncã: „DECEBAL REX
– DRAGAN FECIT” („Regele
Decebal – fãcutã de Drãgan”).

Prin modelarea acestui chip în
munte, Iosif Constantin Drãgan a
dorit sã comemoreze, dar sã ºi

demonstreze contribuþia românilor
la formarea culturilor europene,
pornind de la premisa cã
identitatea culturalã a românilor
poate fi definitã în primul rând prin
componenþa sa daco-tracã.

Sculptura este finalizatã doar
în proporþie de 60%, pentru cã

finanþatorul ei a murit în 2008, iar
sculptura a rãmas în aceeaºi formã.

Chiar în faþa sculpturii, dar pe
malul sârbesc, se gãseºte de
aproape 2000 ani o placã
memorialã anticã („Tabula
Traiana”), având 4 metri lungime
ºi 1,75 metri înãlþime, monument

ridicat de adversarul regelui
Decebal, împãratul roman Traian,
pentru a marca marºul trupelor
imperiale romane spre Dacia ºi a
comemora victoriile Imperiului
Roman asupra regatului dac în
anul 105, dar ºi finalizarea
drumului militar roman al lui
Traian.

ªi tot în zonã vei întâlni
Mãnãstirea Mraconia, ce a fost
ridicatã pe ruinele unei mãnãstiri
înghiþite de apã.

O paginã din istoria naþionalã,
sculptatã în piatrã într-un paradis
natural: acesta este Chipul lui
Decebal !

(Surse:
https://ro.wikipedia.org ;

https://www.ghiduri-
turistice.info )

Adriana-Lucia Ciugudean

Ofer consultanþã si

analizã gratuitã, în

vederea încheierii

oricãrui tip de

Asigurare obliga-

torie sau faculta-

tivã, deschidere de

conturi fara costuri

si comision de

administrare, cre-

dite în Germania, la

cele mai mici

preþuri, tuturor

cetãþenilor Români

ºi nu numai, sta-

biliþi în Germania.

Tel: 01755213200 -

Mirela Negoiþã 

Facebook:

Consultanta in

Asigurari si Produse

Financiare - Mirela

Negoita

Chipul lui Decebal sculptat într-o stâncã de la Cazanele
Dunãrii este cea mai înaltã sculpturã în piatrã din Europa?
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Atitudinea noastrã ne
influenþeazã viaþa mai mult decât
s-ar crede. Optimiºtii sunt mai
sãnãtoºi, mai fericiþi, ºi au mai
multe ºanse sã trãiascã pânã la
adânci bãtrâneþi. În aceste pagini,
vã arãtãm cum sã obþineþi
încrederea necesarã în forþele
proprii ºi în steaua dvs. norocoasã -

Rafalele reci de vânt,
ºuvoaiele ploii ºi cerul acoperit de
nori plumburii compun un tablou
sumbru al toamnei. Însã, dacã
privim lucrurile dintr-o altã
perspectivã, descoperim dintr-oda-
tã cã acest anotimp ne oferã o
multitudine de posibilitãþi: mer-
gem mai des la teatru ºi la con-
certe, ne întâlnim mai des cu
familia ºi cu prietenii, redes-
coperim bucuria cãminului, cu o
canã de vin bãutã la gura sobei.

La fel ca aproape toate eveni-
mentele din viaþa noastrã, toamna
are, ºi ea, douã feþe. Depinde de
noi pe care din ele alegem s-o
vedem. Aºa cum a spus-o cândva
Winston Churchill: „Optimistul
vede în orice obstacol o
oportunitate, în vreme ce
pesimistul vede în orice
oportunitate un obstacol.“ În aceste
câteva cuvinte, el a reuºit sã
defineascã perfect esenþa optimis-
mului (în limba latinã, „optimum“

= „cel mai bun“): încrederea
nestrãmutatã într-un deznodãmânt
fericit.

Existã însã ºi dezavantaje. În
societatea noastrã, oamenii cu
probleme se bucurã de mai multã
atenþie decât cei care au mereu
zâmbetul pe buze. Angajaþii
perpetuu bine dispuºi riscã sã
trezeascã suspiciunea cã le merge
prea bine ºi nu dau tot ce pot la
locul de muncã. Iar cine rãmâne
încrezãtor, chiar ºi în situaþii
complicate, este îndatã etichetat
drept naiv ºi lipsit de experienþã.
Pe nedrept - deoarece optimismul
reprezintã, în numeroase
împrejurãri, o valoroasã resursã
personalã, capabilã sã ne asigure
succesul. O dovedesc studii
efectuate cu participarea unor
persoane de vârsta a treia ºi
paciente cu cancer mamar, a unor
studenþi, cãlugãriþe ºi prizonieri de
rãzboi. Toate au ajuns la aceeaºi
concluzie: oamenii mai siguri pe ei
ºi cu mai multã încredere în viaþã
nu se lasã doborâþi de nereuºite ºi
îºi regãsesc mai uºor echilibrul,
dupã ce au suferit o loviturã a
sorþii. Ei sunt mai rezistenþi la stres,
în comparaþie cu pesimiºtii, au un
sistem imunitar mai puternic, re-
zultate mai bune la analizele de gli-
cemie ºi colesterol ºi se refac mai

repede dupã o intervenþie chirurgi-
calã dificilã, ca de exemplu aceea
de bypass.

Mai mult chiar, dintr-un studiu
al cercetãtorilor de la Universitatea
Harvard reiese cã optimiºtii se
confruntã cu un risc mai mic de
deces survenit ca urmare a unui
infarct sau a unui accident vascular
cerebral. Iar colegii lor de la
Universitatea din Zürich au ob-
servat cã modul cum ne evaluãm
propria sãnãtate se rãsfrânge
nemijlocit asupra speranþei de
viaþã. Aºadar, cei ce rãspund cu
„foarte bine“ la întrebarea „Cum
vã simþiþi, în general?“ vor trãi mai
mult decât cei ce rãspund doar cu
„bine“ ºi considerabil mai mult
decât cei ce nutresc sentimente
negative legate de sãnãtatea lor.

Specialiºtii considerã cã
bagajul genetic este responsabil
numai în micã mãsurã pentru
capacitatea noastrã de a fi
optimiºti. Mai degrabã suntem in-
fluenþaþi de ceea ce ni s-a transmis
în primii ani ai copilãriei. Cine a
fost învãþat în casa pãrinteascã sã
munceascã din greu, având
convingerea cã eforturile sale vor
fi rãsplãtite, este mai curând
înclinat sã creadã cã îºi poate fãuri
singur soarta. De asemenea, ºi
mediul social îºi pune amprenta
asupra personalitãþii noastre.

Americanii, de pildã, sunt un
popor deosebit de curajos ºi
optimist. Încrederea în viitor li se
inoculeazã încã din copilãrie, în
virtutea principiului cã oricine
poate începe spãlând vase într-un
restaurant, pentru ca într-o bunã zi
sã devinã milionar.

Vestea bunã: dacã la vârsta
adultã vedem paharul pe jumãtate
plin sau, dimpotrivã, pe jumãtate
gol, aceasta nu e nicidecum o
fatalitate cu care trebuie sã ne re-
semnãm. Gândirea pozitivã se
poate învãþa, exact ca o limbã
strãinã - exersând continuu. „Este
într-adevãr un demers anevoios,
însã oamenii au pânã la sfârºitul
vieþii posibilitatea de a introduce
informaþii noi, fixându-le în banca
de date a creierului“, declarã
specialiºtii. Existã diverse strategii,
cu ajutorul cãrora pot fi create noi
conexiuni, care se vor consolida cu
atât mai bine cu cât vor fi utilizate
mai frecvent.

Analizaþi
Cineva care se aflã într-o

situaþie nefavorabilã ºi crede cã,
oricum, nu poate schimba nimic a
pierdut deja. Pentru a ieºi din
impas, el trebuie sã analizeze
situaþia, sã caute cu maximã
hotãrâre în ea un aspect pozitiv ºi

sã cântãreascã însemnãtatea lui.
Datoritã acestei percepþii
construite deliberat, împrejurãrile
vor fi ulterior evaluate mult mai
pozitiv.

Faceþi exerciþii de
imaginaþie

În fiecare searã, notaþi-vã într-
un caiet lucrurile frumoase trãite în
timpul zilei. Acestea pot fi simple
detalii, precum o privire ce v-a
transmis un mesaj de simpatie, o
razã de soare în fereastrã ori o
situaþie îmbucurãtoare. Creierul
nostru e credul. Îi este dificil sã dis-
cearnã între imaginile realitãþii
exterioare ºi ale celei interioare.
Acesta este motivul pentru care, în
momentul când vizionãm un film
trist, ne întristãm noi înºine, ba
chiar plângem. ªi invers: creierul
secretã hormoni ai fericirii, atunci
când ne amintim cu cât mai multe
amãnunte de anumite lucruri care
ne-au fãcut plãcere, deoarece el ia
în serios aceastã reprezentare, ca ºi
cum ar fi realitatea însãºi.

Relativizaþi
Dieta de slãbit a dat greº, n-aþi

izbutit sã luaþi examenul, prima
întâlnire cu cineva cunoscut de cu-
rând a fost un eºec? Aceasta nu
înseamnã în niciun caz cã sunteþi
condamnat pe vecie sã fiþi gras,
codaº la note sau lipsit de un
tovarãº de viaþã. Astfel de gânduri
sunt împovãrãtoare ºi vã rãpesc
energia. Chiar dacã, în prezent,
bilanþul nu se ridicã la înãlþimea
speranþelor dvs., existã posibi-
litatea sã aveþi mai mult succes în
clipa când veþi face o nouã
încercare - sã descoperiþi o dietã
mai potrivitã, sã vã pregãtiþi mai
bine pentru examen, ori sã vã
îndrãgostiþi de altcineva. Pentru
orice lucru din lume existã o
alternativã.

Ec. Ivan Monica-Elena

Stimaþi cititori,
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
Nume__________________________________; 

Prenume _______________________________;

Nume firmã: ___________________________;

Adresa ________________________________;

Telefon ________________________________;

Text anunþ: _____________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

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

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

PERSOANÃ FIZICÃ - GRATUIT

AVANSAT - 50 EURO/APARIÞIE

73

Talonul va fi
trimis pe adresa

redacþiei:
DACIA e.V.,

Petersauracher Straße
39, 90449 Nürnberg,

Deutschland

Medicamentul mileniului trei: OPTIMISMUL

Copiii sunt întotdeauna cireaºa de pe tort la
întâlnirea de la Dinkelsbühl. La parada portului, la
dansuri, ei sunt pãpuºelele dichisite-n Tracht care
debordeazã de energie ºi o transmit tuturor. Deja aº
putea face un colaj cu chipul câte unui copilaº
cunoscut, care creºte sub ochii noºtri de la o întâlnire
la alta. Aceºti copii sunt cei care vor organiza
întâlnirea saºilor peste zeci de ani, în ei stã speranþa
cã nu se vor pierde într-o Germanie multiculturalã,
chiar dacã pentru ei Transilvania nu a fost niciodatã
acasã. Vãzându-i în braþele pãrinþilor ºi bunicilor,
poþi doar sã speri cã oamenii-copaci cresc într-
adevãr copii-vlãstari, cã în codul genetic al acestor
copii este înscrisã identitatea sãseascã, aºa cum toatã
amprenta unei pãduri stã într-o ghindã. E mereu o
întrebare care planeazã deasupra acestor micuþi: ce
relaþie vor stabili cu spaþiul natal al pãrinþilor ºi
bunicilor, ce substanþã va primi în ei identitatea
etnicã? Când vor începe sã se identifice

cu comunitatea saºilor nu îndemnaþi fiind de cei
mari, ci din proprie iniþiativã, pentru cã aºa simt.
Întrebãri la care numai anii urmãtori vor aduce
rãspunsuri clare. Pânã atunci, ne putem bucura de
sufletul lor curat ºi de veselia ce le sclipeºte în ochi.

Mihaela Kloos-Ilea
http://povestisasesti.com

Saºii mici sunt cei mai mari la Dinkelsbühl
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PSIHOLOGUL DE SERVICIU
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.

În epoca actualã, aproape fiecare
copil se naºte ºi creºte cu un laptop, o
tabletã sau un smartphone în braþe, însã
acest stil de viaþã tinde sã genereze mult
mai multe cazuri de depresie ºi
nefericire decât ne putem imagina. În
opinia psihologului Andra Tãnãsescu,
nu dezvoltarea tehnologiei este vinovatã
pentru situaþia actualã criticã, ci modul
în care s-a creat o rupturã totalã între
“viaþa online” ºi “viaþa offline”.
Majoritatea pãrinþilor oferã gadget-uri
copiilor lor pentru a-i þine ocupaþi,
cuminþi, sperând cã doar astfel pot avea
ºi ei timp pentru treburile curente. Din
pãcate, acest model nu a fãcut decât sã
adânceascã ruptura de relaþionare ºi
emoþionalã dintre pãrinþi ºi copii, cei din
urmã gãsindu-ºi refugiu în lumea
virtualã, oferit de aceste dispozitive.

“Observ tot mai mulþi copii care
nici mãcar nu se mai bucurã atunci când
se joacã pe aceste dispozitive, pur ºi
simplu intrã în transã ºi rãmân acolo
pentru ore bune. Tehnologia nici mãcar
nu mai reprezintã un mijloc de
divertisment pentru majoritatea copiilor,
ci o încercare disperatã a lor de a umple
un gol. Observ multe situaþii în care
pãrinþii pleacã de acasã ºi lasã copilul în
faþa unui ecran, fãrã supraveghere,
singur, sã se descurce pe cont propriu.
Iar acest lucru se întâmplã de la o vârstã
tot mai fragedã, încã din perioadele cele
mai importante pentru dezvoltarea
psiho-emoþionalã a copilului. Pe de-o
parte este de înþeles nevoia de timp liber
a pãrintelui din societatea actualã,
majoritatea fiind ocupaþi cu munca,
proiecte care îi solicitã deja foarte mult,
obosealã º.a.m.d. Cu toate acestea, prin
acest gest de a lãsa copilul în faþa unui
ecran (televizor, laptop, tabletã ori
telefon), nevoile copilului ajung sã nu
mai fie împlinite. Chiar dacã la început
poate fi interesant ºi atractiv pentru copil
sã îºi petreacã timpul pe telefon, ori în
faþa unui ecran, la un moment acesta
devine conºtient de nevoia de atenþie din
partea pãrintelui ºi va cãuta sã o obþinã.

Copilul poate începe sã se simtã neglijat,
respins, abandonat, uitat ori neimportant
în ochii pãrinþilor sãi dacã nevoia
acestuia de conexiune va fi ignoratã”,
afirmã psihologul  Andra Tãnãsescu.
Specialistul afirmã cã, în acest context,
micuþii au tendinþa de a adopta douã
tipuri de comportamente:

1. Va face tot posibilul sã
primeascã atenþia ºi

afecþiunea din partea
pãrinþilor

În aceastã situaþie, care este pe de-o
parte ceva mai bunã, copilul începe sã se
manifeste în diferite feluri, având
intenþia de a capta atenþia celor care îl
îngrijesc (pãrinþi, bunici, etc). Poate
începe sã þipe foarte tare când se joacã,
sã alerge prin casã ori sã spargã lucruri.
În aceastã etapã copilul va folosi tot ce-i
stã la îndemânã pentru a atrage atenþia ºi
a primi ceea ce are nevoie. “Este
deosebit de important sã realizãm cã un
copil nu are cunoºtinþe despre modurile
pe care le folosim noi, ca adulþi, pentru a
exprima ce simþim. Va alege, aºadar,
orice metodã crede el cã poate atrage
atenþia cel mai bine. Comportamentele
unui copil „rãu”, „obraznic”, cum sunt
descrise de cele mai multe ori, sunt de
fapt încercãri ale acestuia de a ne
transmite cã are nevoi neîmplinite. Sunt
doar moduri prin care el cere atenþia ºi
iubirea pãrinþilor sãi. Acum este
momentul cel mai important în care sã-i
oferi atenþie ºi rãbdare copilului, sã faci
ce-þi spune ºi sã-i oferi timpul ºi rãbdarea
de care are nevoie”, explicã psihologul
Andra Tãnãsescu.

2. Se va interioriza ºi se va
închide în el

În momentul în care ”strigãtele”
copilului nu sunt auzite, acesta va înceta
sã mai comunice. Se va închide, va
reprima toate sentimentele ºi trãirile ºi va
înceta sã mai caute atenþia pãrintelui.

Problema care apare este cã, deºi nu mai
cautã împlinirea acestor nevoi în cadrul
familiei, va cãuta moduri prin care sã o
facã în afara acesteia. Când vine vorba
despre a-ºi alege o persoanã ori un grup
cu care sã-ºi petrecã timpul, dacã nu
primeºte un model de comportament
sãnãtos în familie, va intra într-un
anturajul care îl va atrage, de unde va
învãþa  comportamente ori obiceiuri
nesãnãtoase, se va implica în activitãþi
ilegale etc.

“Toate aceste sentimente interioare
nemanifestate, pe care le trãieºte copilul,
vor avea repercusiuni la maturitate, unde
copilul devenit adult va continua sã
adopte comportamente ºi obiceiuri
nesãnãtoase, prin care sã-ºi satisfacã
nevoile neîmplinite în copilãrie. Astfel,
vedem adulþi implicându-se în relaþii
toxice, apelând la droguri, alcool ºi alte
mijloace care mai degrabã fac rãu decât
bine. Adicþiile, comportamentele
agresive, dependenþa de substanþe, de
jocuri ori chiar de persoane, ataºamente
intense faþã de anumite obiceiuri,
instabilitatea emoþionalã ºi chiar gelozia
pot fi doar unele dintre simptomele pe
care le  manifestã un adult atunci când,
în copilãrie, nu i-au fost împlinite
nevoile primare”, declarã psihologul
Andra Tãnãsescu.

Cum putem evita drama
copilului crescut la laptop? 

Specialistul crede cã ruptura bruscã
ºi totalã de tehnologie nu va rezolva
problema, ci chiar o va acutiza. Copiii
din ziua de azi au nevoie de un calendar
de activitãþi, de un program în care sã
descopere noi hobby-uri, noi metode de
divertisment decât cele oferite de mediul
virtual. Mai mult decât atât, trebuie sã
înveþe sã iubeascã ºi viaþa din mediul
offline ºi sã creeze un echilibru între cele
douã lumi. 

“Copilul nu are capacitatea de a lua
singur decizii benefice pentru
dezvoltarea lui psiho-emoþionalã, de

aceea ghidajul pãrinþilor este vital în tot
acest proces. Pãrinþii îi pot diversifica
meniul de divertisment, nu trebuie sã îl
oblige sã renunþe la obiceiurile vechi, ci
trebuie sã-i ofere ºi alternative. Îi poate
arãta cum se juca el în copilãrie, îl poate
duce mai des în parc, la iarbã verde, într-
o expediþie pe munte, la un picnic. Îl
poate înscrie într-un club sportiv, unde
sã facã mai multã miºcare ºi sã înveþe sã
socializeze ºi faþã în faþã, astfel încã sã îi
oferim un echilibru în viaþa lui. Cum
pentru copil este important ca pãrintele
sã fie prezent în viaþa lui, la fel ºi
pãrintele simte nevoia sã aibã copilul
alãturi, sã simtã încredere ºi deschidere
din partea acestuia. Mai devreme sau
mai târziu, orice pãrinte îºi doreºte sã
facã parte din viaþa copilului, aºa cum un
copil simte nevoia ca pãrinþii sã fie
implicaþi în viaþa ºi dezvoltarea sa.
Oferiþi atenþie ºi grijã copiilor, petreceþi
timp de calitate cu ei, faceþi lucruri
împreunã ºi asiguraþi-le în acest fel o
dezvoltare sãnãtoasã ºi posibilitatea de
a-ºi crea un viitor frumos, în care sã fie
împliniþi ºi fericiþi ca adulþi”, conchide

psihologul Andra Tãnãsescu. 
Andra Tãnãsescu, vice preºedinte

al Asociaþiei ”Generaþia Iubire” este
Psiholog ºi Trainer NLP. A urmat
studiile în psihologie, având formarea în
terapie de cuplu ºi familie. Având
experienþã ca instructor de dans ºi fiind
atrasã de conexiunea dintre minte,
emoþii ºi corp, urmeazã o formare în
terapia prin dans ºi miºcare. Dupã
câþiva ani de experienþã în training ºi
susþinerea evenimentelor corporate,
oferã prin îmbinarea psihologiei, cu
NLP-ul ºi tehnici de conºtientizare ºi
conectare corporalã, o experienþã
completã de auto-cunoaºtere ºi evoluþie
personalã.

Persoane de contact
Andra Tãnãsescu

Psiholog ºi Trainer NLP
Tel. 0728075221

E-mail:
andratanasescu@yahoo.com

Transmite,
Dr. Tãnase Tasenþe

Director General
Plus Communication

Drama copiilor crescuþi la laptop

Dragi cititori, 
pornesc de la gândul cã ºi voi vã gândiþi la viitorul

vostru ºi la o pensie fericitã. Desigur, avem mulþi
"consilieri" în jurul nostru, care, desigur ne recomandã o
asigurare de Pensie Privatã prin care banii
dumneavoastrã se investesc  în Fonduri. Eu nu aº face o
asemenea investiþie deoarece, de regulã ofertele nu sunt
rentabile. Aici aveþi toate ºansele din lume sã pierdeþi o
buna bucatã din banii dumneavoastrã. De aceea, ceea ce
scriu aici este un clar avertisment împotriva acestor poliþe.
Sigur dacã verificaþi ce spune VAG §314 veþi afla mai
multe decât ceea ce am menþionat eu aici. Existã trei feluri
in care poti sa pierzi banii: de tot, o parte din ei si prin
inflaþie. Desigur toate trei sunt dureroase, doar cã
pierderea banilor prin inflaþie este ca o boalã ascunsã care
a ieºit dintr-o datã la ivealã. Sfatul meu, pentru cei care iºi

doresc o investiþie buna este sã aleagã sã investeascã în
lucruri a cãror valoarea creºte. Banii, în ziua de astãzi se
înmulþesc tot mai mult, de aceea în fiecare an valoarea lor
scade. Voulter spunea: Într-o zi, banul va ajunge la
valoarea lui iniþialã: 0. Un om care doreºte ca investiþia sa,
sã fie cu adevãrat bunã, trebuie sã investeascã neaparat
dupã aceste principii de investiþie: numele propriu care sã
ateste dreptul de proprietate, Transparenþã, Siguranþã,
Disponibilitate-Flexibilitate, Scut de Inflaþie, Câºtiguri ºi
Avantaje la Impozitare. Exact aceste puncte trebuiesc
urmãrite întotdeauna când cineva vrea sã facã o investiþie.

Extra: In  29 Juli 2015, avem un nou Verdict BGH:
Az.: IV ZR 260/11, care ne spune cã la contractele de
Asigurari de viaþã cu Capital, Pensii private, Conturi de
economii, Investimente in Fonduri si BausparVerträge ce
au început în perioada 1991-2007, companiile de

Asigurari si Investiþii au fãcut o greºalã la Termenii de
Anulare al contractului ºi anume: Clienþii nu au fost
informaþi corect (sau deloc) despre dreptul lor de a anula
în 14 zile contractul pe care l-au fãcut. Desigur, dacã
clienþii ar fi fost foarte mulþumiþi de investiþia lor, nu ar fi
primit acest verdict, dar pentru cã cei mai mulþi au fost
nemulþumiþi, cu ajutorul acestui verdict ei au voie sã
anuleze contractul, chiar dupã mai multi ani de la
începerea lui, ºi chiar dacã au demisionat contractul. În
urma procedeului de recuperare a banilor, fiecare client
primeºte înapoi banii pe care i-a plãtit ºi câºtigurile pe
care compania de Investiþii le-au fãcut cu aceºti bani. Dacã
vã întrebaþi ce câºtiguri au fãcut asigurãrile cu aceºti bani,
vã pot spune cã avem o medie de aprox peste 15% p.a.

Vã sfãtuiesc sã Investiþi Inteligent. 
PAUL URSU
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Naþionala România a câºtigat
Trofeul Carpaþi la handbal
feminin pentru tineret (Under 19
ani), dupã cele trei meciuri
disputate recent la Constanþa. 

Rezultate complete au fost
urmãtoarele: 

- Etapa I: Rusia  - Franþa 23-
25 ºi România - Olanda 28-25;     

- Etapa a II-a: Rusia  - Olanda
26-29 ºi România - Franþa     26-
25;       

- Etapa a III-a: Olanda  -
Franþa 26-33 ºi România - Rusia

22-22. 
Trofeul a revenit naþionalei

României, urmatã pe podium de
Franþa ºi Olanda. Pe locul 4 s-a
clasat Rusia. 

Sub conducerea antreno-
rului Ion Crãciun, România a
utilizat urmãtoarele jucãtoare:
Elena Nagy, Daciana Hosu,
Raluca Kelemen, Cristina
Oancea - Alexandra Banciu,
Claudia Lãcãtuº, Ionela
Leuºtean, Teodora Popescu,
Alexandra Badea, Andreea

Panaite, Daria Bucur, Sorina
Tîrcã (desemnatã MVP-ul
turneului), Ana-Maria Gîjulete,
Narcisa Verde, Alexandra
Severin, Raluca Petruº, Ana-
Maria Vãcariu, Lorena Stoican,
Andreea Tecar. 

În continuare, România va
participa la Campionatul
European de tineret din Slovenia,
care va debuta pe 27 iulie 2017.

Sã mai menþionãm cã, la
recenta tragere la sorþi pentru
grupele Campionatului Mondial
de handbal pentru senioare, ce
are loc în luna decembrie 2017,
în Germania, România a fost
extrasã în Grupa A, împreunã cu
Franþa, Spania, Slovenia, Angola
ºi Paraguay, meciurile fiind
programate la Trier.

Componenþa celorlalte grupe
se prezintã astfel: 

- Grupa B: Norvegia, Suedia,
Cehia, Ungaria, Argentina,
Polonia. 

- Grupa C: Danemarca,
Rusia, Brazilia, Muntenegru,
Japonia, Tunisia. 

- Grupa D: Olanda,
Germania, Serbia, Coreea de
Sud, China, Camerun. 

DAN TEODORESCU
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„Trofeul Carpaþi“ la
handbal feminin pentru
tineret a rãmas în România

Alexandru Maxim, la FSV Mainz
Fotbalistul Alexandru Maxim a pãrãsit

echipa de fotbal VfB Stuttgart, club la care a
ajuns în ianuarie 2013. Mijlocaºul român a fost
transferat recent de FSV Mainz, unde are acum
un contract pe patru ani ºi va purta tricoul cu nr.
10. Formaþia  1.FSV Mainz 05 a terminat sezonul
2016-2017 pe locul 15 în 1. Bundesliga ºi s-a
salvat de la retrogradare graþie golaverajului
superior faþã de VfL Wolfsburg, ambele echipe
având 37 puncte. Mijlocaºul Alex Maxim a þinut
sã se despartã în termeni amiabili de VfB
Stuttgart, declarând urmãtoarele: ”Am avut patru
ani ºi jumãtate intensivi la VfB. Clubul ºi oraºul
înseamnã mult pentru mine, vor avea mereu un
loc în inima mea. La fel ºi fanii lui VfB, care m-
au susþinut mereu. Cu toate acestea, era timpul
pentru mine sã iau o decizie în ceea ce priveºte
viitorul meu. Am decis sã accept aceastã nouã
provocare la un club nou ºi mã bucur cã am gãsit
împreunã cu VfB aceastã soluþie”.  De menþionat
cã Alex Maxim a jucat 131 de meciuri pentru
VfB Stuttgart, care anul acesta a revenit pe prima
scenã a fotbalului german, pentru care a marcat
17 goluri. 

Daniel Stanciu se mutã în Israel 
Fostul jurnalist sportiv Daniel Stanciu, trecut

de mai mult timp în lumea fotbalului, este noul
director sportiv al echipei nou-promovate în
prima ligã din Israel, Hapoel Akko. 
Dupã cinci ani de activitate în România, la mai
multe echipe, Daniel Stanciu se „transferã“ acum
în strãinãtate, mai precis în „Þara Sfântã“. Daniel
Stanciu a activat pânã în prezent în conducerea
cluburilor de fotbal Politehnica Timiºoara, FC
Vaslui, Steaua Bucureºti, FCM Târgu Mureº,
Dinamo Bucureºti, ASA Târgu Mureº ºi ACS
Poli Timiºoara. 

Bronz pentru România la „Europenele“
de scrimã de la Tbilisi

România a încheiat foarte bine evoluþia la
Campionatul European de Scrimã pentru seniori
de la Tbilisi (Georgia). În ultima zi de concurs,
echipa femininã de spadã a României a avut o
evoluþie extraordinarã ºi a reuºit sã cucereascã
medalia de bronz, dupã un schimb reuzit de
generaþii. Dupã JO de la Rio, sportivele Ana
Maria Popescu, Simona Gherman, Simona Pop ºi
Loredana Dinu s-au retras din sportul de
performanþã, iar noua echipã de spadã a
României a fost alcãtuitã de tinerele Amalia
Tãtãran (CS Dinamo Bucureºti), Greta Vereº
(CSA Steaua Bucureºti), Raluca Sbîrcia (CSU
Craiova) ºi Adela Danciu (CSU Craiova),
antrenorii fiind George Epurescu ºi Alina
Ciuculescu. În finala micã a competiþiei,
România a învins Estonia cu scorul de 45-38 ºi a
urcat pe treapta de bronz a podiumului de
premiere european. La Europenele de la Tbilisi,
România a mai cucerit o medalie de bronz prin
Bianca Pascu, în proba individualã femininã de
sabie. 

DAN TEODORESCU
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În sezonul 2016-2017, cam-
pioana Belgiei la fotbal a devenit
RSC Anderlecht Brüxelles, care
a avut în lotul de jucãtori ºi doi
români, pe Nicolae Stanciu ºi
Alexandru Chipciu, ambii ajunºi
în centrul Europei de la Steaua
Bucureºti (FCSB). În ultimul
meci de campionat, Anderlecht
s-a impus cu 3-2 în faþa formaþiei
KV Oostende ºi a terminat pe
locul 1 în play-off, cu 52 puncte,
devenind campioanã naþionalã.
Au urmat în clasament Club
Brugge (cu românul Dorin
Rotariu în lotul de jucãtori) - 45
pct, KAA Gent - 41 pct, KV
Oostende - 37 pct, Sporting
Charleroi - 35 pct ºi SV Zulte
Waregem - 33 pct. 

Pe lângã trofeul adjudecat,

clubul campion belgian va oferi
jucãtorilor ºi un premiu de
obiectiv, de cel puþin 150.000 de
euro. De menþionat cã Nicolae
Stanciu a ajuns la Anderlecht
Brüxelles, de la FCSB, pentru
7,8 milioane de euro, plus alte 2
milioane de euro din diferite
clauze. El a evoluat în 38 de
partide, reuºind sã înscrie 8
goluri ºi sã le ofere colegilor de
echipã alte 8 pase decisive de
gol. 

În schimb, pentru Alexandru
Chipciu, Anderlecht a plãtit lui
Gigi Becali 3 milioane de euro,
dar FCSB va mai primi încã
500.000 de euro din diferite
clauze ºi bonusuri. Chipciu a
ajuns la echipa campioanã din
Brüxelles la începutul sezonului

recent încheiat, unde a jucat 48
de meciuri. Chipciu a reuºit sã
înscrie 6 goluri ºi are la activ ºi
13 pase decisive de gol.

De menþionat cã echipa
Royal Sporting Club Anderlecht
Brüxelles are 34 titluri naþionale
cucerite la activ, în sezoanele
1946/47, 1948/49, 1949/50,
1950/51, 1953/54, 1954/55,
1955/56, 1958/59, 1961/62,
1963/64, 1964/65, 1965/66,
1966/67, 1967/68, 1971/72,
1973/74, 1980/81, 1984/85,
1985/86, 1986/87, 1990/91,
1992/93, 1993/94, 1994/95,
1999/00, 2000/01, 2003/04,
2005/06, 2006/07, 2009/10,
2011/12, 2012/13, 2013/14,
2016/17.

DAN TEODORESCU

Stanciu ºi Chipciu, campioni în
Belgia cu RSC Anderlecht Brüxelles



La fel ca toþi oamenii de pe acest
pãmânt, celebritãþile de peste hotare
au hobby-uri ºi pasiuni pe care le
practicã în afara meseriei de actor,
cântãreþ ºi aºa mai departe. Însã, unii
oameni de succes au pasiuni mai
puþin obiºnuite, aº putea spune chiar
ciudate ºi surprinzãtoare. Dar vorba
aceea: Nimeni nu-i perfect. Ca sã n-o
mai lungim aiurea, sper cã sunteþi la
fel de nerãbdãtori ca mine (când am
descoperit hobby-urile) sã aflaþi ºi sã
vã minunaþi de pasiunile ascunse ale
oamenilor de succes.

Johnny Depp ºi pãpuºile
Barbie

Inimaginabil sau nu, faimosul
cãpitan Jack Sparrow adorã sã se
joace cu pãpuºile Barbie. Deþine o
adevãratã colecþie, pentru cã, spune
el, jucatul cu pãpuºile îl ajutã sã se
pregãteascã mult mai bine pentru
rolul pe care îl va interpreta într-un
film. Tot despre acest hobby, actorul
declarã cã „este unul dintre lucrurile
la care sunt bun”. Fiecare cu pasiunile
lui, însã dacã l-aº vedea pe Johnny
Depp cum se joacã cu pãpuºile, m-aº
speria puþin. Mai ales dacã ar avea în
mânã o pãpuºã cu faþa lui. Chiar
ciudat, dar noi nu judecãm pe nimeni.

Claudia Schiffer ºi colecþia
impresionantã de pãianjeni

Fost model al anilor ’90 ºi actriþã
de origine germanã, Claudia Schiffer
este pur ºi simplu îndrãgostitã de
gândaci. ªi cum poate aceastã
dragoste sã fie materializatã mai

frumos ºi mai bine, dacã nu prin
colecþionarea insectelor preferate.
Casa ei este plinã cu fiinþe mici ºi
scârboase, deþine pânã ºi tablouri cu
insecte! ªi pentru a împãrtãºi
dragostea ºi bucuria pe care i-o
creeazã gândacii cu restul populaþiei
globului, logo-ul liniei vestimentare
deþinute de model este un pãianjen.
Înspãimântãtor lucru, dar mãcar ºtim
ce insectã ocupã locul întâi în topul
Claudiei.

Tom Hanks colecþioneazã
maºini de scris manual din

anii ’30
Celebrul actor Tom Hanks este

colecþionar al maºinilor de scris
vintage. Acesta îºi scrie zilnic ideile
ºi gândurile la una dintre multele
maºinãrii pe care le are în colecþie.
Mai mult decât atât, Hanks a inventat
o aplicaþie pentru smartphone-uri care
imitã funcþiile unei maºini de scris
manual ºi care îþi dã impresia cã
utilizezi un astfel de aparat vechi.
Aplicaþia se numeºte „Hanks Writer”
ºi o poþi descãrca oricând, dacã eºti
interesat.

Mike Tyson antreneazã
porumbei pentru curse

Pasiunile ascunse ale oamenilor
de succes sunt destul de bizare, însã
plãcerea lui Mike Tyson de a antrena
porumbei pentru competiþii le întrece
pe toate. Pugilistul în vârstã de 50 de
ani a început sã creascã pãsãri încã
din copilãrie, iar acum le antreneazã
zilnic pentru curse. ªi a câºtigat multe

competiþii.pasiunile ascunse ale
oamenilor de succes

Aºa da. Pãi dacã tot ai un hobby
aºa ciudat, mi se pare normal sã ai ºi
rezultate bune, nu doar sã te faci de
râs.

Angelina Jolie este obsedatã
de cuþite

ªi nu orice fel de cuþite, ci
pumnale. Da, da, aþi auzit bine,
pumnale. Acele arme folosite în
luptele din trecut alcãtuiesc o colecþie
impresionantã în casa Angelinei
Jolie. Unele modele costã ºi 20.000
de dolari. Mi se pare surprinzãtor cum
o fiinþã aºa delicatã precum celebra
actriþã poate fi îndrãgostitã de niºte

obiecte ascuþite ºi periculoase. Dar,
atâta timp cât nu rãneºte sau omoarã
pe cineva cu ajutorul cuþitelor, totul e
ok.

Justin Bieber e un fan al
Cubului Rubic

Nu mi-a plãcut niciodatã Justin
Bieber ºi nici nu cred cã o sã-l agreez
vreodatã, însã îl respect ca artist. De
curând am aflat cã îi place sã rezolve
Cubul Rubic ºi mai mult decât atât îl
rezolvã cu mare uºurinþã. Asta chiar
mã bucurã, pentru cã îl gãsesc un tip
inteligent. 

(Sursa: Ioana Rãducanu -
www.iqool.ro)

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

FOTOGRAFIA LUNII

Tabãra de cercetaºi „Tãrâmul haiducilor“, Boiºoara, 2017
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Recrutarea, selecþia, forma-
rea profesionalã ºi evoluþia în
cariera militarã, în Armata
României sunt reglementate
prin Instrucþiunile aprobate
prin Ordinul MApN nr.
30/2012. Recent, au apãrut
modificãri ºi completãri aduse
prin Ordinul nr. 63/2017 al
ministrului Apãrãrii Naþionale,
publicat în Monitorul Oficial nr.
472 din 22 iunie 2017.

Elevii din colegiile
militare

Candidaþii proveniþi din
rândul elevilor colegiilor naþionale
militare din ultimul an de
învãþãmânt nu susþin interviul de
evaluare finalã. Dosarele
candidaþilor se completeazã cu
avizele eliberate de colegiile
naþionale militare, în urma
evaluãrii psihologice ºi a
capacitãþii motrice a elevilor.

Drepturi pentru familie
Urmaºii personalului armatei

decedat ºi copiii personalului
armatei încadrat în gradul I, II sau
III de invaliditate ca urmare a
participãrii la acþiuni militare pot fi
transferaþi sau înscriºi, la cerere,
fãrã examen, la/în instituþiile de
învãþãmânt militar preuniversitar
sau universitar, cu respectarea
condiþiilor legale, pe baza
rezultatelor la învãþãturã obþinute
în instituþiile civile de învãþãmânt,
dacã au fost declaraþi «Admis» la
testele de aptitudini/probele
eliminatorii.

NOU: De aceste drepturi pot
beneficia, la cerere, cu respectarea
condiþiilor legale ºi a prezentelor
instrucþiuni, ºi copiii personalului
prevãzut la art. 25 alin. 2 ºi 3 din
Legea nr. 80/1995 privind statutul
cadrelor militare, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare (vezi
Documentarul de mai jos).

Fiºa medicalã ºi
examinarea candidaþilor

Fiºa de examinare medicalã se
completeazã în prima parte de
cãtre medicul de unitate, în baza
adeverinþei eliberate de cãtre
medicul de familie ºi a
documentelor medicale existente
la unitate sau de cãtre unitatea
sanitarã militarã la care este
arondat centrul militar unde
candidatul îºi întocmeºte dosar, pe
baza adeverinþei eliberate de cãtre
medicul de familie, dupã caz, iar
partea a doua cuprinde rezultatele
examinãrilor medicale efectuate în
unitãþile sanitare din reþeaua
MApN.

Examinarea medicalã a
candidaþilor se efectueazã o
singurã datã, pe tot parcursul unui
an de recrutare, pe baza fiºei de
examinare medicalã.

Criterii specifice de
recrutare a candidaþilor
pentru formarea iniþialã
a ofiþerilor în activitate

Candidaþii trebuie sã nu fi
parcurs, în întregime sau parþial,
un program de studii universitare
de licenþã cu finanþare de la

bugetul de stat, iar în cazul în care
a parcurs un astfel de program de
studii, sã menþioneze în cererea de
înscriere despre aceasta, urmând
ca pânã la data înmatriculãrii sã
facã dovada cã a achitat/achitã
contravaloarea serviciilor de
ºcolarizare de care a beneficiat
anterior cu finanþare de la bugetul
de stat.

Condiþii modificate
pentru specialitãþile

medicalã ºi psihologie
Candidaþii recrutaþi pentru

formarea pe filiera indirectã a
ofiþerilor din serviciul medical
trebuie sã deþinã certificat de
membru al colegiului de profil, cu
drept de liberã practicã. Candidaþii
recrutaþi pentru formarea pe filiera
indirectã a ofiºerilor din
specialitatea militarã Psihologie
trebuie sã deþinã atestat/atestate de
liberã practicã, în condiþiile legii.

Candidaþii din rândul
soldaþilor ºi gradaþilor

profesioniºti în activitate
Criteriile specifice de

recrutare a candidaþilor din rândul
soldaþilor ºi gradaþilor
profesioniºti în activitate, pentru
formarea pe filiera indirectã a
subofiþerilor în activitate, conþin o
condiþie modificatã – pentru
serviciul medical – sã fie
absolvenþi ai învãþãmântului
liceal/postliceal sau universitar de
licenþã de specialitate, cu
certificat/diplomã de absolvire a
instituþiei de învãþãmânt ºi sã

deþinã certificatul valabil de
membru al Ordinului Asistenþilor
Medicali Generaliºti, Moaºelor ºi
Asistenþilor Medicali din România
sau sã facã dovada deþinerii
acestor documente la data
concursului de admitere.

Candidaþi din rândul
subofiþerilor în rezervã

Criteriile specifice de
recrutare a candidaþilor din rândul
subofiþerilor în rezervã, pentru
formarea pe filiera indirectã a
subofiþerilor în activitate, conþin
urmãtoarele douã modificãri:

- sã aibã studii/competenþe
profesionale corespunzãtoare
armelor sau serviciilor ºi
specialitãþilor militare pentru care
se organizeazã cursul de formare,
potrivit prevederilor actelor
normative specifice;

- pentru serviciul medical -
sã fie absolvenþi ai învãþãmântului
liceal/postliceal sau universitar de
licenþã de specialitate, cu
certificat/diplomã de absolvire a
instituþiei de învãþãmânt, ºi sã
deþinã certificatul valabil de
membru al Ordinului Asistenþilor
Medicali Generaliºti, Moaºelor ºi
Asistenþilor Medicali din România
sau sã facã dovada deþinerii
acestor documente la data
concursului de admitere.

Candidaþi din rândul
civililor din cadrul ºi din

afara MApN
Criteriile specifice de

recrutare a candidaþilor din rândul

civililor din cadrul ºi din afara
MApN, pentru formarea pe filiera
indirectã a subofiþerilor în
activitate, conþine de asemenea
condiþia modificatã pentru
serviciul medical – sã fie
absolvenþi ai învãþãmântului
liceal/postliceal sau universitar de
licenþã de specialitate, cu
certificat/diplomã de absolvire a
instituþiei de învãþãmânt, ºi sã
deþinã certificatul valabil de
membru al Ordinului Asistenþilor
Medicali Generaliºti, Moaºelor ºi
Asistenþilor Medicali din România
sau sã facã dovada deþinerii
acestor documente la data
concursului de admitere.

Criterii specifice 
de recrutare a

candidaþilor pentru
formarea profesionalã

iniþialã a soldaþilor 
ºi gradaþilor
profesioniºti

Candidaþii trebuie sã fie
absolvenþi ai învãþãmântului
liceal/postliceal sau universitar de
licenþã de specialitate, cu
certificat/diplomã de absolvire a
instituþiei de învãþãmânt – numai
candidaþii care opteazã pentru
profesia de soldat ºi gradat
profesionist în arma «aviaþie»,
specialitatea militarã «însoþitor de
bord – paramedic».

Sursa: LegeStart -
http://legestart.ro/cariera-

militara-noutati-de-
reglementare/

NOUTÃÞI LEGISLATIVE
Recrutarea ºi selecþia în cariera

militarã din România 

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

Curier juridic Curier juridic Curier juridic 
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G.C.:
Atunci când vreau ceva sã-þi spun,
Adun în mine gândul bun
ªi, cu-o-nclinare, 
La picioare þi-l depun.

P.R.:
Fãrã vorbe prefãcute!
Strânge-þi gândurile suse
La picioarele-mi depuse.
ªi du-te!
* 
Vai de picioarele mele
Dacã s-ar împiedica
De ofrandele acele
Depuse de dumneata…

Unui  centenar care se considera pui de leu,
dar cu multe slãbiciuni                                              

Pãi cu ce rost la ceasul greu 
Sã-þi fie suta pui de leu 
Dacã te-ncercearcã anii buni  
Cu inutile slãbiciuni !...

*

Poetului George Drãghescu - autorul mini-
volumului  " Rouã de searã " în care abundã versuri
despre zãpadã

Ieºind cam zgribulite din zãpadã
Poemele-ntr-un vers s-au întrebat :
Când ne-a cules, bardul n-o fi aflat
Cã roua-n iarnã n-are cum sã cadã ?

*

Sãraci poeþii sunt de-o veºnicie,
Din rouã fac livezi de poezie.
O, editori, sã nu le daþi pãmânt
Ci spaþiu pentru-o umbrã de cuvânt.

Poeþilor din  Jii  pe care-i … tradusei  spre a tot
fi …

Pe la Paris cicã ar fi ajuns
Zvon cã în Þara Jiului de-aci,

Pe toþi poeþii mari i-aº fi tradus…
Cum sã-þi traduc tãcerea, Brancusi ?

*

Spiridon, Ion ºi Petre
Sunt poeþi cãliþi în vetre
Fãrã foc, sub alba poartã 
De sãrut înscris în piatrã.

*

Decât Poeþii Gorjului, Venùs,
Barzi mai vrãjiþi de munte-n lume nu-s ;
Li-s dragi cãrãrile, pãdurile de fagi,
În Peºtera Muierilor sunt magi.

*

Despre starea naþiunii 

Se-ntrec puterile-n (degeaba) stat - 
De-o parte miruiþii, de alta lãtrãtorii - 
ªi în dosare-atât s-au înfruntat
Pânã-au exterminat alegãtorii.

*

Unul cu mãtuºa,
Altul cu cãtuºa,
Rusul cu Katiuºa,
Vântu' cu cenuºa…

*

Pleznind din bici pe lângã boi
Nu prea mai vezi flãcãi prin sat ;
Etnobotanici, la trifoi
S-au dedulcit; ºi la furat.

*

Piranda, puradeii, natul
Întreg, aºteaptã pe înnoptat
Sosirea lui Ulise (altul !)
Plecat în târg la … plagiat.

TALON DE CONCURS
Poþi câºtiga un abonament ANUAL la ziarul VOCEA TA dacã 

vei rãspunde corect la urmãtoarea întrebare:

Întrebare:

Câþi ani a sãrbãtorit anul acesta Klauss Gross de când se ocupã de
asigurãri?

Rãspuns:
____________________________________________________________

____________________________________________________________

Nume__________________________________________________; 

Prenume ___________________________________________________;

Adresa _____________________________________________________

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

Câºtigãtorul din
numãrul trecut este
MARIA IOANA

PAVEL- MANNHEIM

Sãgeþi camaradereºti - Epigrame (III)
BERBEC
O sã vã impuneþi punctul de vedere într-o chestiune care þine de
serviciu ºi poate v-alegeþi cu un nou proiect, o nouã posturã care
sã v-aducã succes. Foarte posibilã întâlnire de suflet ºi vã faceþi

planuri pentru urmãtoarele luni, ca sã vã distraþi ca lumea.

TAUR
S-ar putea sã vã puneþi toate calitãþile la bãtaie ca sã vã reuºeascã
un eveniment care are legãturã cu familia ºi o s-aveþi mult de
alergat ca sã iasã totul la mare artã. E posibil sã vã-ngrijiþi de

sãnãtatea cuiva din familie ºi sã cheltuiþi ceva timp ºi energie, dar sa fie cu folos.

GEMENI
Vã pregãtiþi de o relansare ºi mai aveþi de luat o semnãturã, sã vã
puneþi în ordine ideile, s-aveþi o strategie de atac ºi sã daþi dovadã
de perseverenþã de-aici încolo. Aþi putea pleca pe undeva cu treabã

ºi sã vã ºi relaxaþi, le faceþi o vizitã ºi unor prieteni care locuiesc prin împrejurimi.

RAC
Întâlniri de afaceri, negocieri, ca sã ºtiþi pe ce puteþi conta. O sã
aflaþi, probabil, cum au stat lucrurile într-o chestiune de ordin
sentimental ºi-o sã vã puteþi împãca, dacã vreþi. Aveþi grijã la

sãnãtate!

LEU
Se poate sã rezolvaþi niºte probleme de-ale casei ºi sã umblaþi la
banii din cont, dar sã rãmânã intact fondul de cheltuieli lunare, sã
nu faceþi datorii. Poate-aþi fãcut rezerve pe undeva, sã vã duceþi cu
familia sau doar în doi, sã luaþi o gurã de aer proaspãt.

FECIOARÃ
Posibile confirmãri. Vi s-a dat ok-ul pentru un proiect care-o sã
fie rampa voastrã de lansare ºi o sã primiþi probabil ºi niºte bani,
dac-o sã ºtiþi cum sã puneþi problema. O sã-i faceþi o vizitã cuiva
bolnav sau care e în convalescenþã ºi o sã fie un câºtig sufletesc

de ambele pãrþi.

BALANÞÃ
Poate veþi face unele presiuni ca sã vã luaþi banii cuveniþi, altminteri
o sã amânaþi unele plãþi pânã când vor binevoi datornicii sã vã-
napoieze sumele. Poate mai lãsaþi de la voi în relaþia cu partenerul

de cuplu, ca sã vã priascã perioada asta de relaxare.

SCORPION
Voi aþi putea câºtiga mai mulþi bani nu numai luna asta, ci ºi în
continuare, timp de vreun an de zile ºi poate vã gândiþi la o
variantã, douã, pentru siguranþã. Relaþia voastrã sentimentalã are

toate ºansele sã ducã la cãsãtorie, chiar dacã mai sar scântei din când în când.

SÃGETÃTOR
Se poate sã cheltuiþi niºte bani ca sã vã luaþi diverse lucruri
pentru casã ori vã asiguraþi proviziile pentru escapada turisticã
de azi pânã duminicã. Se poate sã-ntâlniþi pe cineva care vrea sã

vã cunoascã mai bine. Cineva cu atracþii imobiliare vã simpatizeazã.

CAPRICORN
Efervescenþã mare la voi, poate luaþi bani, vã faceþi program de
vizite, plimbãri ºi plecaþi la mare, la munte, acolo unde-i place ºi
fiinþei iubite. Vã preocupã bunãstarea familiei ºi o sã luaþi diverse

lucruri pentru casã, ori plecaþi cu toþii la distracþie.

VÃRSÃTOR
Puteþi reface o relaþie sentimentalã, o cãsnicie, chiar cu aceeaºi
persoanã, dacã abia acum aþi înþeles unde s-a greºit la un
moment dat. Aþi putea semna un contract de angajare ºi sã fie în

condiþiile pretinse de voi, sã vã asiguraþi banii pentru un trai mai bun.

PEªTI
Aveþi la dispoziþie câteva zile pânã sãptãmâna viitoare, când
trebuie sã vã decideþi dacã vã duceþi la alt serviciu sau veþi lucra
în paralel, câteva ore. O întrunire cu grupul de prieteni ca sã
desfãºuraþi activitãþi deconectante, poate pentru mai mult de un

week-end. 

HOROSCOP



Caut apartament ieftin cu 2 sau 3 camere
în Fürth, Stein sau Nürnbergingurü cu trei copii.
Mama are servici Contact la numarul de
telefon:0911 38477581 sau 0151 71804949

Familie cu 3 copii, cãutãm urgent
apartament de închiriat în oraºul Nürnberg cu 3-
4 camere (de la 70 mp) cu preþul între 700-800
euro. Tel de contact: +49 157 75112144 

Ofer camerã spre închiriere, condiþii
deosebite în zona Fürth. Telefon: 0176 723 77718

Vânzare casã în Bãile Olãneºti, la strada
principalã. Încã nu este racordata la conducta de
gaz, care este nouã ºi trece pe la poartã. Este
racordatã la curent electric, apã potabilã, telefon,
internet. Curtea are pomi fructiferi, pe rod.
Beciul unde se poate amenaja o cramã are
aproape 100 m.p. Parterul are o camerã mare de
cca 30 m.p ºi un living de peste 60 m. p. cu
bucãtãrie stil bar þi baia destul de mare. La etaj
sunt 3 dormitoare, o salã închisã ºi o cabinã de
duº, Spre râul Olãneºti are o terasã supraetajatã
de 60 m.p fiecare (parter ºi etaj). Preþ negociabil
110 000 euro. Relaþii despre casã la tel 004 -
07400 74249 sau 004 - 07200 09884.

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

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.0151-63684936 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 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

Direct de la proprietar: vânzare vilã
modernã, nouã, zona Horezu, la ºosea, 111 mp,
cu garaj, P+M, 2 terase, izolatã, termopane,
acoperiº þiglã, 3 camere, 2 bãi, bucãtarie, cãmarã,
instalaþii moderne, apã curentã, gaze, faianþã,
gresie, parchet, curte: 1350 mp,pomi fructiferi,
dependinþe caramidã (ºopron, coteþ gãini ) gard
cu fundaþie; teren agricol intravilan: 2555 mp.,
pãºune intravilanã: 918 mp., pãdure salcâmi de-
a lungul râului Cerna: 15555 mp. Preþ
negociabil: 195000 Euro. Tel.0049-1765540055.

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  

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

Cosmenticianã, make up artist cu diplomã
ºi experienþã 11 ani în domeniu, doresc
colaborare sau angajare. Sunt vorbitoare de
limba germanã nivel A2.  Email:
artemiza_make_up@ yahoo.com. Tel
015163990467.

Caut 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!

Caut loc de muncã ca motostivuitor ºi
manipulant marfã. Sunt deschis ºi pentru alte
domenii: Telefon: 004 07266 44 165

Dacã eºti profesor de germanã ( cunoºti
limba românã) ºi  doreºti sã  dai meditaþii la
limba germanã, contacteazã-mã. Telefon:
O1728819588

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

Angajãm asistent(ã) medical(ã) cu
diplomã recunoscutã. Cunoºtinþe de limba
germanã nivel mediu sunt obligatorii. Oferim
salarizare atractivã! Informaþii suplimentare la
tel. 00491639716719

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

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

Angajez 2 bãieþi capabili de muncã în
domeniul demolãri. Salariu negociabil cu
Gewerbe în zona Fürth, Nürnberg. Telefon 0176
723 777 18.

ªofer profesionist-mecanic utilaj greu
(macara, buldozer, excavator etc) caut de lucru
în Germania, zona Tubingen-Stuttgart. Rog
seriozitate. Telefon: 070717787849, dupã ora 19
sau 0040 763914909.

Tânãr 36 ani, caut loc de muncã cu
program întreg. Deþin permis categoria B,
disponibilitate de program prelungit, deplasãri
în strãinãtate, în zona Nürnberg. Informaþii la
telefon: 01603373128, dupã data de 25 Martie
sau oricând la numãrul: 0040 0732767686

Mã numesc Simon Andrei Claudiu ºi
împreunã cu soþia mea cãutãm un loc de muncã
în ferme, fabrici etc. Suntem serioºi. Ne puteþi
contacta la n.r de telefon 0040731469084.

LOCURI DE MUNCÃ

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!

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.

SERVICII

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

IMOBILIARE
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MMIICCÃÃ PPUUBBLL IICC II TTAATTEE     MMIICCÃÃ PPUUBBLL IICC II TTAATTEE     MMIICCÃÃ PPUUBBLL IICC II TTAATTEE     

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.

Cântec, joc ºi voie buna cu duetul
VALERIA STOIAN ºi Charly TM

Tel. 0171-404.8002

Talon pentru abonament (valabil pentru Germania)

Nume_______________________________________; 

Prenume ____________________________________;

Adresa ______________________________________

_____________________________________________

Telefon _____________________________________;

Doresc un abonament la ziarul VOCEA TA pentru

6 luni          12 luni

(30 euro, transport inclus) (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
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Aveþi probleme cu limba germanã? Nu vã descurcaþi la
Instituþiile publice, ºcoli, protecþia copilului ºi grãdiniþe?  Vreþi sã
ºtiþi cum poate fi încadrat copilul dumneavoastrã în sistemul ºcolar
din Germania? Apelaþi cu încredere la mine. Sunt ºcolarizatã în
acest domeniu de oraºul Nürnberg ºi Institutul Psiho-pedagogic.
De asemenea, recunoscutã de lnstituþiile ºcolare din oraºul
Nürnberg. Telefon: 0160 33 73 128 Notã: îmi pot oferi serviciile
numai pe teritoriul oraºului Nürnberg!
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Angajãm începãtori sau personal
specializat pentru serviciu ambulatoriu îngrijire
bãtrâni la domiciliu. Cunoºtinþe de limba
germanã nivel mediu sunt obligatorii. Oferim
salarizare atractivã! Informaþii suplimentare la
tel. 00491639716719"

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

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.

Domn 54 de ani, doresc loc de muncã în
orice domeniu. Cunosc limba românã ºi
maghiarã. Telefon: 015171215898.

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.

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. Tele-
fon: 01522 9649376. E.mail: danielflenchea@
yahoo.com

Doamnã, îmi ofer serviciile pentru
îngrijit bãtrâni sau în agriculturã. Telefon:
0175 907 12 10 Nürnberg.

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

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

Adriana Touristik Gmbh angajeazã ºo-
fer de autocar, part time, domiciliu în zona
Augsburg. Adriana.Touristik@yahoo.de,
Telefon: 01776583836

Domn 52 ani, 1.70, 79 kg, caut doamnã su-
plã, drãguþã, simplã, pânã în 50 ani pentru pri-
etenie sau cãsãtorie. De preferabil din zona Mün-
chen sau împrejurimi. Telefon: 015145230790

Doamnã singurã, peste 60 de ani, 1.68m,
doresc sã cunosc un domn de vârstã apropiatã
pentru o relaþie serioasã ºi stabilã. Sunt româncã.
Telefon: 0040728681246 sau 015145796221

Doamnã drãguþã, 52 ani, doresc sã cunosc
un domn cu vârsta între 54-56 ani. Dacã se poate
sã fie sas sau ºvab, pentru prietenie, bazatã pe în-
þelegere ºi respect reciproc. Telefon: 0151
757950831.

Suntem doi tineri de 30 ani. Cãutãm femei
care vor dragoste deplinã ºi fãrã obligaþii. Telefon:
015163896515

Tânãr 37 ani, doresc prietenie cu o doamnã
care doreºte o relaþie de duratã. Menþionez cã
locuiesc în Nürnberg, deþin locuinþã ºi serviciu.
Telefon: 0151 66140337, de preferinþã dupã ora 18
în cursul sãptãmânii, iar la sfârºitul sãptãmânii
permanent.

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

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.

Domn 51 ani, 78 kg,  modest, fãrã vicii,
doresc cunoºtinþã cu doamnã 37-48 ani sincerã,
credincioasã, înaltã, suplã pentru prietenie,
eventual cãsãtorie: Telefon: 015145230790

Tânãr, 33 ani, potent, ofer sprijin domni-
ºoarelor 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

Suntem doi tineri care curând vom deveni
pãrinþi si cãutam un apartament cu 3 camere
pânã în  550 Euro fãrã cheltuieli! Vã mulþumim!
Nr de tel 015145089857

ªcolarizãm personal pentru meseria de
asistent îngrijire bãtrâni- asistent medical. Durata
ºcolarizãrii 3 ani, plus ºcoala de limba germanã
aproximativ 5 luni. Informaþii la: 0151 47860834

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.

DIVERSE

MATRIMONIALE

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;  e-mail:
prettydaniola@gmail.com.
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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!

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

-am gãsit jumãtatea.
Am 53 ani, 1.60, 55
kg ºi îmi place sã

cãlãtoresc. Dacã ºtii
cât de cât germana ºi
doreºti sã cunoºti un

bãrbat simplu ºu
educat, contacteazã-
mã: Telefon: 0173

790 3740
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Într-o frumoasã ºi cãlduroasã zi de 30 mai
2017, municipiul Iaºi, o strãveche capitalã
culturalã ºi spiritualã a Moldovei din dreapta
Prutului ºi României a avut oaspeþi de seamã. O
delegaþie multiculturalã din Germania ºi Italia a
poposit în Dealul Copoului, primitã ºi înconjuratã
cu multã dragoste în Parcul Copou de scriitorii
ieºeni Mihai Batog-Bujeniþã ºi Dan Teodorescu,
colegi de cenaclu în cadrul Asociaþiei Literare
Pãstorel Iaºi ºi colaboratori permanenþi la
publicaþia "Vocea Ta" ºi Agenþia de ªtiri "Aºii
Români", ambele cu sediul central la Nürnberg, în
Germania.  În fruntea invitaþilor de peste hotare
s-a aflat doamna Ionela van Rees-Zota, nimeni
alta decât managerul celor douã publicaþii
amintite, "flancatã" în permanenþã de cel de-al
treilea sãu fiu, Berti, mereu dornic sã afle lucruri
noi ºi mereu avid dupã îngheþata româneascã, ca
orice copil de altfel!

În Parcul Copou, plin de un public numeros,
am putut admira Obeliscul celor Patru Lei,
monument ridicat în cinstea Regulamentului
Organic, strãvechiul Tei al poetului naþional
Mihai Eminescu, acolo unde toatã lumea s-a
fotografiat cu mare grijã printre grupurile de elevi
care erau în "drumeþie" în Copoul ieºean ºi am
vizitat apoi ºi Muzeul "Mihai Eminescu", acolo
unde "holograma" prietenului Ion Creangã ne-a
încântat privirile ºi urechile, prin vorbe de duh
rostite peste veacuri!

În cartea de oaspeþi a Muzeului Eminescu,
germanca de origine românã Ionela van Rees-
Zota a menþionat urmãtoarele cuvinte de suflet,
printre ele fiind ºi o poezie scrisã în anii de liceu,
dar mereu de actualitate: 

"Am stat câteva momente în acest loc, dar
pot spune cã pe tot parcursul am simþit un ghem
în stomac. Emoþii? Transpunere în trecut?
Gânduri ºi imaginãri? Toate la un loc!

Mã simt micã-micã în faþa acestui
MASTODONT!

<Cu chip curat ºi pãrul rãvãºit,
Iar inima lui veºnic vie, 
De toþi românii el a fost slãvit,

Ne lumineazã ºi acum ca o fãclie...
..............................................
De este searã, noapte sau în zori,
De uiþi pe cer ºi vezi luceferi noi,
Dar unul þi se pare mai domnesc,
E însuºi Eminescu românesc!>". 
Dupã Copoul nostru drag, am trecut în zona

pietonalului ªtefan cel Mare ºi Sfânt, acolo unde
primul popas l-am fãcut la Palatul Roznovanu,
adicã la sediul Primãriei Municipiului Iaºi. 

Întâmpinaþi de gazdele noastre de la Primãria
ieºeanã, Adina Stoleru (de la Biroul Diasporã) ºi
Lucian ªchiopu (redactor la publicaþia "Curierul
de Iaºi"), am vizitat clãdirea ºi sala mare de
ºedinþe de la etajul I, acolo unde Consiliul Local
ia cele mai pertinente hotãrâri în ceea ce priveºte
viaþa comunitãþii locale. Am mai primit materiale
promoþionale cu municipiul Iaºi, dar ºi invitaþia ca
Agenþia de ªtiri "Aºii Români" ºi ziarul "Vocea
Ta" (care se distribuie în Germania, Austria,
Belgia, Olanda) sã aibã o reprezentare la nivel
înalt în cadrul Zilei Diasporei, din 15 august 2017.
Menþionãm cã în perioada 14-16 august 2017,
Primãria ieºeanã va organiza o serie de

manifestãri dedicate Zilei Diasporei, unde vor
avea loc mai multe evenimente în care vor fi
implicaþi ieºeni din afara graniþelor României.
Principalul partener al Primãriei în acest proiect
este AVISSO, iar invitaþia de participare a fost
acceptatã cu mare plãcere de managerul general
Ionela van Rees-Zota ºi redactorul publicaþiei din
zona ieºeanã, jurnalistul Dan Teodorescu. 

Invitaþia de participare la acest evenimente,
adresatã românilor de primarul ieºean Mihai
Chirica, se încheie cu urmãtoarele cuvinte:
"Oriunde sunteþi în lumea asta mare, nu sunteþi
singuri, ci aveþi în Iaºi un loc special în care
fiecare dintre noi ne regãsim cu aceeaºi dragoste,
deopotrivã. IAªUL ESTE ACASÃ!". 

Dupã vizita de la Primãrie, am trecut strada
spre Mitropolia ieºeanã, acolo unde întreaga
delegaþie româno-germano-italianã s-a închinat la
Sf. Parascheva, pentru binele nostru, al tututor.

Un scurt popas la Cofetãria Mitropoliei
ieºene, unde ne-am îndulcit cu cele "necesare" ºi
acolo unde Berti cel mic a legat noi prietenii cu
copiii ieºenilor din zonã, a fost de bun augur, mai
ales cã, printr-o întâmplare fericitã, ne-am întâlnit

ºi am purtat mai multe discuþii culturale ºi cu
graficianul de renume internaþional Eduard
Mattes, aflat într-un scurt sejur la el acasã, la Iaºi,
dupã ce trãieºte de mai mulþi ani în Israel, dar ºi cu
pictoriþa Mariana Stratulat, ambii fãcând "casã
bunã" ºi cu Dan Teodorescu, în cadrul lansãrii
cãrþii "Regi ºi Regine la Palat", de peste puþine
zile. 

O micã discuþie ºi cu un domn "motociclist"
plin de zel, de fapt consilierul europarlamen-
tarului ieºean Cãtãlin Ivan, a fãcut ca timpul sã
zboare ca "fulgerul" ºi sã ne aminteascã la toþi cã
trebuie sã ajungem ºi la Palatul Culturii, simbolul
Iaºului, acolo unde în acest an s-a desfãºurat ºi
Campionatul Mondial ªcolar de ªah, cu
participarea a peste 570 de elevi din peste 40 de
þãri ale lumii, printre concurenþi fiind ºi debutantul
de numai 8 ani, Gabriel Teodorescu, nepotul cel
mic al lui Dan Teodorescu, care a terminat
competiþia pe un loc onorant în clasamentul
mondial, la categoria de vârstã superioarã, de 9
ani. 

În sfârºit, dupã ce am parcurs pietonalul pe
jos ºi ne-am oprit, mai ales... doamnele, la
diferitele standuri cu produse tradiþionale, am
ajuns, cu primii stropi de ploaie în spate ºi la
intrarea de la Palatul Culturii. Am admirat ºi
fotografiat magnificul hol de la intrarea de la
parter, cã mai mult nu s-a putut la acea orã de
închidere de obiectivului turistic ºi am ieºit din
nou în aer liber, acolo unde mai mult ca sigur cã...
statuia lui ªtefan cel Mare ºi Sfânt ºi tunurile de
pe vremea lui au "speriat" ploaia, care s-a oprit
instantaneu, de fapt aºa cum ºi pornise. 

Ne-am luat cu toþii la revedere, ne-am pupat
pe obrãjiori conform tradiþiei... româneºti, iar
oaspeþii de peste hotarele Iaºului au fost la unison
în cuvinte de final: "Ne-a plãcut totul! ªtim cã nu
am putut vedea tot Iaºul ºi de aceea vom reveni!
Cu mare plãcere! Sã nu ne uitaþi cã nici noi nu vã
vom uita!". 

La revedere - Auf Wiedersehen -
Arivederrci!

DAN TEODORESCU
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Vino sã descoperi
Gustul de acasã în

65199 Wiesbaden-Dotzheim  Dörrgasse 5
Program 
Luni-Sâmbãtã
10:00-20:00
Telefon: 015171633196

63452 Hanau  Lamboystr 15 A
Program
Luni-Sambãtã
8:30-21:00
Telefon: 061813041399

În Hanau, la aceeaºi adresã, avem ºi
depozit en-gross

Germanca de origine românã Ionela van Rees-Zota,
de la teiul lui Eminescu la Palatul Culturii din Iaºi


