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În aºteptarea celei mai frumoase sãrbãtori –
Sãrbãtoarea bucuriei, Naºterea Domnului
Sãrbãtorile de iarnã reprezintã o
perioadã cu adevãrat deosebitã,
fiind o ocazie minunatã de a petrece
câteva clipe alãturi de persoanele
cele mai dragi, înconjurând
frumosul brad de Crãciun. Doar o
lunã ne mai desparte de sãrbãtoarea
mult aºteptatã de creºtinii din lumea
întreagã, Sãrbãtoarea Naºterii
Domnului Iisus Hristos, o
sãrbãtoare a bucuriei.
Înainte de toate, Crãciunul este
o sãrbãtoare a sufletului, iar motivul
principal pentru care sãrbãtorim
Crãciunul este naºterea lui Iisus
Hristos ºi de aceea aceastã
sãrbãtoare minunatã, atât de mult
aºteptatã, trebuie întâmpinatã cu
sufletul curat ºi cu cele mai
frumoase gânduri.
Cum aºteptãm noi Crãciunul ºi
ce pregãtiri facem noi pentru ziua
aceasta mare din istoria mântuiriiþ
Va gãsi Pruncul Iisus Hristos cu
Sfânta lui Maicã un colþiºor curat ºi
odihnitor în ieslea din Betleemul
inimii noastreþ
Apropiindu-ne de pomenirea
acestui eveniment atât de mare
pentru lumea creºtinã ºi pregãtindune sã întâmpinãm praznicul Naºterii
lui Hristos, sã nu lãsãm grijile
pãmânteºti sã înãbuºe ceea ce este
mai însemnat în inima noastrã; sã-I
dãm acolo locul de frunte
Mântuitorului nostru, un locºor
curat ca aurul ºi înmiresmat cu
smirna ºi tãmâia smereniei ºi a
rugãciunii.
Aºadar, haideþi sã ne pregãtim
cât putem de bine pentru prãznuirea
Naºterii Domnului într-un mod
duhovnicesc! Sã nu lipseascã

pocãinþa, spovedania, Sfânta
Împãrtãºanie, rugãciunea, Sfânta
Liturghie, dar ºi iubirea adevãratã,
iertarea, bunãtatea, milostenia ºi
afecþiunea faþã de aproapele nostru.
Ne este spre folosul nostru
desfãtarea cea duhovniceascã ce neo oferã sãrbãtoarea. Atunci vom
vedea cum ºi-nlãuntrul nostru Se va
naºte Hristos!
Sã ne pregãtim inimile, ca ele
sã devinã iesle pentru Mântuitorul
Hristos, prin post - acest
medicament care revigoreazã
sufletul ºi dã sãnãtate trupului. Un
post de 40 de zile (din 15 noiembrie
pânã în noaptea de 24 decembrie,
Ajunul Marii Sãrbãtori a Naºterii
Domnului) care, în tradiþia creºtinã
a ultimelor douã milenii, are darul
de a ne purifica sufleteºte ºi
trupeºte, de a ne pregãti, deci,
sufletul ºi trupul pentru sãrbãtoarea

împãrãteasca de la sfârºitul fiecãrui
an
calendaristic:
Naºterea
Domnului Nostru Iisus Hristos.
Sfântul Vasile cel Mare spunea
cã:”Postul îi învaþã pe toþi nu doar
cumpãtarea de la mâncare, ci ºi
înstrãinarea de iubirea de argint, de
nesaþ ºi de orice rãutate”. Postul ne
ajutã sã ne rupem de ritmul
zgomotos ºi alert al vieþii noastre
cotidiene ºi sã pãtrundem în
armonia unei vieþi duhovniceºti
aducãtoare de liniºte ºi pace, de
binecuvântata prezenþã sfinþitoare ºi
aducãtoare de putere a Domnului în
inima celor ce postesc.
Pe mãsurã ce omul îºi
adânceºte rugãciunea ºi credinþa în
Dumnezeu, primeºte o putere
necunoscutã înainte, are o
mângâiere ºi o îndrãznealã la
Dumnezeu. Mântuitorul spunea cã
”nu numai cu pâine va trãi omul, ci

cu tot cuvântul care iese din gura lui
Dumnezeu”. (Matei 4,4).
Omul este chemat sã aºtepte
venirea Domnului Hristos în
peºtera sufletului sãu. ªi dacã vine
un Oaspete atât de drag, atât de
Sfânt - Dumnezeu -, se cuvine sã
facem puþinã curãþenie prin
spovedanie, prin împãrtãºanie, prin
pregãtirea casei, prin milostenie
multã din puþinul pe care îl avem,
prin iertarea celor care ne-au greºit,
prin rugãciune multã cãtre
Dumnezeu ca sã lumineze mintea
celor cãrora le-am greºit, ca ºi ei sã
ne ierte. Sã nu lãsãm nici mãcar o
clipã sã ne pãtrundã duhul rãutãþii în
inimã, iar dacã, în neputinþa noastrã,
ne vine greu sã iertãm, sã ne rugãm
pentru cei ce ne-au supãrat. Prin
rugãciune, piatra supãrãrii va fi
prãvãlitã de pe sufletul nostru, ne
vom recãpãta bucuria ºi liniºtea, iar
cel pentru care ne-am rugat ne va
deveni apropiat ºi drag.
Sã avem blândeþe ºi bunãtate
faþã de fiecare, sã nu dispreþuim pe
nimeni ºi sã nu deznãdãjduim
pentru soarta nimãnui, fiindcã
Hristos nu a dispreþuit pe nimeni ºi
nu i-a respins nici mãcar pe cei mai
mari pãcãtoºi. Fiecare poate urma
lui Hristos fiind blând ºi bun cu
oricine i se adreseazã. Având mereu
în inimã dorinþa sincerã de a-i uºura
povara aproapelui nostru, putem
face multe, aducând folos ºi
mângâiere oriunde este cineva
apãsat de o povarã istovitoare.
Sã sporim în fapte bune ºi sã
întindem o mânã de ajutor pentru
cei din jurul nostru care au nevoie
de noi! Chiar ºi o vorbã spusã la

timpul potrivit valoreazã enorm.
Fiecare dintre noi ar trebui sã
încerce sã facã fericitã o persoanã
care nu are pe nimeni aproape în
aceste clipe minunate ale
Crãciunului. O jucãrie sau câteva
dulciuri, vor face fericit un copil de
la un centru de plasament sau un
copil al strãzii... un mic ajutor le va
fi folositor ºi bãtrânilor oropsiþi de
la un azil uitat de vreme.
Bucuria de a dãrui este mare,
dar bunurile materiale nu sunt cele
mai trainice, ci relaþia pe care o
stabilim cu semenii ºi cu
Dumnezeu. De aceea nu trebuie sã
uitãm niciodatã sensul duhovnicesc
al sãrbãtorii ºi, aºa cum spune
Mântuitorul, ”sã cãutãm mai întâi
Împãrãþia lui Dumnezeu ºi toate
celelalte se vor adãuga vouã”
(Matei 6, 33), deci toate celelalte
mici bucurii pe care oamenii
încearcã sã le facã între ei se vor
aºeza în aceastã dimensiune
duhovniceascã ºi se vor face
bucurie, împlinire ºi celui care
dãruieºte, ºi celui care primeºte.
Dragi cititori fie ca postul
acesta sã fie o vreme de cercetare,
de smerenie ºi de pregãtire a
sufletului pentru a-i fi locaº în orice
clipã Pruncului ceresc! Sã-L
aºteptãm cu inimã deschisã ºi bunã
ºi sã-L chemãm cu dor: „Vino,
Doamne lisuse, Mântuitorule, ºi
goneºte de la noi pe tot vrãjmaºul ºi
potrivnicul. Împacã viaþa noastrã,
Doamne, miluieºte-ne pe noi ºi
lumea Ta ºi mântuieºte sufletele
noastre ca un bun ºi iubitor de
oameni”. Amin.
Adriana-Lucia Ciugudean

Iubirea – liant ºi reazem omenesc
De multe ori vorbim despre iubire.
Dar, ce este iubirea, de unde provine, cât
dureazã ºi de ce este acest sentiment atât
de important pentru noi, oamenii, nu
putem defini, decât bazându-ne pe
experienþa personalã sau a altora. Ca sursã
a provenienþei gãsim în Sfânta Scripturã
urmãtoarea remarcã: Dumnezeu este
iubire (I Ioan 4, 8). Despre importanþa ei,
cu rol definitoriu în existenþa noastrã, ne
spune tot Sfântul Ioan Evanghelistul:
Dumnezeu este iubire ºi cel ce rãmâne în
iubire rãmâne în Dumnezeu ºi Dumnezeu
rãmâne întru el (I Ioan 4, 16). Deci,
iubirea provine de la Dumnezeu, ºi cel ce
pãstreazã acest sentiment în inimã,
rãmâne cu inima alãturi de Dumnezeu.
Dar ºi Dumnezeu rãmâne cu el toatã viaþa.
Dar ce ne face pe noi, oamenii, pe de o
parte, sã iubim, iar, pe de altã parte, sã-L
dorim pe Dumnezeu prezent în mijlocul
nostruþ Simplificând, datoritã a trei
motive:
Omul este chemat la sfinþenie: scris

este: Fiþi sfinþi, pentru cã Eu sunt Sfânt (I
Petru 1, 16).
Dumnezeu este un Dumnezeu al
simplitãþii.
Omul este coroana creaþiei.
Sã ne imaginãm o axã cu trei puncte:
OM – IUBIRE – DUMNEZEU.
Pe verticalã, vedem cã Dumnezeu
prin Iubire coboarã în inima omului
pentru a-l mântui: Cãci unul este
Dumnezeu, unul este ºi Mijlocitorul între
Dumnezeu ºi oameni: omul Hristos Iisus,
Care S-a dat pe Sine preþ de rãscumpãrare
pentru toþi (I Tim. 2, 5-6). Apoi, dacã ar
lipsi Dumnnezeu din aceastã axã, nici
omul n-ar mai deveni sfânt (scopul sãu
primordial). Dacã nu am avea iubire, am
pierde legãtura cu Dumnezeu, ºi am avea
doar o idee despre ce sau cine este
Dumnezeu. Dacã, din aceastã ecuaþie ar
lipsi omul (ca ºi coroanã a creaþiei Sale),
Dumnezeu ar fi unul egoist.
Dacã aºezãm pe om în capul acestei
scãri valorice, îl vedem pe Dumnezeu

pogorât pe pãmânt, sau chiar la Iad
(Pogorârea la Iad), care, prin Iubire, vine
sã ne înalþe (Înãlþarea Domnului) ºi sã ne
scoatã din iadul suferinþei, împlinindu-ºi
astfel menirea (Învierea Domnului), dar ºi
scopul sãu principal, îndumnezeirea sau
sfinþirea vieþii omului.
Dacã aºezãm aceastã axã pe
orizontalã observãm cã omul, prin iubire,
poate deveni Dumnezeu „dupã har”
(Sfântul Maxim Mãrturisitorul). Care har,
ne-am putea întreba. Al iubirii.
Dacã luãm oricare element din
aceastã axã, ea nu mai are efectul scontat.
Aºadar, dragii mei, dorim noi sã ne
sfinþim viaþa, ca ºi Iairþ Sã-L lãsãm pe
Dumnezeu sã ne scoatã prin iubirea Sa la
limanul Raiului fãgãduit nouã. Vrem noi
sã ne tãmãduim sufleteºteþ Sã iubim mult,
asemenea femeii care a întâmpinat pe
Iisus Hristos cu un alabastru cu mir, cãci
pãcatele ei cele multe au fost iertate
deoarece „mult a iubit” (Luca 7, 47).
Vrem noi sã ne întâlnim cu Dumnezeuþ Sã

vrem sã iubim, sã dovedim aceastã iubire
faþã de semenii noºtri, dar sã ºi ascultãm
de Dumnezeu, fãcându-i loc în inima
noastrã iubirii Acestuia ºi ºtiind cã prin
rãbdarea noastrã vom dobândi sufletele
noastre (Luca 21, 19).
Am scris aceste gânduri acum, la
începutul Postului Naºterii Domnului,
ºtiind cã urmeazã o perioadã în care omul,
prin definiþie, devine mai bun, mai frumos,
mai rãbdãtor (poate chiar ajutat de post, de
rugãciune, de un examen al conºtiinþei,
etc.), iar Colindele care se vor auzi pe la
fereºti, ne vor mângâia cu melodiile lor
sufletul, fãcându-ne pe fiecare în parte sã
vrem sã-l iubim pe om, dar ºi pe
Dumnezeu, dupã mãsura voinþei noastre.
La finalul Postului, Sãrbãtoarea
Naºterii Domnului sã ne gãseascã pe
fiecare în parte în pace, în liniºte
sufleteascã ºi cu mai multã iubire în
inimã! Amin!
Pr. Constantin Purcaru – Uioara
de Jos II
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Deschiderea oficialã a Zilelor Culturii
Române (07-25 noiembrie 2017)
La 7 noiembrie a.c. a avut loc
deschiderea oficialã a celei de-a 18-a
ediþii a Zilelor Culturii Române
(Rumänische Kulturtage), eveniment
desfãºurat sub patronajul Consulatului
general al României la München. Ediþia
din acest an are ca temã prietenia
germano-românã din perspectiva rolului
culturii.Tema a fost aleasã pentru a
marca aniversarea în 2017 a 50 de ani de
relaþie bilateralã româno-germanã ºi
aniversarea a 25 de ani de la semnarea
Tratatului dintre România ºi R.F.
Germania
privind
cooperarea
prieteneascã ºi parteneriatul în Europa.
La eveniment au participat
Alexandru Oprean, secretar de stat în
cadrul Ministerului Culturii ºi Identitãþii
Naþionale; Andrea Fröba, director în
cadrul Cancelariei de Stat a Bavariei cu
competenþe pe relaþii internaþionale, cu
un mesaj din partea ministrului bavarez
pentru afaceri europene ºi relaþii
bilaterale dr. Beate Merk; Brigitte
Drodtloff, organizatoarea Festivalului ºi
preºedinta Asociaþiei pentru Promovarea
Culturii ºi Tradiþiei Române; Prea

Sfinþia Sa Episcopul Sofian; Barbara
Peinel, director relaþii internaþionale în
cadrul Camerei Meºteºugarilor din
Bavaria Superioarã; reprezentanþi ai
corpului diplomatic strãin acreditat în
Bavaria, ai Asociaþiei Saºilor
Transilvãneni din Germania, ai
Asociaþiei Romanima din Nürnberg ºi
Asociaþiei Apoziþia din München,
parteneri instituþionali locali ai oficiului
consular, precum ºi membri ai
comunitãþii româneºti din sudul
Germaniei. În discursul sãu inaugural
consulul general Iulia Ramona Chiriac a
declarat: ‚ Zilele Culturii Române au

Cabinet medical Dr. Lia Weber /
Dr. med. Badiu Buzea, medic
specialist medicinã internã.
Adresa: Rothenburger Str. 170, Etajul 3, 90439 Nürnberg
Telefon: 0911. 61 38 65. Telefon mobil: 0159 05 15 73 71.
Noi ascultãm, noi consultãm, stabilim diagnosticul corect ºi
tratãm eficient! Pentru noi fiecare pacient este important ºi nu
uitãm nici o clipã cã înainte de toate este om ºi are nevoie sã fie
tratat ca atare. Cabinetul nostru oferã o gamã variatã de servicii
medicale:
-consult medic specialist
-EKG, EKG de efort, Holter-EKG
-mãsurare tensiune arterialã, Holter-TA
-ecografie abdominalã inclusiv Doppler pentru vasele
intraabdominale
-ecografie Doppler a arterelor carotide, a vaselor extremitätilor
superioare ºi inferioare
-ecografie a spaþiului pleural ºi pãrþi moi (ex: muºchi, tendonul
lui Ahile)
-adeverinþe medicale, bilete de trimitere pentru consultaþii de
specialitate interdisciplinare ºi internare în spital sau REHA
-vaccinãri
-analize de laborator complexe care acoperã cea mai mare
parte a spectrului bolilor interne
-pansamente, îngrijirea localã a defectelor cutanate ºi tratament
antibiotic sistemic în cazul infecþiilor

devenit un punct nodal în viaþa
comunitãþii româneºti din Bavaria, o
ocazie deosebitã de a ne prezenta lumii ºi
de a ne cunoaºte mai bine propria
culturã. Prin intermediul culturii, purtãm
un dialog la acelaºi nivel de apreciere cu
partenerii noºtri.‘

Informaþii suplimentare
Festivalul este organizat de
Asociaþia pentru Promovarea Culturii ºi
Tradiþiei Române (GE.FO.RUM.),
Societatea Culturalã Germano-Românã
Apoziþia, Muzeul de Film din München

ºi
ªcoala
de
Muzicã
din
München. Consulatul General al
României la München este partener
oficial al acestui eveniment.
Programul de anul acesta cuprinde
vernisajul expoziþiei D
‚ ezrãdãcinatînrãdãcinat‘, semnatã de maestrul RaduAnton Maier, prezentarea unui proiect
despre limbã ºi identitate realizat de
Institutul Goethe, Bucureºti ºi susþinut
de dr. Gabriela Ghindea, organizarea
celei de-a 11-a ediþii a Festivalului
Filmului Românesc, a unei conferinþe pe
tema operei filosofului Lucian Blaga,
precum ºi a unei mese rotunde pe tema
relaþiei bilaterale româno-germane, care
aniverseazã în acest an 50 de ani de la
reluarea legãturilor diplomatice.

Link-uri utile:
https://www.goethe.de/ins/ro/de/spr/
eng/schaufenster-enkelgeneration. html
http://wp.ge-fo-rum.de/
rumaenische-kulturtage-2017/
CONSULATUL GENERAL AL
ROMÂNIEI
în München

Iniþiativã româneascã interculturalã de
promovare a obiceiului Mãrþiºorului,
prezentatã în cadrul Festivalului pentru
copii ºi tineret din München (Juki)
La 15 octombrie a.c. a avut loc cea
de-a 6-a ediþie a Festivalului pentru copii
ºi tineret din München (Juki), în cadrul
cãruia a fost prezentat un proiect
intercultural cu semnificaþie importantã
din perspectiva promovãrii valorilor ºi
culturii tradiþionale româneºti ºi a
regiunii. Copii de origine românã,
bulgarã ºi greacã au lucrat mai mult de un
an pentru a prezenta publicului german
obiceiul Mãrþiºorului, larg rãspândit în
zona balcanicã. Au fost realizate 9 filme
de scurt-metraj care îºi propun sã
prezinte într-o manierã creativã ºi pe
înþelesul celor mici obiceiul Mãrþiºorului,
aºa cum este acest celebrat în diferite þãri
din regiune.
Consulul general al României la
München, Iulia-Ramona Chiriac, a fost
prezentã pentru a susþine iniþiativa
Despinei Leonhard, iniþiatoarea ºi
coordonatoarea proiectului. „Acest
proiect intercultural este o dovadã
minunatã ºi lãudabilã de integrare ºi
cooperare într-o erã a mobilitãþii intense,
unde vechile tradiþii ºi obiceiuri se pot
pierde uºor”, a declarat consulul general.
La eveniment au participat, de
asemenea, reprezentanþi ai oficiilor

consulare ale Greciei ºi Bulgariei în
München, precum ºi ai Consiliului
pentru Migraþie (Migrationsbeirat).
Proiectul este, de asemenea, susþinut de
cãtre MORGEN e.V. (House of
Ressources) ºi de Referatul Social din
München.
CONSULATUL GENERAL AL
ROMÂNIEI
în München
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Un nou program de studii
master în România INTERNATIONAL RELATIONS,
FOREIGN POLICY AND
CRISIS MANAGEMENT

Universitatea Babeº - Bolyai din
Cluj, Facultatea de Studii Europene

va organiza, în iulie 2018, prima
sesiune de admitere, pentru Master în
International Relations Foreign
Policy and Crisis Management. /
Relaþii internaþionale, politicã externã
ºi managementul crizelor. Locurile
sunt bugetate, dar ºi cu taxã.
Iniþiatorul ºi coordonatorul acestui
nou program masteral este prof.
Valentin Naumescu., fost Secretar de
Stat în Ministerul Afacerilor Externe
ºi cónsul general la Toronto/Canada.
Pentru cei care fac al doilea masterat
la Facultatea de Studii Europene (în
paralel sau dupã absolvirea unui
master), taxa este redusã cu 50%.
Informaþii:
http://euro.ubbcluj.ro/masterinternational-relations-foreignpolicy/
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Consultantul dumneavoastrã vã
informeazã:
Klaus Gross este de peste
20 de ani consultant
financiar la DVAG, fiind în
acelaºi timp ºi Director pe
regiunea Nürnberg. De
aceastã datã vã informeazã
despre asigurarea de maºinã,
mai ales cã acum se apropie
sfârºitul anului ºi de fiecare
datã ne gândim cã ar fi bine
sã ne reînoim asigurarea sau
chiar sã ne facem cadou una
nouã:
Dar despre aceste lucruri,
l-am lãsat pe veteranul nostru
sã ne explice clar cum stau
lucruile...
„Se apropie iarna, v-aþi
gândit la cauciucurile de
iarnã?
În
Germania
cauciucurile de iarnã sunt
obligatorii prin legea din
04.12.2010.
Pe lângã riscul unei
amenzi, necesare sunt acestea

ºi pentru siguranþa proprie ºi
a familiei dumneavoastrã pe
timp de iarnã în traficul
rutier.
Spre sfârºitul anului este
bine sã verificaþi ºi preþul
asigurãrii
de
maºinã.
Consultantul dumneavoastrã
poate sã verifice dacã sunteþi
asigurat adecvat, beneficiind
de cele mai bune facilitãþi, la
un preþ agreabil. Pe lângã
Haftpflichtversicherung
(RCA) care este obligatorie,
puteþi sã vã protejaþi
vehiculul propriu ºi cu
Teilkasko (casco parþial) care
acoperã daune de exemplu în
urma unei ciocniri cu un
animal, geamuri sparte,
inundaþie, grindinã, furtunã,
incendiu, furtul vehiculului,
urmãrile muºcãturii de jder
(Marder), etc.
Protecþie ºi în cazul

accidentelor proprii, se oferã
Vollkasko (casco full), cât ºi
în caz de vandalism (acþiuni
rãuvoitoare).
Combinaþia
necesarã este întotdeauna
ceva individual, diferã de la
caz la caz, aceasta o puteþi
afla de la consultantul

dumneavoastrã.
Suntem
în
preajma
Sãrbãtorilor de iarnã, când
mulþi români cãlãtoresc în
þarã pentru a-ºi vizita
familiile sau rudele. Nu uitaþi
sã verificaþi cartea verde ºi
vesta reflectorizantã în

vehiculul dumneavoastrã (vã
scuteºte de o amendã ºi
neplãceri).
În final vã urez o cãlãtorie
plãcutã dacã sunteþi pe drum,
ºi în orice caz vã urez tuturor
cititorilor: Sãrbãtori fericite!”
Ionela van Rees- Zota
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Vrei sã câºtigi mai mult în Germania? Existã
studii de calificare pentru care eºti remunerat
Vrei sã te perfecþionezi întrun domeniu sau sã te reorientezi
profesional, însã nu-þi permiþi sã
renunþi la job în favoarea
studiuluiþ Un program de
instruire plãtit te poate ajuta sã-þi
pãstrezi independenþa financiarã
pe perioada ºcolarizãrii. Iatã ce
tipuri de studii existã!

Berufsausbildung (Duale
Ausbildung)
Este forma de instruire
preferatã ºi alterneazã teoria
(una-douã zile pe sãptãmânã) cu
practicã (trei-patru zile pe
sãptãmânã). Dureazã între 2 ºi
3,5 ani, însã perioada poate fi
scurtatã în cazul ucenicilor care
iau note bune la examene sau au
deja experienþã în branºã.
Admiterea se face pe bazã de
Bewerbung (aplicaþie) ºi nu
existã limite legate de vârstã, sex
sau studii anterioare. Înainte de
a-þi depune candidatura e bine sã
te documentezi în legãturã cu
condiþiile impuse, pentru a fi
sigur cã vei face faþã.
De exemplu, pentru a urma
un Ausbildung ca tehnician auto
(Kfz-Mechatroniker), trebuie sã
ai
cunoºtinþe
solide
de
matematicã, fizicã, IT ºi sã fi
terminat preferabil un liceu cu
profil real, în timp ce pentru un
Ausbildung
în
domeniul
secretariatului sunt necesare
doar cunoºtinþe Microsoft Office
ºi un nivel avansat de limbã
germanã (scris/vorbit).
Dacã numãrul candidaþilor
este prea mare, departajarea se
face în funcþie de notele obþine
în anii de ºcoalã la disciplinele
relevante ºi de profilul absolvit

(ªtiinþe reale, ªtiinþe umane sau
ªtiinþe sociale).
Majoritatea programelor de
formare profesionalã încep la 1
august sau 1 septembrie, iar
înscrierea se face de regulã cu un
an înainte. În ceea ce priveºte
salariul, creºte de la un an la altul
(între 600 ºi 1200 euro) ºi diferã
în funcþie de domeniul în care te
formezi ºi de firma la care faci
practicã.
Domeniile în care poþi
absolvi Berufsausbildung
- Profesii liberale (Freie
Berufe): farmacist (Aphoteker),
asistent dentar (Zahnmedizinischer Fachangestellter), consultant fiscal (Steuerfachangestellter)
- Industrie ºi Comerþ
(Industrie und Handel): funcþionar bancar (Bankkaufmann),
vânzãtor (Verkäufer), bucãtar
(Koch), agent de asigurãri
(Versicherungskaufmann)
- Serviciul public (Öffentlicher Dienst): agent de pazã (Strãßenwärter), salvamar (Fachangestellter für Bäderbetriebe),
funcþionar în administraþie
(Verwaltungsfachangestellter)
- Agriculturã (Landwirts-

chaft): grãdinar (Gärtner),
fermier (Landwirt)
- Meºteºugãrit (Handwerk):
optician (Augenoptiker), brutar
(Bäcker), fotograf (Fotograf),
frizer (Friseur)

Abiturientenausbildung
(Doppelt qualifizierende
Erstausbildung)
Se adreseazã absolvenþilor
de liceu cu diplomã de
Bacalaureat ºi le oferã acestora
posibilitatea ca, dupã absolvire,
sã ocupe poziþii de conducere în
cadrul companiei care i-a ºcolit.
Dureazã între doi ºi patru ani,
marele avantaj fiind acela cã la
absolvire
primeºti
dublã
calificare.
Dupã primii doi ani de
studiu, timp în care faci practicã
în cadrul firmei cu care ai
semnat contractul de ucenicie ºi
teorie – la o ºcoalã de meserii
(Berufsschule), obþii certificarea
de bazã în domeniul ales. Apoi
urmezi
un
program
de
perfecþionare pe o anumitã
specialitate, alþi doi ani, timp în
care cursurile teoretice se þin la
ºcoala firmei la care faci
Ausbildung sau la ªcoala

Camerei de Comerþ ºi Industrie
(Schule der Industrie- und
Handelskammer,
respectiv
IHK).
Dupã
examenul
final
primeºti cea de-a doua calificare,
aºa-numita „Zusatzqualifikation”. De exemplu, poþi avea
calificarea de bazã „funcþionar
bancar” cu Zusatzqualifikation
„asistent financiar”.
Ce calificãri poþi obþine:
- Manager de dezvoltare
(Ausbaumanager)
- Asistent Manager Comerþ
Exterior (Außenhandelassistent)
- Asistent Manager de
produs (Betriebsassistent)
- Economist (Betriebswirt)
- Asistent financiar
(Finanzassistent)
- Controlor de zbor
(Fluglotse)
- Business Administrator în
Comerþ (Handelsfachwirt)
- Asistent imobiliar
(Immobilienassistent)
- Specialist Marketing
(Marketingfachkraft)
- Director Tehnic

Duales Studium
Tinerii care vor sã urmeze o
facultate, dar ºi o instruire
profesionalã bazatã pe practicã
pot alege un studiu în regim dual
(spre exemplu, un Ausbildung în
domeniul comercial ºi o
facultate de Managementul
Afacerilor). La final au în
buzunar o diplomã universitarã
ºi un certificat de calificare
profesionalã suplimentarã sau o
adeverinþã de practicã, care
atestã cã au experienþã în branºã.
Existã mai multe forme de

Duales Studium.
Cel mai popular este
Ausbildungsintegrierendes
Duales Studium, în timpul
cãruia,
concomitent
cu
facultatea,
urmezi
un
Ausbildung la o firmã care are
parteneriat cu Universitatea ta.
Astfel, pe lângã practica în firmã
ºi orele teoretice de la facultate,
va trebui sã frecventezi cursurile
unei ºcoli de meserii.
Un alt tip este Praxisintegrierendes Duales Studium, pe
parcursul cãruia nu vei urma o
ºcoalã de meserii, ci vei face
practicã într-o firmã, o perioadã
mai îndelungatã. La absolvire
obþii diploma de facultate plus
adeverinþa de practicã în
domeniu, fãrã o calificare
suplimentarã.
Berufsintegrierendes Studium este o variantã destinatã
celor care au terminat deja un
Ausbildung ºi vor sã urmeze o
pregãtire academicã. Avantajul
este cã poþi beneficia de o
frecvenþã redusã la cursuri, cu
sprijinul angajatorului.
Domenii în care poþi face
Duales Studium
- Economic – cu
specializare în Domeniul bancar,
Gastronomie, Turism, Comerþ,.
Marketing ºi Media
- Tehnic – cu specializare în
Informaticã,
Electrotehnicã,
Inginerie
- Sãnãtate ºi ºtiinte sociale –
cu specializare în Pedagogie,
Suport
pentru
vârstnici,
Îngrijirea
persoanelor
cu
dizabilitãþi
Mihaela Zamfirache
Sursa:
http://ziarulromanesc.de
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Mamã, ai fãcut destui bani cât sã-mi cumperi
o altã copilãrie? Una în care am ºi pãrinþi?
Când aveam 4 ani tu ºi tata aþi
hotãrât cã e mai bine sã plecaþi din
þarã pentru a câºtiga mai mulþi bani
pentru mine. Pe mine nu m-a
întrebat nimeni ce mi-aº dori mai
mult. Bani sau pe mama ºi tata
lângã mine. ªtiu cã eram prea mic
ºi totuºi cred cã deºi aveam câþiva
aniºori ºtiam ce valoreazã mai
mult pe lumea asta…
În prima zi de ºcoalã, când
aveam 6 ani, pe mine m-a însoþit
bunica ºi tu, mi-ai fost alãturi, 2
minute la telefon. Douã sãptãmâni
s-a rugat doamna de mine, sã nu
mai plâng ºi sã accept sã mã joc cu
colegii mei. Venea în pauzã, mã
mângâia pe cap, mã lua de mânuþã
ºi încerca sã mã miºte din bancã.
Atunci începeam sã plâng. Într-un
final mi-am fãcut curaj ºi i-am spus
de ce nu ies:
”Mi-a spus mami sã fiu
cuminte la ºcoalã ºi sã nu vã supãr
cã altfel nu se mai întoarce!”
Mi-a zâmbit ºi apoi m-a luat în
braþe spunându-mi cã ai glumit. Iam spus cã eu nu ºtiu când
glumeºti,pentru cã nu te cunosc

prea bine. Nu a mai zâmbit! Ba
chiar i-au dat lacrimile ºi atunci mam speriat tare cã am supãrat-o ºi
cã pentru asta tu nu o sã te mai
întorci la mine!
Mi-a fost fricã mult timp,
mamã, indiferent cât de buni au
fost oamenii cu mine!
Când ceilalþi copii se certau
între ei, discuþiile se terminau cu :”
Te spun lui tata”. M-am întrebat
mereu eu ce aº putea spuneþ
Nu a fost cazul cãci copiilor lea fost milã de mine ºi m-au
protejat. Mario, colegul meu mi-a
spus cã dacã vreau o roagã pe
mama lui sã fie ºi mama mea, ca sã
nu mai plâng.
Prin clasa a IV-a, deja mã
obiºnuisem cu gândul cã eu am
niºte pãrinti virtuali. Da, ºtiam ce-i
aia virtual, pentru cã din banii
voºtri fãcuþi departe de mine,
aveam ºi computer ºi tabletã ºi
telefon ºi mai ºtiam ºi sã le
folosesc pe toate ca sã vorbesc cu
voi. Trebuia sã facem felicitarea
pentru mama de 8 Martie ºi
doamna mi-a spus cã am pus

florile urât ºi cã ar trebui sã fac alta.
M-am trezit rãspunzându-i sec cã
nu conteazã, cã oricum o vezi doar
în pozã ºi nu te prinzi.
Torturile de ziua mea erau
poze, florile de ziua ta erau
poze…Tu erai o pozã, mamã!
Aveam 9 ani când v-am
revãzut. Aþi venit dupã ce v-aþi luat
cetãþenia. Îmi amintesc cã mã
întrebai de ce nu te iau în brate ºi
tãceam. Ai spus cã sunt cam timid

ºi cã ti-a fost dor de mine ºi te
aºteptai la o primire mai
cãlduroasã. Nu ºtiai nici tu ºi nu
realizasem nici eu încã. Nu eram
timid, ci pur ºi simplu nu eram
obiºnuit sã îmbrãþiºez strãini.
Au fost nopþi în care am visat
urât ºi tot ce îmi doream era sã te
iau în braþe ca sã nu îmi mai fie
fricã. Erau zile în care luam note
mari ºi ºtiam cã merit sã fiu luat în
braþe. Au fost atâtea momente în

care aº fi dat orice sã te pot
îmbrãþiºa, dar cu timpul m-am
obiºnuit cu ideea cã îmbrãþiºãrile
nu sunt pentru mine.
Am crescut între timp ºi la 18
ani mi-aþi luat maºinã ºi
apartament, spunându-mi, mândri,
cã pentru asta v-aþi sacrificat.
Desi am vârsta la care cei mai
mulþi bãieþi au câte o iubitã, sã ºtii
ca eu sunt singur. Sunt un
”sãlbatic” care nu ºtie cum se
îmbrãþiºeazã o femeie…Stau
singur ºi fug de iubire de teamã sã
nu mã obiºnuiesc cu ea, ca în
copilarie ºi apoi sã mi-o fure vreo
sumã de bani…
Am 19 ani acum ºi m-am
gândit sã îþi spun cã m-am mutat cu
chirie, din banii mei, ºi merg cu
metroul. Nu vreau sã folosesc
obiectele care mi-au furat dreptul
la o familie. La 19 ani, ca ºi la 4
ani, consider cã banii nu vor umple
niciodatã golul din sufletul meu.
Mamã, nu existã vreo sumã care sã
te poatã înlocui…din pãcate!
By LOLRELAI
Sursa: http://lolrelai.ro

V-aþi nãscut înainte de anii ’80? Veþi rãmâne uimiþi de ceea ce veþi citi aici...
Nãscuþi înainte de 1980, vedem
acum, în anul 2017, cum casa
pãrinþilor noºtri este de 50 de ori
mai scumpã decât atunci când au
cumpãrat-o ºi realizãm cã noi o sã
plãtim pentru casele noastre în jur
de 50 de ani. Nu avem amintiri
despre primii paºi pe lunã, nici
despre rãzboaie sângeroase, dar
avem culturã generalã, pentru cã
asta însemna ceva odatã.
Suntem ultima generaþie care a
jucat “Ascunselea”, “Castel”,
“Raþele ºi vânãtorii”, “Þarã, þarã!
Vrem ostaºi”, “Prinsea”,”Sticluþa
cu otravã”, “Pac Pac”, “Hoþii ºi
vardiºtii”, ultimii care au strigat
“Un, doi, trei, la perete stai”, ultimii
care au folosit telefoanele cu fise,
dar primii care am fãcut petreceri
video (închiriam un video ºi
stãteam sã ne uitãm la filme 2 zile
închiºi în casã), primii care am
vãzut desene animate color, primii

care am renunþat la casetele audio ºi
le-am înlocuit cu CD-uri.
Noi am purtat JJ, pantaloni
evazaþi, geci de blugi de la turci, iar
cine avea firme gen Lee sau Puma
era deja lider de gaºcã. Noi am dat
examene de capacitate, nu am dat
teste grilã la admitere.
La grãdiniþã am învãþat poezii
în româneºte, nu în englezã. ªi am
cântat “MULÞI ANI TRÃIASCÃ”
nu “HAPPY BIRTHDAY” la
aniversãri. Am sorbit din ochi
“Pasiuni” mai ales “Sunset”, chiar
ºi “Dallas”… ºi cine zice cã nu s-a
uitat, ori minte ori nu avea încã
televizor.
Reclamele de pe posturile
strãine ne înnebuneau, ºi abia
aºteptam sã vinã ºi la noi guma
Turbo, sau puºtile alea absolut
superbe cu apã. Între timp, ne
consolam cu Tango cu vanilie ºi
ciocolatã ºi clasicele bidoane

umplute cu apã de la robinet, care
turnate în cap ne provocau
pneumonii. ªi uite un motiv bun sã
nu mergem la ºcoalã.
Noi am ascultat ºi Metallica, ºi
Ace of Base, ºi DJ Bobo, ºi Michael
Jackson, ºi Backstreet Boys ºi Take
That, ºi încã nu auzisem de manele,
singurele melodii de joc fiind horele
la chefuri, la care nimeni nu ºtia
paºii, dar toþi dansam!
Dar spre deosebire de copiii din
ziua de azi, am auzit atât de Led
Zeppelin, Jimi Hendrix, Abba ºi de
Queen, cât ºi de noile nume gen: 50
Cent ºi Britney Spears. Am citit
“Licurici”, “Pif”, “Cireºarii”, ºi am
bãut “Cico” ºi “Zmeuratã” ºi ni s-a
pãrut ceva extraordinar când au
apãrut primele sucuri “de la TEC ”
fãrã sã ne fie teamã cã “au prea
multe E-uri”, iar la ºcoalã beam
toatã clasa dintr-o sticlã de suc fãrã
teamã de viruºi. Noi am bãut prima

Coca-Cola la sticlã ºi am descoperit
internetul.
Noi nu ne dãdeam beep-uri, ne
fluieram sã ieºim afarã, noi nu
aveam dolby surround system,
tãceam toþi ca sã auzim acþiunea
filmului, nu aveam Nintendo sau
PlayStation, ci jocuri tetris de care
ne plictiseam la o lunã dupã ce le
cumpãram ºi le uitam pe dulap,
pline de praf. Abia aºteptam la
chefuri sã jucãm “Fântâniþa”, sau
“Flori, fete sau bãieþi”, sau “Adevãr
sau Provocare”, sau orice ne dãdeã
un pretext sã “pupãm pe gurã” pe
cine “iubeam”.
Noi suntem cei care încã au mai
“cerut prietenia”, care încã roºeam
la cuvântul “sex”, care dãdeam cu
banul care sã intre în farmacie sã
cumpere prezervative, pe care apoi
sã le umplem cu apã ºi sã le
aruncãm în capul colegilor, care am
completat mii de oracole, sperând
cã persoana iubitã va citi acolo unde
scrie “De cine îþi placeþ” cã ne place
de el/ea.

Este uimitor cã încã mai
suntem în viaþã, pentru cã noi am
mers cu bicicleta fãrã cascã,
genunchiere ºi cotiere, nu am avut
scaune speciale în maºini, nu am
aruncat la gunoi bomboanele care
ne cãdeau din greºealã pe jos, nu am
avut pastile cu capac special sã nu
fie desfãcute de copii, nu ne-am
spãlat pe mâini dupã ce ne-am jucat
cu toþi câinii ºi toate pisicile din
cartier, nu am þinut cont de câte
lipide ºi glucide mâncãm… pãrinþii
noºtri nu au “child proof the house”,
ne-au trimis sã cumpãrãm bere ºi
vin de la alimentarã, ºi câte un
pachet de þigãri de la tutungerie.
Noi am fost martorii a trei
schimbãri de bancnote ºi monede,
noi am râs la bancuri cu Bulã, noi
am fost primii care au auzit-o pe
Andreea Esca la Pro TV, noi
suntem cei care mai þinem minte
emisiunea “Feriþi-vã de mãgãruº”.
Dacã citeºti ºi ai cãzut mãcar un pic
pe gânduri, eºti de-al nostru!
Sursa: http://bensan.ro
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„Binele îl facem pentru
noi, nu pentru altcineva”
La invitaþia redacþiei
revistei „Asii romani” din
Nurnberg, prin bunãvoinþa dnei director Ionela van ReesZota ºi a doamnei redactor
Adriana Bittner-Ciobanu, am
avut ºansa de a participa la
conferinþa
susþinutã
în
Germania de medicul de
origine românã dr. Christian
Rãchitan, celebru naturopat ºi
osteopat din SUA, top 5
mondial în diagnosticarea
afecþiunilor pacienþilor. Am
fost deosebit de impresionatã
de amabilitatea cu care am
fost întâmpinatã de gazde
(Hotel Aurora-Hessdorf), de
organizarea de înaltã þinutã a
evenimentului. Participanþii
au fost în majoritatea lor,
români stabiliþi în Germania.
De o generozitate unicã, dr.
Rãchitan a oferit ºedinþe de
diagnosticare ºi tratament
gratuit celor cãrora nu le
fusese gãsit leacul în clinicile
germane. Cu vocea blândã, le
explica cu rãbdare pacienþilor
cauza afecþiunii de care suferã
ºi cu miºcãri precise, sigure,

le
repoziþiona
acestora
componentele
sistemului
osteo-articular care printr-o
poziþie
defectuoasã,
le
generase sau le întreþinea
starea de boalã. Copii, tineri ºi
mai puþin tineri, s-au bucurat
de atenþia caldã, profesionistã
a omului cu mâini de aur ºi
suflet fãrã margini. Lumina
din ochii sãi , deºi stinsã de o
vreme,
lumineazã
în
continuare, albastrã, de o
strãlucire unicã!”Binele îl

facem pentru noi, nu pentru
altcineva”, spune doctorul,
plecat de mult din România,
explicând cã cea de a douã
cauza
a
îmbolnãvirilor
noastre, este cea de naturã
sufleteascã. ”Suntem îmbolnavitorii
noºtri
ºi
vindecãtorii nostri”mai spune
acesta, învãþându-ne, în
conferinþa Domniei-sale, cum
sã ne împrietenim cu sufletele
noastre, sã ne iertãm pe noi ºi
pe cei din jurul nostru, cu

onestitate, pentru cã în suflet
sã vinã bucuria!Instrumentul
cel mai potrivit pentru a-þi
crea starea de bine, fiind
Iertarea. De altfel, aceasta a ºi
fost tema conferinþei susþinute
cu atâta bunãvoinþã ºi
generozitate de omul de ºtiinþã
cu ani de studiu în India, sau
Tibet, cu o putere de muncã
aproape
supraomeneascã,
pusã în slujba pacienþilor. Îmi
face plãcere sã amintesc ºi
contribuþia de sunet a d-nei

psihoterapeut Roxana-Elena
Foell, din Munchen, printr-un
episod de muzicã terapeuticã,
cu sonoritate unicã, completând armonios distincþia
evenimentului.
Mulþumesc
domnule
doctor, pentru eleganþa cu
care V-aþi îndreptat atenþia ºi
asupra celor pe care îi
reprezint, Asociaþia Naþionalã
a Nevãzãtorilor din România,
prin propunerea D-voastrã de
a petrece o zi întreagã într-o
viitoare conferinþã în România, dedicatã special semenilor noºtri cu deficiente vizuale, medicilor oftalmologi ºi
studenþilor
mediciniºti!O
lecþie
de
altruism
ºi
bunãvoinþã , de neuitat.
Teodora Tigãnasvicepreºedinte Comisia
Naþionalã a femeilor cu
deficiente de vedere din
România, Corespondent
de presã al revistei „Litera
Noastra” a Asociaþiei
Nevãzãtorilor din România,
tipãritã atât în format
Braille cât ºi obiºnuit
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Republica Moldova, o destinaþie pitoreascã
De ce sã vizitãm Republica Moldovaþ, a fost
întrebarea pe care i-am adresat-o E.S.
Iurie
Reniþã, Ambasadorul Republicii Moldova în
Regatul Belgiei ”Chiar dacã nu avem munþi ºi
mare, în schimb avem o naturã splendidã, cu
coline ºi podgorii mai rar întâlnite, cu codri
seculari, plini de legende ºi glorie, cu oameni care
ºi-au pãstrat verticalitatea ºi demnitatea umanã în
pofida multiplelor vicisitudini ºi nedreptãþi ale
istoriei, cu bijuterii medievale de-a lungul
Nistrului – cetãþi ºi mânãstiri -, cu Eminescu ºi
Vieru stãpâni peste aceastã gurã de rai ºi peste
Limba Noastrã cea Romana. Si toate acestea
poartã un nume atât de simplu ºi Frumos –
Moldova!”, a spus Excelenþa Sa.

Descoperã cele mai frumoase locuri
dintre Prut ºi Nistru
Republica Moldova este situatã în sud-estul
Europei, între România (vest) ºi Ucraina (est). Este o þarã
micã (circa 33.7 mii km2). Spaþiul dintre fluviile Nistru
ºi Prut are multe locuri frumoase care meritã sã fie
cunoscute.

primele arii naturale protejate din Europa, cetatea
medievalã moldoveneascã ºi biserica semiîngropatã de
la Cãuºeni.

Cetatea Soroca

Cetatea Soroca este un monument de arhitecturã
medievalã pãstrat intact, În 1499, din porunca
Voievodului ªtefan cel Mare, este înãlþatã o cetate
pãtratã din lemn pe locul fortãreþei genoveze Olihonia
(Alciona). Între anii 1543-1546, în timpul domniei lui
Petru Rareº, cetatea este reziditã din temelie de piatrã.
Se gaseste in mijlocul orasului Soroca, la circa 160km
spre nord de Chisinau

Regiunea turisticã Nord
Zona turisticã Bãlþi include cel mai mare oraº din
nordul þãrii, supranumit neoficial capitala de nord a
Republicii Moldova. Zona turisticã Cobani – Costeºti
cuprinde un landºaft pitoresc în preajma Prutului de
Mijloc ºi celui mai mare lac din þarã cu vestigii
preistorice vechi în peºterile din stânci.. Zona turisticã
Edineþ., toltrele de la Prut - supranumite ºi “insulele
mãrilor strãvechi”, sunt prezentate în cele mai diverse
forme: þiglãie, chei, atoluri coraliere strãvechi, stânci cu
peºteri cândva populate º.a. Zona turisticã RudiNaslavcea se individualizeazã prin un brâu de fortificaþii
antice ºi medievale timpurii din pãmânt, cele mai
inaccesibile dealuri de pe malurile stâncoase ale
Nistrului, biserici vechi moldoveneºti din lemn ºi piatrã..
Zona turisticã Soroca este marcatã de prezenþa unei
cetãþi medievale plasatã armonios într-un peisaj pitoresc
nistrean cu pãduri, stânci ºi plaje, în preajmã cu un vechi
sat al pietrarilor.

Regiunea turisticã Centru
Chiºinãu este cea mai importantã zonã turisticã a
þãrii - capitala, centru istoric, cultural, economic ºi
administrativ, centru de congrese ºi întruniri, zonã de
odihnã ºi agrement. Zona turisticã Codrii reprezintã
suprafeþe acoperite de pãduri seculare unde sunt
amplasate câteva dintre cele mai vechi mãnãstiri din
Moldova. Zona turisticã Orhei este una dintre cele mai
mediatizate destinaþii care oferã oportunitãþi pentru
diverse forme de turism.

Castelul lui Manuc Bei – Hânceºti

La Hânceºti au rãmas puþine urme ale lui Manuc Bei
Mirzaian, diplomatul care a participat la decizia din 1812,
prin care Basarabia a fost ocupatã de Imperiul Rus. Castelul
de vânãtoare este unic în felul sãu. Complexul istoricoarhitectural Manuc Bey) este amplasat în oraºul Hînceºti din
partea central-vesticã a Republicii Moldova ºi include
urmãtoarele edificii: Palatul lui Manuc, Casa Vechilului,
Cãdirea Contesei, Castelul de Vânãtoare, Turnul de Veghe,
Cmplexul este perla arhitecturalã incontestabilã a regiunii.
Palatul princiar este piesa de rezistenþã a complexului .

Elefantul de la Buteºti - Monstrul de piatrã
din era paleoliticã

Chiºinãu. Muzeul Naþional de Etnografie
ºi Istorie Naturalã

Expoziþia permanentã a muzeului se numeºte
„Natura. Omul.Cultura” ºi prezintã evoluþia omului,
ecologiei ºi a lumii organice din R. Moldova. Muzeul
dispune ºi de o Grãdinã Botanicã.

Cheile Buteºtiului sunt primele formaþiuni geologice
salvate de la distrugere de miºcarea ecologistã din Moldova.
Aceste stânci au o suprafaþã de peste 110 hectare . Lanþul
este încoronat de defileul de la Buteºti cu o stîncã care se
aseamãn cu un elefant. Cheile Buteºti sunt asemãnãtoare cu
recifii coralieri din Marea Barierã de Corali a Australiei..

Turismul vitivinicol. Cramele Cricova.
Oraºul subteran al vinurilor

Mânãstirea Hâncu

Regiune turisticã Sud
Zona turisticã Cahul este parte din euroregiunea
“Dunãrea de Jos” fiind amplasatã în preajma locurilor
istorice, rezervaþiilor naturale ºi resurselor balneare
recunoscute. Zona turisticã Gãgãuzia este determinatã
de coloniile compacte ale unicului popor ortodox din
numeroasa familie turcicã. Zona turisticã Tighina –
Cãuºeni – Talmaz este situatã în vechea Raia Turceascã
(Bender), unde s-au pãstrat pânã azi fortificaþiile antice
Valul lui Traian, o grãdinã turceascã - una dintre

Mânãstirea Hâncu este situatã pe malul râului
Cogilnic. Mãnãstirea Hâncu a fost construitã pe locul
schitului de cãlugãriþe, în anul 1678, de cãtre marele
stolnic Mihail Hâncu, dupã dorinþa uneia dintre fiicele
sale care a intrat în cãlugãrie cu numele Parascheva. Pânã
în sec. al XVII-lea, schitul purta numele de Viadica.

Potenþialul turistic al Republicii Moldova, este foarte
variat, oferind o paletã largã de atracþii turistice. Turismul
vitivinicol reprezintã unul dintre sectoarele prioritare ale
agroturismului naþional, vizitele la crame, beciuri ºi galerii
subterane.
Documentar realizat cu sprijinul Asociaþiei de
Dezvoltare a Turismului în Moldova –http://
www.adtm.md
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CELEBRE POVEªTI DE DRAGOSTE

Ernest Hemingway ºi
caruselul iubirilor sale
Considerat unul dintre cei
mai mari scriitori americani,
poreclit de unii critici literari
“Shakespeare al Americii”,
Ernest Hemningway (18991961) a avut o viaþã extrem
de palpitantã, desprinsã parcã
din paginile romanele sale. În
viaþã ca ºi în dragoste,
prozatorul american a fost un
nestatornic. A fost cãsãtorit
de patru ori ºi s-a îndrãgostit
de mult prea multe ori. Iubea
intens, pasional ºi suferea în
egalã mãsurã. Sensibil ºi
vulcanic, Hemingway a
moºtenit caracterul tatãlui
sãu. Clarence Hemingway a
fost un pãrinte sever, de la
care, viitorul scriitor a
moºtenit
personalitatea
bipolarã
ºi
tendinþele
sinucigaºe. Mama lui, Grace
Hemingway, era o femeie
religioasã, care, din motive
de sãnãtate a renunþat la visul
de a deveni cântãreaþã de
operã.

La vârsta majoratului
tânãrul Hemingway participã
la Primul Rãboi Mondial ca
voluntar la crucea roºie ºi
ajunge sã lupte în Italia.
Dupã câteva luni este rãnit
încercând sã salveze viaþa
unui soldat iar ca pacient întrun
spital
italian
se
îndrãgosteºte prima datã de o
asistentã americanã
mai
mare ca el. Deºi la început
pãrea cã tânarã îi rãspunde cu
acelaºi sentimente, ea se
desparte de eroul american,
pe motivul diferenþei de
vârstã.
Atracþia
lui
Hemingway pentru femeile
mature, puternice ºi extrem
de inteligente a rãmas o
constantã a preferinþelor lui.
Hadley, prima lui soþie era cu
8 ani mai mare ca el.
Împreunã au trãit o poveste
de dragoste frumoasã care s-a
consolidat la Paris, pe vremea
când Hemingway începea sã
se remarce ca scriitor. A doua

lui soþie Pauline Pfeiffer, a
fost ca ºi urmãtoarele neveste
ale lui Hemingway, ziaristã.
Împreunã au avut doi bãieþi :
Patrick ºi Gregory. Cãsãtoria
lor s-a destrãmat în 1940
când prozatorul a cunoscut-o
în Spania, în perioada
rãzboilului civil, pe Martha
Gelhorn care era ºi ea
corespondent de rãzboi.
Tânãra jurnalistã l-a încurajat
pe Hemingway sã treacã spre
o nouã etapã de creaþie
literarã. Astfel a apãrut
romanul “Pentru cine bat
clopotele”, care s-a vândut în
peste 1 milion de exemplare
ºi a fost tradus, ulterior, în
mai multe limbi. Firi
aventuriere ºi independente,
extrem talentate, Martha ºi
Hemingway au avut o
cãsnicie scurtã, ce a durat
doar 5 ani!
Înainte de pronunþarea
acestui al treilea divorþ în
viaþa romancierului american

îºi
face
apariþia
o
atragãtoarea ziaristã de la
“TIME”, Mary Welsh. Ca ºi
Hemingway, Mary mai
trecuse prin douã cãsnicii iar
din momentul în care l-a
cunoscut, pe Ernest a
renunþat la profesia ei, pentru
a fi alãturi de soþul pe care îl
adora.
S-au cunoscut la Paris, în
1944 iar doi mai târziu, dupã
pronunþarea divorþului lui
Mary, s-au cãsãtorit. În
perioada mariajului lor au
cãlãtorit mult, au avut mai
multe reºedinþe : în Cuba, în
Key West (Florida),
în
Ketchum (Idaho). Mary era
o femeie înþelegãtoare ºi
rezistentã, care ºi-a dat seama
de timpuriu cã nu-i va fi uºor
cu un soþ irascibil, depresiv,
care
iubea
aventura,
petrecerile ºi a cãrui sursã de
inspiraþie ajunsese în faza
declin. Cu toate aceste
defecte marele scriitor o
iubea sincer ºi o aprecia
enorm. Uneori îºi exprima
afecþiunea prin intermediul
scrisorilor pe care i le trimitea
când se afla în Cuba ºi era la
pescuit pe vasul “Pilar”. Întruna
dintre
scrisorile
expediate din Cuba, scriitorul
recunoºtea cã îi este extrem
de dor de ea. Numind-o pe
Mary Welsh “ºtrengãriþa mea

preiubitã”, îi adresa rânduri
încãrcate de romantism ºi de
dor. Ei au rãmas împreunã
pânã în anul 1961, când
scriitorul a decis sã plece
dintre cei vii, sinucigându-se.
Viaþa lui a fost o sumã de
suiºuri ºi coborâºuri, de
realizãri ºi poticniri. Prin
romanele, volumele de prozã
scurtã,
articolele
ºi
reportajele pe care le-a scris a
marcat în mod hotãrâtor
evoluþia literaturii americane.
Scriitorul Ernest Hemingway
a fost un titan, omul
Hemingway a fost erou, un
explorator,
un
bãrbat
controversat, mereu îndrãgostit, mereu pregãtit
pentru noi experienþe ºi noi
aventuri. Referindu-se la
talentul sãu remarcabil James
Joyce spunea despre Ernst
Hemingway cã “a redus
complet
graniþa
dintre
literaturã ºi viaþã”. Autorul
celebrelor romane : “Pentru
cine bat clopotele”, “Bãtrânul
ºi marea” , “Grãdina raiului”,
“Dealurile verzi ale Africii”,
a fost recompensat cu
numeroase premii ºi distincþii
literare dintre care cele mai
importante sunt : Premiul
Pulitzer (1953) ºi Premiul
Nobel pentru Literaturã
(1954).
Liliana Moldovan
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De ce politicienii români îi imitã pe Ceauºeºti?
Dupã aproape 28 de ani de la
execuþia în ziua de Crãciun a soþilor
Ceauºescu, memoria lor este extrem
de vie în mentalitatea, acþiunile ºi
comportamentul
politicienilor
români în general. Paradoxal este cã
îl urãsc de moarte ºi în acelaºi timp
majoritatea îl copiazã, îl imitã pânã
în cele mai mici detalii:

nu schiezi sau mãcar sã stai la cafea
undeva prin Alpi, dacã nu faci
mãcar o excursie din bani publici.

De la Aro la SUV-uri ºi
maºini de teren

Vânãtoarea
Sunt cunoscute de cãtre toatã
lumea imaginile cu fostul dictator
comunist Nicolae Ceaºescu la
vânãtoare împreunã cu camarila
acestuia care-i întreþinea de aproape
cultul personalitãþii. Pe întreg
cuprinsul þãrii, în locurile cele mai
virgine existau cabane dedicate
familiei prezidenþiale unde aceasta
împreunã cu invitaþii lor (preºedinþi
ºi lideri de partid de pe întreg
mapamondul) mergeau sã se
relaxeze
ºi
sã-ºi
etaleze
masculinitatea prin împuºcarea cât
mai multor animale sãlbatice. Azi în
România, politicienii ºi oamenii de
afaceri care le cântã în strunã,
majoritatea abonaþi la contracte cu
statul au domenii particulare de
vânãtoare cu cabane luxoase
ascunse de privirea muritorilor de
rând. Imediat dupã ce te alegi în
ceva funcþie importantã permisul de
vânãtoare ºi puºca sunt blazonul cã
ai intrat în lumea bunã. Nu eºti
bãrbat de stat dacã „puºca ºi cureau
latã” nu le scoþi ºi tu din geantã.

Doctoratele
La procesul Ceauºeºtilor,
Elenei Ceauºescu i s-a reproºat cã
toatã cariera ei academicã a fost o
mascaradã. Capacitãþile ei de mare
chimist, cãrþile, titlurile ºtiinþifice au
fost contestate de cãtre apropiaþii
acesteia, care ºtiau detaliile obþinerii
lor. Pânã acum în România febra

doctoratelor ºi a predãrii la
universitate a fost unul dintre
atuurile politicienilor români. Mulþi
dintre ei ne demonstreazã zilnic cã
sunt incapabili sã lege douã
propoziþii, însã doctoratul este în
buzunar ºi fãrã el nu s-ar cunoaºte
mintea genialã ce zace în
politicianul român. Studiile de varã
din domeniul securitãþii ºi a politicii
mondiale sunt condiþii obligatorii
pentru ca la cafea sã aibã ce povesti
prietenilor. Iar apoi, când cu
adevãrat li se testeazã cunoºtinþele în
Parlamentul European sau în
cancelariile lumii sunt invizibili. Se
ascund în spatele „doamnei
Diplomaþie”, adicã tãcerea prostului.

Casele
Familia prezidenþialã comunistã
avea case de protocol în toate
capitalele de judeþ, iar faimoasa casã
de pe strada Primãverii din
Bucureºti era locuinþa lor. Cu toþii ne
aducem aminte de manipularea
ordinarã cu care politicienii români
din anii 90 ne-au intoxicat pentru ca
mai apoi sã o copieze ad-litteram:
robineþii de aur. Poporul murea de
foame, iar Ceauºescu avea robineþi
de aur în baie, care erau de fapt

suflaþi cu ceva aliaj auriu. Cât despre
politicienii de azi, eºti un nãtãrãu
dacã într-un mandat nu-þi faci mãcar
o casã, cu piscinã obligatoriu. Sunt
deja în mentalul colectiv zicalele
„Nãstase ºase case” sau „Ghinion,
cã nu avem atâtea case ca Iohannis”.
Ca sã nu amintim de palatele
nobiliare Dragnea, Tãriceanu,
Videanu, Mazãre, Vanghelie,
Ciorbea, etc.

Excursiile
Se ºtie cã în timpul mandatului
prezidenþial familia Ceauºescu a
cãlãtorit în vizite de stat în peste 100
de þãri. Din marea majoritate a
vizitelor externe s-au întors cu
contracte
economice
pentru
România. Toatã lumea ºtie cã în
ciuda defectelor sale, Nicolae
Ceauºescu era un bun negociator
care a ºtiut sã facã politicã mondialã.
Din pãcate, de la vizitele de stat
politicienii români au rãmas numai
cu „statul”, adicã cu partea ludicã,
excursiile, sejururile ºi afacerile
personale. Nu eºti politician
adevãrat dacã nu-þi prãjeºti ºuncile
în locuri cât mai extravagante, dacã
nu dai din ºolduri în nu ºtiu ce
cluburi cu preþuri astronomice, dacã

Toþi românii au vãzut maºina
Aro a lui Nicolae Ceauºescu de
unde saluta întreaga clasã
muncitoare în tururile lui prin
România. De la Aro-ul lui
Ceauºescu la SUV-urile ºi maºinile
de teren ale politicienilor români a
fost numai un mic pas odatã cu
falimentul firmei româneºti ºi cu
setea de cai putere care îi mistuie.
Nu eºti politician în deplinãtatea
cuvântului dacã nu te dai jos dintrun mastodont, uneori bun ºi la arat
sau la adus lemne din pãdure. Mai
nou ºi maºinile de serviciu, nu
numai cele personale sunt de gabarit
mare ca sã se vadã de la o poºtã fala
fanariotului.

Hainele ºi bijuteriile
Familia Ceauºescu avea croitor
personal ºi þineau mult la etichetã,
însã erau austeri ºi nu arãtau
opulenþã ºi extravaganþã. Bijuteriile
nu constituiau o mizã pentru ei ºi
erau foarte discreþi cu cele pe care le
purtau. Politicienii români nu sunt ei
înºiºi dacã nu sunt înþoliþi numai cu
haine de firme scumpe. Cucotele lor
se perindã din magazin în magazin
ca sã fie înveºmântate cu cele mai
scumpe haine, chiar dacã de multe
ori gusturile lasã de dorit. În
declaraþiile lor de avere trec
portbagaje de ceasuri, bijuterii ºi
obiecte de valoare.

Cadourile
Familia Ceauºescu a primit
foarte multe cadouri, mai cu seamã
în vizitele lor externe. La politicienii

noºtri, abia DNA-ul reuºeºte sã le
clarifice ce e cadou ºi ce e corupþie,
cãci pentru inocenþii noºtri
politicieni orice mitã e cadou ºi nu
existã nicio umbrã de imoralitate,
numai dãruire pentru contracte cu
statul ºi supraevaluãri. Ajunºi dupã
gratii sunt niºte martiri ai cadourilor.
Ei cu atât de mult bun-simþ nu au
avut cum sã refuze cadourile, ca nu
cumva sã-i supere pe afaceriºti ºi
acum unii stau închiºi pentru cã sunt
oameni primitori ºi buni la suflet…

Setea de a avea toatã
puterea
Setea de putere a fost piatra de
moarã a soþilor Ceauºescu. Nu-ºi
puteau imagina viaþa fãrã a avea
maxima putere, nici mãcar în
ultimul moment când au fugit cu
elicopterul nu au înþeles cã puterea
le-a fost luatã. Politicienii noºtri se
aratã foarte deschiºi dialogului pânã
când ajung pe funcþii, apoi asurzesc
ºi orbesc cu povara puterii. Noroc cã
suntem în Uniunea Europeanã cã
dacã nu tirani ca în Rusia sau Asia
mulþi dintre ei ar fi.
Concluzia este evidentã:
majoritatea politicienilor români,
atunci când erau elevi sau tineri au
fost bombardaþi prin cultul
personalitãþii
comuniste
de
informaþiile
despre
vizitele
Ceauºeºtilor în lume, despre
cadourile primite de aceºtia, despre
vânãtorile ºi curtenii comuniºti,
despre casele de protocol ºi despre
puterea imensã ce o aveau. Datoritã
mediocritãþii lor morale, în mintea
acestor elevi ºi tineri s-a nãscut
ciuda ºi frustrarea. Astfel, când ei au
ajuns mari, nu au fãcut altceva decât
sã-i imite pe Nicolae ºi pe Elena
Ceauºescu deºi spun lucruri rele
despre ei, deºi îi urãsc!
Prof. Florin I. Bojor

Ce þi se întâmplã dacã nu cãlãtoreºti!
Nu ºtiu ce faci când
cãlãtoreºti, cum te simþi ºi ce cauþi,
însã fiecare experienþã din
cãlãtoriile pe care le faci adunã la
evoluþia ta unul sau mai multe
nivele de înþelegere ºi cunoaºtere
pe care le vei folosi dacã
cãlãtoreºti eficient.
Cãlãtoritul eficient nu este în
hoteluri, nici în ponturile date de
site-urile de Travelling.
Cãlãtoritul eficient este în
experienþa directã pe care o ai cu
oamenii din acel loc, ce simþi ºi ce
primeºti de la ei pe plan
informaþional ºi emoþional. Aceste
2 ramuri conduc omul spre
cãlãtorii de neuitat, pentru cã,
împreunã cu peisajele pe care le
vede, în el se imprimã experienþa
la un nivel profund, mai ales prin
legãtura cu aspectul emoþional.

Prin acesta se înscriu cele mai vii
amintiri. Acum sunt în Nepal,
împreunã cu Extreme Travel,
dorind pe lângã circuitul
Annapurna din munþii Himalaya,
sã învãþ ºi sã cunosc ce sunt ºi fac
aceºti oameni nepalezi. Pânã acum
am adunat experienþe directe cu
oameni creºtini, musulmani,
rãmãºiþe din mayaºi ºi azteci,
confucianiºti, taoiºti, ºintoiþi,
hinduºi, budiºti, iudei etc..
Experienþa directã cu oamenii
din aceste religii ºi civilizaþii oferã
oricãruia dintre noi cãrarea mai
scurtã de evoluþie.
Evoluþia are mai multe
aspecte, cele mai importante fiind
aflarea lucrurilor care nu se vãd :
latura spiritualã ºi direcþia
fiecãreia dintre ele.
Eu, Alexandru, nu am întâlnit

alt scop mai mare de a cãlatori
decât cel expus mai sus.
Cu toate peisajele de pe multe
mãri, munþi înalþi, locuri divine
create de om ºi de naturã, toate
acestea fiind doar ajutãtoare
pentru om sã se lase deschis
emoþional la ce poate primi sau

recepþiona din locul în care merge.
Dorinþa pe care o am pentru
tine, dragã om, este sã opreºti
cãlãtoritul banal, unde doar
shoppingul ºi vizitarea locurilor
importante este în program, ºi sã
mergi sã vorbeºti cu oamenii
locului, sã pui întrebãri peste

întrebãri, sã priveºti mai mult în
ochii lor, sã îi laºi sã vorbeascã
mai mult decât tine, sã le dai mai
mult decât îþi cer, sã întrebi de
istoria, direcþia ºi aspectele lor
interioare, sã stai cu capul sus când
mergi pe jos, sã-i îmbrãþiºezi dacã
îþi este permis, sã îi inviþi la masã
sau la un ceai, sã faci afaceri cu ei
sau sã afli cum fac ei afaceri.
O astfel de experienþã îþi
aduce þie evoluþia aproape.
Sunt oameni care evolueazã în
20 de ani prin diferite metode, alþii
care evolueazã în 5 ani. Reþine:
evoluþia este într-o singurã
direcþie. Ce aduni, nu pierzi, iar
cãlãtoritul este unul din
instrumentele care îþi va deschide
þie mintea ºi inima pentru viaþa pe
care o mai ai.
Alexandru PLEªEA

Zilele
teiului
eminescian
la Viena

Reforma saºilor din
Transilvania a fost
marcatã la Viena

Ambasadorul Bogdan Mazuru
a participat la 3 octombrie 2017 la
un eveniment organizat de
Biserica Evanghelicã C.A. din
România împreunã cu cea din

Austria dedicat celebrãrii celor
500 de ani de la Reforma
religioasã a lui Martin Luther.
Viena este unul din cele 12 oraºe
europene,
relevante
pentru

reforma saºilor din Transilvania,
în care se deruleazã proiectul „12
meri ºi un cuvânt fãrã ocoliºuri”.
În curtea parohiei evanghelice din
capitala Austriei a fost plantat un
puiet de mãr, ca simbol al
speranþei, adus din Transilvania
de cãtre episcopul Reinhart Guib
ºi preotul dr. ªtefan Cosoroabã.
În
cadrul
colocviului
organizat cu acest prilej ºi
dedicat
personalitãþii
lui
Johannes Honterus, reformatorul
Transilvaniei care a studiat la
Viena, ambasadorul Bogdan
Mazuru a vorbit celor prezenþi
despre rolul major pe care îl
joacã educaþia în formarea unor
cetãþeni liberi ºi responsabili ai
unei Europe unite.
AMBASADA ROMÂNIEI
în Republica Austria

Întâlnire la ambasadã cu
românii care lucreazã
în sistemul bancar austriac
La
8
noiembrie
a.c.,
ambasada a gãzduit o nouã
întâlnire informalã a “Romanian
Banking Community”, eveniment care a prilejuit reunirea
unui grup de români care
activeazã în sistemul bancar
austriac.
Invitata specialã a serii a fost
talentata pianistã românã Adela
Liculescu, care a susþinut un
scurt recital de muzicã clasicã.
AMBASADA ROMÂNIEI
în Republica Austria
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Ambasadorul Bogdan Mazuru a
participat la 21 octombrie a.c., întrunul din parcurile istorice ale Vienei, la
ceremonia de plantare a unui vlãstar
desprins din „Teiul lui Eminescu” din
parcul ieºean Copou. Evenimentul a
avut loc în Stadtpark ºi a fost organizat
de Asociaþia „Mihai Eminescu” din
Viena ºi Primãria Municipiului Iaºi. Cu
acest prilej, ambasadorul României în
Austria a vorbit despre valoarea de
simbol a evenimentului care marcheazã
cei trei ani petrecuþi de Eminescu la
Viena ca student. Dupã sãdirea teiului,
în faþa acestuia a avut loc dezvelirea
unei plãci comemorative, în prezenþa
dnei
Laura
Hant,
preºedintele
Asociaþiei „Mihai Eminescu”, a dlui
Mihai Chirica, primarul municipiului
Iaºi, a dlui Victor Osipov, ambasadorul
Rep. Moldova în Austria, a dnei Irina
Corniºteanu, directorul ICR Viena, ºi a
dlui Harald Troch, deputat în Consiliul
Naþional al Austriei.
În seara aceleiaºi zile, ambasadorul
Bogdan Mazuru a asistat la programul
muzical-artistic
prezentat
de
Ansamblul profesionist „Ciprian
Porumbescu” din Suceava în sala de
spectacole
a
sectorului
vienez
Mariahilf.
AMBASADA ROMÂNIEI
în Republica Austria

1 - 31 decembrie 2017
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Ceremonii la mormintele militarilor români
din Sigmundsherberg, Tulln ºi Zwentendorf
În cinstea Zilei Armatei, Ambasada
României ºi Biroul ataºatului apãrãrii
au organizat la 27 octombrie 2017,
ceremonii de comemorare a militarilor români cãzuþi în timpul Primului
Rãzboi Mondial ºi înmormântaþi în
Cimitirele din Sigmundsherberg, Tulln
ºi Zwentendorf (landul Austria Inferioarã). La monumentele dedicate eroilor români au depus coroane de flori
primul colaborator Cãlin þânþãreanu,
plt. adj. princ. Marius Ghinea.
Mulþumim reprezentanþilor autoritãþilor austriece pentru participarea la
comemorãri ºi pentru pãstrarea vie a
memoriei militarilor români cãzuþi în
Austria, prin îngrijirea permanentã a

monumentelor: prof. Dieter Winkler,
reprezentantul Crucii Negre Austriece

Dragi pãrinþi, Centrul Cultural AustroRomân Graz vã oferã începând cu
15.09.2017 program de meditaþii ºcolare,
ajutor la matematicã, germanã ºi englezã
pentru
copii
clasele
1-7.
Înscrieri ºi mai multe informaþii primiþi la
sediul nostru din Eggenberger Gürtel 76
Graz 8020

Meditaþii
pentru
copii
în Graz

(organizaþie
dedicatã
îngrijirii
mormintelor de rãzboi), primarul din

Sigmundsherberg, Franz Göd, primarul
din Zwentendorf, Hermann Kühtreiber
ºi viceprimarul din Tulln, Harald
Schinnerl. La ceremonii au mai
participat de asemenea reprezentanþii
Österreichischer Kameradschaftsbund
(cea mai mare asociaþie a militarilor ºi
rezerviºtilor austrieci) ºi public local.
Serviciul religios de pomenire a
eroilor români a fost oficiat de cãtre
preotul-paroh al Parohiei Ortodoxe
Române din Viena, preot dr. Nicolae
Dura, la care au participat ºi preoþii
catolici din Sigmundsherberg ºi
Zwentendorf.
AMBASADA ROMÂNIEI
în Republica Austria

Depuneri de coroane la cimitirele
din Bruckneudorf ºi Sommerein
În cadrul evenimentelor dedicate
sãrbãtoririi Zilei Armatei României,
Ambasada României în Republica
Austria ºi Biroul Ataþatului Apãrãrii,
au organizat, la 25 octombrie 2017,
ceremonii militare ºi religioase de
comemorare a soldaþilor români
cãzuþi pe teritoriul Austriei.
Ceremoniile au avut loc la cimitirele
militare din localitãþile Bruckneudorf
(Burgenland), unde sunt înmormântaþi 100 de militari români cãzuþi în
timpul Primului Rãzboi Mondial, ºi
Sommerein (Niederösterreich) unde
sunt înmormântaþi 280 de militari
români decedaþi în timpul celui de-al
Doilea Rãzboi Mondial.
La monumentele dedicate eroilor
români, asigurate cu posturi de
onoare de cãtre autoritãþile militare
locale, au depus coroane de flori

ambasadorul Bogdan Mazuru,
reprezentantul Biroului Ataþatului
Apãrãrii Plt. adj. pr. Marius Ghinea ºi
reprezentantul
Crucii
Negre
Austriece (organizaþie dedicatã
îngrijirii mormintelor de rãzboi) prof.
Dieter Winkler. Serviciile religioase
de pomenire a eroilor români au fost
oficiate de cãtre preotul Nicolae

Dura. La ceremonii au mai participat
primarul localitãþii Bruckneudorf,
Gerhard Dreiszker, reprezentanþi ai
primãriilor din Bruckneudorf ºi
Sommerein, diplomaºi ºi angajaþi ai
ambasadei ºi reprezentanþi ai
comunitãþii româneºti din Austria.
AMBASADA ROMÂNIEI
în Republica Austria

Prezentarea unor proiecte socio-umanitare desfãºurate
în România de cãtre Ordinul Suveran de Malta

Luni ºi Vineri 15.00-18.00
Miercuri 09.00-12.00
sau la telefon 0688 908 8634, Sera
Slaviþã, asistent social ºi pedagog sau pe
email romaniidingraz@ yahoo.com
Programul pentru copii va fi în fiecare
luni ºi vineri de la orele 15.00-18.00
Spor la învãþat!
Sursa:
https://romaniidingraz.wordpress.com

La 16 octombrie a.c. a avut loc o
întâlnire de prezentare a proiectelor
socio-umanitare desfãºurate de
Ordinul Suveran, Militar ºi Ospitalier
al Sfântului Ioan Botezãtorul de
Ierusalim, de Rodos ºi de Malta în
România cu domnul dr Franz SalmReifferscheidt, ambasador onorific
din partea Ordinului Suveran pentru
tematica incluziunii sociale a
populaþiei roma în lume.
Centrele finanþate prin Serviciul
de Ajutor Maltez sunt construite pe o
structurã instituþionalã similarã
pentru toate proiectele ºi cuprind, în

general: spaþii sanitare, o ambulanþã,
gradiniþã ºi loc de joacã, activitãþi
dupã ºcoalã pentru elevi, consiliere
pentru mame, posibilitãþi de formare
profesionalã în funcþie de specificul

local ºi o mini-ºcoalã de muzicã
pentru conservarea culturii roma. În
România existã în prezent 17 filiale ºi
sucursale ale acestei organizaþii. O
iniþiativã recentã vizeazã înfiinþarea
unui centru de zi în satul Pãuleasca
din comuna Miceºti, judeþul Argeº.
Consulul general, Iulia-Ramona
Chiriac, a reiterat interesul pentru
cooperarea în domeniul asistenþei
caritabile ºi promovarea de proiecte
comune în domeniul incluziunii
sociale a populaþiei roma.
CONSULATUL GENERAL
AL ROMÂNIEI în München

Secþia Consularã a Ambasadei
României la Bruxelles
ADRESÃ: Boulevard du Régent 47-48, 1000
Bruxelles (zona Arts-Loi/Trône/Madou)
Începând cu data de 25 septembrie 2017, Secþia
Consularã îºi desfãºoarã activitatea la un nou sediu.
Sediul Secþiei Consulare este situat în centrul
oraºului, în imediata apropiere a urmãtoarelor staþii
ale mijloacelor de transport public:
Metrou: linia1/5 ºi 2/6: staþia Arts - Loi sau
Madou
Tramvai: liniile 92 ºi 94: staþia Parc
Autobuz: liniile 29, 63, 65 et 66: staþia Madou
Tren: Gara Centralã (Gare Centrale), situatã la
10 minute de mers pe jos.
Începând cu data de 16 octombrie 2017 cererile
pentru serviciile consulare la Secþia consularã se
depun PE BAZÃ DE PROGRAMARE
PREALABILÃ.
SERVICII CONSULARE
LUNI, MARþI ºi JOI
09:00-15:00
Depunere cereri pentru toate tipurile de servicii
pe bazã de programare (click AICI.) ºi ridicare acte
ºi paºapoarte (click AICI.).
MIERCURI
12:00-18:00
Depunere cereri pentru toate tipurile de servicii
pe bazã de programare(click AICI.) ºi ridicare acte ºi
paºapoarte(click AICI.).
VINERI
09:00-13:00
Depunere cereri pentru toate tipurile de servicii
pe bazã de programare (click AICI.) ºi ridicare acte
ºi paºapoarte(click AICI.).
14:00-15:00
Depunere jurãmânt de credinþã. Vor depune
jurãmântul de credinþã numai persoanele
programate în prealabil.þ
15:00-17:00
Oficierea de cãsãtorii la ambasadã. Se vor
oficia cãsãtoriile pentru care au fost preluate dosarele
programate.
Programãrile se pot efectua:
pe pagina web E-Consulat www.econsulat.ro.
la ghiºeu;
telefonic la numãrul 0032 (0) 2 346 98 14 (în
situaþia în care nu reuºiþi sã vã programaþi pe portalul
www.econsulat.ro.) Având în vedere numãrul mare
de solicitãri, vã rugãm sã utilizaþi cu prioritate
portalul www.econsulat.ro pentru programãri.
IMPORTANT!
Acest serviciu este în beneficiul
dumneavoastrã pentru a fi evitate deplasãrile inutile
la consulat, cauzate de existenþa unor dosare
incomplete.
- Vã recomandãm sã vã programaþi, pentru a
evita timpii de aºteptare la ghiºeu.
- Utilizând aceastã variantã, puteþi alege singur
ziua ºi intervalul orar în care sã vã prezentaþi la
Secþia consularã ºi puteþi evita deplasãrile multiple.
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Utilizarea Ghiºeului consular virtual
www.econsulat.ro faciliteazã accesul mai rapid la
serviciile consulare, diminueazã considerabil timpii
de aºteptare ºi eliminã riscul de a vã prezenta la
sediul Secþiei Consulare fãrã documentele necesare.
FÃRÃ PROGRAMARE:
- ridicarea de paºapoarte ºi acte (altele decât
cele care se pot presta pe loc) pentru care s-au depus
cereri anterior. Eliberarea documentelor se face pe
baza bonurilor de ordine primite în salã.
- depunerea cererilor pentru titluri de cãlãtorie
pentru persoanele care urmeazã sã cãlãtoreascã
urgent în România. Urgenþa deplasãrii va fi
doveditã.
NOTE:
- Începând cu 01.02.2017, majoritatea
serviciilor consulare sunt prestate cu titlu gratuit (ex:
actele notariale, titlurile de cãlãtorie, toate serviciile
de stare civilã, etc).
Excepþie fac:paºaportul simplu electronic (taxa
este de 59 euro), paºaportul simplu temporar (20
euro), cererea de renunþare la cetãþenia românã (605
euro), cererea de redobândire a cetãþeniei române
(65 euro), cererea de clarificare a cetãþeniei române
(30 euro).
Plata pentru taxele aferente serviciilor
consulare se poate efectua în numerar, sau prin card
bancar de debit (tip Bancontact).
Actele notariale (procuri, declaraþii), atestaþiile,
certificatle de cutumã, titlurile de cãlãtorie ºi
paºapoartele temporare etc. se elibereazã în ziua
depunerii cererii.
Certificate de naºtere/cãsãtorie/deces se pot
elibera în aceeaºi zi, sau în cel mult câteva zile, în
funcþie de numãrul de solicitãri înregistrate în ziua
respectivã.
Pentru a verifica DACÃ A SOSIT
PAªAPORTUL dumneavoastrã la ambasadã, click
AICI sau pe pagina principalã pe butonul
”PAªAPOARTE PRIMITE LA SECþIA
CONSULARÃ” situat pe ecran în partea dreaptã.
Introduceþi codul numeric personal (CNP) ºi
prima literã a numelui de familie.
În cazul în care este vorba despre paºaportul
copilului dumneavoastrã, va trebui sã introduceþi
codul numeric personal al copilului ºi prima literã a
numelui sãu de familie.
PROCEDURÃ PROGRAMARE
ECONSULAT
Pentru programare pe portalul E-consulat,
trebuie urmaþi paºii de mai jos:
Accesaþi site-ul https://www.econsulat.ro
folosind Google Chrome ºi creaþi-vã un cont
personal cu parolã prin apãsarea butonului
„Înregistraþi-vã la Consulat/Cont nou” (în cazul în
care nu aveþi deja un cont înfiinþat pentru alt serviciu
consular anterior).
Dupã ce vã autentificaþi în cont, alegeþi serviciul
consular dorit, completaþi datele care vã sunt

solicitate ºi încãrcaþi documentele
care vã sunt indicate.
Trimiteþi on-line cererea cãtre Secþia Consularã
prin apãsarea butonului “Trimiteþi cererea” pentru a
fi analizate vizual de cãtre un funcþionar. Dacã cererea nu va fi trimisã cererea pentru programare nu
poate fi vizualizatã de personalul Secþiei Consulare.
Prin urmare, nu se poate efectua programarea.
Aºteptaþi ca cererea dvs. sa fie validatã de
Secþia Consularã.
Dupã validare veþi primi un mesaj automat care
vã invitã sã vã programaþi singur deplasarea la Secþia
Consularã folosind secþiunea “Programaþi-vã” a
sistemului econsulat.ro.
Vã puteþi programa singur la ghiºeu în ziua/ora
pe care le doriþi în funcþie de disponibilitatea pentru
tipul de serviciu solicitat.
IMPORTANT! - Folosiþi contul personal creat
de fiecare datã când solicitaþi un serviciu consular.
- Se pot programa mai multe servicii consulare
de pe acelaºi cont.
- Vã punem la dispoziþie un scurt film de
prezentare cu paºii pe care trebuie sã îi urmaþi
pentru introducerea cererii pe cale electronicã,
prin portalul Econsulat.ro:
https://www.econsulat.ro/Video/Despre_siste
m.mp4.
FILME PREZENTARE GHIªEU CONSULAR ONLINE:
despre sistemul extern
exemplu înscriere certificat de naºtere
exemplu procurã de cumpãrare imobil
exemplu titlu de cãlãtorie
CUM OBÞIN INFORMAþII CONSULAREþ
Modalitãþi de contactare pentru obþinerea de
informaþii cu privire la serviciile consulare:
1. WEB:
- https://www.econsulat.ro
- https://informatiiconsulare.ro
- https://bruxelles.mae.ro (rubrica Vize ºi
servicii consulare)
2. E-mail: contact@informatiiconsulare.ro
La acest e-mail puteþi obþine exclusiv informaþii
consulare. Mesajul dvs. va fi preluat de call-center
consular din România, iar un operator vã va oferi
informaþii consulare. În cazul în care solicitarea dvs.
este complexã, mesajul va fi direcþionat automat
cãtre Secþia Consularã de la Bruxelles, iar un consul
va rãspunde la solicitarea dvs.
bruxelles.consul@mae.ro
3. Telefon: +32 (0)2 347 5338
+32 (0)2 345 0040
+32 (0)2 344 1658
Aceste numere sunt conectate direct la callcenter-ul consular care funcþioneazã non-stop la
Bucureºti, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
Apelând aceste telefoane veþi fi direcþionat cãtre un
operator din România, fãrã costuri suplimentare.
Operatorul va prelua apelul ºi vã va furniza

informaþii consulare.
În cazul în care solicitarea dvs. este complexã,
apelul va fi direcþionat cãtre Secþia Consularã de la
Bruxelles, iar un consul vã va oferi informaþiile
solicitate. Înainte de apelarea numerelor de telefon
mai sus indicate, vã adresãm rugãmintea sã
consultaþi informaþiile postate pe acest site.
Informaþii telefonice pot fi obþinute non-stop de
la operatorii Centrului de Contact si Suport al
Cetãþenilor Români din Strãinãtate, inclusiv in
timpul week-end-ului.
Vã reamintim cã, din cauza numeroaselor
solicitãri telefonice ale cetãþenilor români ºi strãini,
nu este posibilã preluarea tuturor apelurilor. De
aceea, vã rugãm sã folosiþi ºi celelalte mijloace de
comunicare (în special e-mail-ul: bruxelles.consul@
mae.ro; contact@informatiiconsulare.ro) pentru
contactarea Secþiei Consulare sau obþinerea
informaþiilor consulare.
Pentru o comunicare optimã, vã recomandãm
ca în mesajul pe care il transmiteþi sã indicaþi un
numãr de telefon la care sã puteþi fi contactat pentru
eventuale clarificãri suplimentare referitoare la
situaþia dumneavoastrã.
4. Fax:
+32 (0)2 343 69 35
5. Portalul Centrului de Contact ºi Suport al
Cetãþenilor Români din Strãinãtate vã oferã
informaþii complete despre toate serviciile
consulare: https://www.informatiiconsulare.ro.
6. Portal web Facebook al Departamentului
Consular din Ministerul Afacerilor Externe.
Pentru obþinerea unor informaþii consulare
suplimentare, puteþi adresa solicitarea prin e-mail,
fax, telefonic, sau personal la sediul Secþiei Consulare la Bruxelles, în cadrul orelor de lucru cu publicul.
ATENÞIE!
În CAZURI DE URGENÞÃ (ex. decese,
accidente cu victime, calamitati naturale, dispariþii
etc.) Secþia consularã poate fi contactatã la
urmãtorul numãr de telefon:
+32 (0)2 344 0854
La numãrul de urgenþã NU se fac programãri ºi
NU se furnizeazã informaþii consulare.
ASISTENÞÃ ªI PROTECÞIE CONSULARÃ ACORDATÃ CETÃÞENILOR ROMÂNI
În zilele de sãrbãtori legale NU se lucreazã cu
publicul:
1 ºi 2 ianuarie - Anul Nou
4 ºi 5 iunie - Rusaliile
24 ianuarie - Ziua Unirii
15 august - Adormirea Maicii Domnului
16 aprilie ºi 17 aprilie - Paºtele
30 noiembrie - Sfântul Andrei
1 mai - Ziua Muncii
1 decembrie - Ziua Naþionalã a României
1 iunie - Ziua Copilului
25 decembrie ºi 26 decembrie - Crãciunul
Sursa: rombel.com

1 - 31 decembrie 2017
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Interviu cu Georgiana-Ioana Stroe:
ce înseamnã un master în Belgia
A studia în strãinãtate,
indiferent de þara aleasã,
presupune curaj, dar aº spune
cã mai presupune ºi o micã
dozã de nebunie. Eu, cel
puþin când privesc în urmã ºi
analizez decizia pe care am
luat-o acum exact un an,
aceea de a pleca la master în
Belgia, îmi aduc aminte cã
totul a fost sub impulsul
momentului. Nu am stat sã
mã gândesc prea mult, sã
analizez cât de greu ar putea
sã îmi fie. Nici chiar când am
plecat în ERASMUS nu am
meditat prea mult asupra
pasului pe care aveam sã îl
fac…
Dar nu regret nicio clipã,
întrucât ceea ce am trãit în
ultimul an a fost atât de
intens, încât simt cã deja au
trecut zece ani din viaþã. Pe
scurt, un amalgam de
sentimente contradictorii:
speranþã, furie, deznãdejde,
bucurie exacerbatã, mândrie,
rãbdare. Cu alte cuvinte, am
simþit cã trãiesc, în adevãratul
sens.
Se pare cã nu sunt singura
care este mulþumitã de
alegerea fãcutã. În rândurile
urmãtoare, Georgiana ne
împãrtãºeºte câteva dintre
gândurile ei, cu privire la
aceastã decizie.
1. În primul rând, aº vrea
sã te întreb de ce Belgiaþ
Dintre toate þãrile europene,
de ce ai ales tocmai aceastã
þarã ?
Belgia nu este doar o þarã
în care am decis sã studiez, ci
reprezintã mult mai mult.
Iubesc
mentalitatea
oamenilor de aici, tradiþiile
lor, ospitalitatea ºi dragostea
pe care mi-au arãtat-o în
momentele dificile, momente
în care am crezut cã n-o sã
rãmân mai mult de o
sãptãmânã. Iniþial, am luat
aceastã decizie forþatã de
circumstanþe. Cu aceastã
ocazie vreau sã îi mulþumesc
domnului þurcanu Florin,
profesor doctor la Facultatea
de ªtiinþe Politice (UB), care
mi-a sugerat sã mã înscriu la
Universitatea din Liège,

méditerranéen » (aºa cum toþi
colegii mei îmi spun). La
sfârºit, o liniºte profundã.
Domnul profesor se uitã atent
la mine ºi îmi spune. «
Perfect…este exact ceea ce
aºteptam…ºi nici mãcar nu
eºti un vorbitor nativ…sunt
impresionat. « Franchement
chapeau». A fost un moment
pe care nu-l pot descrie, un
amalgam
de
bucurie,
satisfacþie ºi mândrie.

crezând cã se încadreazã
destul de bine pe profilul meu
intelectual. ªi aºa a fost… În
2012 m-am înscris în
programul ERASMUS fãrã
sã îmi imaginez cum se va
derula viaþa mea în Liège. Nu
cunoºteam foarte multe
despre acest oraº. Tot ce
aveam în minte era: Standard
Liège, ciocolatã ºi ploaie.
2. Ce anume te-a motivat
sã iei decizia de a-þi continua
studiile în strãinãtate?
Consider cã a fost un vis
pe care mi-am dorit foarte
mult sã mi-l îndeplinesc. Sunt
o persoanã foarte ambiþioasã
ºi încãpãþânatã, iar dacã îmi
trasez un anumit obiectiv,
întotdeauna îl îndeplinesc.
Sistemul belgian de studii
mi-a atras atenþia prin
inovaþia pe care o prezintã la
nivelul abordãrii teoretice,
dar ºi prin faptul cã libertatea
de exprimare se regãseºte în
dialogul dintre profesori ºi
studenþi. Nu am încercat
niciodatã sã denigrez sistemul de învãþãmânt românesc, deoarece reprezintã
puntea mea de lansare. þin sã
le
mulþumesc
tuturor
profesorilor, atât de la liceu
cât ºi din facultate, pentru
aportul lor în dezvoltarea
mea intelectualã.
3. Dacã ai putea sã te
întorci în timp, ai mai lua
aceeaºi decizie?
Da. Niciodatã n-am

regretat o decizie pe care am
luat-o. Chiar dacã am greºit,
am încercat întotdeauna sã
conºtientizez care au fost
cauzele eºecului ºi sã merg
înainte. Acesta a fost primul
sfat oferit de mama mea, în
momentul în care am plecat
atât de departe de familie.
4. Care este cea mai
marcantã experienþã pe care
ai trãit-o din momentul în
care ai pãºit în ULG?
Sunt douã experienþe total
diferite. Prima este legatã de
un
examen
(Histoire
politique belge) la care am
învãþat douã sãptãmâni fãrã
sã ºtiu dacã mãnânc sau
dorm, iar dupã examen am
început sã visez timp de trei
zile pasaje din carte. A doua
experienþã rãmâne ºi cea mai
frumoasã. Am asistat la un
curs despre tehnici de
abordare a unei cercetãri
ºtiinþifice ºi am avut ocazia
de a beneficia de sfaturile
unuia dintre cei mai buni
profesori
din
ULG,
specializat în tehnici de
cercetare. În timpul cursului
am avut de rezolvat un
exerciþiu destul de complicat
despre înþelegerea unui text
ºtiinþific, în francezã. Dupã
ce am terminat, mai mulþi
colegi belgieni au citit
rãspunsurile, care nu au fost
tocmai corecte. Atunci mi-am
fãcut curaj ºi am început sã
citesc
rãspunsul
meu,
bineînþeles cu un accent «

5. Dacã ar fi sã faci o
comparaþie între sistemul
românesc ºi cel de aici, pe
care l-ai recomanda tinerilor
absolvenþi de liceuþ De ce?
Consider cã sistemul cu
care ne identificãm cel mai
bine este cel mai potrivit.
Românesc, belgian, francez…depinde foarte mult de
orientarea noastrã intelectualã.
6. În România, numeroºi
studenþi se plâng de calitatea
serviciilor oferite de cãtre cei
din Administraþie, ºi aici mã
refer,
în
special,
la
Secretariat. ªi dacã tot
suntem la capitolul de
diferenþe între cele douã
sisteme, ai observat acelaºi
tip de comportament ºi în
Belgia?
Hahahhaah! Cam aceeaºi
problemã ºi la belgieni:
birocraþie multã, hârtii ºi
hârtiuþe. Însã în momentul în
care te confrunþi cu o anumitã
problemã, întotdeauna cei de
aici gãsesc cea mai bunã
rezolvare pentru tine.
7. ªtiu cã în timpul
facultãþii ai efectuat un
stagiu ERASMUS. Cum ai
putea califica experienþa ca
student ERASMUS?
Incredibilã. Una dintre
cele mai frumoase experienþe
din viaþa mea. Atât din punct
de vedere intelectual cât ºi pe
plan personal. Am cãlãtorit
mult, m-am distrat, dar am ºi
învãþat foarte mult.
8. Mulþi tineri au
reticenþe în a lua decizia de a
studia
în
strãinãtate,

întrucât au impresia, cã
odatã plecaþi din România,
se vor îndepãrta de familie
ori vor rãmâne fãrã prieteni.
Tu cum percepi aceste
lucruri ?
ªi pentru mine a fost
foarte greu departe de
familie. Mi-a fost extrem de
dor de sora mea, de pãrinþi ºi
de prieteni. Mai ales de sora
mea, deoarece eram obiºnuite
sã fim mereu împreunã :
dormeam împreunã, ieºeam
împreunã. ªi aceste lucruri
mi-au lipsit. Însã, atât pãrinþii
cât ºi sora mea m-au susþinut
mereu ºi m-au încurajat în tot
ceea ce am fãcut. Cel mai
greu, cred cã a fost pentru
mama mea, în momentul în
care am plecat prima datã.
Trebuie sã fie deosebit de
greu sã îþi vezi copilul
plecând într-o þarã pe care no cunoaºte. Nu cred cã aº
putea sã îmi imaginez ce a
fost în inima ei. Pe acestã
cale vreau sã le mulþumesc
pentru puterea ºi iubirea pe
care mi-au transmis-o. A
contat enorm!
9. Aspectul financiar
este, de asemenea, îngrijorãtor pentru unii. Tu cum
reuºeºti sã te descurci?
În Belgia costul vieþii este
destul de ridicat. Eu am o
bursã din partea Universitãþii
din Liege, iar în timpul liber
lucrez pentru o întreprindere
de bijuterii.
10. Consideri cã ai fãcut
în vreun fel, vreun sacrificiu
luând decizia de a studia în
strãinãtate?
Nu. Poate din punct de
vedere al faptului cã îmi e
foarte dor de România, de
mare, de munte, de Breaza,
oraºul în care am crescut, de
varã, de zãpadã, de pãrinþi.
Însã am puterea sã recunosc
cã mã identific mai mult cu
viaþa de aici, din Belgia.
Studiez aici pentru cã îmi
doresc enorm sã rãmân în
aceastã þarã minunatã.
Sursã foto: arhivã
personalã
Sursa: iqool.ro

Curiozitãþi despre Elveþia » Voi ºtiaþi cã...
Elveþia este locul cu peisaje
uluitoare ºi oraºe cu un standard de
civilizaþie înalt, locul unde meritã sã vã
petreceþi vacanþa, sã degustaþi
brânzeturile ºi ciocolata pentru care
sunt renumiþi. Dacã sunteþi pasionaþi de
ski atunci este locul ideal pentru
practicarea acestui sport, în unul dintre
orãºelele de munte cu lacuri ºi aer curat
care te învãluie într-o altã lume.
Dacã nu te-am convins, citeºte în
continuare 10 curiozitãþi despre Elveþia
care sigur te vor face sã îþi doreºti o
vacanþã pe aceste meleaguri.
1. Elveþienii sunt cei mai mari
consumatori de ciocolatã din lume, în
medie mãnâncã 22 kg /an, pe cap de
locuitor.
2. În Elveþia se gãseºte cel mai lung
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pod acoperit din lume: Podul Chapel
din Lucernã.
3. Elveþia are 4 limbi oficiale:
germanã, francezã, italianã ºi

retoromanã.
4. Staþiunea Davos (1 560m) are
cea mai mare pistã pentru sporturile pe
gheaþã din lume.

5. Este þara cu cel mai mare Produs
Intern Brut/locuitor din lume (43 800
dolari/loc.).
6. Deþine locul 3 în lume ca rezerve
de aur.
7. Metro Alpin este cel mai mare
funicular din lume (3456 m).
8. Cea mai mare fântânã din
Europa este în Geneva, 456 m.
9. Elveþienii sunt lideri la nivel
mondial în domeniul serviciilor
bancare.
10. Elveþia este renumitã ºi pentru
ceasurile
Swatch,
a
cuþitelor
Vitorinoux, pentru cea mai mare
companie alimentarã din lume, Nestlé,
dar ºi pentru brânzeturi, în special cele
fondue.
http://calatorim.ro
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Cãlãtorie pe jos de peste 2.000 kilometri, din Olanda
pânã în România, pentru salvarea maidanezilor
O fostã poliþistã din Olanda a cãlãtorit pe jos pânã în þara
noastrã, peste 2.00 de kilometri, alãturi de cele douã cãþeluºe
ale sale, Indy ºi Faye, adoptate din adãposturile de
maidanezi din România, pentru a atrage astfel atenþia cã ºi
aceste patrupede trebuie tratate cu umanitate.
Monique Dubbeldam a pornit în aceastã cãlãtorie, de
peste 2.000 de kilometri, pentru a atrage atenþia autoritãþilor
române asupra condiþiilor dificile în care sunt uneori þinuþi
câinii maidanezi în þara noastrã ºi asupra faptului cã
Uniunea Europeanã alocã de mai mulþi ani României
fonduri de milioane de euro pentru rezolvarea acestor
probleme.
De când a pornit în cãlãtorie, Monique a atras atenþia
concetãþenilor sãi, care i-au oferit, pânã în prezent, în
aceastã campanie dedicatã ºi strângerii de fonduri pentru
sterilizarea câinilor fãrã stãpân, o sumã de bani dublã faþã de
cea la care se aºtepta. În România în schimb nu s-a putut
întâlni cu niciun primar de mare oraº.
Monique Dubbeldam a pornit în aceastã cruciadã
dedicatã câinilor, pe care în România îi numim vagabonzi,
dupã ce a adoptat douã cãþeluºe dintr-un adãpost. Fosta
poliþistã a povestit cã acum câþiva ani unul dintre câinii pe
care îi avea acasã, în Olanda, a murit ºi, pentru cã
întotdeauna a crezut cã e mai bine ca ei sã fie câte doi, a dorit
sã gãseascã un companion pentru cel rãmas în viaþã.
“ªtiu de România de multã vreme, de pe vremea lui
Ceauºescu, dar ºi pentru cã membri au familiei mele au fost
implicaþi în proiecte de ajutare a copiilor de aici. Acum trei
ani ºi jumãtate unul dintre câinii pe care îi aveam a murit ºi
atunci ne-am decis sã nu aducem în casã un pui, ci sã cãutãm
sã adoptãm un câine. Am cãutat pe internet ºi am gãsit-o,
din întâmplare, pe Indie, în România. Când am luat-o din
adãpost — unul nu foarte bun ºi suprapopulat — avea un an
ºi jumãtate. Stãtea într-o cuºcã de 2 pe 4 metri cu alþi 12
câini. Când am adus-o acasã am avut ceva de muncã cu ea
pentru cã nu fusese învãþatã cu oamenii. A fost o perioadã
foarte intensã aceea de început, pentru cãa trebuit practic sã
o învãþãm, ºi în casã ºi în afara ei, ce sã facã. Era teribil de
speriatã de orice — trafic, biciclete, copii, alþi câini. Mi-a
luat câteva luni bune, dar ea îºi dorea foarte mult sã fie un
câine bun ºi sã se adapteze la ceea ce voiam sã o învãþãm.
Un asemenea câine îþi oferã mult mai multã satisfacþie decât
atunci când iei un pui ºi îl dresezi. Energia pe care am simþito, mulþumirea cã îl vezi transformându-se într-un cu totul alt
câine decât cel pe care l-ai luat, dar ºi ideea cã ai salvat un
suflet de la moarte este un sentiment foarte puternic”,
explicã Monique Dubbeldam.
Ulterior ºi al doilea câine pe care îl aveau acasã s-a
îmbolnãvit ºi a murit, astfel cã soþul lui Monique i-a sugerat
ca noul companion al lui Indie sã fie adoptat tot din
România. Aºa cã dupã câteva luni s-au întors dupã o
cãþeluºã maro, pe care au botezat-o Faye.
“Se þine tot timpul dupã noi ºi mereu încearcã, ºi uneori
ºi reuºeºte, sã se bage în pat. Este minunat sã vezi cum
timpul petrecut alãturi de noi le-a schimbat. Însã încet-încet
mi-am dat seama cã nu voi putea aduce singurã acasã zece
câini”, a spus Monique Dubbeldam.
Dupã adoptarea celor douã cãþeluºe, fosta poliþistã a
început sã îºi dedice timpul liber pentru a face voluntariat
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pentru asociaþia prin care le-a gãsit pe Indie ºi Faye, a
început sã facã planuri ºi cercetãri pe internet, precum ºi
cãlãtorii în România în cãutarea de câini prin adãposturi,
cãrora le gãsea stãpâni în Olanda. Unul dintre primele
adãposturi în care a ajuns a fost unul din Cãlãraºi.
“Nu era un loc foarte bun. M-a cuprins un amestec de
sentimente. Îmi venea sã plâng, dar ºtiam cã plânsul nu mã
va ajuta la nimic. Eram acolo ca sã pun câinii pe o listã prin
care ar fi fost salvaþi de la moarte. A trebuit sã apãs acel
buton ºi sã nu mã las prea emoþionatã ºi am reuºit sã fac asta
poate ºi datoritã faptului cã am fost poliþistã ºi la fel mi se
întâmpla ºi atunci. Când eºti confruntat cu tot felul de
situaþii sensibile, ajungi sã îþi antrenezi mintea sã
funcþioneze ºi în momente grele, ca sã gãseºti o soluþie, dar
nu este deloc simplu”, a povestit Monique Dubbeldam.
În total, în ultimii trei ani, Monique a venit în România
de zeci de ori, de fiecare datã reuºind sã plece în Olanda cu
10-15 câini, însoþiþi de trei-patru persoane, cu avionul.
Câinii erau transportaþi în cuºti speciale, sedaþi, ca sã nu se
rãneascã, acesta fiind cel mai rapid ºi mai controlabil mod
de a-i transporta. Odatã ajunºi pe aeroport în Amsterdam,
toate persoanele care fuseserã contactate pentru adoptarea
câinilor se aflau acolo pentru a-i lua în primire.
Monique considerã cã o parte din succesul de a gãsi
stãpâni olandezi pentru maidanezii din România se
datoreazã mijloacelor social-media, prin intermediul cãrora
ei au vãzut imagini ºi au citit informaþii, dar ºi faptului cã
salvarea unui câine de la suferinþã sau chiar moarte poate
trezi un sentiment foarte puternic în oameni.
La un moment dat, însã, Monique a simþit cã ceea ce
face nu mai este suficient. Ideea de a porni într-o cãlãtorie
pe jos cãtre România a venit ca o glumã din partea fiicei ei
cea micã.
“Mã tot gândeam cã la un zbor aduc în Olanda doar,
doar 10 câini, ºtiind foarte bine cã las în urma mea alþi 3,5
milioane. Pentru cã eu luam 10 ºi primeam dupã câteva zile
un telefon cã au fost aduºi 15 noi pui. Era ca ºi cum ai vrea
sã duci apã în mare. ªi pe când mã tot strãduiam sã gãsesc
o rezolvare cumva, sã atrag atenþia oamenilor, a media, fiica
mea a avut o reacþie de genul ‘Doamne, mamã, iar vorbeºti
de România! ªtii ceva, ar trebui sã porneºti încolo pe jos’.
Dar eu am luat ideea în serios ºi am început sã mã gândesc
cum aº putea face asta”, a spus Monique.
ªi-a confruntat decizia cu restul familiei, care i-au spus
cã e nebunã, apoi cu cercul prietenilor, care nu au încurajato nici ei, sau cu foºtii colegi, care au avut aceeaºi pãrere. Dar
pânã la urmã au ajutat-o cu toþii ºi, când pregãtirile pentru
cãlãtorie — de la definirea unui logo pânã la ce haine va
purta pe drum — erau în toi, au început sã aparã voci care
sã spunã ‘ce tare e ideea asta’. În felul acesta grupul de
susþinãtori a crescut, au apãrut ºi diferite firme care au dorit
sã o sprijine cu bani, iar în urmã cu douã luni a pornit pe jos
cãtre România.
Monique are întotdeauna în rucsac 4 kilograme de
mâncare pentru Indie ºi Faye, dar spune cã nu i s-a
întâmplat, mãcar o datã la douã zile, sã nu dea peste un
magazin de la care sã poatã cumpãra tot ce are nevoie pentru
cãþeluºe, astfel cã punga cu care a plecat din Olanda a rãmas

nedesfãcutã.
“Toatã distanþa pânã în România am fãcut-o pe jos, câte
30-35 de kilometri pe zi. Au fost doar douã segmente de
drum scurte pe care le-am fãcut cu trenul, între Viena ºi
Budapesta, din cauza vremii foarte proaste, pentru cã nu
avea niciun rost sã ne îmbolnãvim, atât eu cât ºi câinii. Iar
acum în România, am fãcut drumul parþial pe jos, parþial cu
trenul pentru cã nu am voie sã merg pe jos de-a lungul
autostrãzilor ºi sunt ºi porþiuni nesigure pentru a cãlãtori cu
doi câini dupã mine. La presiunea oamenilor ºi autoritãþilor
cu care m-am întâlnit în România, am trecut la planul B,
pentru cã ei au spus cã ar fi mai înþelept sã vizitez marile
oraºe ºi sã nu merg pe jos sute de kilometri prin sate unde
oamenii pot sã nu vorbeascã engleza ºi unde m-ar vedea ca
pe o ciudãþenie. De aceea am decis sã mergem prin oraºele
mari”, a povestit Monique.
Monique Dubbeldam a plecat din Utrecht, Olanda, în
data de 26 august 2017, într-un marº de aproximativ 2017
de km, iar în urmã cu o sãptãmânã a intrat în România. Pânã
acum a ajuns în oraºele mari dintre Arad ºi Cluj-Napoca,
miercuri ajungând în Sibiu pentru o oprire de douã zile,
dupã care va porni cãtre Bucureºti. Peste tot Monique a
încercat sã aibã întâlniri ºi cu autoritãþile locale, însã pânã
acum nu a reuºit sã facã acest lucru, peste tot spunându-i-se
cã persoanele respective sunt ocupate ºi au alt program. Pe
drum Monique viziteazã adãposturi ºi asociaþii, vorbeºte cu
oamenii implicaþi în acest domeniu al îngrijirii animalelor
fãrã adãpost ºi stã de vorbã cu presa.
“Peste tot oamenii de la asociaþiile de îngrijire a
animalelor îmi spun cu ce probleme s-au confruntat ºi cum
le rezolvã. În Cluj, de exemplu, se vãd rezultatele lor ºi ale
microcipãrii ºi sterilizãrii, pentru cã nu sunt câini pe strãzi.
(...) Este important sã spun cã, din 2010, România primeºte,
de la Uniunea Europeanã, anual, 8-10 milioane de euro
pentru a rezolva aceastã problemã a îngrijirii câinilor ºi
pisicilor de pe stradã. Dar niciun euro nu a fost cheltuit în
aceºti opt ani pentru câini. UE a trimis de douã ori controale
pentru a vedea ce se întâmplã aici ºi de douã ori concluziile
au fost cã nu s-a fãcut nimic cu aceºti bani pentru a rezolva
problemele, în condiþiile în care sunt atât de multe asociaþii
bune care se ocupã de îngrijirea animalelor”, afirmã fosta
poliþistã.
Monique Dubbeldam a mai spus cã deºi nu a ajuns la
capãtul cãlãtoriei, este mulþumitã de rezultatele ei. Dacã la
plecare spera sã strângã suma necesarã efectuãrii a 500 de
sterilizãri, pânã acum a primit banii necesari pentru cel puþin
o mie. Toþi aceºti bani provin de la cetãþeni olandezi.
În Sibiu, unde a ajuns marþi searã, Monique a fost
aºteptatã de reprezentanþii Animal Life, cu care va vizita
ºantierul noului adãpost al asociaþiei ºi va discuta strategia
asociaþiei privind programele de castrãri. Va vizita de
asemenea ºi Asociaþia Prietenii Berzelor din Cristian, în
cursul zilei de joi.
Monique documenteazã cãlãtoria sa pe pagina de
Facebook Walk For Dogs 2017, iar cãlãtoria sa va continua,
spre Braºov, pânã la Bucureºti, unde este aºteptatã de alte
ONG-uri din domeniu.
AGERPRES
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Pentru olandezi este ceva obiºnuit sã meargã la serviciu
cu bicicleta; oraºul viitorului înseamnã mobilitate
Un element aparte al unui oraº inteligent
este mobilitatea, iar la ora actualã Olanda
este singura þarã din lume în care sunt mai
multe biciclete decât locuitori, pentru
olandezi fiind un lucru cât se poate de
obiºnuit sã meargã la serviciu cu acest mijloc
de transport, a declarat, marþi, în cadrul
conferinþei “Different City - Smart City
Dezbatere Naþionalã 2014 - 2020”, Stella
Ronner-Grubacic, ambasadorul Olandei în
România.
“Avem nevoie de astfel de tehnologii
noi. Noi, în Olanda, ne-am strãduit sã
devenim una dintre cele mai inteligente
societãþi ºi, evident, cã lucrurile nu s-au
petrecut de pe o zi pe alta. Totul a pornit
dintr-un anumit punct. La noi, a fost din anii
1970. Spun asta pentru cã, repet, sunt multe
lucruri de fãcut. Un element aparte al unui
oraº inteligent este mobilitatea. În Olanda
am gãsit o soluþie ºi anume faimoasele
biciclete. Pentru olandezi este un lucru cât se
poate de obiºnuit sã meargã la serviciu cu
bicicleta ºi cred meritã sã þinem cont de
faptul cã Olanda este singura þarã din lume în
care sunt mai multe biciclete decât locuitori.
Avem 16 milioane de locuitori ºi 18
milioane de biciclete. Olandezul de rând
preferã acest mijloc de transport cu care se
deplaseazã pentru a merge la birou sau în
alte locuri din oraº. Poate dumneavoastrã,
celor care lucraþi în companii, nu vi se pare
cã aceasta reprezintã cea mai potrivitã
soluþie de mobilitate inteligentã”, a
menþionat Grubacic.
Ambasadorul Olandei a punctat faptul
cã, în România, a demarat o miºcare cãtre
dezvoltarea smart a oraºelor, însã destul de

lentã.
“Numãrul de vehicule electrice a ajuns
la 152.000 de unitãþi la finalul anului trecut.
Politica oficialã a Guvernului este sã se
ajungã, pânã în 2025, ca transportul public sã
foloseascã numai autobuze electrice. Ce
vedem noi în România este cã
municipalitãþile recupereazã rapid distanþa.
Prima datã am vãzut un vehicul Tesla
electric la Cluj ºi am discutat cu primarul
oraºului pe aceastã temã a mobilitãþii
electrice. Mã bucur sã anunþ astãzi cã
Guvernul olandez a hotãrât sã sprijine un
grup de zece primãrii din România pentru ca
primarii lor sã viziteze Olanda, sã viziteze
oraºele inteligente din þara noastrã, undeva în
cursul anului viitor. Dacã sunt primari
interesaþi printre dumneavoastrã vã rugãm sã
luaþi legãtura cu mine sau cu Ambasada. În
România, s-a declanºat o oarecare miºcare
pe Smart City destul de lentã, dar care merge
cãtre un viitor avantajos pentru oraºe ºi

locuitorii lor. Pentru a implementa un oraº
inteligent este nevoie de guvernanþã
inteligentã. Ne bucurãm sã vedem o mulþime
de iniþiative private care încearcã sã creeze
soluþii smart la problemele cu care ne
confruntãm. Aceste soluþii trebuie adaptate
la împrejurãrile locale. Oraºele inteligente se
bazeazã tãria iniþiativei private. Sectoarele
public ºi privat trebuie sã fie parteneri egali
pentru un viitor smart”, a afirmat oficialul
olandez.
În România, la ora actualã, singurul
proiect de tip smart city în care sunt
implicate autoritãþile centrele, locale ºi
companii din domeniul tehnologiei este
“Alba Iulia Smart City 2018”. Prin
intermediul acestui proiect naþional se
urmãreºte construirea celui mai modern ºi
inteligent oraº din România. De asemenea,
acesta se bazeazã deja pe dezvoltarea de
parteneriate public-private care vor conduce
la integrarea de soluþii din diverse sectoare

de activitate la nivel local ºi regional.
Un studiu realizat de Primãria
Municipiului Alba Iulia, în colaborare cu
specialiºtii de la Siemens (una dintre
numeroasele companii de top implicate în
proiect), aratã cã valoarea potenþialã a
beneficiilor directe ºi indirecte, generate de
tehnologiile inteligente în oraº ar putea
ajunge la 532 de milioane de euro, în
urmãtoarele trei decenii.
Conform datelor prezentate recent, întrun interviu acordat AGERPRES, de cãtre
Nicolaie Moldovan, city manager al
Municipiului Alba Iulia, pânã la nivelul lunii
septembrie a acestui an, în cadrul proiectului
“Alba Iulia Smart City 2018” au fost
contractate aproape 60 de proiecte pe 10
verticale de interes, ce se regãsesc ºi în
recomandãrile Uniunii Europene.
Ambasada Olandei ºi consultanþi
internaþionali în strategii smart city vor fi
prezenþi, marþi ºi miercuri, în cadrul celei dea doua ediþii a dezbaterii naþionale 2017 —
2020 “Different City — Smart City”,
eveniment organizat de Fundaþia Naþionalã a
Tinerilor Manageri ºi Different Angle
Cluster — primul cluster din domeniul
Tehnologiei Informaþiei ºi Comunicaþiilor
din Bucureºti
A doua zi a dezbaterii, programatã pe 25
octombrie, este rezervatã întâlnirilor
bilaterale de business, ce se vor desfãºura la
Clubul Administraþiei, noteazã organizatorii.
AGERPRES/(A, AS — autor: Daniel
Badea, editor: Andreea Marinescu,
editor online: Gabriela Badea)

Experimentul cuantic al cercetãtorilor olandezi l-ar fi înfricoºat pe Einstein
Pe hotnews.ro a apãrut o ºtire extrem de
interesantã. Citez din ea:
La 80 de ani dupã ce fizicianul Albert
Einstein a respins ideea cã simpla observare
a unei particule ar putea sã schimbe automat
un alt obiect aflat la distanþã, calificând-o
drept “înfricoºãtoare”, o echipã de
cercetãtori olandezi a anunþat sãptãmâna
aceasta cã a dovedit decisiv faptul cã efectul
este real, scrie Reuters. Cercetãtorii de la
Universitatea de Tehnologie Delft (TU
Delft) din Olanda au detaliat, într-un studiu
publicat în revistã de specialitate Nature, un
experiment în care arãta cum doi electroni
aflaþi în locuri diferite, la 1,3 km distanþã, au
demonstrat o legãturã clarã, invizibilã ºi
instantanee. Albert Einstein a argumentat
într-o lucrare ºtiinþificã publicatã în 1935 ca
“înfricoºãtoarea acþiune la distanþã”
(“spooky action at a distance”), dupã cum a
numit-o el, trebuie sã fie greºitã ºi cã
particulele ar trebuie sã aibã proprietãþi încã
nedescoperite pentru cã un astfel de
comportament contra-intuitiv sã poatã fi
explicat.
Einstein a refuzat sã accepte noþiunea
cã Universul ar putea sã se comporte într-un
fel atât de ciudat ºi, aparent, întâmplãtor.
Celebrul fizician era profund nemulþumit de

“incertitudinea” introdusã de teoria cuanticã
ºi a spus cã implicaþiile acesteia seamãnã cu
“a-i cere lui Dumnezeu sã dea cu zarul”,
scrie New York Times. “Înfricoºãtoarea
acþiunea la distanþã” se referã la proprietatea
obiecte separate de distanþe mari de a îºi
influenþa
reciproc
ºi
instantaneu
comportamentele.
P.S. Acest experiment pur ºi simplu
dovedeºte încã o datã cã toatã lumea noastrã
este una iluzorie, confirmând ºi
experimentul din 1982 al fizicianului
francez Alain Aspect, despre care am vorbit
într-un articol de acum 5 ani (Universul
holografic: este toatã lumea noastrã doar o

iluzie?). Fizicianul francez ºi echipa sa au
descoperit cã, sub anumite aspecte,
particulele subatomice, ca de exemplu
electronii, sunt capabile sã comunice
instantaneu unele cu celelaltele, indiferent
de distanþa care le separã, fie cã e vorba de
3 metri sau de 3 miliarde de kilometri. De
asemenea, într-un fel, fiecare particulã pare
sã cunoascã ceea ce face cealaltã. Toatã
problema acestei descoperiri o constituie
faptul cã ea violeazã teoria lui Einstein, care
spune clar cã nicio comunicare nu poate
depãºi viteza luminii.
Aceasta ar însemna cã întregul Univers
e o simplã hologramã, cã realitatea

obiectivã nu existã, în ciuda aparentei sale
soliditãþi. Aºadar, Universul este centrul
unei fantasme, a unei holograme gigantice
ºi create remarcabil, pânã la cele mai mici
detalii. Motivul pentru care particulele
subatomice rãmân în contact unele cu
celelaltele, indiferent de distanþa la care s-ar
afla, nu s-ar datora unor proprietãþi
misterioase ale acestora, ci pentru faptul cã
separarea lor e doar o iluzie. La un anumit
nivel profund al realitãþii, asemenea
particule nu sunt entitãþi individuale, ci
“extensii”, imagini holografice ale unui
singur lucru fundamental.
Aparenta conexiune cu viteza mai mare
a luminii a particulelor subatomice ne spune
faptul cã existã un nivel mai profund de
realitate de care noi nu suntem conºtienþi, o
dimensiune mult mai complexã decât a
noastrã. Noi percepem aceste particule ca
fiind separate una de cealaltã, întrucât nu
percepem decât o porþiune din realitatea lor;
aceste particule nu constituie de fapt “pãrþi”
a unei realitãþi profunde, holografice ºi
indivizibile. ªi, din moment ce întreg
Universul e alcãtuit din aceste “umbre”,
atunci întreg Universul nu este decât o
proiecþie, o hologramã.
Sursa: lovendal.ro
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COPILUL MEU FRUMOS!
ªtim cu toþii cã pentru
fiecare mãmicã, copilul
ei este cel mai frumos. În
cadrul acestei rubrici,
pãrinþii care doresc sã-ºi
vadã odorul în paginile
ziarului nostru, sunt
invitaþi sã ne trimitã pe
adresa de e.mail a
redacþiei:
asii.romani@yahoo.com,
o fotografie cu fiul sau
fiica lor, o fotografie
însoþitã de câteva rânduri
(nume, prenume, vârstã,
pasiuni etc).

Povestea era plinã de haz ºi ironie,
deºi situaþiile povestite de multe ori nu
erau prea vesele.
- Cum am reuºit? Exact cum v-am
spus. Rãmânând credincioºi unul altuia.
Eu îmi jucam rolul meu, iar el pe al lui.
Ne înþelegeam din priviri.
Gândurile noastre se potriveau, se
completau, de aceea am gãsit
întotdeauna cele mai bune soluþii în
hotãrârile importante care se iveau. Eu
am fost în ochii tuturor scutierul, de
aceea am putut sã mã strecor neobservat,
sã aud ce vorbesc oamenii, cavalerii,
bandiþii ºi chiar duºmanii lui. În felul
acesta, el ºi-a putut întãri poziþia de rege
- prima datã în faþa cavalerilor care
deveniserã o adevãratã urgie, iar pe
urmã în faþa duºmanilor, care au apãrut
de multe ori de unde nici nu te aºteptai.
Viaþa a fost plinã de neprevãzut, o
adevãratã aventurã, primejdioasã, dar în
acelaºi timp interesantã.
- Deci te-ai amestecat printre
oameni, fãrã sã fii recunoscut, aºa cum
fac în zilele noastre detectivii? l-am
întrebat eu.
- Chiar aºa, dar nu pentru mult
timp, deoarece Mercan s-a hotãrât sã mã
însoþeascã, fiindcã îi plãcea la nebunie sã

se deghizeze ºi sã se simtã un om
obiºnuit, provocându-i pe unul sau pe
altul la discu.ii. Îmi amintesc de o
întâmplare pe care am trãit-o împreunã
ºi în care puteam s-o pã.im urât de tot
dacã nu am fi fost destul de precau.i ºi
aten.i. Dar staþi ºi ascultaþi de ce a dorit
sã vinã cu mine.
"Vin ºi eu cu tine. E de datoria mea
sã ºtiu, sã simt ºi sã vãd nedreptatea ºi
dreptatea, bucuria ºi tristeþea, reuºita ºi
nereuºita poporului meu. Dar mai ales sã

Ei sunt Mirela-Cassandra, Sebastian ºi Veronika copilaºii familiei
Merla -realizãrile dragostei, fericirea, îngeraºii ºi iubirea noastrã! Trei
picãturi care coloreazã viaþa în frumos! Raze de soare pline de
dragoste ºi zâmbete dulci care ne copleºesc cu iubire purã!!! Sunt
cele mai scumpe sufletele ºi daruri din viaþa noastrã pe care le iubim
enorm de mult! Sã ne trãiþi copilaºi dragi ºi minunaþi sunteþi balsamul
sãnãtãþii noastre. Mulþumim!

sã începem?", l-am întrebat eu curios.
"Deocamdatã, studiem situaþia
generalã, amestecându-ne printre
oameni, ºi abia dupã aceea vom hotãrî
ce avem de fãcut."
Cum am zis, aºa am fãcut. Ne-am
îmbrãcat în niºte haine obiºnuite, sã
pãrem niºte negustori, ºi cu mare grijã
am ieºit printr-o uºã secretã, care dãdea
într-o strãdu.ã înfundatã, ºtiutã doar de
noi... Dar chiar în acel moment primele
raze ale soarelui se stre-curarã în camera

e latã, aºa cã lumina care intrã pe geamul
alungit din stânga nu poate ajunge pânã
acolo.
Am întrebat totuºi ghida, deºi
explica.ia lui Ovidiu mi s-a pãrut logicã.
- Mi se pare ciudat cã doar trei
morminte sunt luminate, iar celelalte nu.
Ave.i o explicaþie?
Tânãra mã privi scurt, apoi îmi

Fantoma Scutierului
pedepsesc neruºinarea cavalerilor, a
bandi.ilor ºi chiar pe cea a unor prelaþi
rapace, ce încercã sã-i jecmãneascã pe
bieþii sãrmani. Va trebui sã fiu alãturi de
ei, deoarece numai aºa voi putea sã-mi
întãresc poziþia de rege, împotriva
duºmanului din afarã, dar ºi a celor din
interiorul .ãrii, a unor nobili intriganþi
care-ºi fac de cap. Nu vreau sã repet
greºeala pãrin.ilor mei, care din bunãtate
ºi omenie au trecut cu vederea unele
abuzuri, iar pe urmã nu au mai putut sã
le opreascã.
"ªi ce propui? Sau mai exact, cu ce

noastrã, iar fantoma dispãru ca un abur.
*
Dupã ce în prima zi am vizitat
camerele destinate micului uzeu din
incinta hotelului-restaurant, a doua zi
ghida ne-a condus la capelã. În
momentul în care am ajuns la subsol,
primul lucru care mi-a sãrit în ochi a fost
umbra în care stãteau trei morminte,
vizavi de alte trei, care se aflau în plinã
luminã. Camera parcã era tãiatã în douã,
aºa cã l-am întrebat pe Ovidiu:
- Ce zici de aceastã iluzie opticã?
- Sandule, nu e nicio iluzie. Camera

rãspunse zâmbind, pe un ton nesigur:
- Niciuna. Pânã la ora prânzului e
mereu aºa. Geamurile sunt orientate spre
rãsãrit.
Pentru cã eram o duzinã de oameni
ºi nu puteam sã privim în voie, fãrã sã ne
cãlcãm pe pantofi, am hotãrât toþi trei sã
mergem în biblioteca hotelului ºi sã

cercetãm toate datele existente despre
regele Mercan.
- Vom reveni mai târziu, când vor
pleca cu toþii, le-am spus eu în timp ce
urcam primul scãrile.
Când am dat însã cu ochii de
computerul care stãtea la dispoziþia
tuturor, am hotãrât sã citim tot ce scria
despre fantome. ªi, într-adevãr, am gãsit
multe titluri ale unor scriitori clasici
precum Charles Dickens, cu "Pictorul de
portrete" ºi "Colindã de Crãciun", sau
"Fantoma de la operã" a lui Gaston
Leroux ºi "Fantoma din Canterville" a
lui Oscar Wilde, pe lângã multe altele.
Câteva din aceste povestioare le
cunoºteam ºi noi. Apoi am mai citit ºi
despre fantomele unor castele din
Anglia Sco.ia ºi Irlanda. Din toate astea,
Ovidiu a tras o concluzie generalã.
- Dragilor, pãrerea mea e cã toate
fantomele au avut parte de o moarte
neaºteptatã, bruscã sau brutalã. Aºa cã
va tre bui sã ne concentram în continuare
ºi sã descoperim cine l-a duºmãnit pe
prietenului nostru nocturn, ºi dacã a murit de moarte naturalã sau nu. Iar acum
veniþi sã mâncãm. Mi-e o foame de lup.
Va urma
Elena Cesar von Sachse
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Biserica de lemn a Mãnãstirii Sãpânþa-Peri (Maramureº)
este cea mai înaltã bisericã de lemn din lume?
Maramureºul - acest tãrâm de
vis cu care am fost binecuvântaþi -,
este o zonã a superlativelor ºi a
obiectivelor turistice unice. Bisericile
de lemn din Maramureº sunt
adevãrate monumente arhitecturale
ºi cel mai bun exemplu al mãestriei
prelucrãrii lemnului ºi al simþului
artistic din Maramureº. Ele reflectã
rolul important pe care religia l-a
avut în viaþa maramureºenilor, fiind
dovada vie a obiceiurilor ºi tradiþiilor
de acum câteva sute de ani ºi care se
mai pãstreazã ºi astãzi.
Pe drumului naþional Sighetul
Marmaþiei-Satu Mare, la o distanþã
de 1 km de satul ”Cimitirului Vesel”
de la Sãpânþa se aflã Mãnãstirea
Sãpânþa-Peri, unul dintre cele mai
reprezentative lãcaºuri de cult pentru
întreaga zonã a Maramureºului.
Fiind amplasatã într-un parc
dendrologic (cu 36 de specii de
arbori ºi peste 1000 de arbori
seculari, unii chiar de peste 300 de
ani), într-un spaþiu mirific dintr-o
pãdure
secularã,
Mãnãstirea
Sãpânþa-Peri se aflã la numai 800 de
metri de graniþa cu Ucraina ºi la 25
de km de Negreºti Oaº.
Biserica în stil maramureºean a
mãnãstirii, care poartã hramul
”Sfântul Arhanghel Mihail“ are o
înãlþime de 78 de metri - fiind mai

înaltã decât Statuia Libertãþii (New
York) - ºi se spune cã este cea mai
înaltã bisericã de lemn din lume,
ceea ce a fãcut ca ea sã fie înscrisã în
Cartea Recordurilor.
”Biserica este construitã din
lemn de stejar, pe un soclu de piatrã
ºi poate fi vãzutã chiar ºi de la 5
kilometri distanþã. Istoria lãcaºului a
început cu mii de ani în urmã, când,
în anul 1391, pe vremea voievodului
maramureºan Dragoº, a fost ridicat
un mic schit de piatrã. Mai bine de
300 de ani, aceastã bisericã de piatrã
a fost folositã ca sediu al Episcopiei
Române a Maramureºului, fiind
ulterior ridicat de cãtre meºterul Ioan
Macarie un lãcaº care sã serveascã
drept loc de rugãciune pentru
comunitatea greco-catolicã din
împrejurimi.
Mãnãstirea ce se gãseºte în
prezent la Sãpânþa a fost ridicatã în
memoria vechiului lãcaº, distrus în
totalitate în anul 1761, de cãtre
armata austriacã, pe motivul cã
locuitorii zonei de aici nu voiau sã
treacã la religia catolicã. Mãnãstrirea
Peri a fost înfiinþatã în anul 1997, la
hotarul satului Sãpânþa, din dorinþa
de a reînnoda tradiþia istoricã a vechii
Mãnãstiri Sfântul Arhanghel Mihail,
din Maramureº.
Ctitoritã de pãrintele paroh

Grigore Lutai, dupã planurile
arhitectului
Dorel
Cordoº,
Mãnãstirea Sãpânþa-Peri a primit,
din anul 2005, o obºte de maici, care
a continuat lucrãrile de construcþie
începute anterior.
Biserica în stil maramureºean a
mãnãstirii a fost placatã, iniþial, cu
8,5 kilograme de aur, iar crucea,
înaltã de ºapte metri, la rândul ei,
învelitã cu patru kilograme de aur.
Construcþia se aflã pe malul Tisei ºi
a fost realizatã între anii 1998 ºi
2003. Turla mãnãstirii este vizibilã
de la o distanþã de cinci kilometri
peste Tisa ºi poate fi admiratã de
românii din Transcarpatia, regiune a
Maramureºului istoric rãmasã în
Ucraina. În prezent mãnãstirea
gãzduieºte 6 mãicuþe, stareþã fiind
monahia Agnia Ciuban.
Actuala construcþie a mãnãstirii
este tipicã bisericilor din lemn
maramureºene, însã are câteva
caracteristici deosebite: pridvor în
formã pentagonalã, demisol ºi un
etaj în trei trepte ce ajunge la
înãlþimea de 56 de metri. În interiorul
mãnãstirii se pot observa douã
rânduri de arcade suprapuse, cu
deschideri diferite, ce dau
pridvorului o notã aparte.” 1

Cu o înãlþime maximã de 78 m,
biserica mânãstirii Sãpânþa-Peri se
situeazã în prezent pe locul 3 între
lãcaºurile de cult din România, dupã
catedrala ortodoxã din Timiºoara ºi
biserica romano-catolicã Sfântul
Mihail din Cluj, ºi înaintea altor
edificii impozante de zid, precum
bisericile evanghelice din Bistriþa sau
Sibiu. 2
La Sãpânþa-Peri au fost traduse
ºi copiate în românã pentru prima
datã ”Psaltirea”, ”Evanghelia”, ”Legenda duminicii”, ”Codicele Voroþean” ºi ”Faptele Apostolilor”. De
asemenea, la Mãnãstirea Peri a
funcþionat o ºcoalã teologicã, care
forma viitori preoþi sau cântãreþi de
stranã. 3
Manãstirea Sãpânþa-Peri este un
simbol al dârzeniei ºi credinþei în
Dumnezeu a locuitorilor acestui þinut
strãvechi.
Cei ce viziteazã acest lãcaº au de
asemenea multe alte obiective
turistice ce pot fi vizitate în
împrejurimi, unul dintre cele mai
cunoscute ºi interesante fiind
”Cimitirul Vesel” - opera de-o viaþã
a renumitului sculptor, pictor ºi poet
popular Stan Ioan Pãtraº - un
adevãrat muzeu în aer liber, ce

conþine peste 800 de cruci, fãcute din
lemn de stejar, pictate ºi inscripþionate manual. Acest adevãrat
muzeu în aer liber dateazã din 1935.
Cele mai multe epitafuri au o notã de
umor, fapt ce a atras ºi denumirea de
”Cimitirul Vesel“ ºi unicitatea
acestui loc de pelerinaj unic în lume.
Turiºtii care de obicei viziteazã
”Cimitirul Vesel” din Sãpânþa ajung
sã treacã negreºit ºi pragul Mãnãstirii
Sãpânþa-Peri. Aceºtia sunt încântaþi
atât de locul unde se aflã amplasatã,
cât ºi de arhitectura construcþiei
masive din lemn. Deja lãcaºul de cult
din Sãpânþa face parte din oferta
turismului religios românesc, alãturi
de mãnãstirile Rohia, Bârsana ºi
Moisei.
Cine ajunge la Sãpânþa nu poate
ocoli casa memorialã ”Stan Ioan
Pãtraº“,
rezervaþia
naturalã
”Mlaºtina Poiana Brazilor“, care se
întinde pe trei hectare, nu poate sã nu
admire portul popular autohton,
pãstrat cu sfinþenie de oamenii
locului, ori sã nu plece cu obiectele
de artizanat lucrate cu migalã ºi
ingeniozitate.4
Mãnãstirea Sãpânþa-Peri nu
trebuie sã lipseascã din itinerariul
nici unui turist sau pelerin ce vine în
þinuturile Maramureºului!
Adriana-Lucia Ciugudean
1
http://ortodoxia.rol.ro/content.
phpþid=921580
2
https://ro.wikipedia.org/wiki/
M%C4%83n%C4%83stirea_S%C
4%83p%C3%A2n%C8%9Ba-Peri
3
http://www.cunoastelumea.
ro/in-maramures-se-afla-cele-maiinalte-biserici-de-lemn-din-lumegalerie-foto/
4
http://ziarullumina.ro/cea-maimare-biserica-de-lemn-din-lumesta-de-veghe-pe-pamant-romanesc43702.html
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ASOCIAÞIA LITERARÃ "PÃSTOREL" IAªI ªI CENACLUL LITERAR UMORISTIC: ACADEMIA
LIBERÃ "PÃSTOREL" IAªI afiliate Uniunii Scriitorilor din România - filiala Iaºi

FESTIVALUL DE UMOR DE LA VAMA VÃZUT DE UN EPIGRAMIST
1.SOSIREA...
Sãtenii ne priveau cu teamã,
Fiindcã, dupã cum socot,
Credeau c-au nãvãlit în Vamã
Epigramiºtii DIICOT!
..ªi asta, pentru cã de obicei vãmile sunt locuri de

2. CONTRABANDÃ
Prin vamã, în mai multe þãri
Se face trafic de þigãri;
În timp ce noi, trecând prin Vama,
Am traficat doar ...epigrama!
Comuna Vama este gazda tradiþionalului
,,Festival al Hribului” manifestare culturalã ºi

3. CULINARÃ
Aici, la Vama poþi sã-ncerci
Bucate noi, într-o privinþã,
Fiindcã poþi mânca ciuperci
Ca senatorii la ºedinþã!
Tot la Vama se aflã ºi cunoscutul ,,Muzeu al
Oului”, unde am simþit adevãrata

4. MÂNDRIE DE EPIGRAMIST
E clar ca boabele de rouã
ªi jur cã nu vã vând gogoºi;
Aici, înconjuraþi de ouã,
Cu toþii ne dãdeam... cocoºi!
În sala Cãminului Cultural a susþinut o
prelegere actorul Dan Puric, dar s-a produs un

5. INCIDENT...
Aºa cum instruit a fost la ºcoalã,
Un tip, se pare, de la Sanepid,

Vãzând cã Puric a intrat în salã,
Veni cu pompa de insecticid!
În salã era prezentã ºi o tipã cam... neconvenþionalã:

6. TREND...
Tipa cea siliconatã,
Tatuatã ºi vopsitã,
Dupã unii e ,,tunatã”
Dupã mine e...trãsnitã!
Tot aici, Sorin Cotlarciuc a lansat un volum
ilustrat de arhitectul Doru Olaº, cu titlul:

7. ,,SEDUCÞIA ÎNÞELEPCIUNII”
Sorine -n cartea-þi, sã mã ierþi,
Am întâlnit ºi-þi zic pe bune;
Desene, file ºi coperþi,
Dar nici un dram de-nþelepciune!
... Iar aceatã lansare se putea termina cu un

8. EªEC TOTAL...
Lansarea asta-n minte-o sã-mi rãmânã,
Fiindcã-n salã, orice spectator,
Având volumul lui Sorin în mânã,
Îl va lansa cu forþã-n autor!
Poetul Nelu Moldovan, membru al cenaclului ,,Nectarie” din Vama, absent din pãcate, cultivã aºa-zisul

9. SONET RETROGRADUS
Moldovan e, clar, poetul
Cu o liricã profundã,
Ce-a ,, retrogradat” sonetul
În divizia secundã!...
La agapa de final, cantautorul Daniel Iancu a
interpretat ºi


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

Talon micã publicitate AUSTRIA, BELGIA ºi OLANDA

10. ,,CADE MIGU-N BÃTÃTURÃ”
Chiar dacã firul epic mã cam furã,
Ascult tot textul ºi rãmân uimit:
Când MIG-ul a cãzut în bãtãturã,
Cum de Batog* a supravieþuitþ!þ
ªi totul s-a terminat pe fondul veseliei generale,
unde protagonist a fost:

11. VINUL DE COTNARI
Eu cred cã vinul ãsta are
Efecte afrodiziace,
Cã, dupã douã, trei pahare
Chiar ºi nevastã-mea îmi place!
A consemnat VASILE VAJOGA
*Este vorba de umoristul Mihai Batog Bujeniþã,
fost pilot militar pe un MIG.
Dupã furtuna din vestul þãrii, societãþile de
asigurãri invocând legislaþia absurdã nu au despãgubit
asiguraþii cu acoperiºurile deteriorate. Aºadar,

LEGISLAÞIE
Ni s-au pus de-a curmeziºul
ªi n-au dat despãgubire,
Pentru cã acoperiºul
Nu avea acoperire!
VASILE VAJOGA

PUTEREA RUGÃCIUNILOR
Din ateu sunt bun creºtin
ªi-un miracol se petrece:
De trei zile, doar, mã-nchin,
Iatã, soacra-mea e rece!

Nume__________________________________;
Prenume _______________________________;
Nume firmã: ___________________________;

UNUI FOTBALIST CHEFLIU

Adresa ________________________________;
Telefon ________________________________;
Text anunþ: _____________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Se-”antreneazã”mult, se pare,
Toatã ziua-i la ºuete,
ªi succese multe are...
Nu la fotbal, ci la fete.

_______________________________________
_______________________________________

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

AVANSAT - 50 EURO/APARIÞIE

UNEI STUDENTE LA AGRONOMIE
Munca-n câmp îi este dragã,
ªi la toatã lumea spune,
Cã vrea cât mai mulþi s-atragã
Iubitori de “poame bune”

UNEI ACTRIÞE
Teatrul i-a intrat în sânge,
Joacã fãrã pauze,
Chiar când soþu-n braþe-o strânge
Ea aºteaptã-aplauze

PERSOANÃ FIZICÃ - GRATUIT

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

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

UNUI ªAHIST AVENTURIER
El calul, de nebun,sãrea
ªi ar fi mers mereu la mat,
Doar dacã dama nu-l prindea
Cu o reginã,chiar, în pat.

CÃSNICIE DE OCHII LUMII
Fiecare îºi doreºte
Traiul cât mai uºurel:
Ea sã parã cã-l iubeºte
El sã parã cã-i fidel.
ANGELA PISTOL

1 - 31 decembrie 2017

Ziar distribuit în Austria, Belgia Germania, Elveþia ºi Olanda

Muzele
poeziei
Vechii greci – precum marii poeþi
ai antichitãþii: Anacreon, Eratostene,
Eschil, Euripide, Homer, Pindar,
Sappho, Sofocle, Teocrit sau Xenofan –
se lãsau inspiraþi în arta lor prozodicã, în
creaþia lor epicã, liricã sau eroticã, de
Muzele poeziei: Calliope, Euterpe sau
Erato. Bardul de la Mirceºti spunea cã
„tot românul s-a nãscut poet”, iar cultura
românã se mândreºte cu nume celebre
de poeþi care au îmbogãþit patrimoniul
literaturii naþionale ºi al culturii
universale, precum Mihai Eminescu,
Nichita Stãnescu, Vasile Alecsandri,
Nicolae Labiº, Marin Sorescu, Lucian
Blaga, Adrian Pãunescu, Ana
Blandiana, Ion Minulescu, George

Coºbuc, Ion Barbu, Ioan Alexandru,
George Bacovia sau Alexandru
Vlahuþã.
Poeziile trimise redacþiei vor fi
analizate de un juriu competent, iar cele
mai valoroase dintre ele vor fi publicate
în paginile ziarului VOCEA TA.
Îi invitãm deci pe tinerii poeþi sã ne
trimitã creaþiile lor (însoþite de o scurtã
autobiografie ºi o fotografie) pe adresa
directoarei redacþiei ziarului VOCEA
TA:
Ionela van Rees-Zota
Petersauracher Straße Nr. 39,
90449 Nürnberg, Deutschland
sau e-mail: asii.romani@yahoo. com
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TOAMNA
Se joacã vântul printre pomi
ªi poartã-ngãlbenite frunze
În dans haotic spre câmpie
Cãci toamn-acum ar vrea sã vie.
Într-un dans ametitor
Frunzele se lasã-n vânt,
Crengile rãmân cerºind
Între cer ºi-ntre pãmânt.
Bate vânt rece de toamnã
Când mai tare ,când mai lin
Crengile rãmade goale
Cerul parca îl sus in.
Vântu-n crengile golaºe,
Cânt-a toamnei simfonie.
El in joaca parcã poartã
Printre crengi,o palarie.
Din copacii cei umbrosi

Peste vara cãlduroasã
Au rãmas pomi triºti ºi groºi,
Iar pe jos, doar frunzã deasã.
Adriana Stoica

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.

Explicaþia psihologului Andra Tãnãsescu - Mersul
la psiholog – o modã, o ruºine sau o salvare?
Alegerea de a apela la un psiholog este
privitã în multe feluri, fiecare având o viziune
diferitã a acestui lucru. Unii apeleazã la
sprijinul unui psiholog dintr-o pornire
personalã, o cãutare de rãspunsuri sau soluþii.
Alþii privesc acest lucru ca pe ceva „la modã”,
care le asigurã o imagine „cool”. Sunt ºi cei
cãrora li se pare cã este ruºinos sã apelezi la un
astfel de suport, din diferite motive, aceste
persoane ferindu-se de cele mai multe ori de
idee în sine. În opinia psihologului Andra
Tãnãsescu, lucrurile care îi fac pe oameni sã
apeleze la un psiholog sunt, de cele mai multe
ori, de naturã personalã ºi þin de apecte legate
de viaþa intimã, relaþia cu pãrinþii, familia,
soþul/soþia, copiii, etc. “Desigur, pe lânga
tradiþionalele argumente, sunt ºi cei care îºi
doresc schimbarea locului de muncã,
persoane care se simt neîmplinite sau care
simt cã stagneazã din punct de vedere
profesional ºi cautã soluþii alternative. Pânã la
urmã, fiecare persoanã care alege sã facã acest
pas, este motivatã de o situaþie din viaþa sa
care fie îi produce disconfort, ori
nemulþumire, fie pur ºi simplu trãieºte un
sentiment de insatisfacþie. De asemenea, sunt
unele persoane care considerã terapie
individualã ca fiind ceva inutil, ºi sunt de
pãrere cã se pot descurca singure în orice
situaþie. ªi unii, într-adevãr, reuºesc ºi pe cont
propriu, însã rezultatele tind sã aparã mai greu
ºi într-un timp relativ mai lung decât dacã ar
parcurge acest proces având spijinul unui
psiholog”, explicã psihologul Andra
Tãnãsescu.

Curioºii ºi cei care considerã “cool”
mersul la psiholog sunt cei mai activi
Totodatã, specialistul afirmã cã a
întâlnit, pe de-o parte, persoane care privesc

mersul la psiholog ca pe ceva ce „trebuie” sã
facã pentru a primi aprecieri sau simpatie,
iar pe de altã parte, persoane care vin la
psiholog pentru cã este “la modã” sau pur ºi
simplu sunt curioase. “Persoanele care
considerã „la modã” mersul la psiholog, se
implicã rar în adevãratul sens iar pentru ei,
rezultatele pot sã fie destul de mici, în
general pe mãsura implicãrii lor. Aici
intervin strategiile ºi tehnicile de
comunicare ale specialistului care trebuie sã
le stârneascã interesul ºi sã ne schimbe
atitudinea preconceputã. Cei cãrora le
stârneºte curiozitatea însã se implicã, în
majoritatea cazurilor, activ în toate
activitãþile
propuse,
îºi
asumã
responsabilitatea faþã de propria stare de
bine ºi lucreazã în mod constant,
conºtiincios, cãtre obiectivele pe care ºi le
seteazã”, afirmã psihologul Andra
Tãnãsescu.

De ce se ruºineazã oamenii sã
meargã la psihologþ
Referitor la persoanele care se
ruºineazã, care se feresc sã apeleze la
ajutorul unui psiholog, Andra Tãnãsescu
afirmã cã este o situaþie fireascã, deoarece
este în natura omului ca, în anumite situaþii
sau momente din viaþã, sã se simtã mai puþin
deschiºi, mai puþin încrezãtori în ei sau mai
ales în necunoscuþi, fie ei ºi psihologi.
“Este un lucru normal sã existe o teamã.
Privind situaþia la rece, se poate spune cã
persoana în cauzã merge sã vorbeascã
despre lucruri din viaþa sa privatã cu o altã
persoanã pe care poate nu a avut ocazia sã o
cunoascã în prealabil. Toate sentimentele pe
care le poate trãi o fiinþã umanã, încã din

momentul de dinaintea celui în care ia
decizia de a se programa, pânã când ajunge
sã cunoascã terapeutul, sunt naturale ºi
justificabile. Sunt momente în viaþã când
fiecare dintre noi avem nevoie de un sprijin,
de o mânã care sã ne ajute sã ne ridicãm. În
anumite situaþii, reuºim singuri; în alte
situaþii, avem prieteni sau familia care ne
ajutã; uneori însã, cãutãm sã vorbim cu
cineva din exterior, cu cineva care poate
privi obiectiv ºi cu care putem vorbi deschis
despre situaþiile care ne nemulþumesc,
despre persoanele cu care simþim cã nu
reuºim sã ne înþelegem, º.a.m.d.”, explicã
psihologul Andra Tãnãsescu.

Psihologul nu “reparã”, ci este un
colac de salvare
Un psiholog nu are atât de mult rolul de
a „repara” pe cel care apeleazã la el, ci mai
degrabã poate fi privit ca un colac de
salvare, pe care ºtii cã te poþi baza în cazul
în care ai nevoie de el. „Psihologul este
alãturi de tine în procesul tãu, cautã sã
gãseascã, împreunã cu tine, cele mai bune
variante pe care le poþi aborda tu, astfel încât
sã obþii starea ºi rezultatele pe care þi le
doreºti. Restul, depinde de tine ºi de cât de
mult eºti dispus sã lucrezi pentru propria-þi
fericire ºi realizare. Rezultatele pe care le
vei obþine sunt direct proporþionale cu
nivelul de asumare ºi implicare în proces,
precum ºi de deschiderea ºi hotãrârea pe
care o ai pentru a face schimbãri
semnificative în viaþa ta”, conchide
psihologul Andra Tãnãsescu.
Andra Tãnãsescu, vicepreºedinte al
Asociaþiei ”Generaþia Iubire” ºi al
Institutului
de
Neuro-Programare

Lingvisticã INLPSI, este Psiholog, Trainer
NLP ºi Consultant Panorama Socialã. A
urmat studiile în psihologie, având formarea
în terapia de cuplu ºi familie. Cu experienþa
de instructor de dans, fiind atrasã de
conexiunea dintre minte, emoþii ºi corp,
urmeazã o formare în terapia prin dans ºi
miºcare. Dupã 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 autocunoaºtere 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
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SPORT

Electromureº Romgaz
Tg. Mureº, vicecampioanã
a Europei la popice

În Cehia ºi Germania s-au încheiat
întrecerile cupelor europene la popice,
cu participarea a trei echipe româneºti,
astfel:
MASCULIN:
- CFR Cluj (la Cupa Mondialã de
la Blansko - Cehia): s-a clasat pe locul
7, cu un total de 3547 popice doborâte.
- Electromureº Tg. Mureº (la
Cupa NBC de la München Germania): s-a clasat pe locul 21, cu
un total de 3393 p.d.
FEMININ:
- Electromureº Romgaz Tg.
Mureº (la Cupa Europei de la Hirschau
- Germania): s-a clasat pe locul 2,
pierzând marea finalã la doar 6 “beþe”
diferenþã, dupã 3-5 la puncte de echipã
(11-13 la puncte de set / manºe
câºtigate; 3397 p.d. - 3403 p.d.) cu KV
Liedolsheim (Germania).
Trofeele au fost cucerite de:
- Cupa Mondialã: SKC Victoria
1947 Bamberg (Germania, la feminin,
cu românca Ioana Veronica Antal,

fostã Vãidãhãzan, printre titulare),
respectiv Zalaegerszegi TK (Ungaria,
la masculin, cu românii Claudiu
Boantã ºi Zoltan Flavius Feher printre
titulari).
- Cupa Europei: KK Zapresic
(Croaþia, la masculin - pe locul 2 s-a
clasat SKC Victoria 1947 Bamberg Germania, cu românii Nicolae Lupu ºi
Cosmin Crãciun printre titulari),
respectiv
KV Liedolsheim (Germania, la
feminin).
- Cupa NBC: Ipartechnika Györ
(Ungaria, la feminin), respectiv KC
Schwabsberg 1953 (Germania, la
masculin).
Vã mai informãm cã, pe 25 noiembrie 2017 (turul) ºi pe 9 decembrie
2017 (returul) sunt programate primele
etape din Liga Campionilor la popice,
acolo unde vor evolua ºi echipele
româneºti Electromureº Romgaz Tg.
Mureº - la feminin, respectiv CFR
Cluj - la masculin.

Programul complet al competiþiei
se prezintã astfel:
- FEMININ (Sferturile de finalã):
1. Kegljaski Klub Celje (SLO) BSV Voith St. Pölten (AUT);
2. CS Electromureº Romgaz
Târgu Mureº (ROU) - KK Kristal
Zrenjanin (SRB - locul 7 la Cupa
Mondialã);
3. SK FWT Composites
Neunkirchen (AUT) - SK Zeleziarne
Podbrezova (SVK);
4. KK Triglav Kranj (SLO) - KK
Mlaka Rijeka (CRO).
- MASCULIN (Optimi de finalã):
1. SKV Rot Weiss Zerbst 1999
(GER) - ASKC Fugger Sterzing
(ITA);
2. Zalaegerszegi TK (HUN) BSV Voith St. Pölten (AUT);
3. SK Zeleziarne Podbrezova
(SVK) - KSV Viena (AUT);
4. KK Mertojak Split (CRO) Alabárdos Szegedi TE (HUN);
5. KK Neumarkt (ITA) - SKC
Victoria 1947 Bamberg (GER);
6. KK Zapresic (CRO) - KS AlfaVector Tarnowo Podgorne (POL);
7. KC Schwabsberg 1953 (GER locul 1 în Cupa NBC) - CS CFR Cluj
(ROU);
8. SK FWT Composites Neunkirchen (AUT) - KK Belgrad (SRB).
La masculin, turul al doilea
(sferturile de finalã) este programat în
zilele de 27 ianuarie 2018 ºi respectiv
17 februarie 2018.
Echipele calificate în semifinale,
la feminin ºi masculin, vor evolua la
turneul final de la Straubing
(Germania), din zilele de 31 martie ºi 1
aprilie 2018.
DAN TEODORESCU

1 - 31 decembrie 2017

TELEX SPORTIV

Adversare puternice
pentru România la
EURO 2018 la futsal
Dupã a pauzã de patru ani, naþionala României de
futsal (fotbal în salã) va evolua din nou la un turneu
final de la Campionatul European. Dupã EURO 2014
din Belgia, România va evolua anul viitor la EURO
2018 din Slovenia, turneul final fiind gãzduit de
capitala Ljubljana.
În urma tragerilor la sorþi de la Ljubljana, România
va face parte din Grupa C, alãturi de puternicele echipe
naþionale ale Portugaliei ºi Ucrainei. Primele douã
echipe din fiecare grupã se vor califica în sferturile de
finalã.
Cele patru grupe ale turneului final din Slovenia se
prezintã astfel:
- GRUPA A: Slovenia, Italia, Serbia.
- GRUPA B: Rusia, Kazakhstan, Polonia.
- GRUPA C: Portugalia, Ucraina, ROMÂNIA.
- GRUPA D: Spania, Azerbaijan, Franþa
În grupa C, programul României este urmãtorul:
- Miercuri, 31 ianuarie 2018: Portugalia România.
- Vineri, 2 februarie 2018: România - Ucraina.
De menþionat cã prima ediþie a Campionatului
European de futsal a fost în 1996, în Spania. În cele
zece ediþii desfãºurate pânã acum, Spania a cucerit
ºapte trofee (1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012,
2016), Italia a cucerit douã trofee (2003, 2014), iar
Rusia un trofeu (1999).
România a evoluat pânã acum de trei ori la
Campionatul European de futsal, în 2007 - în
Portugalia (unde a ocupat locul 6), 2012 - în Croaþia
(locul 7) ºi 2014 - în Belgia (locul 6, sub conducerea
antrenorului Nelu Stancea, de la CSM Poli Iaºi).
În final, vã informãm cã turneul final al
Campionatului European de futsal din Slovenia va
avea loc în perioada 30 ianuarie – 10 februarie 2018,
iar meciurile vor fi gãzduite de “Arena Sto ice”, din
Ljubljana. Meciurile vor putea fi vizionate pe canalul
de televiziune “Eurosport”. România va fi condusã de
pe banca tehnicã, dar ºi din teren, de antrenorul-jucãtor
Robert Lupu, de la CS Informatica Timiºoara.
DAN TEODORESCU

Ieºeanul Ilie Ciotoiu, triplu medaliat european la haltere
La Durres, în Albania, s-au desfãºurat
Campionatele Europene de haltere pentru
juniori ºi tineret (U 23). În cadrul
Categoriei 56 kg tineret, printre
concurenþi s-a aflat ºi Ilie Ciotoiu, care
concureazã la “U 23” pentru România ºi
CS CFR Iaºi, acolo unde este pregãtit de
antrenorul Dãnuþ Fron. Într-o întrecere
extrem de echilibratã, ieºeanul Ilie
Ciotoiu a cucerit trei medalii, dintre care
douã de argint (la aruncat ºi la totalul
olimpic) ºi una de bronz (la smuls). Ilie
Ciotoiu a avut ºase încercãri pe podiumul
de concurs, toate reuºite. La smuls a
realizat 105 kg, apoi 109 kg ºi în final 113
kg, iar la aruncat 132 kg, 136 kg ºi în final
142 kg. La aruncat, Ilie a fost doar la 1 kg
de medalia de aur, cuceritã de adversarul
sãu
tradiþional,
italianul
Mirco

Scarantino, care a reuºit 143 kg din a treia
încercare. La totalul olimpic, diferenþa
dintre Scarantino ºi Ciotoiu a fost de
numai 3 kg (258 kg, faþã de 255 kg). Cei
doi au dominat întrecerea, deoarece la
totalul olimpic, diferenþa dintre locul 2
(Ciotoiu) ºi locul 3 (georgianul Goderdzi
Berdelidze) a fost de 9 kg ºi chiar de 12
kg faþã de Scarantino (locul 1)!!!
Podiumurile de premiere au fost
urmãtoarele:
- Stilul smuls:
1. Mirco Scarantino (Italia) - 115 kg;
2. Sahin Muammer (Turcia) - 114 kg;
3. Ilie Ciotoiu (România) - 113 kg.
- Stilul aruncat:
1. Mirco Scarantino (Italia) - 143 kg;
2. lie Ciotoiu (România) - 142 kg;
3. Goderdzi Berdelidze (Georgia) -

135 kg.
- Totalul Olimpic:
1. Mirco Scarantino (Italia) - 258 kg;
2. lie Ciotoiu (România) - 255 kg;
3. Goderdzi Berdelidze (Georgia) 246 kg.
La finalul întrecerii, antrenorul
ceferist ieºean Dãnuþ Fron ne-a declarat:
“Dupã cum se vede, Ilie al nostru a fost la
un pas de a deveni campion european la
stilul aruncat, de medalia de aur fiind
despãrþit de numai 1 kg. Oricum, faþã de
competiþiile anterioare, lupta dintre
Scarantino ºi Ciotoiu a fost mult mai
strânsã. Cele trei medalii europene rãmân
în palmaresul clubului CFR Iaºi ºi al
Iaºului sportiv. A mai cucerit vreun
sportiv ieºean trei medalii la nivel
european în acest an, într-un sport

olimpicþ”. Iar Dãnuþ Fron a mai adãugat:
“ILIE CIOTOIU ESTE UN SPORTIV
DE LEGENDÃ, IAR ÎN ALBANIA A
REALIZAT
UN
REZULTAT
EXCEPÞIONAL!
UN
CADOU
IEªENILOR, CARE AU FOST ÎN
HAINE DE SÃRBÃTOARE, NU CU
MULT TIMP ÎN URMÃ, DE SF.
PARASCHEVA!”.
Sã mai menþionãm cã România a
cucerit 19 medalii la Europenele de
haltere de la Durres (Albania), dintre care
11 de aur, 4 de argint ºi 4 de bronz.
La juniori, România a cucerit 3
medalii, dintre care 2 de aur ºi una de
bronz. La tineret U 23, sportivii români au
mai cucerit 16 medalii, dintre care 9 de
aur, 4 de argint ºi alte 3 de bronz.
DAN TEODORESCU
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Ce hobby-uri au scriitorii:
7 pasiuni surprinzãtoare!
La fel ca fiecare dintre noi, atunci
când nu scriu, autorii faimoºi ai lumii
au hobby-uri dintre cele mai diverse ºi
de multe ori surprinzãtoare. Haruki
Murakami ne uimeºte cu disciplina sa
de fier atunci când scrie, dar ºi prin
modul în care reuºeºte sã-ºi îmbine
munca de scriitor cu cele douã mari
pasiuni ale sale – alergatul ºi muzica.
Legendarul Hemingway, cel a cãrui
via?ã a fost la fel de pasionantã ca ºi
romanele sale, ar fi lãsat în orice clipã
scrisul pentru o partidã de box.
În randurile de mai jos, putem
pãtrunde pentru câteva clipe în
intimitatea unora dintre scriitorii
faimoºi ai lumii pentru a descoperi
hobby-urile lor surprinzãtoare.
* Lui Emily Dickinson îi plãcea
foarte mult sã facã prãjituri. Poeta
americanã era vãzutã adesea cu ºorþul
de bucãtãrie în faþã, frãmântând
aluaturi ºi amestecând în creme care
de care mai gustoase. Imaginea poetei
purtând un coº plin cu prãjituri gãtite
de ea a rãmas emblematicã pânã
astãzi. Cei care s-au bucurat cel mai
mult de pasiunea lui Emily Dickinson
de a coace prãjituri au fost copiii de pe
strada ei, care aºteptau cuminþi ore în
ºir pentru ca poeta sã aparã la fereastrã
cu un platou plin de bunãtãþi pentru ei.
* Dacã Emily Dickinson avea un
hobby care putea fi împãrtãºit cu toatã
lumea, Franz Kafka ne surprinde cu o
pasiune mai puþin obiºnuitã. Nu neam
fi
aºteptat
ca
autorul
„Metamorfozei” sã aibã o enormã

colecþie de materiale pornografice ºi
sã fie interesat de intimitãþile care pot
exista între douã femei.
* Un hobby surprinzãtor a avut ºi
Flannery O’Connor, care era pur ºi
simplu obsedatã de creºterea
pãsãrilor. Scriitoarea americanã, unul
dintre cei mai importanþi oameni de
litere ai sudului Statelor Unite, creºtea
la ferma sa din Georgia gãini, ra?e,
gâºte ºi peste 100 de pãuni. De altfel,
aceastã pasãre, care apare de câteva
ori în scrierile sale, a rãmas un simbol
al scriitoarei sudiste.
* Câºtigãtor al premiului Pulitzer
ºi al Nobelului pentru literaturã,
Ernest Hemingway era pasionat de
vânãtoare, pescuit ºi box, sport pe
care-l considera chiar mai important
decât munca sa de scriitor. Autorul
nuvelei „Bãtrânul ºi marea” avea
chiar ºi un ring de box construit în
curtea casei sale din Key West, chiar
lângã piscinã, pentru a putea boxa în
voie
cu
oaspeþii
sãi.
* În afara faptului cã este un alergãtor

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

de cursã lungã, cu participãri la
ultramaraton ºi triatlon, hobby destul
de surprinzãtor pentru un scriitor,
Haruki Murakami este un împãtimit
iubitor de jazz. Autorul romanului „În
cãutarea oii fantastice” a mãrturisit cã
obiºnuia sã asculte jazz ºi 10 ore pe zi.
„Poate sunã paradoxal, dar cred cã,
dacã nu aº fi fost obsedat de muzicã,
probabil cã nu aº fi devenit scriitor.
Chiar ºi acum, dupã aproape 30 de
ani, continui sã învãþ foarte multe
despre scris ascultând muzicã”, spune
Murakami.
* Femeile din toate colþurile lumii
au de ce sã-i mulþumeascã lui Mark
Twain. Autorul „Aventurilor lui Tom
Sawyer” era obsedat de ºtiinþã ºi
tehnologie, fapt datoritã cãruia s-a ºi
împrietenit cu inventatorul Nikola
Tesla. Mark Twain a inventat el însuºi
o închizãtoare care urma sã fie folositã

la accesoriile vestimentare. Invenþia a
fost patentatã ºi astãzi este folositã cel
mai mult la fabricarea sutienelor.
* Autorul „Lolitei”, Vladimir
Nabokov, nu a ascuns niciodatã faptul
cã a fost un pasionat lepidopterist.
Fluturii au fost marele hobby al
scriitorului american de origine rusã,
silit sã-ºi pãrãseascã þarã natalã din
cauza circumstanþelor politice.
Pasiunea pentru fluturi a fost
moºtenitã probabil din familie. O
specie de fluturi descoperitã de
unchiul lui Nabokov a fost numitã
chiar dupã numele acestei familii
aristocrate. „Dacã nu ar fi fost
revoluþie în Rusia probabil cã m-aº fi
dedicat exclusiv lepidopterologiei ºi
nu aº fi scris niciodatã în viaþa mea
vreun roman” mãrturiseºte Nabokov.
(Sursa: carteadelaora5; postat
de Noni Alexa)

FOTOGRAFIA LUNII

Luna ºi fazele ei
Foto: Adrian Zota
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CRONICA UNUI JURNAL TULBURÃTOR:

“Dantele interioare” / Monica Radu, Bucureºti:
Editura Mara Books & Publishing, 2017
“Dantele interioare” este
jurnalul
unei
cãlãtorii
introspective prin intermediul
cãruia Monica Radu îºi expune,
cu o sinceritate dezarmantã,
amintirile,
gândurile
ºi
sentimentele nãscute la porþile
infernului, la limita dintre viatã ºi
moarte, dintre speranþã ºi
deznãdejde. Tânãra autoare ºi-a
propus sã evoce ºi sã prindã, cu
candoare literarã, în paginile
acestei cãrþi, momentele cheie
ale unei experienþei traumatizante provocatã de un accident
rutier în urma cãruia a rãmas
paralizatã. Obligatã sã îºi petreacã câteva luni din viaþã într-o
camerã de spital, prizonierã în
„copaia de ghips” care o
acoperea aproape în întregime,
Monica Radu, se confeseazã,
retrãieºte prin scris secvenþele
regãsirii de sine ºi povesteºte
cum ºi-a clãdit echilibrul interior
ºi a dobândit abilitatea de a
depãºi suferinþa, teama ºi
neîncrederea prin ”protecþia
necondiþionatã ºi plenarã”a lui
Dumnezeu. (p. 39).
“Dantele interioare” este
volumul autobiographic al unei
tinere cu un destin extrem de
vitreg care a reuºit sã transforme
o situaþie dramaticã într-o serie
de oportunitãþi. La vârsta de 20
de ani, un accident nefericit a
oprit traiectoria vieþii tinerei
autoare. Din acel moment nimic
nu mai avea sens. Trecutul ei
dispãruse într-un abis dureros,

prezentul îi era incert, apãsãtor,
inconsistent iar viitorul pãrea,
pentru pacienta Monica Radu,
enorm de îndepãrtat. Viaþa se
oprise în loc, sugrumatã de
ramele unui pat de suferinþã,
strivitã de spaþiul îngust al
camerei de spital. Incapabilã sã
simtã, sã se miºte, sã
reacþioneze, pacienta conºtientiza înstrãinarea de propriul
ei trup, era la cheremul
medicilor, asistentelor ºi chiar a
persoanelor care veneau sã o
viziteze, sã îi þinã de urât. Se
simþea prizonierã ºi devenea tot
mai vulnerabilã. Dar vãdita
vulnerabilitate fizicã o întãrea
sufleteºte, ca ºi cum în interior îi
creºteau aripi dantelate. Obligatã
sã priveascã doar tavanul, zile în
ºir, Monica Radu a gãsit
resursele necesare pentru a
renaºte ca Pasãrea Phoenix ºi a
þesut în jurul ei gânduri pline de
speranþã. Când starea ei de
sãnãtate se agrava, când trebuia
sã suporte operaþii complicate ºi
tratamente epuizante, când

015730015166

observa privirile pline de milã
ale celor din jur, Monica, se
retrãgea în sine, se cuibãrea în
creuzetul
unor
gânduri
salvatoare ºi îºi promitea cã nu
va capitula niciodatã în faþa
suferinþei. A reuºit sã treacã
peste suferinþã, peste ºocul
schimbãrii deoarece ºtia cã de
partea ei erau timpul, erau îngerii
ºi mai ales era Dumnezeu.
Ascultându-ºi propriile gânduri,
trãia cu convingerea, cã afarã, în
lume, o aºtepta un petec de cer
care devenea senin numai pentru
ea ºi dincolo de nori exista o razã
de soare care strãlucea numai
pentru ea.
Desigur, Monica, a reuºit,
în mod admirabil, sã alunge
norii tristeþii, ai umilinþei ºi ai
autocompãtimirii. Cu o tãrie de
caracter rar întâlnitã la o
persoanã atât de tânãrã ºi de
fragilã, a redescoperit bucuria
de a trãi în preajma lucrurile
simple. Spre exemplu, dupã
luni de zile în care nu avea în
faþa ochilor decât tavanul,
Monica îºi aminteºte cã a simþit
o adâncã recunoºtinþã pentru
persoana care i-a mutat patul la
fereastrã ºi a ajutat-o, chiar ºi
pentru o clipã sã priveascã pe
fereastrã.
“Mi-a dus patul la fereastrã
ºi mi-a fãcut cadou, cu discreþie,
peisajul dimprejur. Uºor, cu
maximã, grijã ºi blândeþe, Peter
mã ridicã preþ de câteva secunde
care mi-au pãrut incredibil de
lungi. Senzaþia cã aº fi urcatã pe
un postament de gelatinã ºi, cã
organele au alunecat brusc mai
jos de picioare ºi mi-au rãmas
agãþate de gât cu o funie subþire,
tãioasã ºi ameþeala vertiginoasã
au fost efecte care au transformat
imaginea într-o clipire fãrã
continuitate ºi fãrã înþeles”.

Treptat pacienta a învãþat sãºi accepte suferinþa ºi-a potolit
“talazul interior” aºteptând cu
nerãbdare
perioada
de
recuperare iar atunci când a fost
informatã, cã, în cadrul
exerciþiilor de recuperare, nu va
fi niciodatã vorba despre “mers“
a renunþat la dorinþele nerealiste.
Concomitent ºi-a oferit ºansa sã
priveascã înainte, modificânduºi opþiunile, adaptându-le la noul
ei “status quo“ .
“Am multe de fãcut : scriu
scrisori, cos, uneori mânânc, cel
mai mult vorbesc cu Dumnezeu.
ªtiu bine cã El îmi comprimã
timpul, cã ziua mea nu e aºa de
lungã, cã mã þine în braþe ºi cã e
trist pentru ce trãiesc, dar nu pot
vorbi nimãnui despre asta...” (p.
23)
Întâmplãrile pe care le-a
aºezat în acest volum, suferinþele
prin care a trecut, transportã,
inevitabil, cititorul într-un
univers relativ simplu, extrem de
îngust, universul vãzut din
perspectiva
unui
bolnav
imobilizat pe un pat de spital.
Este un univers al tãcerilor, al
infinitelor dialoguri interioare, o
lume cu detalii extrapolate, cu
mirosuri specifice, cu întrebãri
care se repetã la nesfârºit. O
lume în care, monoton, timpul
pare cã stã în loc. Din fericire,
Monica Radu, ºi-a acceptat
relativ uºor nou mod de a fi, ºi-a
inventat noi valenþe existenþiale
ºi s-a regãsit în lucrurile pe care
le ºtia ºi în care credea înainte de
accident. În primul rând a regãsit
forþa vindecãtoare a rugãciunilor, a descoperit puterea
nebãnuitã a zâmbetelor, efectul
curativ al speranþelor ºi influenþa
binefãcãtoare a gândirii pozitive.
“Dantele interioare“, aºadar,
este un neobiºnuit volum de
facturã biograficã, în care
autoarea ºi-a disecat cele mai
intime gânduri ºi sentimente, a
recreat scenariul primelor zile ºi
luni de dupã accidentul rutier, a
rememorat dificilele sãptãmâni
de spitalizare, a numãrat clipele
în care se zbãtea între viaþã ºi
moarte.
Autoarea , cãrþii - apãrutã în
acest an la Editura Mara Books
& Publishing - reuºeºte sã-ºi
acapareze cititorii prin stilul

firesc al relatãrilor, prin
candoarea exprimãrii ºi prin
adorabilele incursiuni de facturã
filosoficã. Într-adevãr, Monica
Radu, se confeseazã, povesteºte
dar exerciþiul ei de aducere
aminte nu ia forma finalã a unui
jurnal obiºnuit, cartea pe care o
oferã publicului, este mai mult
decât un roman autobiografic,
dimpotrivã, se încadreazã în
categoria cãrþilor motivaþionale,
a lecturilor care produc
schimbãri esenþiale în mintea ºi
în sufletul cititorilor. Martor
disciplinat al evenimentelor
relatate de autoare, cititorul
implicat în lecturã are ºansa de a
se
transforma dintr-un
obsevator curios, oarecum
detaºat, într-un discipol atent,
înscris la “ºcoala vieþii”.
E important sã reþinem :
jurnalul Monicãi Radu, oferã
publicului cititor, pe lângã o
lecturã plãcutã, ºi o lecþie de
viaþã exemplarã, autenticã. Este
o scriere literarã care te face sã
gândeºti, care te ajutã sã înþelegi
ce forme poate lua suferinþa
aproapelui tãu, cum poate
aceastã suferinþã sã-þi ºlefuiascã
modul de a gândi ºi felul de a fi,
transformându-te din victimã, în
învingãtor. Monica Radu este o
învingãtoare, este un model
pentru persoanele cu nevoi
speciale, pentru mamele de
pretutindeni ºi pentru femeile
care au reuºit sã câºtige în lupta
cu destinul, folosindu-ºi cu
pricepere farmecul exterior,
puterea interioarã ºi inteligenþa
ieºitã din comun pentru a-ºi
realiza visele ºi a merge mai
departe. Iar autoarea cãrþii a mers
mai departe. ªi-a continuat
studiile, a abosolvit douã
facultãþi : Facultatea de ªtiinþe
Economice (Universitatea „Valahia”- Târgoviºte) ºi Facultatea
de Litere, Secþia Românã
Francezã (Universitatea Bucureºti), ºi-a consolidat cariera,
ºi-a format o familie frumoasã
devenind mama a trei copii, a
desfãºurat ºi desfãºoarã activitãþi
de voluntariat. Deþine un
certificat de mediator, este
traducãtoare iar, în prezent,
urmeazã un masterat la
Facultatea de Teologie.
Liliana Moldovan
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NOUTÃÞI LEGISLATIVE
Hotãrârea nr. 111/2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European ºi al
Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) - COM (2017) 343 final
Text publicat în M.Of. al României. În vigoare de la 26 octombrie 2017
În temeiul
dispoziþiilor art. 67 ºi art. 148 alin.
(2) ºi alin. (3) din Constituþia
României, republicatã, precum ºi ale
Protocolului (nr. 2) privind aplicarea
principiilor
subsidiaritãþii
ºi
proporþionalitãþii, anexat Tratatului
de la Lisabona de modificare a
Tratatului privind Uniunea Europeanã ºi a Tratatului de instituire a
Comunitãþii Europene, semnat la
Lisabona la 13 decembrie 2007,
ratificat prin Legea nr. 13/2008,
în baza Raportului Comisiei
pentru afaceri europene nr.
LXII/545 din 19.10.2017,
Senatul adoptã prezenta
hotãrâre.
Art. 1. Senatul României:

1. Considerã cã propunerea de
Regulament al Parlamentului European ºi al Consiliului privind un
produs paneuropean de pensii personale (PEPP) respectã principiul
subsidiaritãþii întrucât eforturile
necoordonate ale statelor membre,
de la nivel central, regional sau
local, nu pot armoniza fragmentarea
juridicã a reglementãrii produselor,
care genereazã costuri suplimentare
de asigurare a conformitãþii pentru
furnizori ºi descurajeazã activitatea
transfrontalierã.
2. Considerã cã propunerea de
regulament
respectã
parþial
principiul proporþionalitãþii.
3. Constatã cã propunerea de
regulament este întemeiatã pe articolul 114 din Tratatul privind func-

þionarea Uniunii Europene (TFUE),
care permite adoptarea de mãsuri de
apropiere a dispoziþiilor naþionale
care au ca obiectiv instituirea ºi
funcþionarea pieþei interne.
4. Certificã validitatea formei
juridice alese, aceea de regulament,
dar acesta este incomplet din punct
de vedere al conþinutului.
Art. 2. Senatul României:
1. Noteazã coerenþa propunerii
de regulament cu politica UE de
încurajare
a
economiilor
complementare pentru pensii în
vederea asigurãrii unor pensii
adecvate, astfel cum se prevede în
Cartea albã a Comisiei privind
pensiile din 2012.
2. Apreciazã cã:

a) propunerea nu oferã
suficiente dovezi care sã sugereze cã
PEPP pot diminua accesul redus la
produsele de pensii personale ºi nu
explicã modul în care PEPP va fi
mai atrãgãtor decât produsele naþionale, în absenþa unor stimulente;
b) nu existã un impact cantitativ
al propunerii, ci un set inutil de
complex de obiective, fãrã a explica
modul în care va creºte absorbþia de
produse de pensii personale;
c) forma pe care o va îmbrãca
PEPP nu este clarã, în sensul
aplicãrii contribuþiilor definite sau
beneficiilor definite;
d) sunt necesare clarificãri cu
privire la sarcinile autoritãþilor
naþionale de supraveghere;
e) nu existã garanþii consistente

cã se va reduce
gradul de risc prin informarea
beneficiarilor.
3. Susþine ca fiind justificate
observaþiile avizului negativ
elaborat de Comitetul de analizã a
reglementãrii al Comisiei Europene
cu privire la prezenta propunere de
regulament.
Art. 3. Prezenta hotãrâre se publicã în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, iar opinia cuprinsã în
aceastã hotãrâre se transmite
instituþiilor europene.
Aceastã hotãrâre a fost adoptatã
de Senat în ºedinþa din 23 octombrie
2017, cu respectarea prevederilor
art. 76 alin. (2) din Constituþia
României, republicatã.

Hotãrârea nr. 112/2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European ºi al Consiliului de
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.295/2013 de instituire a programului “Europa Creativã” (2014-2020)
Text publicat în M.Of. al României. În vigoare de la 26 octombrie 2017
În temeiul dispoziþiilor art. 67 ºi
art. 148 alin. (2) ºi alin. (3) din
Constituþia României, republicatã,
precum ºi ale Protocolului (nr. 2)
privind aplicarea principiilor
subsidiaritãþii ºi proporþionalitãþii,
anexat Tratatului de la Lisabona de
modificare a Tratatului privind
Uniunea Europeanã ºi a Tratatului
de instituire a Comunitãþii
Europene, semnat la Lisabona la 13
decembrie 2007, ratificat prin
Legea nr. 13/2008,
în baza Raportului Comisiei
pentru afaceri europene nr.
LXII/546 din 19.10.2017,
Senatul adoptã prezenta
hotãrâre.
Art. 1. Senatul României:
1. Considerã cã propunerea de

Regulament al Parlamentului
European ºi al Consiliului de
modificare a Regulamentului (UE)
nr. 1.295/2013 de instituire a
programului “Europa Creativã”
(2014-2020) respectã principiile
subsidiaritãþii ºi proporþionalitãþii
întrucât:
a) în temeiul articolului 167 din
TFUE, Uniunea trebuie sã ia
mãsuri pentru a sprijini ºi a
completa
acþiunile
statelor
membre. Obiectivele ºi activitãþile
orchestrei de tineret a Uniunii
Europene depãºesc interesul
exclusiv al unuia sau mai multor
state membre. Aceasta a fost creatã
în urma unei rezoluþii a
Parlamentului European;
b) modificarea propusã nu
depãºeºte ceea ce este necesar

pentru a atinge obiectivele,
limitându-se la modificãrile
necesare pentru a include o trimitere
referitoare la Orchestra de tineret a
Uniunii Europene la articolul 13
alineatul (1) din Regulamentul
(UE) nr. 1.295/2013.
2. Constatã cã propunerea de
regulament este întemeiatã pe
articolul 167 alineatul (5) din
Tratatul privind funcþionarea
Uniunii Europene (TFUE).
3. Certificã validitatea formei
juridice alese, aceea de regulament.
Art. 2. Senatul României:
1. Apreciazã cã actuala
revizuire
a
Regulamentului
propune acordarea unor granturi
operaþionale pentru EUYO în
perioada 2018-2020, cu alocarea a

1,8 milioane de euro din bugetul
programului “Europa Creativã”, ºi
nu va necesita alocarea de resurse
suplimentare din bugetul Uniunii.
2. Recomandã ca:
a) programul anual propus de
EUYO sã reflecte o strânsã relaþie
cu acele obiective ºi prioritãþi ale
programului “Europa Creativã”
compatibile cu statutul ºi natura
activitãþii orchestrei;
b) un anumit procent din
concertele,
rezidenþele
sau
activitãþile propuse anual de EUYO
sã contribuie la promovarea
patrimoniului imaterial (muzical)
european ºi a tinerilor muzicieni în
afara graniþelor UE (în condiþiile în
care membrii orchestrei provin din
cele 27 de state membre ale UE);
c) o serie de concerte sau

activitãþi din planul anual al
orchestrei sã aibã caracter gratuit (sã
fie prestate fãrã contribuþii
financiare suplimentare din partea
statelor membre UE);
d) printre acþiunile anuale ale
orchestrei, altele decât concertele de
mari dimensiuni, ar putea fi propuse
activitãþi care sã înlesneascã, prin
muzicã, integrarea refugiaþilor.
Art. 3. Prezenta hotãrâre se publicã în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, iar opinia cuprinsã în
aceastã hotãrâre se transmite
instituþiilor europene.
Aceastã hotãrâre a fost adoptatã
de Senat în ºedinþa din 23
octombrie 2017, cu respectarea
prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constituþia României, republicatã.

 Curier juridic  Curier juridic  Curier juridic 

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

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

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

REÞETA LUNII

Desertul lui Moº Nicolae
Ingrediente:
60g unt; 225-230g ciocolatã amãruie; 2 ouã; 100g zahãr tos; 2 linguriþe extract de vanilie; 210g fainã; 1
linguriþã praf de copt; un vârf sare; zahãr pudrã
Mod de preparare:
1. Se topeºte untul într-un vas, pe foc. Când s-a topit complet, se adaugã în vas ciocolata fãcutã bucãþi ºi se
amestecã pânã se topeºte. Se ia vasul din când în când de pe foc pentru a nu se lipi. Se lasã la rãcit.
2. Se încinge cuptorul la 1800C.
3. Se amestecã ouãle cu zaharul pânã devin o cremã spumoasã ºi deschisã la culoare ºi se încorporeazã compoziþia cu ciocolatã. Se adãugã vanilia, fãina (amestecatã în prealabil cu praful de copt) ºi sarea. Se acoperã cu
folie de plastic (direct pe aluat) ºi se lasã peste noapte în frigider.
4. Din aluatul preparat se ia cu o linguriþa câte o cantitate micã ºi se modeleazã sub forma unor mici bile
(diametru 2-3 cm). Acestea se dau prin zaharul pudrã ºi se aºeazã într-o tavã, pe hârtie de copt. Se lasã sã se
coacã timp de 15 minute, pânã când încep sã apãra mici crãpãturi în zahãrul pudrã de pe fursecuri.
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Bulã intrã vesel în birou ºi strigã:
- Soþia mea a nãscut un bãiat!
ªeful se uitã mirat la el ºi zice:
- Bãnuieºti pe cineva?
*****
Bubulina e însãrcinatã, în luna a noua.
Bulã o mângâie tandru ºi-i zice:
- Iubito, dacã o sã arate ca tine, va fi
magnific.
La care Bubulina, somnoroasã:
- Dacã o sã arate ca tine, va fi
miracol.
*****
Într-o zi, Gheorghe intrã la Ianoº în
curte, þinând în mânã un topor.
- Ianoº, ieºi afarã sã-þi tai capul!
- Da’ ce þi-am fãcut? strigã speriat
Ianoº, din spatele ferestrei.
- Voi, ungurii, i-aþi tãiat capul lui
Mihai Viteazul!
- Dar asta a fost acum 400 de ani.
- Da, dar eu abia azi am aflat.
*****
Un pilot, un marinar ºi Badea
Gheorghe stãteau de vorbã. Pilotul
spune :
- Eu, când aterizez, îmi sun nevasta ºi
o avertizez cã am ajuns. Sã nu am
probleme.
Marinarul la fel:
- Când acosteazã nava, dau telefon
acasã, sã nu am neplãceri.
Badea Gheorghe tãcea. Amândoi au
sãrit pe el cu întrebãrile:
- Cum, tu nu faci la fel?
- Nu, eu sun la uºã ºi mã duc la geam.
N-a scãpat niciunul pânã acum.
*****
Ion mulgea în fiecare zi 2 litri de lapte
de la vacã, pe când Gheorghe mulgea
câte 30 de litri.
- Mã, Gheorghe, cum de vaca ta dã
atâta lapte? întreabã Ion.
- În fiecare dimineaþã, când mã duc sã
o mulg, o întreb : ce-avem astãzi, lapte

 HOROSCOP 

sau carne?
*****
Odatã, eram cu nevastã-mea în pat ºi
mã întrebam ºi eu, aºa:
- O fi avut, n-o fi avut?
Pânã la urmã am zis sã întreb cu voce
tare, nu numai în gând, dar mai pe
ocolite ºi i-am zis:
- Auzi, cum se face cã nu ºtiu
niciodatã când ai orgasm?
- Pãi n-are rost sã te tot sun la serviciu
ºi sã te deranjez pentru atâta lucru…
*****
Un student picã la examenul de
logicã.
- Domnule profesor, dacã vã pun o
întrebare de logicã ºi nu ºtiþi rãspunsul,
îmi mãriþi nota?
- Da, sigur!
- Ce este legal dar ilogic, ilegal dar
logic, ilogic ºi ilegal, toate în acelaºi
timp?
Profesorul se gândeºte, face scheme
pe hârtie, dar nu ºtie rãspunsul.
- Bine, uite, þi-am pus 8 în loc de 3,
acum spune-mi ºi mie rãspunsul.
- Faptul cã dumneavoastrã aveþi 69
ani, iar soþia dvs. are 22 ani este legal,
dar ilogic; faptul cã soþia dvs. are un
amant de 21 ani este ilegal, dar logic,
iar faptul cã dvs. îi mãriþi nota
amantului soþiei dvs. este ºi ilegal ºi
ilogic!!!!
*****
Un tip merge la medicul de familie:
- Doctore , Doctore am o problemã
gravã!
- Spune-þi, ce se întâmplã ?
- Pãi eu fac treaba mare în fiecare zi
la ora 8!
- E un lucru normal ãsta… chiar pot
sã spun cã sunteþi sãnãtos tun… unde
este problema?
- Pãi da, dar eu mã trezesc mereu la
ora 9.
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TALON DE CONCURS
Poþi câºtiga un abonament ANUAL la ziarul VOCEA TA dacã
vei rãspunde corect la urmãtoarea întrebare:

Întrebare:
Ce eveniment a fost þinut pe data de 2 Decembrie la
MehrGenerationenHaus la Nürnberg de catre Asociaþia DACIA e.V.?

Câºtigãtorul din
numãrul trecut este
ALIN MUNTEANUAMBERG

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

Talonul va fi trimis pânã cel târziu ultima zi a lunii în curs pe adresa redacþiei:
DACIA e.V., Petersauracher Straße 39, 90449 Nürnberg
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BERBEC
Entuziasmul sentimental este la limita
superioarã, dar nu e un moment favorabil pentru
a lua decizii, mai ales în ceea ce priveºte
eventuale schimbãri. O cãlãtorie în compania fiinþei iubite ar
putea reprezenta o consolidare a relaþiei.

TAUR
Este posibil sã primeºti noi sarcini de serviciu,
ceea ce-þi va accentua starea de agitaþie, dar îþi
va face ºi plãcere. Inspiraþia te-ar putea ajuta
sã gãseºti soluþii mai deosebite pentru lucrãrile de la
serviciu.

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

RAC
Este o perioadã bunã pentru a discuta despre
chestiuni care vã privesc pe amândoi. Dacã vei
reuºi sã fii mai tolerant, mai îngãduitor, vei
reuºi sã-þi convingi cu uºurinþã partenerul sã-þi accepte
propunerile.

LEU
Ai o bunã rezistenþã fizicã, aºa cã sãnãtatea nu-þi
va crea probleme serioase. În schimb, capacitatea
de concentrare nu va fi la nivelul obiºnuit ºi ar fi
bine sã te sfãtuieºti cu un prieten. Ai grijã la cheltuielile inutile
pe care le faci!

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

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

SCORPION
Vei avea unele discuþii pe teme de interes comun
cu partenerul, dar nu este cazul sã încerci sã-þi
impui punctele de vedere. O problemã de sãnãtate
a partenerului vã va da peste cap planurile. Toate se rezolvã
cu mult calm.

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

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

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

PEªTI
Ar fi de dorit sã te gândeºti de douã ori înainte de
a face ceva. Poate pãrea paradoxal, dar
canalizarea energiei fizice spre activitãþi practice
îþi va permite sã te relaxezi. La serviciu toate merg strunã ºi
colegii te ajutã.
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 MICÃ PUBLICITATE  MICÃ PUBLICITATE  MICÃ PUBLICITATE 
Materialele din aceste paginã sunt publicitare. Rãspunderea
pentru conþinutul lor NU aparþine ziarului VOCEA TA.

Organizãm spectacole cu echipã
completã: artiºti, ingineri de
sunet, de imagine, regizor ºi
scenograf etc la preþuri pentru
toate buzunarele. Asigurãm ºi
cerem seriozitate maximã Detalii:
Telefon +49 152 122 47 555.
IMOBILIARE
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.
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
Subînchiriez o camerã mare mobilatã pentru 2/3
persoane în Germania- Fürth. Toate condiþiile (baie ºi
bucãtãrie). Telefon: 01520274 22 00
Vând casã 3 camere, baie, hol, bucãtãrie,
cãmarã cu gresie ºi faianþã nouã. Garaj mare, grãdinã
cu viþã de vie pe spalier + 3 fântâni în Localitatea Lovin.
Preþ: 33000 Euro. Telefon: 01522 1513804
Famile mixtã (sas ºi român) cu 3 copii. Cãutãm locuinþã sau casã cu 4-5 camere de închiriat în localitatea
Nürnberg sau împrejurimi. Telefon: 0160 3373128.

INCHIERIEZ la o Familie serioasä, pe termen
lung APARTAMENT cu 2 camere situat în zona Piaþa
Rahova. Este dotat cu geam termopan nou în bucätärie
faiantä nouä, centalä,sufragerie parchet , dormitor,
baie,balcon etaj 3 Preþ 170 de euro +garantie tel.015163684936 seara dupä ora 18.30
Vând casã în oraºul Jimbolia, România. Zonã
Centralã, compusã din 5 camere, 2 bãi,2 bucãtãrii,anexe
pentru porci ºi pãsãri, magazie mare,grãdinã. Casa este
compartimentatã în aºa fel încât pot locui 2 familii cu
baie ºi bucãtarie separatä. Preþ negociabil:35000 Euro.
Tel: 0040 - 76 150 5924
Vând casã în oraºul Agnita. Zonã Centralã,
compusã din 4 camere de 110mp. Suprafaþa totalã este
de 1500 m.p. Totul este nou renovat. Preþ: 90.000 Euro.
Telefon: 0911/ 6588352.
Vând 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

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!

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

SERVICII
Centrul Cultural Austro Român Graz vã
aºteaptã din 15 Septembrie 2017 cu proiecte noi. De
asemenea dacã aveþi idei sau propuneri nu ezitaþi sã ne
scrieþi pe email romaniidingraz@ yahoo.com. Pe lângã
cursurile ºi Worksopurile diversificate vã oferim
Cursuri de limba germanã cu predare în limba românã.
Vã aºteptãm cu drag!

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.

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

Operator maºini unelte în ind. auto, presator
metale la rece, 42 de ani, caut orice loc de muncã dintro 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

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!

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

LOCURI DE MUNCÃ

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.

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

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

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



Talon pentru abonament (valabil pentru Germania)76
Nume_______________________________________;
Prenume ____________________________________;
Adresa ______________________________________
_____________________________________________
Telefon _____________________________________;
Doresc un abonament la ziarul VOCEA TA pentru
6 luni
(30 euro, transport inclus)

12 luni
(55 euro, transport inclus)

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

Caut loc de munca în fabricã sau la curãþenie, ori
în alt domeniu cu cazare inclusã ºi anmeldung
(Nurnberg). Am 20 de ani, rog maximã seriozitate.
Menþione faptul cã nu cunosc lb. germana. Nr de
telefon: 0040741989116 +4915168584944.

Personal Control Calitate. F/B pentru clienþii noºtri cu renume din zona Nürnberg
Responsabilitãþi:
- Efectuarea de control al calitãþii produselor
- Respectarea procedurii de control
- Cunoaºterea limbii Germane la nivel minim
comunicativ
Nu se percep taxe sau comisioane
Beneficii:
- Contract de munca german
- Asigurare medicalã
- Asistenta la întocmirea documentelor
necesare
Angajator:
Ballin Personalservice GmbH
Zeltnerstr.3
90443 Nbg
INFO C. Suteu
Tel:015207913273

1 - 31 decembrie 2017

Ziar distribuit în Austria, Belgia Germania, Elveþia ºi Olanda

 MICÃ PUBLICITATE  MICÃ PUBLICITATE 
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.
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.

Angajãm asistent(ã) medical(ã) cu diplomã
recunoscutã. Cunoºtinþe de limba germanã nivel
mediu sunt obligatorii. Oferim salarizare atractivã!
Informaþii suplimentare la tel. 00491639716719
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.
Domn 54 de ani, doresc loc de muncã în orice
domeniu. Cunosc limba românã ºi maghiarã.
Telefon: 015171215898.

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

Tânãr 32 ani, caut de lucru în orice domeniu.
Locuiesc în Nürnberg. Am lucrat ca: electrician,
tehnician sisteme alarmã, fotograf. Înþeleg ºi vorbesc
puþin germanã, dar vorbesc ºi scriu foarte bine
engleza. Telefon: 01522 9649376. E.mail:
danielflenchea@ yahoo.com
Doamnã, 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



Stimaþi cititori,

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

Nu mi-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, manierat ºi
educat, contacteazã-mã:
Telefon: 0173 790 3740
Tânãr 26 ani, doresc de lucru în domeniul
construcþiilor. Amenajãri interioare ºi exterioare sau
în agriculturã. Telefon: 004 0729582400
Adriana Touristik Gmbh angajeazã ºofer de
autocar, part time, domiciliu în zona Augsburg.
Adriana.Touristik@yahoo.de, Telefon: 01776583836

MATRIMONIALE
Domn singur, 60 de ani, 1.70, 65 kg, modest,
discret, simplu, nefumãtor. Doresc cunoºtinþã cu
doamnã stabilã, singurã, serioasã, sigurã, modestã,
calmã, discretã ºi nepretenþioasã. Telefon: 0741
337378 , dupã ora 20:00.
Domn 52 ani, 1.70, 79 kg, caut doamnã suplã,
drãguþã, simplã, pânã în 50 ani pentru prietenie sau
cãsãtorie. De preferabil din zona München 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 înþelegere 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 mio 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 român, 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 domniºoarelor care doresc sã aibã un copil, dar nu au partener
sau doamnelor cu probleme de cuplu, dar care îºi
doresc copii. Preþ 500 Euro. Telefon: 0722452507

_________________________________________
_________________________________________

Rubrica:
vânzãri-cumpãrãri

cereri-oferte muncã

matrimoniale

diverse

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

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

DIVERSE
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 Germaniaîn 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.
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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!
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