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DIN SUMAR:
Vizita ministrului energiei
Anton Anton la Viena
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Olandezul nomad în Sibiu
La 53 de ani Pascal Kolkhuis Tanke, născut și crescut în Olanda,
are peste 200.000 de kilometri parcurși pe bicicletă.
A văzut 79 de țări, unele dintre ele de câteva zeci de ori.
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Delta Dunării:
“invitată de onoare”
la un festival în sudul
Franţei

Grupa de dansuri pentru copiii,
AȘII ROMÂNI JUNIORI a luat ființă
la mijlocul lunii ianuarie 2018, sub
patronajul Asociației DACIA e.V. din
Nürnberg - Președinte Ionela van
Rees-Zota, îndrumător coregraf Liliana
Coconoiu. La numai trei luni după
înființarea grupei, copii au susținut
primul spectacol deschis la invitația
Asociației AFRO- DEUTSCHE din
Nürnberg, Președinte Robert Katianda,
eveniment organizat cu ocazia împlinirii
a 10 ani de existență a Asociației.

„Suntem foarte
mulțumiți de Deutsche Vermögensberatung. Eram
sceptici la început,
când a venit consiliera la noi, însă
după primele 30
de minute ne-am
dat seama, că era
prima dată când nu
ne-am simțit presați și influențați.
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Starten Sie als Vermögensberater
in unserem Team.

A MURI DE DOR.
Munca părinţilor
peste graniţe lasă
în urmă 250.000 de copii.

Büro für
Deutsche
Vermögensberatung

Klaus Gross
Deutsche
Vermögensberatung
Vermögensaufbau für jeden!

Limbacher Str. 25
91126 Schwabach
Telefon 09122 1888511
Klaus.Gross@dvag.de

Ce se întâmplă cu ei și în ce ţară rămân
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INCREDIBILA INDIE - seria a 2 a - partea a 3-a
Am început ziua de dimineață,
după nici 3 ore de somn. Deja
începem să simţim oboseala
din ce în ce mai mult, dar
nu ne lăsăm. Așa cum am
stabilit, la ora 7 fix eram în
fața hotelului pentru a aștepta
taxiul ce l-am rezervat pentru
acest intinerariu.
Jaipur (orașul jai sau al victoriei), capitala Rajasthan-ului, a
fost construit în 1728 de maharaja hul Sawai Jai Singh al II-lea.
Această casă regală domnise din
Amber, aflat la o distanţă de 11
kilometri, încă de la începutul
secolului al X-lea. Jaipur nu a fost
dintotdeauna roz. Iniţial, orașul
era gri deschis. În cinstea vizitei
prinţului Albert, în 1883, s-a
poruncit să fie vopsit în culoarea
tradiţională de bun venit, roz.
Din punct de vedere economic,
Jaipur se bazează foarte mult pe
turism. Toate clădirile istorice
și, totodată, importante, au fost
reconsolidate și luminate, pentru
ca aspectul orașului să fie unul
cu totul și cu totul deosebit.
Rajasthan’s Legislative Assembly
este cel mai bun exemplu în
această privinţă, turiștii rămânând înmărmuriţi atunci când
văd, pentru prima dată, această
construcţie, mai ales pe timpul
nopţii.
Aici pot fi văzute mai multe
atracții turistice, dar pe mine
m-a încântat una din cele mai
frumoase imagini din Jaipur este
Hawa Mahal (Palatul Vânturilor),
cu o extraordinară faţadă cu
953 de ferestre înalte, folosite de
doamnele din palat pentru a privi
lumea exterioară fără a fi văzute.
Este atât de impunătoare și
frumoasă, încât îți este greu a-ți
mai lua privirea de la ea. Am făcut sute de fotografii (când cu
aparatul foto, când cu telefonul,
filmând în același timp).
De când am plecat de acasă
am fost hotărâtă ca ajunsă aici să
mergem călare pe elefant. Datorită traficului nu am ajuns în tinp
util la Fortul Amber - acolo unde
trebuia să mergem pe elefant
până sus. După cum am auzit,
apoi și văzut, pentru a proteja elefanții (unii spun că au voie să facă
3 ture, alții 5), încă nu știu care
este cifra exactă, cert este ca la
ora 13:00 când am ajuns noi, nu
mai era niciun elefant la poalele
cetății! Toți își încheiaseră norma, prin urmare se cam pierdea
farmecul la ceea ce ne-am dorit
foarte mult!
Am pornit la pas prin zonă
(taxiul ne aștepta cuminte în
par tea de nord a cetății) și am
ajuns în locul de unde elefanții
plecau. Ne-am uitat în stânga, în
dreapta, nici urmă de animăluţ.
Doar câteva persoane strângeau

O zi la Jaipur - orașul roz

mizeria ce rămăsese în urma
acestora.
Am observat doi băieți la vreo
25 de ani că se uitau la noi și
discutau reciproc. Nu i-am băgat
în seamă, dar unul dintre ei mai
tupeist, s-a apropiat de noi și ne-a
întrebat dacă nu dorim un tuktuk ca să ajungem undeva.
I-am spus că nu vreau un tuktuk, ci un elefant și mi-a zâmbit
oferindu-se să ne ducă, contra
sumei de 100 rupie (1,40€) unde
erau elefanții! Nu am știut ce să
fac! M-am uitat lung la Mihalea,
ne-am înțeles din priviri și am
acceptat oferta.
Ne-am urcat amândouă în tuktuk și duse am fost. Ne așteptam
ca după două-trei minute să ajungem la destinație, dar șoferul
nostru se îndrepta vertiginos spre
ieșirea din oraș. Am intrat un pic
în panică, nu știam unde vom
ajunge, dar ne-am păstrat optimismul și bună dispoziție pentru
a face haz de necaz.
După câteva minute bune,
acesta a virat brusc spre o Străduța
mică, care părea că duce nicăieri.

Nu am avut timp să reacționăm
bine, că am văzut o plancardă
enormă unde era desenat un elefant și pe care scria cu litere de-o
șchioapă că acolo se pot face
plimbări cu elefantul, picturi pe
ei și chiar dușuri reciproce.
Ne-a venit inima la loc, în aceeași secundă când am văzut că
din interiorul clădirii a venit un
domn bine făcut care ne-a invitat
înăuntru să ne prezinte ofertele
lor. Ne-a condus la o masă unde se
afla un album foto, arătându-ne
posibilitățile de a ne “juca” cu
unul din elefanții săi!
Am ales după o primă negociere varianta de a ne plimba 30
de minute prin zonă pe spatele
elefantului. De fapt, asta era și
scopul nostru. Ori că mergeam
spre Fort sau prin sătuc, nu conta.
Important era să fim cât mai
aproape de el. Această distracție
ne-a costat 2000 rupie (30 €) și
încă alte 200 rupie (3€) pentru 2
fotografii!
La început sfioase, un pic temătoare ne-am apropiat de imensul
animal, încercând să facem un

prim contact cu el, moment când
am fost rugate să ne urcăm pe
rampa de unde trebuia să ne căţărăm apoi în “colivia” bine amenajată de pe spatele elefantului...
Ce a urmat e lesne de înțeles! O
jumătate de oră unde Senzațiile
au fost destul de puternice, am
aflat că pe elefant îl chema Sheba
și că avea 30 ani!
Ne-am amuzat copios atunci
când ne-a stropit cu trompa încercând parcă a ne răcori de
căldură care ne dogorea.
Pot spune că această jumătate
de oră a fost apogeul zilei de
astăzi, iar această minunată
amintire va rămâne mereu în memoria mea vie.
Următoarea oprire a fost la ma
să, un restaurant recomandat de
șoferul nostru, pe care, în prealabil l-am rugat să ne ducă în
altă parte (la unul recomandat
de Anca Verma), după mai multe
încercări de a-l găsi, a renunțat!
Era deja ceasul trecut de 16:00
și stomacul meu își cerea tributul.
Simţeam că mă scurg de vlagă și
că nu mai am puterea de a face

alți pași. Am servit astfel masa
(din mica mea experiență) pot
spune că nu a fost unul din cele
mai bune locuri unde am mâncat,
dar după ce am plătit 770 rupie cam 13€, am plecat de acolo plină
de energie.
Ah! Să nu uit! Pentru prima
dată de când sunt în India, am
refuzat sticlele de apă aduse la
masă. Am comandat de această
dată apă minerală gazoasă, dar
sticlele erau atât de murdare, încât
nu se mai cunoștea culoarea lor.
Nu mai vorbesc că și conținutul
era schimbat la culoare. Am cerut
astfel o altă sticlă de apă plată care
s-a dovedit a fi perfectă.
Următorul popas a fost în piața
din Jaipur. Nu știu de ce, dar mă
atrag enorm locurile astea și aș
putea sta ore întregi acolo. Nu mă
plictisesc! În imensitatea culorilor
ce există, a miilor de produse de
tot felul, este imposibil să nu îți
găsești ceva.
Am făcut câteva cumpărături,
mai mult cadouri pentru cei
dragi și am plecat spre Delhi.
Era deja ora 19:00 când ne-am
urcat în mașină și am pornit spre
hotel. Doar că seara nu ne-a fost
prea prielnică! Cei aproximativ
250 km i-am străbătut datorită
aglomerației și mașinilor care
circulau în toate direcțiile, în mai
bine de 6 ore!!
Am putut vedea cum benzile de
circulație nu există pur și simplu,
mașinile mergeau pe sens opus
kilometri întregi, parapeți dintre
cele două benzi de circulație scoși
pentru a face loc mașinilor să își
schimbe direcția de mers, mașini
oprite în mijlocul drumului și
lista poate continua.
Ne-am amuzat copios, arătându-i șoferului nostru regulile de
circulație din Europa (mai precis
Germania) care i se păreau ieșite
din comun. Cum de se pot ţine
șoferii de benzile de circulație!?
Cum pot aceștia să meargă ordonat și să mai facă și loc mașinilor
de intervenție!?
Oboseala își spunea cuvântul.
Șoferul nostru dădea semne se
oboseală și făceam tot posibilul să
îl ținem treaz. La un moment dat
ne-am și amuzat spunând că dacă
adoarme, noi nu ne vom descurca
în traficul de aici, că mai bine
conduce el dormind decât noi
treze!
După o zi încărcată, am ajuns
extenuate la hotel, urmând ca
mâine să o luăm de la capăt.
Sau nu, vom continua ceea ce
am început. Este ultima zi în
Delhi, după care vom pleca spre
Mumbai.
Ionela van Rees-Zota
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În data de 2 mai 2018, noul responsabil
al Guvernului federal pentru viaţa
evreiască în Germania și combaterea
antisemitismului își începe mandatul
- o sarcină nu tocmai ușoară. Dar nici
o sarcină tocmai nouă pentru Klein:
înainte a fost deja însărcinatul special al
Ministerului Federal German de Externe
pentru relaţiile cu organizaţiile evreiești,
antisemitism și antiţigănism. În timp
ce acolo Klein a deţinut strict o funcţie
externă, activitatea sa de acum este extinsă
către interior: cea mai mare provocare a
noului său post constă, potrivit lui Klein, în
combaterea antisemitismului în interiorul
societăţii.
Ceea ce mulţi nu știu: Klein are o relaţie
deosebit de strânsă cu România, provenind
dintr-o familie de vază din Transilvania.
Bunicul lui, Fritz Klein, a plecat în 1922 de
la Sibiu la Berlin. În calitate de redactor șef
al Allgemeine Deutsche Zeitung, el a fost
unul dintre ziariștii marcanţi ai Republicii
de la Weimar, înainte ca în 1933, din cauza
unor articole critice referitoare la politica
externă a lui Hitler, să fie concediat și, mai
târziu, să moară într-un misterios accident
de călărie. Fiul său de cinci ani, tatăl lui
Klein, a fost trimis înapoi la bunicii de la
Sibiu, unde a mers la Liceul Brukenthal
și, mai târziu, a fost violonist în cadrul
orchestrei filarmonice. La vârsta de 25 de
ani, a plecat, în cele din urmă, în Berlinul
de est și, mai târziu, la Darmstadt, unde s-a
născut Felix Klein.
Componenta transilvană a fost foarte
prezentă în casa părintească, potrivit
lui Klein: sufrageria a fost decorată cu
ceramică și artizanat din Transilvania,
iar familia călătorea periodic în România.
Copil fiind, Klein era impresionat mai
ales de faptul că „din Germania mergeam
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Noul responsabil al Guvernului
german pentru combaterea
antisemitismului are origini
transilvănene
atât de departe cu mașina și deodată
ajungeam într-un loc în care toţi vorbeau
germană și unde locuiau multe rude deale noastre!” Într-adevăr, mulţi dintre cei
care poartă numele Klein în Transilvania
sunt înrudiţi cu Felix Klein: de exemplu,
Christoph Klein, fostul episcop al Bisericii
Evanghelice din România, traducătoarea
premiată Hermine Pilder-Klein sau
germanistul și istoricul emigrat în Austria,
Karl Kurt Klein.
Dintotdeauna lui Klein i-a plăcut în
mod deosebit faptul că în Tansilvania
convieţuiesc diferite culturi – un exemplu
în acest sens sunt formaţiile rome care
participau la nunţile tuturor etniilor și
sunt apreciate de toată lumea. „Și tatăl
meu a făcut parte pe vremuri, ca violonist,
din astfel de formaţii”, spune Klein. Din
această convieţuire pașnică a avut multe de
învăţat, și pentru sarcina lui actuală. Și deși
au trecut mai mulţi ani de la data ultimei
lui vizite la Sibiu, Klein spune: „România
nu-ţi mai iese din minte!”
Sursa: Reprezentanţele Republicii
Federale Germania în România

”Raftul de carte românească”
inaugurat în cadrul Consulatului General
cu ocazia Zilei Internaționale a Cărții
La 23 aprilie a.c. am iniţiat un nou proiect de promovare
și conservare a limbii și identităţii române în rândul
comunităţii românești din Bavaria.
Au fost inaugurate 2 micro-biblioteci cu literatură românească, cetăţenii români care ne vizitează având astfel
posibilitatea de a lectura în limba română, pe parcursul
perioadei de așteptare în cadrul oficiului consular.
Titlurile cuprind atât literatură română clasică (Eminescu,
Arghezi, Hașdeu, Caragiale, Creangă), cât și autori contemporani, în special autori de limba română care trăiesc în
Germania, ale căror texte sunt reunite în diferite numere
ale Revistei Apoziţia. În sălile de așteptare ale Consu latului
General al României la München puteţi, de asemenea,
viziona filme despre România și despre poporul român,
puteţi admira bustul poetului naţional Mihai Eminescu,
rea lizat de artistul münchenez de origine română Alexandru
Pană, mai exact mulajul original pe care sculptorul a turnat
două bronzuri, sau prezentarea fotografică a maestrului
Sergiu Celibidache, director muzical al Filarmonicii din
München în perioada 1979-1996.
Sursa: CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI în
München
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MIȘCARE STRATEGICĂ

Primarul Cherecheș a anunțat că va candida
la președinția Forumului Democrat German
Municipiul Baia Mare a îmbrăcat
sâmbătă, 28 aprilie 2018, haine de
sărbătoare. Peste 1.000 de băimăreni au
participat la manifestările organizate
cu ocazia Zilelor Comunității Germane care s-au desfășurat sub egida
„Freamăt de Primăvară”.
Printre ei s-a numărat și Cătălin
Cherecheș, primarul municipiului. Acesta
le-a vorbit celor prezenți despre proiecte
legate de comunitatea germană, dar a
făcut și un anunț interesant pentru scena
politică locală și poate chiar națională: va
candida la președinția Forumului Democrat German.
„Sunt hotărât să-mi depun candidatura
în momentul noilor alegeri la funcţia de
președinte al FDR. Consider că poate fi
o candidatură interesantă, dar și bine
venită”, a spus Cătălin Cherecheș, citat de
Agerpres.
În ceea ce privește proiectele care vizează
această parte a comunității băimărene,
recunoscută pentru diversitatea sa, primarul a arătat că dorește să aducă profesori
din Germania și Austria care să predea

 
   

în limba germană în singura unitate de
învățământ unde sunt clase cu predare în
această limbă.
„Am făcut pentru Forumul German
câteva lucruri care nu știu dacă se vor
întâmpla în istoria locală a acestui Forum.
Am arătat de-a lungul anilor că trebuie
să scoatem în evidenţă chestiuni care ţin
de spirit, de cultură, de mod de viaţă și
lucrul acesta s-a întâmplat prin prezenţa
în CL Baia Mare a membrilor FDR. Cred
că a venit momentul ca pașii pe care-i
face comunitatea germană să fie pași mai
concreţi, și îmi doresc un singur lucru;
îmi doresc să existe un sprijin strict din
perspectivă a informaţiei, pentru că
profesori din Germania, Austria mi-aș
dori să vină în Baia Mare. Nu trebuie să-i
plătească nici Ambasada Germaniei, nici
FDR, îi plătim noi ( primăria n.red). Dar să
știm unde-i găsim? Aștept de un an de zile
și nu se întâmplă acest lucru! „. a declarat
Cătălin Cherecheș, citează Agerpres
Mai mult, conform primarului, în viitor
ar putea fi înființat un liceu cu predare
în limba germană. În ceea ce privește
anunțul privind candidatura la președinția

Forumului Democrat German, primarul
a spus că își dorește ca organizația să fie
una de sine stătătoare și să nu depindă de
filialele din Satu Mare și Sibiu. La ultimele
alegeri, Cătălin Cherecheș a candidat din
partea Coaliției pentru Baia Mare, fiind
în trecut membru PNL, respectiv PSD.

Important de amintit ar fi că acesta a pus
mereu interesul comunității pe primul loc,
în detrimentul intereselor politice, fapt
pentru care a fost adesea ținta atacurilor
venite din diverse partide.
Sursa: http://www.actualmm.ro
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Îngerii noștri nu ne lasă niciodată...

Ce spun clienții
noștri despre noi?
„Suntem foarte mulțumiți de
Deutsche Vermögensberatung. Eram
sceptici la început, când a venit
consiliera la noi, însă după primele
30 de minute ne-am dat seama, că
era prima dată când nu ne-am simțit
presați și influențați. Deciziile le-am
luat singuri, doar am fost informați și
ajutați de către consilieră.
Am avut mari probleme cu completarea actelor oficiale de când suntem
în Germania și suntem extrem de
norocoși, că putem să apelăm cu orice
nevoie la cei care se ocupă de noi, mereu
primim ajutor, iar acest lucru înseamnă
foarte mult. Este esențial într-o țară
străină și conoștințe slabe de limba
germană de un astfel de sprijin. Este
o firmă care se implică atât în lucruri

Ce poate fi mai frumos decât
să vezi o mână întreagă de copilași care își doresc să danseze
jocuri populare românești,
care, chiar dacă abia au învățat
să meargă, știu să se miște pe
ringul de dans mai bine decât
ți-ai închipuit.
Este vorba de Grupa de dansuri
pentru copiii, AȘII ROMÂNI
JUNIORI ce a luat ființă la
mijlocul lunii ianuarie 2018, sub
patronajul Asociației DACIA e.V.
din Nürnberg - Președinte Ionela
van Rees-Zota, îndrumător coregraf Liliana Coconoiu.
La numai trei luni după înființarea grupei, copii au susținut primul spectacol deschis la invitația
Asociației AFRO- DEUTSCHE
din Nürnberg, Președinte Robert
Katianda, eveniment organizat
cu ocazia împlinirii a 10 ani de
existență a Asociației.
Am avut emoții enorme, toți
cei douăzeci de copiii îmi transmiteau starea lor, asta în afara
părinților care tremurau și aveau
lacrimi în ochi. Am putut citi în
ochii lor mulțumirea a ceea ce
copiii lor fac, dar mai ales recunoștința față de cel care a făcut ca
acest lucru să fie atât de repede
posibil, sponsorul nostru.
Totul s-a petrecut atât de rapid
și frumos, încât nici nu realizez
câteodată cum am reușit ca în
trei luni de zile, cu repetiții o dată
pe săptămână să ajungem atât
de departe. Așa cum știți, este
foarte greu să găsești oameni mari
care să se implice într-un proiect
trup și suflet, care să fie activi în
comunitatea românilor, oferind
ajutor celor care au nevoie. Noi
ne putem bucura că avem lângă
noi un înger protector, unul
care se implică în toate acțiunile
importante ale Asociației DACIA
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e.V., unul care nu lasă Proiectele
și visele noastre să se ruineze, iar
numele lui este Klaus Gross de la
Deutsche
Vermögensberatung.
Acesta, împreună cu echipa pe
care o conduce, oferă comunității
românești din zona Nürnberg nu
numai consultanțe financiare, ci
și mult ajutor. Aici putem menționa îndrumările zilnice pe care
aceștia le oferă celor noi veniți în
Germania și nu numai, implicarea
în multe proiecte ale Asociației
DACIA, prin sponsorizarea grupei
de dansuri pentru copii AȘII
ROMÂNI JUNIORI cu treizeci
de costume populare pentru copii și două pentru coregraf și
fondatorul grupei. Participarea
la Televiziunea română internațională, sponsorizarea prin participarea activă la unele evenimente
organizate în zonă și lista poate
continua. Nu trebuie omis faptul
că a fost prezent alături de noi, încă

de la începutul existenței Asociației,
fiind totodată și membru de onoare
al acesteia. Nu îmi amintesc faptul
să fi spus vreodată „nu“ atunci când
i-am cerut să se implice în vreun
proiect, acceptând cu plăcere de
fiecare dată implicarea în acțiunile
pe care le organizam.
Rar am întâlnit oameni care
să-și răpească atât de mult timp
din cel care și așa este destul
de încărcat, pentru a se implica în acțiuni unde poate să ajute comunitatea română din
Nürnberg și nu numai.
Ai nevoie de un om de încredere și cuvânt, pe care te poți baza
la orice oră? Cine nu și-ar dori
să fie într-o echipă de succes ca
acestuia? Cine nu și-ar dori să aibă
parte de cele mai bune consultanțe
financiare din zonă? Cine nu șiar dori să poată apela la omul lui
de încredere oricând și pentru
aproape orice problemă? ACUM

ai această posibilitate și te poți
bucura că totul se face în limba
ta maternă. Aș putea să te ajut
chiar eu. Contactează-mă și îți voi
organiza o primă întâlnire, unde
vei putea face cunoștință cu echipa
noastră. Numărul de telefon îl poți
găsi în căsuța redacțională.
Trebuie să recunosc că întotdeauna am reușit să atrag alături de mine oamenii care sunt
pozitivi, care au o gândire sănătoasă și sunt deschiși să ajute pe
cel de lângă ei. Am o echipă atât
de frumoasă, oameni care nu își
pun niciodată întrebarea: „ eu
ce primesc dacă fac acest lucru“,
oameni care fac ceea ce fac din
dragoste pentru cel de lângă el/ ea.
Mulțumesc pe această cale
tuturor celor care se implică în
activitățile noastre personal și
sper din tot sufletul să fim cea mai
mare și unită familie din zonă.
Ionela van Rees- Zota

importante pentru trai (asigurări de
orice tip, pensii private, conturi de economii etc.) cât și în activitățile de care
are nevoie sufletul nostru. Este sponsorul principal al grupei de dans Așii
Români Juniori, înființat de doamna
Ionela van Rees Zota. Acești oameni
fac tot posibilul de a duce mai departe
tradiția și cultura română, să putem
arăta și aici, într-o țară străină, cine
suntem noi cu adevărat. Chiar recent
am primit costumele populare pentru
toți copiii din grupa de dans, lucru de
care suntem atât de mândri.
Este un impuls foarte mare pentru
părinți să rămânem motivați și să
motivăm copiii la rândul nostru.
Probabil nu toată lumea are suficienți
bani de investit în dans și tradiții,
chiar dacă și-ar dori și este important,
dar primind un ajutor din partea unei
firme renumite, ne umple de curaj, nu
ne simțim singuri și poate, cine știe
Așii Români Juniori vor fi cunoscuți
la nivel internațional. Suntem foarte
recunoscători că avem posibilitatea de
a avea un consilier financiar alături de
noi, pe care îl recomandăm cu drag și
încredere mai departe“.
Silaghi Imola și Cornel Gabriel
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Punerea Pietrei Sfințite în absida noului
Așezământ Bisericesc Ortodox din München
Europei Centrale și de Nord, PS Dr.
Sofian Brașoveanul, Episcop Vicar al
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a
Germaniei, Austriei și Luxemburgului,
alături de un sobor de preoți din
Arhiepiscopie, alături de reprezentanți ai
Bisericii Grecești și ai cele Sârbe, precum
și reprezentantul Bisericii Evanghelice
Luterane din München. Printre oficialităţile bavareze prezente s-au numărat:
Josef Schmid, primarul orașului München
și Herzog Franz al Bavariei, moștenitorul
Casei de Wittelsbach.

La data de 21 aprilie a.c., a avut loc
Ceremonia de punere a pietrei de
temelie sfințită de Prefericitul Părinte
Daniel la 11 septembrie 2011, în absida
centrală a construcției Centrului
Bisericesc Episcopal din München,
în cadrul unui eveniment ce a reunit
oficialitățile locale din landul Bavaria,
alături de ierarhii bisericii române și
membri ai comunității românești din
München și împrejurimi.
Din partea Consulatului General
München a participat doamna Ramona
Chiriac, consul general, iar din partea
Amba sadei domnul Iulian Costache, ministru consilier. Complexul Bisericesc
de la München va reuni o biserică cu
o arhitectură deosebit de expresivă, ce
îmbină elemente de tradiție românească și
modernitate a arhitecturii bisericești, un
Centru comunitar-parohial, o bibliotecă
și reședința Episcopală, toate reunite
sub semnătura unei echipe coordonate
de Arh. Șerban Sturdza, președinte al
Dragii mei, ne aflăm la începuturi. Început de Post (al Învierii Mântuitorului Iisus Hristos), început de iubire (fie mult
galonata Valentine’s Day sau
Dragobetele românesc), început
de primăvară (1 Martie), început de viaţă (ghioceii), început
de desăvârșire (8 Martie – Ziua
Femeii). Toate acestea fac trimitere la iubire. De ce? Fiindcă pui
început bun atunci când iubești:
Și a privit Dumnezeu toate câte
a făcut și iată erau bune foarte
(Fac. 1, 31). Că doar din iubire
Le-a creat!
Iată, noi ne situăm mereu, în
fiecare etapă a vieţii noastre, între vechi și nou, între tradiţie și
inovaţie, între statornicie și futurism (n.n. viitor). De fapt aceasta
este ciclicitatea vieţii omenești,
dar, de fiecare dată, la fiecare
generaţie, vorbim de trecut, de
prezent sau de viitor. Și, totuși,
ceva rămâne constant: iubirea!
Bineînţeles că putem vorbi de ea
fie la trecut, fie la prezent sau la
viitor. Ceea ce contează e faptul
că ea rămâne prezentă, fie că vorbim de timp, fie că vorbim de om
sau sentiment.
Pentru că am adus vorba de începutul Postului, vreau să semnalez un obicei devenit tradiţie,
petrecut la prinderea postului, în
Uioara de Jos – cartier al orașului Ocna Mureș –, dar în zonele
limitrofe ale acestuia (Micoșlaca,
Cisteiu de Mureș, Uioara de Sus,
etc.). Practic: se aprind făclii și se
compun strigături comice pentru
oamenii gospodari, leneși, irascibili, etc., dar și legate de compor-

Evenimentul a fost completat cu o Agapă
a comunității române din zona Bavariei,
unde participarea largă a comunității
românești a confirmat sprijinul și interesul
acesteia pentru edificarea unui astfel
de ambițios proiect cultural-spiritual
românesc în capitala Bavariei, care va servi
comunitatea românească.
Ordinului Arhitecților din România
și membru corespondent al Academiei
Române.

În cadrul evenimentului a fost oficiată
o slujbă religioasă la care au participat
IPS Dr. Serafim Joantă, Mitropolit al

Sursa: CONSULATUL GENERAL AL
ROMÂNIEI în München

Omul – între tradiţie și inovaţie
tamentul sau caracterul fetelor de
măritat sau al flăcăilor de însurat.
Acum gospodinele coc plăcinte
pentru participanţi, că, de! doar
e prinderea Postului! Bucuria interacţiunii dintre oameni este de
fapt pricipalul obiectiv. Dacă, în
trecut, această tradiţie devenise o
regulă, astăzi, crezând sau nu, se
încearcă, și cu ajutorul ei, dezlipirea omului de televizor, telefon,
internet și cooptarea lui în comunitate!!!
De fapt comunitatea înseamnă
comuniune, alungarea egoismului, acceptarea celuilalt așa cum
este sau chiar șlefuirea lui (în
timp!!!). Înseamnă îndrăgostire,
nu în sens carnal, fizic, ci sufletește. Oare nu asta e și ideea celor
două „sărbători” ale îndrăgostiţilor, Valantine’s Day sau Dragobete? Și, culmea, tot în ajun de Primăvară sunt amândouă?!?! Dacă
prima este una adoptată – asta nu
înseamnă că e rea! –, cealaltă, autohtonă, ne frizează memoria în
legătură cu portul naţional, iia,
(care prin albul ei ne trimite cu
gândul la puritate), cu cununile
de flori de pe creștetul fetelor,
etc. Până și Dreptul Solomon,
exprimându-se simbolic, afirmă:
Femeia virtuoasă este o cunună
pentru bărbatul ei, iar femeia
fără cinste este un cariu în oasele
lui (Pilde 12, 4).
Și pentru că începutul Postului
Învierii coincide, în cele mai multe cazuri, cu începutul Primăverii,

mergem cu gândul la viaţă, sau,
cel puţin, la înnoirea ei. Așadar,
fie că ne referim la prima lună a
anotimpului primăvara – Martie –, fie că vorbim de Hristos,
gândul nostru, și într-un caz și
în celă lalt, se metamorfozează în
ideea Vieţii ( naturii sau Veșnice).
Cred că există o legătură intrinsecă între natură și om, pe această
linie a vieţii. Dacă noi ne bucurăm de apariţia primilor ghiocei
în luna Martie, pe care apoi îi dăruim cu drag persoanei iubite, o
facem tocmai pentru că, în sinea
noastră, ei semnifică noul, viaţa.
Nu numai revitalizarea naturii
ieșite din hibernare, ci și a conștiinţei noastre. Ziua de 1 Martie sau
ghioceii, fie numai gândindu-ne,
ne trezesc la viaţă. Aduc în mintea noastră ideea reconcilierii, a
fraternităţii, a binelui, a frumosului, a extazului existenţial. Toate acestea decurg din existenţa
însăși a lui Dumnezeu în viaţa
noastră: Apoi a zis Dumnezeu:
„Să dea pământul din sine verdeaţă: iarbă, cu sămânţă într-însa, după felul și asemănarea ei, și
pomi roditori, care să dea rod cu
sămânţă în sine, după fel, pe pământ!” Și a fost așa. / Pământul a
dat din sine verdeaţă: iarbă, care
face sămânţă, după felul și după
asemănarea ei, și pomi roditori,
cu sămânţă, după fel, pe pământ.
Și a văzut Dumnezeu că este bine
(Fac. 1, 11-12).
Și iată-ne ajunși la începutul

desăvârșirii noastre: Și a făcut
Dumnezeu pe om după chipul
Său; după chipul lui Dumnezeu
l-a făcut; a făcut bărbat și femeie.
/ Și Dumnezeu i-a binecuvântat,
zicând: „Creșteţi și vă înmulţiţi și
umpleţi pământul și-l supuneţi;
și stăpâniţi peste peștii mării,
peste păsările cerului, peste toate
animalele, peste toate vietăţile ce
se mișcă pe pământ și peste tot
pământul!” ... Și a privit Dumnezeu toate câte a făcut și iată
erau bune foarte ( Fac. 1, 27-28,
31). Așa cum enumeram la început, Ziua de 8 Martie, este una pe
care o păstrăm în inima noastră
cu mult drag. Fiindcă face trimitere la femeia cea mai dragă din
viaţa noastră – mama sau soţia.
Cel puţin, fără să fiu maliţios, eu
așa o știu: o zi în care este cinstită femeia căsătorită. Sau poate că
gândul meu este unul mult prea
tradiţionalist. Repoziţionând femeia acolo unde îi este locul, fie
că ne referim la suflet sau la tumultul vieţii, nu facem altceva
decât să îi aducem, chiar și numai prin această zi de 8 Martie,
prinos de mulţumire pentru existenţa ei în viaţa noastră. Există o
simbioză între Dumnezeu, ca și
Creator, și femeie: Și a zis Maria:
Mărește sufletul meu pe Domnul. / Și s-a bucurat duhul meu
de Dumnezeu, Mântuitorul meu,
/ Că a căutat spre smerenia roabei Sale. Că, iată, de acum mă vor
ferici toate neamurile. / Că mi-a

făcut mie mărire Cel Puternic și
sfânt este numele Lui. (Luca 1,
46-49). Această legătură a fost
foarte bine surprinsă de către Părintele Ghelasie Gheorghe de la
Frăsinei în cartea „Chipul omului”, (Ediția I, Editura Platytera,
București, 2014, pp. 15-16), unde
zice: „Omul nu este creat nici din
sufletul și nici din trupul părinților, ci doar din actul divin, care
„leagă” Chipul creației Sale și de
o continuitate de naștere a lumii.
Cele create nu se pot „autocontinua” din propria lor ființialitate,
ci doar prin actul divin și prin
prezența actualizării actului divin ce se continuă la nesfârșit”.
Chiar dacă nu simţim această
legătură, ea este reliefată în viaţa
de familie prin nașterea de prunci. În acest sens, Părintele Arsenie Papacioc afirmă în cartea
sa „Despre armonia căsătoriei”
(Editura Elena, Constanța, 2013,
p. 41): „Iubirea răspunde la toate
întrebările: iubirea aduce prunci,
care dau valoare nemaipomenită
căsniciei; zâmbetul lor, creează
unitate nezdruncinată familiei”.
Așadar fie că vorbim despre
natură, fie că vorbim despre om,
și implicit despre Dumnezeu,
existenţa sacralităţii este una
esenţială în actul metamorfozării. Și, deci, în cel al apariţiei, sau
re-apariţiei, vieţii. Nouă nu ne rămâne decât să împlinim cuvintele
Mântuitorului Hristos: Daţi deci
Cezarului cele ce sunt ale Cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt
ale lui Dumnezeu (Matei 22, 21)!
Pr. Constantin Purcaru
Parohia Ortodoxă Română
Uioara de Jos II
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Copii din ciclul primar în limba germană riscă
să rămână fără loc la gimnaziu în Sibiu
Deputatul FDGR: ”Statul Român nu face niciun efort
pentru formarea cadrelor în limba germană!”
Aproximativ 30 de elevi din
școlile cu predare în limba
germană, din Sibiu, care în
anul acesta școlar finalizează
ciclul primar și trec la gimnaziu, riscă să rămână fără
un loc în clasa a V-a la învățământul de stat în limba
germană.
Învățământul în limba germană maternă, extrem de căutat
în orașe ca Sibiu sau Timișoara
se confruntă cu o criză mare
a cadrelor didactice, la care se
adaugă lipsa oricăror eforturi
ale autorităților pentru a susține
formarea de profesori care
să predea în școlile în limba
germană.
Inspectorul școlar general
al județului Sibiu, Ștefan Firu,
directorul Colegiului Național
Samuel von Brukenthal, Monika
Hay, și deputatul Forumului
Democrat al Germanilor din
România, vorbesc despre lipsa
acută de profesori pentru școlile
germane. Părinții copiilor s-au
întâlnit deja cu conducerea
Inspectoratului Școlar și a
școlilor.

Lipsa profesorilor
- problemă tot mai
mare
Situația fără precedent este
generată de faptul că în urmă
cu cinci ani, când acești copii
au intrat în clasa pregătitoare,
efectivul claselor a fost mărit, și
față de 25 de elevi, cât era norma,
clasele au avut câte 30 de elevi și
chiar mai mult. În această situație
se află elevi ai Colegiul Național
Pedagogic ”Andrei Șaguna”, ai
Școlii Gimnaziale Nr. 2 și ai Școlii
Gimnaziale Nr. 18, cu predare
în limba germană și care vor
trebui, la finalul anului școlar,
să dea o testare în scris pentru a
ocupa un loc la Colegiul Național
Brukenthal, în clasa a V-a.
Problema apare din cauza
faptului că toți copiii care termină
clasa a IV-a în școli care nu au
gimnaziu în germană, ar forma,
teoretic, patru clase de a V-a. În
Colegiul Brukenthal, însă sunt
doar trei clase de a VIII-a care vor
încheia ciclul școlar anul acesta,

motiv pentru care conducerea
Colegiului Brukenthal spune că
poate forma doar trei clase a V-a.
”Am luat decizia de a forma trei
clase a V-a din motive care țin
de încadrarea cadrelor didactice.
Anul acesta absolvă trei clase a
VIII-a și pentru alte trei clase a
V-a putem asigura absolut onorabil personalul didactic. Dacă
am forma încă o clasă am fi în
situația de a nu avea profesori
care să predea în limba germană,
iar noi ne dorim să păstrăm
standardul ridicat pe care încă
îl mai avem, să ne menținem
standardele astfel încât să fim
competitivi și atractivi”, spune
prof. Monika Hay, directorul
colegiului Național Brukenthal.
Directorul Hay explică faptul că
deja situația este una critică, sunt
profesori care predau anumite
discipline în limba română, sunt
profesori care se vor pensiona anii
acești și, deși există parteneriate
cu Germania, prin care profesori
nemți vin aici, acest lucru nu
reușește să suplinească lipsurile.
Directorul Colegiului sibian
spune că și în Germania există
criză de profesori și spre exemplu
landul Westfalia are un deficit de
2.000 de cadre didactice, motiv
pentru care nu sunt foarte mulți
cei care aleg să vină în România.
Pe de altă parte, numărul absolvenților de facultate care aleg să
predea în școli este tot mai mic,
pentru că cei care urmează studii
în limba germană sunt atrași spre

mediul privat, mult mai ofertant
din punct de vedere financiar și
nu numai.
”Trebuie să ai vocație pentru
această meserie, trebuie să îți
placă”, spune Monika Hay, dând
exemplul unui profesor care
lucrează poate 18 ore pe săptămână, dar pentru fiecare astfel
de oră trebuie să se pregătească
cel puțin câte o oră în plus, totul
pentru un salariu derizoriu, în
fond.
Ștefan Firu, inspectorul școlar general al Inspectoratului
Școlar Sibiu, spune și el că cea
mai mare problemă este cea a
cadrelor didactice. ”Nu sunt profesori pentru predare în limba
germană, de la Brukenthal pleacă
unii dintre profesori în pensie și
nu vor veni alții în locul lor. Este
o problemă uriașă cu cadrele
didactice”, spune prof. Ștefan
Firu.

Părinții, între
memorii și petiții,
sperând la un loc
pentru copii
La rândul lor, părinții au scris
memorii pe care le-au adresat
Inspectoratului Școlar Sibiu și
Colegiului Național Brukenthal,
prin care cer găsirea unor soluții.
Ei au semnat un memoriu
”privind ajustarea Planului de
școlarizare pentru anul 2018 /2019
cu suplimentarea numărului de

clase, care să permită existența
a patru clase (120 locuri) pentru
asigurarea continuității accesului
la învățământ în limba germană
a absolvenților clasei a IV a
proveniți din Colegiul Național
Pedagogic ”Andrei Șaguna (30
elevi)”, Școala Gimnazială Nr. 2
(62 elevi) si Școala Gimnazială
Nr. 18 (36 elevi), instituții de
învățământ care nu au clase de
gimnaziu cu predare în limba
maternă (germană)”.
Mulți dintre ei se tem că în
urma testării pentru a ocupa
un loc la Colegiul Brukenthal
este posibil să nu obțină un loc
aici și copiii nu vor mai avea
posibilitatea să urmeze școala în
limba germană.
”Având în vedere că, la
începutul învățământului primar
(clasa 0) s-au format 4 clase primare cu mai mult de 25 elevi /
clasă, (fiind aprobat de către ISJ
Sibiu un număr de 32 de elevi/
clasă, încă de la înființarea acestor clase), că pe parcursul celor
5 ani de studiu, inclusiv pe
parcursul anului școlar 2017/2018
au fost aprobate transferuri în
aceste clase de la școli care puteau asigura și învățământ
gimnazial în limba germană,
suntem în situația în care nu își
vor putea continua studiile gimnaziale în limba germană în
cadrul Colegiului Național Brukental, decât 90 de elevi din cei
128 de elevi proveniți din cele
trei școli, fără a există o soluție

pentru elevii care exced celor 90
de locuri”, scriu părinții în petiția
respectivă.
Deputatul FDGR: Copiii au
dreptul să continue în limba
germană
Deputatul Forumului Democrat al Germanilor din România,
Ovidiu Ganț, spune că autoritățile
trebuie să găsească o soluție pentru
această situație. ”Eu cred că pentru
toți absolvenții de clasa a IV-a
limba maternă din municipiul
Sibiu trebuie să existe posibilitatea
de a continua studiile în clasa a
V-a, fie la Colegiul brukenthal,
fie la o altă școală care asigură
această formă de învățământ, dacă
părinții consideră acest lucru, pe
considerentul că învățământul
este obligatoriu și odată început
într-o formă de școlarizare trebuie
să fie continuat în aceeași formă,
urmând ca Inspectoratul Școlar,
împreună cu conducerea unităților
de învățământ implicate să convină care ar fi soluțiile potrivite
pentru orașul Sibiu”, a declarat
Ovidiu Ganț.
El a dat exemplul orașului
Timișoara, unde pe lângă Liceul
Nikolaus Lenau, care are clase
cu predare în limba germană,
s-a format o secție germană la
Colegiul Național Bănățean,
cele două unități de învățământ
fiind situate în zone diferite ale
orașului, astfel încât elevii să aibă
acces de oriunde.
”Statul român nu depune
niciun efort pentru formarea de
cadre didactice în limba germană,
apare o lipsă de cadre didactice
pe care nici sprijinul Germaniei
în această privință nu o poate
suplini”, spune Ovidiu Ganț.
În orașe ca Sibiu sau Timișoara,
învățământul în limba germană
este încă puternic și extrem de
căutat, însă de ani de zile sistemul
se confruntă cu sincope și
lipsuri mari. Spre exemplu, lipsa
manualelor pentru predare în
limba germană a fost ani de zile
o problemă nerezolvată, cadrelele
didactice neavând efectiv manuale actualizate în funție de
programa școlară și fiind nevoite
să improvizeze pentru a putea
lucra la clasă.
Sorana MAIER BITU
Sursa: http://www.tribuna.ro

