ªi vocea ta
poate fi auzitã!
Ziar distribuit în Belgia, Austria,
Ziar distribuit în Belgia, Austria,
Elveţia, Germania, Franţa și Olanda

Elveþia, Germania ºi Olanda

Erscheint in: Belgien, Österreich,
Erscheint in: Belgien, Österreich,
Switzerland, Deutschland, Frankreich
Switzerland,
Deutschland
und Niederlande
und
Niederlande
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În a doua jumătate a lunii Decembrie, la Nürnberg se va deschide

UN NOU MAGAZIN DE PRODUSE AUTOHTONE ROMÂNEŞTI

După jumătatea lunii Decembrie, la Nürnberg
se va deschide un nou magazin cu produse
tradiționale românești. Cine se află în spatele
acestei afaceri, de cât timp sunt pe piață
și care sunt scopurile lor, aflaţi în materialul
publicat în pagina 9.

INTERVIU. Liviu Valenas și clubul
explorărilor duse la extrem
pagina 20

Portretul psiho-antropologic
pagina 28
al marilor dictatori

Piaţa unică
europeană
și 5 noi lideri
europeni pagina 11
BELGIA. Evenimente
cultural-academice
de marcare
a Centenarului
Marii Uniri
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Starten Sie als Vermögensberater
in unserem Team.
Büro für
Deutsche
Vermögensberatung

Klaus Gross
Deutsche
Vermögensberatung
Vermögensaufbau für jeden!

Limbacher Str. 25
91126 Schwabach
Telefon 09122 1888511
Klaus.Gross@dvag.de
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O delegație a MRP în dialog cu reprezentanți ai asociațiilor
românești și ai autorităților locale din München
O delegație a Ministerului pentru
Românii de Pretutindeni s-a întâlnit
luni, 29 octombrie, cu mediul aso
ciativ românesc din Bavaria și cu
oficiali din cadrul administrației
locale în cadrul unei vizite de lucru la
München.
La întrevererea cu membrii comunității,
organizată la sediul Consulatului General
al României la München, au luat parte 8
asociații și organizații ale românilor din
regiune, precum și reprezentanți ai massmedia în limba română. Principalele as
pecte discutate au ținut de finanțările
nerambursabile ofe
ri
te de MRP și de
procedurile necesare pentru obținerea
du
rilor destinate proiectelor mediu
fon
lui asociativ, ale mass-media sau clerului
românesc de peste hotare.
Secretarul general Alina Hagima a
prezentat, de asemenea, activitatea minis
terului, prioritățile și proiectele derulate în
cursul anului. În plus, i-a informat pe re
prezentanții mediului asociativ cu privire

la consultanța pe care experții MRP o vor
acorda, la începutul anului 2019, pentru
ca organizațiile și asociațiile care doresc
să obțină finanțare din partea MRP să se
familiarizeze cu procedurile și elementele
importante ce țin de alcătuirea unui proiect
eligibil. Nevoile în creștere ale comunității
românești din Bavaria, care devine tot mai
numeroasă, sprijinul și atenția necesare din
partea autorităților române au reprezentat,

de asemenea, o temă de discuție în cadrul
întrevederii.
Agenda vizitei de lucru a inclus și o
întâlnire cu președintele Consiliului
Director pentru Migraţiune al oraşului
München, Dimitrina Lang. În cadrul
discuțiilor, a fost apreciată calitatea relaţiei
bilaterale, precum și reluarea lucrărilor
Comisiei Mixte România-Bavaria, în
noiembrie 2017, după o pauză de 5 ani și

Sărbătoriți cu MoneyGram 100 de ani de la Marea Unire!
Pentru MoneyGram tradiţiile româneşti au o
semnificaţie deosebită – anul acesta în special
Centenarul Marii Uniri reprezintă pentru noi un
subiect de mare importanţă. Şi chiar dacă în ultimii
100 de ani multe s-au schimbat, DORUL rămâne
o componentă esenţială a sufletului românesc. Cu
susţinerea Consulatului României la München,
precum şi cu cea a Ambasadei României la Berlin,
MoneyGram vă invită la două evenimente festive.
MÜNCHEN
Când? 3 decembrie 2018, începând cu orele 18:30
Unde? Hanns Seidel Stiftung, Lazarettstraße 3,
80636 München
BERLIN
Când? 29 noiembrie 2018, începând cu orele 12:00
Unde? Ambasada României, Dorotheenstraße 62
- 66, 10117 Berlin
Motto-ul evenimentelor: „Uniți de același dor de

100 de ani”. Lucrurile se schimbă în timp, însă nu și
dorul din sufletul românilor. Haideți să sărbătorim
împreună!
Echipele locale MoneyGram vă aşteaptă pline de
bucurie să celebrăm împreună cultura românească
în Germania. Vizitatorii celor două evenimente
sunt aşteptaţi cu un program distractiv pentru mic
şi mare, care cuprinde, între altele, dar nu numai,
trupe româneşti de muzică şi de dans. Bineînţeles că
nu vor lipsi nici gustările şi băuturile specifice. În
afară de acestea, există posibilitatea de a vă informa
direct de la sursă cu privire la posibilităţile pe care vi
le oferă MoneyGram pentru susţinerea financiară a
familiei şi prietenilor din România, dar şi cu privire
la iniţiativele companiei noastre în folosul diasporei
româneşti din Germania.
Pentru
informaţii
suplimentare
despre
MoneyGram vizitaţi: moneygram.de

Deschiderea oficială a Zilelor Culturii Române
la München, 27.10.2018
De la stânga la dreapta: Claudiu Florian, directorul Institutului Cultural Român din
Berlin, Geo Goidaci, artist plastic și sculptor, Brigitte Drodloff, președintele GeFoRum,
organizatorul festivalului, Lilla Boglarka Debelka, secretar de stat în cadrul Ministerului
pentru Românii de Pretutindeni, Iulia-Ramona Chiriac, Consulul General al României la
München, Christoph Stöckle, director în cadrul Cancelariei de Stat a Landului Bavariei,
Herta Daniel, Președinta la nivel federal a Asociației Sașilor Transilvaneni din Germania.

speranța unei noi reuniuni în cursul anului
următor, în Bavaria.
Secretarul general Alina Hagima a
salutat foarte buna integrare a comunităţii
româneşti care trăieşte şi munceşte în
München, subliniind că datele statistice
indică faptul că românii vin în Germania
pentru a munci şi a studia, iar cazurile
speciale trebuie abordate ca atare.
Reprezentantul MRP s-a referit și la
interesul ministerului de a face demersuri
pentru ca limba română să poată fi
studiată în cât mai multe instituții de
învățământ din statele și zonele unde există
o comunitate semnificativă de conaționali.
De asemenea, a fost evocată relația foarte
bună pe care Consiliul Director pentru
Migraţiune al oraşului München o are cu
Consulatul general al României și care
reprezintă o bază solidă pentru schimburi
de bune practici și viitoare colaborări în
realizarea de proiecte destinate păstrării și
promovării culturii și identității românilor
din zonă.
Sursa: http://www.mprp.gov.ro
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Întâlnire românească la München, în Germania

Luni, 29 octombrie 2018,
la ora 11.00, la Consulatul
General al României de la
München (consul general:
Iulia Ramona Chiriac) a
avut loc o „masă rotundă”
pe teme de actualitate
românească în Germania.
Au fost invitate toate
asociaţiile de profil din zona
de sud a Germaniei şi alături
de alte asociații românești
și săsești, au fost prezenţi
reprezentanţii Centrului
Cultural Româno-German
„Dumitru-Dorin Prunariu”
din Nürnberg, în fruntea
delegaţiei fiind preşedinta
Ionela van Rees-Zota. La
masa discuţiilor s-au aflat şi
reprezentanţii Ministerului
pentru Românii de
Pretutindeni, cu prezenţa
benefică a doamnei secretar
general Alina Hagima.

De menţionat că, în zona de sud
a Germaniei, în landul Bavariei,
trăiesc peste 500.000 de români,
dar există şi o prezenţă solidă a
membrilor minorităţii germane
originari din România.
Se mai spune că, în toată
Germania, trăiesc aproximativ
900.000 de cetăţeni români, iar
numărul lor este în creştere!
În acest context, tema dis
cuţiilor purtate la „masa rotundă”
de la München a avut următoarele
direcţii sociale prioritare:
- Situaţia românilor care nu au
adăpost;
- Situaţia românilor care nu au
de lucru;
- Modul cel mai uşor accesibil
pentru integrarea acestora
şi pentru învăţarea limbii
germane.
Prezentă în fruntea delegaţiei
venită de la Nürnberg, jurista şi
jurnalista Ionela van Rees-Zota,
nimeni alta decât Directorul
Fon
dator al Centrulul Cultural
Româno-German
„DumitruDorin Prunariu” şi managerul
general al ziarului „Vocea Ta” și al
Agenției de Presă „Așii Români”,
ne-a detaliat: „Întâlnirea de la

Consulatul General al României
de la München a fost un câştig
pentru noi toţi, problemele
puse în discuţie fiind extrem de
importante şi de mare actualitate
pentru românii din Germania şi
din Europa. S-a mai vorbit, de
asemenea, despre modalităţile şi
criteriile depunerii Proiectelor,
menţionându-se în acelaşi timp că
există posibilitatea ca Ministerul
Românilor de Pretutindeni să
ajute Asociaţiile cu materiale pro
moţionale, costume populare, re
chizite şcolare etc.
De asemenea, s-a apreciat fap
tul că în cadrul Centrului nos
tru Cultural de la Nürnberg se
or
ganizează diverse cursuri de
limba română, limba germană,
limba engleză. Pot să vă spun că
doar într-o singură săptămână
au trecut pragul Centrului un
număr de peste 100 persoane, cu
di
ferite probleme personale sau
colective, cărora noi le acordăm
tot sprijinul de care dispunem.
Din cele 106 persoane care au
venit la Centru, 12 au locuri
de muncă, 45 sunt încadrați la
cursul de limba germană,13 au
beneficiat de consultanţă juridică,
18 au beneficiat de consultanţă
la nivel general, 8 au beneficiat
de consultanţă psihologică și
restul de 10 persoane au fost cu
probleme diverse. Iată un început
promițător! S-a demonstrat astfel
că Centrul nostru are căutare
la românii din Diasporă! Mul
ţu
mesc pe această cale tuturor
persoanelor care fac voluntariat
în cadrul centrului!”.
Vă mai informăm că, din
de
legaţia Centrului Cultural
Româno-German
„DumitruDorin Prunariu”, inaugurat pe 6
octombrie 2018 la Nürnberg, în
landul Bavariei, în prezenţa sin
gurului cosmonaut al României,
cel care dă, de altfel, şi numele
locaţiei, au făcut parte Ionela van
Rees-Zota, Berthold Staicu, Zoly
Mihai, Natalia Panţa-Glöckner,
Daniela-Anca Caba, Alexandra
Elena Stroia, Eugen Kamp,
Heinrich
Schoster,
Monica
Buchfelder, Ramona Roşu.

Ionela van Rees-Zota:
O româncă şi un OM cu
inimă mare!
În final, acelaşi OM cu inimă
mare, românca Ionela van ReesZota, soţie şi mamă a trei copii
minunaţi la Nürnberg, ne-a mai
declarat: „61 de copii au nevoie
de încălțăminte și îmbrăcăminte!
Nu ar strica și ceva alimente! Am
dat de puţine zile startul unei
campanii aici, în Germania, unde
vom strânge pentru acești copii
din România ceea ce le trebuie!
Donațiile se pot aduce la adresa:
Petersauracher Str 47 - Centrul
Cultural Româno-German din
Nürnberg, până pe 7 noiembrie
2018, de luni - sâmbătă, între
orele 10:00 şi 14:00. Se pot aduce
şi după ora 14:00, dar sunând în

prealabil la numărul de telefon
01603373128. Vă mulțumin an
ticipat pentru ajutorul acordat!”.
Despre activitatea voluntară a
se
Ionelei van Rees-Zota în diver
acţiuni de promovare a comunităţii
române din Germania, inclusiv
pe TVR Internaţional şi în massmedia din Nürnberg, re
centele
postări de pe „Facebook” sunt de
bun augur, după cum urmează:
Alexandra Elena Stroia: „Eşti cea
mai tare Ionela şi sunt mândră
că fac parte din echipa ta. Ai
toată consideraţia noastră
pentru tot ceea ce faci pentru
semeni şi nu numai!”;
Lucian Celmare: „Bunul Dumne
zeu să o întărească pe Ionela în
tot ceea ce face! Cu siguranţă
are şi satisfacţii sufleteşti. Mult,
mult succes şi numai bucurii!”;
Andreea-Laura Novac: „Felicitări

suflet minunat care ești ală
turi de noi toți, care suntem
plecați din țara noastră dragă,
România. Bunul Dumnezeu să
îți deie putere și să reuşeşti în tot
ceea ce ți-ai propus, Ionela!”.
Ghiţă Bognar: „Foarte frumos
Ionela, suntem mândri de
tine!”.
Păstrând proporţiile de ri
goare, putem remarca faptul că
activitatea româncei din Ger
mania, Ionela van Rees-Zota, în
sprijinul semenilor, poate fi ase
mui
tă la un moment dat chiar
cu munca voluntară depusă la
în
ceputul secolului trecut, de
Regina Maria a României, cea care
na
lităţile
a fost una dintre perso
marcante şi cu un mare impact în
epoca sa, nu numai la nivel politic,
ci şi la nivel social şi cultural.
DAN TEODORESCU
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Invitație la întâlnirea comunităților românești
din Germania
Stimați conaționali,
Este bine cunoscut faptul
că diaspora românească are o
însemnătate din ce în ce mai
mare, atât pentru țara noastră de
origine, cât și pentru toți românii,
oriunde ei s-ar afla.
Dacă în alte țări (Italia,
Spania, Portugalia, Anglia, Israel
etc.) există o diasporă cât de cât
organizată, odată cu înființarea
Ligii
Asociațiilor
RomânoGermane din Germania (LARG,
2002), s-a încercat și aici o
coagulare a intereselor românilor.

În anul 2012 s-a putut vorbi de
24 de asociații (din 44 cunoscute ca
existente) membre ale LARG. Din
păcate, astăzi se poate considera
că, în ciuda unor proiecte
individuale
autofinanțate,
activitatea Ligii își pierde treptat
importanța. Printre motivele
principale, lipsa posibilităților
financiare și a unui sediu stabil și
adecvat ocupă un loc însemnat.
Iată însă că prin eforturile
asociației ”Dacia e.V.” (membră
LARG), mai exact prin aportul
vicepreședintei Ionela van Rees-

Invitație la o nouă manifestare organizată
de asociația EU Reflect-Asociație pentru Dialog
Intercultural Stuttgart e.V.
Stimate doamne și stimați domni,
Vă invităm la o nouă manifestare organizată de asociația
EU Reflect-Asociație pentru Dialog Intercultural
Stuttgart e.V.! Dedicat Centenarului României, în
colaborare cu Agenția de presă Agerpres București,
care va veni special la Stuttgart cu un film documentaristoric în realizare proprie, intitulat „Marea Unire România, la 100 de ani“ și o expoziție de fotografii tot
din arhiva proprie ”România -Evoluție”, evenimentul
sperăm să atragă nu numai cetățenii originari din
spațiul carpato-danubiano-pontic, ci și pe toți cei
interesați de istoria României în context european.
Printre invitații la discuțiile deschise urmate vizionării
filmului, ne bucurăm să îi salutăm până în prezent
pe: Adrian Teleabă- istoric, Dr.med. Mihai Neagudirectorul Bibliotecii Române din Freiburg.
Desenele copiilor de la expoziția lor din acest an, își vor
găsi și ele un locșor, iar încheierea o vom face cu grupul
de dansuri ”Hora satului” Stuttgart.
Partener media: ”Zig-Zag de România” la Freies Radio
für Stuttgart www.onlinereflect.eu
18.11.2018, 17:00h, în Kleiner Kursaal-Bad Cannstatt,
Königsplatz 1, 70372 Stuttgart
www.stuttgart.de/item/show/539867
Vă așteptăm!
EU Reflect e.V. Team
www.eureflect.org

Zota, s-a reușit deschiderea la
Nürnberg, în 6 octombrie a.c., a
unui Centru Cultural RomânoGerman.
Susținută de un colectiv de
peste 100 de oameni activi, dânsa
dorește ”să dăm o altă viziune
Ligii, să o scoatem din hibernare
și să organizăm lucruri mărețe”.
În continuare, ea ne asigură: ”De
pagina WEB mă voi ocupa tot
eu, cu oamenii mei, apoi vreau
să organizăm câteva conferințe
mari, câteva lucruri mărețe (cu
finanțări europene) și să vedeți

ce treabă bună facem! Dorim ca
impreună să facem ca Liga să stea
la loc de frunte și să fie cunoscută
la nivel național și internațional!“
Având în vedere că LARG are
deja o tradiție, o arhivă și este
înregistrată oficial, credem că ar
fi neavenit să schimbăm această
denumire, chiar dacă Liga se
va reforma pe principii noi,
unanim acceptate de comunitățile
românești din Germania.
În acest spirit apelăm la
dumneavoastră pentru a da
curs invitației ca în 20 ianuarie,

ora 10.00 să participați la o
nouă Întâlnire a comunităților
românești
din
Germania
organizată de LARG și care va
avea loc la Centrul Cultural
Româno-German din Nürnberg,
Petersauracherstrasse 47-49
Lucian Glass,
președinte, info. 0173 300 8253
Ionela van Rees-Zota,
vicepreședinte, 0160 33 73 128
Emil Mateiaș,
vicepreședinte și purtător de
cuvânt, Info. 05345 989 319

Sehr geehrte Damen und Herren,
Der „Verein für interkulturellen Dialog EU Reflect“ e.V.
lädt anlässlich der Jahrhundertfeier zur Gründung des
Rumänischen Staates am 1. Dezember 1918 zu einer
neuen Veranstaltung ein!
Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit der
Medienagentur Agerpres organisiert.
Die Nationale Medienagentur Agerpres aus Bukarest
stellt uns den Dokumentarfilm in eigener Regie
„Marea Unire - România, la 100 de ani“/“Die Große
Vereinigung-Rumänien, 100 Jahre- Jubiläum“ und
die Fotoausstellung ”România: Evoluţie-100 de ani”/
„Rumänien: Entwicklung- 100 Jahre“ zur Verfügung.
Zu unseren Gästen, die zur öffentlichen Film Debatte
teilnehmen, zählen: Herr Adrian Teleaba-Historiker
und Herr Doktor Mihai Neagu- Leiter der Rumänischen
Bibliothek in Freiburg,…
Wir hoffen, dass unsere Veranstaltung für viele
Interessenten an der rumänischen Geschichte im
europäischen Kontext zur Attraktion wird.
Sie können bei der Veranstaltung die Kindermalerei der
Ausstellung dieses Jahres bewundern. Anschließend
laden wir Sie zu einem Tanz aus dem Lande mit der
Gruppe „Hora Satului“ aus Stuttgart ein.
Mediapartner: Zig-Zag de Romania/Freies Radio für
Stuttgart Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen
am 18.11.2018, um 17:00 Uhr, in Kleiner Kursaal-Bad
Cannstatt, Königsplatz 1, 70372 Stuttgart
EU Reflect e.V. Team,
www.eureflect.org

Oferta de Noiembrie şi Decembrie
Angebot November und Dezember
-10% G
 eschänk für ein
Intensiv Kosmetik
Anti Age (60min)
Reparaturmechanismen
aktiviert und die
Schutzfunktion intensiv
unterstützt.
Quitte und Sanddorn
Kosmetik Intensiv.
lassen Sie sich von dieser
Verwohn-Behandlung
verzaubern!

-10% oferta

pentru un tratament intensiv
cosmetic - Anti Age (60min)
Stimularea exclusiv a mecanismelor de reparare
a pielii, cu extract de gutui şi cătină.
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Klaus Gross și-a premiat
cei mai buni consilieri financiari
cu o săptămână într-o vilă de lux din Alicante
Luna septembrie a fost pentru
o parte din echipa lui Klaus
Gross una de destindere, voie
bună și posibilitatea de a se
cunoaște mai bine.
Încă de la începutul anului
2018, acesta a organizat un con
curs (timp de șase luni), unde
după terminarea acestui interval
de timp, cei mai buni consultanți
financiari, în semn de apreciere
și respect pentru munca depusă,
au primit cadou din partea firmei
o săptămână pe litoralul spaniol,
respectiv - Alicante, într-o vilă
de lux, cu posibilități multiple de
distracție, odihnă și relaxare.
Ajunși acolo, au închiriat patru
autoturisme, pentru a fi flexibili,
urmând ca în decursul acelei
săptămâni să viziteze orașul
Valencia, excursii mici în ju
rul
orașului Alicante și alte deplasări.
În decursul celor șapte zile,
au îmbinat utilul cu plăcutul,
organizându-se și câteva cursuri
de calificare, dar de această
dată nu îmbrăcați bussines, ci
îmbrăcați lejer, într-un mediu
familial, unde cei prezenți șiau povestit povestea vieții lor,
cu
noscându-se mai bine și au
învățat lucruri noi, pe care le
vor putea pune în aplicare în
activitatea lor.
Glumele, serile de distracție,
grătarul și băile în piscină nu
au lipsit, determinând astfel ca
participanții să plece acasă mai
relaxați, mulțumiți, bine dispuși,

motivați și nu în cele din urmă cu
prietenii noi, bine închegate.
Astfel de concursuri, care răs
plătesc munca sinceră și calitativă
față de clienții noștri, au devenit
deja o tradiție. În fiecare an cei
mai activi și harnici consultanți
sunt răsplătiți cu diferite premii
valoroase sau excursii împreună
cu liderii companiei.
Ionela van Rees- Zota

09122 1888 511
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Proiectul „Mamprenoare”: Mamele cresc împreună afaceri.
Maraton de evenimente pentru mamele-antreprenor
În anul 2012, aproximativ 4,6 milioane de freelanceri erau activi
în Uniunea Europeană dintre care 2,1 milioane erau femei (45%).
Totodată, mai multe femei freelanceri decât bărbați se înregistrau
în țări precum România, Letonia, Lituania, Ungaria, Cipru,
Luxemburg, Finlanda, Estonia, Portugalia și Bulgaria, potrivit unui
raport Eurostat.
Față de perioada 2003-2012,
procentul de femei-antreprenor
active pe piața muncii a crescut cu
0,4 procente, însă în România zilelor
noastre încă există o discrepanță
foarte mare între rata angajaților
și antreprenorilor, în comparație
cu restul țărilor europene, unde
procentul antreprenorilor este mai
mare. În acest context, o româncă
stabilită în Belgia, Alina Bota, a
dezvoltat o platformă online de
dicată
mamelor-antreprenor
(mamprenoare.eu), unde promo
vează mamele care vor sa aibă un
venit din activități antreprenoriale
sau de freelancing.
Platforma oferă posibilitatea ca
mamele care nu au încă resurse
financiare să își dezvolte propriile
website-uri, să își facă un profil
personal, să își promoveze
produsele sau să scrie pe blog.
Mai mult decât atât, activitățile
proiectului antreprenorial s-au
extins și în mediul offline, prin
programul Business Hub &
Accelerator, care oferă instrumente
de networking, educare și
promovare, pentru mamele care
doresc să se dezvolte profesional
pe cont propriu și sa devină
independente financiar.

Workshop-uri
antreprenoriale pentru
mămici
Primii pași în proiectul antre
pre
norial constă în pre
zentarea
unui ghid simplu și ușor de ur
mat de către orice persoană fără
experiență în antreprenoriat, dar și

atenţionarea asupra a greșelilor pe
care le-au făcut alți antreprenori în
drumul lor către succes.
Scopul acestui workshop este
acela de a le ghida pe parti
ci
pante pas cu pas în lumea
antre
pre
noriatului, în așa fel
încât parcursul lor să fie rapid
și puțin costisitor. Workshopurile au o componență de 2 ore,
iar în timpul acestora, se vor
prezenta studii de caz cu mame
antreprenor care au depășit deja
blocajele și problemele cu care se
confruntă orice antreprenor la
început de drum. Dupa workshop,
participantele sunt invitate să
facă parte dintr-un grup de
Facebook național și din unul
local, să participe la evenimentele
locale ale „mamprenoarelor” și
pot accesa cursurile ”Școlii de
Management Mamprenoare” sau
programele de mentorat, con
sultanță sau training.

Calendar de evenimente:

- 10 noiembrie 2018 – workshop
în Târgoviște
- 15 noiembrie 2018 – workshop
în Galați
- 29 noiembrie 2018 – workshop
în Brăila
- 22 noiembrie 2018 – workshop
în Pitești
- 27 noiembrie 2018 – workshop
în Constanța
- 4 decembrie 2018 – workshop
în Cluj-Napoca

Cafeneaua Mamprenoarelor

Lunar, are loc in fiecare oraș un
eveniment de networking numit

”Cafeneaua Mamprenoarelor”,
unde membrele comunității își
conectează ideile, își prezintă
afacerile, au mini-sesiuni de
training organizate de către spe
cialiști, cer sfaturi, recomandări,
încheie parteneriate și se rela
xează împreună la o cafea.
La nivel local, se organizează
activități în parteneriat cu diverși
organizatori de evenimente cu
scopul de a crește vizibilitatea
comunității și, implicit a mem
brelor. Dintre aceste evenimente,
amintim ”Atelierele Mampre
noarelor” de la Sports Festival
de la Cluj, de la Forbes Kids
Festival din Mogoșoaia, de la
Târgul Domnesc din Ploiești, de
la Hangariada sau Filit Iaşi.

Revista Mamprenoare

Din colaborarea mamelor din
toată țara, a rezultat și un proiect
editorial: o revistă glossy în care
mamele sunt vedete, iar articolele
sunt scrise în totalitate de către
mamele din comunitate. Revista
este trimestrială și a ajuns deja la
numărul 4, care va vedea lumina
tiparului în luna decembrie.
Mamprenoare este un Business
Hub & Accelerator înfiinţat în
urmă cu 2 ani şi jumătate de
către Alina Bota - Antreprenor,
Business & Personal Branding
Consultant și Trainer care a
avut ideea de a-şi conecta toate
clientele din ţară într-o singură
comunitate cu scopul de a le
încuraja să pună în practica
strategiile sau abilităţile învăţate

în cursuri. Comunitatea numără
în acest moment peste 500 de
membre în Cluj-Napoca, Iaşi,
Bucureşti, Ploieşti, Târgovişte,
Alba Iulia, Târgu Mureş, Baia
Mare, Timişoara şi, începând cu
luna noiembrie, în Piteşti, Brăila,
Galaţi şi Constanţa.
Pagini Utile:
- Mamprenoare pe web: http://
mamprenoare.eu/
- Mamprenoare pe facebook:
ht t ps://w w w.fac eb o ok .c om /
mamiciantreprenor/
Contact:
Alina Bota, fondator
tel: 0737/ 809 697 e-mail:
contact@mamprenoare.eu; alina.
bota@levelup.vision
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Mediul de afaceri trage un semnal de alarmă
asupra riscurilor pe care şi le asumă Guvernul
prin creşterea repetată a salariului minim
Ministerul Muncii a anunţat în urmă
cu câteva zile prin vocea Liei Olguța
Vasilescu majorarea salariului minim
pe economie de la 1 decembrie, anul
curent. De asemenea, aceasta a anunţat
şi diferenţierea care va fi făcută începând
de acum la salarii în funcţie de studiile
pe care le are fiecare angajat. Bineînţeles,
reacţiile nu au încetat să apară, mediul
de afaceri român şi chiar străin dând
semnale cum că ceva nu este în regulă cu
aceste majorări continue ale salariului
minim pe economie.
Vă reamintim, conform declaraţiilor
pe care le-a făcut Lia Olguța Vasilescu,
salariul minim pe economie va creşte
până la 2.080 de lei. În cazul celor care au
studii superioare sau celor care pot dovedi
o vechime în muncă mai mare de 15 ani,
salariul minim va fi de 2.350 de lei.

Mediul de afaceri german
se declară nemulţumit de
aceste creşteri

Camera de Comerţ şi Industrie RomânoGermană (AHK România) este re
pre
zentanta oficială a economiei germane în
ţara noastră. De asemenea, este şi cea mai

mare Cameră de Comerţ bilaterală din
România. AHK România a fost înfiinţată
în 2002 şi cuprinde la ora actuală nu mai
puţin de 600 de firme.
AHK România a emis un comunicat de
presă prin care reproşează guvernanţilor
români deciziile de majorare a salariului
minim făcute „aleatoriu şi fără un studiu
de impact prealabil”. Aceştia menţionează
prin intermediul acestui comunicat că
schimbările duc la regândirea modelului
de business în rândul comunităţii germane
de afaceri din România. AHK România dă
ca exemplu companiile care activează în
industria prelucrătoare, companii care se
văd nevoite să îşi reducă anumite activităţi
sau să renunţe complet la ele.
Conducerea AHK România recomandă
guvernanţilor români alocarea urgentă
a unor investiţii masive în educaţia
profesională şi universitară, dar şi în
infrastructură. Reprezentanţii mediului
de afaceri german în România remarcă
faptul că salariul minim s-a dublat practic
în ultimii patru ani, fără ca productivitatea
să crească în acelaşi ritm. Aceştia cer
Guvernului de la Bucureşti crearea unor
conditii-cadru stabile şi sustenabile din
punct de vedere economic. Specialiştii

germani atrag atenţia că aceste creşteri
repetate ale salariului minim pot duce
la creşteri ale deficitului de cont curent,
ceea ce ar însemna că ne vom confrunta
cu două mari probleme: creşterea inflaţiei,
respectiv deprecierea leului.
Nu în ultimul rând, reprezentanţii AHK
România atrag atenţia că ei nu văd care este
legătura între salariul minim pe economie
şi studiile unui angajat, important fiind
ceea ce realizează angajatul în mod efectiv
acolo unde lucrează. De asemenea, mediul
de afaceri german consideră că legarea
salariului minim pe economie cu vechimea
în muncă este o mare greşeală, angajatorii
urmând să nu mai caute candidaţi cu studii
superioare.

Şi companiile mici
şi mijlocii din România
acuză guvernanţii

Florin Jianu, preşedintele Consiliului
Naţional pentru Întreprinderile Private
Mici şi Mijlocii din România, atrage
atenţia asupra riscurilor la care se supune
Guvernul prin luarea acestor decizii de
majorare a salariului minim pe economie.
Florin Jianu este de părere că aceste

măsuri nu au nici măcar un studiu în
spatele lor, acestea având darul doar de a
încuraja economia gri şi munca la negru.
De asemenea, Jianu atrage atenţia că
aceste măsuri pot duce în cele din urmă la
pierderea a zeci de mii de locuri de muncă.
Cristian Pârvan, preşedintele Patro
na
tului Investitorilor Autohtoni, se declară,
de asemenea, îngrijorat în legătură cu
măsurile populiste pe care le ia Guvernul.
Pârvan semnalează faptul că aceste creşteri
ale salariului minim creează probleme
mari pentru mediul de afaceri românesc.
Cristian Pârvan este de părere că greutatea
cea mai mare o vor simţi întreprinderile
mici şi mijlocii din ţara noastră, care riscă
să nu îşi mai poată continua activitatea în
aceste condiţii.
de Adrian Somai
Sursa: https://www.manager.ro

NOU! Curs gratuit „Despre bani și asigurări în Germania“
Puterea psihologică a banilor și avantajele planificării financiare
După cum bine știți în spatele fiecărei
decizii luate, stă un substrat financiar.
Trăim într-o lume unde banul ne
conduce, din ce în ce mai mult, viața.
Și acum să intru și mai mult în subiect,
vă întreb: voi de ce ați ales să plecați din
țară?
Substratul psihologic al banilor este
unul imens de puternic, pentru că prin
intermediul banilor, noi căutăm, de fapt,
să ne satisfacem niște nevoi. Omul, pe tot
parcursul vieții lui, are 5 tipuri de nevoi
cărora se zbate să le răspundă cât mai
satisfăcător. În urma enumerării lor, vă
veți putea da seama mai bine, că până la
urmă banul ne ghidează viața, chiar dacă
într-un mod involuntar, subconștient.
Nevoia 1: Nevoile fiziologice – sunt
nevoile primare, specifice oricărei ființe.
Avem nevoie de ele pentru a trăi și a
perpetua specia. Aici se enumeră: nevoia
de aer, hrană, apă, somn și sex.
Nevoia 2: Siguranță/Confort – aceste
două nevoi se completează una pe alta,
siguranța fiind la baza confortului
elementar, de a evita durerea și stresul și de
a creea plăcere. Noi oamenii avem nevoie
de siguranță fizică și pentru îndeplinirea
acestei nevoi, la baza ei, stă siguranța

financiară. Avem nevoie de o casă unde
să locuim, locul nostru unde ne simțim în
siguranță și confort. De asemenea avem
nevoie de un mijloc de transport (mașină)
și de haine cu care să ne protejăm corpul
pentru a creea confortul și siguranța zilei
de mâine.
Nevoia 3: Nevoia de apartenență – este
una dintre nevoile vitale ale oamenilor,
din punct de vedere psihologic. Fiecare
dintre noi simte nevoia de iubire, de
apartenență. Pentru a avea parte de aceste
lucruri vrem să fim apreciați, respectați
și facem aproape orice pentru asta. Unii
dintre noi chiar își „cumpară“ relațiile.
Nevoia 4: Nevoia de stimă – aceasta este
o nevoie superioară, de apartenență
psihologică, care o dată satisfăcută ne face
să ne simțim cu adevărat împliniți. Stima
de sine este din ce în ce mai des corelată,
în mod eronat, cu nivelul veniturilor
lunare și a poziției avute în societate.
Nevoia 5: Nevoia de autorealizare și
contribuție – este ultima nevoie din vârful
piramidei, având ca bază toate celelalte
nevoi. Pentru a o îndeplini vorbim acum
de dezvoltare personală și spirituală, de
dorința de a dărui, de a contribui în felul
propriu la dezvoltarea și bunăstarea lumii

în care trăim. Dar pentru a ajunge în vârf,
trebuie îndeplinite toate celelalte nevoi,
având în mod incontestabil nevoie de bani
pentru realizarea lor. De exemplu, nu mai
pui accent pe stimă dacă nu ai ce mânca.
Și nici o colaborare armonioasă cu colegii
nu mai este importantă dacă nu ai unde
locui sau cu ce să te îmbraci.
Deci după cum puteți vedea, banul
stă la baza fiecărei nevoi și apoi la baza
fiecărei decizii luate în viață. Valorile
financiare reprezintă direct modul în care
transpunem acțiunile noastre de zi cu zi.
Vă întrebam mai sus care este motivul
pentru care ați ales să veniți în Germania.
Sunt sigură că la baza acestei decizii a stat
și una financiară, de aceea am decis în
acest articol să vă informez că începând cu
anul viitor, în cadrul Centrului Cultural
din Nürnberg, voi ține și un curs gratuit
de educație financiară „Despre bani și
asigurări în Germania“, care vă va facilita
integrarea pe piața financiară a țării alese.
Așa cum v-ați planificat călătoria și
mutarea în Germania, tot așa trebuie să vă
planificați și resursele financiare. Pentru
a ajunge oriunde vă trebuie un plan,
același lucru este valabil și în cazul de
față, pentru a reuși a ajunge de la situația

financiară prezentă la cea dorită în viitor.
Planificarea financiară este soluția care
vă oferă strategiile necesare și direcția,
disciplina de care aveţi nevoie pentru
a obține siguranța financiară. Despre
acest lucru și despre fiecare în parte, vom
discuta mai în amănunt la întâlnirile
viitoare din cadrul cursului gratuit
„Despre bani și asigurări în Germania“,
pentru a vă putea integra mai ușor și mai
rapid pe piața financiară a Germaniei,
cunoscându-i cultura și direcțiile de
orientare mai bine.
Raluca Kovacs
tel. +49 173 8391348
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Gala „100 pentru Centenar” a ajuns la Berlin
Berlin a devenit marți, 30 octombrie a.c.,
a noua capitală în care celebrăm excelența
românească de pretutindeni ca parte a
proiectului Gala „100 pentru Centenar”.
La evenimentul organizat de Ministerul
pentru Românii de Pretutindeni (MRP)
în parteneriat cu Ambasada României la
Berlin, unsprezece români cu activități
deosebite, promotori ai valorilor şi identității româneşti, au fost premiați cu
distincții simbolice în semn de recunoaştere
şi apreciere a meritelor şi contribuției lor la
imaginea României în lume.
Gala s-a desfăşurat în prezența ministrului pentru românii de pretutindeni,
doamna Natalia-Elena Intotero, alături de
Excelența Sa, domnul Emil Hurezeanu,
Ambasador al României în Republica
Federală Germania, de reprezentanți ai
misiunii diplomatice din Germania, ai
mediului asociativ, ai clerului român şi ai
mass-media în limba română.
„Comunitatea de români din Germania
este deosebit de importantă pe agenda
ministerului iar activitățile pe care
conaționalii noştri le derulează aduc cinste
şi valoare țării. Vorbim despre medici,
profesori, ingineri, constructori, artişti,
antreprenori care conturează o imagine
frumoasă a României, fapt pentru care le
mulțumim. Totodată, vreau să subliniez
că niciun eveniment din cadrul acestui
proiect nu ar fi posibil fără sprijinul

constant şi disponibilitatea misiunilor
noastre diplomatice. În acest sens, vreau
să-i mulțumesc domnului Ambasador
Hurezeanu pentru toată susținerea acordată, eforturile şi dăruirea se văd în
materializarea minunată a acestei gale”, a
subliniat ministrul Natalia Elena Intotero.
Această inițiativă este dedicată Anului
Centenar şi îşi propune să celebreze excelența
românească şi recunoaşterea meritelor şi
a valorii aduse de membrii comunității
româneşti din Germania. Evenimentul s-a
bucurat şi de participarea Grupului Cameral
Virtuozii Filarmonicii din Berlin.
Lista premianților
”Gala 100 pentru Centenar” – Berlin
(Germania) 31.10. 2018
Alexandra Maria Lara, născută în
Bucureşti, la 12 noiembrie 1978, nu doar că
se numără printre actrițele germane cele mai
populare şi cu cel mai mare succes, ci este şi
una dintre cele mai talentate. Şi-a dovedit
complexitatea ei impresionantă încă de la
începutul carierei şi a convins nu numai
ca adolescentă, în rolul protagonistei din
serialul ZDF „Măi, Pia!” (1996, Regie: Karola
Hattop), ci şi prin alte diverse producții,
precum „Povestea lui Bubi Scholz” (1997,
Regie: Roland Suso Richter) sau într-un rol
mai mic, în ecranizarea best-seller-ului lui
Hans-Christian Schmid, „Crazy” (2000).
Pentru prima dată a obținut un succes
internațional cu filmul în două părți
„Tunelul” (2001, Regie: Roland Suso Richter),

prezentat în SUA chiar şi în cinematografe,
în urma căruia a obținut premiul New Faces
Award. În rolul deosebit de complex al
secretarei lui Hitler, Traudl Jung, în filmul
„Căderea” (2004), a entuziasmat un public
de milioane de persoane, în întreaga lume,
alături de Bruno Ganz. Filmul lui Oliver
Hirschbiegal a fost nominalizat la Premiile
Oscar pentru cel mai bun film străin, o
realizare la care a ajuns, patru ani mai târziu
şi filmul „Complexul Baader Meinhof”
(2008). Lara joacă rolul-cheie al teroristei de
stânga Petra Schelm, în drama lui Uli Edel,
dedicată unuia dintre cele mai importante
capitole din istoria germană de după cel deal Doilea Război Mondial.
Pe cât de convingătoare prin subtilitate
şi intensitate este Lara în rolurile sale

dramatice, pe atât de amuzantă este în orice
tip de comedie. Pentru Doris Dörrie în „Gol”
(2002), precum şi în „Pescarul şi soția sa”
(2005), a intrat în două roluri extrem de
diferite, în timp ce în „Rubbeldiekatz” (2011),
în regia lui Detlev Buck şi-a dovedit talentul
pentru umorul de tip screwball. Recent,
alături de Florian David Fitz şi Matthias
Schweighöfer, în „Cea mai mişto zi” (2016),
a reuşit să stârnească valuri de admirație. Nu
mai este nici un secret faptul că Lara are şi
un mare talent musical: în „Despre căutarea
şi găsirea iubirii” (2005), a excepționalului
regizor Helmut Dietl, se transformă dintr-o
studentă de canto fără succes într-una dintre
cele mai apreciate cântărețe de cor, având ea
însăşi microfonul în mână.
- va urma -
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Comunitatea românilor din Köln
și împrejurimi sărbătorește
împreună Marea Unire

În a doua jumătate
a lunii Decembrie,
la Nürnberg se va
deschide un nou
magazin de produse
autohtone românești

Avocat
Julijana Hermann

Programe Tv romanesti
Sevastian-Silviu Avasilicai
Zane ursitoare
Rares Silvestru Fancsali

Diamant-Dienstleistungen
Inh.Dorina-Maria Blaj

Instalare antene
Marius Constantin

Ana Maria Busueoc
Alocatii copii, Kindergeld

Gaffel am Schlachthof
Restaurant romanesc

Sâmbătă, 1 Decembrie 2018,
începând cu orele 14 până la
orele 22 vă aşteptăm cu drag să
petrecem împreună, să ne simţim
ca acasă cu muzica dragă nouă
LIVE, dansând, ascultând glume
şi savurând mâncare tradiţională
românească.
Mulţumim tuturor şi în mod
deosebit organizatorilor, Traian
Telente şi Rareş Fancsali, cei
care s-au implicat cu multă
muncă şi au depus mult suflet
pentru ca noi să ne simţim bine

Traducator autorizat
Speranta Köhler
Aranjamente nunti si botezuri
Valentina P-ca
Traducator autorizat
Mihaela Radu
Aurelia Ohlmann

la acest eveniment. Mulţumim
sponsorilor care ne sunt alături.
Multumim artiştilor care vin din
România şi din Germania.
Mulţi români plecaţi peste
hotare poartă în inimă ţara lor ROMÂNIA.
Mulţi dintre noi sărbătorim
această zi pentru a ne arăta
mulţumirea şi respespectul faţă
de strămoşii noştri şi pentru
că ne dorim ca şi la urmatorul
Centenar nepoţii şi strănepoţii
noştri să se mândrească cu noi.

După jumătatea lunii
Decembrie, la Nürnberg se
va deschide un nou magazin
cu produse tradiționale
românești. Cine se află în
spatele acestei afaceri, de cât
timp sunt pe piață și care sunt
scopurile lor, am să vă descriu
mai jos.
Sunt doi frați din Bacău, care
au plecat în 1999 din țară, luând
drumul Italiei. În tot acest timp,
cât au locuit departe de caă, au
dus dorul produselor tradiționale,
cele care au gustul de acasă,
cele pe care aceştia le-au avut pe
mesele de acasă.
Datorită acestui lucru, cei doi
frați (Răzvan şi Bogdan), au luat
decizia la a întemeia o afacere de
familie, unde pot reaminti tuturor care au această nostalie de
gustul autentic, tradițional de
acasă.

Au descis în urmă cu aproape
12 ani o afacere în Italia, care
în decursul timpului a luat o
amploare de nedescris, ajungându-se la un moment dat la
aprovizionarea a peste 600 de
magazine cu produsele cele mai
calitative.
Sloganul acestora este: „Gust
şi calitate”, îmbinându-se amândouă într-o totală ambianță, unde
clientul este respectat, angajații
stimulați financiar şi nu în cele
din urmă, unde clientul este cel
care decide soarta produselor.
Se doreşte ca şi în Germania (
într-un timp scurt) să se deschidă
mai multe magazine, un depozit
principal, unde produsele să
ajungă pe masa consumatorilor în
cel mai scurt timp. De asemenea,
pe mesele consumatorilor, pe
lângă produsele tradiționale
româneşti, vor putea fi găsite şi
produse de patiserie şi cofetărie

proaspete, făcute chiar în
incinta laboratorului din incinta
magazinului.
Alături de cele mai căutate
produse, aceştia vor fi prezenți
şi cu produsul propriu, conceput
special pentru cei plecați de acasă,
unde gustul acestor produse este
dat cu gândul la ceea ce am avut
noi pe mese când eram la mama
acasă.
Nu trebuie omis faptul că în
decursul timpului, aceştia au
sponsorizat mai multe evenimente, atât la nivel național, cât
şi internațional, unul din cele
mai cunoscute evenimente fiind:
GALA k1 din Torino. Acest lucru
se doreşte a fi şi în Germania,,
chiar la Nürnberg
Mai multe detalii, adresa şi
data deschiderii vom da începând
cu luna decembrie în media on
line şi tipărită din zonă.
Ionela van Rees- Zota
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Ecouri de la o binecuvântată prezentare de carte:
„Clepsidre înaripate”
coordonator /autor Liliana Moldovan, Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2018
Într-o seară a prieteniei
sufletești și artistice, într-o
atmosferă încărcată de deli
cate emoții, de cuvinte fru
moase și multă poezie, s-a
desfășurat lansarea Anto
logiei ”Clepsidre înaripate”,
eveniment pus în scenă, în
23 octombrie 2018, de d-na
Nadia Baciu, directoarea
Editurii Ecou Transilvan,
și găzuit de Doamna T, în
cafeneaua care îi poartă
numele.
Desprinsă dintr-o lume de
poveste, cafeneaua de pe strada
Napoca din municipiul Cluj,
este un loc special, în care dacă
intri ai impresia că ceasurile au
stat în loc. Spațiul cofetăriei se
dezvăluie clienților din spatele
unei perdele de lumini obscure și
decoruri atent selectate. Dacă la
început treci dintr-o încăpere în
alta cu timiditate și cu o oarecare
nedumerire neștiind dacă te afli
într-un muzeu ori într-un local,
privirea ți se obișnuiește treptat
cu puzderia de tablouri care
decorează pereții și obiectele
vintage care personalizează
gingaș mobilieul specific unei
cofetării.
Startul evenimetului a fost
dat de patroana localului, care
a dat binețe celor prezenți și și-a
exprimat bucuria de a găzdui
această lansare de carte. D-na
directoare a editurii Ecou
Transilvan a preluat ștafeta și
a moderat întâlnirea începând
cu o scurtă prezentare a scrii
toarei Liliana Moldovan, coordo
natoarea antologiei dar și o
veche colaboratoare a editurii
Ecou Transilvan. Și a continuat
adresând
felicitări
tuturor
autorilor care au făcut posibilă
editarea antologiei. “Multumesc
tuturor celor care v-ați răpit din
timpul d-voastră liber, pentru a
fi alături de noi. Felicitări celor
prezenţi în aceasta antologie, dar
şi celor care ne-au încântat cu
muzica lor: Formația ”Cantellion”
(Iris și Cătălin), Prof. Camelia
Hodiș - Chitară, Prof. Mădălina
Neamţ Jilovan - pian, d-rei
Ramona Elena Doleanu. Sincere
mulțumiri, d-nei Prof. Felicia
Schlezak, d-lui Longin Popescu
şi în mod special autorilor care
au luat cuvântul”- a spus d-na
Nadia Baciu la finalul discursului
introductiv.
După mini-recitalul de mu
zică pop, suținut de formația
”Cantellion”, a urmat un moment

poetic conceput de poeții cu
deficiențe de vedere Estera și
Valentin Bălan, care au recitat
din propriile creații lirice.
Este important să amintim și
intervenția scriitorului Longin
Popescu care a mărturisit că a
parcurs antologia în vacanță,
în atmosfera specifică unor
neumblate insule grecești, fapt
ce a conferit lecturii un plus de
valoare literară și emoțională.
Domnul Longin Popescu a citit,
la rândul său, câteva poezii din
volumul prezentat și a adresat
felicitări editurii și autorilor
care au pus umărul la editarea
unui volum unic, cu poezii și
texte în proză inspirate, pline de
sensibilitate, mustind de talent.
Secvențele muzicale, au încântat
auditoriul și au fost suținute
de pianista Mădălina NeamțJilovan și de d-na Camelia Hodiș
care a interpretat câteva melodii
din repertoriul muzicii folk
acompaniindu-se la chitară. O
surpriză plăcută a fost oferită
publicului, dar și autorilor din
antologie de d-na Elena Ramona
Doleanu, care a selectat câteva
poezii și le-a recitat în maniera
specifică artei guvernate de muza
Thalia.
De fapt, seria surprizelor
dezvăluite la această lansare de
carte a debutat cu minunatul
gest al poeților Estera și Valentin
Bălan, pus la cale cu complicitatea
d-nei Carmen Moraru. Ei au
oferit autorilor prezenți la lansare
câte o floare albastră ca simbol al
liricii eminesciene și al prieteniei
întru creație și poezie.
Cu mare bucurie și reală
emoție a fost primită prezența
la Cluj-Napoca a oaspeților din
Botoșani, a foștilor profesori de la
școala de nevăzători, a prietenilor
editurii Ecou Transilvan și a
persoanelor care i-au însoțit pe
cei prezenți la lansare. Dintre
scriitorii antologați care au răs
puns invitației de a veni la ClujNapoca, pe lângă poeții din
Botoșani, îi voi enumera pe: d-na
Nina Caba care a venit din BaiaMare, Lucian Ioan Mărginean
din Tîrgu-Mureș și clujenii Liana Emanuela Oneț, Sorin
G. Ionescu. Intervențiile lor au
stat sub semnul bucuriei de a fi
contribuit la realizarea acestui
volum colectiv și al speranței că
un astfel de proiect editorial va fi
continuat în viitor.
Spre a vă ajuta să intrați în
atmosfera evenimentului desfă
șurat la Cluj, redau, mai jos,

câteva din reacțiile unor autori
prezenți la lansare :
Liana Emanuela Oneț: “Seara
de azi a fost despre întrebări
și răspunsuri... Cine sunt eu?
Cine suntem noi, autorii acestei
antologii
literare
intitulată
„Clepsidre înaripate”? Suntem
niște ființe cu o problemă în
plus față de restul omenirii? Să
fim realiști. Nimeni nu stă să
contorizeze (sau nu ar trebui
să o facă) problemele fiecăruia
dintre noi. Noi suntem ființe cu
o binecuvântare în plus față de
restul omenirii.. Stați liniștiți,
nu am folosit, nu folosim și nu
o să folosim vreodată această
binecuvântare ca temei de fală și
mândrie căci ea e transformată
mereu. Știți în ce? Într-un simplu
gram de iubire... Acest unic gram
de iubire se regăsește în toate
aceste cuvinte pline de sensibilitate
infinită, ce depășește orice graniță
de exprimare. Sunt nemuritoare
în fața iubirii și îmi doresc ca acest
gram în plus de care am parte,
să vă ajute pe voi, cititorii, să fiți
cu o secundă mai longevivi ca
eternitatea și să simțiți că puteți
zbura trei metri deasupra cerului,
cel puțin. ”
Nina Caba: “Mă bucur că
am reușit să particip la acest
eveniment plin de iubire și
căldură. Am simțit atmosfera

de basm și starea de conexiune
dintre participanți. Ea a dat
fiecăruia dintre noi posibilitatea
să se exprime și să ofere din preaplinul sufletului său. Lansarea
antologiei autorilor cu dizabilități
din România a fost asemenea unei
oaze de bucurie în lumea deșartă
în care trăim. ”
Sorin G. Ionescu: “Bucuria de a
fi parte a acestui proiect minunat,
alături de oameni care oferă mult
mai mult decât putem primi
și asimila despre ce înseamnă
puterea fericirii de a trăi frumos,
îmi este mai mult decât onoranta!
Din suflet, mulțumiri mii, pentru
invitație și pentru provocarea
de a fi parte a acestui proiect
editorial, cu speranța optimistă
în continuitatea sa! Felicitări
deosebite tuturor celor ce au făcut
posibil acest context! ”
Estera Bălan: “Strângeri de
mână prietenoase, flori albastre,
muzică, poezie, fotografii și zâm
bete, în jurul antologiei „Clepsidre
înaripate”, au transformat o dupăamiază de brumar într-o caldă
sărbătoare. Nutresc un sentiment
de adâncă prețuire pentru cei
care au gândit și făptuit cartea
și lansarea ei la Cluj-Napoca.
„Clepsidrelor înaripate„ le urez să
atingă desăvârșirea zborului! ”
Valentin Bălan: „Lansarea
Clepsidrelor înaripate”, de la

Cluj-Napoca, a fost una dintre
cele mai originale manifestări
culturale în care am fost implicat.
Calitatea umană și artistică a
participanților a adăugat multe
carate evenimentului. Acea me
mo
rabilă seară de la cafeneaua
literară a fost aureolată de evoluția
talentatului grup ”Cantellion” și de
recitarea sensibilă a domnișoarei
Ramona Deleanu. Dacă distanțele
geografice ar fi mai prietenoase
cu noi, astfel de întâlniri ar
trebui să fie mult mai frecvente.
Personal, consider că evenimentul
de la Cluj a adus un suflu cald
pentru minte, inimă și literatură.
Felicitări sincere doamnelor
Liliana Moldovan și Nadia Baciu
- organizatoarele reușitei lansări
de carte și mulțumiri tuturor
participanților!”
În final, doresc să îl menționez
pe dl. Lucian Ioan Mărginean,
artistul fotograf și poet inclus în
antologie, cel ce a pregătit cu oca
zia lansării o expoziție cu foto
grafiile care ilustrează paginile
volumului “Clepsidre înaripate”.
Seara s-a încheiat într-un ropot
de aplauze adresat organizatoarei
și gazdei acestui eveniment inedit
și bogat în iubire, născut dintr-o
caldă îmbrățișare a artei poetice,
cu muzica și fotografia.
Liliana Moldovan
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Piaţa unică europeană şi 5 noi lideri europeni
Intrăm pe linia dreaptă în
nominalizarea
candidaţiilor
pentru funcţia de preşedinte al
Comisiei Europene în 2019. Îmi
permit să avansez pronosticuri
la nivelul EPP şi PES.
Manfred Weber îl va invinge pe
carismaticul Alexander Stubb
în vreo 10 zile, la Congresul
EPP de la Helsinki. Indirect,
Angela Merkel va arăta cine este
“tătic” în EPP şi UE. Nu cred
că Frans Timmermans va avea
probleme cu Maroš Šefčovič în
finala Stângii de la început de
decembrie. Deci, dacă folosim
termeni sportivi, se prefigurează
un meci Germania – Olanda în
finala pentru “viitorul Juncker”...
cu avantaj net pentru nemţi...
Se pare că jocurile sunt făcute
şi preşedintele Macron, cu a sa

mişcare macroniană, e doar spec
tator la “împărţeala” europeană.
Dar, aşa cum am mai zis, cred
într-o contopire a forţelor
Merkel-Macron în următoarele
luni, iar succesul este garantat
pentru ambii… sperăm noi, în
beneficiul UE.
Sunt multe sincronizări europene
în următoarele luni. Cele 5 po
ziţii de top sunt decise acum:
preşedintele Comisiei Europene,
preşedintele Parlamentului Euro
pean, Preşedintele Con
siliului
Euro
pean, şeful diplomaţiei
euro
pene şi preşedintele Băncii
Centrale Europene. Foarte inte
resant, în prezent 3 italieni ocupă
5 din aceste poziţii. Dar hai să
fim sinceri, italienii nu mai au
un Matteo Renzi exploziv ca în
2014… iar actuala guvernare
din Italia nu cred că este în

cărţi europene… Să nu uităm,
România are o şansă la o poziţie
de top, preşedintele Iohannis este
încă pe lista scurtă.
2019 este un an cheie în a cunoaşte
dacă putem să prezervăm piaţa
unică europeană în viitor.
Această infierare de a face UE
mai bună, şi pe bună dreptate
că e loc de mai bine, poate duce
paradoxal la blocajul european.
Scenariul catastrofă e încă
posibil… Sectorul privat, foarte
vocal acum pe subiectul Brexit,
poate să translateze acest mesaj
pentru salvarea UE. Mai ales
când se preconizează o rearanjare
a viitorului Parlament European
pe “poli de putere” şi mai puţin pe
“doctrine ideologice”.
Dan LUCA / Bruxelles
Sursa: casaeuropei.blogspot.com

Reuniunea UZPR de la Sinaia, probă de maturitate
În zilele de 21 şi 22 octombrie a.c.,
cocheta vilă Camelia din staţiunea Sinaia
a găzduit lucrările seminarului organizat
de conducerea Uniunii Ziariştilor
Profesionişti din România. Au răspuns
prezent preşedinţii filialelor Uniunii din
judeţele Argeş, Bacău, Bistriţa-Năsăud,
Botoşani, Braşov, Constanţa, Dâmboviţa,
Dolj, Galaţi, Mureş, Prahova, Sibiu,
Suceava, Râmnicu-Vâlcea şi Bucureşti.
Scopul întâlnirii, a precizat din start
preşedintele U.Z.P.R., domnul Doru
Dinu Glăvan, este ”acela de a ne cunoaşte,
de a rezolva, acolo unde e cazul, unele
disfunc¬ţionalităţi legate de organizarea
şi funcţionarea filialelor”, solicitând
participanţilor ”să profite de orice moment
prielnic pentru a întări şi onora brandul
Uniunii, atât în interior, cât mai ales în
spaţiul public”.
Un capitol distinct s-a referit la
necesitatea sprijinirii şi promovării revistei
”Cronica timpului”, pu¬blicaţie de cultură,
atitudine şi performanţă (director general

Doru Dinu Glăvan, redactor şef Rodica
Subţirelu), a ziarului ”Certitu¬dinea”
(coordonator spiritual şi moral Mihai
Eminescu; director editorial Miron
Manega) şi, fireşte, a revistei U.Z.P.R. pe
care mem¬brii Uniunii o citesc trimestrial.
Ziua a doua a fost rezervată unor
teme extrem de interesante: pre¬gătirea
sărbătoririi
Centenarului
U.Z.P.R.
(care va avea loc în primul trimestru
al anului 2019); activităţile desfăşurate
de U.Z.P.R.; la nivel central; proiectele
curente organizate şi desfăşurate la nivelul
filialelor Uniunii. S-au făcut, cu această
ocazie, multe propuneri interesante
vizând: crearea unui fond de solidaritate în
sprijinul membrilor cu probleme; atragerea
tinerilor ziarişti în filialele U.Z.P.R. şi
sprijinirea lor pentru realizarea unor
proiecte necesare lor şi comunităţilor din
care fac parte; instituirea unui dialog mai
viu, mai operativ cu structura centrală a
Uniunii; încheierea unor parteneriate cu
instituţii de cultură, universităţi, şcoli etc.,
pentru o mediatizare reciproc avantajoasă;

realizarea unor proiecte în stare să
cinstească apropiatul Centenar al U.Z.P.R.
Oaspetele de seamă al întâlnirii de la
Sinaia (care va fi urmată de alte întâlniri
cu colegii din celelalte filiale din ţară)
a fost inegalabilul Neagu Udroiu, spirit
enciclopedic, care a evidenţiat rolul decisiv
al preşedintelui U.Z.P.R., dl. Doru Dinu
Glăvan, în revigorarea ac¬tivităţii Uniunii,
apreciind că atât conducerea executivă, cât
şi coor¬donatorii filialelor s-au maturizat,
parteneriatul negociat, în aceste zile, cu
conducerea Academiei Române, venind
la timp pentru organizarea în condiţii
impecabile a Centenarului U.Z.P.R.
(calen¬daristic, evenimentul poartă data
naşterii în 11 ianuarie 1919).
În sfârşit, se cuvine să subliniez
ospitalitatea desăvârşită a per¬sonalului
vilei Camelia, care oferă, în cele 25 de
camere (dotate cu TV LCD, frigider, cană
fierbător, telefon, priză Internet în fiecare
cameră, Internet wifi, baie proprie),
condiţii de 4 stele plus la standarde
internaţionale. Pentru un sejur agreabil şi

de neuitat, vila Camelia pune la dispoziţia
turiştilor: găzduire de team-building;
organizare de excursii offroad; trekking şi
mountain bike cu ghid; organizare excursii
locale şi în afara oraşului; pentru turismul
tip business pune la dispoziţie o sală de
conferinţe (40 de locuri); parcare proprie,
luminată în curtea interioară. Rezervări se
pot efectua direct pe adresa: vilacamellia@
yahoo.com sau la telefoanele 0244/312.381
sau 0724/909.259.
de Mircea BITU
Sursa: www.tribuna.ro

Aniversarea
Consulatului
Onorific
al României
din
Klagenfurt

din 6 Octombrie la Nürnberg

Expoziția „Minoritatea germană
Victor Negrescu: „Susþinem
din România” la Viena
menþinerea unei cooperãri strânse
cu Austria în contextul exercitãrii
succesive a Preºedinþiei
Recepție de Ziua Armatei
Consiliului Uniunii Europene“

Depuneri de coroane

În cadrul evenimentelor dedi
cate
sărbătoririi Zilei Armatei României,
Ambasada României în Republica
Austria și Biroul Atașatului Apărării
au organizat, la 23 octombrie 2018,
ceremonii militare și religioase de
comemorare a solda
ților români
căzuți pe teritoriul Austriei. Ceremoniile au avut loc la cimitirele militare
din localitățile Bruckneudorf (Burgenland), unde sunt înmormântați
100 de militari români căzuți în timpul Primului Război Mondial, și
Sommerein (Niederösterreich) unde sunt înmormântați 280 de militari
români căzuți în luptă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.
La monumentele dedicate eroilor români, asigurate cu posturi de onoare
de către autoritățile militare locale, au depus coroane de flori ambasadorul
Bogdan Mazuru, atașatul apărării, colonel Iulian Soare, și reprezentantul
Crucii Negre Austriece (organizație dedicată îngrijirii mormintelor
de război) ing. Otto Jaus. Serviciile religioase de pomenire a eroilor
români au fost oficiate de către preotul Emanuel Nuțu. La ceremonii au
mai participat primarul localității Bruckneudorf, Gerhard Dreiszker,
primarului comunei Sommerein, Karl Zwierschitz, diplomați și angajați
ai ambasadei și reprezentanți ai comunității românești din Austria.
AMBASADA ROMÂNIEI în Republica Austria

Ambasadorul Bogdan Mazuru a rostit cuvântul
de deschidere al expoziției itinerante „Minoritatea
germană din România – trecut și prezent în
Europa unită”, eveniment care a avut loc sâmbătă,
20 octombrie, la „Haus der Heimat” din Viena,
sediul uniunii asociațiilor comunităților germane
provenite din statele central și est europene (VLÖ).
Ambasadorul României în Austria a subliniat rolul
important jucat în decursul timpului și în prezent

de comunitatea germană în evoluția economiei,
societății și culturii românești. La deschidere a
participat dl. Ovidiu Ganţ, deputatul Forumului
Democrat al Germanilor din România, cel căruia îi
aparține inițiativa și conceptul pe baza căruia a fost
realizată expoziția. Evenimentul a fost organizat
de ambasadă în colaborare cu VLÖ și s-a bucurat
de prezența dnei. Anneliese Kitzmüller, a treia
președintă a Consiliului Național al Austriei, și a dlui
Harald Troch, președintele Grupului parlamentar
de prietenie Austria – România.

Cu prilejul Zilei Armatei, ambasadorul României în

TRIMITEȚI BANI ÎN

permit sã asigurãm în mod pragmatic
Austria, E.S. Bogdan MAZURU, și atașatul apărării,
ºi eficient gestiunea dosarelor
militar şi aero, Col.ing. Iulian SOARE, au organizat,
europene de actualitate, precum laºi24 octombrie 2018, o recepție la care au participat
oficiali din Ministerul Federal al Apărării, atașați
demersurile
în
pregãtirea
ai apărării acreditați în Austria, diplomați,
Preºedinþiei Consiliului Uniunii
personalități militare și reprezentanți ai comunității
Europene. Susþinem continuarea
românești din Austria.
discuþiilor pentru consolidarea
AMBASADA ROMÂNIEI în Republica Austria
Uniunii Europene în baza unor
abordãri unitare ºi incluzive, care sã
rãspundã aºteptãrilor cetãþenilor sãi,
inclusiv a cetãþenilor
români“, a până la (€)
de la (€)
comision (€)**
subliniat Victor Negrescu.
În acelaºi timp, au 0,01
fost abordate
50,00
5,00
oportunitãþile de promovare comunã
50,01
100,00
8,00
a Strategiei Uniunii
Europene
privind Regiunea 100,01
Dunãrii în
La
14 11,00
martie
a.c.,
150,00
contextul mandatelor succesive ale
ambasadorul Bogdan Mazuru a
celor douã þãri la Consiliul
150,01 Uniunii
200,00
15,00 aniversarã
participat la recepþia
Europene, dar ºi a deþinerii de cãtre
oferitã de domnul Gaston Glock,
200,01
300,00
21,00
România a preºedinþiei
strategiei în
consulul onorific al României în
perioada noiembrie 2018 –
landul Carintia. 27,00
La 6 ani de la
300,01
500,00
noiembrie 2019.
deschiderea
reprezentanþei
„Strategia Uniunii
Europene
500,01
800,00
30,00
diplomatice din
Klagenfurt,
pentru Regiunea Dunãrii este o
ambasadorul
României
a
34,00
iniþiativã de succes 800,01
a României ºi 1.000,00
subliniat în discursul sãu, în
Austriei la nivel european, iar noi ne
1.000,01
oder mehr
3,5%
contextul general
al bunelor
dorim ca aceastã formã de colaborare
relaþii dintre România ºi Austria,
regionalã sã cunoascã
dezvoltare
*2€ reducereopentru
clienţii noi. **Stand 04.2018. Änderungen & Irrtümer vorbehalten.
implicarea consulatului onorific
continuã în perioada urmãtoare“, a
din acest land în dezvoltarea
declarat Victor Negrescu.
cooperãrii
economice
ºi
În contextul discuþiilor la nivel
regionale,
în
sprijinirea
continental privind revizuirea
cetãþenilor români din zonã,
regulamentelor de coordonare în
precum ºi în susþinerea unui
materie de securitate socialã,
intens program de activitãþi
oficialul român a reiterat importanþa
educative ºi culturale. Un
respectãrii de cãtre toate statele
argument în acest sens l-a
membre a accesului nediscrimiconstituit prezenþa unei delegaþii
natoriu la securitatea socialã, în
a Camerei de Comerþ ºi Industrie
corelaþie cu libertatea fundamentalã
a României, condusã de
de circulaþie a cetãþenilor europeni în
preºedintele Mihai Daraban.
spaþiul comunitar.
Sursa: AMBASADA
Sursa: AMBASADA
ROMÂNIEI
în Republica
ROMÂNIEI în Republica
Austria
Austria

ROMÂNIA
Ministrul delegat pentru Afaceri
Europene, Victor Negrescu, a
efectuat, luni, 12 martie 2018, o
vizitã de lucru în Austria, care a
inclus întrevederi cu ministrul
federal pentru Afaceri Europene în
cadrul Cancelariei Federale, Gernot
Blümel, cu preºedintele Comisiei de
Politicã Externã a Consiliului
Naþional, Andreas Schieder, ºi cu
Barbara Kaudel-Jensen, consilier al
cancelarului austriac pe politicã
externã ºi europeanã, Barbara
Kaudel-Jensen.
În cadrul consultãrilor, cele douã
pãrþi au reiterat angajamentul pentru
consolidarea relaþiilor bilaterale ºi a
cooperãrii în domeniul afacerilor
europene, în contextul preluãrii
succesive a Preºedinþiei Consiliului
Uniunii Europene de cãtre Austria,
în semestrul al doilea din 2018, ºi de
cãtre România, în primul semestru
al anului 2019. Oficialii au
evidenþiat totodatã obiectivul
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comun al celor douã viitoare
ACUM ŞI CU
Preºedinþii de a contribui la
CARTEA
DEagende europene
promovarea
unei
bazate
pe
unitatea
IDENTITATE ºi coeziunea
proiectului
european.
VALABILĂ
Ministrul delegat pentru Afaceri
Europene a trecut în revistã
principalele dimensiuni ale agendei
de lucru a Preºedinþiei României la
Consiliul Uniunii Europene ºi
evoluþia procesului de pregãtire la
nivel intern. În context, a exprimat
disponibilitatea autoritãþilor române
de a menþine un dialog susþinut cu
oficialii austrieci, atât la nivel tehnic,
cât ºi politic, pe o serie de dosare
aflate în prezent pe agenda
europeanã, fiind discutate, cu
precãdere, aspecte legate de procesul
de reflecþie privind viitorul Uniunii,
negocierile Brexit ºi cele pe tema
viitorului cadru financiar multianual
post-2020.
„Dialogul ºi cooperarea cu
Austria ºi cu ceilalþi parteneri ne

2€

REDUCERE*

00800 26 500 000

noiembrie - decembrie 2018

Ziar distribuit în Austria, Belgia, Germania, Elveţia, Franţa şi Olanda
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Ziua Naţională a Republicii Austria, marcată la Sibiu
Ziua Naţională a Republicii Austria
a reunit o numeroasă asistenţă, la
Hotelul Hilton, invitaţia fiind lansată
de Consulul Onorific, Andreas Huber gazda recepţiei oficiale oferite împreună
cu Ambasada Austriei de la Bucureşti.
În preambulul festivităţii, primviolonistul Gabriel Tudorache, din cadrul
Orchestrei Operei Naţionale Bucureşti, a
interpretat Imnurile Austriei şi României
şi Imnul Uniunii Europene. Evenimentul a
fost onorat, din partea Ambasadei Austriei,
de Consilierul Benedikt Saupe (adjunct şef
de misiune). Acesta a transmis celor peste
300 de invitaţi prezenţi mesajul Excelenţei
Sale, Isabel Rauscher - ambasadorul
Republicii Austria în România.
Reprezentantul Ambasadei Austriei
a mai făcut scurte referiri la contextul
internaţional focusând atenţia asistenţei
asupra a două evenimente majore pentru
cele două ţări, şi anume: la preşedinţiile
consecutive ale Austriei şi României la
conducerea Consiliului Uniunii Europene,
precum şi la festivităţile dedicate marcării
aniversării a 100 de ani de la întemeierea
celor două state moderne (n.n. anume
sărbătorirea celor 100 de ani de existenţă
a Republicii Austria, respectiv sărbătorirea
Centenarului România - prin înfăptuirea
Marii Uniri). Printre personalităţile de
marcă prezente la festivitate s-au numărat
primarul Sibiului, Astrid Cora Fodor,
vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Sibiu,
Christine Manta-Klemens şi Luca MarcelConstantin,
preşedintele
Forumului

Democrat al Germanilor din România dr.
Paul-Jürgen Porr. Au mai fost prezenţi:
Erwin Josef Tigla - preşedintele Forumului
Democrat al Germanilor din CaraşSeverin, senatori şi deputaţi, primari
şi reprezentanţi ai instituţiilor de stat,
precum şi Excelenţele lor monseniori şi
înalţi prelaţi - reprezentanţi ai cultelor. Nu
au lipsit nici reprezentanţii instituţiilor de
învăţământ, de cultură, precum şi ai unor
instituţii deconcentrate.

De asemenea, au fost prezenţi şi
reprezentanţi ai mediului de afaceri din
Sibiu şi din ţară, precum şi invitaţi de
onoare din Austria.
Printre cei prezenţi s-au numărat şi
ex-ambasadorul Austriei la Bucureşti,
Excelenţa Sa, dr. jur. Christian Zeileissen,
precum şi Thomas Gerlach - fost Consul
General al Germaniei la Sibiu, împreună
cu soţia, Manuela Gerlach.
Au mai participat landler-ii austrieci

Mortes ist ein junger, schöner und
mutiger mittelalterlicher Ritter
der den moralischen Prinzipien,
treu bleiben will.

dornici să celebreze sărbătoarea Austriei,
dar şi a strămoşilor lor.
În această ambianţă, consul onorific
Andreas Huber a mai fost onorat şi de
prezenţa consulului Martin Thelen, aflat
în vizită de ”rămas bun”, (având în vedere
încheierea mandatului domniei sale, în
calitate de consul al Republicii Austria în
România).
de Adrian POPESCU
Sursa: www.tribuna.ro

Das Werk richtet sich an ein breites
Publikum, besonders aber
an jugendliche Leser und Liebhaber
von Fantasy Romanen.

DISPONIBILĂ PE AMAZON

25 octombrie 2018 Mesajul șefului misiunii
diplomatice a României în
Regatul Belgiei cu ocazia
Zilei Armatei Române

Proiecþiacultural-academice
filmului “Pãdurea
Evenimente
spânzuraþilor”,
la Bruxelles
de
marcare a Centenarului
Marii Uniri
La 26 octombrie 2018,
Ambasada României în
Belgia a gazduit vernisajul
expoziției ‚’Arhitectura
interbelică a Bucureștiului
și Regalitatea’’, realizată de
Arhitect Luca Matei Stoian,
în prezența Acad. Prof.
Dr. Răzvan Theodorescu,
vicepreședintele Academiei
Române. Evenimentul a
făcut parte dintr-o serie de
manifestări cultural-științifice
organizate la Bruxelles, în
perioada 25-27 octombrie
a.c., de ICR Bruxelles, în
parteneriat cu Ambasada
României în Regatul
Belgiei, Universite Libre de
Bruxelles, Academia Română
și Academie Royale de
Belgique. Vernisajul expoziției
Institutul
Cultural
Român
‚’Arhitectura interbelică a
Bruxelles
BOZAR
ºi
ULB
au
Bucureștiului și Regalitatea’’
organizat
în
9
februarie
a.c.,
la
a fost urmat de prezentări
BOZAR,
proiecþia
de carte:
Poétique,
mythesfilmului Pãdurea
spânzuraþilor
Liviu Ciulei (1964),
et croyances
- Alicede
TOMA,
Baudouin
DECHARNEUX,
pelicula
care a primit prima
Războiul
cel Mare.
distincþie
la Fotografia
Cannes pentru regie,
pe frontul
românesc
Adrian- Istoricul de
pentru România– (1965).
Silvan IONESCU, Histoire
artã Adrian Silvan-Ionescu, istoricul
de ma Vie – Gabriel BADEAºi criticul de film Bujor T. Rîpeanu,
PĂUN, Ziare românești despre
istoricul
de film
Marian Þuþui ºi
Unirea
Basarabiei,
Bucovinei
istoricul
de
film
Dominique
Nasta
și Transilvaniei - Marius
au susþinut dezbateri
DIACONESCU,
Mircea în cadrul mesei
DUMITRU.
rotunde cu titlul „Filmul Pãdurea
AMBASADA ROMÂNIEI
spânzuraþilor
r.: Liviu Ciulei, reper
Regatul Belgieiromânã în
pentru înfilmografia

contextul modernitãþii europene“
care au precedat proiecþia.
Prelegerile Pãdurea spânzuraþilor
– oglinda marelui rãzboi, susþinutã
de Adrian Silvan-Ionescu, Românii
transilvãneni în armata austroungarã
din
Primul
Rãzboi
Mondial, susþinutã de Bujor T.
Rîpeanu ºi Primul mare succes
românesc la Cannes, susþinutã
de Marian Þuþui au fost însoþite de
proiecþii ale imaginilor din timpul
filmãrilor ºi ale celor care l-au
inspirat pe Liviu Ciulei sã le redea pe
peliculã. Dezbaterea a cuprins ºi
prezentarea
cãrþii
Pãdurea
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spânzuraþilor, oglindã a Marelui
Rãzboi: 50 de ani de la premierã,
100 de ani de la subiect. Dominique
Nasta a intervenit în cadrul
discuþiilor în calitate de specialist a
moderat dezbaterea ºi sesiunea de
întrebãri-rãspunsuri.
Evenimentele a avut loc
încadrul programului-cadru “1918
European Dreams of Modernity. 100
years on.“ – cea mai amplã
manifestare multidisciplinarã internaþionalã organizatã de BOZAR în
parteneriat cu statele central ºi est
europene în anul Centenarului.
Proiectul este realizat cu suþinerea
Centrului
Naþional
al
Cinematografiei Române (CNC), al
Arhivei Naþionale de Film a
României (ANF) ºi a Institutului de
Istoria Artei „G. Oprescu“ al
Academiei Române (IIA).
Este de menþionat cã : « Pãdurea
spânzuraþilor poate sta, cu cinste,
alãturi de alte filme din aceeaºi
familie, precum « Nimic nou pe
frontul de vest »de: Lewis Milestone
(1930), « Westfront1918 » de: Georg
Wilhelm Pabst (1930), « Wings » de:
William Wellman (1927),Þ Iluzia
cea mare » de Jean Renoir (1937)
ºi « Cãrãrile gloriei » de: Stanley

Kubrick (1957) » dupã cum a
declarat Adrian-Silvan Ionescu.
„Deºi Ion Popescu-Gopo a primit
Palme d`Or pentru scurtmetraj la
Cannes încã din 1957 pentru desenul
sãu animat Scurtã istorie, cinematografia româneascã a dobândit o
deplinã recunoaºtere internaþionalã
la jumãtatea anilor ºaizeci, într-o
perioadã de liberalizare care a urmat
plecãrii trupelor sovietice (1958). O
astfel de liberalizare a avut punctul
culminant în 1968, când Nicolae
Ceauºescu a condamnat intervenþia
în Cehoslovacia, ºi a început sã
stabileascã relaþii privilegiate cu
Occidentul. Spre deosebire de alte
þãri comuniste, în 1968, Ceauºescu a
proclamat la conferinþa scriitorilor
din acel an dreptul artiºtilor de a
avea o «diversitate de stiluri», ceea
ce a însemnat, de fapt, renunþarea la
«realismul socialist» ca unicã
tendinþã artisticã acceptatã. Deplina
consacrare a filmului românesc
avusese loc însã în 1965 datoritã lui
Liviu
Ciulei
care
obþinuse
cu Pãdurea spânzuraþilor premiul
pentru regie la Cannes, adaptând
pentru ecran romanul omonim al lui
Liviu Rebreanu (1922). “, a
argumentat Marian Þuþui pentru ICR
Buxelles.
Una
dintre
capodoperele
cinematografiei româneºti, despre
care mulþi au auzit, dar puþini îi
cunosc valoarea, Pãdurea Spânzuraþilor (RO, 1964, 158’, O.V., st.
EN), este o ecranizare a romanului
omonim al scriitorulu Liviu
Rebreanu (1855-1944). Filmul a fost
realizat de reputatul regizor Liviu
Ciulei, acesta alegând în rolul
principal, cel al locotenentului
Apostol Bologa, pe tânãrul (pe
atunci) actor Victor Rebengiuc, rol
care l-a consacrat pe acesta în lumea
cinematografului. Distribuþia este
completatã de însuºi regizorul Liviu
Ciulei (în rolul lui Klapka), actriþa
Ana Széles (Ilona) ºi ªtefan

Ciubotaraºu (Petre). Filmul spune
povestea dificilã a unui etnic român
care, ajuns în armata austro-ungarã,
refuzã
sã
lupte
împotriva
conaþionalilor sãi ºi se confruntã cu
pedeapsa cu moartea. Primul Rãzboi
Mondial. Este 1916 ºi Transilvania,
o regiune cu populaþie mixtã, în care
românii sunt majoritari, este încã
parte a Imperiului Austro-Ungar.
Statul independent român declarã
rãzboi
Austro-Ungariei,
o
Cu
ocazia recepției
de
confruntare
careorganizate
se va încheia
cu
Reprezentanța Statului Major al Apărării
preluarea Transilvaniei de cãtre
la Comandamentul Suprem al Forțelor
România în 1918. Angajarea
Aliate din Europa (SHAPE-Mons), șeful
României
în rãzboi
ridicã o în
serie de
misiunii
diplomatice
a României
dilemeBelgiei,
morale
pentru
Apostol
Regatul
Însăcinat
cu afaceri
a.i.
(Victor
Rebengiuc),
un tânãr
alBologa
Ambasadei,
domnul
Dragoș Bănescu,
a locotenent
adresat un mesaj
reprezentanților
de etnie
românã care a
statelor
și membrilor
Ministerului
fost dealiate
ceva
timp înrolat
în armata
Apărării
Naționale
cu
ocazia
Zilei
austro-ungarã ºi care este
transferat
Armatei Române. Însărcinatul cu afaceri
la luptã în regiunea populatã
a.i. al Ambasadei a evidențiat importanța
majoritar de oameni de aceeaºi etnie.
Armatei Române în istoria națională,
Torturile
morale
aleoctombrie
lui Bologa
precum
și faptul
că 25
esteîncep
zi cu
odatã
cu
numirea
sa
într-o
Curte
simbolism special, fiind o ocazie pentru
care condamnã
un dezertor
a Marþialã
aduce un omagiu
tuturor soldaților
și
militarilor
dat viața
ceh ºi români
trebuiecaresãși-au
supravegheze
înexecutarea,
cele două conflagrații
mondialeprofund
și în
o experienþã
misiunile
internaționale. A subliniat,
tulburatoare.
de asemenea,
sionalismul
Armatei
În 1965,profe
regizorul
Liviu
Ciulei a
României și rolul acesteia în misiunile
primit premiul pentru cel mai bun
internaționale, ca surse ale prestigiului
regizor la
Festivalul
Internaþional de
României
la nivel
internațional.
Film de la Cannes pentru adaptarea
scenicã a AMBASADA
romanului ROMÂNIEI
lui Liviu
Rebreanu, în timp
ce Ovidiu
în Regatul
Belgiei
Gologan a fost premiat pentru cea
mai bunã imagine de film la
Festivalul de la Milano. S-a
întâmplat într-un context în care
Franþa pãrea sã-ºi reia vechile
legãturi cu România, angajându-se
într-o serie de coproducþii; Festivalul
de la Cannes a fost doar unul dintre
locurile în care românii puteau sã se
distingã (în special Istoria Scurtã a
lui Ion Popescu-Gopo, care a primit
Palm D’Or pentru cel mai bun
scurtmetraj ºi premiul lui Mircea
Mureºan pentru Rãscoala, o adaptare
din 1965 a unui alt roman al lui Liviu
Rebreanu).
SURSA : http://icr.ro/bruxelles
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Concert Mircea Vintilă, în München Duminică, 2 decembrie, ora 18.00
Stimate doamne, stimaţi domni,
dragi prieteni ai forumului german
român din Stuttgart,
Vă invităm la un concert Mircea
Vintilă, un nume de legendă al
muzicii româneşti.
Mircea Vintilă face parte din
prima generație de artiști folk din
România, cea a anilor 70. S-a născut
pe 23 martie 1949, la București.
A cântat alături de alți prestigioși
artiști (Mircea Florian, Marcela
Saftiuc, Doru Stănculescu) la primul
festival studențesc de muzică folk
în 1971, la Clubul 303, aparținând
Universității Politehnice București,
apoi la Clubul Universitas, la Casa
de Cultură a Studenților „Grigore
Preoteasa” și în Cenaclul Flacăra.
A compus cântece pe versuri de
George Coșbuc, Tudor Arghezi,
Florian Piytiș, Gheorghe Azap,
Adrian Păunescu și alții. A editat
primul disc single, ”Pământul
deocamdată – Mielul”, în 1974.
În 1975 lansează un alt disc
single, ”Hanul lui Manuc – Bade
Ioane”. Urmează primul LP de mare
succes în 1976, intitulat ”Crezul
meu”, o parte din piese fiind
orchestrate de Dan Andrei Aldea.
În 1990 primește Marele Premiu
pentru întreaga Activitate în cadrul
Festivalului Național de Muzică
Folk “Om bun”. Seria de spectacole
“Față în față cu lumea” susținute
la Teatrul „Bulandra”, alături de
Florian Pittiș, se concretizează
într-un ablum inedit: „Nu trântiți
ușa“. În 1992 fondează, împreună
cu Mircea Baniciu, Florian Pittiș
și Vlady Cnejevici, grupul Pasărea
Colibri, desfășurând o prestigioasă
activitate discografică și de turneu
în țară și străinătate.
DATAŞI ORA: Duminică, 2
decembrie, ora 18:00.
LOCAŢIA: Hochschule für Musik
und Theater München
(Großer Saal - 1.OG)
Adresa: Arcisstraße 12 80333
München
Mijloace de transport în comun:
U2 sau Bus 100 Statia:
„Königsplatz”
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Diaspora se mobilizează să
ajute Spitalul Județean Craiova
Românii din diaspora se mobili
zează și donează pentru Spitalul
Județean de Urgență (SJU)
Craiova. O craioveancă stabilită
în Belgia a pornit o inițiativă
pentru ajutorarea Secției II
de Pediatrie, care deservește
toată Oltenia. În cadrul secției
se află și Compartimentul de
On
copediatrie. Este nevoie
de mobilier nou, dar și de
aparatură medicală.

Tram 27 sau Bus 100 Stația:
„Karolineplatz“
INTRAREA: 25€;
Cu reducere: 20€ pentru
- membrii în FORUM GERRUM &
AGERO Stuttgart.
- membrii asociaţiilor româneşti
locale
- posesorii München-Pass,
Landkreis-Pass şi studenţii.
Intrarea gratuită: copiii şi tinerii cu
vârsta de până la 18 ani.
Cum vă asiguraţi locuri la acest
eveniment:
Telefonic - Florin Zaheu 0157 790
78 470 sau E-Mail:
reservation@forum-gerrumstuttgart.de
Biletele le achitați și ridicați de la
casa evenimentului.
Vă recomandăm să vă asiguraţi
din timp locuri cumpărând biletele
în avans. Astfel beneficiaţi şi de o
intrare mai rapidă în sală.
E-mail la: vreaubilet@forumgerrum-stuttgart.de
Sms sau whatsapp la - Florin Zaheu
0157 790 78 470
FLORIN ZAHEU
Hohentwielstr.128, 70199
Stuttgart
Mobil 0157 790 78 470
E-Mail: zaheu@aol.com

Scopul campaniei este de a
strânge cât mai multe fonduri și
ajutoare medicale pentru aceas
tă secție, care nu a mai fost
moder
nizată de ani buni. La
această inițiativă au aderat deja
mulți români din Belgia, care au
contribuit cu diverse sume de bani,
dar au oferit și un calculator care
va ajunge curând în secție.
„Sunt foarte sensibilă la cam
paniile contra cancerului întrucât
mama s-a prăpădit de cancer
în vara trecută. Este, deci, pe
fondul unei experiențe personale
dureroase, mobilizându-mă pen
tru ca alții să nu mai sufere.
Această inițiativă își propune
să aducă un mic ajutor imediat
Secției II de Pediatrie din Spitalul
Județean, deși, din păcate, nu
poate rezolva toate problemele
existente. Practic, ar fi nevoie de
o clădire nouă pentru un spital
de urgență pediatric“, a declarat
Daniela Lavinia Bîciu, inițiatoarea
proiectului.
Români, dar și belgieni au donat
diverse sume acestui proiect,
șocați fiind de condițiile în care
copiii României sunt îngrijiți.
Secția II Pediatrie a fost de multe
ori subiectul unor articole de presă
în care erau prezentate condițiile
precare în care copiii sunt tratați.

Seit 1992

Werbeagentur
Gerhardt
Tel: 0911-673571

Consiliul Județean Dolj a anunțat
că este prevăzută o renovare a
secției, dar aceasta nu va include și
schimbarea mobilierului vechi și a
aparaturii medicale.
În compartimentul de Onco
pediatrie, care are 13 paturi,
este mare nevoie de o hotă
microbiologică cu flux laminar,
special concepută pentru mani
pularea citostaticilor. Aceasta
per
mite prepararea în siguranță
a substanțelor cu potențial toxic
și deci periculos pentru cei
care le manevrează, asigurând
cel mai înalt grad de protecție
pentru
pacient,
personalul
medical și mediu înconjurător.
Achiziționarea
acesteia
este
prioritară pentru campania de
fonduri lansată la Bruxelles.
„Mai sunt și alte probleme
majore, sunt legate de mobilierul
vetust, care nu a fost niciodată
schimbat de la deschiderea spita
lului. În secție sunt necesare 50 de
paturi (dintre care 21 mici) pentru
internările în regim normal și zece

paturi (trei mari și șapte pediatrice)
pentru Secția de Reanimare. Nu
există nici un separator de paturi,
ceea ce pune problema intimității
și demnității pacienților. Părinții
aparținătorilor nu dispun de paturi
special amenajate, în cazurile
când trebuie să se interneze cu
copiii lor. De cele mai multe ori,
ei împart patul cu copilul bolnav,
ceea ce nu este nici confortabil,
nici recomandat“, a adăugat
Daniela Livinia Bîciu, inițiatoarea
campaniei.
Mai multe instituții spitalicești
și pediatrice din Belgia au fost
contactate, pentru a vedea în
ce condiții pot sprijini dota
rea secției cu materiale medi
cale. De asemenea, se lucrează la
organizarea unui concert caritabil
în beneficiul secției respective,
cu ajutorul Rombel, asociația
românilor din Belgia. Mobilizarea
este foarte importantă și chiar dacă
unele persoane nu pot dona, pot
ajuta prin distribuția informației.
Sursa: www.gds.ro

La noi se vorbeste:

www.gerhardtwerbeagentur.de

Luni - Vineri 9:00 - 17:00

Rothenburger Str. 132 90439 Nürnberg
Tel: 0911-673571 & 0911-65678605
Werbeagentur Gerhardt

Eugen Kamp

Copyshop Papierus

01728902005

Perinute

Kopie

/

Sepci / Tricouri

Reclama Auto / Vitrina

Cani

Postere / Plakate /Tablouri pe panza
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Coloana infinitului - stâlp al cerului
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- locul în care se află cele mai frumoase
șase sate din țara noastră (III)

6. Rimetea
Rimetea e unul dintre cele mai frumoase
sate din Transilvania. Sătenii spun că aici
soarele răsare de două ori. Şi, într-un fel,
e chiar aşa. Localitatea e mărginită de
versanţi abrupţi, care creează impresia că
soarele se ridică de două ori pe cer.
La Rimetea trebuie neapărat să ajungi,
dacă îţi plac escaladările şi sporturile
aeronautice, pentru că – datorită felului în
care e aşezată – Rimetea e destinaţia ideală
pentru zborul cu parapanta, off road şi
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Interviu cu domnul Liviu Valenas

Clubul de Speologie „Z” are renumele neschimbat clubul explorărilor duse la extrem, extrem de dure
– Stimate d-le Liviu Valenas,
aţi fost şi sunteţi cunoscut
în diaspora românească din
Germania ca un autor prolific
de cărţi de politică şi istorie, aţi
publicat peste 30 de volume. Aţi
lucrat şi ca ziarist la posturile de
radio Europa Liberă şi Deutsche
Welle, în România la revista
„Baricada” din Bucureşti. Însă,
de caţiva ani, v-aţi afirmat ca
unul dintre primii speologi din
lume, în special datorită marilor
descoperiri pe care le-aţi făcut în
Laos. Există doi Liviu Valenas?
L.V. – Mulţumesc pentru
prezentare. Nu, nu există doi Liviu
Valenas, ci numai unul. Eu am
început cercetările de speologie
în România de mic copil, în 1964
am descoperit prima peşteră. În
1974 am terminat facultatea de
geografie din cadrul Universităţii
Babeş-Bolyai din Cluj, cu o
teză de licenţă din speologie
şi geomorfologia carstului. În
perioada 1971-1989 am fost, fără
falsă modestie, primul speolog
din ţară, ca rezultate explorative
şi ştiinţifice. În 1973 am creat
la Oradea Clubul de Speologie
„Z”, al cărui preşedinte sunt şi
în prezent. Printre descoperirile
mari ale Clubului „Z” şi ale mele
personal, aş putea aminti: Peştera
din Dealul Humpleul, pe care am
explorat-o şi topografiat-o până
în 1989 pe o lungime de 36 km,
apoi impresionantul labirint al
Hodobanei, 22 km lungime totală,
Sistemul Zapodie, 12 km, Coiba
Mica - Coiba Mare, 6,4 km etc.
Toate aceste descoperiri în Munţii
Bihor. Ca speolog profesionist
zeul Ţării Crişurilor din
la Mu
Oradea am finalizat cele mai mul
te teme de cercetare din cadrul
pro
iectului care a dus la prima
amenajare modernă de peşteră din
România, Peştera Urşilor. Până în
1989 am publicat aproximativ 100
de studii de specialitate şi 4 cărţi de
speologie şi carstologie.
- Dar după 1990 aţi dispărut o
bună perioadă din speologie,
greşesc?
L.V. – Da şi nu. Prin rezultatele
obţinute, cu multă trudă, dar
şi cu, de ce să nu o spun, un ta
lent recunoscut mai de toţi, am
stârnit nenumarate animozităţi,
majoritatea cauzate de o invidie
patologică, proprie în special
românilor. Cele mai mari adver
sităţi le-am avut, atât eu personal,
cât şi clubul meu de speologie, din
partea celor două institute de speo
logie din Bucureşti şi Cluj. Aceştia

nu au putut uita nici până în
prezent că i-am pus într-o poziţie
de inferioritate profesională. Şi
atunci, cu ajutorul Securităţii, au
decis să se răzbune pe mine. În
1986, într-o şedinţă (la care eu nu
am avut dreptul să iau parte!) cu
uşile închise, la Bucureşti, am fost
„exclus pe viaţă” (?!) din speologie,
pe motivul ca sunt un „trădător de
patrie”. Iar asta pentru că mi-am
permis să-mi fac o cerere, absolut
legală, de a emigra în Germania
Federală. Cererea nu mi-a fost
aprobată niciodată (după 1989 nu
am mai avut nevoie de aprobarea
Securităţii), menţionez că două
persoane care au votat sa fiu exclus
din speologie au fugit ulterior, la
scurt timp, ilegal, din România în
Occident.
– Exclus „pe viaţa” (??!) din
speologie. Ce aţi făcut atunci?
L.V. – Bun, din primul moment
nu am luat în considerare această
„excludere”, considerând-o nu
venită. Aşa că mi‑am
lă şi nea
con
tinuat cercetările pe teren,
dublând practic lungimea Peş
terii din Dealul Humpleul, la
36 km. Şi în prezent această
peşteră este a doua ca mărime
din Romania. În 1987 mi s-a
ridicat, formal, „excluderea”. În
1990 însă, văzând că aceleaşi
persoane, total compromise (prin
impostura profesională sau prin
colaborarea cu Securitatea şi cu
organele de partid comuniste),
se cramponează să conducă în
continuare speologia din Româ
nia, mi-am dat seama că nu mai
este loc pentru mine în această
ţară. Am fost scârbit constatând
că tovarăşii de la cele două
institute de speologie din Cluj şi
Bucureşti vor în continuare să
„taie şi să spânzure” în biata ţară.
În această situaţie l-am delegat pe
un elev şi discipol de al meu, Paul
Damm, să preia el conducerea
Clubului de Speologie „Z”. Un
deceniu şi ceva cei rămaşi în
ţară în acest club au făcut încă
două peşteri uriaşe, Peştera din
Valea Rea (descoperită de mine
în 1986, când eram „exclus”) şi
Sistemul Vărăşoaia, ambele de
20 km lungime fiecare, Vărăşoaia
fiind şi cea mai adâncă peş
teră din România: - 653 m!
Din nefericire în 2012, în urma
unei maladii necruţătoare, Paul
Damm a încetat prematur din
viaţă, Clubul de Speologie „Z”
fiind atunci în pragul disoluţiei,
spre fericirea celor din Bucureşti
în primul rând. În această situaţie

am nevoit, în 2014, să preiau din
nou timona clubului, repet, ne
voit, nemaiexistând o altă soluţie.
– Însă descoperirile cele mai
mari le-aţi făcut în ultimul timp
nu în România, ci în Laos, de ce?
L.V. – În Laos, dar şi în
Thailanda, am început să cercetez
susţinut carstul de acolo înca
din 2006. Un „motor” esenţial a
fost soţia mea, Maliwan Valenas,
noua vicepreşedintă a clubului,
originară din Thailanda, de lân
gă frontiera cu Laosul. Ea m-a în
curajat şi m-a sprijinit tot timpul să
revin în primul plan al speologiei
explorative şi ştiinţifice. Fără ea nu
făceam nimic.
Coloana înaltă de 16,5 m în THam Done Soung, Laos. Foto: Liviu Valenas.

Tham Pha Kouan Moo, Laos, unde au fost descoperite cele 15 statui vechi din aur. Foto:
Liviu Valenas.

– Iar în Laos aţi descoperit a
treia peşteră ca mărime din
această ţară îndepartată...
L.V. – În Laos, de aproximativ
27 de ani se fac cercetări speo
logice intense, în special din
partea cluburilor şi specialiştilor
în materie din Franţa şi Marea
Britanie, dar şi din partea unor
asociaţii din Germania, Japonia
etc. Aici „concurenţa” a fost
extem de severă, practic nu mai
era loc pentru un „intrus” ca
mine. Menţionez că nici francezii
nu sunt departe de mentalitatea
românilor: nici ei nu suportă
concurenţa şi mai ales ca cineva
să-i depăşească. Noi, după câţiva
ani de prospectări în întreg Laosul,
adică pe o lungime de aproape
2.000 km, am găsit în fine, în
2010, un munte oare
cum izolat,
unde francezii abandonaseră rapid
cercetările. Le‑am reluat practic
de la zero şi acolo unde speologii
francezi au avut doar două peşteri
de 1,8 km lungime, noi am reuşit
să le unim pe toate într-un labirint
monstruos, lung de 21 km până
în prezent - Pha Soung System.
În total am descoperit în Laos
aproximativ 50 de peşteri, din
care încă 5 peşteri de peste 1 km,
în afară de Pha Soung System, cel
lung de 21 km.
(va urma)

Vizita în Olanda
a delegaþiei
Participarea
României
la conferința pe tema
ASOCIAÞIEI
MUNICIPIILOR
DIN ROMÂNIA
viitoarei
Autorități
Europene a Muncii
Ambasadorul României la
Haga a avut o întâlnire cu delegaþia
Asociaþiei Municipiilor din
România condusã de Robert Sorin
Negoiþã, preºedinte al asociaþiei ºi
primar al sectorului 3 al
municipiului
Bucureºti,
în
contextul vizitei acesteia în Olanda,
în 8 ºi 9 martie a.c., la invitaþia
Asociaþiei
Municipalitãþilor
Olandeze,VNG.
Din delegaþia românã fac parte

primarii oraºelor Arad, Buzãu,
Galaþi, Slobozia, Oneºti, Roman,
Brad, vice-primarii din Piteºti ºi
Slobozia, consilieri ai primãriilor
din Râmnicu Vâlcea ºi Bucureºti,
experþi din administrate localã.
Prezenþa în Olanda a delegaþiei
române are ca principale obiective
cunoaºterea experienþei Asociaþiei
Municipalitãþilor Olandeze în
digitalizarea serviciilor furnizate
populaþiei, regenerarea urbanã,

P

uterile binefãcãtoare ale apei limpezi, de
izvor, sunt cunoscute din cele mai vechi
timpuri. În mitologia multor popoare, apa este un
simbol al regenerãrii, tinereþii ºi vigorii. ªi în atât de
frumoasele basme româneºti, pline de înþelepciune,
eroii beneficiazã mereu de proprietãþile miraculoase
ale lichidului binefãcãtor, pe care ni-l dãruieºte cu
generozitate natura. Apa vie din poveºti conferã
tinereþe veºnicã ºi putere, în timp ce apa moartã
vindecã rãnile ºi chiar îi readuce la viaþã pe Feþii
Frumoºi învinºi pe cale miºeleascã. Iar ceea ce,
veacuri la rând, a fost doar poveste, s-a demonstrat
ºtiinþific în secolul trecut.

încheierea de parteneriate care sã
sprijine promovarea bunelor
practici ºi a schimbului de
specialiºti în domenii de interes
comun precum oraºe inteligente ºi
economie circularã, transformare
urbanã, mobilitate inteligentã,
transport public, management al
deºeurilor.
Pe agenda vizitei sunt incluse
de asemenea întâlniri cu viceprimarul oraºului Haga ºi secretarul

Haga. Proiectul Autorității Europene a Muncii
se înscrie în seria de măsuri propuse de Comisia
Europeană pentru implementarea efectivă a
Pilonului european al drepturilor sociale.
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Afecþiunia lucrătorilor
ce ºtirbesc frumuseþea
cu apã alcalinã.
comasarea
şi
coordonarea
celor
patru
* Acnee
- se spalã faþa
cu apã
acidã, apoi
* Gripã. Rãcealã - se beau 200 de mlcu
de apã
aldomenii
actuale
de
acţiune
europeană
(formare,
clãteºte cu apã alcalinã.
calinã seara, înainte de culcare, timp de câteva zile.
lucrători
coordonarea
de pe zi.
- se bea 1 sistemelor
litru de apã alcalinã
* Guturai de fân - se bea un litru de apã
alcalinã mobili,* Coºuri
şi lupta inflamaþii
împotriva
munciizona afecta
- se clãteºte
pe zi, pânã ce efectele supãrãtoare dispar. securitate socială* Dermatitã,
nedeclarate), la care se adaugă procesul de
Dureri
cu apã acidã, apoi cu apã alcalinã. În cazul inf
mediere între statele membre.
* Dureri ale încheieturilor - se beau 100 ml de maþiilor, se pot pune comprese cu apã alcalinã pe zo
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Apa vie leac sã-þi fie!
dat seama cã, în zilele în care nu cãdea strop de ploaie,
plantele sale îºi pierdeau vitalitatea, cu toate cã el le
uda din belºug. Convins de calitãþile vindecãtoare ºi
energizante ale apei de ploaie, Violet a mers pânã întracolo încât ºi-a administrat apã de ploaie ca tratament,
pentru a se pune pe picioare dupã un infarct. Mai
exact, a bãut, în scop terapeutic, un litru de apã de
ploaie pe zi, timp de patru luni. Dacã apa este cea care
i-a prelungit viaþa, nu putem ºti cu exactitate. Cert este
cã Marcel Violet a trãit 87 de ani, într-o perioadã în
care speranþa de viaþã la bãrbaþi era de 60 de ani.

O sursã nesecatã de sãnãtate
Prelegere
susținutăApade
vie ºi apa moartã
Ambasadorul României la
Haga la Sociëteit de Witte
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dintre pionierii descoperirilor ce aveau sã se facã
despre proprietãþile apei a fost inginerul francez
Marcel Violet. El a intuit existenþa a ceea ce se
numeºte astãzi apã alcalinã. În 1939, a observat
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dintre cele mai frecvente ºi supãrãtoare afecþiuni.
Infecþii respiratorii
* Amigdalitã, laringitã - se face gargarã de 5 ori
pe zi cu apã acidã, apoi se bea apã alcalinã din belºug.

* Dureri de cap - se beau 100 de ml de apã acidã.
* Dureri de dinþi - se clãteºte cavitatea bucalã cu
apã acidã.
* Dureri musculare - se bea apã alcalinã, de
câteva ori pe zi.
* Dureri cauzate de hemoroizi - se beau 250 ml
de apã alcalinã, din 4 în 4 ore.
Afecþiuni frecvente
* Constipaþie - se bea apã alcalinã.
* Arsuri la stomac - se bea apã alcalinã, câte 100
ml, de câteva ori pe zi.
* Diaree - se beau 200 ml de apã acidã, de douã
ori pe zi.
* Rãni ºi zgârieturi - se spalã zona afectatã cu
apã acidã.
* Alergii - se consumã un litru de apã alcalinã pe
zi.
* Arsuri - se pun comprese cu apã acidã ºi se lasã
10 minute pe locul afectat. Se spalã apoi zona cu apã
bazicã.
* Prostatã mãritã - se beau 100 ml de apã
alcalinã, de 4 ori pe zi, timp de una-douã sãptãmâni.
Afecþiuni mai grave
În cazul în care suferiþi de una dintre urmãtoarele
boli, consumul regulat de apã alcalinã poate aduce
ameliorãri semnificative ale stãrii de sãnãtate. Se va
bea în cantitãþi cât mai mari, de cel puþin 1-2 litri pe
zi. Desigur, consumul de apã nu exclude, în niciun
caz, tratamentul recomandat de medicul specialist!
Afecþiuni ale rinichilor, afecþiuni ale ficatului,
artritã, hemoragii, hipertensiune, probleme circulatorii, osteoporozã, psoriazis. Se spalã zona afectatã

* Pierderea pãrului - se clãteºte timp de 10 minu
cu apã acidã, apoi 5 minute cu apã alcalinã.
În plus, consumul regulat de apã menþine piel
proaspãtã, elasticã, strãlucitoare ºi previne îngrãºare
Totodatã, atenueazã retenþia de apã în organism,
provoacã, printre altele, neplãcutele pungi de sub oc
vergeturile ºi celulita.

Cum prepari acasã apã vie (alcalinã)

Apa alcalinã se poate prepara acasã, simplu
rapid. Iatã de ce aveþi nevoie:
* o bandã pentru mãsurarea pH-ului (se gãseºte
farmacii)
* 2 litri de apã. Dacã e de la robinet, trebuie
prealabil fiartã ºi rãcitã
* o jumãtate de linguriþã de bicarbonat de sodiu
* o jumãtate de linguriþã de zeamã de lãmâie
* o jumãtate de linguriþã de sare neiodatã sau sa
de Himalaya. Se gãsesc în orice supermarket.
Mod de preparare: se amestecã ingredientele.
testeazã pH-ul cu banda special cumpãratã pentru ace
lucru. Dacã nu ajungeþi de la început la pH 9, adãug
bicarbonat de sodiu pânã când apa devine alcalin
Apoi lãsaþi-o peste noapte la frigider. Se bea a doua
la temperatura camerei. Atenþie! Apa trebuie pãstratã
sticlã, nu în recipiente din plastic!
În concluzie, apa nu þine locul tratamentului r
comandat de medic. Dar, consumatã zilnic în cantit
suficiente (1,5-2,5 litri pe zi), previne o serie de boli,
menþine o stare de bunã-dispoziþie ºi un aspect tinere
pânã la adânci bãtrâneþi.

PROSPECT DE EMISIUNE a
156/2007
privind
despãgubirea
persoanelor fizice care au constituit titlurilor de stat seria BRD 2018/1
depozite la Casa de Economii ºi
1. În vederea despãgubirii
Consemnaþiuni C.E.C. - S.A. în vederea
persoanelor fizice care au constituit
achiziþionãrii de autoturisme;
depozite la Casa de Economii ºi
noiembrie
decembrie
– Convenþiei- nr.
572.240/675 2018
din

fãcut dovada datei constituirii dupã data scadenþei plãþii, dacã în
depozitului la Casa de Economii ºi acordul/contractul/convenþia
de
Consemnaþiuni C.E.C. - S.A. dupã ce împrumut sau în prospectul de
au beneficiat de prevederile art. 1^3 ºi emisiune pentru titlurile de stat nu se
ale art. 3^1 din ordonanþã.
prevede altfel, fãrã obligarea la dobânzi
Ziar distribuit
Austria, Belgia,
Germania,
Elveţia, Franţa şi Olanda Pagina 19
6. Emisiunea
este înformatã
dintr-un
penalizatoare.

 Curier juridic  Curier juridic  Curier juridic 

Ionela van Rees-Zota

Denise Klüwer

-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

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

Dezvoltare emoțioală pentru cei mici și cei mari
Alina-Maria Moruz, Profesor gradul I, Școala Românească Haga
Școala Românească din Haga urmărește,
ca orice școală din diaspora, o conectare
a copiilor cu limba și cultura maternă,
transmiterea pe cât posibil a unui set
de valori și a unei imagini cât mai vii a
lumii în care, într-o măsură sau alta, își
aurădăcinile. Dorim să înțeleagă că asta
le deschide și mai larg lumea, îi echipează
cu extra abilități și că învățarea a două
limbi materne este un avantaj din multe
puncte de vedere.
Pe lângă aceste aspecte ne concetrăm aici
atenția și asupra dezvoltării emoționale, și
acesta este aspectul pe care îl voi aborda în
acest articol, deoarece o igienă emoțională
corectă este vitală, mai alesîn situația unor
familii mixte sau aflate departe de țara
natală.
”Emoțiile noastre trebuie să fie la fel de
educate ca intelectul. Este important să
știm cum să simțim, cum să le gestionăm
și cum să lăsăm viața înăuntrul nostru
pentru a o simți cu adevărat!”
(Jim Rohn)
Emoțiile au fost de-a lungul timpului lăsate
de-o parte ca ceva neimportant, secundar în
cunoaștere. Oamenilor le plac dihotomiile,
iar împărțirea în categorii e partea preferată
a creierului nostru – cu cât avem lucrurile în
sertare separate cu atât avem impresia că le
cunoaște și le stăpânim mai bine. Iar cea mai
veche dihotomie, BINE-RĂU a creat ulterior
o serie de altele, care urmează aceeași cale:
virtute vs păcat, cer vs pământ, suflet vs
trup, bărbat vs femeie, rațiune vs emoție și
lista poate continua. Apoi discutăm de toate
opusele la un loc. De câte ori nu ați auzit că
păcatul a venit pe pământ din cauza femeii
iar femeia în sine e legată de corporalite și
emoții iraționale? De câte ori nu am auzit
de faptul că rațiunea trebuie să nu țină cont
de emoții și câți nu am crescut cu ideea
că Bărbații nu plâng?Se instituie astfel o
legătură între emoție și feminin, secundar,
neimportant, opus rațiunii, care stă în calea
dreptei judecăți și nu are de-a face cu știința,
ceva ce trebuie ignorat sau supus rațiunii.
Noile studii încearcă să iasă din cutia
dihotomiilor. Dacă feminismul și-a început
dezvoltarea la începutul secolului XX, este
acum rândul emoțiilor să primească un
statut diferit. Prima carte scrisă explicit pe
acest subiect: Daniel Goleman – Inteligența
emoțională – cu subtitlul – De ce ar fi mai

importantă decât IQ-ul, a apărut abia în 1997.
Premisa de la care pornește Daniel Goleman
este că IQ-ul (Intelligence Quotient) prezice
maxim 20% din succesul individual, ca
fericire și împlinire. Restul de 80% au de-a
face cu EQ-ul (Emotional Quotient).
Ce înseamnă de fapt înteligența emo
țională? Componentele EQ-ului:
1.Auto-cunoaștere (conexiune emoțională,
acceptare, stimă de sine, încredere în sine
și auto-evaluare);
2.
Managementul emoțiilor (Comunicarea
asertivă, auto-controlul, adaptabilitatea,
rezolvarea de probleme);
3.
Auto-motivarea (Motivarea, dorința,
atitudinea, pasiunea, implicarea);
4.Empatia (Responsabilitate socială, comu
nicare, toleranță);
5.Gestionarea relațiilor (Lucrul în echipă,
colaborarea,
rezolvarea
conflictelor,
persuasiunea, leadershipul).
Nu ne propunem acum să facem o analiză
exhaustivă a tuturor acestor elemente, nu
avem nici timpul și nici spațiul necesar. Ce
ne dorim totuși este să înțelegem câteva
aspecte referitoare la emoțiile noastre și
câteva elemente importante referitoare la
emoțiile copiilor. Așa că le vom lua pe rând.

Aspecte generale:
- Corpul se identifică cu inconștientul:
Traumele reprimate, cauzate de o supra
abundență de emoții, pot rămâne blocate
într-o parte a corpului, influențând astfel
capacitatea de percepție a acelei părți sau
chiar capacitatea de a o mișca.În psihanaliză
sunt numite somatizări și se manifestă mai
des decât redem. Asta nu înseamnă că toate
bolile sunt generate de emoții, să nu cădem
în cealaltă extremă!
- A fi emotiv nu este totuna cu a avea
inteligență emoțională! O persoană care
plînge des sau este foarte ușor afectată de
emoțiile celor din jur încă mai are de lucru
la capitoul gestionarea emoțiilor.
- Dezvoltarea emoțională nu este doar
treabă de femeie! Dat fiind că EQ-ul are
diferite componente, Daniel Goleman
subliniază faptul că nu doar femeile sunt
înclinate spre așa ceva. El precizează faptul că
femeile sunt în general mai bune la empatie
și competențe sociale, iar bărbații sunt mai
buni pe partea de auto-control și motivație.
Emoție și comportament
la copii (3-10 ani)
Modul în care copilul se comportă este
rezultatul modului în care a fost învățat

Sfaturi practice pentru părinți:
• Încurajați copiii să-și identifice și să denumească emoțiile în tot ceea
ce fac (If you can name it you can tame it – Dacă o poți denumi, o poți
controla!). Copiii vor învăța astfel că este normal să experimenteze
diverse emoții şi să vorbească despre ele. Exemplu: Probabil te simți
un pic supărat că nu mai mergem azi în parc; Poate ești furios că Mihai
ți-a stricat turnul, etc.Emoțiile de bază sunt: bucurie, tristețe, furie,
frică, uimire, rușine, dezgust.
• Faceți legătura între emoție și manifestarea fizică a acesteia, pentru
a fi ușor identificată de copil. În cadrul unei povești, integrați ușor
sentimentul și manifestarea lui: Iedul cel mic simțea că îi este FRICĂ.
Își simțea inima bătând din ce în ce mai tare, fața îi devenise albă de
frică, picioarele îi tremurau și nu știa ce să facă ca să se ascundă mai
repede.
• Dacă abia învață despre emoții, nu îl întrebați cum se simte, ci
identificați voi emoția și apoi transmiteți-o sub formă de întrebare:
Ți-e frică?/ Ești bucuros?
• Suntem toți responsabili de emoțiile noastre. Așadar, nu utilizați
formule de genul: Tu m-ai supărat, ci folosiți persoana I: M-am
supărat atunci când …. Astfel vor învăța și ei să nu găsească motivațiile
în ceilalți, ci în ei înșiși.
• Stabiliți și urmăriți respectarea anumitor reguli și a unui program
cât de cât unitar. Acestea îl ajută pe copil să se regleze emoțional!
• Încurajați copiii, oferind întăriri pozitive ori de câte ori aceștia au
făcut faţă unei situații frustrante, apreciindu-i și precizându-le exact
ceea ce au făcut: Mă bucur mult că ai împărțit jucăria cu Mihai. Știu că
e jucăria ta preferată și probabil ți-a fost greu să faci asta, dar ai văzut
ce vesel a fost Mihai? Ai văzut bucuria de pe chipul lui?

să-și gestioneze sentimentele. La vârsta
preșcolarității, copilul experimentează atât
situații noi cât și sentimentele din ce în ce
mai variate provocate de acestea. Atunci
când cel mic nu știe cum să manevreze o
anumită situație sau cum să-și gestioneze
sentimentele noi cu care se confruntă,
poate apărea un conflict. În astfel de cazuri,
copilul nu are nevoie de sfaturi, ci de exemple
concrete în care să poată învăța și exersa cum
să se comporte în anumite situații, și totodată
să facă față sentimentelor care îl cuprind.
Comportamentele sociale NU se învață
din ceea ce spune adultul; trebuie să-i
oferi copilului oportunitatea de a învăța
comportamentul adecvat.
Pedeapsa și critica nu schimbă com
portamentele și nu învață pe copii abilități.
Învățarea acestor comportamente se face
din interacțiunea cu cei din jurul lui.
Critica nu ajută la nimic, mai ales dacă
copilul continuă să nu cunoască de fapt
care e modalitatea corectă de rezolvare a
conflictului. Așadar, exersați cu el un nou
comportament de câte ori este necesar (a
cere o jucărie, a aștepta rândul etc.).
Ar fi multe, foarte multe alte idei de amintit,
dar le vom lăsa pe un articol viitor.

• Evitați să le minimalizați sentimentele: dacă îi este frică nu îi spuneți
că nu are de ce, dacă e trist nu-i spuneți să se înveselească, nu râdeți de
sentimentele luiși în nici un caz nu folosiți expresii de genul: Plîngi ca
o fetiță sau Băieții nu plâng!. Ascultați-l și vorbiți cu el despre aceste
sentimente. Rețineți că băieții plâng dacă sunt triști, iar dacă îi veți
obliga să-și reprime tristețea, atunci frustrarea acumulată o vor
revărsa sub formă de furie!
• JucațiMima cu emoțiisau Tu cum te-ai simți dacă…, în special
jocuri care să-l ajute să facă conexiunea între o expresie facială și un
sentiment, sau între o întâmplare și un sentiment. Asta îi va ajuta la
formarea empatiei.
• Lăsați copiii să experimenteze tot felul de emoții (fără a-i afecta pe
cei din jur). Să învețe cum se simte când este furios, să plângă dacă
este trist din cine știe ce motiv, să fie supărat o perioadă. Nu-l feriți de
așa-zisele emoții negative, pentru că doar trecând prin ele pot învăța
să le gestioneze.
• Nimic nu se pierde, totul se transformă – pare a fi o regulă de bază
și în ceea ce privește sentimentele. Emoțiile ascunse, oprite, rușinate
se întorc sub formă de comportament inadecvat, acum sau în timp.
Sau se instalează în trup și devin boli! Emoțiile au răbdare, vorba
lui Freud, și de câte ori nu am auzit de oameni care merg la psiholog
pentru că au emoții nerezolvate din trecut?
• REGULĂ DE BAZĂ: Învățați să gestionați propriile emoții înainte
de a cere copilului acest lucru. Sau puteți învăța împreună!Nu uitați că
primul exemplu în viața copiilor sunteti dumneavoastră, părinții. Ei
învață de la voi nu doar să vorbească și să se comporte, dar și cum să-și
manifesteși să-și gestioneze o emoție (am văzut copii care izbesc sau
chiar înjură exact ca părinții atunci cînd simt furie).
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100 years of Romania’s
Independence

Uniți de același
dor de 100 de ani

Lucrurile se schimbă în timp, însă
nu și dorul din sufletul românilor.
Haideți să sărbătorim împreună!

Când: 26 noiembrie de la 18.30
Unde: Ambasada românească, 5 Rue de l'Exposition, 75007 Paris
Uni par le DOR depuis plus de 100 ans. Les choses changent avec le temps, mais pas le DOR dans l’esprit de chacun. Célébrons le ensemble! Soyons nombreux le 26
novembre 2018 à partir de 18h30. Où: Ambassade de Roumanie, 5 Rue de l'Exposition 75007 Paris. MoneyGram et le globe sont des marques déposées de MoneyGram.
Toutes les autres marques sont la propiété de leur propiétaire respectif. MoneyGram international limited, enregistré en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro
3287157, est un établissement de paiement autorisé et régulé par la Financial Conduct Authority au Royaume Uni, N°502639. ©2018 MoneyGram
18-05082
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Opinia psihologului Andra Tãnãsescu:
Meseria de psiholog - caritate sau profesie?
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ASOCIAŢIA LITERARĂ „PĂSTOREL” IAŞI ŞI CENACLUL LITERAR UMORISTIC: ACADEMIA LIBERĂ „PĂSTOREL” IAŞI AFILIATE
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condamnã psihologii care cer bani în
MIHAI
schimbul BATOGserviciilor pe care le oferã ºiRONDELUL
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Un simplu
”Mulțumesc”
O viaţă fericită începe și se termină cu
un simplu ”Mulţumesc”. Un mulţumesc
rotund, plin, care crește în timp de la
cuvinte la fapte, la schimbări și elanuri
sufletești, riscuri asumate, ba chiar și până
la suferinţe și greutăţi: nu mai contează,
totul are sens atunci când trăiești aventura
de ani de zile a unui ”Mulţumesc…
frumos”.
Avem milioane de motive să spunem
”Mulțumesc” și totuși foarte puțini o fac.
Suntem atât de prinşi cu ceea ce avem de
făcut sau cu ceea ce n-am făcut noi sau alţii,
cu ceea ce n-a mers sau cu ceea ce va fi, încât
uităm de puterea lucrurilor simple, precum un
”Mulţumesc”.
”Mulțumesc” este un cuvânt aparent banal,
însă cu o putere incredibil de mare. E drept
că uneori ne este poate mai greu să spunem
”Mulțumesc”, însă folosirea acestui cuvânt
”magic” își merită investiția.
Unul din cei mai mari oameni de știință care
au trăit vreodată, Albert Einstein spunea
”Mulțumesc” de sute de ori în fiecare zi. El a
mulțumit tuturor marilor oameni de știință
de până la el pentru contribuțiile lor, care i-au
permis să învețe și să realizeze și mai multe
lucruri în opera sa.
Un simplu “Mulţumesc” este cel mai
elementar şi totodată important mod de a
ne arăta recunoştinţa, prețuirea, respectul.
Cuvântul ”Mulțumesc” are rol de liant între
două persoane, prin semnificațiile sale. Prin
simplul ”Mulțumesc”, omul iese din limitele
individualității sale separate și admite că nu
este vorba numai despre el pe lume și că nu i
se cuvine totul. ”Mulțumesc” e ca o înclinare
a omului în fața altuia și în fața lui Dumnezeu.
Dacă și “Mulţumesc”-ul este atât de important,
înseamnă că el însuşi este o faptă bună pentru
care merită să mulţumeşti iarăşi, la rândul
tău! Iată ce legătură tainică se crează între cei
doi oameni uniţi prin smerenie şi dragoste în
Hristos, când şi cel ajutat se face binefăcător al
binefăcătorului său!
Atunci când facem ceva din pură pornire
interioară, fără a aștepta mulțumiri, ne
apropiem de iubirea necondiționată. E
nevoie de un pic de drag, care să ne împingă
să facem lucruri din care, aparent, nu avem
niciun beneficiu personal, altul decât bucuria
de a putea fi de folos. ”Mulțumesc”, în acest
caz, vizează mult mai mult decât legatura
instantanee dintre doi oameni, unul care a
dăruit și altul care a primit; simbolizează
raportarea amândurora la ceva mai presus de
fiecare și de amândoi, prin care însăși legătura

lor devine și este posibilă. ”Mulțumesc”
reprezintă, așadar, pasul decisiv către iubire.
Iubirea înseamnă Dumnezeu!
”Bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat,
dați mulțumire pentru toate!”, ne zice Sfântul
Apostol Pavel (I Tesaloniceni 5, 16-18).
Dând mulțumire, prin recunoștința față de
Dumnezeu, învățăm să prețuim darurile
vieții, iar bucurie, fericire, aduce numai ceea
ce prețuim. Fiecare mulţumire este, de fapt, o
rugăciune.
Întotdeauna să mulțumim cu inima, deoarece
în spatele unui simplu ”Mulţumesc” stă inima
noastră. Acest cuvânt poate face minuni, în
contextul: ”dacă pornește de la inimă – la
inimă ajunge”! Când suntem recunoscători din
inimă, se întâmplă ceva minunat, asemenea
apariţiei soarelui şi a curcubeului după
furtună. Ceea ce dăm ni se întoarce, ceea ce
avem se înmulţeşte, ceea ce atingem cu iubire
creşte.
Să spunem ”Mulţumesc” din inimă pentru
fiecare dar pe care viaţa ni-l oferă şi să nu uităm
că mereu avem ceva valoros de dăruit lumii.
Să spunem ”Mulțumesc” zilei care a sosit...Să
spunem ”Mulțumesc” pentru faptul că suntem
sănătoși... Să spunem ”Mulțumesc” părinților
noștri, mamei şi tatălui ce ne-au adus pe lume
(aşa cum sunt cu bune şi cu rele)...Să spunem
”Mulțumesc” copiilor care ne luminează zilele
şi nopţile cu frenezia şi entuziasmul lor... Să
spunem ”Mulțumesc” vecinului de palier, care
ne zâmbește timid când ne întâlnim cu el pe
scară.
Să mulțumim soarelui care ne încălzește
cu razele lui și ne face ziua mai bună, să
mulțumim lunii care ne luminează calea în
noapte și stelelor care împodobesc cerul, să
mulțumim ploii care ne aduce răcoarea dorită...
Și avem atâtea motive și atâtea ocazii să spunem
”Mulțumesc” în fiecare zi. Dacă i-am mulțumi
lui Dumnezeu pentru ce a făcut pentru noi,
n-am mai avea timp să ne plângem.
Ce minunat este să ne împrietenim cu cuvântul
magic ”Mulțumesc” și să îl folosim cât mai des!
Dragi cititori vă mulțumesc că existați, vă
mulțumesc că ați ales ziarul ”Vocea Ta” și vă
mulțumesc că citiți aceste rânduri! Să arătăm
recunoștință Bunului Dumnezeu pentru
că existăm și pentru ceea ce ne dăruiește,
mulțumindu-I „totdeauna pentru toate”
(Efeseni 5, 20), căci Lui Îi datorăm totul!
MULȚUMESC!
Adriana-Lucia Ciugudean
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Calificare istorică în „sportul rege”: România (U21)
a promovat la turneul final din Italia şi San Marino
În grupa cu nr. 8 / H din preliminariile
Campionatului European de fotbal
pentru tineret (U 21), cu 7 victorii,
3 remize, un golaveraj de 19-4 şi 24
puncte acumulate, România a terminat
competiţia pe primul loc şi s-a calificat
la turneul final de anul viitor, din Italia
şi San Marino. Turneul final va avea
loc în perioada 16-30 iunie 2019, în
şase oraşe, ele fiind Reggio nell’Emilia,
Cesena, Bologna, Udine, Trieste şi San
Marino.
La turneul final al ediţiei cu nr. 22
vor fi 12 echipe naţionale, printre ele
fiind, aşadar, şi selecţionata României,
antrenată de Mirel Rădoi.
Grupele de la EURO 2019 vor fi
stabilite pe 23 noiembrie 2018, iar cele
12 echipe calificate vor fi împărţite în 3
grupe a câte 4 echipe fiecare. Echipele
calificate la EURO 2019 sunt Croaţia,

Italia (ţară gazdă), Spania, Anglia,
Serbia, Germania, Belgia, Danemarca,
România şi Franţa. Alte patru echipe
vor merge la baraj, ele fiind Grecia,
Polonia, Austria şi Portugalia. Cele
două echipe care vor câştiga barajul
vor ajunge şi ele la turneul final de la
EURO 2019.
După obţinerea calificării de la
Ploieşti, după meciul România Liechtenstein 4-0, selecţionerul Mirel
Rădoi a precizat: „Din punctul meu de
vedere, la turneul final de anul viitor,
ne dorim o clasare în zona locurilor
1-4, pentru a ne putea califica astfel
la Jocurile Olimpice”. De precizat că
România (U 21) nu s-a mai calificat
la un turneu final al Campionatului
European de fotbal de 20 de ani!
DAN TEODORESCU

Germania va găzdui
EURO 2024 la fotbal

Germania va fi țara gazdă a
Campionatului European de
fotbal din 2024, după cum a
anunțat UEFA (la Nyon) la
sfârşitul lunii septembrie, Nemții
au câștigat lupta cu Turcia.
Germanii vor organiza în
premieră un EURO ca țară
unificată, după ce Germania de
Vest a găzduit turneul final din
1988 (câștigătoare a fost Olanda,
a trecut în finală de URSS).
Tot nemții au organizat, cu
succes, și Campionatul Mondial
de Fotbal din 2006 (campioana a
fost Italia - victorie la penaltiuri
cu Franța).
Germania oferă reţele de şosele,
cale ferată şi linii aeriene bine
puse la punct pentru vizitatori
între oraşele gazdă.

În favoarea Germaniei au existat
12 voturi, Turcia primind doar 4,
un vot fiind invalidat.
Meciurile la turneul final din
2024 vor avea loc pe următoarele
arene: Olympiastadion (Berlin)
- 74.461 locuri, Allianz Arena
(München) - 70.076 locuri,
Westfalenstadion (Dortmund) 65.849 locuri, Arena AufSchalke
(Gelsenkirchen) - 54.740 locuri,
Mercedes-Benz Arena (Stuttgart)
- 54.697 locuri, Volksparkstadion
(Hamburg) - 52.245 locuri,
Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf)
- 51.031 locuri, Müngersdorfer
Stadion (Köln) - 49.827 locuri,
Red Bull Arena (Leipzig) - 49.539
locuri, Waldstadion (Frankfurt)
- 48.387 locuri. (Sursa: Hotnews.
ro)

La Palatul Roznovanu
din Iaşi s-a lansat
Academia de Şah
Cotnari
Primăria Municipiului Iași, în parteneriat cu Federația
Română de Șah şi SC Cotnari SA, a organizat în Sala
„Vasile Pogor” a Palatului Roznovanu, conferința de
presă oficială de lansare a Academiei de Șah Cotnari.
În prezidiul conferinței de presă au luat parte
primarul Mihai Chirica, Sorin Iacoban – președintele
Federației Române de Șah, Cătălin Grecu – director
de Marketing la SC Cotnari SA, Vlad Ungureanu
– directorul Academiei de Șah Cotnari și Marele
Maestru Internațional de Șah Vladislav Nevednichy,
sportiv născut la Chişinău (Republica Moldova), dar
care concurează pentru România de mai mulţi ani, în
competiţiile internaţionale ale „sportului minţii”.
Într-o manifestare la care au participat şi micii şahişti
de la CS Politehnica Iaşi, preşedintele FR Şah, Sorin
Iacoban, a menţionat: „Academia de Şah Cotnari - Iaşi
oferă o alternativă elevilor în a petrece timpul liber în
mod util şi plăcut. Iar şahul este un sport frumos, care
îi dezvoltă pe copiii care practică acest sport. Vrem să
mulţumim domnului primar Mihai Chirica care a ajutat
în permanenţă şahul ieşean, în competiţiile care au avut
loc în oraşul nostru. Mulţumim sponsorului Cotnari
care ne-a oferit un cec în alb în acest proiect”. În luările
de cuvânt care au urmat am mai consemnat:
Mihai Chirica: „Ieşenii îşi arată inteligenţa nativă
şi prin şah. Salut prezenţa în acest proiect a marelui
maestru internaţional Vladislav Nevednichy şi a
sponsorului Cotnari SA. Şahul este într-adevăr sport, dar
este mai mult spre latura de educaţie. Noi dorim să ne
promovăm imaginea în lume şi prin şah!”.
Cătălin Grecu: „Noi, cei de la Cotnari, suntem
implicaţi în mai multe sporturi. Sperăm să avem mână
bună şi în acest proiect de şah!”.
Vladislav Nevednichy: „Am început şahul la Chişinău,
sunt cam ultimul reprezentant al vestitei şcoli ruse de şah.
Am participat pentru Republica Moldova şi România la mai
multe competiţii internaţionale, Campionate Europene,
Olimpiade şi Campionate Mondiale de şah. În ultimii ani,
la şah, am pregătit juniorii, la Timişoara. Am venit acum
la Iaşi pentru valoarea unor jucători de şah de aici, precum
Lehaci, Deac, Obadă, Stoleriu şi mulţi alţii. La această
Academie de şah trebuie un sprijin financiar constant şi
astfel, eu mulţumesc Companiei Cotnari pentru implicare”.

Vlad Ungureanu (care este profesor de matematică şi
preşedintele Comisiei Şah în Şcoală în cadrul FR Şah,
dar este şi creierul acestei Academii de Şah, după spusele
lui Sorin Iacoban): „Avem un cuvânt de încurajare de la
Georgios Makropoulos, prietenul nostru de la FIDE, iar
un mare antrenor din Ucraina vrea să colaboreze cu noi.
Acum vrem altceva, deoarece Iaşul nu vrea să piardă locul
1 în România în jocul de şah. Cu această Academie, Iaşul
vrea ceva nou. Vream ca această Academie să fie la nivel
naţional, peste vreo cinci ani. Cu cât echipa noastră va fi
mai mare, cu atât vom fi mai puternici. În noiembrie, la
Era Park, vom face o primă competiţie de şah sub egida
Academiei Cotnari”.
Vă mai informăm că Academia de Șah Cotnari este
prima academie de acest fel din România și reprezintă
inițiativa Asociației Județene de Șah Iași, în colaborare
cu SC Cotnari SA. Academia este destinată copiilor, iar
funcție de cerere, vor fi înființate și grupe pentru adulți.
Conform organizatorilor, Academia va cuprinde,
pe lângă marele maestru internaţional Vladislav
Nevednichy şi 4 antrenori FIDE, instructori FIDE şi alţi
instructori de şah locali.
În finalul conferinţei de presă, jurnalistul Dan
Teodorescu (redactor şef adjunct la ziarul Vocea Ta) a
propus conducerii Academiei să găsească şi alte şcoli din
Iaşi unde să aibă săli de cursuri de şah, propunându-se
în acest fel Şcoala Gimnazială Ştefan Bârsănescu, unde
sunt mulţi elevi care iubesc şahul. „Vom avea în vedere
şi acest aspect”, au menţionat Sorin Iacoban şi Vlad
Ungureanu, ultimul declarând că în acest proiect este
cuprins şi antrenorul ieşean Vladimir Danilov, nimeni
altul decât vicepreşedintele FR Şah.
Sorin Iacoban a mai informat asistenţa şi asupra
viitoarelor competiţii de şah la nivel internaţional
găzduite de România în anii următori: în 2019 vor
fi Campionatele Europene Şcolare şi Campionatele
Mondiale de veterani, iar în 2020 vor fi Campionatele
Mondiale de juniori, cu vârsta jucătorilor peste 14 ani.
DAN TEODORESCU
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Zece hobby-uri care te fac mai inteligent

Şase vedete din România care scot bani din hobby-uri

În ciuda percepþiei generale cã inteligenþa
este o calitate înnãscutã, trebuie sã ºtiþi cã
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Studiile aratã cã o parte din hobby-urile
noastre,
pe lângã
cã sunt revigorante
ºi
În afară
de faptul
câştigurile
carierei de
distractive,
au ºi parte
o maredin
influenþã
bază, o bună
vedeteasupra
scot
bani frumoşi
din Sã
simple
hobby-uri,zece
pe
inteligenþei
noastre.
exemplificãm
care ele:
le-au transformat în mici afaceri
dintre
profitabile. Fie că au o slăbiciune pentru
accesorii,
au un
talent
ascuns în
1. Învaþã fie
sã că
cânþi
la un
instrument
arta culinară, persoanele publice de
Legendarul
chinez Confucius
mai
jos par săfilozof
se descurce
excelent pea
spus
cu
mult
timp
în
urmã:
„Muzica
produce
plan financiar, chiar şi într-un context
uneconomic
fel de plãcere
pe
care
care
natura
umanã
nu
nefavorabil.
o poate
Muzicã
îþi
Nu
de produce
puţine fãrã
ori aceasta“.
auzim de
vedete
stimuleazã creierul,
lucrupropriul
a fost
internaţionale
care iar
îşi acest
lansează
dovedit sau
ºtiinþific.
are puterea
de a
parfum
o linieMuzica
vestimentară
inedită.
Iată
că şi
celebrităţile
ştiu să
invoca
emoþii
complexedin
ºi România
stãri psihologice.
scoată
din hobby-uri,
Diferiþi bani
cercetãtori
au arãtat cãspeculându-şi
atât ascultarea
inteligent
pasiunile.
Să le aflăm
secrete şi
muzicii, cât
ºi stãpânirea
unui instrument
să
le urmăm
exemplul!
muzical
îmbunãtãþesc
memoria ºi capacitatea
de concentrare. Totodatã, acest hobby te învaþã
sã ai rãbdare
ºi sãşifiiGiulia
perseverent, pentru cã
Bianca
Ioniţă
pentru a învãþa sã cânþi la un instrument
Anghelescu
muzical este nevoie de timp ºi efort, aratã
LifeHack. sunt vedete şi împărtăşesc
Amândouă
o prietenie specială în viaţa privată.
2. Devoreazã
cãrþile de ştiri
Bianca Ioniţă,
prezentatoarea
TV s-a asociat cu Giulia pentru lansarea
Cititul reprezintã lungul drum spre
unei colecţii de bijuterii de lux. Iniţial,
creºterea nivelului de inteligenþã, iar acest lucru
Bianca şi-a înfiinţat un brand propriu de
se întâmplã mai ales dacã citeºti cu poftã despre
brăţări, pe care l-a promovat din plin la
multe subiectemodene.
diferite,Pasiunea
de la ficþiune
ºi
evenimentele
sa pentru
biografii,
la antologii.
reduce în
stresul,
te
aceste
accesorii
s-a Lectura
materializat
profit
ajutã sã iar
experimentezi
multiple
emoþii ºi cu
te
bănesc,
acum lucrează
împreună
învaþã
lucruri
despre
multe
subiecte.
Toþi
aceºti
Giulia la noile modele de bijuterii.
factori te ajutã sã te simþi mai bine cu tine, iar
sã fii împãcat
cu tine este unul dintre mai
Adela
Popescu
importante
lucruri
caresăstau
la bazaînstãrii
de
Adela Popescu a ales
se afirme
lumea
bine. Lectura
este foartedeşi
importantã
pentru
teatrului
şi a filmului,
a cochetat
de-aa
dobânditimpului
cunoºtinþe
despre
un Actriţa
subiect, s-a
te
lungul
şi cu
muzica.
pregãteºte
pentru
tot
soiul
de
situaþii
ºi
te
ajutã
bucurat de un succes remarcabil graţie
sã fii mai pe
productiv
în demersurile
tale pentru
rolurilor
care le-a
jucat în telenovelele
atingerea
obiectivelor.
şi
în serialele
româneşti, ceea ce a făcut-o
să fie reţinută în a se lansa şi pe piaţa
muzicală.3.
Pasionată
totuşi
şi de muzică, a
Mediteazã
regulat
trecut peste teama de a face două lucruri
Cel mai importante beneficii al meditaþiei
prost, când i s-a propus să cânte în trupa
sunt
concentrarea
propriei persoane ºi
DJ Project
în loculasupra
Giuliei.
autocunoaºterea.
cândcăsunt
absorbiþi
de
Acum,
Adela seAtunci
bucură
a făcut
acest

Emil Mitrache
„Americanu`” din serialul de comedie
„La Bloc” este un gurmand declarat şi
îmbină cu succes meseria de actor cu
afacerea proprie pe care o conduce. Emil
Mitrache deţine o pizzerie în Bucureşti
şi nu se mulţumeşte doar cu postul de
administrator al acesteia.

meditaþie, oamenii ating un alt nivel al
existenþei. Meditaþia te ajutã sã reduci nivelul
de stres ºi sã scapi de tot felul de griji. Cu o stare
de calm ºi o stare de spirit netulburatã obþinute
prin meditaþie, poþi învãþa, gândi ºi plãnui
lucrurile într-o manierã mult mai eficientã.
Meditaþia regulatã te ajutã sã ai un control
deplin asupra ta, iar sã cunoºti lucrurile care îþi
distrag atenþia ºi metodele eficiente de autocontrol reprezinintã punctul suprem atunci
când lucrezi la îmbunãtãþirea inteligenþei.

4. Pune-þi mintea la contribuþie
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6. Învaþã o limbã nouã
Sã înveþi o limbã nouã nu este întotdeauna
uºor, dar cu siguranþã are multe avantaje, iar
unul dintre ele este cã te face mai inteligent.
Procesul de învãþare a unei limbi noi presupune
sarcini precum analiza strusturilor gramaticale
ºi învãþarea de noi cuvinte, lucruri care
îmbunãtãþesc inteligenþa ºi sãnãtatea creierului.
De asemenea, s-a dovedit prin diferite
experimente cã persoanele cu un nivel ridicat
de inteligenþã verbal-lingvisticã sunt foarte
bune la planificare, luarea deciziilor ºi
rezolvarea problemelor.

7. Pune-þi gândurile pe hârtie!
Scrisul îmbunãtãþeºte abilitãþile lingvistice,
dar te ajutã ºi la concentrare, creativitate,
imaginaþie ºi capacitatea de înþelegere.
Scriitorii sunt adesea consideraþi ca având un
nivel înalt de inteligenþã. Poþi scrie în diferite
moduri: pe hârtie sau sã-þi faci un blog. Oricum
ar fi, punând în cuvinte imaginile din mintea ta
înveþi sã te exprimi cât mai bine, iar acest lucru
este o modalitate excelentã de stimulare a
inteligenþei.

8. Cãlãtoreºte în locuri noi

Eforturile fizice ºi mentale pe care le faci în
timpul cãlãtoriilor, te scapã de stres, iar cu cât
scapi de stress, cu atât te poþi concentra mai
bine pe ce ai de fãcut. Fiecare loc no pe care îl
vizitezi îþi oferã lucruri noi de învãþat: întâlneºti
cu oameni noi, încerci mâncãruri diferite, ai
contact cu culturi ºi stiluri de viaþã diferite, ceea
ce te pune în contact cu idei la care nu te-ai fi
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Carmen
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secretele siluetei sale, prin cărţile
rapide. Cu toate aceste abilitãþi pe care le
de nutriţie lansate şi DVD-ul
dobândeºti, devii cu siguranþã mai intelligent.
cu programe sportive eficiente
disponibil pe piaţă.

10. Implicã-te în activitãþi sportive

Pe lângã faptul cã îþi întãreºte muºchii,
sportul are ºi alte beneficii. Urmãrirea meciurilor sportive a fost a fost asociatã cu îmbunãtãþirea funcþiilor creierului, iar implicarea în activitãþi sportive ajutã la îmbunãtãþirea capacitãþii
de reacþie, coordonare ºi încrederea în sine.
(Sursa: Alexandra Cheroiu - Adevãrul.ro)
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O minte sãnãtoasã într-un corp sãnãtos!
Oana
Lis
Pânã la urma urmei, creierul tãu este ca un alt
muºchi din corpul tãu. Exerciþiile regulate îþi
Oana Lis s-a hotărât sa lupte cu criza
ajutã minteala ºitârgurile
corpul sãdefuncþioneze
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haine vintage.
trebuie.
Sportulprimar
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pas şi nu i se mai pare atât de greu să să vândă din hainele sale vechi, în primul
împace actoria şi muzica,
pe cea din
urmă rând cape
un hobby,
apoi ca o formă de venit
Aºteptãm
fotografiile
adresa:
transformând-o din hobby, într-o meserie suplimentar. Oana şi-a scos la vânzare
asii.romani@yahoo.com, însoþite
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până şi rochia
mireasa!(Sursa:
redactia
ele.ro-2012)
legate de eveniment ºi numele dumneavoastrã.

! Vorbim româneşte !

dormi mai bine. Medicii sunt de acord cã o mai
bunã circulaþie a sângelui la nivelul creierului
înseamnã o funcþionare cerebralã crescutã. Mai
multe experimente realizate pe ºoareci ºi pe
oameni au arãtat cã exerciþiile cardiovasculare
pot da naºtere la noi celule ale creierului, lucru
care îmbunãtãþeºte performanþele creierului.
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Jaipur- oraºul roz - India

ZBOR / Foto: Ionela van Rees- Zota

Aşteptăm
adresa: asii.romani@yahoo.com, însoţite
Fotograf:fotografiile
Ionela vanpeRees-Zota
de câteva cuvinte legate de eveniment şi numele dumneavoastră.
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Vedea-vom vaci bãlþate cu viþeii
Ieºiþi din grajduri pe tãpºan, afarã,
Sã pascã iarbã crudã, vag amarã,
ªi veseli sã îºi sune clopoþeii...

Rãtãcitor printre meridiane
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Strãbat, plin de elan, MERIDIANUL
Lãsând în urmã zeci de PARALELE
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Flutur după o întâlnire cu o delegaţie de oameni de afaceri bavarezi:

”Au fost stabilite primele contacte cu parteneri suceveni”
O delegaţie formată din
20 de oameni de afaceri
bavarezi şi reprezentanţi ai
Ministerului Economiei din
Bavaria, Germania, s-au aflat
la mijlocul lunii octombrie
zilele într-o vizită în judeţul
Suceava pentru a stabili
parteneriate şi a dezvolta
relaţii de afaceri cu parteneri
suceveni.
Din delegaţia din Bavaria au
făcut parte oameni de afaceri din
domenii precum electrotehnică,
producţia şi prelucrarea metalelor,
textilelor şi încălţămintei, meşte
şuguri, logistică, cercetare şi ino
vare, tehnologia informaţiei şi a
comunicaţiilor, industria con
strucţiilor de metal, industria
aerospa
ţială şi navigaţie prin
satelit, construcţia de maşini
pen
tru domeniul agriculturii şi
silviculturii sau prelucrare me
canică. Delegaţia germană a
avut o întâlnire cu preşedintele
Consiliului Judeţean Suceava,
Gheorghe Flutur, primarii din
Suceava şi Siret, Ion Lungu,
respectiv Adrian Popoiu, repre
zentanţi ai Camerelor de Comerţ
şi Industrie din Suceava, Botoşani
şi Cernăuţi, din Ucraina, direc
torul Camerei de Comerţ
Româno-Germană,
Sebastian
Metz, precum şi cu numeroşi
oameni de afaceri suceveni.
După
discuţii,
Gheorghe
Flutur a apreciat ca fiind extrem

de pozitivă prezenţa oamenilor
ceri bavarezi în judeţul
de afa
Suceava, subliniind că deja au
fost stabilite primele contacte
cu parteneri suceveni pentru
parteneriate viitoare. „Salut
prezenţa la Suceava, în Bucovina,
a delegaţiei de oameni de afaceri
bavarezi şi a reprezentanţilor
Minis
terului Economiei din
Bavaria, cel mai puternic land din
punct de vedere economic din
Germania. La Suceava am avut
o întâlnire cu oameni de afaceri
din Bavaria, cu oameni de afaceri
suceveni, din Botoşani şi regiunea
Cernăuţi, din Ucraina. Dorinţa
noastră este să colaborăm
cu partea germană, să facem
investiţii aici, acasă, să crem
locuri de muncă şi parteneriate
cu cei din Germania care au
o experienţă foarte vastă”, a
declarat preşedintele CJ Suceava.
El a subliniat faptul că misiunea
economică a oamenilor de afaceri
bavarezi a fost posibilă după
prezenţa de trei ani a Consiliului
Judeţean la Târgul de Investiţii
„Expo Real” din Munchen,
Germania.

Oamenii de afaceri germani
au stabilit primele relaţii cu
parteneri din judeţ

Flutur a subliniat că după
discuţiile din Germania, oamenii
de afaceri bavarezi au ţinut să
vină în Bucovina, „pentru a ne

cunoaşte la noi acasă”, ceea ce
pentru judeţul Suceava reprezintă
un câştig.
Gheorghe Flutur a declarat
că încă după primele discuţii i-a
crescut inima de bucurie, când
reprezentanţii unei firme din
Bavaria au mers deja să viziteze
o firmă din Suceava, Assist,
pentru a stabili primele contacte
pentru un parteneriat de afaceri.
„De asemenea, mi-a crescut
inima de bucurie când am văzut
că profesorul Mihai Dimian şi
oameni de afaceri din Bavaria
au stabilit deja teme de cercetare
comune. Deci ceva începe să se
întâmple”, a spus Flutur.
La rândul său, directorul din
cadrul Ministerului Economiei
din Bavaria, Martin Grossmann,
s-a arătat încântat de modul în
care delegaţia germană a fost
primită în judeţul Suceava.
Martin Grossmann s-a declarat
convins că în urma acestei vizite
se vor stabili relaţii concrete de
afaceri cu parteneri suceveni.
El a spus că oamenii de afaceri
din Bavaria au deja numeroase
parteneriate cu România, iar
acum este pentru prima dată când
o delegaţie importantă de oameni
de afaceri vizitează Bucovina.
Martin Grosmann a explicat că
această vizită a fost posibilă prin
implicarea Ambasadei Germaniei
în România şi a Camerei de
Comerţ Româno-Germane.

Prezent la discuţii, unul dintre
oamenii de afaceri german,
Gerd Bajog, administratorul
paniei Bajog Electronic
com
GmbH, a precizat că firma sa
este interesată în stabilirea de
noi contacte de afaceri, în do
meniul electromecanic, pro
du
cerea şi transportul de energie
electrică şi termică. Gerd Bajog
a subliniat faptul că firma sa
asigură echipamente pentru
armată, companii civile, dar şi că
fiecare avion Airbus care zboară
în prezent are cel puţin două
componente furnizate de el.
După primele discuţii de la
Suceava el a arătat că a stabilit
deja un potenţial partener pen
tru producerea de energie elec
trică şi termică autonom, folosind
hidrogenul care rezultă din
electroliza apei şi care în con

tinuare poate fi folosit atât pentru
alimentarea unor zone izolate,
care nu au reţele electrice, dar şi în
domeniul transportului în sensul
alimentării unor autoturisme,
autobuze cu hidrogen prin celule
de combustie.
Delegaţia din Bavaria a vizitat
o firmă cu capital german din
Gura Humorului, Osborn Inter
naţional, care are 155 de salariaţi,
majoritatea fiind din această
zonă. În cadrul discuţiilor, repre
zentantul companiei Osborn a
avut aprecieri la superlativ în ceea
ce priveşte profesionalismul şi
seriozitatea forţei de muncă care
poate fi găsită în zonă, precum
şi ospitalitatea sucevenilor, ală
turi de atracţiile turistice ale
Bucovinei.
de Dan COMAN
Sursa: www.monitorulsv.ro

Lecturile copiilor noştri
’’Patru şoricei de câmp stau în cer cu vizuine.
Patru şoricei de câmp… ca mine şi ca tine.
Dinprimăvară, şoricelul, aduce ploaia-n cale.
Apoi Dinvară dăruieşte florilor culoare.
Urmează cel Dintoamnă-apoi, cu nuci şi
grâne coapte.
Iar ultimul, Diniarnă, aduce… lăbuţe
îngheţate.
Sunt patru anotimpuri, şi toate cu un rost!
Cu trei – sau cinci! – poţi să-ţi închipui
oare cum ar fi fost?’’
O poezie pe care copiii o
vor iubi! Ea caracterizează atât
de simplu şi pe înţelesul lor,
anotimpurile. Dar şoriceii au
puterea de a schimba vremea?
Şoriceii, Dinprimăvară, Dinvară,
Dintoamnă şi Diniarnă o pot face.
Ei sunt personajele imaginate de
un poet, şi nu un poet obişnuit ci
unul deosebit, de şoricelul-poet,
de Frederick. Având fire artistică,
lui Frederick nu-i place ca şi
celorlalţi şoricei să adune boabe
de porumb, grâu, nuci şi paie

pentru iarnă, ci preferă să adune
bucuros raze de soare, culori şi
cuvinte, vise și speranțe, toate
pentru aceeaşi iarnă gri şi geroasă
de care se tem ce-i din familia
lui. Acestea sunt proviziile sale
pentru zilele reci și lungi de
iarnă. Le va folosi la momentul
potrivit şi cu toţii se vor convinge
de puterea magică pe care o au
proviziile acestui şoricel puţin
mai altfel.
Această carte, câştigătoare a
prestigioasei Caldecott Honor,

vorbeşte copilului şi adultului
deopotrivă despre originaliatea
fiecăruia dintre noi, despre
toleranţă şi despre puterea
imaginaţiei. Citind-o, copiii
înţeleg ce dar minunat este viaţa
şi ce frumos este să-i faci fericiţi
pe cei de lângă tine. Micuţul
şoricel ne-a cucerit inimile. Nu
e de mirare că din 1968, cartea

„Frederick” inspiră generaţie
după generaţie de copii şi este
tradusă şi vândută atât de bine!
În limba română a apărut în
2014 la Editura Humanitas
şi-n Germania se vinde
la
Librăriile Thalia, ilustrată în
format cartonat, pagini lucioase,
desene calde ce însoţesc frumos
povestea.

Leo Lioni, autorul acestei
bijuterii literare şi-a început
cariera de scriitor şi ilustrator
de cărţi pentru copii la vârsta
de 50 de ani. A publicat peste
40 de titluri, fiind primul autor
care a folosit colajul ca tehnică
principală de ilustrare. Pentru
originalitatea şi curajul său
artistic, dar şi pentru forţa şi
simplitatea cu care vorbeşte în
cărţile sale despre valorile umane,
a fost răsplătit cu numeroase
premii: o serie de patru Caldecott
Honors (1961, pentru Inch by
Inch; 1964, pentru Swimmy;
1968, pentru Frederick; 1970,
pentru Alexander şi şoricelul
de jucărie), 1964, Deutscher
Jugendliteraturpreis,
pentru
Swimmy sau premiul acordat de
American Institute of Graphic
Arts (1984) l-au consacrat ca pe
un clasic al literaturii pentru copii
şi ‘’’un maestru prin excelenţă al
artelor vizuale’’ (The New York
Time).
Nadia Marin
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Portretul psiho-antropologic al marilor dictatori
Originea ideii de dictatură trebuie
privită şi prin prisma biologiei şi a
sociobiologiei. Să nu uităm că omul a
evouluat din maimuţe primate, rude cu
cimpanzeii unde şeful, individul alfa se

Mao Zedung
Extrem de studiat în politologie, a fost lider
al partidului comunist chinez, începând cu
1935. Devine dictator de temut al Chinei
din anul 1949. Se spune că din ordinile sale
au murit 50 de milioane de chinezi rebeli.
Ca oricare dictator a promovat o ideologie
şi s-a impus ca strateg militar. Caraterizat
antropologic nu este un secret că făcea
parte din rasa galbenă, iar bio-tipologic se
pare că ar fi fost din categoria digestivilor,
tipologie înclinată către politică şi afaceri.
Temperamentul său paradoxal era nonactiv, emotiv educat, secundar. Adoră
amintririle deşi nu avea prea multe placate.
Nu a avut o copilărie fericită, avânt un
resentiment accentuat pentru tatăl său
ca şi Nero, Vlad Ţepeş, Sadam Hussein
şi Ceauşescu. De aici se pare că au pornit
toate problemele sale. Deşi iniţial sufletist,

poate spune că era un dictator adevărat,
mai sever decât în cazul altor specii sociale
precum lupii, elefanţii. Lumea Epocii
Pietrei a supravieţuit datorită şamanilor
dictatori care impuneau legi stricte

neiertătoare. Marii Împăraţi al Epocilor
precreştine, ca şi cei de după Iisus erau
dicatori despre care uneori se vorbeşte
foarte frumos, cum ar fi spre exemplu
Traian cu care ne mândrim ca romani din

fapt trădat de ochii săi şi forma buzelor, s-a
autoeducat să fie dur şi neiertător şi chiar
ucigaş cu propriul popor, în cazul în care
nu-i era acceptată filosofia. Şi-a format un
caracter puternic, avea o gândire profundă
dar foarte deformată, fiind căpătat de
simţul puterii. Se vorbeşte de aşa-numiţii
hormoni ai puterii, care pot stăpâni un om
care în copilărie a fost luat slab şi frustrat.

problemelor sale psihice paranoid. Pe de
altă parte era stigmatizat de aspectul său
fizic, statura mică şi urmele de vărstat de
vânt. Antropologic în mare parte era un
amestec de turanid (din neamul turcotătarilor - cu dinarid având puternice
accente est europide. Latura turanidă,
adică o rudenie cu mongoloiziii se exprima
mai mult pe chip, buze şi sprâncene. A
fost un temperament activ-emotiv-primar
(pimar în sensul că punea mai mult preţ
pe prezent, decât pe TRECUT, amintiri).
Era rece, exclusivist, puţin influenţabil,
neiertător, chiar lipsit de sentimente. Nu
avea un coeficient de inteligență ridicat,
însă o intuiţie foarte bună în a concepe
strategii militare. La maturitate devenise
incapabil de a oferi afecţiune unei femei
MULT probabil aşa cum spun psihoantropologii şi datorită dezamăgirilor
erotice din adolescenţă.

Iosif Vissarionovici Stalin
A condus Rusia între anii 1922 şi 1953 şi
a fost considerat cel mai sângeros dictator
contemporan. Mărturii istorice spun că
sub conducerea sa ar fi murit numai din
ordinul său cel puţin 20 de milioane de
oameni.
Psihologii consideră că o copilărie
nefericită alături de tatăl său, suferinţa
şi umilinţa trăită, ar fi fost cauzele

raţiuni un pic ilogice. Dacă facem un salt
către istoria contemporană, aici îi vom
judeca diferit pe dictatori odată ce avem
aspecte comparative cu unele zone unde
începea să existe democraţie.

Francisco Franco
Franco conduce Spania între 1939-1975.
A ajuns la putere după un război civil
instaurând un regim de extremă dreaptă,
dar păstrându-se neutru în cel de-al Doilea
Război Mondial. Antropologia spune
că este caucazian, mediteranid, iar biotipologic aproape tipic cerebral, adică foarte
interesat de a afla lucruri noi, inteligent şi
deseori foarte raţional. Avea o viaţă afectivă
bogată, imaginaţie, creativitate dar şi plin de
obsesii sexuale...rămase în culisele istoriei!
Comparativ cu restul marilor dictatori
despre KEGAT DE FRANCO există teorii
legate de faptul că marile sale dezamăgiri, în
iubire şi viaţa intimă i-au creat foarte multe
frustrări! Tocmai acestea l-au împins către o
atitudine mai dură şi tendinţa de dominanţă,
deşi inițial era empatic şi chiar caritabil.
Marius Radu, antroplolog
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CELEBRE POVE

Câteva motive pentru care merită
să ai 4-5 kg în plus
Istoricii din secolul nostru
consideră că primul model
de “madonă” sau “afrodită”
subponderală ar fi apărut
în urmă cu 7.000 de ani în
cultura tribală a insulelor
pacifice (Polinezia de astăzi).
Antropologii
germani
consideră în prezent că
această modă a fost preluată
apoi de către europeni, iar
imaginea femeii manechin
ar fi rezultatul istoric al
promovării unor anomalii
datorate căsătoriilor nobiliare
incestuoase.
Ceea ce este cert din punct de
vedere biologic sau antropologic
este că greutatea femeii sănătoase,
apte pentru supravieţuire şi
apte pentru condiţia de mamă,
mai degrabă este tipul femeilor
“plinuţe”. Astfel Dr. Pfluger M.K.
de la Univ. Koln consideră că o
femeie de 1,65 m poate avea 59-

60 de kg în limita normalităţii,
iar o femeie de 1,70 poate avea
63-64 de kg. Aceasta înseamnă că
normalitatea greutăţii feminine
înseamnă 4-5 kg peste ceea ce
se credea normal până acum 2-3
ani.
De ce sunt necesare 4-5 kg în plus
1. 
Organismul normal func
ţio
nează ideal atunci când
sunt solicitate rezervele de
grăsimi. În caz contrar este
suprasolicitat ficatul dar şi
sistemul nervos şi circulator,
care vor consuma energic
în plus în detrimentul altor
probleme de sănătate.
2. 
În cazul acomodării la orice
stres psihic sau fizic un
organism ce este obligat să
apeleze la rezerve reacţionează
mult mai încet. În consecinţă
pot apărea o mulţime de
probleme fiziologice care fac
locul apariţiei unor boli care

pot afecta grav organismul
(bolile provocate de stările
astenice/oboseală, sunt doar o
parte din acestea însă pot duce
la hepatite sau chiar psihoze).
3. 
Adaptarea la temperaturi
extreme este direct dependentă
de stratul în plus de grăsime. În
lipsa acestuia, femeile pot avea
grave probleme de acomodare
vara sau iarna. În consecinţă
pot să apară dereglări grave
hormonale şi chiar poate creşte
simţitor şi riscul cancerelor
glandulare.
Oboseala fizică dar mai ales
4. 
cea psihică este mai uşor
învinsă când există un strat
lipidic (de grăsimi) care
poate “împrumuta energie”
sistemului nervos. În acest
fel scade semnificativ riscul
la nevrozelor sau declanşarea
unor boli psihice grave.
Marius Radu,
cercetător Academia Română
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Unde se deschide după jumătatea lui Decembrie
noul magazin cu produse autohtone românești !?

Câştigătoarea
concursului din numărul
trecut este:
Lavinia Anton ,
Nurenberg

Ernest Hem
caruselul iu
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 ma
Împreunã a
de dragoste
consolidat l
când Hemi
se remarce
lui soþie P
fost ca ºi ur
ale lui Hem
Împreunã a
Patrick ºi G
lor s-a de
când prozat
în Spania
rãzboilului
Gelhorn c
coresponde
Tânãra jurn
pe Hemingw
o nouã e
literarã. A
romanul “
clopotele”,
peste 1 mil
ºi a fost tr
mai
mult
aventuriere
extrem tale
Hemingwa
cãsnicie sc
doar 5 ani!
Înainte
acestui al
viaþa roman
îºi face apa
ziaristã de
Welsh. Ca
Mary mai
cãsnicii iar
care l-a cun
renunþat la
a fi alãturi
adora.
S-au cu
1944 iar do
pronunþare
Mary,
sperioada m
cãlãtorit m
multe reºed
Key West
Ketchum (
o femeie
rezistentã, c
de timpuriu
cu un soþ i
care
iu
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Organizăm spectacole cu echipă
completă: artişti, ingineri de sunet,
de imagine, regizor şi scenograf etc
la preţuri pentru toate buzunarele.
Asigurăm şi cerem seriozitate
maximă. Detalii: Telefon +49 152
122 47 555.

IMOBILIARE

uVând loc de casă, din grădină 1000 mm.p
cu 15 Euro m.p. în Româânia, jud. Timiș,
comuna Bled. Telefon: 0049 176562348
uParticular vând teren construibil 503
mp situat central în Tulcea, Str. Gavrilov
Corneliu 270a (fosta 23 August). Preţ
negociabil. Tel. 49602175309
uCaut 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
uFamilie cu 3 copii, căutăm urgent aparta
ment de închiriat în oraşul Nürnberg cu 3-4
camere (de la 70 mp) cu preţul între 700-800
euro. Tel de contact: +49 157 75112144
uOfer cameră spre închiriere, condiţii
deosebite în zona Fürth. Telefon: 0176 723
77718
uVânzare casă în Băile Olăneşti, la
strada principală. Încă nu este racordata
la conducta de gaz, care este nouă şi
trece pe la poartă. Este racordată la
curent electric, apă potabilă, telefon,
internet. Curtea are pomi fructiferi,
pe rod. Beciul unde se poate amenaja
o cramă are aproape 100 m.p. Parterul
are o cameră mare de cca 30 m.p şi un
living de peste 60 m. p. cu bucătărie stil
bar şi baia destul de mare. La etaj sunt
3 dormitoare, o sală închisă şi o cabină
de duş, Spre râul Olăneşti are o terasă
supraetajată de 60 m.p fiecare (parter
şi etaj). Preţ negociabil 110 000 euro.
Relaţii despre casă la tel 004 - 07400
74249 sau 004 - 07200 09884.
uSuntem doi tineri care curând vom
deveni părinţi si căutam un apartament cu
3 camere până în 550 Euro fără cheltuieli!
Vă mulţumim! Nr de tel 015145089857
uSubînchiriez o cameră mare mobilată
pentru 2/3 persoane în Germania- Fürth.
Toate condiţiile (baie şi bucătărie). Telefon:
01520274 22 00

Materialele din aceste paginã sunt publicitare. Răspunderea
pentru conţinutul lor NU aparţine ziarului VOCEA TA.

uVând casă 3 camere, baie, hol, bucătărie,
cămară cu gresie şi faianţă nouă. Garaj
mare, grădină cu viţă de vie pe spalier + 3
fântâni în Localitatea Lovin. Preţ: 33000
Euro. Telefon: 01522 1513804
uFamile mixtă (sas şi român) cu 3 copii.
Căutăm locuinţă sau casp cu 4-5 camere
de închiriat în localitatea Nürnberg sau
împrejurimi. Telefon: 0160 3373128.
uINCHIERIEZ la o Familie serioasă,
pe termen lung APARTAMENT cu 2
camere situat în zona Piaţa Rahova. Este
dotat cu geam termopan nou în bucätärie
faiantä nouä, centalä,sufragerie parchet,
dormitor, baie,balcon etaj 3 Preţ 170 de
euro +garantie tel.0151-63684936 seara
după ora 18.30
uVând casă în oraşul Jimbolia, România.
Zonă Centrală, compusă din 5 camere, 2
băi,2 bucătării,anexe pentru porci şi păsări,
magazie mare,grădină. Casa este compar
timentată în aşa fel încât pot locui 2 familii
cu baie şi bucătarie separată. Preţ nego
ciabil: 35000 Euro. Tel: 0040 - 76 150 5924
uVând casă în oraşul Agnita. Zonă
Centrală, compusă din 4 camere de
110mp. Suprafaţa totală este de 1500 m.p.
Totul este nou renovat. Preţ: 90.000 Euro.
Telefon: 0911/ 6588352.

SERVICII

uDacă ai un eveniment, că este mare
ori mic şi ai nevoie de cineva ca DJ, ori
conferinţă şi este o sală de exemplu şi
trebuie neapărat microfon, mixer şi
microfon, sună-mă şi facem un termen.
Am două sisteme, unul pentru 5000 de
persoane garantat şi unul pentru 350 de
persoane. Nu contează că este încăpere, ori
în spaţiul liber. Telefon: 0176 71213214
uDoamnă cu studii psiho-sociologice.
Caut persoane care au nevoie de
consultanţă psiho-socială, cu sau
fără dizabilităţi din zona Nürnberg/
Erlangen/ Fürth. Sunt cetăţean român
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Închiriez masă de manichiură
în atelierul meu cosmetic din
Eibach la o manichiuristă
(specialitate unghii False şi gel).
Informaţii 0911 64116868 sau
0174 34997052
Cântec, joc şi voie bună cu duetul
VALERIA STOIAN şi Charly TM
Tel. 0171-404.8002

şi german, vorbesc ambele limbi bine.
Telefon: 0160 33 73 128.
uCentrul Cultural Austro Român Graz
vă aşteaptă din 15 Septembrie 2017 cu
proiecte noi. De asemenea dacă aveţi idei
sau propuneri nu ezitaţi să ne scrieţi pe
email romaniidingraz@yahoo.com. Pe lângă
cursurile şi Worksopurile diversificate vă
oferim Cursuri de limba germană cu predare
în limba română. Vă aşteptăm cu drag!
uCaut familii sau persoane în vârstăcetăţeni germani pentru îngrijire. Telefon:
0151 43510905
uCosmenticiană, make up artist cu diplomă
şi ex
pe
rienţă 11 ani în domeniu, doresc
colaborare sau angajare. Sunt vorbitoare de
limba germană nivel A2. Email: artemiza_
make_up@ yahoo.com. Tel 015163990467.
uCaut lucru în: amenajări interioare,
faianţă, gresie în Nürnberg şi împrejurimi.
Îmi ofer serviciile la firme sau privat.
Telefon: 0152 57004526 sau 0911 21535108.
Calitate şi bun gust!
uTânăr 35 ani, cu experienţă în domeniul
construcţiilor, amenajări şi finisaje
interioare şi exterioare, îmi ofer serviciile
în domeniu în zona Nürnberg. Telefon:
0160 33 73 128 . Calitate şi comfort!
Personal Control Calitate. F/B pentru
clienţii noştri cu renume din zona Nürnberg
Responsabilităţi:
-
Efectuarea de control al calităţii
produselor
- Respectarea procedurii de control
Cunoaşterea limbii Germane la nivel
-
minim comunicativ
Nu se percep taxe sau comisioane
Beneficii:
- Contract de muncă german
- Asigurare medicală
-
Asistenţa la întocmirea documentelor
necesare
Angajator:
Ballin Personalservice GmbH
Zeltnerstr.3
90443 Nbg
INFO C. Suteu
Tel:015207913273

LOCURI DE MUNCĂ

uDomn 47 ani, caut de muncă pe
teritoriul Elveției; dețin ausweiss tip
B cu drept de munca, posesor auto și
deținător permis conducere categoriile B
și C, cunoștințe limba germană nivel A2,
flexibil, punctual și corect. Informații la
telefon: 0041 779662037
uElena, 58 ani, caut loc de muncă îngrijire
la bătrâni, copii. Am mai lucrat în aceste
domenii în Anglia timp de 5 ani. Telefon:
004 744105672
uCaut de lucru în zona Nürnberg vorbesc
italiana şi româna, aş dori dacă se poate în
domeniu hotelier sau restaurant. +49 160
98540374
uFamilie serioasă, soţ şi soţie, căutăm de
lucru în Nürnberg sau împrejurimi. ªofer
autoutilitară 3.5 şi soţia ca menajeră sau în
curăţenie. Telefon: 015175648027
uCaut loc de munca în fabrică sau la
curăţenie, ori în alt domeniu cu cazare
inclusă şi anmeldung (Nurnberg). Am 20
de ani, rog maximă seriozitate. Menţione
faptul că nu cunosc lb. germana. Nr de
telefon: 0040741989116 +4915168584944.
uCaut de lucru în construcţii, amenajări
interioare sau exterioare, acoperişuri,
lucrări cu tablă, fabrică sau orice domeniu
în Nürnberg sau apropiere. Telefon: 0151
2921021 Mulţumesc anticipat!
uDoreşti să lucrezi
în consultanţă
financiară şi vrei să intri într-o echipă de
succes? Îţi place să ai un program flexibil
şi doreşti să avansezi rapid? Mai multe
detalii la nr de telefon: 0160 33 73 128

noiembrie - decembrie 2018
Cadru farmaceutic din România,
cu experienţă în vânzări, gestiune,
contabilitate primară, abilităţi de utilizare
a calculatorului, MS Office, administrare
bază de date, engleză avansat, franceză
mediu, carnet de conducere cat. B,
doresc angajare ca secretară / asistent
manager/ operator calculator/ gestionar/
vânzătoare/ recepţioner hotel (front desk)/
asistentă personala. Tlf: + 40722.988.687;
email:prettydaniola@gmail.com.
Mã numesc, Vasi Rodica şi îmi caut fratele, în
Germania, oraşul Nünberg. Pe fratele meu,
îl cheamă, Rauch Nikolaus, (luând numele
soţiei, de RAUCH, înainte l-a chemat VASI
NICOLAE) este născut, în data de 12 martie
1968. A plecat din România, în anul 1990 în
Germania, fiind căsătorit, cu o nemţoaică
din România, pe nume Rauch Leni, cu care
are două fetiţe. Au divorţat şi s-a căsătorit
cu altă nemţoaică din România, stabilită în
oraşul Nünberg, pe nume Rita, cu aceasta
are un băiat şi o fată, din auzite am înţeles
că a divorţat şi de aceasta. Ultima dată, l-am
văzut când a fost la mine cu soţia Rita, acum
vreo 15 ani, în Arad, cartierul Grăieste.
Nr. meu de telefon este: 0040743980607.
Mulţumesc şi doamne ajută, să-l găsesc.
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Boxe 1200x4 WattOPERA15,12, Mixer
YAMAHA mg12xu, Microfon SHURE
GLXD 24, Instinct dj control serie
HERCULES serie 2, KORG Monoloque
+ Decksaver. Toate echipamentele au fost
achiziționate în perioada ianuarie-aprilie a
acestui an. Totul vine cu acte și garanție.
Pretul aproximativ 4800 euro. Pret vanzare4300euro negociabil. Pentru mai multe
informații, sunați la: Tel: 095118561652,
Mob: 017671213214

Doreşti să faci parte din membrii
Asociaţiei DACIA e.V. din Nürnberg?
Eşti o persoană cu ambiţii şi doreşti
să faci ceva pentru comunitatea
română?
Atunci sună la numărul de telefon:
0049 160 33 73 128 sau scrie-ne pe
adresa: asii.romani@ yahoo.com.
Vom găsi împreună
o metodă de a colabora!

Aveţi probleme cu limba germană? Nu
vă descurcaţi la Instituţiile publice, şcoli,
protecţia copilului şi grădiniţe? Vreţi
să ştiţi cum poate fi încadrat copilul
dumneavoastră în sistemul şcolar din
Germania? Apelaţi cu încredere la mine.
Sunt şcolarizată în acest domeniu de oraşul
Nürnberg şi Institutul Psiho-pedagogic.
De asemenea, recunoscută de Instituţiile
Şcolare din oraşul Nürnberg. Telefon: 0160
33 73 128. Notă: îmi pot oferi serviciile
numai pe teritoriul oraşului Nürnberg!

Colectiv redacţional

Companie privată angajează în Germania
personal calificat pentru instalații electrice
și prelucrarea metalului. De asemenea
se caută și muncitori necalificați.
Cazarea nu este inclusă
şi începe 13€/zi depinde de confort.
COMISION %
Salariul creşte în funcţie de experienţă.
Pentru mai multe detalii vă rugăm
să ne contactați
Nr Tel. de Germania 017631373590

Vând teren intavilan 3,5 ha înconjurat de
pădure cu dublă deschidere la astfalt şi
pădure, utilităţi, situat în zona Scrovistea
Preţ 8 euro mp 0744409675

86

Nu mi-am găsit jumătatea. Am 53 ani,
1.60, 55 kg şi îmi place să călătoresc.
Dacă ştii cât de cât germana şi doreşti să
cunoşti un bărbat simplu, manierat şi
educat, contactează-mă:
Telefon: 0173 790 3740
uSunt Ştefan şi sunt în căutarea unui loc
de muncă. Muncitor în fabrică, curăţenie,
spălat de vase în restaurant. Tot ce se poate
munci. Tel. 076948459

MATRIMONIALE

uDomn de 60 ani, doresc să cunosc o
doamnă de 50-52 ani. Am tot ceea ce
îmi trebuie, în afară de un suflet care
să îmi alunge singurătatea. Telefon:
015143670440.
uBărbat 53, 1,70, 80kg, doresc să cunosc
o doamnă sincera, bine educată, cu simţul
umorului bine dezvoltat, pentru o relaţie
de prietenie de lungă durată. Poate să fie şi
cu un copil minor. Telefon 015145230790.
uDoamnă 45 ani, singură, doresc să
cunosc un domn între 45-52 ani pentru o
rela’ie serioasă. Sunt româncă, vorbesc şi
engleza. Telefon 0040 742370942
uDoamnă 64 ani, singură, doresc să
cunosc un bărbat între 62-72 ani pentru
o relaţie bazată pe încredere şi respect.
Vorbesc limba italiană şi ucrainiană.
Telefon: 004 746907886
uSuntem doi tineri de 30 ani. Căutăm
femei care vor dragoste deplină şi fără
obligaţii. Telefon: 015163896515
uDoamnă singură 58 ani, doresc să
cunosc un domn pentru o relaţie frumoasă,
bazată pe respect şi încredere. Telefon: 004
744105672
uDoamnă 60 ani, singură, doresc să
cunosc un domn între 60-65 ani pntru
o relaţie serioasă, bazată pe încredere şi
respect. Telefon: 004 740205492

DIVERSE

uVând bijuterii (Modeschmuck), fabricate
în Germania, En-gros 16.000 buc. / 1 Euro
buc. (ușor negociabil), Tel :0049 162 939
4524.
uŞcolarizăm personal pentru meseria de
asistent îngrijire bătrâni- asistent medical.
Durata şcolarizării 3 ani, plus şcoala
de limba germană aproximativ 5 luni.
Informaţii la: 0151 47860834
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100 years of Romania’s
Independence

Uniți de același
dor de 100 de ani

Lucrurile se schimbă în timp, însă
nu și dorul din sufletul românilor.
Fii alături de cei dragi
din România și trimite-le
bani așa cum îți dorești.
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