ªi vocea ta
poate fi auzitã!
Ziar distribuit în Belgia, Austria,
Ziar distribuit în Belgia, Austria,
Elveţia, Germania, Franţa şi 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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ITI NERAR CENTENAR
pentru jurnaliști români în Diaspora
În anul Centenar, moment de referință pentru românii de
pe toate meridianele lumii, doamna Ionela van Rees-Zota,
director fondator al Centrului Cultural Româno-German
din Nürnberg, respectiv al publicaţiei „Vocea ta” și Agenției
de Presă „Așii Români” a participant la Proiectul „Itinerar
Centenar pentru jurnaliști români în Diaspora”, derulat
de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni cu sprijinul
misiunilor diplomatice și consulare ale României care
s-a desfășurat în perioada 28 noiembrie-2 decembrie
2018. Dumneaei a primit onoranta invitaţie din partea
MRP, respectiv a Ambasadei României la Berlin de a fi
singurul jurnalist român din Germania participant în
cadrul evenimentelor ocazionate de desfășurarea acestui
amplu proiect. Scopul derulării proiectului a fost facilitarea
contactelor între reprezentanții mass-media română din afara

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

Șezătoarea ”Vatra de acasă”
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INFORMAȚII
UTILE pentru
cei care vor
să studieze
în Germania
pagina 28

EFECTUL
BENEFIC AL
LUMINIŢELOR
DE CRĂCIUN
granițelor țării cu cei din România și promovarea valorilor
românești la nivelul comunităților din care aceștia provin.
Paginile 2, 6, 7, 15.

Starten Sie als Vermögensberater
in unserem Team.
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Klaus Gross
Deutsche
Vermögensberatung
Vermögensaufbau für jeden!

Limbacher Str. 25
91126 Schwabach
Telefon 09122 1888511
Klaus.Gross@dvag.de
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În anul Centenar, moment de
referință pentru românii de
pe toate meridianele lumii,
doamna Ionela van Rees-Zota,
director fondator al Centrului
Cultural Româno-German din
Nürnberg, respectiv al pu
bli
ca
ţiei „Vocea ta” și Agenției
de Presă „Așii Români” a
participant la Proiectul „Iti
nerar Centenar pentru jurna
liști români în Diaspora”,
deru
lat de Ministerul pentru
Românii de Pretutindeni cu
sprijinul misiunilor diplomatice
și consulare ale României care
s-a desfăşurat în perioada 28
noiembrie-2 decembrie 2018.
Dumneaei a primit onoranta
invitaţie din partea MRP, res
pectiv a Ambasadei României la
Berlin de a fi singurul jurnalist
român din Germania participant
în cadrul evenimentelor oca
zio
nate de desfășurarea acestui
amplu proiect. Scopul derulării
proiectului a fost facilitarea
contactelor între reprezentanții
mass-media română din afa
ra granițelor țării cu cei din
România și promovarea valo
rilor românești la nivelul comu
nităților din care aceștia provin.
’’Itinerarul Centenar’’ al jur
nalistei Rees-Zota a debutat mier
curi 28 noiembrie, dată încărcată
de istorie, ziua memorabilă în
care a avut loc unirea Bucovinei
cu România (28 noiembrie
1918). La ora 17, ora României
dumneaei a ajuns pe Aeroportul
Otopeni, Bucureşti, locul de unde
toţi jurnaliştii români veniţi
din Diaspora au fost preluaţi
şi familiarizaţi cu programul
evenimentelor din următoarele 3
zile ale proiectului.
În cea de-a doua zi, joi 29
noiembrie 2018, doamna van
Rees-Zota a reprezentat la cele
trei Workshopuri/Ateliere lucra
tive la care a participat, Diaspora
jurnalistică românească din
Germania.
Astfel, între orele 9.00-11.00
a participat la Workshopul/
Atelierul lucrativ la Societatea
Națională de Televiziune (SRTv).
Ghidaţi fiind de către domnul
Dan Obadă – TVR Training
Coordonator şi Cristina Leorenţ
– director TVR Internaţional, cei
prezenţi au luat pe rând cuvântul
oferind părerile lor în legătură cu
transmisiile TVR Internaţional.
Doamna Ionela van Rees-Zota
a ţinut să facă câteva precizări şi
recomandări după cum urmează:
’’În Germania trăiesc şi-şi desfă
şoară activitatea foarte mulţi
români de calitate. Putem arăta
lumii întregi valoarea acestora
numai printr-o promovare făcută
cu profesionalism de către TVR
Internaţional. De asemenea do
resc să subliniez nevoia unui
spaţiu de emisie distinct în ceea
ce priveşte cele două televiziuni
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receptate de către românii din
Germania: TVR Internaţional şi
PRO TV Internaţional. Se doresc
transmisii cu programul integral
al acestor televiziuni în decursul
unei zile în locul programului
impus în intervalul 6.00-18.00 –
TVR Internaţional/18.00-6.00 –
PRO TV Internaţional.’’ Vizita la
TVR Internaţional s-a încheiat cu
o şedinţă de fotografii.
Între orele 11.00-13.00, grupul
din care a făcut parte şi doamna
Rees-Zota a luat drumul Societăţii
Naționale de Radiodifuziune

(SRR) un
de a participat la cel
de-al doilea Workshop/Atelier
lucrativ.
Prin vocea celor doi coor
donatori, a doamnei Maria
Ţoghină – jurnalist Radio Ro
mânia Actualităţi şi a domnului
George Severin – preşedintedirector general al SRR, cei
prezenţi au luat la cu
noştinţă
faptul că Radio România şi
Agenţia de presă RADOR repre
zintă cel mai puternic centru de
monitorizare din ţară care în
cifre se traduce astfel: peste 50 de

posturi de radio şi televiziune din
România şi din lume, peste 150
de publicaţii româneşti, peste 400
de publicaţii internaţionale, în 15
limbi străine. Agenţia de presă
RADOR fost înfiinţată în 1990
şi a fost mereu fidelă scopului
de a furniza ascultătorilor cele
mai credibile, diversificate şi
profesioniste informaţii, neiden
tificându-se niciodată cu ’’vâ
nătorii de audienţă’’. Printre
realizările SRR s-au enumerat
următoarele: Antena Satelor
– cel mai dinamic program

Radio România; Editura Casa
Radio – nume de marcă sub care
Radio România valorifică cel
mai important tezaur de bunuri
media din spaţiul românofon;
Târgul Gaudeamus – Carte de
Învăţătură 2018, ajuns la cea
de-a 25 a ediţie şi organizat în
perioada 14-18 noiembrie de către
Radio România.
Doamna Ionela van ReesZota şi-a exprimat dorinţa într-o
colaborare mai eficientă pe viitor
între Agenţia de presă Aşii Români
pe care dumneaei o patronează
şi Agenţia de presă RADOR,
precum şi nevoia întăririi relaţiilor
dintre Radio România şi Radio R
România cu posibilitatea preluării
şi transmiterii emisiunilor acestuia
şi în Germania.
Periplul instituţiilor de presă s-a
terminat cu ultimul Workshop/
Atelier lucrativ de la Agenţia
Naţională de Presă Agerpres
desfăşurat între orele 13.00-14.00,
moderat de Alexandra Ştefan –
PR Specislist şi Roxana Ciucu –
Specialist Marketing & Public
Relations. S-a amintit faptul că
Agerpres este prima agenţie de
presă din România, s-au propus
noi parteneriate şi s-a oferit
prilejul unei vizite memorabile
la arhiva de fotografii a agenţiei
– cea mai mare şi mai valoroasă
arhivă de fotografii din România,
care cuprinde aproximativ nouă
milioane de imagini, începând
cu anul 1928, grupate pe categorii
tematice: evenimente, perioa
de, personalităţi, peisaje, mo
numente, tradiţii etc.
La finalul unei astfel de zile
bogate, între orele 18.00-19.30, a
avut loc festivitatea de încheiere
a proiectelor derulate de MRP,
Gala „100 pentru Centenar” cu
ocazia marcării Centenarului
Marii Uniri, în atmosfera încăr
cată de frumusețe și istorie a
Ateneului Român, un simbol al
culturii și identității românești.
Evenimentul a închis seria celor
zece gale care au avut loc în
afara granițelor țării, în state cu
semnificative comunități româ
nești: Italia, Spania, Portugalia,
Franța, Belgia, Marea Britanie,
Germania, Grecia, Israel și SUA.
Cu prilejul Galei, a fost lansată
și Enciclopedia Românilor de
Pretutindeni, un demers al
MRP, materializat prin expertiza
Institutului
pentru
Științe
Politice și Relații Internaționale
„Ion I.C. Brătianu” al Academiei
Române. Enciclopedia adună la
un loc cele mai relevante date și
informații despre comunitățile de
români de pe toate meridianele
lumii și prezintă români care
prin activitatea lor aduc cinste și
onoare țării. Gala a fost difuzată
în direct pe TVR1 și TVR Inter
național, parteneri media ai MRP.
Nadia Marin
Ionela van Rees- Zota
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Lecturile copiilor noştri
În materialul din acest
număr am plăcerea să anunţ
două evenimente literare
pentru copii şi pentru
părinţi.
Centrul Cultural RomânoGerman din Nürnberg va găzdui
în perioada 23-24 februarie
2019 două evenimente menite
să promoveze literatura română
contemporană pentru copii şi
să faciliteze difuzarea literaturii
naţionale contemporane. În
acest sens, la invitaţia Centrului
Cultural Romano-German din
Nürnberg şi a subsemnatei,
scriitoarea de cărţi pentru copii
şi câştigătoarea premiului de
excelenţă „Itsy Bitsy” 2017 la
categoria literatura pentru copii,
doamna Victoria Pătraşcu ne va
onora cu prezenţa dumneaei.
Victoria
Pătraşcu
este
absolventă a Facultaţii de Litere
din Bucureşti. Între 1994-1996
lucrează ca redactor în cadrul
Agenţiei de Presa Rompres, apoi
ca documentarist al Redacţiei de
Ştiri a Televiziunii Române, iar
dupa 2005 ca redactor la revista
„Academia Mămicilor”. În 2007,
a câstigat Premiul II la concursul
de dramaturgie pentru copii
„100, 1.000, 1.000.000 de poveşti”,
organizat de Teatrul Ion Creanga,
cu piesa „ O poveste cu Bulbuc,
care intră în bucluc”. În februarie
2008 Teatrul National Radiofonic
îi difuzează piesa „Stejarul pitic,
cel mai bun tătic”, piesă care
va fi selectată la International
Children”s and Youth Drama
Festival Bratislava. A fost inclusă,
alături de alţi autori contemporani
de literatură pentru copii, în
antologia „Bookătăria de texte
şi imagini I”, editată de Clubul
Ilustratorilor de Carte în 2009. Din

ianuarie 2016 conduce Asociaţia
Culturală „Eşti Poveşti” unde se
ocupă de conceperea şi susţinerea
de proiecte educaţionale. Ţine
periodic ateliere de poveşti şi scriere
creativă pentru copii. Cel mai
recent, „Povestăria”, se derulează
în şcolile din cartierul Rahova. În
noiembrie 2017, fondează alături
de alte patru scriitoare, Adina
Rosetti, Adina Popescu, Laura
Grünberg și Iulia Iordan - De
basm: Asociația Scriitorilor pentru
Copii și Adolescenți din România
– care își propune să promoveze
literatura națională contemporană
pentru copii în mediul școlar
autohton, în rândul comunității,
dar și la nivel internațional.
Programul evenimentelor va fi
urmatorul:
- Sâmbătă, 23 februarie 2019,
între orele 12:00-13:00 un atelier
de lectură pentru copii cu vârsta
între 6-10 ani – doamna Victoria
Pătraşcu va lectura din cartea
dumneaei - „Stejarul pitic, cel mai
bun tătic”, carte ce cuprinde încă
patru poveşti atipice şi fascinante:
„Povestea oraşului Tot-La-Fix”,
„Cadoul Celestinei”, „Atacul
televizoarelor” şi „Poveste de
iarnă”.
- Duminică, 24 februarie
2019, între orele 12:00-13:00
un atelier cu părinţii susţinut
de aceeaşi minunată doamnă
Victoria Pătraşcu cu tema
„Lectura ca un loc de joacă’’ Cum poţi face din copilul tău un
cititor? Cum ne descurcăm în
multitudinea cărţilor scoase de
edituri? Alegem clasicii pentru
siguranţă şi din comoditate? Până
când le citim copiilor cu voce
tare? Înţeleg copiii ce citesc? Copiii sunt invitaţi, împreună
cu familiile lor, să participe activ
la descoperirea plăcerii de a citi.
Se vor bucura să cunoască de la

o vârstă aşa fragedă un scriitor
în realitate, nu doar un nume pe
o carte. Se vor minuna aflând de
existenţa unor lumi necunoscute
şi făcând cunoştinţă cu personaje
absolut memorabile. La şedinţa
de autografe doamna Victoria
Pătraşcu va fi bucuroasa să ne
lase câteva amintiri pe interiorul
copertelor cărţilor dumneaei,
cărţi ce se vor putea achiziţiona
pe loc. Lista acestora cu
detaliile aferente privind vârsta
recomandată, editura, anul,
numărul paginilor şi preţul, poate
fi consultată în încheierea acestui
mesaj.
Acest prim atelier de lectură
pentru copii ne dorim să fie un
succes şi să deschidă seria unor
astfel de evenimente organizate
anual la Centrul Cultural
Româno-German din Nürnberg,
având ca invitat un autor
român de carte pentru copii cu
scopul stimulării creativităţii şi
interesului pentru lectură. Copiii
trebuie familiarizaţi şi cu lectura
în limba română pe lângă cea
în limba germană şi pentru ca
acest lucru să fie posibil venim
în ajutorul parinţilor cu astfel
de evenimente care să le facă
cunoştinţă cu lectura de placere
atâta timp cât cartea este foarte
bine aleasă.
Intrarea este liberă în limita
locurilor disponibile. Înscrierile
se pot face începând cu data
de 6 decembrie 2018 până la
data de 14 februarie 2019 la tel.
01635516311, persoana de contact
- Nadia Marin. În momentul
înscrierii puteţi specifica ce cărţi
ale doamnei Victoria Pătraşcu
doriţi să cumpăraţi pentru a vă fi
rezervate.
a consemnat Nadia Marin,
profesor de limba şi literatura
română

1. „Stejarul pitic, cel mai bun tătic!’’ - 29 lei

de Victoria Pătrașcu, cu ilustrații de Livia Coloji
Editura Cartea Copiilor
Grupa de vârstă: 3–10 ani
20 × 26 cm/ carte cu coperta cartonată/ 48 pag.
An apariție: 2012

2. „Ela cea fără de cuvinte’’ - 29 lei

de Victoria Pătrașcu, cu ilustrații de Cristiana Radu
Editura Cartea Copiilor
Grupa de vârstă: 3–10 ani
26 × 24 cm/ carte cu coperta cartonată/ 28 pag.
An apariție: 2015

3. „Ziua în care a fugit Somnul’’ - 33 lei

de Victoria Pătrașcu, cu ilustrații de Ágnes Keszeg
Editura Cartea Copiilor
Grupa de vârstă: 3–7 ani
26 × 24 cm/ carte cu coperta cartonată/ 36 pag.
An apariție: 2017

4. „O poveste de iubire’’ - 28 lei

de Victoria Pătraşcu cu ilustrații de Veronica Neacşu
Editura: CARTIER
Grupa de vârstă: 3–7 ani
21 x 17 cm/ carte cu coperta cartonată/ 34 pag.
An apariţie: 2017

5. „TiriBomBamBura, cinci povești de-a dura’’ - 25 lei
de Victoria Pătrașcu, cu ilustrații de Kürti Andrea
Editura Gutenberg Books
Grupa de vârstă: 3–10 ani
17 x 25 cm/ carte cusută și cartonată/ 52 pag.
An apariție: 2018
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Din Ianuarie, la Centrul Cultural Româno-German
din Nürnberg, CERC LITERAR- CULTURAL
Din 25 ianuarie 2019 Centrul
Cultural
Româno-German
din
Nürnberg va găzdui, în ultimă vineri
a fiecărei luni , un cerc de cultură, la
care sunt invitați toți cei care sunt
pasionați de literatură, istorie, film.
Întâlnirile se vor desfășura în primul
an, după un program prestabilit, urmând
ca programul din anii următori, să fie
realizat împreună cu cei care vor participa
activ la acest cerc de cultură. Discuțiile
libere sunt încurajate, se respectă libertatea
de opinie a fiecărui participant, dar nu
se tolerează violența de limbaj. Dacă va
exista interes, s-ar putea realiza un grup
de lucru pentru scrierea unei piese de
teatru și punerea ei în scenă la sfârșitul
anului. Oferim, de asemenea, ocazia celor
care au ca pasiune scrisul, să-și prezinte
lucrările în fața celor prezenți la ședințele
lunare. Protecția dreptului de proprietate
intelectuală asupra celor scrise de autor
este asigurată. Participanții își pot alege
liber o temă din cadrul programului anual
pentru a o prezenta.
Vizionările de film vor fi realizate
în măsura în care este posibil tehnic
acest lucru. Ele vor fi precedate de o
prezentare anterioară și de discuții
ulterioare vizionării. Filmele alese pentru
a fi prezentate trebuie să respecte cadrul
și specificul cercului de cultură și să țină
cont de prezența minorilor. Încurajăm și
susținem prezența tinerilor, dar și a celor
vârstnici, a românilor, dar și a germanilor
vorbitori de limba română sau interesați de
cultura română. Întâlnirile se vor ține doar
în limba română.

Programul cercului de cultură pentru
anul 2019 este următorul:
1. 
Ce înseamnă să fii poet național? 25
ianuarie 2019
2. Literatură și film. Cultura între literatură
și ecranizare. Filme de scurt metraj. 22
februarie 2019
3. Nichita Stănescu - poezia ca existență. 29
martie 2019
4. Ortodoxia în viziunea lui Mircea Eliade.
26 aprilie 2019
5. Carmen Silva. 31 mai 2019
6. 
Învățăturile lui Neagoe Basarab către
fiul său Teodosie. 28 iunie 2019
7. Lectură de vacanță - prezentarea unei
cărți din literatura universală - 26 iulie
2019
8. Scriitori din diaspora - 27 septembrie
2019
9. Lecție de istorie - Dacii, „cei care viteji și
mai drepți dintre traci” - 25 octombrie 2019

Eugène Ionesco, românul care a
10. 
reinventat teatrul.- 29 noiembrie 2019
11. 
Colinde și merinde în decembrie
(sărbătoarea de Crăciun a cercului de
cultură) – 19 decembrie 2019
Coordonatoare a cercului cultural este
Alina Dobre .
Alina Dobre s-a născut la Tulcea în 1975.
A urmat cursurile Facultății de Drept
din cadrul Universității ”Alexandru Ioan
Cuza” din Iași, cursuri pe care le-a absolvit
în 1999 cu o lucrare în dreptul penal. În
anul 2000 a emigrat în Germania, întâi
la München, apoi la Kaufbeuren. Din
2004 până în 2006 a fost vicepreședintă
a Asociației culturală româno-germană
”Apoziția” din München. În 2008 a fost
printre membrii fondatori ai Asociației
tinerilor ortodocși români din Germania
și până în anul 2010 a fost secretara
acestei organizații. A absolvit în 2009 un

program de master la Ludwig Maximilien
Universität din München, în Drept
comercial European și Internațional, cu
o lucrare în dreptul contractelor IT. În
2012 s-a reîntors în România și a lucrat
la Parchetul General până în 2016, an în
care a revenit în Germania la Nürnberg,
sperând, la fel ca în anul 2000, că emigrația
sa este temporară.
A publicat în 2001 la Brașov Editura
Arania lucrarea ”Persia Antică”, iar în
2015 la Editura Ideea Europeană, un
eseu despre emigrație intitulat ”Trăirea
pe interval”. Pe lângă aceste cărți,
Alina Dobre a mai publicat numeroase
articole atât în mediul online, cât și
în ziare și reviste scrise din România
sau reviste românești din Germania.
Pentru informații suplimentare legate de
activitatea coordonatoarei cercului de
cultură puteți vizita la https://alinadobre.
webnode.ro/.

Oferta de Noiembrie şi Decembrie
Angebot November und Dezember
-10% Geschänk 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)
New:
Nageldesign mit UV-Gel
System -10% von Preisliste

Nou:
Nageldesign cu UV-Gel
-Promoţie 10%

Stimularea exclusiv a mecanismelor de reparare
a pielii, cu extract de gutui şi cătină.
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Consilierul financiar Klaus Gross- împreună cu
echipa lui au oferit copiilor de la grupa de dansuri
AȘII ROMÂNI JUNIORI cadouri de Moș Nicolae
În afara muncii prestate față de clienții acestuia, Consilierul
financiar Klaus Gross- împreună cu echipa lui, nu și-au uitat de
sărbători copiii a cărui sponsor este, organizând de Moș Nicolae
o acțiune unde copiii de la grupa de dansuri AȘII ROMÂNI
JUNIORI, au primit cadouri de la Moșul, într-o ambianță de
sărbătoare de neuitat, atât pentru sponsorul acestora, cât și pentru
micuții și părinții și bunicii lor.
Mai jos, câteva imagini sugestive, pe care vă lăsăm pe dumneavoastră
să le vizionați.
Ionela van Rees- Zota

09122 1888 511
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Ziariști din Diaspora, la Centenarul Marii Uniri
În perioada 28 noiembrie-2 decembrie 2018, un grup format din 24
de jurnalişti români, reprezentanți ai presei în limba română din
ţări precum: Belgia, Canada, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda,
Israel, Italia, Marea Britanie şi Spania au participat la Proiectul
„Itinerar Centenar pentru jurnaliști români în Diaspora”, organizat
de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, program dedicat
Centenarului Marii Uniri. Ziarul ’’Vocea ta’’ și Agenția de Presă ’’Aşii
Români’’ din Nürnberg /Germania au fost reprezentate de doamna
Ionela van Rees-Zota, director fondator al acestor două instituţii de
presă şi al Centrului Cultural Româno-German din Nürnberg.
Programul iniţiat de MpRP sub
conducerea doamnei ministru
pentru românii de pretutindeni,
Natalia-Elena Intotero, a inclus
următoarele acțiuni:
- joi 29 noiembrie 2018, grupul
jurnaliştilor români de pretutindeni
a participat la București la trei
Workshopuri/Ateliere
lucrative
desfăşurate la urmăoarele instituţii
importante de presă: la Societatea
Națională de Televiziune (SRTv)
– ghizi domnul Dan Obadă TVR
Training
Coordonator
şi Cristina Leorenţ – director
TVR Internaţional; la Societatea
Națională de Radiodifuziune (SRR)
– ghizi doamna Maria Ţoghină –
jurnalist Radio România Actualităţi
şi domnul George Severin preşedinte-director general al
SRR; la Agenţia Naţională de Presă
Agerpres – ghizi Alexandra Ştefan
– PR Specislist şi Roxana Ciucu
- Specialist Marketing & Public
Relations.
- vineri 30 noiembrie 2018, proiectul
a avut ca obiectiv
în prima
parte a zilei vizitarea Mănăstirii
Curtea de Argeş – ghizi fiindule Părintele Ovidiu Vlăsceanu,
consilier pe probleme de cultură
și presă al Înaltpreasfinţitului
Calinic, Arhiepiscop al Argeșului
și Muscelului și Părintele Adrian
Enache iar în a doua parte a zilei ,
vizitarea Ansamblului Sculptural
’’Constantin Brâncuşi’’ de la Târgu
Jiu unde au fost întâmpinaţi de
însăşi doamna ministru Natalia
Intotero, de doamna secretar general
în MpRP, Alina Veronica Hagima şi
reprezentanţii autorităţilor locale domnul primar Marcel Romanescu
şi domnul prefect Ciprian Florescu.

- sâmbătă 1 decembrie 2018 –
vizita la Biserica Sfântul Nicolae
din Densuş, judeţul Hunedoara
- ghid Părintele Alexandru
Gherghel; participarea alături de
reprezentanţii MpRP şi de toţi cei
’’cu inima română’’ la Manifestările
dedicate Zilei Naționale a României
din Cetatea-simbol a Marii Uniri a
românilor, Alba Iulia.

Itinerar Centenar – ZIUA 2
‘‘Pe Argeş în jos,
Pe un mal frumos...‘‘
În anul Centenar, moment de
referință pentru românii de pe
toate meridianele lumii, doamna
Ionela van Rees-Zota, a participat
în calitate de jurnalist la Proiectul
„Itinerar Centenar pentru Jur
naliști Români în Diaspora”, care
a avut ca obiectiv în cea de-a doua
zi, vizitarea unor locuri marcate de
istorie şi spiritualitate românească,
de legendă şi eroism: Mănăstirea
Curtea de Argeş şi Ansamblul
Sculptural ’’Constantin Brâncuşi’’
de la Târgu Jiu.
Ziua de 30 noiembrie, în care se
tol
face pomenirea Sfântului Apos
Andrei cel Întâi Chemat, Ocro
titorul României, le-a purtat jurna
liştilor paşii odată cu ivirea zorilor
la Mănăstirea Curtea de Argeş,
o adevărată capodoperă arhitec
tonică, un reper istoric şi cultural.
Ghidul acestora a fost Părintele
Adrian Enche de la care am auzit
povestea impresionantă a ctitoririi
Mânăstirii Curtea de Argeș. Astfel
au aflat că la intrarea în această
„monastire”, în pronaos, se află,
mormintele ctitorilor principali:
Neagoe Basarab (decedat în anul

1521), piatra de mormânt a monahiei
Platonida - Doamna Despina
(decedată în 1554), soția lui Neagoe
Basarab, piatra de mormânt a
Doamnei Stana (Sofronia - decedată
în 1531), fiica lui Neagoe Basarab și
soția lui Ștefaniță Vodă al Moldovei.
Tot aici se află și piatra de mormânt
a voievodului Radu de la Afumați
(decedat în 1529).
Arhitectul şi restauratorul între
gului complex a fost francezul
Andre Lecomte de Nouy adus spe
cial de Regele Carol I pentru refa
cerea mănăstirii. La Curtea de
Argeș se află totodată, pe de o par
te, mormintele Regelui Carol I şi al
Reginei Elisabeta, între care se află
o cutiuţă pirogravată, cu osemintele
micuţei prinţese Maria, iar de cea

laltă parte își dorm somnul de veci
Regele Ferdinand şi Regina Maria,
întemeietorii
României
Mari.
Acest din urmă aspect face ca vi
zita la „sfânta monastire pentru
menire” să fi fost unul dintre
po
punctele forte ale programului orga
nizat de Ministerul pentru Românii
de Pretutindeni.
Biserica zidită de Neagoe Basarab se
mai numeşte şi episcopală pentru că
între 1739-1748 acolo a fost scaunul
episcopal al Argeşului. Poate nu este
lipsit de importanță să menționăm
că nu există pliant sau album despre
România care să nu aibă cel puțin
o fotografie cu această biserică
domnească despre care călătorul și
preotul sirian Paul de Alep spunea
în anul 1654: “Auzisem de la mai

mulți oameni că în acest ținut al
Țării Românești se află o mânăstire
domnească… După spusele lor nu
are egal în ce privește frumusețea
arhitectonică… Se numeşte Mă
năstirea Curte de Argeș… Această
biserică este o minune în lume. “
Preotul-ghid, Adrian Enache, a
captat atenţia grupului prezent în
interiorul Catedralei, povestind încă
de la început despre acea ştampilă
roşie de pe zidul mănăstirii care
indică locul în care, potrivit legendei
româneşti ‘‘Meşterul Manole‘‘
(într-o formulare mai exactă, balada
legendară ‘‘Monastirea Argeşului‘‘)
a fost zidită Ana, soţia Meşterului
ales. Impulsionat de curiozitatea
celor prezenţi (inevitabil acest

Împuternicitul Guvernului Federal al Germaniei pentru Imigrare şi Minorităţi:
Atacurile la adresa minorităţii germane au ajuns la un nivel inacceptabil
Împuternicitul Guvernului Federal al Germaniei
pentru Imigrare şi Minorităţi, dr. Bernd Fabritius,
a afirmat, vineri, că atacurile la adresa minorităţii
naţionale a germanilor din România au ajuns la
un nivel care nu poate fi acceptat şi a menţionat
că „în urma densităţii acestor atacuri”, Consiliul
Europei ar putea „decide o monitorizare specială”,
potrivit Agerpres.
„Îmi face deosebită plăcere să constat că Ro
mânia are un sistem de protecţie a minorităţilor
exemplar în Europa. În schimb, este foarte trist
să constat că practica, în viaţa cotidiană din
România, pare să fie alta. Atacurile inacceptabile
la adresa minorităţii naţionale a germanilor din
România au ajuns la un nivel care nu poate fi
acceptat într-o ţară în secolul al XXI-lea şi într-o
ţară care a ratificat convenţia cadru pentru
protecţie minorităţilor”, a declarat, pentru
Agerpres, dr. Bernd Fabritius, care a participat la
seminarul cu tema „Centenarul Marii Uniri - 100
de ani de la Rezoluţia Marii Adunări Naţionale
de la Alba Iulia”. Oficialul german a mai spus că
„Guvernul României trebuie să-şi asume aceste

atacuri, pentru că ele sunt de o anvergură atât
de amplă, încât, dacă rămân necontestate
de Guvern, acesta lezează obligaţia sa de a
proteja minoritatea germană nu numai pe baza
convenţiei cadru a Consiliului Europei, ci şi pe
baza Convenţiei bilaterale româno-germane din
anul 1992”.
Bernd Fabritius a amintit, în acest sens, declaraţia
senatorului Liviu Pop, preşedintele Comisiei
pentru învăţământ din Senat, care ar „denigra
Forumul Democrat al Germanilor, în totalitate, ca
organizaţie nazistă”. „Este o insultă, o calomnie
nepermisă la adresa tuturor membrilor din
această comunitate, o declaraţie care a fost
culminată ulterior de o declaraţie a domnului
consilier şef al doamnei prim-ministru, domnul
Vâlcov, care, la fel, este de neacceptat. M-am
bucurat, la un moment dat, să aflu că preşedintele
partidului de guvernământ, domnul Dragnea, a
încercat o delimitare de aceste declaraţii, dar am
fost stupefiat să constat, la câteva zile ulterior, ca
domnia sa în persoană să readucă atacuri şi să nu
facă paşii necesari pentru a proteja minoritatea

germană din România”, a spus Fabritius. Împu
ter
nicitul Guvernului Federal al Germaniei
pentru Imigrare şi Minorităţi subliniază că „una
e să se constate din punct de vedere juridic ca
o organizaţie înfiinţată în 1990 să fie succesor
legal al unei alte organizaţii, dar să se constate
că această organizaţie ar fi continuatorul
unei organizaţii naziste, deci să se aprecieze
activitatea actuală ca o continuare a unei activităţi
criminale, este o calomnie, este o insultă colectivă
de neacceptat”. „Regret să constat că ne aflăm
deja în plină campanie electorală de stilul cel
mai murdar pentru alegerile prezidenţiale, iar unii
candidaţi apreciază, probabil, că prin calomnie la
adresa altor candidaţi să se profileze. Deci, fac
pe altul urât ca să arăt eu mai frumos. Nu cred
că este o strategie care va fructifica în societatea
românească, pe care eu am constatat-o a fi
deja suficient de matură, suficient de pregătită
pentru a demasca asemenea strategii”, a susţinut
Fabritius. Acesta a informat că a adresat scrisori
oficiale autorităţilor de la Bucureşti. „Nu am
vorbit numai cu ei. Le-am adresat scrisori oficiale.

Ca reprezentant al Guvernului Federal pentru
protecţia minorităţilor, m-am adresat inclusiv
domnului preşedinte al Senatului, m-am adresat
doamnei prim-ministru. Am primit un răspuns
din partea domnului preşedinte al Senatului,
care s-a delimitat de declaraţiile respective, dar
nu s-a schimbat nimic. Doamna prim-ministru
încă nu a considerat necesar să se delimiteze de
aceste atacuri. În ultimele două luni, am avut mai
multe demersuri. Am vorbit chiar cu foştii colegi
din cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului
Europei, unde există o comisie specială pentru
protecţia minorităţilor. În urma densităţii acestor
atacuri, Consiliul Europei va decide o monitorizare
specială în această temă”. Fabritius şi-a exprimat
speranţa că ”Guvernul României îşi va asuma
cât mai urgent această obligaţie de a proteja
minoritatea germană”. ”Mă tem să se producă o
scindare în societate, una pentru care, ulterior,
Guvernul va avea mult de făcut pentru a depăşi
scindarea, pe care acum o acceptă sau chiar o
George-Andrei Cristescu
doreşte”.
Sursa: https://adevarul.ro
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mit suscită întotdeauna noi inter
pretări), părintele paroh a oferit cu
plăcere şi deschidere explicaţiile
simbolice ale acestui gest: ’’Ana
reprezintă jertfa spirituală, Meşterul
Manole jerfindu-şi propriul suflet.
Mai mult, vorbim despre o jertfă
întreită: Ana, pruncul şi Meşterul
Manole. Acesta din urmă s-a jertfit
făcându-şi acele aripi de şindrilă cu
care se aruncă în gol, încercând, în
zadar, să zboare (precum odinioară
în mitologia greacă Icar cu ale lui
aripi de ceară). Pe locul unde cade
Meșterul Manole răsare un izvor şi
se face o fântână. Dacă stăm bine
să cugetăm, de-a lungul timpului,
poporul român a fost nevoit să
facă multe jertfe pentru apărarea
identităţii şi a credinţei.’’
În aceeaşi idee de ’’jertfă pentru
creaţie’’ a continuat cel de-al doilea
rinel
ghid de seamă, domnul Ma
Ioana, fostul ambasador al României
în mai multe ţări din America Latină,
care a fost prezent împreună cu soţia
acestuia, doamna Elena Chiriţă –
jurnalist UZPR şi director Asociaţia
Femeilor Universitare din România
(AFU) – ’’Filiala Regina Maria’’ –
Curtea de Argeş. Dumnealui şi-a
exprimat dezacordul faţă de aceia
care văd în povestea Meşterului
Manole un blestem, o condamnare
a omului nevoit de fiecare dată
să-şi distrugă opera şi s-o ia de la
capat. ’’Aşa cum Meşterul Manole
şi-a sacrificat inima, soţia, pruncul,
zidindu-i în temelia Catedralei.
Tot astfel fiecare dintre noi trebuie
să se dăruiască pe sine pentru o
lucrare durabilă. Este o învăţătură
valabilă pentru noi toţi. Este nevoie
de dăruire. Trebuie să fim generoşi şi
să avem puterea de a oferi societăţii
ceea ce ştim.’’, a fost îndemnul oferit
de domnul Marinel Ioana delegaţiei
de jurnalişti din Diaspora.
Primind la finalul vizitei, prin
intermediul
preotului
Adrian
Enache, binecuvântarea Înaltprea
sfin
ţitului Părinte Calinic, Arhie
piscopul Argeșului și Mus
celului,
aflat în acel moment la Bucureşti
la prima sfinţire a hramului Cate
dralei Naţionale ’’Sfântul Andrei’’,
invitaţilor li s-a oferit ocazia să
servească diverse bunătăţi de post
alături de un ceai cald şi un revi
gorant sirop de busuioc.
După-amiază, ’’pelerinii’’ Centena
rului au ajuns la Ansamblul scul
ptural Constantin Brâncuși de la
Târgu- Jiu, cunoscut și sub numele
de Ansamblul monumental „Calea
Eroilor”, unde au fost întâmpinaţi
de însăşi doamna ministru Natalia
Intotero, de doamna secretar
gene
ral în MpRP, Alina Veronica
Hagima (gorjeancă la origini) şi de
reprezentanţii autorităţilor locale -

domnul primar Marcel Romanescu
şi domnul prefect Ciprian Florescu.
Ministrul pentru românii de
pretutindeni, doamna Natalia
Intotero, i-a rugat pe cei doi domni
să prezinte grupului de jurnalişti
importanţa aceastei superbe zone a
României.
În intervenţia sa, domnul Roma
nescu i-a purtat pe cei prezenţi prin
trecutul plin de eroism al gorjenilor
amintind de Ioan (Iancu) Popilian,
cel mai brav poliţist gorjean din
ultima sută de ani. Filele istoriei
i-au consemnat vitejia de care a dat
dovadă la luptele de la Podul Jiului,
din ziua de 14 octombrie 1916, când
în fruntea locuitorilor din Târgu-Jiu
a opus o dârză rezistenţă puternicei
ofensive germane. În acest context
vorbim de cele patru capodopere
ale Constantin Brancuşi a căror
poveste începe în anul1935. Atunci
sculptorul a primit, cu mare bucurie,
comanda din partea Ligii femeilor
gorjene de a realiza un monument
dedicat eroilor care au căzut în primul
război mondial, în special eroilor
gorjeni, care au apărat oraşul TârguJiu. Mai ales că îşi dorea de mult să
realizeze ceva monumental în ţară.
Aşa s-au născut Coloana fără sfârşit,
Masa tăcerii, Poarta sărutului, Aleea
scaunelor. Cu neascunsă mândrie
domnul primar Marcel Romanescu
a afirmat: ‘‘Istoria românilor este
astfel strâns legată de Târgul Jiu şi de
Judeţul Gorj. Vă mulţumim doamna
ministru că ne-aţi adus oameni
deosebiţi care să ne promoveze peste
hotare. Pe această cale vi-l aduc în
vedere pe domnul Mihai Ţopescu,
artistul gorjean în sticlă, un demn
urmaş al lui Constantin Brâncuşi,
geniu artistic despre care trebuie
scris mai mult.’’
Domnul prefect Ciprian Florescu
a ţinut să le mulţumească la rândul
lui celor două doamne pentru faptul
că au inclus Târgul Jiu în acest
itinerar Centenar al jurnaliştilor
români, care deşi plecaţi de multă
vreme scriu cu apreciere despre
locurile natale. Ca răspuns, doamna
ministru a anunţat cel de-al doilea
mare eveniment al ministerului pe
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care-l conduce, eveniment progra
mat pentru data de 18 martie 2019
într-o primă colaborare cu Minis
terul Afacerilor Externe şi care
îi vizează din nou pe jurnaliştii
români de pretutindeni. Este vorba
despre întâlnirea cu omologii din
statele membre ale Uniunii Euro
pene care vor cunoaşte astfel la des
chiderea lucrărilor munca depusă de
jurnaliştii români din Diaspora.
Spre seară, jurnaliştii au avut parte
de o surpriză foarte plăcută, atunci
când autocarul acestora a fost oprit
la intersecţia dintre Petroşni şi
Aninoasa, unde primarii şi presa
locală din localităţile Petroşni, Ani
noasa, Petrila şi Vulcan îi aşteptau să
le ureze bun venit. Au trăit astfel o zi
care i-a purtat în trecut şi în legendă,
zi marcată de cuvântul ’’jertfă’’ –
jertfa Sfântului Apostol Andrei după
modelul jertfei exemplare a lui Iisus
Hristos, modelul de jertfă cu toate
semnificaţiile ei oferit de ’’Legenda
Meşterului Manole’’, jertfa eroilor
români pentru apărarea ţării, jertfa
fiecăruia dintre noi care ne punem
idealurile în slujba aproapelui.
Ministerul pentru Românii de
Pretutindeni (MpRP), a iniţiat
acest proiect cu scopul facilitării
contactelor între reprezentanții
mass-media română din afara
granițelor țării cu cei din România
și promovarea valorilor românești
la nivelul comunităților din care
aceștia provin. În acest sens facem
publică lista cu numele jurnalişilor
români şi ţara reprezentată de
aceştia care pe durata celor trei
zile ale proiectului au fost însoțiţi
de cele două reprezentante ale
MpRP, doamna Ioana Necula și
doamna Andreea Ştefan. Lista
cuprinde următoarele nume: Cornel
Radu Loghin, Drăghici Car
men,
Hopârtean Liviu (Belgia), Mihai
Cristina
(Canada),
Hermeziu
Cristina, Apetrei Ciprian, Moreanu
Aida (Franţa), Ionela van ReesZota (Germania), Daniela Popescu
(Grecia), Fechete Andrei Ciprian
(Irlanda), Dragoş Nelresa (Israel),
Sergiu Balaban Duck, Miruna

Căjvăneanu, Iuliana Sanda Vîrsta,
Cornelia Cocoş, Mioara Moraru,
Cornelia Crîşmaru (Italia), Bogdan
Cronţ (Marea Britanie), Hulub
Sevastian, Bălan Ion, Jumătate
Camelia, Pletosu Constantin, Elena
Ninerică, Gelu Vlaşin (Spania).

Itinerar Centenar – ZIUA 3
Ziua a treia şi cea care a încheiat cu
succes ineditul Proiect „Itinerar
Centenar
pentru
jurnaliști
români în Diaspora”, derulat de
Ministerul pentru Românii de
Pretutindeni cu sprijinul misiunilor
diplomatice și consulare ale
României, desfăşurat în perioada
28 noiembrie-2 decembrie 2018, a
găsit-o pe protagonista amplului
nostru material, doamna Ionela
van Rees-Zota, director fondator
al Centrului Cultural RomânoGerman din Nürnberg, respectiv
al publicaţiei „Vocea ta” și Agenției
de Presă „ Așii Români” luând
parte la Manifestările dedicate Zilei
Naționale a României din Cetateasimbol a Marii Uniri a românilor.
Pelerinajul jurnaliştilor români
de pretutindeni porniţi dis-dedimineaţă spre Alba Iulia a bifat
încă un obiectiv istoric ce figurează
pe lista de monumente propuse
pentru a intra în patrimoniul
UNESCO: Biserica Sfântul Nicolae
din Densuş, judeţul Hunedoara.
Părintele Alexandru Gherghel,
slujitor de mai bine de şaptesprezece
ani în acest lăcaş de cult, le-a oferit
un scurt istoric al bisericii afirmând
despre aceasta că este ’’cea mai veche
biserică românească şi din lume
(unii istorici spun secolul IV) în care
şi astăzi au loc slujbe religioase.’’
Ajunşi în punctul culminant al
călătotiei lor, jurnaliştii însoţiţi
de ministrul pentru românii de
pretutindeni, Natalia Elena Intotero
şi de locuitorii comunităţilor
istorice au urmat ‘‘Traseul celor
Trei Fortificaţii‘‘ care le-a oferit
posibilitatea de a călători în timp
de-a lungul a două milenii, printre
vestigiile a trei fortificaţii, din trei
epoci diferite, construite succesiv
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pe aceeaşi locaţie, fiecare nouă
cetate incluzând-o pe cea veche:
Castrul Roman (106 d.Ch.), Cetatea
Medievală (sec. XVI-XVII) şi
Cetatea Alba Carolina, fortificaţie
de tip Vauban (sec. XVIII), cea mai
reprezentativă din România cu o
valoare arhitecturală deosebită. De
altfel, şi centrul istoric al oraşului
Alba Iulia se află pe lista de aşteptare
a României pentru includerea în
Patrimoniul Mondial UNESCO.
Tot în această atmosferă de
sărbătoare, participanţii proiectului
au fost martorii Ceremonialului
schimbului de gardă, un spectacol
unic, menit să aducă viaţa între
zidurile fortificaţiei vechi de trei
sute de ani. Au dat ‘‘mână cu mână‘‘
în ‘‘Hora Unirii‘‘ organizată ad-hoc
în faţa Sălii Unirii din Alba Iulia şi
au cântat cu însufleţire ,,Treceţi,
batalioane române, Carpaţii‘‘, cântec
atât de motivant în Primul Război
Mondial pentru militarii români
şi răzvrătitor astăzi pentru noi,
beneficiarii sacrificiului acestora.
Cu multă admiraţie i-au salutat pe
temerarii căruţaşi din Covasna care
au parcurs aproape 300 de kilometri
cu căruţele, în nouă zile, spre
Alba Iulia reiterând astfel drumul
bunicilor şi străbunicilor lor care au
participat la Marea Unire din 1918.
În finalul acestui ‘‘jurnal de
călătorie‘‘ şi memorabil ‘‘itinerar
Centenar‘‘ reamintim faptul că
Ministerul pentru Românii de
Pretutindeni(MpRP), condus de
doamna ministru Natalia-Elena
Intotero, a iniţiat acest proiect cu
scopul facilitării contactelor între
reprezentanții mass-media română
din afara granițelor țării cu cei din
România și promovarea valorilor
românești la nivelul comunităților
din care aceștia provin. În acest
sens facem publică încă o dată lista
cu numele jurnalişilor români şi
ţara reprezentată de aceştia: Cornel
Radu Loghin, Drăghici Carmen,
Hopârtean Liviu (Belgia), Mihai
Cristina(Canada),
Hermeziu
Cristina, Apetrei Ciprian, Moreanu
Aida (Franţa), Ionela van ReesZota (Germania), Daniela Popescu
(Grecia), Fechete Andrei Ciprian
(Irlanda), Dragoş Nelresa (Israel),
Sergiu Balaban Duck, Miruna
Căjvăneanu, Iuliana Sanda Vîrsta,
Cornelia Cocoş, Mioara Moraru,
Cornelia Crîşmaru (Italia), Bogdan
Cronţ (Marea Britanie), Hulub
Sevastian, Bălan Ion, Jumătate
Camelia, Pletosu Constantin, Elena
Ninerică, Gelu Vlaşin (Spania).
Motto-ul ‘‘Să te distrezi cu prietenii
buni contează mult mai mult
decât orice comoară din lume.‘‘,
caracterizează poate cel mai bine
atmosfera celor trei zile trăite la
unison de aceşti inimoşi oameni,
care întorşi în sânul comunităţilor
de români trăitori în afara graniţelor
României, vor avea multe de scris
despre ‘‘România noastră frumoasă
- țara în care ne înclinăm în semn
de respect pentru înaintașii noștri
.‘‘ (preluare din mesajul ministrului
românilor de pretutindeni, NataliaElena Intotero, cu ocazia Zilei
Naţionale a României).
Nadia Marin
Ionela van Rees-Zota
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Zborurile cosmice sunt o provocare pentru industria asigurărilor, a afirmat Dumitru Prunariu
Zborurile știinţifice în Cosmos, dar și
turismul spaţial reprezintă o provocare
pentru industria asigurărilor, pentru că
fiecare componentă a acestor deplasări
trebuie însoţită de asigurări de răspundere
civilă, a declarat Dumitru Prunariu,
singurul român care a zburat în spaţiul
cosmic.
„Riscurile asociate zborului cosmic sunt
enorme, de aceea industria asigurărilor
are dezbateri intense pe această temă.
Astfel de zboruri presupun asigurări de
răspundere civilă pentru cosmonauţi, dar

și pentru lansatoarele de rachetă, navete,
sateliţi și componentele acestora, ca și
pentru infrastructura terestră și pentru
cheltuielile de relansare care pot apărea
în cazurile când sunt necesare lansări
repetate”, a declarat Dumitru Prunariu,
la Conferinţa Anuală a Uniunii Naţionale
a Societăţilor de Asigurare din România
(UNSAR).
Referinduse la asigurările pentru
cosmonauţi, Dumitru Prunariu a arătat
că acestea trebuie să acopere „riscurile de
antrenament, riscurile medicale, riscurile

de răniri sau deces, ca și pe cele induse
de consecinţele ulterioare zborului”.
Prunariu a menţionat că „recuperarea
medicală după un zbor în condiţii de
imponderabilitate durează la fel de mult cât
durata zborului”, adaptarea la condiţiile
terestre, gravitaţionale, fiind extrem de
dificilă pentru cosmonaut, scrie Mediafax.
„Riscurile asociate unui zbor cosmic sunt
nenumărate. Abia după întoarcere am
realizat pe lângă ce pericole am trecut”, a
mai spus Dumitru Prunariu. Întrebat dacă
ar mai zbura în Cosmos, el a răspuns: „La

vârsta mea, da, aș mai zbura până pe Lună,
dar până pe Marte nu”.
Dumitru Prunariu a petrecut 7 zile, 22 de
ore și 40 de minute în spaţiul cosmic, în
perioada 2229 mai 1981, la o altitudine de
384 de kilometri faţă de Terra. Călătorind
5.226.000 de kilometri, cu o viteză medie
la decolare de 28.000 km/h, echipajul
format din Dumitru Prunariu (România)
și Leonid Popov (URSS) a ocolit Pământul
de 125 de ori.
de Dan Straut
Sursa: https://www.descopera.ro
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Din 15 Decembrie 2018
Bucher Str 106, 90408 Nürnberg
noul magazin românesc
LA COSTACHE - gust și calitate!

MAGAZIN VALAHU
FRANKFURT
HABSBURGERALLEE 95,60385

FRANKFURT PE MAIN
MAGAZIN VALAHU
LUDWIGSHAFEN
HEININGSTRASSE 55,67059

LUDWIGSHAFEN
MAGAZIN VALAHU
FRANKENTHAL
MORSCHER STRASSE
32,67227
FRANKENTHAL
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Naşterea Domnului (Crăciunul)
– sărbătoarea luminii
şi a dragostei divine

”Blândă lumină, coboară
de Sus,/ Noaptea e sfântă, se
naște Iisus...!”
Stelele scapără pe bolta senină.
Pământul și cerul se îmbracă
în lumină. Colindătorii bat din
poartăn poartă să aducă vestea
minunată. Miroase a cetină
de brad și a portocale. Este
Crăciunul, sărbătoarea Nașterii
Mântuitorului
lumii
Iisus
Hristos, care este Darul veșnic
făcut omenirii de Dumnezeu
Tatăl. Acest Dar vine în lume
aducând multe alte daruri:
iertarea păcatelor, biruirea mor
ții, vindecarea bolnavilor, învie
rea morților și nenumărate alte
binefaceri despre care ne vorbesc
Sfinții Evangheliști. Dumnezeu
Îl trimite pe Fiul Său pe pământ,
pentru ca Cerul să ne fie accesibil,
iar îndumnezeirea posibilă, adi
că mântuirea aproape. “Prin
Iisus Hristos tot pământul a fost
eliberat din întunericul amăgirii.”
(Sf.Ioan Gură de Aur)
Cu adevărat, Nașterea Domnului
(Crăciunul) poate fi socotită
sărbătoarea bucuriei, luminii,
dragostei divine și a învingerii
egoismului din sufletele noastre.
Încă din momentul Nașterii
Domnului, cosmosul nu a rămas
dator, ci a răspuns cu darurile sale
la darul primit de la Dumnezeu:
pământul a oferit peștera, îngerii
cântarea de bucurie, magii
darurile, iar darul oferit lui
Dumnezeu din partea întregii
umanități a fost Preasfânta
Fecioară Maria, care prin harul
Duhului Sfânt a devenit: Născă
toare de Dumnezeu, Maică și
Fecioară.
Iisus Hristos este Calea, Adevărul
și Viața, este bucuria, lumina cea
adevărată, fericirea și nădejdea
noastră. Este Acela Care nea

dăruit puterea de a vedea dincolo
de zările tulburi ale vieții acesteia.
Dumnezeu ne învață în ziua
Crăciunului că adevărații Săi fii
trebuie să dea dovadă de dragoste
frățească și de smerenie. De
Crăciun este momentul să uităm
de griji și supărări, să fim mai
buni și mai îngăduitori, să iertăm
și să ne împăcăm, să iubim și să ne
amintim că nu suntem niciodată
singuri. Să ne pregătim că vine
Hristos în lume so împace și
so înnoiască...Vine în casele și
inimile noastre să ne nască din
nou, să ne ierte păcatele, să ne
dăruiască Trupul și Sângele Său,
să ne prefacă inima împietrită în
Biserică vie, în altar de rugăciune
și de jertfă.
În această noapte sfântă, noapte
împărătească, nimeni să nu
fie trist și tulburat! Nimeni
să nuÎ închidă ușa sufletului
său. Nimeni să nu mai zacă în
beţii și desfrâu, în nepăsare și
necredinţă. Ci să ne curăţim și
să ne împăcăm, să ne înnoim
duhovnicește și împăcândune
unii cu alţii, să stăm cu toții la
”masa cerească” și împreună
cu îngerii să cântăm: „Hristos
se naște, slăviţiL; Hristos din
ceruri, întâmpinaţiL; Hristos
pe pământ, înălţaţivă. Cântaţi
Domnului tot pământul!”
Bucuria Crăciunului se simte
cel mai bine în cadrul Sfintei
Liturghii, pentru că Liturghia
este slujba la care îngerii slujesc
în chip nevăzut cu preoții jertfa
cea fără de sânge. Ei, îngerii au
fost cei care au răspândit în lume
bucuria nașterii cântând primul
colind „ Slavă întru cei de sus lui
Dumnezeu și pe pământ pace,
între oameni bunăvoire!”(Luca 2,
14) și au anunțat bucuria Nașterii
Domnului păstorilor din jurul
Betleemului: „…Căci, iată, vă

binevestesc vouă bucurie mare,
care va fi pentru tot poporul.
Că vi sa născut azi Mântuitor,
Care este Hristos Domnul, în
cetatea lui David.” ( Luca 2, 10
11) Participarea la Liturghia din
ziua praznicului înseamnă de fapt
împărtășirea aceleiași bucurii pe
care îngerii au avuto la Nașterea
Pruncului Sfânt.
Moment de bucurie oferă și cei
care de Crăciun umblă cu ”traista
în spate” prin orașe și prin sate
ca să spună lumii bucuroși, prin
colindul lor frumos că sa născut
Hristos! Ei se aseamănă îngerilor
și aduc bucurie în fiecare casă.
SăL rugăm pe Dumnezeu ca
în această Noapte Sfântă să facă
din casa noastră peșteră, iar
din sufletul nostru iesle în care
să se nască Pruncul Sfânt, care
cu harul Preasfântului Duh să
aducă bucurie, lumină, pace și
binecuvântare în casele noastre.
Săl lăsăm pe Iisus Hristos
la timona vieții noastre, săL
iubim cu toată inima noastră,
să ne rugăm Lui, să răspundem
dragostei pe care El neo poartă
ca să putem prăznui veșnic
Crăciunul în inima noastră!
Dragi cititori primiți în dar un
„colăcuț” împletit din gânduri
bune, stropit cu urări de sănătate,
bucurie și împlinire! În această zi
minunată de Crăciun și de Tatăl
binecuvântată, să aveți parte de
liniște în casă, pace în suflet și
bucate pe masă! Anul Nou ce va
să vină, să vă umple de lumină!
Dumnezeu să vă ocrotescă și tot
ce doriți să vi se împlinească! Să
rămâneți mereu buni și cu inimă
de români!
La mulți ani cu bucurie și cu
Dumnezeu o veșnicie!
Adriana-Lucia Ciugudean

e.V.

- Rumänische Bibliothek
- Allgemeine Sozialberatung für Kinder
und Jugendliche
- Juristische Beratung
Berufsberatung- und Integration
- Beratung für gewaltbetroffene Frauen
- Psychologische Beratung
- Beratung im Bereich Gesundheit und
persönliche Entwicklung
- Rumänische Volkstanzkurse für Kinder und
Erwachsene
- Traditionelle Tänze der Sinti für Kinder und
Erwachsene
- Seniorentreff mit Senioren aus der Region
- Sprachkurse in Deutsch, Englisch und Rumänisch
- Computerkurse
- Puppentheater für kleine und große Seelen
- Verschidene Werkstätten für Groß und Klein
- Rumänische Zeitung, online Radio und
Presseagentur „ ASII ROMANI“
Kontaktperson: Ionela van Ress-Zota
: +49 (0)160 33 73 128
eMail: asii.romani@yahoo.com http://dacia-online.eu

e.V.

Der verein DACIA e.V. wurde im Jahr 2004 gegründet, Hauptziel war die Erschaﬀung eines „Casa
Romaneasca“ (Rumänisches Haus) in Nürnberg. Dies ist gelungen anfang Oktober 2018, als in
Nürnberg das Deutsch-Rumänische Kulturzentrum „Ion Minulescu“ seine Pforten geöﬀnet hat.
Folgende Aktivitäten und Dienstleistungen werden hier angeboten: Rumänische Bibliothek,
Allgemeine Sozialberatung für Kinder und Jugendliche, Juristische Beratung Berufsberatung- und
Integration, Frauen Beratung für gewaltbetroffene Frauen, Psychologische Beratung, Beratung im
Bereich Gesundheit und persönliche Entwicklung, Rumänische und Zigeunerische Volkstanzkurse
für Kinder und erwachsene, Typisch Zigeunerisches Livemusik (Taraf), Seniorentreff mit Senioren
aus der Region, Sprachkurse in Deutsch, Englisch und Rumänisch, Computerkurse, Puppentheater
für kleine und große Seelen, Verschiedene Werkstädte für Groß und Klein, Rumänische Zeitung,
online Radio und Presseagentur „ ASII ROMANI“.

Das Märzchen (rum. Mărțișor) ist ein typisches Geschenk in Rumänien und
Moldau zum 1. März. Es besteht aus einer rot-weißen Schnur, meistens mit
einem kleinen Anhänger, und ist oft an einer Bluse oder einem anderen
Kleidungsstück befestigt. Es wird von Frauen und Kindern vom 1. März an ein
bis zwei Wochen lang getragen. Das Märzchen symbolisiert den Frühling und
wird von Verwandten oder guten Freunden, oftmals zusammen mit einem
Schneeglöckchen, verschenkt.In Rumänien nimmt man an, dass diese Tradition
aus vorchristlicher Zeit von den Thrakern stammt. Die Ursprünge des Märzchen
sind nicht genau bekannt.
Vermutet wird, dass es zu Zeiten des Römischen Reiches als der erste Tag im neuen
Jahr (1. März) gefeiert wurde und als Frühlingsanfang galt. Am Anfang wurden aus
Schafwolle zwei Fäden, rot und weiß, gesponnen und von den Frauen den Männern
geschenkt, die sie sich um das Handgelenk banden. Die beiden Farben symbolisieren
den Schnee und die Sonne. Unter dem Schnee schlummern die keimenden Körner der
Feldfrüchte, die von der Sonne ans Licht geholt werden. In dieser Zeit begann die
erste Feldarbeit.

Der Brauch hat sich dann in andere Richtung entwickelt: Heute bekommen
Frauen das Märzchen geschenkt und an dem Faden sind Glücksbringer
befestigt, ein vierblättriges Kleeblatt, ein Hufeisen, ein Schornsteinfeger, ein
Schlüssel oder ein Schloss usw. Man trägt das Märzchen so lange, bis man einen
blühenden Baum sieht, dann wirft man es in den Baum und wünscht sich etwas.
Diese Tradition stammt aus Rumänien und Moldau, wo der Name Mărțișor
(Diminutiv für martie, deutsch März) auch den 1. März als Frühlingsanfang bezeichnet.

Kontaktperson: Ionela van Ress-Zota
: +49 (0)160 33 73 128
eMail: asii.romani@yahoo.com http://dacia-online.eu
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Marea Unire s-a înfăptuit la BCU
„Mihai Eminescu” din Iaşi!
Asociaţia GISU din Iaşi
(preşedinte: Andrei
Grozavu), care se traduce
în „Grupul de Iniţiativă al
Studenţilor Unici” are un
crez... GROZAV: „Investeşte
în EDUCAŢIA ta!”.
GISU este o organizaţie
cultural-educaţională înfiinţată
în anul 2014, care organizează
diverse activităţi pentru cei
tineri şi mai puţin tineri,
precum: cursuri de dans, cursuri
de limbi străine, traininguri,
teambuildinguri, tabere, precum
şi alte evenimente culturale la
nivel naţional şi internaţional.
GISU mai realizează proiecte de
promovare ale culturii româneşti,
precum şi de cunoaştere şi
colaborare cu alte culturi din
toată lumea.
În acest context, în seara zilei de
24 noiembrie 2018, în Aula de la
Biblioteca Centrală Universitară
„Mihai Eminescu” din Iaşi, GISU
a prezentat publicului larg, din
România şi Republica Moldova,
evenimentul cultural denumit
”Note pe portativul vieții”.
Această manifestare a împletit
armonios lansarea cărții „R(o)
ămân IA Lui Hristos”, publicată
la editura „Pontos” din Chişinău,
în 2018, de profesoara şi poeta
din Bălţi (Republica Moldova)
în
Veronica
Rusu-Bucico,
cinstea aniversării Centenarului
Marii Uniri, cu pictura magică
a vestitului pictor ieșean
Alexandru David, înaureolate
fiind de vocile inconfundabile
ale marilor cântăreți din stânga
Prutului, Valentin Uzun (din
Chişinău, revenit recent dintrun turneu din Marea Britanie) și
tenorul Oleg Herescu (din Bălţi).
Într-un spectacol moderat de
Andrei Grozavu, seara culturală

din zona Fundaţiei ieşene a
devenit una de creație, unde
publicul larg a putut savura din
seva frumoaselor arte: cântec muzică uşoară şi folk (cu multe
melodii lansate pe versurile prof.
Veronica Rusu-Bucico), pictură
și poezie, condimentate cu aer
academic inedit.
În anul Centenarului Marii
Uniri (1918-2018), spectacolul
eveniment a transmis şi un mesaj
puternic de reconectare spirituală
şi naţională, în care fraţii din
stânga şi dreapta Prutului şi-au
dat întânire în Aula de la BCU,
acolo unde, la un moment dat,
spectatorii au ridicat şi fluturat
deasupra capului cele două
drapele ale României şi Republicii
Moldova, iar cu toţii au rostit şi
cântat „Tatăl Nostru”, în prim
plan fiind părintele Dionisie, aflat
în rândul publicului. Venită din
Ungheni - din stânga Prutului,
doamna Nadia Pleşca, sora poetei
Veronica Rusu-Bucico, a oferit
apoi publicului un minunat colac
sfinţit şi înmiresmat cu busuioc,
împărţit în sală chiar de folkistul
Valentin Uzun.
A vorbit laudativ despre
cartea de poezie lansată de prof.
Veronica Rusu-Bucico jurnalistul
ieşean Dan Teodorescu, care
a menţionat, printre altele,
următoarele: „Doamna Veronica
este o bună creştină şi româncă,
care scrie poezie cu inima,
sufletul şi cu mult talent. Ea
dedică aceste poezii familiei
sale, prietenilor şi României,
mai ales prin poezia R(o)ămân
IA Lui Hristos, care dă şi titlul
volumului. La manifestarea de
astăzi m-am simţit ca la Cenaclul
Flacăra al lui Adrian Păunescu,
Dumnezeu să-l ierte, acolo unde,
în Sala Polivalentă din Iaşi, erau

peste 3.000 de spectatori prezenţi
la
evenimentul
respectiv!
Păstrând proporţiile de rigoare,
pot să spun acum că doamna
Veronica Rusu-Bucico a devenit,
pentru mine cel puţin, doamna...
Adriana Păunescu şi îi doresc
mult succes în tot ceea ce va face
pe viitor în cultura din Basarabia
şi România. Şi să nu uităm nici
Bucovina din Cernăuţi, acolo
unde a trăit şi învăţat mulţi
ani bunica mea, Ştefania von
Kotowski, devenită Ştefania
Radu după căsătoria cu răzeşul
şi bunicul meu din Şerbeşti judeţul Neamţ, Ilie Radu, şi care
a avut mare grijă de copilăria mea
de pe istorica stradă Lăpuşneanu,
din Iaşi”.
În continuare, Dan Teodorescu
a recitat poezia „R(o)ămân IA Lui
Hristos”, secondat de Veronica
Rusu-Bucico, iar o voce din public
a exclamat: „Eu cred că Unirea
s-a făcut deja, deoarece noi, cei
din Basarabia suntem aici, la Iaşi,
iar românii pot veni oricând în
Basarabia. Noi, oamenii de rând,
ne-am unit deja şi asta contează

în primul rând...”.
De menţionat că, evenimentul
cultural de la BCU a avut și o
componentă caritabilă, prin care
s-a încercat să se dea o mână de
ajutor pentru construirea a două
case noi, pentru două familii de-o
parte și de alta a Prutului, proiect
inițiat de Asociația „Glasul
Vieții”.
„Încercăm, cu mila lui
Dumnezeu şi cu bănuţii dum
voastră, să aşezăm la casa
nea
lor copiii Mariei din Costulenii
Basarabiei, iar în partea dreaptă,
pe celebra noastră Denisa cu
fră
ţiorii ei, în numai puțin
celebrii Medeleni”, ne spune Dan
Damaschin, preot misionar la
Biserica Maternității Cuza Vodă
din Iași, care este şi președintele
Asociației
,,Glasul
Vieții”,
care a mai adăugat: „Ce altă
modalitate mai bună de a ne arăta
recunoștința față de celebrarea
darului vieții în pragul sărbătorii
centenarului Marii Unirii, decât
prin a ajuta două familii de
români aflate de-o parte și de alta
a Prutului, ar mai putea exista?

Vă așteptăm cu inima deschisă.
Doamne ajută!
Îndemnul părintelui Dan
Damaschin a fost adus în cadrul
manifestării de la BCU Iaşi de
tânărul Adrian Tarniţă - un
reprezentant al Asociaţiei „Glasul
Vieţii”, iar publicul a înţeles
mesajul, contribuind după forţele
financiare ale fiecăruia la acest
demers caritabil, contribuţia
minimă fiind de 20 lei de
persoană.
În final, să menţionăm şi
cuvintele poetei Veronica RusuBucico (absolventă a Facultăţii
de Filologie a Universităţii de
Stat „Alecu Russo” din Bălţi, cu
studii de specialitate la Piatra
Neamţ - România şi Tianjin China), de pe coperta a patra
a cărţii lansate sâmbătă. 24
noiembrie 2018. la Biblioteca
Centrală Universitară „Mihai
Eminescu” din Iaşi, cu sprijinul
Asociaţiei GISU: „O Lumină
blândă şi tainică, Leac mântuitor
al sufletului nostru, jertfă vie a
Marelui Adevăr, preschimbă răul
în bine şi noaptea în zi... Viaţa e
şansa de a împleti albastrul imens
şi verdele mustos, condimentat
cu un ,,tu” universal, pentru a o
transforma într-o mare Dragoste
- translaţie a gândului nostru spre
Divinitate”.
Istoricii ne mai spun: „La început
a fost unirea Basarabiei cu
România - pe 27 martie 1918,
mai apoi, unirea Bucovinei cu
România - pe 28 noiembrie 1918,
iar la final, unirea Transilvaniei,
Banatului, Crișanei și Mara
mureșului cu România - pe 1
decembrie 2018. Cele trei uniri
formează împreună Marea Unire
de la 1918. În anul 2018, celebrăm
Centenarul Marii Uniri”.
DAN TEODORESCU

Victor Negrescu: „Susþinem
Andrei
Șaguna s-a
întors
la Viena, locul
unde
menþinerea
unei
cooperãri
strânse
a dus doleanțele românilor transilvăneni
cu Austria în contextul exercitãrii
succesive a Preºedinþiei
Consiliului Uniunii Europene“
Expoziție omagială de Centenar

Expoziţia ”Andrei Şaguna în icoane şi
chipuri” a fost vernisată la Viena, în zilele
de 30 noiembrie și 1 Decembrie, la Parohia
„Sfântul Antonie cel Mare” şi „Sfântul
Andrei Şaguna” din capitala Austriei,
în prezența ambasadorul României la
Viena, Bogdan Mazuru.
Evenimentul are o simbolistică aparte,
având în vedere demersurile importante
făcute de Andrei Șaguna pe lângă Curtea
Imperială de la Viena pentru a susține
drepturile românilor transilvăneni.
În anul 1849, pe atunci episcop ortodox,
Andrei Şaguna s-a aflat în fruntea
delegaţiei Adunării române de la Sibiu,
care a înfăţişat împăratului Franz Joseph

I ”Petiţiunea generală a fruntaşilor români
din Transilvania, Banat şi Bucovina”, care
cerea constituirea naţiunii române întrun organism statal unitar, de sine stătător,
în cadrul monarhiei, cu administraţie în
limba română, reprezentare proporţională
în parlamentul imperial, acest demers
nefiind singular în activitatea lui Șaguna.
Expoziția a făcut parte din seria de
manifestări prilejuite de Zilele Şaguniene,
având loc cu binecuvântarea ÎPS Laurenţiu,
Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul
Ardealului şi ÎPS Serafim, Mitropolitul
Ortodox Român al Germaniei, Europei
Centrale și de Nord. Expoziţia a fost
prezentată românilor prezenţi la Sfânta

TRIMITEȚI BANI ÎN

Liturghie de la Biserica „Sfântul Apostol
Andrei” din Viena. Alături de preotul
paroh, pr. dr. Nicolae Dura aici a fost
prezent şi Bogdan Mazuru, Ambasadorul
României la Viena, alături de familie. După
o introducere făcută de către preotul paroh,
expoziţia întregită acum cu exponate de
dimensiuni mai mari, reproduceri la scară
a originalelor
din diferite
colecţii
din ţară,
permit
sã asigurãm
în mod
pragmatic
Sfântului Ierarh
Andrei
ºipersonalitatea
eficient gestiunea
dosarelor
Şaguna şi fiecare exponat au fost prezentate
europene de actualitate, precum ºi
de pr. Emanuel Tăvală, consilierul
demersurile
în
pregãtirea
cultural al Arhiepiscopiei
Sibiului,
potrivit
Preºedinþiei
Consiliului
Uniunii
Mitropoliei Ardealului.
Europene.
ActivitateaSusþinem
în sprijinulcontinuarea
românilor pe
discuþiilor
pentru
consolidarea
care Sfântul Andrei Şaguna
a desfă

Aniversarea
Consulatului
Onorific
al României
din
Klagenfurt

şurat-o la Viena a fost evidenţiată şi de
către ambasadorul Bogdan Mazuru în
intervenţia sa.
”În felul acesta, Zilele Şaguniene 2018
au făcut posibilă revenirea Sfântului Ierarh
Andrei Şaguna acasă, la Viena, acolo unde
a făcut ca strigătul românilor ardeleni să
fie auzit şi ascultat după multe decenii”,
transmite Mitropolia Ardealului.
Sorana MAIER
Foto: © Mitropolia Ardealului
Sursa: https://www.tribuna.ro

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

decembrie 2018 - ianuarie 2019

Ziar distribuit în Austria, Belgia, Germania, Elveţia, Franţa şi Olanda
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KARL STROBEL - Profesor la Universitatea Klagenfurt din Austria:
”La Sarmizegetusa e nevoie de un proiect internaţional”
Am ajuns la celebrul profesor Karl Strobel, de la
Universitatea din Klagenfurt, pentru a dezlega
misterul comorii lui Decebal, descoperită în râul
Strei şi expatriată, după multe peripeţii, în Austria.
Dar, având în faţă un interlocutor de o erudiţie
impresionantă, pe deasupra şi bun cunoscător
al realităţilor istorice româneşti, am profitat de
ocazie şi am încercat să aflu părerea domniei sale,
despre ce ar trebui să facem, că să dezlegăm acasă
la noi misterele civilizaţiei dacice

– De ani de zile, eu şi colegii mei jurnalişti,
străbatem Europa, cu o mirare căreia nu
i-am aflat răspuns. În călătoriile noastre
am descoperit urme dacice, din Ţările
Baltice până în Polonia, Franţa şi Suedia.
În calitatea dvs. de specialist al acestei epoci
istorice, cum vă explicaţi această mare
iradiere a culturii pornită din Carpaţi?
– În primul rând mă bucur că mai sunt
jurnalişti cu astfel de mirări şi astfel de
căutări! Înţeleg ce spuneţi, mai ales că din
Dacia s-a călătorit mult până la Marea
Baltică şi în nordul Europei, pe vechile
drumuri comerciale. Aceste rute au fost
folosite multă vreme, fiind o moştenire
importantă de la bastarni şi sarmaţi. Pentru
a înţelege acest fenomen dacic, în primul
rând cred că nu ar trebui să rămânem cu
privirea fixată strict pe ultima perioadă,
cea de dinainte de cucerirea romană.
Am înţelege mai bine dacă am lărgi un

pic cadrul discuţiei, să zicem cu o sută de
ani înainte de venirea romanilor, când
civilizaţia dacică s-a propagat puternic în
Europa, ba chiar am putea coborî până în
secolul şapte sau şase înainte de Hristos.
Între secolul şapte şi secolul trei î.H, a
existat o influenţă puternică, în special din
Oltenia şi Muntenia, şi mai ales din estul
Carpa-ţilor, până la Nistru, unde înflorise
deja o civilizaţie foarte importantă. Sîntana
Mare e un exemplu în acest sens. Între
300 şi 200, această civilizaţie a început să
dispară în acea zonă şi doar câteva aşezări
au mai rămas. Dar, oricum, în perioada La
Tène, a existat o dezvoltare impresionantă
în jurul Carpaţilor, atât în artă, cât şi în
prelucrarea metalelor, încât zona a devenit
faimoasă. Sigur că multă ştiinţă fusese
importată de la greci sau din alte părţi,
însă dezvoltarea acestui amalgam a dat o
nouă civilizaţie. Cumva era firesc ca acea

civilizaţie să iradieze şi în alte regiuni.
Şi o parte importantă a acestei civilizaţii
dacice s-a dezvoltat şi în centrul Bulgariei
de astăzi, care apoi a emigrat către Oltenia.
Acolo vorbim despre o „cultură a elitelor”,
ce se poate vedea atât în mor-mintele lor,
dar şi în ritualurile de înmormântare. Aş
zice că acolo a fost vorba despre o elită militară, socială şi economică, care a devenit
un grup dominant în a doua parte a celui
de-al doilea secol înainte de Hristos. Din
aceste dinastii au ieşit noile dinastii precum
cele din Hunedoara, Costeşti, Miercurea
Sibiului sau Piatra Craivii şi Sighişoara.
– Acum, la Sarmizegetusa avem arheologi
care cercetează locul şi ar putea aduce
informaţii suplimentare preţioase pentru
elucidarea enigmelor istoriei. Din păcate,
aceste cercetări sunt făcute de o echipă
redusă şi merg foarte încet. Credeţi că o
cercetare mai temeinică la Sar-mizegetusa
ar fi de ajutor?
– Sunt unul dintre criticii arheologilor de
la Cluj care fac săpăturile la Sarmizegetusa.
Eu cred că acolo e nevoie urgent de o
schimbare, pentru că fac cercetări în acelaşi
fel cum se făceau pe vremea lui Daicoviciu,
în anii 50. Or, Daicoviciu, ca şi fiul său,
erau nişte arheologi diletanţi, nu aveau
pregătirea necesară sau, oricum, nu aveau
pregătirea arheologilor de azi. Din păcate,
cei de la Cluj îl glorifică pe Daicoviciu şi
le este foarte greu să accepte o atitudine
critică faţă de ceea ce a făcut el. Aş zice că
la Sarmizegetusa este nevoie de un proiect

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

internaţional. Pe această temă, am luat
legătura şi cu Institutul pentru Patrimoniu
din România. Eu consider o mare ruşine că
până la această oră încă nu se cunoaşte zona
cetăţilor dacice. Acolo, de fapt, s-a cercetat
foarte puţin, sub 10% din suprafaţă! Avem
zeci de terase şi construcţii imense pe Valea
Anineşului, pe Valea Mică sau în Muntele
Şesului, şi nimic nu s-a cercetat în acele
zone! Astăzi, sunt atâtea metode moderne
de cercetare, începând de la radar Leader,
încât se poate face o cercetare serioasă
acolo. Însă, pur şi simplu, nu se doreşte,
pentru că asta ar face să se prăbuşească
sistemul de gândire de la Cluj. E nevoie de
o schimbare urgentă de mentalitate! Este
foarte important să cunoaştem ce e în zona
Sarmizegetusei, este un subiect de interes
internaţional, nu doar local. Vă dau un
exemplu: cetatea de la Piatra Roşie. Acolo a
fost o singură săpătură arheologică făcută
de Constantin Daicoviciu, timp de două
luni. Nu s-a săpat cu metodă arheologică,
a fost un haos în cercetare, iar planul
publicat al descoperirilor de acolo este o
ficţiune totală: măsurătorile sunt greşite,
cronologia este eronată, stratigrafia nu
este clară. Din păcate, tot ce ştim de acolo
este că au fost săpături ilegale, şi în felul
acesta au fost sustrase celebrele scuturi de
fier şi monede. Cum să dezlegi misterul
civilizaţiei dacice în felul acesta?
(va urma)
Cătălin Manole
Sursa: http://www.formula-as.ro

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

DISPONIBILĂ PE AMAZON

din 6 Octombrie la Nürnberg

Proiecþia filmuluiO“Pãdurea
NOUĂ REVISTĂ
spânzuraþilor”, pentru
la Bruxelles
românii din Belgia

Ciubotaraºu (Petre). Filmul spune
Kubrick (1957) » dupã cum a povestea dificilã a unui etnic român
care, ajuns în armata austro-ungarã,
declarat Adrian-Silvan Ionescu.
sã
lupte
împotriva
„Deºi Ion Popescu-Gopo a primit refuzã
Palme d`Or pentru scurtmetraj la conaþionalilor sãi ºi se confruntã cu
Cannes încã din 1957 pentru desenul pedeapsa cu moartea. Primul Rãzboi
sãu animat Scurtã istorie, cinemato- Mondial. Este 1916 ºi Transilvania,
grafia româneascã a dobândit o o regiune cu populaþie mixtã, în care
deplinã recunoaºtere internaþionalã românii sunt majoritari, este încã
la jumãtatea anilor ºaizeci, într-o parte a Imperiului Austro-Ungar.
perioadã de liberalizare care a urmat Statul independent român declarã
Austro-Ungariei,
o
plecãrii trupelor sovietice (1958). O rãzboi
astfel de liberalizare a avut punctul confruntare care se va încheia cu
culminant în 1968, când Nicolae preluarea Transilvaniei de cãtre
Ceauºescu a condamnat intervenþia România în 1918. Angajarea
în Cehoslovacia, ºi a început sã României în rãzboi ridicã o serie de
stabileascã relaþii privilegiate cu dileme morale pentru Apostol
Occidentul. Spre deosebire de alte Bologa (Victor Rebengiuc), un tânãr
þãri comuniste, în 1968, Ceauºescu a locotenent de etnie românã care a
proclamat la conferinþa scriitorilor fost de ceva timp înrolat în armata
Institutul
Cultural
Român spânzuraþilor, oglindã a Marelui din acel an dreptul artiºtilor de a austro-ungarã ºi care este transferat
Bruxelles BOZAR ºi ULB au Rãzboi: 50 de ani de la premierã, avea o «diversitate de stiluri», ceea la luptã în regiunea populatã
organizat în 9 februarie a.c., la 100 de ani de la subiect. Dominique ce a însemnat, de fapt, renunþarea la majoritar de oameni de aceeaºi etnie.
BOZAR, proiecþia filmului Pãdurea Nasta a intervenit în cadrul «realismul socialist» ca unicã Torturile morale ale lui Bologa încep
spânzuraþilor de Liviu Ciulei (1964), discuþiilor în calitate de specialist a tendinþã artisticã acceptatã. Deplina odatã cu numirea sa într-o Curte
pelicula care a primit prima moderat dezbaterea ºi sesiunea de consacrare a filmului românesc Marþialã care condamnã un dezertor
Revista VOCEA
ºi trebuie sã supravegheze
avuseseva
locputea
însã înfi1965
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1965, regizorul Liviu Ciulei a
ºi criticul de film Bujor T. Rîpeanu, European Dreams of Modernity. 100 pentru regie la Cannes, adaptând
primit
premiul pentru
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ecran
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omonim
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formă
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găsi multe informații utile.
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Vocea ADN
a
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scenicã
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rotunde
titlul al„Filmul
parteneriat
cu statele
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în
timp ceRedacția
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Una
dintre
capodoperele
spânzuraþilor
r.: Liviu
Ciulei, reper europene în
anul
Centenarului.
apărut
în varianta
tipărită.
Dana
Farkas
si Elena Holban sunt principalii
Gologan
a
fost
premiat
pentru
cea
pentru filmografia românã în Proiectul este realizat cu suþinerea cinematografiei româneºti, despre
mai
bunã
imagine
de
film
la
contextul modernitãþii europene“ Centrului
Naþional
al care mulþi au auzit, dar puþini îi
Festivalul
de
la
Milano.
S-a
care au precedat proiecþia.
Cinematografiei Române (CNC), al cunosc valoarea, Pãdurea SpânPrelegerile Pãdurea spânzuraþilor Arhivei Naþionale de Film a zuraþilor (RO, 1964, 158’, O.V., st. întâmplat într-un context în care
– oglinda marelui rãzboi, susþinutã României (ANF) ºi a Institutului de EN), este o ecranizare a romanului Franþa pãrea sã-ºi reia vechile
de Adrian Silvan-Ionescu, Românii Istoria Artei „G. Oprescu“ al omonim al scriitorulu Liviu legãturi cu România, angajându-se
Rebreanu (1855-1944). Filmul a fost într-o serie de coproducþii; Festivalul
transilvãneni în armata austro- Academiei Române (IIA).
ungarã
din
Primul
Rãzboi
Este de menþionat cã : « Pãdurea realizat de reputatul regizor Liviu de la Cannes a fost doar unul dintre
Mondial, susþinutã de Bujor T. spânzuraþilor poate sta, cu cinste, Ciulei, acesta alegând în rolul locurile în care românii puteau sã se
Rîpeanu ºi Primul mare succes alãturi de alte filme din aceeaºi principal, cel al locotenentului distingã (în special Istoria Scurtã a
românesc la Cannes, susþinutã familie, precum « Nimic nou pe Apostol Bologa, pe tânãrul (pe lui Ion Popescu-Gopo, care a primit
de Marian Þuþui au fost însoþite de frontul de vest »de: Lewis Milestone atunci) actor Victor Rebengiuc, rol Palm D’Or pentru cel mai bun
proiecþii ale imaginilor din timpul (1930), « Westfront1918 » de: Georg care l-a consacrat pe acesta în lumea scurtmetraj ºi premiul lui Mircea
filmãrilor ºi ale celor care l-au Wilhelm Pabst (1930), « Wings » de: cinematografului. Distribuþia este Mureºan pentru Rãscoala, o adaptare
inspirat pe Liviu Ciulei sã le redea pe William Wellman (1927),Þ Iluzia completatã de însuºi regizorul Liviu din 1965 a unui alt roman al lui Liviu
peliculã. Dezbaterea a cuprins ºi cea mare » de Jean Renoir (1937) Ciulei (în rolul lui Klapka), actriþa Rebreanu).
SURSA : http://icr.ro/bruxelles
prezentarea
cãrþii
Pãdurea ºi « Cãrãrile gloriei » de: Stanley Ana Széles (Ilona) ºi ªtefan

și nu numai...
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DE 1 DECEMBRIE ÎMPREUNĂ
– jurnaliști români din diaspora și etnici
din comunitățile istorice, la Alba Iulia -

Într-o atmosferă de sărbă
toare, românii de pretu
tin
deni, din comunitățile istorice
și din diaspora, participanți la
proiectul „Descoperă și cunoaște
România” (DCR) precum și la
programul „Itinerar Centenar
pentru jurnaliști” au celebrat
Ziua Națională şi a Centenarului
Marii Uniri, la Alba Iulia.
Însoțiți de ministrul pentru
românii de pretutindeni, Natalia
Elena INTOTERO, oaspeții din
diaspora și comunitățile istorice
au urmat traseul celor Trei
Fortificații din Alba Iulia, care
cuprinde Cetatea Medievală,
Cetatea Alba Carolina și Castrul
amenajat în zona Cetății Alba
Carolina și s-au prins în hora

unirii în fața Sălii Unirii din Alba
Iulia (1918) pe care au și vizitat-o.
Pe perioada celor patru zile
ale proiectului „Itinerar Cen
tenar pentru jurnaliști”, cei 24
de jurnaliști români, repre
zen
tanți ai presei în limba română
din diaspora, au avut ocazia
să se familiazeze cu istoria şi
semnificația trilogiei An
sam
blului Monumental din Târgu
Jiu, compusă din „Poarta
Săru
tului” ,„Masa Tăcerii” şi
„Coloana Infinită”, să viziteze
Mănăstirea Curtea de Argeş şi
să lase însemnări în Cartea de
onoare a Mănăstirii Lainici,
aflată la granița dintre județul
Gorj şi județul Hunedoara.
De asemenea, cei 50 de etnici

români din Republica Moldova,
participanți ai programului DCR,
ajuns la a IX-a edițe, au avut parte
și de un program care a cuprins
excursii tematice printre care
vizita la Muzeul Civilizației Dace
și Romane, la Muzeul Aurului
din Brad, la Castelul Corvinilor
și participarea la sărbătoarea
Centenarului Marii Uniri. În
ultima zi a vizitei, etnicii români
participă la slujba de duminică
din cadrul Mănăstirii Prislop.

Seit 1992

Werbeagentur
Gerhardt
Tel: 0911-673571

La manifestația dedicată zilei
de 1 decembrie, a mai participat
secretarul de stat din cadrul
MRP Lilla Debelka precum și
reprezentanți ai autorităților
centrale și locale ale județului
Alba.
NOTĂ:
Ajuns la a II a etapă, proiectul
„Itinerar Centenar pentru jur
nalişti” găzduieşte 24 de repre
zentanți ai presei româneşti
din Belgia, Grecia, Italia, Israel,
Marea Britanie, Canada, Spania,
Germania, Irlanda şi Franța.
Timp de patru zile, ei au avut
întâlniri cu membri ai auto
rităților locale şi centrale, cu
reprezentanți ai cultelor, ai mass

media de limba română din
România, şi au participat la eve
nimentul organizat de MRP la
Ateneul Român, Gala 100 pentru
Centenar.
DCR este o inițiativă a
MRP destinată românilor din
comunitățile istorice, a debutat
în anul 2017, prin participarea
a 300 de persoane, iar în Anul
Centenarului s-a mărit cu 50%
numărul românilor implicați.
Astfel în 2018, 450 de persoane au
luat parte la program, iar ultima
serie a ajuns și la Alba Iulia.
Programul urmărește să-i ajute
pe românii de lângă granițe să
cunoască România.
Foto : Arhiva MRP
Sursa: http://www.mprp.gov.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
Ferdinand şi Regina Maria, pusă în circulaţie
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Interviu cu domnul Liviu Valenas (partea a II-a)

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. Dar nu e complicat să
se facă cercetări de speologie în
Laos?
L.V. – E chiar foarte complicat.
Nu nu
mai costurile financiare
sunt imense, dar mai ales greutatea
ob
ţi
nerii unei autorizaţii de ex
plo
rare. O autorizaţie costă mii
şi mii de dolari, plus o procedură
birocratică tipică pentru o ţară
comunistă. Noi le-am obţinut
fără mari probleme în ultimii ani,
anul acesta, 2018, am fost, se pare,
singura expediţie din lume care
a primit o astfel de autorizaţie în
Laos. Anul trecut, 2017, parti
ci
panţii la o mare expediţie fran
ceză (la care a luat parte şi un
bucureştean, Tudor Marin), com
pusă din 34 de speologi, au fost
arestaţi toţi, fără excepţie, de
poliţia laotiană. După trei zile
de aşa-zis arest, au fost expediaţi

peste graniţă, Persona non grata,
în Thailanda. Din ce motive au
fost arestaţi, nu ştiu, însă bănuiesc.
Francezii sunt certaţi şi cu bunele
maniere şi mai ales cu disciplina.
– În Thailanda ce aţi descoperit?
L.V. – Aici lucrăm fără nicio
concurenţă, pentru că nimeni nu
s-a interesat serios de carstul în
gresii cuartitice, socotind că în
aceste roci nu pot exista peşteri
demne de acest nume. Eroare!
Noi am descoperit 45 de peşteri
de diferite dimensiuni, extrem
de interesante, inclusiv a treia şi a
patra ca dimensiune în Thailanda
în respectivele roci.
– Dvs., dle Liviu Valenas, trăiţi
în Germania, la Nürnberg, cum
vă privesc speologii germani? Iar
din România aveţi participanţi
la expediţiile dvs. în Laos şi
Thailanda?
L.V. – Bun, şi aici, în RFG,
există o concurenţă „nemiloasă”.
Iar eu, provenind din România,
sunt privit mai ales ca un intrus
nedorit. Alţii mă privesc doar
ca o curiozitate exotică. Nu mă
deranjează. Însă m-au deranjat
nişte mici articole consacrate
Laosului, scrise de un francez,
respectiv de un german, în care
clubul nostru era retrogradat la

Vipera cu trei coarne, unul din cei mai veninoși șerpi din lume, descoperită în Pha
Soung System. Foto: Liviu Valenas.

„o antrepriză familială”, adică
doar eu şi soţia mea, ceea ce este
fals. Iar eu personal, declasat
la „speolog român”, deşi am
cetăţenie germană încă din 1993
(o mai am şi pe cea română).
Invidie există peste tot, noi însă
nu depindem de nimeni şi ne
vedem doar de cercetările noas
tre. Suntem recunoscuţi la cel
mai înalt nivel pe plan mondial.
Cele mai prestigioase reviste
de speo
logie, din Statele Unite,
Franţa, dar şi din România, ne
pu
blică rezultatele cercetărilor
noastre din Laos şi Thailanda. În
privinţa participării româneşti
la expediţiile organizate de
mine, ei bine, nimeni nu vrea să

Colonie de lilieci în Tham Phu Noy no 6, Thailanda.
Foto: Liviu Valenas.

ni se alăture. Motivul: Clubul
de Speologie „Z” are renumele
neschimbat - clubul explorărilor
duse la extrem, extrem de dure…
Iar cum lumea speologică din
România a decăzut practic
complet (a se vedea „rezultatele”
din ultimii 15 ani, adică aproape
nule - în comparaţie cu ce s-a
făcut înainte de 1990). Nu este de
mirare că nimeni nu vrea să vină
cu noi în Laos. O excepţie tot am
avut, cunoscutul medic chirurg
oncolog din Cluj, Ştefan Hica, care
a venit cu noi câteva zile în Laos şi
Thailanda, dar dumnealui a fost
şi este montaniard şi nu speolog.
Noi avem însă uşa deschisă
pentru oricine din România sau

Șezătoarea ”Vatra de acasă”
“Bună seara, gazdăaleasă!
Am venit la tine-acasă.
S-a
dus
vorba-n
depărtare
Că aici e șezătoare.”
Duminică, 11 noiembrie 2018,
la ora 13:00, a avut loc prima
șezătoare organizată de “Centrul
Internațional de Tradiții și
Obiceiuri
Românești”
din
Germania- în colaborare cu
parohia ortodoxă ”Sfântul Ierarh
Nicolae” din Offenbach am Main.
Pentru că obiectivul centrului
nostru - C.I.T.O.R.- este să
promoveze tradițiile și obiceiurile
românești, ne-am propus să
prezentăm comunității românești,
dar și comunității moldovenești,
din zona Frankfurt Rin- Main,
prima șezătoare. Este prima
șezătoare dintr-o serie de șezători
pe care ne dorim să le organizăm
pe viitor cu și pentru comunități,

cu diferite tematici. Această primă
șezătoare am deschis-o prin
promovarea «plăcintei tradiționale
românești».
În cadrul sezătorii, în afara
poveștii în care ne-am dorit să
purtăm oaspeții timp de o oră,
am pregătit și un concurs de
plăcinte cu premii, acestea fiindune oferite de magazinul românesc
”Gustul de acasă”- Hanau, cu care
avem o frumoasă colaborare.
Gospodinele premiate au fost
originare atât din România cât și
din Republica Moldova.
Plăcinta este un preparat
tradițional făcut din foi de aluat,
între care se pune o umplutură
de brânză, carne, cartofi, varză,
dovleac sau mere, iar apoi copt în
cuptor sau prăjit pe tavă.
Plăcintele sunt foarte des întâlnite
atât în România, Republica
Moldova, cât și în sudul Ucrainei.
În cadrul sezatorii, ne-am dorit
să aducem satul românesc și țara
noastră mamă mai aproape de

suflete, să readucem în amintire
timpurile de demult, în care
străbunii noștri organizau astfel
de activități destul de des, făcând
parte din viața de zi cu zi. Lumea
din care face parte țăranul român
a fost dintotdeauna plină de
obiceiuri și tradiții inedite, prin
care oamenii au încercat să dea
însemnătate anumitor momente
sau întâmplări din viața lor.
Aici, în sufletul satului, găsim
tradiții unice, care astăzi din
păcate au început să se piardă.
În ziua de azi, sezătoarea – o
frumoasă tradiție păstrată de-a
lungul anilor cu sfințenie de
bătrânii satului - a început să-și
piardă, din păcate, însemnătatea
pentru tineri. Din acest motiv,
ne-am dorit să deschidem cutia
cu amintiri și să îi implicăm pe
copiii noștri în activități specifice
neamului nostru, cum ar fi de
exemplu șezătoarea.
Avem mai multe proiecte pe care
dorim să le propunem comunității

noastre, unele fiind în curs de
desfășurare (atelier de pictură
de icoane bizantine pe sticlă și/
sau lemn, atelier de creație) cât
și proiecte noi (organizarea unui
grup de dansuri populare, cât și a
unui grup de colindători).
Datorită asemănărilor tradițiilor
păstrate de strămoșii noștri, ne
dorim o apropiere a acestor două
comunități, cea românească și
cea moldovenească, pentru o
colaborare mai strânsă în vederea
promovării tradițiilor noastre și
redescoperirea identității noastre
românești.
Președinta și fondatoare CITOR,
Iuliana Anghel

originar din România,doritor să
ni se alăture. Nu am exclus pe
nimeni din speologie. Nu avem
mentalitatea celor din Bucureşti.
– Pe când următoarele expediţii?
L.V. – În perioada februariemartie 2019 vom organiza o
nouă expediţie în Laos, iar în
martie 2019 una mai restrânsă,
în Thailanda. Cine vrea să ni se
alăture ne poate contacta astfel:
liviu.valenas@gmail.com, la tel:
0049-911-8014898, ori pe pagina
de Facebook - Liviu Valenas.
Oricine e bine-venit.
– Vă mulţumesc!
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apa în Îninsipid
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deplin acord cu Nossrat Peseschkian, societății, în general. Aceasta se manifestă, vieții. Docendo
discimus!
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ºi unul
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cât mai
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pe
stomaculculturale,
gol, dimineaþa.
Pe durata
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ne îngăduim
să întregii
vorbimzile
și se o premisă
pentru
orice
schimbare,
română,
centrate
pe mari,
ceea de
ceceldezbină
În concluzie, apa nu þine locul tratamentului r
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cum
se
pot
ameliora
cu
apã
doar
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consumul
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economică
sau
de
comportament
și
nu
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ce
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și
unește,
ca
în
Școala
Românească de la Haga
beau 4 pahare a 160 de ml de apã proaspãtã. Unul
comandat
de medic. Dar, consumatã zilnic în cantit
caz, tratamentul recomandat de medicul specialist!
dintre pionierii descoperirilor ce aveau sã se facã dintre cele mai frecvente ºi supãrãtoare afecþiuni.
suficiente
(1,5-2,5
litri pe zi), previne o serie de boli,
Infecþii respiratorii
Afecþiuni ale rinichilor, afecþiuni ale ficatului,
despre proprietãþile apei a fost inginerul francez
menþine
o
stare
de
bunã-dispoziþie ºi un aspect tinere
* Amigdalitã, laringitã - se face gargarã de 5 ori artritã, hemoragii, hipertensiune, probleme circuMarcel Violet. El a intuit existenþa a ceea ce se
pânã
la
adânci
bãtrâneþi.
numeºte astãzi apã alcalinã. În 1939, a observat pe zi cu apã acidã, apoi se bea apã alcalinã din belºug. latorii, osteoporozã, psoriazis. Se spalã zona afectatã

156/2007
privind
despãgubirea
persoanelor fizice care au constituit
depozite la Casa de Economii ºi
Consemnaþiuni C.E.C. - S.A. în vederea
achiziþionãrii de autoturisme;
decembrie
- ianuarie
– Convenþiei2018
nr. 572.240/675
din

PROSPECT DE EMISIUNE a
titlurilor de stat seria BRD 2018/1
1. În vederea despãgubirii
persoanelor fizice care au constituit
depozite la Casa de Economii ºi

2019

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
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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

Unicul lac glaciar din Carpaţii de Curbură:

LACUL VULTURILOR din Siriu
Alături de vulcanii noroioşi de la
Berca-Scorțoasa, de platoul cu carst
pe sare de la Meledic, Lacul Vulturilor
din Masivul Siriu este unul din
principale obiective turistice naturale
ale judeţului Buzău. Lacul Vulturilor
este nu numai singurul lac glaciar din
Carpaţii de Curbură, dar şi singurul
lac glaciar din Carpaţi, între Munţii
Călimani şi Masivul Făgăraş, adică
pe o distanţă de 500 km de creastă!
Pentru adevăraţii drumeţi, cei care
iubesc natura şi care preferă să bată munţii
cu piciorul şi nu cu mijloace mecanice,
drumul cel mai uşor, cu o durată medie
de 4 ore, porneşte din micul sat Sasu de
pe valea Buzăului. De aici se urmează un
drum carosabil în avalul Buzăului şi după
1,5 km se traversează valea pe un pod
suspendat (renovat complet în iunie 2015),
accesibil şi autoturismelor cu o greutate de
până la 2,5 tone. Pe malul drept geografic
al Buzăului autovehiculele se pot parca în
faţa unei pensiuni, deschisă turiştilor tot
din iunie 2015, la altitudinea de 590 m.
De la pensiune se urcă uşor, pe marcajul
bandă roşie, pe drumul forestier de pe
Valea Neagră (o serpentină fiind evitată pe
o scurtătură). După 2,5 km de la confluența
Văii Negre cu Buzăul, o săgeată indică la
dreapta ”spre lac”, iar imediat, la altitudinea
de 820 m, un izvor captat ne obligă la un
mic repaus. În continuare poteca (atenţie:
drumul nu este accesibil ATV-urilor!) urcă
în pantă destul de accentuată prin pădurea
mixtă de foioase şi molid, marcajul fiind
des, drept urmare orientarea fiind fără
probleme. La altitudinea de 1330 m se
iese în poiana largă de la Dosu Muntelui,
de unde avem o primă perspectivă asupra
munţilor şi văii Buzăului.
Din poiană poteca se îndreaptă spre
vest printr-o veritabilă alee orizontală în
pădure, la dreapta apar şi două izvoare
sumar amenajate, iar după ce se iese în
gol alpin, având la stânga vârful Bocarnea
(1657 m), se iese în Poarta Vânturilor (1490
m alt.), marcată printr-o cruce impozantă,
ridicată de Jandarmeria judeţului Buzău.
Din acest punct, care îşi merită cu

prisosinţă numele, se urmează la stânga
un drum accesibil şi maşinilor 4 x 4 (care
pot urca din Crasna), marcat sporadic cu
triunghi roşu. După coborârea unui prim
prag glaciar se ajunge la căldarea ocupată
de un mare tinov, Lacul Sec şi după o altă
treaptă glaciară, mai mare, drumeţului
îi apare perspectiva unică a Lacului
Vulturilor, situat la 1420 m altitudine
sub Vârful Mălăia (1662 m), cel mai înalt
din Masivul Siriu. La stânga lui se află o
pitorească cabană de vânătoare, unde se
poate înnopta, dacă este deschisă, însă în
curtea cabanei, vara, se află o veritabilă
tabăra de corturi.
Lacul Vulturilor are suprafaţa de 1,1
ha, este lung de aprox. 200 m şi adânc
de peste 3 m. A fost populat în trecut cu
păstrăvi, astăzi se pare că trăiesc în el
numai boişteni. Lacului i se mai spune şi
”Lacul fără Fund”, după o legendă locală:
un cioban şi-a aruncat toporul în lac şi l-a
găsit tocmai în Dunăre, o legendă de altfel
comună şi altor lacuri glaciare, însă din
Carpaţii Meridionali!
De peste un secol se discută contra
dictoriu asupra originii acestui enigmatic
(la prima vedere) lac. Prima teorie, care
paradoxal a fost şi cea corectă, a atribuit
Lacului Vulturilor o origine glaciară,
opera unui gheţar embrionar. Ulterior
această teorie a fost aruncată, pe nedrept, la
coşul de gunoi, lacului fiind atribuită fie o
origine nivală (?!), fie format între trepte de
alunecare (Grigore Posea, Mihai Ielenicz,
1977)??! Școala românească de geografie

postbelică, care poate fi considerată, fără
a greşi, dogmatică, nu a putut accepta
un lac glaciar situat în nişte munţi care
nici măcar nu ating 1700 m înălţime. S-a
ignorat complet morfologia terenului şi
mai ales microclimatul special al zonei.
Din punct de vedere geomorfologic orice
glaciolog format în Occident poate constata
indubitabil prezenţa a trei trepte glaciare
clasice, care limitează două căldări tipice,
cea a Lacului Sec fiind cea mai mare,
acum câteva sute de ani mai adăpostea un
lac mult mai mare decât cel al Vulturilor,
un lac întins pe 2,5 ha. Nefiind însă prea
adânc a fost colmatat treptat cu vegetaţie,
un mic ochi de apă se păstrează totuşi
până în ziua de astăzi. În ceea ce priveşte
Lacul Vulturilor, este adăpostit într-o tipică
cuvetă glaciară, limitată spre sud de o mică
morenă, pe sub care curge emisarul lacului.
Faptul că într-o zonă cu o înălţime maximă
de numai 1662 m s-a dezvoltat un gheţar
este explicat clar prin vânturile permanente
şi puternice care bat încontinuu din Poarta
Vânturilor pe o direcţie unică, din NE spre
SV şi care au coborât sever temperatura
în culoarul dintre vârfurile Bocarnea şi
Mălăia, producându-se aici o puternică
inversiune termică. Inversiunea termică
este direct răspunzătoare şi pentru faptul că
limita pădurii se află, sub morena terminală
a Lacului Vulturilor, la numai 1330 m
altitudine, adică cu aproximativ 300 m mai
jos decât în celelalte zone ale Carpaţilor
Româneşti! Nu avem nicio îndoială că acest
regim climatic a funcţionat şi în Pleistocen,

acum 30.000 ani, consecinţă fiind un gheţar
(nu embrionar) de tip mixt, pirineanghețar de vale, lung de aproape 1,4 km. El
s-a topit de mult, însă ne-a lăsat moştenire
unul din cele mai splendide lacuri alpine de
Carpaţi: Lacul Vulturilor!
”Destul de discutată a fost presupusa
glaciaţiune a Culmii Mălăia din Masivul
Siriu. În 1932, N. Orghidan consideră
că cele două cuvete lacustre, valurile
de material eterogen şi rocile cu aspect
mutonat sunt opera unui gheţar care se
dezvolta pe povârnişul sud-estic al Culmii
Mălăia şi se termina în depresiunea de la
1420 m, unde sunt cantonate astăzi apele
Lacului Vulturilor. Cuveta acestuia se
dezvoltă jumătate în stratele de gresie,
jumătate în depozitele morenaice.
Alţi geografi nu sunt însă de aceeaşi
părere. T. Naum (1957) consideră că
întregul relief de aici este de origine
nivală, P. Gâştescu şi Gh. Popă (1960)
arată că structura rocilor şi transportul de
materiale prin procese de şiroire şi nivaţie
au generat cele două cuvete lacustre, care
sunt cantonate pe nişte poliţe structurale,
în spatele materialelor depuse, în timp ce I.
Sârcu (1964) pune formarea valurilor care
barează lacurile pe seama alunecărilor de
strate.
Mai nou însă, M. Mîndrescu (2001b) este
de acord cu presupunerile lui N. Orghidan,
considerând regiunea din sud-estul Culmii
Mălăia un areal glaciat.”
Text şi imagini: LIVIU VALENAS

Ambasadoarea Michele Ramis le
aduce omagiu, de 8 Martie, femeilor
care au construit punþi între
România ºi Franþa, printre care
Martha Bibescu, Elvira Popescu,
Angela Gheorghiu ºi Leontina Vaduva

Ambasadoarea Franþei în
România, Michele Ramis, a
transmis, joi, 8 martie, cã aduce
un omagiu femeilor care, de-a
lungul timpului, au creat un
dialog dinamic între culturã
româneascã ºi cea francezã.
Astfel, potrivit Ambasadei
Franþei, scriitoarele Martha
Bibescu, Anna de Noailles ºi
Elena Vacarescu, actriþa Elvira
Popescu, psihanalistã Elizabeth
Roudinesco, creatoarea de modã
Sonia Rikyel sau sopranele
Angela Gheorghiu ºi Leontina
Ciobanu Vãduva, prin creaþiile
lor, au construit punþi de
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legãturã între România ºi Franþa.
“De
8
martie,
Ziua
Internaþionalã a Femeii, doresc
sã aduc un omagiu femeilor care
au contribuit atât de mult la
dialogul
dintre
culturã
româneascã ºi cea francezã.
Scriitoarele Martha Bibescu,
Anna de Noailles ºi Elena
Vacarescu,
actriþa
Elvira
Popescu, psihanalista Elizabeth
Roudinesco, creatoarea de modã
Sonia Rikyel sau sopranele
Angela Gheorghiu ºi Leontina
Ciobanu Vãduva, prin creaþiile
lor, au construit punþi de legãturã
între România ºi Franþa. Tocmai

acest dialog al culturilor este
elementul care va fi pus în
valoare de sezonul FranþaRomânia, care va debuta în
decembrie 2018. Acest dialog va
permite,
de
asemenea,
consolidarea legãturilor de
prietenie, care unesc cele douã
þãri ale noastre de mai multe
secole. Femeile artiºti, femeile
de litere, femeile de acþiune îºi
vor aduce contribuþia ºi propria
viziune la acest sezon, în spiritul
miºcãrii #JamaisSansElles, care
militeazã pentru reprezentarea
egalã a sexelor în domeniul
profesional, la care am aderat cu
plãcere”, a declarat Ambasadoarea Franþei în România.
#JamaisSansElles este o
miºcare în favoarea diversitãþii,
promovatã de peste o sutã de
antreprenori, ºi personalitãþi din
IT, mass-media, educaþie ºi
politicã, care participã frecvent la
dezbateri ºi evenimente publice.
Aderarea lor la miºcarea
#JamaisSansElles
implicã
refuzul acestora de a participa la
evenimente la care nu sunt
invitate sau asociate ºi femei.
Printre personalitãþile care
susþin miºcarea #JamaisSans
Elles se numãrã Preºedintele
Republicii franceze, domnul
Emmanuel Macron, ºi Ministrul
pentru Europa ºi Afaceri
Externe, domnul Jean- Yves Le
Drian.
hotnews.ro

Franþa se întoarce la
învãþãmântul clasic, dupã
50 de ani de „revoluþie”:
Se reintroduce studiul
limbilor clasice ºi
intonarea imnului
naþional în ºcoli. Noul
ministru doreºte sã
reintroducã disciplina ºi
autoritatea profesorului

Dupã 50 de ani de „revoluþie” în învãþãmânt, Franþa
pare gata sã revinã la valorile clasice ale educaþiei, iar
liderul acestei miºcãri este chiar ministrul de resort, JeanMichel Blanquer, informeazã RFI.
„Jean-Michel Blanquer a decis însã revenirea la
valorile fundamentale. El a reintrodus clasele bilingve ºi
sudiul limbilor clasice (greaca ºi latina), ca sã înþeleagã
copiii cum a fost construitã civilizaþia europeanã. Imnul
naþional a fost reintrodus în ºcoli ºi poate cã într-o zi vor
deveni obligatorii ºi uniformele, este în orice caz dorinþa
ministrului. În numele unei “modernitãþi” discutabile
multe experienþe au însemnat doar pierdere de timp. În
ultimii ani profesorii erau îndemnaþi sã renunþe la
tradiþionalele ore de “dictare” cotidianã ºi la exerciþiile de
memorizare. Iar directorilor li s-a cerut sã abandoneze
ceremoniile de acordare a diplomelor”, scrie Matei
Viºniec pe siteul RFI România.
ªi asta nu este tot: noul ministru doreºte restaurarea
autoritãþii profesorilor din ºcoli.
„Noul ministru a spus însã stop, ne întoarcem la ceea
ce era solid ºi eficient. Inclusiv la vechea metodã prin care
copiii învãþau sã citeascã, prin recunoaºterea silabelor.
Pentru cã metoda “modernã”, numitã “globalã” (ºi uneori
semi-globalã) a fost o catastrofã.
Este aproape uluitor cum în Franþa întoarcerea la
practici care au fost simple, clare ºi eficiente apare ca o
nouã revoluþie în materie de educaþie. Ministrul mai vrea
sã interzicã telefoanele mobile în ºcoalã, sã reintroducã
disciplina ºi sã reabiliteze autoritatea profesorului. Un
veritabil big-bang deci, care probabil cã va provoca multe
dezbateri ºi probabil ºi reacþii contestatare. Anul acesta se
împlinesc 50 de ani de la revoltele din 1968. Ori, exact
acestei generaþii i se reproºeazã cã a distrus, în numele
“egalitarismului”, autoritatea profesorilor în ºcoli. Poate
cã era ºi timpul ca aceastã aberaþie sã fie îndreptatã”,
conchide Viºniec.
În România, ultimã reformã a educaþiei propusã pe
vremea Guvernului Cioloº prevedea exact modelul invers:
renunþarea la studiul limbii latine, reducerea numãrului de
ore de limba românã, precum ºi introducerea unor materii
precum „Educaþie pentru drepturile copilului”, „Educaþie
interculturalã” sau „Educaþie pentru cetãþenie
democraticã”.
Mãsurile, aspru criticate de corpul profesoral, dar ºi de
o parte a opiniei publice, nu au fost pânã la urmã adoptate.
Sursa: https://www.activenews.ro

decembrie 2018 - ianuarie 2019

Ziar distribuit în Austria, Belgia, Germania, Elveţia, Franţa şi Olanda

Pagina 21

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
din acest domeniu au acelaºi drept ca
Tot mai multe voci publice,
Uniunii Scriitorilor din România - filiala Iaşi
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INFORMAȚII UTILE
pentru cei care vor să
studieze în Germania
DAAD
Serviciul German de Schimburi
Academice
Deutscher Akademischer Austausch
Dienst
German Academic Exchange Service
Cine studiază în Germania şi doreşte
să‑şi continue studiul în străinătate sau
cine studiază în afara Germaniei şi se simte
atras de această ţară, se va întâlni mereu cu
aceste patru litere: DAAD.
DAAD semnifică Serviciul German
de Schimburi Academice. Acolo se cen
tralizează toate aplicaţiile internaţionale cu
privire la locurile de studiu din Germania.
DAAD consiliază, mijloceşte şi încurajează
studiile pentru schimburile de pregătire
dintre Germania şi lumea întreagă.
Ca instituţie comună a universităţilor
germane, DAAD îşi propune să sprijine
parteneriatul academic internaţional prin
schimbul academic al cadrelor universitare
germane, al studenţilor şi absolvenţilor
germani şi internaţionali. Diferitele
programe de perfecţionare sunt valabile
în majoritatea ţărilor şi înglobează cât mai
multe direcţii de cercetare. Se pot obţine
informaţii legate de vizite pe termen scurt,
cursuri de limba sau cursuri de vară şi
practică, burse de studiu semestriale sau
anuale pentru studenţi şi absolvenţi, burse
de cercetare şi perfecţionare pentru cadre
universitare sau burse de mai mulţi ani
pentru doctoranzi.

Care sunt obiectivele
organizaţiei DAAD?
Scopul principal al DAAD este schim
bul academic internaţional pentru ca
drele tinere, iar sarcina centrală a acestei
organizaţii de aproape 80 de ani o repre
zintă încurajarea acestora cu toate mij
loa
cele şi sprijinul financiar. Patru

idei importante se află la baza acestei
organizaţii:
1.Ştiinţa are nevoie de muncă în colaborare
dar şi de competiţii internaţionale de
metode, şcoli, idei și recunoaşteri.
2.Cultura are nevoie de un dialog, care
să treacă dincolo de graniţe, deschidere
spre lume, şi toleranţa cu ceilalţi spre
valori străine.
3.Economia se bazează atât pe specialişti
în formare, calificaţi internaţional cât
şi pe parteneri din întreaga lume, care
preţuiesc mărfurile şi prestările de
servicii germane.
4.Politica se preocupă de asigurarea păcii
prin schimbul ştiinţific.
Pentru studenţii români şi cercetători
există numeroase programe de burse, care
sunt prezentate în detaliu pe internet.
Modalitatea cea mai simplă de a
obţine informaţii despre bursele DAAD
pentru români este să accesaţi situl
DAAD: www.daad.ro
Toate informaţiile despre DAAD (în
limba engleză, germană, spaniolă şi chineză)
le puteţi găsi pe situl: www.daad.de
Alte link-uri interesante pe tema studiului
în Germania:
www.hochschulkompass.hrk.de
www.campus-germany.de
Datele de contact ale lectorului DAAD de
la Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi:
Prof.dr. Alexander Rubel
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
B-dul Carol I, No. 19, Corp A
Email: rubel@daad.ro
http://www.kulturzentrum-iasi.ro
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România, în grupa F în preliminariile EURO 2020 de fotbal
La Dublin a avut loc recent
tragerea la sorţi în cadrul
preliminariilor Campionatului
European de fotbal, cu turneul
final în 2020.
România va face parte din grupa
F, adversarele „tricolorilor” fiind
Spania, Suedia, Norvegia, Insulele
Feroe și Malta. Primele două clas
ate se califică la turneul final.
Iată şi componenţa grupelor pre
liminare de la EURO 2020:
Grupa A: Anglia, Cehia, Bulgaria,
Muntenegru, Kosovo.
Grupa B: Portugalia, Ucraina,
Serbia, Lituania, Luxemburg.
Grupa C: Olanda, Germania,
Irlanda de Nord, Estonia,
Belarus.
Grupa D: Elveția, Danemarca,
Irlanda, Georgia, Gibraltar.
Grupa E: Croația, Țara Galilor,
Slovacia, Ungaria, Azerbaijan.

Grupa F: Spania, Suedia,
Norvegia, România, Insulele
Feroe, Malta.
Grupa G: Polonia, Austria, Israel,
Slovenia, FYR Macedonia,
Letonia.
Grupa H: Franța, Islanda, Turcia,
Albania, Republica Moldova,
Andorra.
Grupa I: Belgia, Rusia, Scoția,
Cipru,
Kazakhstan,
San
Marino.
Grupa J: Italia, Bosnia-Herţe
govina, Finlanda, Grecia,
Armenia, Liechtenstein.
UEFA a stabilit deja programul
meciurilor din grupa F, care se
prezintă astfel:
23 martie 2019: Malta – Ins.
Feroe, Suedia – România (ora
19:00), Spania – Norvegia (ora
21:45);
26 martie 2019: Malta – Spania,
Norvegia – Suedia, România –

Ins. Feroe (ora 21:45);
7 iunie 2019: Ins. Feroe – Spania,
Norvegia – România, Suedia –
Malta (ora 21:45);
10 iunie 2019: Ins. Feroe –
Norvegia, Malta – România,
Spania – Suedia (ora 21:45);
5 septembrie 2019: Ins. Feroe
– Suedia, Norvegia – Malta,
România – Spania (ora 21:45);
8 septembrie 2019: Spania –
Ins. Feroe (ora 16:00), România
– Malta (ora 19:00), Suedia –
Norvegia (ora 21:45);
12 octombrie 2019: Ins. Feroe
– România (ora 19:00), Malta –
Suedia, Norvegia – Spania (ora
21:45);
15 octombrie 2019: Ins. Feroe
– Malta, România – Norvegia,
Suedia – Spania (ora 21:45).
15 noiembrie 2019: Norvegia –
Ins. Feroe, România – Suedia,
Spania – Malta (ora 21:45);

Adversari redutabili pentru România
la EURO 2019 la fotbal (U 21)

18 noiembrie 2019: Malta –
Norvegia, Spania – România,
Suedia – Ins. Feroe (ora 21:45).
Cosmin Contra, selecționer
România
Pentru site-ul FRF, Cosmin
Contra, selecţionerul naţionalei
României de fotbal a menţionat:
„Grupa noastră este una dificilă,
dar nu imposibilă. Spania este
favorită, în timp ce noi, Suedia
și Norvegia vom lupta pentru
poziția secundă. Cred însă în
forța noastră ca echipă și vom
lupta până la final să ne calificăm
la EURO 2020”.
În continuare, programul
competiţional arată astfel: 22
noiembrie 2019: Tragerea la sorți
a play-off-ului pentru EURO
2020; 1 decembrie 2019: Tragera
la sorți a programului EURO
2020; 26–31 martie 2020: Playoff-ul EURO 2020; 12 iunie - 12

iulie 2020: Turneul final de la
EURO 2020.
Turneul final de la EURO
2020 va fi găzduit de 12 orașe
europene, printre care și
Bucureștiul, capitala României.
Pe Arena Națională din Capitală
se vor disputa trei partide din
Grupa C a turneului final, pe 14,
18 și 22 iunie 2020, și o optime de
finală, pe 29 iunie 2020.
DAN TEODORESCU

„STEJARII”, învinşi la Bucureşti de Uruguay

La Bologna a avut loc recent
tragerea la sorți a grupelor
Campionatului
European
de fotbal - Under 21 de anul
viitor, care va fi găzduit de
Italia şi San Marino.
Cele 12 echipe participante au
fost împărţite în trei grupe, după
cum urmează:
GRUPA A:
Italia, Spania, Polonia, Belgia.
GRUPA B:
Germania, Danemarca,
Serbia, Austria.
GRUPA C:
Anglia, Franța, România,
Croația.
Programul grupei C, acolo
unde România va avea adversari
redutabili, se prezintă astfel:
18 iunie 2019: ROMÂNIA –
Croația (ora 19:00, în San
Marino), Anglia – Franța (ora
21:45, la Cesena - Italia).
21 iunie: Anglia – ROMÂNIA
(ora 19:00, la Cesena), Franța
– Croația (ora 21:45, în San
Marino).
24 iunie: Croația – Anglia (ora
21:45, în San Marino), Franța
– ROMÂNIA (ora 21:45, la
Cesena).
Să mai menţionăm că viitorul
Campionat European de fotbal
tineret (Under 21 ani) se va dis
puta în perioada 16-30 iunie
2019, în cinci orașe din Italia și
în San Marino: Bologna, Reggio
nell’Emilia, Cesena, Trieste,
Udine, Serravalle. Din cele 3
grupe se vor califica în semifinale
câștigătoarele și cea mai bună

ocupantă a locurilor secunde.
După această tragere la sorţi, au
fost consemnate următoarele
declaraţii în tabăra echipei
României:
Mirel Rădoi (selecționer U21):
„Era clar că vom întâlni adversari
puternici. Ne-am calificat ca să
ne batem cu cei mai puternici și
asta vom face. Chiar dacă suntem
outsideri, le vom face viața grea
tuturor. Toată echipa se va apăra
și toată echipa va ataca! Am avut
cea mai bună defensivă, și noi, și
englezii, dar nu mai contează ce a
fost în preliminarii. Nu ne temem
de niciun adversar”.
George Pușcaș (atacant la
România U21): „Știam cu toții
că nu va fi ușor indiferent de
adversari, că orice meci va fi greu.
Jucăm la Campionatul European
unde motivațiile sunt mari pentru
toată lumea, sunt de părere că
avem o grupă puternică, dar,
totodată interesantă. Mergem la
EURO încrezători că putem trece
de grupe. Hai, România!”.
Adrian Petre (atacant la
România U21): „E o grupă grea,

dar nu imposibilă. Ne jucăm
șansa noastră și suntem hotărâți
și concentrați pentru a duce
România cât mai sus”.
Ianis Hagi (fiul celebrului Gică
Hagi, mijlocaș la România U21):
„Am ajuns printre cele mai bune
12 echipe ale Europei, e normal să
fie greu la EURO, dar trebuie să
mergem acolo să ne bucurăm de
fotbal și să fim convinși că putem
câștiga meciuri!”.
În preliminariile EURO 2019,
România (U 21) a disputat 10
meciuri şi nu a pierdut niciunul.
A înregistrat 7 succese și trei
remize. Doar Anglia, Belgia,
Serbia, Franța și Polonia au mai
reușit această performanță în
actualele preliminarii. În aceste 10
partide, naționala U21 a avut doi
integraliști, portarul Ionuț Radu
(Genoa) și fundașul Alexandru
Pașcanu (Leicester City). Echipa
noastră națională a primit doar 4
goluri pe parcursul calificărilor,
cea mai bună apărare din Europa,
la această categorie de vârstă,
alături de Anglia.
(Sursa: FRF)

În complexul sportiv Ghencea
din Bucureşti, naţionala de
rugby a României a pierdut
meciul test împotriva echipei
similare din Uruguay, la scorul
de 20-27 (13-13).
Chiar dacă din naţionala
României au lipsit mai mulţi
„stranieri”, această înfrângere
este una mai puţin plăcută şi chiar
surprinzătoare, deoarece este
pentru prima dată când „Stejarii”
se înclină în faţa Uruguay-ului „Los Teros”.
Pentru naţionala României,
care a condus la un moment dat
cu 10-0 şi 13-3, au înscris: Daniel
Plai (2 lovituri de pedeapsă - min.
6 şi 31, transformare - min. 16),
Ionel Melinte (eseu - min. 16),
Constantin Pristăviţă (eseu - min.
73), Florin Vlaicu (transformare
- min. 73). La scorul de 20-20,
oaspeţii au marcat punctele
victoriei pe finalul jocului, prin
eseul lui Agustin Ormaechea,
încercarea fiind transformată de
Berchesi.
Pentru România au evoluat:
Ionel Badiu (Romains), Eugen
Căpăţână (Timişoara Saracens),
Alexandru
Gordaş
(CSM
Bucureşti) - Adrian Moţoc (Agen),

Marian Drenceanu (Timi
şoara
Saracens) - Adrian Ion (CSM
Bucureşti),
Mihai
Ma
covei
(Colomiers; căpitanul echipei),
Cristi Chirica (CSM Ştiinţa
Baia Mare) - Florin Surugiu
(CSA Steaua Bucureşti), Daniel
Plai (CSA Steaua Bucureşti) Ionuţ Dumitru (CSA Steaua
Bucureşti), Tangimana Fonovai
(CSM Bucureşti), Vlăduţ Popa
(Timişoara Saracens), Vlăduţ
Zaharia (Timişoara Saracens)
- Ionel Melinte (CSA Steaua
Bucureşti).
Rezerve: Florin Bărdaşu (CSM
Bucureşti), Alexandru Savin
(CSM Bu
cureşti), Constantin
Pristăviţă (CSM Ştiinţa Baia
Mare), Johan Van Heerden
(Perpignan), Răzvan Ilişescu
(Blagnac), Tudorel Bratu (CSM
Bucureşti), Florin Vlaicu (CSM
Bucureşti), Alexandru Bucur
(CSM Ştiinţa Baia Mare).
Antrenor: francezul Thomas
Lievremont.
Vă reamintim că naţionala
de rugby a României a fost
descalificată de la Cupa Mondială
din 2019, din cauza folosirii unui
jucător neeligibil în meciurile de
calificare.
DAN TEODORESCU
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Zece hobby-uri care te fac mai inteligent

Știați că...

În ciuda percepþiei generale cã inteligenþa
este o calitate înnãscutã, trebuie sã ºtiþi cã
acestea
suntrutier
doar Transfăgărășan
niºte idei preconcepute.
...
traseul
trece
Studiile
aratã
cã
o
parte27
dindehobby-urile
peste 830 de podețe,
viaducte
noastre,
pe lângã
sunt revigorante
ºi
și
are cel
mai faptul
lungcãtunel
rutier din
distractive, au ºi o mare influenþã asupra
România?
inteligenþei noastre. Sã exemplificãm zece
dintre
ele:
Transfăgărășanul
este un drum al

superlativelor pe care fiecare dintre noi
Învaþã
cânþi la un
instrument
ar1.
trebui
să-lsãparcurgem
măcar
o dată în
viață,Legendarul
pentru traseul
spectaculos
filozof său
chinez
Confucius șia
pentru
frumusețea,
măreția
și sălbăticia
spus cu mult
timp în urmã:
„Muzica
produce
masivului
Făgăraș.
un fel de plãcere pe care care natura umanã nu
Traversând pe o lungime de 151 km, pe
o poate produce fãrã aceasta“. Muzicã îþi
axa nord-sud, Munții Făgăraș, cel mai înalt
stimuleazã creierul, iar acest lucru a fost
lanț muntos din România, ce face parte
dovedit ºtiinþific. Muzica are puterea de a
parte din Carpații Meridionali, DN7C
invoca emoþii
complexe ºi stãri
numit
Transfăgărășanul
este psihologice.
un drum
Diferiþi
cercetãtori
au
arãtat
cã
atât ascultarea
național spectaculos, ce leagă
regiunea
muzicii, cât
ºi stãpânireacuunui
instrument
istorică
a Munteniei
Transilvania,
muzical îmbunãtãþesc
memoria ºi capacitatea
dezvăluind
călătorului
peisaje
de concentrare. Totodatã,
acest hobby
te învaþã
spectaculoase,
prin îmbinarea
naturii
cu
sã ai rãbdare
ºi sã fii perseverent, pentru cã
priceperea
omenească.
pentru
a învãþa sã cânþi
la unîn instrument
Transfăgărășanul
începe
comuna
Bascov,
Argeșde(lângă
Pitești)
muzical județul
este nevoie
timp orașul
ºi efort,
aratã
și
se termină la intersecția cu drumul DN1
LifeHack.
între Sibiu și Brașov, în apropierea comunei

2. Devoreazã cãrþile

Cârțișoara, porțiunea de la barajul Vidraru
până la Cârțișoara, traversând un teren
montan la altitudini mari, pe o lungime de
aproximativ 91 km.
Primul segment al traseului trece
pe lângă hidrocentrala de la Vidraru,
construită în subteran în masivul Cetăţuia,
apoi se continuă pe lângă Cetatea Poenari,
urcând pe serpentine şi viaducte către
Barajul Vidraru, la o altitudine de 307
metri. Drumul se continuă pe serpentine
trecând de Cascada Capra, prin Tunelul
Bâlea ce face legătura cu partea de Nord
a traseului, unde va trece prin rezervaţia
Golul Alpin şi Lacul Bâlea, urmând o
coborâre destul de abruptă pe lângă
meditaþie,Bâlea.
oamenii ating un alt nivel al
Cascada
existenþei.
te ajutãa sãfost
reduci
nivelul
ŞoseauaMeditaþia
spectaculoasă
construită
de stres
ºi sã1970
scapişide
tot felul
de griji.
o stare
între
anii
1974,
înaintea
eiCu
existând
de calm
o stare
de spirit
obþinute
un
drumºide
pământ
şi o netulburatã
linie de mocăniţă.
prin meditaþie,
învãþa, gândi
ºi plãnui
Deşi
au fost poþi
numeroase
planuri
care
lucrurile într-o
manierã
maiFăgăraş
eficientã.
includeau
un drum
prinmult
munţii
şi
înainte
de regulatã
anii ’70, te
realizarea
de
Meditaþia
ajutã sã unei
ai unşosele
control
asemenea
amploare,
a fost posibilă
deplin asupra
ta, iar sã cunoºti
lucrurile numai
care îþi
după
s-a stabilit
un planeficiente
clar, care
fost
distragceatenþia
ºi metodele
de aautourmat
Imboldul
a ajutat
la
control întocmai.
reprezinintã
punctul care
suprem
atunci
pornirea
construcţiei
Drumului
Naţional
când lucrezi
la îmbunãtãþirea
inteligenþei.
7C a fost invazia Cehoslovaciei, moment
în care
conducerea
României
şi-a dorit
4. Pune-þi
mintea
la contribuþie

Hobby - Hobby - Hobby,

de trei ori Hobby!

La fel cum ai nevoie sã faci exerciþii fizice
Cititul reprezintã lungul drum spre pentru a te menþine în formã, la fel ºi creierul
creºterea nivelului de inteligenþã, iar acest lucru tãu are nevoie sã fie în formã. Dacã îþi provoci
se întâmplã mai ales dacã citeºti cu poftã despre creierul în mod regulat sã facã lucruri noi, acest
multe subiecte diferite, de la ficþiune ºi lucru îi îmbunãtãþeºte abilitãþile ºi te ajutã sã ai
biografii, la antologii. Lectura reduce stresul, te o minte mai ascuþitã. Poþi sã-þi antrenezi
ajutã sã experimentezi multiple emoþii ºi te creierul în mai multe feluri, cum ar fi: Sudoku,
Cu toţii avem modalităţi diferite de a ne petrece
timpul liber. Află ce fac vedetele pentru
lucruriatunci
desprecând
multenu
subiecte.
societate sau ghicitori.
aînvaþã
se relaxa,
apar înToþi
faţaaceºti
micilorpuzzle-uri,
ecrane saujocuri
nu au de
filmări:
factori te ajutã sã te simþi mai bine cu tine, iar Toate aceste activitãþi ajutã creierul sã formeze
sã fii împãcat cu tine este unul dintre mai noi conexiuni. Totodatã, prin aceste activitãþi
Claudia
Schiffer:
importante lucruri care stau la baza stãrii de înveþi sã faci faþã diferitelor situaþii în moduri
Cu siguranţă, supermodelul Claudia Schiffer are unul dintre cele mai neobişnuite
bine. Lectura este foarte importantã pentru a creative, îþi dezvolþi abilitatea de a vedea
hobby-uri. Blondei îi place la nebunie să colectioneze... insecte! Aceasta nu doar ca
dobândi cunoºtinþe despre un subiect, te lucrurile din mai multe perspective ºi sã devii
le adune în mici recipiente, dar îi place să le şi picteze. Claudia a mărturisit că totul a
pregãteºte
pentru
tot soiulde
de la
situaþii
ºi te ajutã
multpăianjeni.
mai productiv.
început
în copilărie
fascinaţia
sa pentru
sã fii mai productiv în demersurile tale pentru
atingerea obiectivelor.
5. Exerciþii fizice în mod frecvent

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.

6. Învaþã o limbã nouã
realizarea
drum
care să
Sã înveþiunui
o limbã
nouãstrategic,
nu este întotdeauna
traverseze
de la sud
nord.avantaje, iar
uºor, dar cuțara
siguranþã
are lamulte
Construcţia
drumului
a fost
începută
unul
dintre ele este
cã te face
mai inteligent.
la sfârşitul anului 1969, contribuind la
Procesul de învãþare a unei limbi noi presupune
finalizarea ei sute de lucrători civili, atraşi
sarcini precum analiza strusturilor gramaticale
de salariul consistent oferit în schimbul
ºi învãþarea
de noi
cuvinte,
care
muncii
prestate.
Deşi
fusese lucruri
planificată
îmbunãtãþesc
inteligenþa
ºi
sãnãtatea
creierului.
în anul 1973, inaugurarea drumului
De asemenea,
s-aunduia
doveditprintre
prin diferite
spectaculos
ce se
munţii
experimenteacãfost
persoanele
cu cu
un un
nivelan,
ridicat
României,
amânată
din
de inteligenþã
verbal-lingvisticã
sunt foarte
cauza
condiţiilor
meteo nefavorabile.
bune
luarea ştiu,
deciziilor
ºi
Ceeala ceplanificare,
foarte puţini
este că
rezolvarea ce
problemelor.
drumul
astăzi poartă numele de
Transfăgărășan (de la prefixul „trans-” +
Făgăraș),
fusesegândurile
iniţial numit
Ceauşescu,
7. Pune-þi
pe hârtie!
după conducătorul ţării sub instrucţiunile
Scrisul
abilitãþileCeauşescu
lingvistice,
căruia
se îmbunãtãþeºte
construise. Nicolae
dar
te
ajutã
ºi
la
concentrare,
creativitate,
a refuzat acest omagiu şi a preferat să
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
denumească
gândit înainte. noul drum Transfăgărășan,
pornind de la numele munţilor Făgăraş.
Transfăgărășanul este şoseaua cu una
9. Gãteºte
dintre cele mai mari altitudini din Europa,
Mulþi dintre
noieste
suntasfaltat,
de pãreresecãîntinde
gãtitul
atingând
2042m,
este2obenzi
simplã
de timp
cã este
ceva
pe
depierdere
circulaţie,
treceºipeste
830
de
preferabil27dede
evitat.
Ceea ce
trebuie
ºtiilung
este
cel sã
mai
podețe,
viaducte
și are
tunel
din România,
tunelul Capracã cei rutier
care gãtesc
regulat ºi încearcã
diferite
Bâlea,
care
sub creasta
Munților
reþete, au
untrece
nivelpe
crescut
de creativitate.
Îi
Făgăraș,
vârfurile
Caprei
intereseazãîntre
calitatea,
nu se Iezerul
tem sã încerce
(2414
(2398
m). detaliilor. De
lucrurim)
noișiºiPaltinul
acordã multã
atenþie
Tunelul
are o ceva,
lungime
fiecare
datã acesta
când gãteºti
înveþidesã887
ai
m,
cu odistributivã,
înălțime de
4,4 m,
lățimelucruri
de 6
atenþie
sã faci
maio multe
m
și un sã
trotuar
lățime ºidesã1iei
m,decizii
fiind
deodatã,
mãsoricucuoprecizie
iluminat
natural
(prin
și ventilat
rapide. Cuelectric
toate aceste
abilitãþi
pe care
le
curenţii
extrem
puternici
străbat
dobândeºti,
devii cudesiguranþã
maicare
intelligent.
tunelul). 
(va urma)
Adriana-Lucia Ciugudean

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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Simon Cowell:

O minte
sãnãtoasã
într-una spus
corp într-un
sãnãtos!
Faimosul producător englez şi jurat al emisiunii
„Britain
Got Talent”
3. Mediteazã regulat
interviu că iubeşte să-şi spioneze vecinii cuPânã
telescopul.
telescop
la urma „Am
urmei,un
creierul
tãu în
estebucătărie
ca un alt
şiCel
îmi
place
să-mi urmăresc
vecinii
în timpmuºchi
ce se află
grădină.
am vrut
mai
importante
beneficii al
meditaþiei
dinîncorpul
tãu. Întotdeauna
Exerciþiile regulate
îþi
ştiu ce se întâmplă
în jurulpersoane
meu”, mărturiseşte
producătorul.
suntsăconcentrarea
asupra propriei
ºi ajutã mintea
ºi corpul sã funcþioneze cum
autocunoaºterea. Atunci când sunt absorbiþi de trebuie. Sportul reduce tensiunea ºi te ajutã sã

Lucy Lawless:

Cunoscută pentru
rolul Xeneifotografiile
din filmul „Prinţesa
Războinică”, Lucy Lawless a
Aºteptãm
pe adresa:
mărturisit într-un interviu că îi place să-şi petreacă timpul liber în sălile de judecată
asii.romani@yahoo.com,
însoþite
de câteva
cuvinte
din oraşele în care se află şi să observe, în
special, cazurile
criminale. Cel
mai mult o
atrage faptul că în felul acesta poate să cunoască părerile judecătorilor, dar şi pe cele
legate de eveniment ºi numele dumneavoastrã.
ale familiilor inculpaţilor. (Sursa: www.perfecte.ro)

! Vorbim româneşte !

FOTOGRAFIA
LUNII
Jaipur- oraºul roz - India

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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SONETUL LEULUI LA PÂNDÃ
Perfid ca leul stând sub sicomor
Pândesc atent la dulcea-mi cãprioarã
ªi simþurile mi-s întinse, sfoarã,
De trupul tânãr, frumos aromitor...

AMINTIRILE UNUI DASCĂL DE ȚARĂ

SONETUL VÂNTULUI

Teama de doctor

Speranþe-adie-n vânt de primãvarã

(II)

Dacă micuţul se teme
Cãsau
s-ornu
ivi,de
timid, iar ghioceii,
BAUBAU, de multeCã-n
ori doctorul
piaþã se vor ieftini ºi mieii,
înseamnă pentru micuţ un
Iar ciorile-au plecat în altã þarã.
BAUBAU real, cu chip uman,
pe care mămica nul alungă,
Vedea-vom vaci bãlþate cu viþeii
lăsândul liber săl tortureze.

(II)

Calitatea de dascăl, completată cu cea descriitor având, în ambele
ipostaze,
preocupări
cunoaşterea
Zglobie-i,
cu ochipentru
blânzi ca
de mioarã, vieții sub toate aspectele ei,
se reliefeazăîn
şi înprofesor,
proza sa, acestea din urmă inspirate
Iarã eu ce-npublicistica
Kama-Sutra-s
Ieºiþi din grajduri pe tãpºan, afarã,
ce
din realitățile
văzute
şi trăite
în fior
mod direct, scrierile sale evidențiind Vorbeştei mai multSã despre
Fierbinte sunt
acum
ºi totu-i
pascã iarbã crudã, vag amarã,
mult îşi doresc cei îmbrăcaţi în
stările
sale
interioare,
simțămintele
şi
gândurile
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om
care
le
Iar gândurile parcã-n ceruri zboarã.
ªi veseli sã îºi sune clopoþeii...
Rãtãcitor printre meridiane
trăieşte plenar în acest spațiu plin de legende şi care le transfigurează halat alb, ca el să nu fie bolnav şi
să
nu
se
mai
simtă
rău.
Poţi
săi
cu măiestria artistică a unui om binecuvântat cu harul povestirii.
Strãbat, plin de elan, MERIDIANUL
Mental transmit idei de acþiune
Femei visând o dulce-abandonare,
Literatura memorialistică este îmbogățită de scriitorul Emil Simion vorbeşti şi despre faptul că albul
Lãsând în urmã zeci de PARALELE
Filtrez priviri adânci ºi reci, d-agatã
Ce numai din priviri pot sã te tune
cu o atractivă şi inedită carte, „Mă cheamă amintirile…” (Editura halatului care îl sperie este o
Aºa cum îmi trasasem, vesel, planul;
Ea vine-ncet
ºi toatã-i
pasiune...
ªi de
infarct rapid provocatoare...
apropiere
George
Tofan, Suceava,
2018),
având ca sursă de inspirație cei aproape culoare care înseamnă
douăzeci de ani de dăscălie, aşa cum menționează însuşi întextul de şi dragoste pentru el, şi tot acel alb
Drept ghizi am foarte fanteziste stele:
pe care
este o promisiune,
Dar cred
cã voi vedea ºi lãcrãmioare
debutSurâsu-i
al volumului
(„Un impuls neaşteptat”): „Aducerile aminte, înseamnă pace şi linişte,
LUCEAFÃRUL vestit ºi-ALDEBARANUL,
o
poartă
toate
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şi
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Iarstăruitoare
vorba-i caldã
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dorul
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bune,
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Pentru
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zboară
spre Udeşti
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mea casă de suflet, cu poarta larg deschisă
- Bunelu’,
astãzi
ai tensiune!
Ce tare-mi bate vântu-n buzunare!
(Directorul
ALPI)
mai mici
este bine să i se arate
şi primitoare”.
Deci urmãresc mereu atent ecranul
În rememorarea amintirilor se observă, din capul locului, tonul fotografii cu medici ce tratează
SONETUL IUBIRII
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SONETUL
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SONETUL CRONICÃ
glumeț, umorul, uneori ironia fină şi chiar autoironia, asigurând,
de
flori cu petale albe şi oricare
astfel,
o
lectură
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Ziua Națională – Centenarul
Statului Român Modern
Consulatul General al Ro
mâniei la München a marcat
sărbătoarea Marelui Centenar
al Unirii și Ziua Națională
cu un eveniment de înaltă
ținută, care a avut loc în data
de 3 decembrie a.c. în sala
Franz-Josef-Strauß a Fundației
Hanns-Seidel-Stiftung.
ni
Alături de gazda eve
mentului, consulul general Iulia
Ramona Chiriac, cei 300 de invi
tați au fost salutați de către pre
ședinta Parlamentului bavarez
a.D., doamna Barbara Stamm,
ministrul de land bavarez pentru
muncă, familie și afaceri socia
le, doamna Kerstin Schreyer și
președinta Fundației Hanns-Sei
del, dr. Ursula Männle. Pe lângă
membrii comunității româ
nești
din sudul Germaniei la sărbătoa
rea ocazionată de cea de-a 100-a
zi națională a statului modern
România au participat reprezen
tanți ai Cancelariei și ministere
lor land-ului Bavaria, membri ai
corpului consular acreditat, lideri
ai asociațiilor sașilor transilvă
neni și șvabilor bănățeni, printre
care Herta Daniel şi Peter Diet
mar Leber, înalți reprezentanți ai
clerului, printre care IPS Serafim
şi PS Sofian, membri ai rețelelor
sociale și profesionale din regiu
ne.
Consulul general al României
în Bavaria, doamna Iulia Ramona
Chiriac a vorbit despre concep
tul de unitate națională, la fel de
relevant astăzi ca și în urmă cu
100 de ani. Diplomatul a ținut să
sublinieze și rolul minorităților
naționale în acest proces, în spe
cial pe cel al minorității germane
din România, ca punte culturală
și socială și vector de dezvoltare și
consolidare a relației bilaterale ro
mâno-germane. „România unită
este un act de voință a poporului
român și nu un cadou al istoriei
sau un accident, ci un țel urmărit
în mod patriotic și vizionar. Pen
tru noi toți este important să înțe
legem că acest status quo nu este
de la sine înțeles. Acesta trebuie
permanent construit, consolidat
și apărat. România este constru
ită de către noi toți, Europa este
construită de către noi toți”, a
spus consulul general în discursul
său aniversar.
Președinta
Parlamentului
Bavarez a.d., Barbara Stamm, pri
etenă constantă a României, ţară
pe care a vizitat-o de peste 100
de ori, a vorbit asistenței despre
strânsa sa relație cu România,
ca o „a doua patrie” și a reme
morat evenimentele de la 1918
și până astăzi, un drum sinuos
și nu întotdeauna ușor, dar care
ne-a adus în pragul Președinției

Consiliului Uniunii Europene în
primul semestru al anului 2019.
„Germania a fost și este în con
tinuare interesată de o legătură
strânsă cu România și pot spune
că angajamentul prietenos al Ger
maniei a contribuit la netezirea
drumului României în Uniunea
Europeană. Astăzi suntem de
peste zece ani uniți în marea casă
numită Europa – o Europă la care
România a aparținut întotdeauna
geografic și cultural”, a spus Bar
bara Stamm în alocuțiunea sa.
Ministrul de stat bavarez pen
tru familie, muncă și afaceri soci
ale, Kerstin Schreyer, a transmis
salutul și felicitările primului-mi
nistru al landului Bavaria, dr.
Markus Söder. „Mă bucur să fiu
astăzi alături de dumneavoastră
și, așa cum am făcut-o și din pos
tura de Însărcinat cu probleme
de integrare al landului, doresc
să continuăm buna colaborare
și să consolidăm relația noastră
bilaterală pe teme specifice, în
beneficiul comunității românești
din Bavaria”, a declarat ministrul
bavarez.
Șirul alocuțiunilor oficiale a
fost încheiat prin cuvântul pre
ședintei Fundației Hanns-Seidel
(HSS), dr. Ursula Männle. Pol al

democrației și unul dintre cei mai
importanți parteneri neguverna
mentali ai României, instituția a
oferit la mijlocul acestui an preșe
dintelui României, Klaus Werner
Iohannis, premiul Franz-JosefStrauß. „Din 2002, HSS susține
prin propria filială din București
numeroase proiecte dedicate pro
cesului de transformare și inte
grare europeană a României. Am

fost întotdeauna impresionată de
tenacitatea cu care poporul ro
mân a abordat formarea și conso
lidarea structurilor democratice”,
a spus Männle.
Seara festivă a continuat cu o
serie de momente culturale, invi
taţii bucurându-se de un moment
folcloric de excepție susținut de
tinerii dansatori ai ansamblului
„Călușarii” din comuna Rășinari,

județul Sibiu. Corul „Solemnis”
din București a onorat Marele
Centenar al Unirii cu un reperto
riu de cântece patriotice şi colin
de alături de copiii Școlii de limba
și cultura română din München,
un proiect al Asociaţiei SGRIM.
`
CONSULATUL GENERAL
AL ROMÂNIEI
în München
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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 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.

Adolf Hitler
Este cel mai popular dictator mai ales datorită
interesului bolnav al mass-media pentru a căpăta
audienţa. Hitler nu are nevoie de foarte multă
prezentare. Născut dintr-un tată foarte autoritar
şi o mamă foarte iubitoare Adolf a fost provocat
să se dezvolte emoţional în mod problematic.
Antropologii îl clasează mai mult caucazian, dinarid
decât nord-european, iar ca bio-tipologie este
dominant cerebral. Are un tipar de comportament
sigur pe sine, echilibrat, logic, greu influenţabil şi
intelligent. În ciuda a ceea ce s-a scris sau am văzut
în filme, Hitler avea şi el o latură foarte sensibilă,
foarte dezvoltată. Nu ne referim la acele lagăre
de concentrare sau austeritatea sa, ci la picturile
sale de dinainte de a deveni dictator. Nu era un
conducător sadic precum Mussolini sau Stalin, ci
doar un simplu nebun care a trecut prea brusc de
la artă la puterea absolută de a conduce o Germanie
înfometată. Se spune că tocmai latura sa de artist
i-a oferit posibilitatea de a deveni foarte creativ în
încercarea sa de a cuceri lumea.
În perioada războiului a devenit un simplu
robot, dar şi-a păstrat intactă capacitatea de a oferi
afecţiune, iubire adevărată, ceea ce s-a dovetit şi în
relaţia în care i-a fost fidel iubitei sale evreice Eva
Brawn. Deşi credincios şi sensibil era ciudat că
pentru el moartea nu însemna nimic.

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 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.

Nicolae Ceauşescu
Născut într-o familie săracă ca majoritatea
marilor dicatori, Nicolae nu a putut urma decât
patru clase primare, după care la 11 ani a fost trimis
în Bucureşti, pentru ucenicie în cizmărie. Spiritul
său revoluționar l-a împins către organizaţiile
de partid comuniste, unde se descurca mai bine
decât ca ucenic în cizmărie. După o ascensiune
tumultoasă în 1966, devine preşedintele Republicii
Socialiste România, până când este executat în 1989.
Ca analiză antropologică se poate spune că este
caucazian, dinarid dar cu unele accente indide,
popular spus ar exista suspiciunea că ar avea şi gene
de la strămoşi de origine rromă. Unii antropologi
cred că ar fi dominat genele de origine rromă, dar
este foarte greu de determinat antropologic acest
aspect. Bio-tipologia lui Ceauşescu este undeva între
respirator, adică piept evident şi picioare mai scurte
şi tipul atletic. Nu avea o inteligenţă peste medie, însă
avea intuiţie şi intensa tendinţă de dominanță. Ştia
să se impună şi să se facă de temut uşor mai ales prin
folosirea tonului vocii. Domina prin puţinele cuvinte
uşor agresive spuse, prin gestică şi privire. Lipsa sa de
cultură generală şi prea multă încredere în sine se pare
că au condus la debarcarea sa din iarna anului ’89.
Marius Radu,
antroplolog

martie 2018
decembrie 2018 - ianuarie
2019

EFECTUL BENEFIC AL
LUMINIŢELOR DE CRĂCIUN

Beculeţele,
lumânărelele
electrice şi ornamentele care
reflectă lumina în pomul de
iarnă ne ajută să trăim mai
intens bucuria Sărbătorilor.
Acest lucru îl ştim cu toţii,
pentru că foarte puţini dintre noi
sunt deranjaţi de ornamentele
luminoase, care oferă un plus de
culoare atmosferei de sărbătoare.
Ornamentarea cu obiecte lumi
noase a bradului de Crăciun
are o mulţime de efecte faste şi
asupra psihicului nostru, chiar
dacă ne plac sau nu luminiţele
care-l împodobesc. Dar poate fi
vorba şi de unele mai puţin faste.
Studiile cercetătorilor canadieni
de la Universitatea din Vancouver
au arătat că ornamentele lumi
noase intermitente pot avea efecte
pozitive asupra unor aspecte
psihologice şi în acelaşi timp
efecte negative asupra altora,
totul depinzând de individ şi de
modelul de împodobire cu lumini
a pomului.
Efecte benefice
Dacă este vorba de un brad
împodobit cu gust, în maximum
trei culori, care nu sunt foarte
stridente, iar ornamentele lumi
noase oferă o lumină discretă,

efectele benefice sunt de obicei
mai intense decât cele negative.
Când luminiţele stau
permanent aprinse
Dacă alegem un tip de instalaţie în
care beculeţele sau alte ornamente
ce emit lumina stau permanent
aprinse, efectele pozitive sunt mai
modeste, însă dispar în totalitate
posibilele efecte negative. Astfel,
cercetătorii au dovedit că lumi
nile concentrate, împrăştiate
neregulat, pot avea efecte pozitive
asu
pra tonusului nervos, dar şi
asu
pra percepţiei estetice, asu
pra viselor şi zonelor nervoase
responsabile de imaginaţie.
Efectul asupra tonusului nervos
Distribuţia neregulată a unor
puncte luminoase pe o suprafaţă
mare are un efect foarte asemă
nător cu acela resimţit atunci
când priveşti un cer înstelat.
Antropologii au dovedit că pri
vitul cerului senin noaptea era un
semnal care-i obliga pe strămoşii
noştri să-şi păstreze atenţia
sporită şi raţiunea limpede pentru
a face faţă prădătorilor nocturni.
Marius Radu
cercetător Academia Română

decembrie 2018 - ianuarie 2019
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CELEBRE POVE

Ernest Hem
caruselul iu

Programul Centrului Cultural româno-german
“Dumitru-DorinPrunariu“ Nürnberg
Petersauracher Str 47, 90449 Nürnberg
Luni: 16:00 17: 30 Cursuri de limba română pentru copii
Luni: 17:0018:00 Asistență pentru integrare în Germania
Luni: 18:0020:00 – Cursuri de limba germană A1A2
Marți : 10:0012:00 Consultanțe case de sănătate AOK prima şi a treia zi a lunii
Marți: 14:0016:00 Cursuri de limba germană A1/A2 din 15 ianuarie 2019
Marți : 16:0018:00 Consultanțe case de sănătate AOK
Marți: 18:0020:00  Consultanțe juridice
Miercuri 10:0012:00 Consultanțe case de sănătate VIAKTIV
Miercuri: 17:0019:00 Birou de asistență pentru femei „Terapie pentru suflet”
Miercuri: 15:0016:00 – Asistență pentru integrare în Germania
Miercuri: 17:0019:00Cursuri de limba germană A1 A2 (din 2 in 2 saptamani)
Miercuri 18:0020:00 Vocea românilor din Nürnberg emisiune radio
Joi: 16:0018:00  Consultanțe case de sănătate  VIAKTIV
Joi:18:0020:00  Consultanță pentru tineri în vederea orientării profesionale (prima
şi a treia zi de joi a lunii)
Joi: 17:0018:00 – Asistență socială în domeniul muncii şi problemelor familiale
Joi: 17:00 19:00 Cursuri de limba germană A2 ( din 10 ianuarie 2019)
Vineri: 18:0020:00 Vocea românilor din Nürnberg emisiune radio
Vineri: 16:00 18:00 Cursuri de Kangoo Jump *

Vineri: 17:00 18:30 Cursuri limba engleză pentru adulți. ( din 11 ianuarie 2019)
Vineri: 18:0020:00 Cerc literar „DACIA”  în ultima zi a de vineri a fiecărei luni.
Vineri: 18:00 20:00
 Programeunul
pentru
dezvoltare
personală
trei la
zilevisul
de
sãnãtateprimele
a renunþat
Considerat
dintre
cei de
vineri
ale luniiamericani,
in 11 Ianuariede
2019a deveni cântãreaþã de
mai mari
scriitori

poreclit de unii critici literari operã.
La vârsta majoratului
“Shakespeare al Americii”,
tânãrul
Hemingway participã
Ernest
Hemningway
Sâmbăta: 10:0011:00
Cursuri
de engleză (1899pentru copii
preşcolari
la Primul Rãboi Mondial ca
1961)„Sănătatea
a avut o în
viaþã
Sâmbăta: 10:0012:00
cinciextrem
paşi!”
voluntar
la crucea
roºie ºi
de palpitantã,
parcã
Sâmbăta: 10:0012:00
Consilieredesprinsã
psihologică
„Sunt
aici pentru
tine!” psiholog
din paginile
Ramonaromanele
Hagele sale. În ajunge sã lupte în Italia.
Dupãgrădiniță
câteva şi
luni
este rãnit
viaþã Îndrumare:
ca ºi în
dragoste,
Sâmbăta: 12:0013:00
primii
paşi spre creşă,
şcoală
încercând
sã
salveze
prozatorul
american
a
fost
un
Sâmbăta: 13:0014:00 Curs de limba engleză pentru copii de claseşe 23 şi 4 viaþa
soldat
iar ca
pacient
întrnestatornic.
Ateatru
fost cãsãtorit
Sâmbăta: 14:0016:00
– Atelier de
NOROCEL unui
„Păpuşi
pentru
suflet
de copil”
spital
italian
se
de patru ori ºi s-a îndrãgostit un
Sâmbăta: 14:0016:00 Ateliere pentru mari şi mici
de mult prea multe ori. Iubea îndrãgosteºte prima datã de o
Sâmbăta: 18:0021:00 – Emisiune radio  „Tânăr şi energic” cu Sandor Kovacs
mai
intens, pasional ºi suferea în asistentã americanã
egalã mãsurã. Sensibil ºi mare ca el. Deºi la început
Duminică: 10:00vulcanic,
12:00 CursuriHemingway
de dansuri populare
româneşti pentru copii *
a pãrea cã tânarã îi rãspunde cu
Duminică: 16:30 moºtenit
19:30 Cursuri
de
dansuri
populare
româneşti
țigăneşti ** ea se
caracterul tatãlui acelaºi şisentimente,
sãu. Clarence Hemingway a desparte de eroul american,
* Cursurile se ținfost
la adresa:
MehrGenerationenHaus
Schweinauer
Str 29 a,
motivul Haupt
diferenþei
de
un pãrinte
sever, de la pe
90449 Nürnbergcare, viitorul scriitor a vârstã.
Atracþia
lui
** Cursurile se țin
la adresa: RussischDeutsches
Röthenbacher
Hemingwaye.V.
pentru
femeile
moºtenit
personalitatea Kulturzentrum
Hauptstraße 74,bipolarã
90449 Nürnberg
ºi
tendinþele mature, puternice ºi extrem
sinucigaºe. Mama lui, Grace de inteligente a rãmas o
Hemingway, era o femeie constantã a preferinþelor lui.
religioasã, care, din motive Hadley, prima lui soþie era cu
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Câți ani se împlinesc de la Marea Unire?

Câştigătoarea
concursului din numărul
trecut este:
PopMiron Anca
Mihnea, Lyon Franța

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

87

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

decembrie 2018 - ianuarie 2019
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
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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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