
ªªii   vvoo cc eeaa  ttaa
ppooaa tt ee   ff ii   aauuzz ii ttãã!!

Ziar distribuit în Belgia, Austria, 
Elveþia, Germania ºi Olanda

Erscheint in:  Belgien, Österreich,
Switzerland, Deutschland und Niederlande

CELEBRE POVEȘTI DE DRAGOSTE. 
Despre poezia și dramatismul 
iubirii dintre balerina Irinel Liciu 
și poetul Ștefan Augustin Doinaș
 pagina 21

ianuarie - februarie 2019 32 de pagini Anul 11 - Nr. 88

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

Erscheint in:  Belgien, Österreich, 
Switzerland, Deutschland, Frankreich 

und Niederlande

ªªii   vvoo cc eeaa  ttaa
ppooaa tt ee   ff ii   aauuzz ii ttãã!!

Ziar distribuit în Belgia, Austria, 
Elveþia, Germania ºi Olanda

Erscheint in:  Belgien, Österreich,
Switzerland, Deutschland und Niederlande

Starten Sie als Vermögensberater
in unserem Team.

Büro für
Deutsche 
Vermögensberatung

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

Deutsche 
Vermögensberatung
Vermögensaufbau für jeden!

Ionela van Rees-Zota este noua Președintă 
a Ligii Asociațiilor Române din Germania

România 
ar trebui 
să acţioneze 
cât mai neutru 
posibil

înger de pace 
și bucurieDRAGOSTEA pagina 2

Austria reacţionează:

pagina 2

pagina 14

La ședinţa anuală L.A.R.G.- Liga Asociațiilor 
Române din Germania, care a avut loc în data 
de 20.01.2019, au fost aleși președintele 
și comitetul de conducere a acesteia.  
Întâlnirea a avut loc la Centrul Cultural 
Româno-German din Nürnberg.  Detalii, în pagina 3

POL DE PUTERE 
ÎN 2019
2019 are menirea să fie un an 
de referinţă pentru Uniunea 
Europeană. Brexitul, cu sau 
fără acord, lasă structura 
comunitară fără copilul 
teribil, Marea Britanie. 
E bine? E rău? ...

Sărbătoarea Centenarului 
Marii Uniri a României 
în Elveţia pagina 16

Cooperare sportivă între 
România și Franța

Ministrul Tineretului 
și Sportului, Bogdan 
Matei, s-a întâlnit în luna 
decembrie, 2018, la Paris 
cu omologul său din 
Franța, ministrul Roxana 
Mărăcineanu. pagina 20
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Juliane Bogner-Strauss, ministrul 
austriac al Familiei, a respins criticile 
Bucureştiului privind indexarea alo-
caţiilor copiilor imigranţilor, afirmând 
că România, în calitatea de preşedinte al 
Consiliului Uniunii Europene, trebuie 
să aibă o poziţie ”neutră”. 
Pentru o ţară care exercită Preşedinţia 
Consiliului UE, ”ar fi normal să adopte 
poziţia unui coordonator onest şi să 
acţioneze cât mai neutru posibil”, a 
declarat Juliane Bogner-Strauss, ministrul 
austriac al Familiei, conform unui 
comunicat citat de site-ul DiePresse.com. 
România deţine Preşedinţia Consiliului 
UE de la 1 ianuarie 2019. 
”Indexarea aduce mai multă corectitudine. 
În acest caz nu este vorba de salariu sau 
de asigurări sociale. Toţi părinţii primesc 
acelaşi procentaj raportat la nivelul de 
trai şi toţi părinţii din UE, din Spaţiul 
economic european şi din Elveţia sunt 
trataţi egal”, a argumentat Bogner-Strauss.
Ministrul de Externe Teodor Meleşcanu 
a declarat duminică seară, la Digi 24, că 

indexarea alocațiilor copiilor nerezidenți 
ai muncitorilor din Austria este un caz 
clar de discriminare, iar Guvernul ia 
în considerare să se adreseze Curții de 
Justiție a Uniunii Europene (CJUE).
”Pentru unii chiar s-au mărit alocațiile, 
pentru cei din Suedia, iar pentru alții 
s-au redus în funcție de veniturile din 
țara respectivă. Este un caz clar de dis cri-
minare, pentru că românii care locuiesc în 
Austria plătesc impozite şi taxe ca orice alt 
cetățean. Ei contribuie la bugetul statului 
respectiv. Luăm în considerare posibilitate 
să ne adresăm Curții Europene de Justiție 
pe această temă”, a afirmat Teodor 
Meleşcanu la Digi 24.
Întrebat dacă Guvernul României se va 
adresa CJUE, ministrul de Externe a 
răspuns afirmativ.
Referitor la situația din Austria, 
ministerul pentru românii de 
Pretutindeni a transmis, sâmbătă, că 
indexarea alocațiilor copiilor nerezidenți 
ai muncitorilor din acest stat nu reflectă 
principiul egalității şi nediscriminării. 

Ministrul Natalia Intotero a spus că va fi 
discutată situația la reuniunile din cadrul 
Preşedinției Consiliului UE.
La rândul lor, reprezentanții MAE 
consideră, potrivit unui comunicat de 
presă, că legea privind ajutarea nivelului 
alocațiilor pentru copiii nerezidenți 
ai muncitorilor din Austria, intrată în 
vigoare la începutul anului, este o decizie 
care contravine legislației UE, şi creează 
o situație discriminatorie, potrivit unui 
comunicat al instituției.
Parlamentul austriac a adoptat legea 
privind indexarea alocaţiilor pentru 
copiii din străinătate ai cetăţenilor UE 
care lucrează în Austria. Astfel, pentru 
cele mai multe state, inclusiv România, 
această înseamnă o reducere a sumelor 
plătite, prin ajustarea la nivelul de trai 
din ţările comunitare unde trăiesc aceşti 
copii. Măsura a intrat în vigoare la 1 
ianuarie 2019.
Conform datelor prezentate anul acesta 
de autoritățile austriece, România se află 
pe locul 4 în clasamentul transferurilor şi 

al economiilor înregistrate prin indexare, 
după Ungaria, Slovacia şi Polonia. În 
anul 2016, de exemplu, guvernul austriac 
a înregistrat 14.213 copii care primesc 
beneficii sociale austriece (alocație sau 
deducere fiscală) şi trăiesc în România.
După decizia prin indexarea cu un 
coeficient de 0,484, aceste beneficii vor fi 
practic înjumătățite în cazul României. 
Coeficientul reprezintă diferența dintre 
nivelul prețurilor dintre cele două țări 
(calculată conform unui indicator la nivel 
european).

de Clarice Dinu  
Sursa: www.hotnews.ro

Austria reacționează după criticile Bucureștiului în cazul alocațiilor pentru copiii imigranților: 

România ar trebui să acţioneze cât mai neutru posibil

Cuvântul  ”dragoste” 
este o binecuvântare; el 
insuflă şi înalță sufletul. 
Dragostea realizează, din 
punct de vedere psihologic 
şi moral, cea mai puternică 
şi mai intimă legătură cu 
Dumnezeu. Domnul Însuşi 
este izvorul a tot ce este 
frumos, a tot ce este sublim 
pe acest pământ.

Dumnezeu este dragoste, şi 
dacă în viaţa noastră ne folosim 
de Dumnezeu, după cum spun 
Sfinţii Părinţi, atunci înseamnă 
că ne folosim de dragoste. Da
că socotim şi ştim că El este 
pretutindenea, dacă suntem uniţi 
în inimă cu Dânsul, ne va învăţa 
cum să-l iubim pe aproapele 
nostru. 

Omul care se străduieşte 
a-L iubi pe Dumnezeu va primi 
darul dragostei. Dragostea este 
podoaba cea mai frumoasă cu 
care Dumnezeu înveşmântează 
inima înfrântă şi smerită. 

Dragostea este semnul că mai 
crezi în Dumnezeu, în iertare, 
în smerenie, în înţelegere, în 
fericire; este uşa spre Dumnezeu, 
poarta spre Rai, spre sufletul 
şi inima aproapelui! Dragostea 
este drumul spre sfinţenie, spre 
maturitate spirituală, spre pace 
şi bună conveţuire în lume şi 
în familie; este sensul vieţii şi 
fericirea copilăriei, a tinereții şi a 
bătrâneții! 

Dragostea este lucrare care 
se întinde peste toată planeta. Ea 

aparține tuturor oamenilor. Și 
tuturor trebuie să o dăm, pentru 
că niciodată nu are valoare dacă 
nu o dăruim. Ea vine dintr-o 
inimă pură, dintr-o conştiință 
bună şi dintr-o inimă curată. 

Izvorul dragostei trebuie să 
curgă cu îmbelşugare, să țâş-
nească nestăvilit din inima noas-
tră, găsindu-şi peste tot între-
buințare în faptele dragostei. 
Când dragostea sălăşluieşte în 
ini mă, aceasta este plină de bu-
curie. Ea luminează toată lumea 
lui Dumnezeu cu un zâmbet de 
bucurie. 

A iubi nu înseamnă doar a 
nu face răul, ci înseamnă a face 
binele care stă în puterea noastră. 
Dragostea zideşte neîncetat. Dra-
gostea de Dumnezeu ne face să 
fim mereu gata să îndeplinim 
cu supunere voia Lui, oricare ar 
fi aceea. Dragostea de aproapele 
ne dă imbold să slujim acestuia 
şi să-i facem bine mereu. De 
fiecare dată când ne atingem de 
viața cuiva, dragostea  noastră 
îm bogățeşte cu ceva această viață 
şi-i dă un preț mai mare în ochii 
acelui om. 

Iubind pe cineva nu facem 
doar o simplă faptă bună faţa 
de el, ci îl ajutăm să fie mai bun, 
semănăm sămânţa virtuţii în el. 
Dar, lucru şi mai minunat este 
că această schimbare pe care o 
producem noi prin iubirea noas-
tră în aproapele, se întoarce la noi 
şi ne schimbă şi pe noi, devenind 
mai luminoşi, mai veseli, mai 
fericiți. Atunci când întâlneşte 

dragostea în relațiile cu semenii 
săi, omul simte că merită să 
trăiască. 

Dragostea pe care o avem 
pentru aproapele nostru întă-
reşte şi înmulțeşte dragostea 
pen tru Dumnezeu. Venind de 
la Dumnezeu, dragostea face bi-
nele. Ea se pogoară pe pământ 
ca un înger dumnezeiesc, înger 
de pace şi bucurie. Ea răsună 
în viața noastră ca o cântare 
cerească şi seamănă pretutindeni 
semințele cele bune, care vor 
trece în veşnicie. În fiecare zi să 
dăruim semenilor noştri dragoste 
şi bunătate. 

Întotdeauna să căutăm dra-
gostea, să cerem în fiecare zi de la 
Dumnezeu dragostea, deoarece 
împreună cu ea vine tot binele 
şi vin toate virtuțile. Să iubim, 
ca şi noi să fim iubiți de ceilalți. 

Să-I dăm lui Dumnezeu toată 
inima noastră, ca să rămânem 
în dragoste. ”Cel ce rămâne în 
iubire rămâne în Dumnezeu şi 
Dumnezeu rămâne întru el”(I 
Ioan 4, 16).

Orice colțişor de pe pământ, 
până şi cel mai dosnic, arată 
frumos în lumina soarelui. Și 
dragostea – dragostea generoasă, 
fără margini, față de toți şi toate 
– trebuie să lumineze, să înalțe, să 
încălzească fiecare lucru pe care-l 
facem. În acest fel, tot ce ni se pare 
lipsit de însemnătate, plictisitor 
sau respingător, va căpăta o altă 
nuanță şi o altă însemnătate. 
Aşadar, ”toate ale voastre cu dra-
goste să se facă”(1Corinteni 16, 14).

Să ne rugăm, din tot sufletul 
ca Domnul, Cel ce este dragostea 
însăşi, să ne învețe să iubim în aşa 
fel, încât dragostea să ne umple 

cu lumina sa viața şi, niciodată 
întunecată, să ne lumineze 
până la sfârşitul zilelor noastre, 
arătându-ne calea către cer. 
Dragostea adevărată şi neclintită 
nu vine de la noi, ci doar de la El. 
Cu cât vom trăi mai aproape de 
Izvor, cu atât mai statornic vom fi 
umpluți de El. 

Dragi cititori, fie ca în noul 
an în care am păşit de curând 
minunata dragoste a lui Hristos, 
să vă lumineze cu razele sale; 
pacea şi liniştea divină să coboare 
şi în inima dumneavoastră şi să 
facă să încolțească dorința de a fi 
un suflet mai bun, mai pur, mai 
frumos, un suflet mai râvnitor 
spre cele spirituale, spre a câştiga 
acele virtuți creştine pline de 
noblețe, gingăşie şi delicatețe 
divină!

Adriana-Lucia Ciugudean

Dragostea – înger de pace și bucurie
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Înaltpreasfinţitul Părinte 
Serafim, Mitropolitul 
Ortodox Român al 
Germaniei, Europei 
Centrale și de Nord, și-a 
sărbătorit onomastica în 
ziua prăznuirii Sf. Serafim 
de Sarov, 2 ianuarie 2019. 
Cu acest prilej, Preafericitul 
Părinte Patriarh Daniel 
i-a transmis un mesaj de 
felicitare.

Mitropolitul Serafim 
– date biografice

Mitropolitul Serafim s-a născut 
în data de 4 septembrie 1948 în 
localitatea Boholţ, Făgăraş, într-o 
familie cu cinci copii, fiind cel 
mai mic dintre aceştia.
Studii:
Liceul Andrei Şaguna din Braşov;
Institutul Teologic Universitar 

din Sibiu (1970-1974);
Institutul St. Serge din Paris 

(1982-1985), unde a obţinut 
doctoratul cu teza:  Le 
renouveau hesychaste dans les 
pays roumains.

Activitate:
Preot necăsătorit în satul Pojorta 

– Făgăraş (1974-1975), hirotonit 
în 22 septembrie 1974;

Muzeograf şi preot misionar la 
catedrala episcopală din Alba 

Iulia (1975-1982);
Lector la Institutul Teologic St. 

Serge din Paris (1986-1989);
Duhovnic şi asistent la Institutul 

Teologic din Sibiu (1989-1990);
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei 

Sibiului, cu titlul de 
Făgărăşanul – hirotonit 
arhiereu şi instalat în data de 
11 martie 1990;

În 16 octombrie 1993 este ales 
Mitropolit pentru românii 
ortodocşi din Germania şi 
Europa Centrală de către 

Adunarea eparhială întrunită 
la Aachen, Germania, 
confirmat de Sfântul Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române la 
12 ianuarie 1994 şi întronizat la 
München în 5 iunie 1994;

Locum-tenens de Arhiepiscop 
pentru Europa Occidentală 
(1994-1998).

Distincții bisericești și civile:
1 iunie 1994 – Gramata de 

întronizare ca Arhiepiscop 
de Berlin şi Mitropolit al 
Mitropoliei Ortodoxe Române 
pentru Germania şi Europa 
Centrală;

27 noiembrie 2009 – Medalia 
constituțională de argint a 
landului Bavaria – Bayerische 
Verfassungsmedaille in Silber;

30 octombrie 2012 – Ordinul 
Național Steaua României în 
grad de Cavaler;

21 martie 2013 – Medalia Löhe 
– Löhe-Medallie oferită de 
Fundația Culturală Wilhem 
Löhe a Diaconiei Evanghelice 
din Neuendettelsau – Bavaria;

14 octombrie 2015 – Ordinul de 
merit bavarez – Bayerischen 
Verdienstorden, oferit de către 
Horst Seehofer, prim-ministrul 
landului Bavaria.

de Sorin Ionițe
Foto Credit: Basilica.ro
Sursa: http://basilica.ro

Mitropolitul Serafim și-a 
sărbătorit onomastica

La ședinţa anuală L.A.R.G.- 
Liga Asociațiilor Române din 
Germania, care a avut loc în 
data de 20.01.2019, au fost aleși 
președintele și comitetul de 
conducere a acesteia. Într-o 
frumoasă duminicăa lui gerar 
s-a reînnoit L.A.R.G.-ul la 
nivel de conducere. Întâlnirea 
a avut loc la Centrul Cultural 
Româno-German din 
Nürnberg.
Reprezentanții Asociațiilor 
româno-germane din Germania, 
membre a L.A.R.G., au venit 
din întreg teritoriul Germaniei 
cu noi forțe şi idei noi pentru 
revitalizarea Ligii. Au fost 
prezenţi la această primă şedinţă 
13 reprezentanți şi alte două 
Asociații au fost reprezentate 
prin mandat scris. 
Domnul Lucian Glass, de la 
“Forumul German Român 
Stuttgart” şi preşedinte a 
L.A.R.G. până în data 20.01.2019, 
a  deschis şedința propunând ca 
vechiul comitet şi preşedintele să 
fie eliberați din funcție.
Candidații pentru funcția 
de preşedinte au fost: Ionela 
van Rees-Zota – “Asociația 
Dacia e.V. Nürnberg” şi Laura 
Breiller-Popescu – “RDVBW 
e.v. Karlsruhe” –  acestea 
prezentându-şi pe rând planurile 
şi proiectele avute în vedere 
în cazul în care vor fi alese la 
conducerea L.A.R.G. În urma 
votului deschis au fost aleşi:
Preșe dinte: doamna Ionela van 

Rees-Zota – “Dacia e.V. 
Nürnberg”

Prim -vicepreședinte: doamna 
Laura Breiller-Popescu 
– Rumänisch-Deutsche 
Vereinigung in Baden-
Württemberg e.V. 
(RDVBW)

Al doilea vicepreședinte 
şi reprezentant pe partea 

de probleme economice şi 
financiare: domnul Robert 
Adams – “Freundeskreis 
Nürnberg-Braşov-Kronstadt-
Brasso e.V.”
Secretar pentru relațiile 
internaționale: domnul Octavian 
Constantin Oana – “Europa@
Romania-diaspora (frühere 
Europa-Union Rumänien 
Diaspora e.v.) Würzburg”
Secretar pentru cultură: domnul 
Daniel Renon – “Ars Longa e.V. 
Nürnberg”
Secretar pentru mass-media 
şi purtător de cuvânt: doamna 
Ana-Maria Flegler – Rumänisch-
Deutsche Vereinigung in 
Baden-Württemberg e.V. 
- Niederlassung Bruchsal 
(RDVBW Bruchsal)
Supervizor: domnul Iordan 
Goglează – “Centrul Cultural 
Român Köln”
Comisia de cenzură:  domnul 
Eugen Kamp – “Aşii Români”
domnul Cristian Breiller-
Popescu – “RDVBW e.v. 
Karlsruhe”
De asemenea, a fost ales 
Consilier al comitetului de 
conducere domnul Emil Mateiaş 
– “Asociația Germano-Română 
Niedersachsen”.
Președinte de onoare alături de 
domnul Săssărman a fost ales 
de Adunarea Generală domnul 
Lucian Glass – “Forum German 
Român Stuttgart”.
Una dintre  primele probleme 
de care se va ocupa noul comitet 
va fi reactualizarea statutului  
L.A.R.G., la propunerea domnului 
Mihai Octavian Rusu de la 
“Apoziția München”, urmând ca 
în decursul lunii februarie aceştia 
să participe în cadrul Proiectelor 
propuse de către Ministerul 
Românilor de Pretutindeni, cu 
primul Proiect al L.A.R.G.

Gabriela Gavriloaie

Ionela van Rees-Zota 
este noua Președintă 

a Ligii Asociațiilor 
Române din Germania
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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 desfăşura 
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 şi punerea ei în scenă la 
sfârşitul anului. Oferim, de asemenea, ocazia celor 
care au ca pasiune scrisul, să-şi prezinte lucrările 
în fața celor prezenți la şedințele lunare. Protecția 
dreptului de proprietate intelectuală asupra celor 
scrise de autor este asigurată. Participanții îşi 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 şi de discuții ulterioare 
vizionării. Filmele alese pentru a fi prezentate trebuie 
să respecte cadrul şi specificul cercului de cultură şi 
să țină cont de prezența minorilor. 

Încurajăm şi susținem prezența tinerilor, dar şi 
a celor vârstnici, a românilor, dar şi 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 şi film. Cultura între literatură şi 

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 şi mai drepți 

dintre traci” - 25 octombrie 2019
10.  Eugène Ionesco, românul care a reinventat 

teatrul.- 29 noiembrie 2019
11.  Colinde şi 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 Iaşi, 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 
vicepreşedintă a Asociației culturală româno-
germană ”Apoziția” din München.  În 2008 a fost 
printre membrii fondatori ai Asociației tinerilor 
ortodocşi români din Germania şi 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 şi Internațional, cu o lucrare în dreptul 
contractelor IT. În 2012 s-a reîntors în România şi 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 Editura Arania din Braşov 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 şi în ziare 
şi reviste scrise din România sau reviste româneşti din 
Germania. Pentru informații suplimentare legate de 
activitatea coordonatoarei cercului de cultură puteți 
vizita la https://alinadobre.webnode.ro/.
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09122 1888 511

Se naşte, oare, fiecare 
dintre noi sortit fiind ori 
eşecului ori reuşitei? Stă 
oare în puterea noastră să 
ne modificăm cursul vieții 
după bunul plac sau suntem 
îngrădiţi de un destin fix de 
la care nu ne putem abate, 
indiferent ce am face? Oare 
o viață împlinită şi de succes 
este urmarea unor acțiuni 
deliberate sau doar noroc 
„chior”? 

Iată câteva întrebări care, lă-
sate fără un răspuns, au puterea 
de a chinui pe oricine, uneori 
chiar pe durata întregii vieţi. 
Mai mult decât atât, un simplu 
răs puns nu va garanta liniştea 
su fletească, indiferent de natura 
acestui răspuns. De aceea, dacă 
şi pe tine te chinuie încă aceste 
întrebări sau dacă răspunsurile 
te nemulţumesc, am plăcerea 
să te invit alături de mine, să 
descoperi lucrurile de care 
învingătorii s-au folosit încă de 
la începutul timpului. Cursul 
„Succes la cerere” este pentru 
tine, este gratuit şi îl voi susţine 
în cadrul Centrului Cultural din 
Nürnberg, începând cu jumătatea 
lunii martie 2019, pe o durată de 
trei luni de zile. 

Programat să fie prezentat în 
14 întâlniri, cursul şi-a câştigat 
denumirea ”Succes la Cerere”, 
deoarece pe durata acestui 
curs vei învăța cum să ceri şi să 
obţii, de la tine, ceea ce nimeni 
altcineva nu-ţi poate asigura, 
anume: succesul personal! Pe 
du rata acestor întâlniri îţi vei 
explora propria minte, desco-
perind resurse de care nici nu 
ştii că dispui şi care te vor ajuta 
să obţii ceea ce-ţi doreşti cu ade-

vărat de la viaţă. Vei începe cu 
lucuri simple, dar esenţiale şi vei 
termina cu lucruri mai complexe, 
dar necesare. Vei lua startul 
descriind succesul şi împlinirea, 
aşa cum sunt ele relevante pentru 
tine, ajungând până la stabilirea 
de strategii de lucru. Pe durata 
cursului vei descoperi cât de 
mult contează să-ţi stabileşti 
obiective şi de ce este necesar să-ţi 
formezi obiceiul de a economisi. 
Vei realiza ce rol important are 
încrederea în propria-ţi per-
soană şi ce beneficii îţi vor aduce 
iniţiativa şi capacitatea de a con-
duce. Apoi cât de multe poţi 
realiza dacă-ţi dai frâu liber 
imaginaţiei, ajutat fiind şi de o 
doză serioasă de entuziasm. Ce 
efecte surprinzătoare generează 
obiceiul de a face mai mult 
decât eşti plătit, completat şi 
de o personalitate atrăgătoare 
potenţată de autocontrol. Vei 
înţelege de ce o gândire corectă, 
însoţită fiind de concentrare şi 
dorinţa constantă de cooperare te 
va propulsa aproape instantaneu 
pe calea împlinirii şi succesului 
la care aspiri acum. Vei înţelege 
ce este cu adevărat eşecul şi de 
ce ai nevoie de el în viaţa ta, la 
cum vei învăţa cât de importantă 
este acceptarea. Iar cursul îl 
vom încheia cu ceea ce toţi 
înţelepţii care au călcat vreodată 
acest pământ au numit, cu un 
adânc respect, „Regula de aur” a 
existenţei umane.

Cursul va începe pe data de 16 
martie şi se va finaliza pe data de 
15 iunie. Întâlnirile vor avea loc 
în fiecare sâmbătă, între orele 
16:00 şi 18:00. Cei interesaţi se 
vor putea înscrie pâna pe data de 
18 februarie, trimiţând un e-mail 
care va conţine numele complet, 

vârsta şi numărul de telefon. 
Numărul de locuri este limitat 
la 20 de persoane, urmând a se 
respecta ordinea înscrierii.

În încheiere aş dori să ştii 
despre mine că mi-am asumat 
misiunea de a-mi ajuta semenii 
să-şi îndrepte paşii pe calea 
succesului în viață! Iar asta 
pentru că, în ciuda faptului că tot 
mai multe descoperiri ştiinţifice 
demonstrează că mintea umană 
are un potențial aproape(?) 
nelimitat, tot mai mulți oameni 
par să nu ştie cum să-şi folosească 
acest potențial pentru a deveni 
oameni de succes, oameni îm-
pliniți. Deci da, ştiu că această 
misiune este o mare provocare, 
însă eu sunt determinat să te ajut 
să găseşti inspirația de care ai 
nevoie pentru a reuşi! 

O singură decizie îți poate 
schimba cursul vieții pentru 
totdeauna! Alege înțelept!

Radu-Corin Stan

+49 152 08702309
rc.stan@yahoo.com

„Succes la cerere – Transformă 
în realitate viaţa împlinită la care visezi”

De la data inaugurării 
Centrului Cultural Româno- 
German  din Nürnberg, 
respectiv: 6 Octombrie 2018, 
au trecut pragul acestuia mai 
mult de 1200 de persoane, din 
zona metropolitană Nürnberg 
şi nu numai.

În afara celor trei mari 
evenimente organizate de către 
noi, respectiv: Inaugurarea 
Centrului din 6 Octombrie 
2018, ziua porților deschide 
din data de 18 Noiembrie 2018 
şi Promovarea obiceiurilor  şi 
datinilior strămoşeşti, unde 
peste 700 de peroane au fost 
prezente ( cumulate pe cele trei 
evenimente), aproape zilnic vin 
alte persoane care au probleme, 
care doresc să se informeze 
sau pur şi simplu să citească o 
carte pe care o împrumută de la 
biblioteca noastră.

Prin urmare, pe primul loc 
sunt cererile cursurilor de 
limba germană, în cele trei 
luni înscriind-se un număr de 
136 de persoane. La momentul 
actual dispunem de cinci clase 
de germana nivelul A1-A2 şi 
o clasă de germană nivelul B1,  
clasamentul fiind urmat de o 
cerere a locurilor de muncă- 41 
de persoane au apelat la noi, iar 
din acestea 32 au deja un loc 

de muncă. Pentru ce mai vin 
românii din zonă la Centrul 
Cultural? Pentru completarea 
actelor – 57 de persoane, 
pentru găsirea unei locuințe 18 
persoane, din care 8 au deja o 
locuință, consiliere psihilogică 
– 12 persoane, consiliere 
juridică- 20 de persoane, case 
de sănătate 22 de persoane,  
înscrierea la diverse cursuri 
74 de persoane, alte diverse 
probleme 47 de persoane, 
29 de părinți au beneficiat 
de consultanță în domeniul 
învățământului şcolar bavarez, 
iar 22 de persoane au închiriat 
cărți. 

Peste  500  ( 518 persoane) 
de persoane au fost ajutate în 
decursul celor trei luni, iar 
noi putem spune că suntem 
doar la început. Avem multe 
de făcut, mai avem şi mai mult 
ede făcut, iar acum vă întrebăm 
noi. Oare această mică mână 
de oameni- care fac voluntariat 
în cadrul Centrului Cultural 
din Nürnberg nu merită tot 
respectul din lume? Mulțumesc 
tuturor pentru munca depusă, 
pentru devotamentul față de 
semenii vostri şi sunt sigură 
că bunul Dumnezeu vă va da 
înzecit.

Ionela van Rees- Zota 

Statistica primelor 
trei luni a Centrului 

Cultural Româno- 
German din Nürnberg
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Dacia Unită este o cooperativă 
exclusiv românească. Toți membrii 
Cooperativei sunt romani - chiar 
dacă locuiesc în străinătate. De 
asemenea, copiii lor pot fi membri 
ai Cooperativei, dacă au 16 ani 
împliniți, chiar dacă sunt cetățeni ai 
altor țări.

Ideea de bază a cooperativei este solida-
rizarea şi unirea românilor de pretutindeni 
în lupta pentru scoaterea României din 
mâna străinilor. Luptă care nu este şi nici 
nu va fi uşoară, dar pe care avem datoria 
patriotică să o purtăm pentru a lua înapoi 
ceea ce ne aparține nouă, românilor, de 
fapt şi de drept. Să nu uităm, strămoşii 
noştri au murit în tranşee, apărându-şi 
Patria. Fața de ei, noi nu trebuie decât să ne 
unim şi să ne mobilizăm forțele în aceeaşi 
direcție! Fiecare dintre noi, cei care ne 
implicăm în acest proiect, vom contribui 
la sporirea şanselor de reuşită a demersului 
nostru şi implicit vom sprijini dezvoltarea 
țării noastre.

O scurtă prezentare a Cooperativei

Pentru realizarea ideii de bază de mai 
sus, Cooperativa îşi propune o renaştere 
națională prin prosperarea economiei 

româneşti, punerea în prim plan a 
produselor româneşti, avantajarea micilor 
producători români.Toate acestea ducând 
automat la crearea de noi locuri de muncă 
pentru români. Realizarea celor enumerate 
mai sus este posibilă prin dezvoltarea 
unor proiecte în acest sens, în cadrul 
Cooperativei Dacia Unită. În momentul 
de față se află în plină desfăşurare 
primul proiect al Cooperativei, proiectul 
„Magazinul Nostru”. Prin acest proiect 
se doreşte, în condițiile descrise mai sus, 
deschiderea unui lanț de magazine mici 
în toată țara. Primului magazin de acest 
fel este prevăzut a fi deschis, cât mai rapid 
posibil, în Bucureşti.

Un lucru important şi de reținut: 
Cooperativa Dacia Unită nu este bazată 
pe un sistem piramidal (gen CARITAS), 
nu este de tentă politică sau religioasă, 
iar toți membrii cooperatori, indiferent 
de valoarea investită, au drepturi egale. 
Fiecare membru cooperator poate fi 
în acelaşi timp atât investitor, cât şi 
consumator şi beneficiar. Altfel spus, el 
poate fi în acelaşi timp atât cumpărător cât 
şi patron, el având dreptul de a participa 
la toate deciziile majore ce se iau prin 
vot-online. Beneficiile primite depind 
de numărul de Unități de Investiție 

deținut de fiecare membru cooperator, 
fiind astfel o viitoare sursă de venit pasiv 
ce va aduce sume mici, dar constante. 
Detalii în acest sens, dar şi elementele de 
unicitate ale Cooperativei le puteți găsi 
pe pagina de internet a Cooperativei. Tot 
acolo puteți găsi şi modalitatea de a deveni 
membru cooperator şi condițiile în care 
putețiobțineUnități de Investiție.

Acest articol se adresează tuturor 
românilor simpli şi cinstiți, celor care 
mai cred în România şi în posibilitatea 
scoaterii ei din mâinile străinilor. Cei 
care vor să ne unim forțele pentru ca noi 
românii să devenim mai puternici ca 
popor, care vor să contribuie la stimularea 
economiei şi producției autohtone şi care 
pentru realizarea acestor dorințe, vor să 
participe activ în proiectele Cooperativei 
prin achiziționarea de Unități de 
Investiție. Dacă nu doriți să faceți parte din 
Cooperativă şi să vă implicați în proiectele 
acesteia, vă suntem foarte recunoscători, 
dacă veți da ziarul cu acest articol mai 
departe, apropiaților d-voastră, prietenilor 
şi cunoştințelor. Aceştia fiind, poate, 
interesați de cele scrise în acest articol. 
Reuşita proiectelor Cooperativei depinde 
în cea mai mare măsură de numărul - cât 
mai mare - de membrii cooperatori. Cu 

cât acesta este mai mare, cu atât va fi mai 
posibilă realizarea proiectelor Cooperativei 
şi succesul acestora, iar prin aceasta şi 
succesul Cooperativei şi al membrilor săi.

Pentru cei interesați de aderarea la 
organizația noastră şi doresc informații 
suplimentare pot să ne contacteze la 
adresele şi numerele de telefon de mai jos:

Landing page:
www.paginamea.daciaunita.ro;

Pagina de internet a Cooperativei: 
www.daciaunita.ro/;

Facebook: 
www.facebook.com/groups/

PROIECTULMAGAZINULNOSTRU;
Email: 

proiectmagazinulnostru@gmail.com;

Telefon: 
+40 770 317 005 sau +40 743 223 903

Dacia Unită - Cooperativa românilor 
de pretutindeni

Dacă e duminică, este AFRICA. 
Ciudat şi curios lucru pentru un 
turist care face turul lumii într-o 
săptămână, este să ajungă pe 
continentul negru. Aterizarea 
pe aeroportul Cartagina, Tunis 
avea să fie începutul unei aventuri 
minunate.Cu bagajul de cunoştințe, 
idei şi păreri preconcepute şi luate 
mai ales (din mass media), aveam 
să ne confruntăm cu secvențe 
necunoscute.

Trecând peste formalitățile vamale 
inerente aveam să ne trezim în brațele 
unei realități năucitoare. Hotel de multe 
stele, cu primire protocolară la nivel 
înalt, aveau să se desfăşoare activități 
ce vor marca viața comunității din 
Tunisia.

Spre exemplificare au avut loc, 
în prezența E.S. Dan Stoenescu, 
ambasador al României în Tunisia, 
dezvelirea plăcii Centenar, donație 
Radio TV Unirea, expoziție de grafică 
a Cristinei Oprea, desene Sofia Ousdji, 
pictură, prezentare de carte şi moment 
poetic din creație proprie a Ionelei 
Flood.

Un moment aparte a fost prezentarea 
Revistei Unirea din Austria; Revistei 
Conexiuni din Bistrița şi a volumelor 
semnate de: Elena Câmpean, Menuț 
Maximilian, Zorin Diaconescu, Dorel 
Cosma, ”eCreator” nr. 6 (poezie, 

proză, etc.) coordonat de Ioan Romeo 
Roşiianu, Antologii poetice cu mulți 
poeți români contemporani din țară şi 
străinătate, „Clepsidra cu Sentimente” 
Mariana Moga, ”Tata” Puiu Răducan 
şi ”Antologia de poezie pentru copii” 
editată de Libris Braşov, patronată de 
Virgil Oniță.

Seara specială de la Direcția 
Consulară, s-a încheiat într-o notă 
de prietenie şi promisiuni pentru 
un an plin de realizări. Sărbătorile 
iernii băteau la uşă iar continentul 
necunoscut ne aştepta.

A doua zi avea să înceapă marea 
aventură. Noi, europenii convinşi că 
Africa e un continent necunoscut, nu 
puteam să nu dăm dreptate destinului. 
Frumos ca un film se derulează 
drumul spre Zaghouan. Trecem pe 
lângă ce a mai rămas din apeductul 
care făcea legătura între Templul 
Apelor, Zaghouan şi Cartagina. 
La Zaghouan ajungem în seara de 
25.12.2018, în prima seară de Crăciun 
deci, şi ne întâlnim cu reprezentanţi 
ai comunităților musulmane, cum 
ar fi Tunisia, Algeria, Marok, Egipt, 
Libia, Israel, Palestina, cât şi creştini 
din Olanda, Italia, Croația, Austria, 
Anglia şi România. Cu toți aceşti 
reprezentanți ai comunităților mai 
sus amintiți, într-un număr de 52 de 
persoane, începe realizarea proiectului 
Festival Internațional de Voluntariat 

pentru Pace condus de SalemBeschir. 
Începerea proiectului din partea 
reprezentanțior din Austria, Anglia 
şi România a fost făcută de pictura 
în ulei a celor trei mari pesonalități 
istorice şi anume, Mihai Viteazul, 
Stefan Cel Mare şi Decebal. Ce poate 
fi mai emoționant decât faptul ca într-
un spațiu musulman să strălucească 
cultura străbună?! Mai emoționant 
este că, băştinaşilor li s-a prezentat pe 
larg însemnătatea acestor mari nume 
din istoria poporului român şi au fost 
impresionați de cele auzite.

Pe parcursul celor 8 zile, aceste 
informaţii s-au repetat succesiv la 
Zaghouan, Ourdanime şi Bembla 
Lemnara, fără a face rabat de la 
directivele proiectului, concluzionând 
că PACEA şi PRIETENIA sunt 
valori universale. Oamenii, omenia 
şi prietenia vor dăinui prin cei ce se 
implică în activități şi acțiuni dedicate 
comunității. 

Ca un corolar la cele amintite 
se poate adăuga faptul că părerea 
europenilor, în special mass media, 
despre continentul african şi nu numai, 
presupune totale rectificări şi reveniri 
la realitatea concretă.

Cine vrea să contrazică cele de mai 
sus este invitat să ia contact cu realitatea 
directă a unui continent necunoscut 
nouă europenilor. Va urma.

Ioan Godja 

EXERCIȚIU DE ADMIRAȚIE PENTRU UN CONTINENT NECUNOSCUT

Respect 
la înălțime
Dacă ar fi să zbor de la pământ la lună aș lua cu 
mine echipajul zborului Tunis Viena din data de 
3 ianuarie 2019, condus de căpitanul Yaatoor 
Hanen.

Nimic mai frumos, mai con fortabil, mai elegant ca 
o servire de înaltă clasă ”la mare înălțime” de către 
Soussou Amine, Zili Amir, Falhi Wathek.

Toți cei care mai au o umbră de îndoială că civilizația 
se termină pe Coasta de Azur, sunt invitați să treacă 
spre celălalt mal. Africa îi va aştepta cu surprize 
nebănuite.

Echipajul mai sus numit dă dovada că indiferent 
de înălțimea la care zbori ei sunt la acelaşi nivel cu 
tine, iar pentru pretențioşi puțin mai sus. Merită un 
cuvânt de laudă şi fiecare anonim care face ca cei ce 
trec Mediterana pe deasupra, de la Tunis la Viena, să 
se simtă în siguranță. Nu-i puțin lucru ca între cer şi 
pământ să cunoşti oameni cu adevărat speciali.

O adâncă plecăciune echipajului ce ne-a adus acasă.

Respect şi prețuire!!!
Ioan Godja 

Viena, 04.01.2019
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Luni: 10:00-12:00- Ajutor în scrierea unui CV şi pregătirea pentru 
interviul de angajare – din 14 Ianuarie 2019 

Luni: 16:00- 17: 30- Cursuri de limba română pentru copii
Luni: 16:00- 18:00-  Inițiere în anteprnoriat- Drumul spre o afacere de 

succes! – din 21 Ianuarie 2019
Luni: 17:00-18:00-  Asistență pentru integrare în Germania
Luni: 18:00-20:00 – Cursuri de limba germană A1-A2

Marți : 10:00-12:00- Consultanțe case de sănătate AOK- prima şi a treia 
zi a lunii

Marți: 14:00-16:00- Cursuri de limba germană A1/A2- din 15 ianuarie 
2019

Marți : 16:00-18:00- Consultanțe case de sănătate AOK
Marți: 18:00-20:00 - Consultanțe juridice

Miercuri:10:00-12:00- Consultanțe case de sănătate- VIAKTIV
Miercuri: 17:00-19:00- Birou de asistență pentru femei- „Terapie pentru 

suflet”
Miercuri: 17:00-19:00-Cursuri de limba germană A1- A2 (din 2 in 2 

saptamani)
Miercuri 18:00-20:00- Vocea românilor din Nürnberg- emisiune radio

Joi: 15:00- 17:00 – Ajutor în completarea actelor pentru instituțiile 
germane- din 10 Ianuarie 2019

Joi: 16:00-18:00 - Consultanțe case de sănătate - VIAKTIV
Joi:18:00-20:00- Consultanță pentru tineri în vederea orientării 

profesionale (prima şi a treia zi de joi a lunii)
Joi: 17:00-18:00 – Asistență socială în domeniul muncii şi problemelor 

familiale
Joi: 18:00- 20:00- Cursuri de limba germană A2 ( din 10 ianuarie 2019)

Vineri: 18:00-20:00- Vocea românilor din Nürnberg- emisiune radio

Vineri: 16:00- 17:30- Cursuri limba engleză pentru adulți. ( din 18 
ianuarie 2019)

Vineri: 18:00-20:00- Cerc literar „DACIA” - în ultima zi a de vineri a 
fiecărei luni.

Vineri: 18:00- 20:00 - Programe pentru dezvoltare personală- primele 
trei zile de vineri ale lunii- in 11 Ianuarie 2019

Vineri: 18:00 – 20:00 – Curs de limba germană A1- din 11 Ianuarie 2019
Vineri: 17:00- 19:00 - Curs limba germană B1- din 16 Ianuarie 2019

Sâmbăta: 10:00-11:00- Cursuri de engleză pentru copii preşcolari
Sâmbăta: 10:00-12:00- „Sănătatea în cinci paşi!”
Sâmbăta: 10:00-12:00- Consiliere psihologică- „Sunt aici pentru tine!”- 

psiholog Ramona Hagele
Sâmbăta: 12:00-13:00- Îndrumare: primii paşi spre creşă, grădiniță şi 

şcoală
Sâmbăta: 13:00-14:00- Curs de limba engleză pentru copii de claseşe 2-3 

şi 4
Sâmbăta: 14:00-16:00 – Atelier de teatru NOROCEL - „Păpuşi pentru 

suflet de copil”
Sâmbăta: 14:00-16:00- Ateliere pentru mari şi mici
Sâmbăta: 16:00- 18:00-
Sâmbăta: 18:00-21:00 – Emisiune radio - „Tânăr şi energic” cu  Sandor 

Kovacs

Duminică: 10:00- 12:00  Cursuri de dansuri populare româneşti pentru 
copii *

Duminică: 16:30- 19:30 Cursuri de dansuri populare româneşti şi 
țigăneşti **

 * Cursurile se țin la adresa: MehrGenerationenHaus -Schweinauer Haupt Str 29 a, 
90449 Nürnberg

** Cursurile se țin la adresa: Russisch-Deutsches Kulturzentrum e.V.-  Röthenbacher 
Hauptstraße 74, 90449 Nürnberg

COMUNICAT 
DE PRESĂ 
În perioada 15-25 ianuarie 2019, 
doamna Lilla Debelka, Secretar de 
Stat, se va deplasa în 11 state europene 
(Belgia, Olanda, Germania, Danemarca, 
Norvegia, Suedia, Finlanda, Grecia, 
Cipru, Austria şi Franţa ), unde, cu 
sprijinul misiunilor diplomatice ale 
României, vor fi organizate seminare de 
instruire în favoarea celor 550 de asociaţii 
şi parohii româneşti aflate în evidenţa 

Ministerului. Iniţiativa se încadrează în 
prevederile Programului Guvernamental 
pentru perioada 2018-2020, de afirmare, 
conservare şi promovare a identităţii 
culturale, lingvistice, şi spirituale, 
precum şi  de creştere a sprijinului acordat 
asociaţiilor românilor din străinătate.
În cadrul programului de seminarii 
organizate, vor fi prezenţi reprezentanţi 
ai comunităţii, asociaţiilor şi parohiilor 
din statele respective, precum şi ai mass 
mediei de limba română cărora le vor fi 
prezentate cât mai detaliat prevederile 
normelor de accesare a finanţărilor 

nerambursabile oferite de MRP.
La discuţiile cu participanţii se vor aborda 
atât aspecte ce privesc activitatea specifică 
a MRP, cât şi prezentarea proiectelor 
dezvoltate de MRP pentru comunităţile 
româneşti din străinătate.
De asemenea, va fi reluat demersul adresat 
comunităţilor româneşti din diaspora de 
a contribui prin donaţii la înfiinţarea 
Muzeului Românilor de Pretutindeni.
Totodată, vor fi prezentate aspecte ce 
privesc politica statului român faţă 
de românii de pretutindeni, precum: 
prezentarea programelor guvernamentale 

dedicate diasporei, încurajarea implicării 
în viaţa socială şi civică a ţării de 
reşedinţă, îndeosebi prin încurajarea 
exercitării dreptului de vot în alegerile 
locale şi europarlamentare, dar şi a 
păstrării legăturii cu ţara.
În plus, vor fi prezentate elemente ale 
măsurilor întreprinse de România, 
în contextul deţinerii Preşedinţiei 
Consiliului Uniunii Europene şi Brexit, 
pentru apărarea drepturilor cetăţenilor 
români. 

CONSULATUL GENERAL AL 
ROMÂNIEI în München

Programul Centrului Cultural româno-german 
“Dumitru-Dorin Prunariu“ Nürnberg

Petersauracher Str 47, 90449 Nürnberg
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Pe 23 decembrie 2018, la Centrul 
Cultural Româno-German de la 
Nürnberg a venit Moş Crăciun, într-o 
manifestare organizată de Ionela 
van Rees-Zota, nimeni alta decât 
preşedinta Centrului şi a Asociaţiei 
Dacia e.V., dar şi managerul general 
al Agenţiei de Presă Aşii Români şi 
al ziarului Vocea Ta, publicaţie care 
se distribuie în Germania, Austria, 
Belgia, Olanda, Elveţia şi Franţa, 
pentru românii din diasporă. 

Programul evenimentului din 23 de-
cem brie 2018, din cadrul Centrului Cul-
tural Româno-German din Nürnberg, a 
cuprins următoarele repere tradiţionale, 
spre încântarea celor prezenţi, acolo unde 
copiii au fost în prim plan, alături de Moş 
Crăciun, începând cu ora 12:00: 

- Cântece de voie bună cu Dani Cauc şi 
formația sa. S-a intonat şi imnul României 
şi s-au împărţit cocarde cu tricolorul la cei 
prezenți la eveniment.

- Deschiderea programului a fost făcută 
de Alina Arbajter. 

- Urătura Centrului Cultural a fost 
rostită de membrii asociației DACIA şi ai 
Centrului Cultural Româno-German din 
Nürnberg.

- Recital de colinde cu Dani Cauc şi 
formația.

- Colindătorii Centrului Cultural 
Româno-German din Nürnberg au fost în 
recital.

- Tradiții româneşti de sărbătoare cu 
ocazia Crăciunului: URSUL.

- Dansuri tradiționale țigăneşti.
- Tradiții româneşti de sărbătoare cu 

ocazia Anului Nou: STEAUA şi SORCOVA.
- La mulți ani, tuturor - 100 de ANI de la 

MAREA UNIRE!
- Vine, vine Moş Crăciun! S-au împărţit 

cadouri copiilor prezenți la eveniment, dar 
şi ”oamenilor mari” care au fost... cuminţi, 
iar bucuria din ochii acestora a spus totul 
despre reuşita evenimentului românesc 
din Germania.

De remarcat şi momentul tradiţional de 
sărbătoare - URSUL, ca în urmă cu 35 ani, 
susţinut de familia Zota, prin sora Ionela 
şi fraţii Adrian, Gabriel şi Constantin, toţi 
în ”travesti”, dar ”supervizaţi” mereu de 
mama Adriana Bittner.

Despre manifestarea românilor din 
Nürnberg, pe ”Facebook” au mai fost 
consemnate următoarele declaraţii: 

Valerica Saviuc: ”Vă doresc Crăciun 
fericit și sărbători fericite alături de cei 
dragi! Multă sănătate și un an nou plin de 
bucurii și împliniri”.

Mihai Zlat: ”Am intrat astăzi în feeria 
sărbătorilor de iarnă la Centrul Cultural 
ROMÂNO-GERMAN, cu ambient tradi-

ţional românesc: muzică live, colinde, 
pro gram artistic, ţuică fiartă, vin fiert, 
mâncare tradiţională și altele! La multi ani 
tuturor românilor de pretutindeni!”. 

Nelly Macarie: ”După 16 ani... hainele 
populare românești din Mărginimea 
Sibiului (Mag, Săliște) au ajuns la 
Nürnberg”.

Voichiţa Ungur: ”O zi reușită. Felicitări 
organizatorilor, iar fericirea copiilor, când a 
venit Moșu’, s-a văzut pe feţele lor”.

Estera Szasz-Will: ”Foarte frumos a fost, 
sărbători fericite!”.

Cornelia Ciobanu (un glas din Italia): 
”Felicitări, Ionela! Aţi reușit să mă faceţi să 
plâng. Frumoase amintiri, dar eu vă aștept 
și acum să veniţi să mă colindaţi și să mă 
uraţi! Îmi este tare dor de voi!”.

Adriana Bittner: ”A fost foarte frumos! 
Un moment foarte reușit, au trăit oamenii 
anii copilăriei. Eu am avut un sentiment 
din copilărie. De nota zece!”.

Adrian Zota (care este şi un reputat 
fotoreporter): ”Trebuia să fiu cât de cât 
cum eram în urmă cu 35 de ani. Eu m-am 
străduit, alături de fraţii și sora mea...”.  

În direct din Nürnberg, Ionela van Rees-
Zota a mai menţionat: ”În cadrul acestui 
eveniment, de Moș Crăciun, am dorit să 
promovăm tradiţiile și obiceiurile de iarnă 
românești, aici, în Germania și în inima 
Europei. S-a colindat și s-a urat un An Nou 

2019 cu bucurii și sănătate, au fost dansurile 
tradiţionale cu ursul și capra, am sorcovit și 
am cântat muzică populară românească. Au 
fost dansuri populare românești și ţigănești, 
plus mâncare tradiţională românească, 
vin fiert și băuturi nealcoolice calde. Moș 
Crăciun a împărţit daruri la peste 200 de 
copii și adulţi. Dar nu ne vom opri aici, 
deoarece anul viitor, pe 3 martie 2019, la 
Nürnberg va fi tradiţionalul Carnaval al 
orașului, vizionat mereu de peste 100.000 
oameni. În premieră, caz unic până acum în 
Germania, am fost invitaţi și noi, românii, 
să participăm la acest Carnaval, iar noi 
ne-am ales tema Mărţișorul, deoarece este 
imediat după 1 martie”.

Printre sponsorii manifestării din cadrul 
Centrului Cultural Româno-German din 
Nürnberg, s-au numărat: Viactiv, Klaus 
Gross, Life Care - A. Zota, Wenninger, 
Restaurant Dracula, Estrich Dany, Ria 
Money, Asociaţia Dacia e.V., Sano Phlege, 
Contabilitate Teslof.

Iată cum, prin neobosita Ionela van 
Rees-Zota, mamă a trei copii frumoşi 
şi omenoşi, născută în urmă cu 41 ani 
la Moineşti, tradiţiile româneşti sunt 
promovate şi recunoscute şi în Germania, 
una dintre ţările cele mai dezvoltate din 
Uniunea Europeană. Mulţumim frumos! 
Danke Schön!

DAN TEODORESCU

Pentru românii din Germania, 

Moș Crăciun a venit la Centrul 
Cultural de la Nürnberg
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Ştiam că, odată venit în Germania era 
necesară învăţarea limbii germane. 
Tot ce ştiam dinainte era: Guten 
Tag, eins, zwei, drei, vier şi câteva 
expresii reţinute din filmele văzute 
în epoca ceauşistă (Halt! , Achtung! 
, Schneller!, Feuer!). Menţionez că 
mai aveam ceva cunoştinţe de limba 
engleză din liceu. Mai pricepeam eu 
cuvinte nemţesti asemanatoare limbii 
engleze: Bruder-Brother, komme-
come, etc. Filmele despre război le 
urmăream împreună cu tatăl meu cu 
mult interes. La rândul lui, tata era 
veteran de război luptând pe frontul 
rusesc alături de nemţi, poveste auzită 
în toată copilăria mea din România. 
Revenind la subiectul emigrării mele în 

Germania, îmi amintesc că locuiam într-
un sat aflat la câţiva kilometri de oraş. Mă 
plimbam cu bicicleta în speranţa de a găsi 
ceva de lucru. Locuiam împreună cu alţi 
români sosiţi cu câteva luni mai devreme 
faţă de mine. Mai preluam expresii nemţeşti 
de la ei şi astfel am aflat că şi un loc de muncă 
la negru este bun la început, condiţia fiind 
să fii un bun muncitor ca apoi să poţi munci 
legal. Am învăţat repede întrebarea: „Haben 
Sie Arbeit für mich?”, iar eu trebuia să aud 
numai răspunsul: ,,Ja.‘‘ sau ‚,Nein.́ .́ Simplu, 
nu? La vremea aceea înţelesesem că se 
primea foarte greu dreptul de a munci însă 
era varianta în care, dacă vorbea „patronul” 
cu oficialităţile, erai ca şi angajat. 

Dar să mă întorc la poveste. Ma plimbam 
cu bicicleta, o zi de vară cu mult soare şi la o 
casă aflată în construcţie unde era deja ridicat 
primul nivel (adică pivniţa), las jos bicicleta 
şi mă îndrept spre muncitori. ,,Haben Sie 
Arbeit?‘‘.  Și un meşter mai în vârstă cu 
parul începe a vorbi cu mine una-alta. Eu 
aprobam tot dar de înţeles, înţelegeam prea 
puţin. La întrebarea dacă vorbesc germană,  
am răspuns „Ein Bischen.”, căci aşa m-au 
sfătuit vecinii mei români. Intuiam doar că 
omul mă întreba ce ştiu să fac şi eu ziceam 
- ,,alleś .́ Am fost primit şi deja aveam o 
săptămână de când lucram acolo. Cu toată 
fericirea mea eram nevoit sa fac naveta 
cu bicicleta şi la ora 7 dimineaţa să fiu pe 
metereze. Lucram zi lumină. Nu conta că 
munca era grea, eram fericit că munceam. 
Făceam betonul la betonieră, căram cu 
roaba materialul sus la meşterul despre care 
am vorbit şi care era zidar. Mă bazam mereu 
pe intuiţie şi eram determinat să câştig un 
ban. Când se auzea ,,Feierabend´́ ştiam că se 
termina programul, toată lumea pleca acasă 
iar eu eram cel care spăla toate uneltele. 
Seara luam dicţionarul, unul mic, galben 
şi căutam expresiile auzite pe şantier, în 
special vroiam să învăţ denumirea uneltelor: 
lopată, ciocan sau cuvinte precum: piatră, 
nisip, etc. În scurt timp eram apreciat 
căci eram mereu în mişcare si vroiam ca 

meşterul să fie mulţumit de mine, el fiind 
şeful acolo pe santier. Într-o zi acesta zidea 
cu oamenii lui parterul casei şi-mi zice: „ 
Hol mal die Bello.”. Mi-am dat seama că 
trebuia să-i aduc o sculă şi alerg la propiu în 
pivniţa care era folosită pentru depozitarea 
uneltelor şi materialelor. Încep să caut şi să 
„botez” uneltele de acolo, asta ca să nu mă 
fac de râs în faţa meşterului că nu ştiu ce-mi 
cere. Eram începător însă aveam mândria 
mea şi nu vroiam să mă dau de gol că nu 
cunosc germana şi să-mi pierd postul de care 
ţineam cu dinţii. Totuşi nu mă dumiream 
ce-i ăla Bello: hârleţ, lopată, ciocan… Deja 
meşterul mă striga si eu  a trebuit să-i 
răspund înapoi: „Nicht Bello hier.”. Aud 
deja paşii lui pe scândura ce facea legatura 
cu solul. Credeam că-mi va ţine teorie, în 
schimb acesta intră şi-mi zice: „Komm hier.” 
şi-mi indică cu mâna un baros de vreo 4 
kilograme. Eu, indignat îi zic simplu: ,,Aber 
das ist...” şi citesc din dicţionarul meu cel 
galben: ,, ein Groß Schlaghammer und nicht 
Bello”. El îmi răspunde ,,Ai, ai, ai. Zu lang. 
Auf den Baustelle heisst Bello. Feierabend!”. 
Apoi ia meşterul barosul iar eu, cum eram 
săritor am vrut să-l ajut , el zice hotărât: 
„Nein. Macht die Tur zu.”.  Am priceput 
eu că trebuie să-i fac ceva uşii. Dar ce?! Și 
priveam la uşă ca mâţul în  calendar, cum 
mai zicem noi românii. Fiind metalică şi 

stropită cu ciment, beton, praf , am presupus 
că mi-a zis s-o curăţ. Iau peria de sârmă şi 
încep a freca uşa de zor să nu cumva să 
supăr meşterul din nou. Curaţam uşa când 
iar mă strigă meşterul de sus. I-am răspuns: 
,,Ich mache Tur zuuuu!” Și vine şi  uitându-
se la mine precum la un extraterestru zice: 
„Was machst du?!” Iar eu aşteptam să mă 
laude, că deh, uşa era curată-bec, curăţată, 
lustruită, ştearsă bine,  deci era ,,zu”.  Dar 
începu iar mesterul: „Ai, ai,ai. Neeeeein!”. 
Iar vine el agale la mine până în dreptul uşii, 
mă dă deoparte şi pur şi simplu trânteşte 
uşa magaziei, închizând-o. ,,Zu. Endlich 
zu”. Eu iar la dicţionarul meu de la piept 
căutam izbăvirea. El mi-a luat dicţionarul, 
mi l-a pus în buzunar şi mi-a făcut semn cu 
două degete la ochii lui, deci să mă uit la el. 
Gata, m-am lămurit. Trebuie să fac ce face 
el, să deschid şi apoi să izbesc uşa. ,,Das ist 
zu”… Deja păream ca un idiot în faţa lui, aşa 
gândeam în acel moment stânjenitor. 

Povestindu-le  seara la o bere  româ-
naşilor mei, ,,veterani în limba germană”, 
cele păţite peste zi, toţi erau cu gura până 
la urechi de râs. Uite aşa am învăţat eu să 
închid uşa în germană şi să denumesc atât 
de gingaş un baros ,,Bello”. Ce pot zice decât 
că am avut parte de o integrare şi dificilă 
dar şi amuzantă din cauza unor cuvinte 
inexistente în dicţionar. (M.C.)

Povestea mea de integrare sau Tur zu!
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Educaţia financiară este bine-venită la 
orice vârstă. Oricât de maturi am fi şi 
oricât de greu am câştiga banii, cu toţii 
facem unele greşeli, achiziţionând lucruri 
de care nu avem nevoie sau investind 
banii în tot felul de activităţi inutile, care 
se dovedesc a fi demne de expresia ”am 
aruncat banii pe fereastră”. Situaţia însă 
se complică pentru copii. Fără experienţa 
câştigării banilor, fără o educaţie în acest 
sens şi prinşi în captivitatea unei societăţi 
care promovează mai mult actul de ”a 
avea” decât pe cel de ”a fi”, cei mici pot 
să crească cu un comportament financiar 
care le îngreunează viaţa părinţilor şi 
la maturitate au mari şanse să devină 
iresponsabili din acest punct de vedere.
Nu de puţine ori vedem în jurul nostru 
copii care se tăvălesc pe podelele din 
magazine ţipând cât îi ţin plămânii pentru 
a-şi convinge părinţii să le cumpere ceea 
ce îşi doresc. Nu de puţine ori auzim de 
copii care ajung să facă gesturi extreme 
sau cel puţin neplăcute pentru că familia 
nu a acceptat să le satisfacă un capriciu 
sau altul. Mai grav decât atât, asistăm tot 
mai frecvent la cazuri în care copiilor li se 
pune totul pe tavă, fie datorită statutului 
financiar al părinţilor care le permite să 
îndeplinească celor mici orice dorinţe, 
fie datorită sacrificiilor făcute de aceştia 
pentru a avea copiii ”ce n-au avut ei”.

Psihologii atrag atenţia: Niciun compor-
tament enumerat mai sus nu este corect. 
Copiii şi părinţii care se regăsesc în situa-
ţiile anterioare au nevoie de educaţie 
financiară, astfel încât micuţii să înveţe 
valoarea banilor, iar părinții să ştie să pună 
problema astfel încât să dezvolte în cei 
mici comportamente responsabile vizavi 
de finanţe.
Dar cum facem acest lucru? Teoria este cât 
se poate de simplă, însă frecvent cedăm 
la presiunile copilului atunci când începe 
să plângă în magazin, şi nici nu ne lasă 
inima să îi spunem ”nu” atunci când citim 
în ochii lui dorinţa de a avea acea jucărie 
nouă, de exemplu. Ei bine, din fericire 
specialiştii propun câteva metode prin 
care copiii pot dezvolta atitudini sănătoase 
în raport cu banii.
Plecând de la premisa că adulţii de astăzi, 
responsabili şi capabili să îşi gestioneze 

banii, sunt copiii de ieri, educaţi de părinţi, 
sau pe principiul ”cum îi creştem, aşa îi 
avem”, e esenţial să le insuflăm copiilor 
câteva noţiuni şi obiceiuri de la vârste cât 
mai fragede.

Cum se pun bazele unei educaţii 
financiare corecte
În primul rând, trebuie să vorbim deschis 
cu cei mici. Deşi subiectul ”cum se fac 
banii” poate părea dificil de înţeles pentru 
un copil de 5 ani, psihologii dau asigurări 
că micuţul va înţelege fix cât are nevoie 
din poveste. Vom începe prin a le spune 
că ”banii nu cresc în copaci”. Se depune 
un efort constat pentru ca la sfârşitul 
lunii mama şi tata să aducă în casă acei 
bani. Aici poate fi inclusă şi o poveste 
generală despre istoria banilor, despre 
cât de valoroşi sunt şi ce putem face cu 
ei. Evident, trebuie evitate certurile şi 
discuţiile aprinse în casă pe tema banilor. 
Copilului trebuie să i se vorbească într-un 
limbaj pe care să îl poată înţelege, cu un 
ton cald şi calm.

Următorul pas este să i se pre zinte 
copilului, de preferat prin tr-un desen, 
cele două mari ra muri care necesită bani: 
NEVOILE şi DORINŢELE. Pu teţi desena 
un copac, a cărui co roană să fie împărţită 
în aceste două categorii. La nevoi, vom 
in clude bineînţeles facturile, mân carea, 
hainele.
În categoria cealaltă vor intra jucăriile şi ce 
îşi mai doreşte cel mic, eventual o consolă 
video nouă, un telefon mai performant, etc. 
Este contraindicat să îi spu nem copilului 
”nu îmi permit să îţi cum păr acest lucru”, 
ci îi vom spune: ”pentru a-ţi cumpăra 
acel lu cru, vom fi nevoiţi să renunţăm la a 
cumpăra dulciuri timp de o lu nă”. Atunci, 
copilul va con ştien tiza că banii sunt 
limitaţi şi trebuie să îi organizeze pe prin ci-
pii de propritate, va învăţa că întâi e nevoie 
să îndeplinească obli gaţiile financiare, 
iar mai apoi capriciile şi dorinţele. Chiar 
şi în situaţia în care ne permitem să îi 
cumpărăm co pilului nostru ceea ce îşi 
doreşte, este indicat să apli căm din când 
în când această stra tegie. Copiii care cresc 
având totul ”de-a gata” tind să nu mai facă 
nimic la maturitate, ba zân du-se în con-
tinuare pe spri ji nul părinţilor şi pot deveni 

astfel lipsiţi de iniţiativă, res pon sabilitate 
şi de dorinţa de a realiza pe cont propriu, 
alegând con fortul şi siguranţa oferite de 
acasă. ”Lasă-le copiilor tăi destul de mulţi 
bani astfel încât să creadă că pot face 
orice, dar nu atât de mulţi încât să nu mai 
facă nimic” spune un citat aparţinând lui 
Warren Buffet, unul dintre cei mai bogaţi 
oameni din lume
Pentru aceşti copii, care primesc totul 
de la părinţi, dar şi pentru cei ai căror 
părinţi chiar nu îşi permit satisfacerea 
tuturor ca pri ciilor, funcţionează foarte 
bine ”principiul recompensei”. Ei tre buie 
învăţaţi să îşi câş tige singuri banii, respon-
sabili zân du-i cu diverse activităţi de pe 
urma cărora să primească recompense.
Putem, de exemplu, să îi punem pe cei 
mici să îşi facă curat în cameră, să ducă 
gunoiul sau să şteargă praful. În urma 
acestor sarcini îndeplinite, ei pot pri-
mi recompense. Trebuie să a vem gri jă 
la această metodă, să nu abuzăm de ea, 
deoarece putem ajunge în situaţia în care 
condiţionează orice li se cere să facă, de o 
recompensă. Este indicat să le oferim din 
când în când astfel de recompense, şi să 
le explicăm atunci când le oferim, de ce 
au venit acei bani, dar şi faptul că nu pot 
primi mereu astfel de ”plăţi”, fiindcă sunt 
lucruri şi activităţi normale, care trebuie să 
fie făcute fără să aibă aşteptări.

O altă îndrumare a specialiştilor este 
să plătim cash, atunci când mergem la 
cumpărături. Copiii, chiar şi adolescenţi, 
nu au foarte bine formată noţiunea de 
bani, nici la nivel fizic, nici abstract. 
Astfel că, o tranzacţie cu cardul le poate 
da impresia că nu s-a cheltuit nimic, că 
nu au dat nimic în schimbul bunurilor 
cumpărate. Este foarte important ca 
micuţii să palpeze banii, să îi înmâneze 
personal casierului pentru a conştientiza 
că acele lucruri cumpărate se primesc în 
urma unor cheltuieli. Făcând o paranteză, 
această metodă este cea mai indicată şi 
în cazul adulţilor care au tendinţa de a 
face mai multe cumpărături decât îşi pot 
permite, prin care periclitează bugetul 
pentru nevoi. 

Revenind asupra plăţii cash de către 
adulţi, atunci când este de faţă şi copilul, 

este indicat ca banii să fie sub formă mai 
multor bancnote, tocmai pentru a marca 
importanța acestora şi cantitatea, în 
viziunea celui mic.

Învăţaţi copiii să aibă dorinţe, dar să 
muncească pentru ele
De asemenea, copiii trebuie învăţaţi să îşi 
contureze obiective, dorinţe, pentru care 
să depună eforturi în a şi le realiza. Astfel, 
vor deveni mult mai raţionali atunci 
când îşi exprimă dorinţele şi vor fi mai 
conştienţi de dificultatea cu care aceste 
dorinţe se pot îndeplini.
Dacă micuţul îşi doreşte o maşină sau o 
păpuşă nouă, va trebui să economisească 
pentru a şi le cumpăra, va trebui să renunţe 
la alte cheltuieli precum o îngheţată sau 
un pachet de biscuți, pentru a mai face un 
pas către dorinţa cea mare, lucru ce îi va 
forma deprinderi responsabile vizavi de 
bani.

Şi copiii au dreptul să greșească. În 
privinţa finanţelor, au chiar obligaţia
În cele din urmă, copiii trebuie să aibă 
dreptul de a greşi în privinţa banilor. 
Ultima, dar nu cea din urmă, cerinţă 
pentru a forma un caracter responsabil 
din punct de vedere financiar, este de 
a-i da copilului drept de decizie asupra 
banilor.
Evident, cel puţin la început, va greşi. 
Îşi va cumpăra lucruri pe care apoi nu 
le va mai dori, va vedea apoi ceva mai 
interesant şi va regreta achitia făcută 
înainte, însă din greşeli învăţăm, şi noi, 
şi ei. Un control strict asupra banilor şi 
lipsirea copilului de orice posibilitate de a 
decide este o greşeală care nu îl fereşte pe 
cel mic de greşeli, ci doar le amână pentru 
momentul în care copilul va dispune de 
primii bani.

Desigur, pe lângă aceste principii generale, 
fiecare părinte are propriile metode de 
a-şi determina copiii să respecte valoarea 
banului, important este să îşi dorească 
să facă acest lucru şi mai mult decât atât, 
să conştientizeze că un comportament 
sănătos în acest sens se formează în 
copilărie.

de Magda Florea
Sursa: www.manager.ro

Cum le explicăm copiilor că banii nu cresc în copaci
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Președinția Consiliului 
U.E.:  Austria – România

Noul an 2019 are o importanță deosebită pentru românii din 
țara natală și din diaspora, pentru cei aproape 513.000.000 de 
cetățeni, din cele 28 de țări europene, știut fiind că, în prima 
jumătate a anului, România a preluat, de la Austria,  Președinția 
Consiliului Uniunii Europene (care va fi apoi, la data de 01 Iulie 
2019, transmisă Finlandei).

În a doua jumătate a anului 2018, perioadă în care Austria a deținut 
Preşedinția Consiliului  Uniunii Europene, s-au făcut eforturi 
impresionante şi s-au cheltuit peste 170.000.000 € pentru realizarea 
unor proiecte-mamut: 
reglementarea statutului milioanelor de imigranți care au  

bulversat complet istoria, economia, societatea şi viața civilizată 
a Uniunii Europene; 

stoparea exodului musulmanilor spre Europa şi a traficului 
de persoane, facilitate de politica greşită de la Bruxelles, de 
a  permite, din vara anului 2015, intrarea acestor imigranți în 
Europa (inclusiv a criminalilor), fără nici un fel de control la 
granițe; 

măsuri de apărare a atmosferei planetare împotriva supraîncălzirii 
globale, de reducere a emisiilor de CO², a consumului de cărbune 
şi combustibil diesel, conform prevederilor Conferinței ONU 
privind schimbările climatice de la Paris, din 12 Dec. 2015 şi 
Protocolului de la Kyoto, din 11 Dec. 1997 – proiecte-mamut, 
nobile, lung şi competent dezbătute, dar cu rezultate sub nivelul 
aşteptărilor. 

Vizita oficială a Cancelarului Austriei Sebastian KURZ, din ziua de 
vineri, 21 Dec. 2018 la Bucureşti, a avut ca scop predarea simbolică 
a Preşedinției Consiliului Uniunii Europene către România. La 
întâlnirile cu Preşedintele României Klaus Johannis şi cu şefa 
Guvernului de la Bucureşti au fost discutate şi alte teme precum: 
relația bilaterală dintre România şi Austria; viitorul Uniunii Europene; 
următorul buget al U.E., după anul 2020; retragerea Marii Britanii din 
U.E şi alegerile pentru Parlamentul European, din luna Mai 2019.
Criticile aduse Cancelarului Austriei Sebastian KURZ, de către 
partidul de guvernământ de la Bucureşti (PSD) s-au referit la 
avertismentul Cancelarului Austriei că: firmele austriece ar putea 
pleca din România din cauza modificărilor anunţate de Guvern 
la Codul Fiscal, precum taxă pe lăcomie impusă băncilor sau 
impozitarea cifrei de afaceri a companiilor din domeniul energiei. 
„Dacă cineva se gândeşte la binele mediului economic, ar fi util 
să se gândească la nişte măsuri care nu doar sună bine, ci să fie 
efective. Să nu se ajungă ca oamenii să-şi piardă locul de muncă, să 
crească preţurile sau să alunge investitorii” – a declarat Cancelarul 
austriac. La finalul Conferinței de presă, premierul României i-a 
arătat Cancelarului austriac uşa pe care trebuia să iasă. Acesta s-a 
îndreptat către ea şi i-a întins mâna zâmbind!
Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a vizitat apoi, pentru a 
treia oară, Școala de Meserii Concordia din Ploieşti, o direcţie a 
învăţământului preuniversitar, pe care Concordia o susţine şi de 
care România are atâta nevoie de dezvoltare, înmânând instituției 
de învățământ, din partea ţării sale, un CEC de 300.000 € pentru 
programele şcolii. 
Și cadoul pe care şefa Guvernului român i l-a oferit Cancelarului 
a fost foarte sugestiv. I-a dăruit lui Sebastian KURZ un antivirus 
Bitdefender românesc, care să-i protejeze gadget-urile de atacurile 
hackerilor!
Ce implicații are pentru Romînia Preşedinția Consiliului Uniunii 
Europene, din perioada 01.01.2019 – 30.06.2019:  
Bucureştiul va trebui să găzduiască aproximativ trei mii de reuniuni 
şi evenimente;  Brexitul va avea loc exact când România va deține 
Preşedinția Consiliului UE;  Bugetul U.E. pentru perioada financiară 
2020 – 2024 se va stabili tot în anul 2019;  Cheltuielile necesare 
pentru exercitarea Preşedinției Consiliului Uniunii Europene de 
către România, sunt estimate la ca. 80.000.000 €. (Cine plăteşte?).  
O nouă veste proastă: în România, dezbinată de lupta pentru putere 
dintre Guvern şi Preşedinție, vor avea loc, tot în anul 2019, alegeri 
prezidențiale!  
Ne punem acum, cu legitimă îngrijorare, întrebarea:   
Ne  apropiem de sfârşitul Uniunii Europene? 
 Comentariu politic transmis de la Viena de 

           Mihai ANTHONY

Diaspora română din Austria s-a mărit, în ultimii 
30 de ani, de 10 ori! În Austria sunt înregistrați 
acum peste 106.550 de români, la care se mai adaugă 
încă 10-20 %, reprezentând numărul celor care 
trăiesc ilegal (cerşetori, prostituate, trafincanți de 
droguri sau de persoane etc.) şi de care nimeni nu 
se interesează! În Austria  sunt înregistrate oficial 
23 de Asociaţii şi organizaţii cultural-sportive ale 
românilor, dar numai circa jumătate dintre acestea 
desfăşoară o activitate permanentă.  

Diaspora română este un termen care cuprinde 
întreaga populație a românilor, din afara României şi 
Moldovei ce dețin, cetățenie română. Peste 600.000 
de români trăiesc astăzi oficial în Germania.       

Numărul tuturor românilor din străinătate este 
estimat la aproximativ 4 - 12 milioane de oameni, în 
funcție de înțelesul termenului „român”. Conform 
unor estimări recente, 5 milioane de români trăiesc 
în afara graniţelor României. Cei mai mulţi dintre 

cei care au emigrat după 1989 se află în Italia unde, 
în anul 2017, numărul lor se ridica la 1.168.552 de 
persoane, şi în Spania, ca. 1.030.054. În Marea 
Britanie şi peste Ocean, în Statele Unite, mai sunt 
înregistrați câte 500.000 de români, iar în Mongolia 
este înregistrat oficial doar un singur român!

Limba română este vorbită în toată lumea de 
aproximativ 28 de milioane de persoane, dintre care 
circa 24 de milioane au declarat-o ca limbă maternă.

Toţi românii din diaspora contribuie, de 
departe, la economia ţării natale lăsate în urmă. 
Peste 5 miliarde de dolari, adică vreo 4,3 miliarde 
€, au trimis acasă, din munca lor, doar în anul 2017, 
românii din străinătate. 

Din diaspora au ajuns în România, în ultimul 
deceniu, peste 25 miliarde de dolari. 

De la Viena, transmite
Agnes-Maria ORBAN

Diaspora română din Austria

Institutului Cultural Român  
din Viena
Director: Irina CORNIȘTEANU
Director adjunct: Mihaela BASTON-
CIOBANU
Adresa: Argentinierstraße 39, 1040 
Viena, Tel: 0043-13191081, Web: 
www.rkiwien.at 
Institutul Cultural Român din 
Viena este una din cele 17 in stituții 
publice ale României, cu pesonalitate 
juridică, aflată sub autoritatea 
Senatului României (anterior a 
Administrației Prezidențiale) şi are 
misiunea de a face cunoscută cultura 
română în afara țării şi de a-i asigura 
vizibilitate şi prestigiu internațional. 
Institutul Cultural Român face parte 
din rețeaua institutelor culturale 
naționale din Uniunea Europeană — 
EUNIC.  
Institutul Cultural Român din Viena 
susținute cu regularitate activități 
concretizate prin evenimente 
cultural-artistice, întâlniri cu 
personalități, conferințe, seri 
muzicale – concerte, vernisaje, 
cursuri de limba română, la care 
sunt invitați să participe toți copiii 
români din Capitala Austriei şi din 
împrejurimi, precum şi austriecii 
interesați să afle mai multe lucruri 
despre România sau să încerce să 
învețe puțin româneşte, în special 
copiii şi turiştii austrieci care vor să 
viziteze frumoasa noastră Românie.
Programul Institutului Cultural 
Român din Viena, din anul 
2018, a marcat importantele 
evenimete din istoria României 
prin organizarea, spre exemplu a 
Expoziţiei de fotografie documentară 
„Rumänisches Tagebuch“ („Jurnal de 
România“) de la Salzburg, semnată 
de artistul fotograf Josef Polleross. 
Vernisajul expoziției a avut loc în 
Galeriile Castelului Wiespach, din 
localitatea Hallein, pe data de 01 
Decembrie 2018, evenimentul fiind 
dedicat aniversării Zilei Naționale 
a României (100 de ani de la 
constituirea Statului român, prin 
Marea adunare de la Alba-Iulia). 
Expoziția este realizată de ICR Viena, 
cu sprijinul Cosulatului onorific 
român de la Salzburg şi al Ambasadei 
României în Republica Austria, a 
fost prezentată de curatorul Margit 
Zuckriegl şi poate fi vizitată, până la 
data de 02 Februarie 2019. 
Cu puține săptămâni mai înainte, 

pe 19 octombrie 2018, Orchestra 
Română de Tineret, alături 
de Cvartetul Wave condus de 
Bogdan Băcanu, au concertat, 
sub bagheta maestrului Cristian 
Mandeal în Marea sală a WIENER 
MUSIKVEREIN. Evenimentul a 
fost dedicat tot Centenarului Marii 
Uniri şi a fost organizat de Jeunesse 
Austria cu sprijinul ICR Viena, în 
colaborare cu Ambasada României 
în Republica Austria.
Dintre alte numeroase evenimente, 
mai amintim că, în perioada 29 
mai – 15 iunie 2018 a fost organizată 
expoziţia „Valurile Art Nouveau. 
Arhitectură în regiunea Dunării“ 
la Galeria ICR Viena. Expoziţia de 
fotografie a fost realizată în cadrul 
proiectului european „Protecţia 
şi promovarea sustenabilă a 
patrimoniului Art Nouveau din 
regiunea Dunării – DTP1 - 467-
2.2“ şi a marcat Anul European al 
Patrimoniului Cultural. 

2.  Asociaţia Cercul Cultural 
Româno-Austriac UNIREA
Preşedinte: Ioan GODJA
Adresa: Pottendorferstrasse 268
A - 2700 Wiener Neustadt
Telefon/Fax.: 0043-2622-82154
E-mail: godja.radiotvunirea@gmail.
com
Înființată şi condusă de Domnul 
Ioan GODJA, Asociaţia Cercul 
Cultural Româno-Austriac UNIREA 
organizează anual, la Wiener 
Neustadt, la Viena, şi în alte localități 
din Austria, evenimente cultural-
artistice de amploare, întâlniri cu 
oameni de cultuă şi artă, conferințe, 
serbări câmpeneşti (cu mulți artişti 

profesionişti şi amatori invitați din 
România), concerte, petreceri de 
Crăciun şi de Revelion, concursuri 
de muzică şi dans – întâlniri la care 
vin zeci şi uneori sute de români 
stabiliți în Austria, pecum şi 
austrieci entuziastmați de talentul şi 
profesionalitatea artiştilor români.
Radio-Tv UNIREA din Wiener 
Neustadt este un Post de radio on-
line, înființat şi condus, de Directorul 
Ioan GODJA, Post radiofonic care 
promovează cultura şi literatura 
română, tradițiile, crațiile artistice 
şi muzicale ale poporului român, 
istoria neamului nostru pentru 
diaspora română din Austria. Postul 
RadioTv-Unirea, de la Wiener 
Neustadt, al cărui Director este tot 
Domnul Ioan GODJA, post la care 
coleaborează celebri reprezentanți 
ai lumii cultural-artistice româneşti 
– scriitori, oameni de ştiință, preoți, 
jurnalişti profesionişti recunoscuți 
pe plan mondial şi de presa română şi 
austriacă –, transmite cu regularitate 
emisiuni muzicale, publică on-line 
informații, comentarii, articole, 
reportaje, interviuri etc. 
Radio-Tv UNIREA  are ca parteneri 
Instituții culturale din România 
şi din străinătate, renumiți 
reprezentanți ai culturii şi artei 
contemporane, ziarişti de renume 
mondial, organizații studențeşti etc.
Asociaţia Cercul Cultural Româno-
Austriac UNIREA şi Postul RadioTv-
Unirea   sunt cele mai reprezentative 
organizații cultural-artistice ale 
diasporei române din Austria şi  îşi 
desfăşară activitățile cu mijloace 
financiare proprii, fără nici un 
sprijin din partea DPRP.

Din activitatea Asociațiilor cultural-artistice românești

ICR – Orchestra română de tineret, 
Concert în Marea sală a  

WIENER MUSIKVEREIN



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

comun al celor douã viitoare
Preºedinþii de a contribui la
promovarea unei agende europene
bazate pe unitatea ºi coeziunea
proiectului european.

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

permit sã asigurãm în mod pragmatic
ºi eficient gestiunea dosarelor
europene de actualitate, precum ºi
demersurile în pregãtirea
Preºedinþiei Consiliului Uniunii
Europene. Susþinem continuarea
discuþiilor pentru consolidarea
Uniunii Europene în baza unor
abordãri unitare ºi incluzive, care sã
rãspundã aºteptãrilor cetãþenilor sãi,
inclusiv a cetãþenilor români“, a
subliniat Victor Negrescu.

În acelaºi timp, au fost abordate
oportunitãþile de promovare comunã
a Strategiei Uniunii Europene
privind Regiunea Dunãrii în
contextul mandatelor succesive ale
celor douã þãri la Consiliul Uniunii
Europene, dar ºi a deþinerii de cãtre
România a preºedinþiei strategiei în
perioada noiembrie 2018 –
noiembrie 2019.

„Strategia Uniunii Europene
pentru Regiunea Dunãrii este o
iniþiativã de succes a României ºi
Austriei la nivel european, iar noi ne
dorim ca aceastã formã de colaborare
regionalã sã cunoascã o dezvoltare
continuã în perioada urmãtoare“, a
declarat Victor Negrescu.

În contextul discuþiilor la nivel
continental privind revizuirea
regulamentelor de coordonare în
materie de securitate socialã,
oficialul român a reiterat importanþa
respectãrii de cãtre toate statele
membre a accesului nediscrimi-
natoriu la securitatea socialã, în
corelaþie cu libertatea fundamentalã
de circulaþie a cetãþenilor europeni în
spaþiul comunitar.

Sursa: AMBASADA
ROMÂNIEI  în Republica

Austria
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Victor Negrescu: „Susþinem
menþinerea unei cooperãri strânse
cu Austria în contextul exercitãrii
succesive a Preºedinþiei
Consiliului Uniunii Europene“

La 14 martie a.c.,
ambasadorul Bogdan Mazuru a
participat la recepþia aniversarã
oferitã de domnul Gaston Glock,
consulul onorific al României în
landul Carintia. La 6 ani de la
deschiderea reprezentanþei
diplomatice din Klagenfurt,
ambasadorul României a
subliniat în discursul sãu, în
contextul general al bunelor
relaþii dintre România ºi Austria,
implicarea consulatului onorific
din acest land în dezvoltarea
cooperãrii economice ºi
regionale, în sprijinirea
cetãþenilor români din zonã,
precum ºi în susþinerea unui
intens program de activitãþi
educative ºi culturale. Un
argument în acest sens l-a
constituit prezenþa unei delegaþii
a Camerei de Comerþ ºi Industrie
a României, condusã de
preºedintele Mihai Daraban.

Sursa: AMBASADA
ROMÂNIEI în Republica

Austria

Aniversarea
Consulatului
Onorific 
al României
din
Klagenfurt

La Mulți Ani,
iubită Agnes!

La Mulți Ani, iubită Agnes,
Îngeraș ocrotitor,
Lângă tine simt iubirea,
 Pacea, liniște și dor,

Pentru mine ești salvarea
Și speranța-n viitor!
Poate-așa ne-a fost destinul
Să trăim pe-acest Pământ
Înfruntând durerea, chinul
Ce ne duce spre mormânt,
Să ne mângâie seninul
Când plecăm spre Cerul Sfânt...

Dar iubirea ne dă aripi
Și puterea să trăim
Fără teamă-n fața morții
Visele să ne-nplinim,
Optimiști, tot timpul vieții,
Și uniți pe veci să fim.

Astăzi, la aniversare,
Chiar de n-am averi și bani,
Vreau să-ți dăruiesc iubirea –
Mic sărman printre sărmani –
Și-ți doresc doar fericirea,
 Dulce Agnes, La Mulți Ani!

Mihai al tău,

din Spitalul AKH Viena,
 12. Ianuarie 2019

Concertul de Anul Nou al 
Filarmonicii vieneze – transmis în 
direct din Marea sală de la WIENER 
MUSIKVEREIN, în 95 de țări ale 
lumii, în prima zi a Noului An şi 
devenit tradițional, de 79 de ani –, a 
fost urmărit, în ziua de 01 Ianuarie 
2019 de milioane de telespectatori de 
pe întreg mapamondul.

Sub bagheta celebrului Christian 
Thielemann, dirijorul-şef al Sächsischen 
Staatskapelle din Dresda, Neujahrskonzert 
2019 der Wiener Philharmoniker, unic 
în lume, a atins şi anul acesta pragul de 
excelență, reconfirmând faptul că Viena 

este Capitala mondială a  CONCERTELOR 
de muzică clasică.

Printre cei 2.050 de invitați la Concertul 
de Anul Nou – din toate colțurile lumii 
(inclusiv din Germania, România, Austria) 
– în frunte cu: Preşedintele Austriei Prof. 
Univ. Dr. Alexander Van der Bellen, însoțit 
de soția sa, Doamna Doris Schmidauer şi 
de Preşedintele Finlandei, Sauli Niinistö, 
cu soția sa Jenni Haukio; fostul Preşedinte 
al Austriei Prof. Univ. Dr. Heinz Fischer, 
însoțit de Doamna Margit Fischer şi de 
fostul Secretar General ONU Ban Ki-
moon; Cancelarul Austriei Sebastian 
Kurz, însoțit de prietena sa Susanne Thier 
şi de colegul său din Germania Manfred 

Concertul de Anul Nou  
al Filarmonicii vieneze

Președintele Alexander Van der Bellen și soția sa, Doris Schmidauer însoțiți la Concert de Președintele 
Finlandei Sauli Niinistš împreună cu soția sa Jenni Haukio.

oncertul de Anul Nou al Filarmonicii vieneze – transmis  
de la WIENER MUSIKVEREIN

Dedicații literare 
– poezie românească 

–  de la Mihai EMINESCU,  
la poeții anului 2019 –

Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie

Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie,
Ţara mea de glorii, ţara mea de dor?
Braţele nervoase, arma de tărie,
La trecutu-ţi mare, mare viitor!
Fiarbă vinu-n cupe, spumege pocalul,
Dacă fiii-ţi mândri aste le nutresc;
Căci rămâne stânca, deşi moare valul,
Dulce Românie, asta ţi-o doresc.
 
Vis de răzbunare negru ca mormântul
Spada ta de sânge duşman fumegând,
Și deasupra idrei fluture cu vântul
Visul tău de glorii falnic triumfând,
Spună lumii large steaguri tricoloare,
Spună ce-i poporul mare, românesc,
Când s-aprinde sacru candida-i vâlvoare,
Dulce Românie, asta ţi-o doresc.

Îngerul iubirii, îngerul de pace,
Pe altarul Vestei tainic surâzând,
Ce pe Marte-n glorii să orbească-l face,
Când cu lampa-i zboară lumea luminând,
El pe sânu-ţi vergin încă să coboare,
Guste fericirea raiului ceresc,
Tu îl strânge-n braţe, tu îi fă altare,
Dulce Românie, asta ţi-o doresc.
 
Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie,
Tânără mireasă, mamă cu amor!
Fiii tăi trăiască numai în frăţie
Ca a nopţii stele, ca a‘ zilei zori,
Viaţa în vecie, glorii, bucurie,
Arme cu tărie, suflet românesc,
Vis de vitejie, fală şi mândrie,
Dulce Românie, asta ţi-o doresc!

Mihai EMINESCU – 02 Aprilie 1867
(apărută în Revista Familia) 

Weber (CSU), candidatul principal 
pentru funcția de Preşedinte al Comisiei 
Europene de la Bruxelles (în locul lui 
Jean-Claude Juncker), la alegerile din 
luna Mai 2019, care a venit împreună 
cu soția sa; Preşedintele Parlamentului 
austriac Wolfgang Sobotka, cu invitatul 
său, Preşedintele Parlamentului suedez 
Andreas Norlen, precum şi foarte multe 
personalități din viața economico-
politico-culturală din Japonia.

În partea I-a programului Concertului 
de Anul Nou 2019 al Filarmonicii vieneze 
au fost prezentate, pentru prima oară, 6 
compoziții noi – Carl Michael Ziehrer: 
Schönfeld-Marsch, op. 422, Josef Strauß: 
Transactionen, Walzer, op. 184, Josef 
Hellmesberger (Sohn): Elfenreigen, Johann 
Strauß (Sohn): Expreß, Polka schnell, op. 
311, Johann Strauß (Sohn): Nordseebilder, 
Walzer, op. 390, Eduard Strauß: Mit 
Extrapost, Polka schnell, op. 259.

În partea  a II-a a Concertului, au 
fost prezentate 20 de creații celebre ale 
renumiților Johann Strauß (fiul), Eduard 
Strauß, Josef Strauß şi Josef Hellmesberger 
(fiul), Johann Strauß (tatăl), dintre care 
amintim: An der schönen blauen Donau, 
Walzer, op. 314, Opern-Soiree, Polka 
française, op. 162, Transactionen. Walzer, 
op. 184, Entr’acte Valse, Radetzky-Marsch, 
op. 228 cu care s-a încheiat, în repot de 
aplauze, minunatul Concert de Anul Nou.

Pentru Neujahrskonzert 2020 der 
Wiener Philharmoniker se pot face 
rezervări de bilete între 01 şi 28 febreuarie 
2019, la prețuri între 35 € şi 1.090 €. La 
Concertul de Anul Nou 2019, s-a vândut, 
în final, la bursa neagră (ilegal!), un bilet 
chiar la prețul de 9.392 €! 

Agnes-Maria ORBAN
Mihai ANTHONY
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Mortes ist ein junger, schöner und 
mutiger mittelalterlicher Ritter  
der den moralischen Prinzipien,  

treu bleiben will. 

Das Werk richtet sich an ein breites 
Publikum, besonders aber  

an jugendliche Leser und Liebhaber 
von Fantasy Romanen.

DISPONIBILĂ PE AMAZON

Jurnalistul Mihai ANTHONY, Soprana Zita 
KALAKATRONI, Dirijorul Mag. Karl KORAK

În celebra Sală de Concerte WIENER 
MUSIKVEREIN – de unde se transmite, 
în prima zi a Noului An, în întreaga 
lume, tradiționalul Neujahrskonzert 
der Wiener Philharmoniker (cel de-al 
79-lea Concert, sub bagheta dirijorului 
german Christian Thielemann, va fi 
prezentat, în ziua de 01 Ianuarie 2019) 
– a avut loc, în ziua de Sâmbătă, 22 
Decembrie, CONCERTUL de Crăciun 
2018,organizat la Viena de talentata 
soprană Zita KALAKATRONI.
Cei aproape 3.000 de spectatori veniți la 

Concertul de Crăciun 2018 din toate colțurile 
lumii – România, Germania, Ungaria, Rusia, 
Anglia, Grecia, America, Australia… – au 
fost entuziasmați de calitatea interpretativă 
şi talentul celor 43 de membri ai Corului şi 
41 de instrumentişti, plus 4 experimentați 
cimpoieri scoțieni, din orchestra dirijată 
de Mag. Karl KORAK, care au prezentat un 
program muzical ales cu deosebit bun gust.

Programul a cuprins compoziții celebre 
precum: A Christmas Festival de Leroy 
Anderson, Hark, the Herald Angels de 
Mendelssohn Bartholdy, Hallelujah de 
Leonard Cohen, Handel Arrival of the Queen 
of Sheba de G. Friederich Händel, Star of 
Bethlehem de John Williams, O Holy Night 
de A. C. Adam,We Three Kings de J. H. 
Hopkins Jr., Ave Maria de Franz Schubert 
(solistă Zita KALAKATRONI), German 
Dance Nr. 3 de W. A. Mozart…

Concertul s-a încheiat cu melodia Stille 
Nacht, Heilige Nacht, compusă în urmă cu 
200 de ani de Franz Xaver Gruber, pe versurile 
lui Joseph Mohr… Cântat pentru prima oară 
în urmă cu 200 de ani, în micuța Biserică din 
localitatea Oberndorf bei Salzburg, Eternul 
Lied Stille Nacht, Heilige Nacht, a fost tradus 
în peste 50 de limbi, este interpretat anual, 
în întreaga lume, cu ocazia Sărbătorilor de 
Crăciun şi este recunoscut de UNESCO 
drept moştenire culturală spirituală a Staului 
austriac.

Organizatoarea Concertului, excelenta 
soprană Zita KALAKATRONI a fost steaua 
care a strălucit în această seară, pe scena de la 
WIENER MUSIKVEREIN.

Născută în România (Siebenbürgen), Zita 
E. Stefan(Kalakatroni),a urmat,începând 
de la vîrsta de 8 ani, studii muzicale / canto 
cu Prof. Szilagyi Zsolt şi a participat de 
timpuriu la diferite Festivaluri. Din anul 
1990 s-a stabilit în Austria, unde şi-a putut 
îndeplini visul din copilărie de a cânta ca 
solistă într-o mare orchestră. La Viena şi-a 
continuat studiile în mai multe domenii: 
Medicină – Psychotherapie Propädeutikum, 
Masterstudium în Marketing şi 
Eventmanagement, Studii musicale 
laRichard Wagner Konservatorium– Gesang. 
În anul 1996 s-a căsătorit cu Dr. med. I. 
Kalakatroni, are o viață de familie fericită şi 
doi băieți mununați.

Soprana Zita KALAKATRONIM.A. 

vorbeşte fluient mai multe limbi: maghiara, 
germana, româna, engleza, este, din anul 
2013, Manager al orchestrei „Vienna Strauß 
Philharmonic Orchester“, iar din anii 
2014/2015 a înființat şi conduce „Vienna 
Imperial  Philharmonics“ – una dintre cele 
mai bune orchestre pentru muzică clasică 
şi muzică de film, orchestră din care fac 
parte muzicieni renumiți de la ansambluri 
vieneze şi internaționale, precum Wiener 
Philharmoniker, Vereinigte Bühne Wien, 
Wiener Mozart Orchester. Managerul şi 
dirijorul orchestrei este Mag. Karl Korak.

Soprana Zita KALAKATRONIa organizat 
diferite Concerte de caritate – la Spitalul de 
copii ST.ANNA din Viena, pentru sprijinirea 
cercetărilor în domeniul cancerului şi 
ajutorarea copiilor străzii din Romînia şi 
Brazilia, precum şi alte Concerte muzicale 
deosebite: la WIENER MUSIKVEREIN,în 
2017 –Christmas Concert with Vienna 
Imperial Philharmonics, în 2018 –
Neujahrkonzert with Vienna Imperial 
Philharmonics, în 2018 –Christmas Concert 
with Vienna Imperial Philharmonics.

După turneele reuşite din Rusia: în anul 
2017: Irkutsk-Tomsk-Kemerovo-Novosibirsk- 
Ekaterinburg-Tula-Moscow etc., în anul 2018: 
Kaliningrad-Smolensk-Podolsk-Dubna-
Kazan-Samara-Moscow etc., urmează în 
luna Martie 2019: St.Petersburg-Moscow, etc.

Visurile sopranei Zita KALAKATRONI 
devin, pe zi ce trece, realitate. În noul an 

2019 doreşte să realizeze un Album solo, cu 
orchestra, să pregătească şi alte Concerte 
deosebite, proiecte care implică o muncă 
asiduă, multă responsabilitate, competență, 
dragoste pentru răspândire aculturii în 
lumea iubitorilor de artă.

SopranaZita KALAKATRONI este o 
personalitate artistică de excepție – talentată, 
inteligentă, competentă, dotată cu o mare 
capacitate de muncă şi cu multăi maginație 
creatoare – o artistă genială, care ne 
reprezintă cu cinste în lume şi despre care, 
cu siguranță, se va mai vorbi şise va scrie 
laudativ şi în zilele, lunile, anii care urmează.

Corespondență de la Viena:
Agnes-Matia ORBAN, 

Mihai ANTHONY

Cronica muzicală

CONCERTUL de Crăciun 2018, organizat la Viena 
de soprana Zita KALAKATRONI



Institutul Cultural Român
Bruxelles BOZAR ºi ULB au
organizat  în 9 februarie a.c., la
BOZAR, proiecþia filmului Pãdurea
spânzuraþilor de Liviu Ciulei (1964),
pelicula care a primit prima
distincþie la Cannes pentru regie,
pentru România (1965). Istoricul de
artã Adrian Silvan-Ionescu, istoricul
ºi criticul de film Bujor T. Rîpeanu,
istoricul de film Marian Þuþui ºi
istoricul de film Dominique Nasta
au susþinut dezbateri în cadrul mesei
rotunde cu titlul „Filmul Pãdurea
spânzuraþilor r.: Liviu Ciulei, reper
pentru filmografia românã în
contextul modernitãþii europene“
care au precedat proiecþia.

Prelegerile Pãdurea spânzuraþilor
– oglinda marelui rãzboi, susþinutã
de Adrian Silvan-Ionescu, Românii
transilvãneni în armata austro-
ungarã din Primul Rãzboi
Mondial, susþinutã de Bujor T.
Rîpeanu ºi Primul mare succes
românesc la Cannes, susþinutã
de Marian Þuþui au fost însoþite de
proiecþii ale imaginilor din timpul
filmãrilor ºi ale celor care l-au
inspirat pe Liviu Ciulei sã le redea pe
peliculã. Dezbaterea a cuprins ºi
prezentarea cãrþii Pãdurea

spânzuraþilor, oglindã a Marelui
Rãzboi: 50 de ani de la premierã,
100 de ani de la subiect. Dominique
Nasta a intervenit în cadrul
discuþiilor în calitate de specialist a
moderat dezbaterea ºi sesiunea de
întrebãri-rãspunsuri.

Evenimentele a avut loc
încadrul programului-cadru “1918
European Dreams of Modernity. 100
years on.“ – cea mai amplã
manifestare multidisciplinarã inter-
naþionalã organizatã de BOZAR în
parteneriat cu statele central ºi est
europene în anul Centenarului.
Proiectul este realizat cu suþinerea
Centrului Naþional al
Cinematografiei Române (CNC), al
Arhivei Naþionale de Film a
României (ANF) ºi a Institutului de
Istoria Artei „G. Oprescu“ al
Academiei Române (IIA).

Este de menþionat cã : « Pãdurea
spânzuraþilor poate sta, cu cinste,
alãturi de alte filme din aceeaºi
familie, precum « Nimic nou pe
frontul de vest »de: Lewis Milestone
(1930), « Westfront1918 » de: Georg
Wilhelm Pabst (1930), « Wings » de:
William Wellman (1927),Þ Iluzia
cea mare » de Jean Renoir (1937)
ºi « Cãrãrile gloriei » de: Stanley

Kubrick (1957) » dupã cum a
declarat Adrian-Silvan Ionescu.

„Deºi Ion Popescu-Gopo a primit
Palme d`Or pentru scurtmetraj la
Cannes încã din 1957 pentru desenul
sãu animat Scurtã istorie, cinemato-
grafia româneascã a dobândit o
deplinã recunoaºtere internaþionalã
la jumãtatea anilor ºaizeci, într-o
perioadã de liberalizare care a urmat
plecãrii trupelor sovietice (1958). O
astfel de liberalizare a avut punctul
culminant în 1968, când Nicolae
Ceauºescu a condamnat intervenþia
în Cehoslovacia, ºi a început sã
stabileascã relaþii privilegiate cu
Occidentul. Spre deosebire de alte
þãri comuniste, în 1968, Ceauºescu a
proclamat la conferinþa scriitorilor
din acel an dreptul artiºtilor de a
avea o «diversitate de stiluri», ceea
ce a însemnat, de fapt, renunþarea la
«realismul socialist» ca unicã
tendinþã artisticã acceptatã. Deplina
consacrare a filmului românesc
avusese loc însã în 1965 datoritã lui
Liviu Ciulei care obþinuse
cu Pãdurea spânzuraþilor premiul
pentru regie la Cannes, adaptând
pentru ecran romanul omonim al lui
Liviu Rebreanu (1922). “, a
argumentat Marian Þuþui pentru ICR
Buxelles.

Una dintre capodoperele
cinematografiei româneºti, despre
care mulþi au auzit, dar puþini îi
cunosc valoarea, Pãdurea Spân-
zuraþilor (RO, 1964, 158’, O.V., st.
EN), este o ecranizare a romanului
omonim al scriitorulu Liviu
Rebreanu (1855-1944). Filmul a fost
realizat de reputatul regizor Liviu
Ciulei, acesta alegând în rolul
principal, cel al locotenentului
Apostol Bologa, pe tânãrul (pe
atunci) actor Victor Rebengiuc, rol
care l-a consacrat pe acesta în lumea
cinematografului. Distribuþia este
completatã de însuºi regizorul Liviu
Ciulei (în rolul lui Klapka), actriþa
Ana Széles (Ilona) ºi ªtefan

Ciubotaraºu (Petre). Filmul spune
povestea dificilã a unui etnic român
care, ajuns în armata austro-ungarã,
refuzã sã lupte împotriva
conaþionalilor sãi ºi se confruntã cu
pedeapsa cu moartea. Primul Rãzboi
Mondial. Este 1916 ºi Transilvania,
o regiune cu populaþie mixtã, în care
românii sunt majoritari, este încã
parte a Imperiului Austro-Ungar.
Statul independent român declarã
rãzboi Austro-Ungariei, o
confruntare care se va încheia cu
preluarea Transilvaniei de cãtre
România în 1918. Angajarea
României în rãzboi ridicã o serie de
dileme morale pentru Apostol
Bologa (Victor Rebengiuc), un tânãr
locotenent de etnie românã care a
fost de ceva timp înrolat în armata
austro-ungarã ºi care este transferat
la luptã în regiunea populatã
majoritar de oameni de aceeaºi etnie.
Torturile morale ale lui Bologa încep
odatã cu numirea sa într-o Curte
Marþialã care condamnã un dezertor
ceh ºi trebuie sã supravegheze
executarea, o experienþã profund
tulburatoare.

În 1965, regizorul Liviu Ciulei a
primit premiul pentru cel mai bun
regizor la Festivalul Internaþional de
Film de la Cannes pentru adaptarea
scenicã a romanului lui Liviu
Rebreanu, în timp ce Ovidiu
Gologan a fost premiat pentru cea
mai bunã imagine de film la
Festivalul de la Milano. S-a
întâmplat într-un context în care
Franþa pãrea sã-ºi reia vechile
legãturi cu România, angajându-se
într-o serie de coproducþii; Festivalul
de la Cannes a fost doar unul dintre
locurile în care românii puteau sã se
distingã (în special Istoria Scurtã a
lui Ion Popescu-Gopo, care a primit
Palm D’Or pentru cel mai bun
scurtmetraj ºi premiul lui Mircea
Mureºan pentru Rãscoala, o adaptare
din 1965 a unui alt roman al lui Liviu
Rebreanu).

SURSA : http://icr.ro/bruxelles
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Proiecþia filmului “Pãdurea
spânzuraþilor”, la Bruxelles

din 6 Octombrie la Nürnberg

2019 are menirea să fie un an de referinţă 
pentru Uniunea Europeană. Brexitul, 
cu sau fără acord, lasă structura 
comunitară fără copilul teribil, Marea 
Britanie. E bine? E rău? Greu de dat un 
răspuns imediat, factual, fără emoţiile 
despărţirii. Este însă important să vedem 
ce facem cu restul familiei europene. 
Nu putem trăi în trecut şi compromite 
viitorul.

Câteva repere, la început de an, sunt 
benefice pentru cei interesaţi de dinamica 
centrifugii europene:
 -  Germania e foarte puternică şi va domina 

deschis jocurile europene în anul 2019. 
Cancelarul Merkel se va ocupa de UE, 
fiindcă doreşte şi poate. Manfred Weber 
are şansa simbolică în a întruchipa 
direcţia germană a UE prin alegerea sa 
ca Preşedinte al Comisiei Europene.

 -  Franţa are nevoie de Germania şi 
Germania are nevoie de Franţa. Doar 
împreună se poate redresa industria 
franceză, iar proiectul campionilor 
europeni e manuşa perfectă pentru un 
Emmanuel Macron sub mare presiune 
internă. Iar Franţa poate să preia liniştită 
conducerea apărării europene după 
plecarea britanicilor…

 -  E nevoie de o viziune îndrăzneaţă a 
viitorului european, dar acest proiect 
e bine să fie comunicat şi implementat 
de cei aflaţi la butoanele decizionale. 
Cel mai plauzibil pol de putere actual 
este binomul Merkel-Macron, în jurul 
căreia gravitează diverse guverne de ţări 
europene şi coaliţii docrinare.

 -  EPP-ul este partidul care va domina 
Parlamentul European şi după alegerile 
din 26 mai 2019, dar are nevoie de o 

reîmprospătare, redefinire. Creştin-
democrat? Patriotic? Familie? Docrină 
sau pol de putere? Să nu uităm că EPP are 
o problemă mare în ţările fondatoare, mă 
refer la Franţa, Italia, dar şi la situaţiile 
din Olanda sau Belgia…

 -  Dilema stângii europene e enormă. În 
Germania nu are loc din cauza politicilor 
sociale ale actualului cancelar, în Franţa 
e haos total după Hollande, în Italia nu 
se regăseşte după momentul de glorie 
“Renzi 2014”, iar în Spania, deşi la putere, 
e multă volatilitate. Poate e nevoie să 
redefinim Stânga. Social-democraţi? 
Socialişti? Comunişti? Stânga sau Stânga 
Radicală? Greu…

 -  Liberalii sunt o forţă pro-europeană, 
chiar federalistă la nivel european, dar 
este suficient pentru a intra în jocul 
marilor decizii europene?

 -  Lumea mizează pe Verzi… mai ales că 
europenii doresc continentul european 
să fie “campion mondial al mediului 
curat”. Da, ideea prinde şi are impact, 
dar realitatea politică este alta… multe 
ţări europene nu au nici un eurodeputat 
verde şi situaţia nu se va schimba enorm 
nici în mai 2019.

 -  Forţele anti-europene vor câştiga 
teren la viitoarele alegeri europene. Cu 
siguranţă vom avea reconvertiri politice 
mai ataşate de pragmatismul patriotico-
naţionalist decât de proiectul european. 
E greu însă să ieşi din spirala negativă 
atâta timp cât marile teme europene 
sunt migraţia, securitatea, terorismul, 
apărarea, chiar şi fake news… 

 -  Trebuie readuse în spaţiul public 
teme europene positive, precum piaţa 
internă, bugetul euro, competitivitatea 
companiilor europene, locurile de 

muncă, pieţe deschise, standarde 
ecologice, digitalizare.

 -  Instituţiile europene nu sunt perfecte, 
şi e loc pentru mai multă conectare cu 
cetăţenii, dar fără doar şi poate sunt 
exemple pentru alte continente. Să 
privim şi partea plină a paharului…

 -  Calibrarea fină a viziunii europene este 
crucială în anul 2019. O ambiţie fără 
margini poate să fie însă un bumerang, 
aşa cum a fost proiectul constituţiei 
europene din 2005. Dar nici o reîncălzire 
a tocăniţei europene nu poate să fie 
răspunsul aşteptat de cetăţeni. Viziunea 
trebuie să abordeze chestiuni practice, 
nu doar cele legate de valori. Riscăm să 
avem forţe anti-sistem european care 
vin cu mesaje clare şi eficiente.

 -  Un gând bun, la final, Preşedinţiei 
româneşti a Consiliului UE! Mult succes 
mai ales în pregătirea Summit-ului de la 
Sibiu axat pe viitorul UE!

Dan LUCA / Bruxelles
Sursa: https://casaeuropei.blogspot.com

Pol de putere în 2019 Dedicații literare 
– poezie românească 

–  de la Mihai EMINESCU,  

la poeții anului 2019 –

Dar, de Anul Nou
– soției mele dragi, Agnes –

 În încleştarea dintre ieri şi azi,

 Când Cercul unui An

 Se sparge-n fulgere,

 Mă doresc alergând –

 Cerb de raze –

 Să potolesc vânturile

 Și să adun nestematele ploii

 Pentru cununa ta de sărbătoare.

 Am înmănuncheat glasul Îngerilor

Și mi-am adăpostit Dorurile

 În palatele de cleştar

 Ale Veşniciei

 Pentru a-ţi putea spune:

 – Primeşte-le iubito,

 Este micul meu Dar

 De Anul Nou!

Mihai ANTHONY,  

01 Ianuarie 2019 

(din volumul de poezii „Tainele iubirii”) 
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La noi se vorbeste:

Kopie     /  

Sepci / Tricouri

Reclama Auto / Vitrina

Cani

Postere / Plakate /Tablouri pe panza

Werbeagentur Gerhardt Eugen Kamp

Copyshop Papierus 01728902005

Gerhardt

Seit 1992

Werbeagentur

Tel:   0911-673571 www.gerhardtwerbeagentur.de

Rothenburger Str. 132   90439 Nürnberg   

Tel: 0911-673571  &  0911-65678605

Luni - Vineri   9:00 - 17:00 
Perinute

Aceste rânduri m-au deter-
minat să vă scriu câteva idei din 
ceea ce fac eu, să vă relatez ceea 
ce doresc să fac, iar nu în cele din 
urmă, să vă mobilizez şi motivez 
de a vă alătura echipei mele.

Nu sunt o ființă perfectă, am 
ca toți oamenii defectele mele, 
greşesc, dar asta nu înseamnă că 
nu trebuie să merg mai departe. 
De când mă ştiu, încă de ăe la 
vârsta de 6- 7 ani îmi făceam 
grupul meu de prieteni, unde 
aproape întotdeauna era, aleasă 
ca lider. Aşa am început să fac 
lucruri frumoase în cartierul 
meu, să am grijă se straturile de 
flori din fața blocului, să nu las 
copii să calce sau să rupă florile, să 
fiu pacifista din parcul unde copii 
se jucau, întotdeuna băgându-mă 
între cei care se certau pentru 
a-i linişti, iar cel mai frumos 
lucru pe care mi-l amintesc, 

este acela care eu - o puştoaică 
de 9-10 anişori, strângeam flori 
de câmp, confecționam din ele 
coronițe şi buchețele, pe care 
le dăruiam îndrăgostiților care 
erau pe băncile din parcurile din 
zona unde am copilărit, oraşul 
Moineşti.

Apoi, pe la vârsta de 11-12 
ani, făceam altceva. Banii pe 
care îi primeam de la străbunici 
îi strângeam, apoi mergeam 
duminica la biserică, cumpăram 
lumânări şi le aprindeam la 
mormintele care, credeam eu, 
sunt părăsite. Le făceam curat, 
plantam flori şi le aprindeam 
lumânări. Nu m-a învățat nimeni 
să fac acest lucru, nici măcar nu 
ştiu de ce făceam, doar pnetru 
faptul că aşa simțeam.

Mai târziu, când am început 
să fac naveta spre liceu,  care 
atunci se numea Liceul Industrial  

CFR din Piatra Olt, zilnic mă 
trezeam la ora 4.30, mergeam 
câțiva kilometri (vreo trei) pe jos 
pentru a ajunge la gară şi luam 
trenul de la Râmnicu Vâlcea 
pentru a ajunge la şcoală. Aşa 
mi-am petrecut cei patru ani de 
liceu, într-o navetă zilnică, care 
începea cu ora 4 dimineața şi 
ajungeam la ora 16:30 după masă. 
Învățam în tren, îmi făceam 
temele tot în tren, iar seara, la ora 
20:00 maximum (imediat după 
ce se terminau desenele animate 
– zâmbesc când îmi amintesc), 
adormeam.

În acest interval de patru ani, 
am cunoscut mii de persoane cu 
care am interacționat, învățând 
apoi să simt omul. A fost o 
experiență frumoasă, un pic cam 
grea pentru un copil de 14 ani, 
dar ajunsă la vârsta maturității, 
după cei patru ani de navetă, mi-
am dat seama că aceşti ani m-au 
călit şi pregătit pentru viață. Nu 
am fost un copil care să le am 
pe toate. Din contra, au fost zile 
când stăteam cele 12 ore doar 
cu o pâiine (cumpărată caldă 
de la brutăria de lângă şcoală), 
iar când îmi permitea bugetul, 
mă răsfățam cu doi mici puşi 
în pâine. Chiar dacă nu aveam, 

tot împărțeam cu colegii mei, 
săturându-mă pur şi simplu 
atunci când îi vedeam pe ei 
fericiți.

Nu m-am oprit aici, anii ce au 
urmat, mi-am dedicat o parte din 
viață făcând acelaşi lucru pe care 
îl făceam când eram mică, dar de 
această dată, la Râmnicu Vâlcea, 
unde m-am mutat. Am continuat 
a merge la biserică cât mai des, 
am avut grijă de mormintele 
părăsite, iar într-un timp am 
şi cochetat cu ideea de a merge 
la o Mânăstire. Lucru pe care 
l-am şi  făcut, prezentânu-mă la 
Mânăstirea dintr-un Lemn din 
județul Vâlcea. După o discuție 
de cțteva ore, măicuța de acolo 
m-a îndrumat spre şcoală. Mi-a 
spus că eu voi putea face lucruri 
mărețe ca persoană fizică, să fac 
o facultate, apoi mi-a spus o frază 
pe care nu am uitat-o niciodată. 
„Maică, eu cred că Dumnezeu a 
avut timp când te-a făcut pe tine, 
mergi după ideile tale, că sunt 
foarte sănătoase! ”

Aşa am început mai adânc 
lucrul cu oamenii, am inițiat şi  
înființat multe proiecte, iar atunci 
când am ajuns în Germania, 
acum 10 ani, am simțit că venirea 
mea în Germania are un scop, iar 

acela este de a promova românii 
şi România.

Aşadar, am început acum zece 
ani prin înființarea Agenției 
de Presă, ziarul VOCEA TA 
şi Centrul Cultural Româno-
German. Nu puține au fost 
activitățile organizate de mine în 
aceşti ani, iar în acest moment, 
după zece ani de muncă asiduă, 
mă pot bucura de rezultate. 
Oameni politici de la nivel 
internațional felicită activitatea 
şi rezuşltatele mele, se implică o 
parte din ei activ în ceea ce fac, 
lăudând în acelaşi timp, românii 
şi implicit, România. 

E un început! Unul la care acum 
zece ani am sperat, ca numele nos-
tru, al românilor să fie din ce în ce 
mai des pronunțat, în sens pozitiv. 
În afara olimpicilor, sportivilor şi 
a inventatorilor români, consider 
că TOȚI avem această misiune, de 
a face lucruri mărețe, unde nația 
noastră să fie promovată.

Nu mă voi opri aici, voi continua 
cu munca, cu promovarea româ-
nilor şi a României şi sunt 
sigură că vom avea parte de tot 
respectul pe care NOI, ca români 
îl merităm!

Ionela van Rees-Zota

Dis de dimineață am primit un mesaj, care m-a inspirat să scriu 
acest material. Mesajul sună aşa: „Bună dimineața, scumpa mea, 
ieri radiai, să ramâi așa frumosă mereu, nu am vrut să îți deranjez 
spiritul aseară, te-am lăsat în sfera ta. Azi vreau să te FELICIT pentru 
reușita de a reda demnitate românilor în fața autorităților germane. 
Ești prima persoană pe care o cunosc, care a înțeles chintesența de a 
ridica românii din mocirla pribegiei. Toți se gândesc la buzunarele 
lor. TU te gândești la TOȚI. Dumnezeu să îți dea putere să duci lupta 
cât mai departe !!!” D.I.H

Totul în această viață începe cu „ceva”, apoi continuă cu misiunea care îți este de Sus dată…
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Coloana Infinitã este o operã a artistului
Constantin Brâncuºi, parte a trilogiei Ansamblului
Monumental din Târgu Jiu, compus din: ”Coloana
Infinitã”, ”Poarta Sãrutului” ºi ”Masa Tãcerii”.
Comanditara lucrãrii a fost ”Societatea Liga Naþionalã
a Femeilor Gorjene”, iar preºedinta organizaþiei,
Aretia Tãtãrescu, soþia primului ministru Gheorghe
Tãtãrescu, i-a acordat lui Brâncuºi deplinã libertate de
acþiune ºi l-a ajutat sã obþinã sprijinul financiar
necesar. Coloana are o înãlþime de 29,35 metri ºi este
compusã din 15 moduli octaedrici suprapuºi, având la
extremitãþi câte o jumãtate de modul. Cei 15 modului
(numiþi „mãrgele” de cãtre Brâncuºi) plus cele douã
jumãtãþi dau 16, numãr ce face referire la anul în care
România a intrat în Primul Rãzboi Mondial.
Jumãtãþile reprezintã jumãtatea anului, momentul în
care România a intrat în conflagraþie. Monumentul, un
stâlp funerar oltenesc stilizat, este cea mai cunoscutã
operã a lui Constantin Brâncuºi când românii sunt
puºi sã enumere operele artistului gorjean.

În anul 1934, Constantin Brâncuºi a fost invitat sã
ridice un monument întru cinstirea faptelor eroice ale

gorjenilor ºi, cu deosebire, a rezistenþei populaþiei
oraºului Târgu-Jiu, din timpul primului rãzboi
mondial. Artistul dorise dintotdeauna “sã facã ceva
pentru þarã”, aºa încât a acceptat bucuros comanda,
socotind-o un punct culminant în cariera sa. În
februarie 1935, Brâncuºi îi scrie Militei Petraºcu –
fosta sã elevã, cea care o sfãtuise pe Aretia Tãtãrescu,

sã i se adreseze – cã este “ca un ucenic în ajun de a
deveni calfã, aºa cã propunerea nu putea sã cadã mai
bine”. Brâncuºi a avut de multe ori intenþia sã ridice
monumente de for public, dar – cu excepþia
ansamblului de la Târgu-Jiu - nici unul din proiectele
sale nu s-a materializat. Brâncuºi a hotãrât cã la Târgu-
Jiu o “Coloana Infinitã” de mari dimensiuni era cel
mai potrivit monument pentru comemorarea eroilor
cãzuþi în rãzboi. Perioada în care s-a elaborat ºi realizat
monumentul coincide în mare cu durata guvernãrii
liberale, o perioada de înflorire economicã,
prosperitate ºi creativitate.

Brâncuºi a cerut ca de toate aspectele tehnice ale
realizãrii monumentului sã se ocupe o persoanã în
care avea deplinã încredere: tânãrul ªtefan
Georgescu-Gorjan. Acest tânãr era inginer-ºef ºi
adjunct al directorului la Atelierele Centrale Petroºani
din cadrul Societãþii “Petroºani”. Conducea biroul de
proiectare, turnãtoria ºi laboratoarele ºi cunoºtea foarte
bine forþa de muncã. Societatea “Petroºani” avea
capital liberal, iar directorul general, Ioan Bujoiu, era
un membru marcant al PNL ºi ministru în cabinetul

Tãtãrescu. La cererea premierului, societatea a fost de
acord sã suporte costul execuþiei ºi montãrii
monumentului, precum ºi sã asigure personalul
calificat.

Sculptorul a constatat cu plãcere cã tânãrul
inginer îmbinã temeinica pregãtire profesionalã cu
bunã cunoaºtere a limbilor strãine fiind cu aplecare
spre filosofie, istorie, literaturã ºi artã. ªtefan
Georgescu-Gorjan era conºtient de genialitatea
sculptorului ºi a reuºit sã-i intuiascã ideile cu privire la
“Coloana Infinitã”. Alãmirea Coloanei s-a fãcut la faþa
locului, aplicând prin pulverizare sârmã de alamã.
Aceastã tehnologie a fost utilizatã la vremea
respectivã pentru prima datã în România ºi a fost
adusã special din Elveþia. Greutatea totalã a Coloanei
(nucleu + “mãrgele”) este de 29.173 kg. La
construcþia ºi ridicarea monumentului nu au fost
accidente. Pe 27 octombrie 1938, coloana din oþel ºi
fontã fãcutã sã sprijine bolta cereascã este inauguratã
în prezenþa oficialitãþilor, oamenilor de culturã dar ºi a
persoanelor în cinstea cãrora fusese ridicatã.

Sursa: http://www.istorie-pe-scurt.ro
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Coloana infinitului - stâlp al ceruluiCentrul Cultural Român 
din Neuchâtel (CCRN) în 
colaborare cu Ambasada 
României în Elveţia, a orga
nizat pe data de 02 decembrie 
2018, la cinematograful din 
localitatea La Neuveville 
(situată pe malul lacului 
Biel/Bienne la limita 
Cantoa nelor Neuchâtel şi 
Berne) o dupăamiază dedi
cată sărbătoririi Cente na ru
lui Marii Uniri a României.

Evenimentul  a debutat la 
ora 14.00 cu discursul D-lui 
Ionuţ Băncilă preşedintele 
CCRN, urmat de intonarea 
Imnului Naţional al României, 
interpretat de distinsa soprană 
a Operei Naţionale din Cluj, 
D-na Liliana Neciu, căreia i s-a 
alăturat şi publicul numeros 
(aproximativ 150 de persoane) 
sosit la eveniment. A urmat 

un frumos discurs din partea 
autorităţilor Cantonului 
Neuchâtel reprezentate de Dl. 
Thomas Facchinetti,  consilier 
de Stat, ce deţine portofoliul 
Ministerului culturii şi integrării, 
sportului şi turismului, care a 
reamintit tuturor de  îndelungata 
şi buna colaborare pe care o are 
cu reprezentanţii CCRN-ului 
dar şi despre rapidă integrare 
a comunităţii de români, atât 
din cantonul Neuchâtel, cât şi 
din întreaga Elveţie, precum 
şi aportul lor important la 
dezvoltarea ţării.

Excelența Sa Domnul Vlad 
Vasiliu, Ambasadorul României 
în Elveția a avut un emoţionant 
discurs despre Marea Unire, 
despre dorinţa românilor de a trăi 
într-o Românie Mare. A vorbit de 
asemenea despre comunitatea 
românilor din Elveţia şi despre 
contribuţia lor, directă şi 

indirectă la dezvoltarea României 
şi la promovarea ţării noastre, a 
culturii şi tradiţiilor naţionale.

Distinsa doamnă Liliana Neciu 
acompaniată de doamna Oana 
Dinea la pian au descreţit frunţile 
românilor, dar şi ale elveţienilor 
prezenţi la acest eveniment cu 
diferite melodii din repertoriul 
românesc, dar şi cu câteva colinde 
având în vedere apropierea 
Sărbătorilor de sfârşit de an.

Discursul D-lui profesor 
Aladar Mirel Sebeni,  Director 
executiv al Institutului pentru 
Drept Internaţional al Afacerilor 
din cadrul Universităţii din 
Fribourg, ne-a introdus în 
momentul culminant al acestei 
zile şi anume în difuzarea în 
premieră, în Elveţia, a filmului 
documentar pus la dispoziţie cu 
mare amabilitate de agenţia de 
presă AGERPRES ”Marea Unire - 
România la 100 de ani”.

Filmul a avut un imens succes. 
Majoritatea publicului a ieşit din 
sală cu lacrimi în ochi.

După film a urmat un dineu 
oferit de Ambasada României 
în Elveţia şi de Centrul Cultural 
Român din Neuchâtel, unde 
participanţii au continuat 
discuţiile pe tema Marii Uniri. 

În tot acest timp invitaţii au 
putut admira operele expuse de 
pictoriţa de originine română 
Anca Sell.

La mulţi ani, România! La mulţi 
ani, români de pretutindeni!

Sărbătoarea Centenarului Marii Uniri a României în Elveţia

De la stânga la dreapta Liliane Broillet 
(prima preşedintă a CCRN), Staicu 

Beatrice, Staicu Nicolae (CCRN), Staicu 
Emilia (CCRN),Excelența Sa Domnul 
Vlad Vasiliu , Ambasadorul României 

în Elveția



ianuarie - februarie 2019 Pagina 17Ziar distribuit în Austria, Belgia, Germania, Elveţia, Franţa şi Olanda

„Arheologii au astăzi la dispoziţie 
aparate care le pot arăta ce se află 
în fiecare strat de zece centimetri 

de pământ, până la o adâncime 
considerabilă”

– Sunteţi de acord ca arheologii să 
folosească detectoare de metal, aşa cum 
fac braconierii, cei ce fură comorile?

– Trebuie folosite toate metodele moderne. 
Sigur că şi acele detectoare de metale se pot 
folosi în prospecţiuni, însă arheologii au 
astăzi la dispoziţie aparate geo-magnetice 
şi geo-electrice care le pot arăta ce se află în 
fiecare strat de zece centimetri de pământ, 
până la o adâncime conside-rabilă. Aşadar, 
problema nu este tehnologia, foarte avan-
sată astăzi faţă de ce era în urmă cu 60-
70 de ani, cât dorinţa de a folosi această 
tehnologie modernă în cercetările actuale. 
Până acum, în zona cetăţilor dacice, 
arheologii români nu au folosit nimic 
din tehnologia modernă. Din păcate, au 
făcut-o braconierii…

– Noi am învăţat la şcoală că la 
Sarmizegetusa a fost capitala Daciei, 
dvs. spuneţi că a fost în sud şi a migrat de 
acolo către Munţii Orăştiei…

– Sigur că Sarmizegetusa a fost capitala 
regatului dacic. Însă Complexul de la Gră-
diştea, din Munţii Orăştiei, s-a dezvoltat 
numai după sec 1 înainte de Hristos, aşadar, 
este o dezvoltare după existenţa centrelor 
puternice din sud, şi acest fapt poate să fie 
conectat cu romanii, în special în timpul 
dintre anul 10 î.H şi anul 6 d.H, când sunt 
campaniile importante ale romanilor la 
nord de Dunăre. Este o perioadă în care, 
după cum arată studiile, toate fortificaţiile 
şi aşezările au cedat sau au dispărut în 
Oltenia şi Muntenia. În aceeaşi perioadă, 
şi zonele din Banat sau Crişana au început 
să dispară, şi atunci e firesc să ne întrebăm 
unde s-a dus populaţia din aceste regiuni. 
Cred că toate aceste populaţii s-au retras 
în Munţii Carpaţi, pentru că acolo erau 
în siguranţă. Şi această perioadă coincide 
cu o explozie a dezvoltării în Munţii 
Şureanu. De la un moment la altul, am 
văzut schimbarea densităţii populaţiei 
în aceste locuri. A fost o migraţie masivă 
către Transilvania. A fost căutarea unui loc 

sigur pentru aceşti oameni, dar au contat 
şi resursele din zonă – aurul, cuprul şi mai 
ales fierul fiind foarte importante.

– Sunt surprins să văd cât de bine sunteţi 
informat despre realităţile româneşti…

– Vin destul de des în România, pentru 
a dialoga cu cercetătorii români. Anul 
acesta am fost la o conferinţă unde am 
fost mirat să aflu că arheologii de la 
Sarmizegetusa au săpat anul acesta… trei 
gropi, de 2 pe 3 metri. Care de altfel mai 
fuseseră săpate în 1805, de oamenii fiscului 
austriac, în acelaşi loc! Dacă se cercetează 
în felul acesta, cu siguranţă nu vom afla 
nimic nou despre daci prea curând. La 
conferinţă am discutat despre realitate şi 
ficţiune în arheologia românească. Din 
păcate, în ciuda invitaţiei, celor ce sapă la 
Sarmizegetusa le-a fost interzis să vină la o 
astfel de conferinţă! Îmi pare rău de această 
lipsă de deschidere la dialog. Domnul 
Gelu Florea, responsa-bilul cercetărilor 
arheologice de la Sarmizegetusa, cred că 
în curând se va retrage de pe şantier şi se 
pare că în locul sau va veni domnul Răzvan 
Mateescu. Din păcate, domnul Mateescu 
– nu doar că este un arheolog foarte slab, 
dar este şi genul de om care nu acceptă 
păreri sau idei diferite de ale domniei sale. 
Într-o conferinţă la Cluj, după ce mi-am 
expus punctul de vedere, mi-a strigat că 
sunt un eretic… Să sperăm că în cercetarea 
dacilor o să fie loc pentru dialog, pentru 
o arheologie modernă şi, poate, printr-o 
misiune internaţională, o să scoatem 
la lumină istoria veche a românilor şi a 
Europei.

Cătălin Manole 
Sursa: http://www.formula-as.ro

KARL STROBEL: 

”La Sarmizegetusa e nevoie de un proiect internaţional” (II)

– Într-un interviu pe care i l-am luat 
anul acesta, la Klagenfurt, în Austria, 
profesorul Karl Strobel s-a declarat 
dezamăgit de ritmul lent al săpăturilor de 
la Sarmizegetusa Regia, cât şi de nivelul 
de profesionalism al arheologilor care 
ar trebui să dezlege misterul moştenirii 
dacice. Cât de justificată este atitudinea 
domniei sale?

– Profesorul Karl Strobel nu este 
singurul critic al echipei de arheologi de 
la Sarmizegetusa Regia, dar este printre 
primii şi, totodată, cel mai incisiv dintre 
cercetătorii care au arătat că situaţia 
acestui sit este revoltătoare. Arheologul 
britanic Kris Lockyear insista, acum 
aproape 15 ani, să se publice cu maximă 
prioritate toate rapoartele complete de 
săpătură din acest sit – lucru care nu s-a 
întâmplat până acum, iar mai recent, 
cercetătorul clujean Coriolan Opreanu a 
criticat foarte dur metodele de cercetare 
utilizate la Sarmizegetusa Regia. De fapt, 
nu sunt puţini cei care dezaprobă metodele 
şi ritmul de lucru din acest sit, însă nu toţi 
au curajul să o spună deschis.

– Fundaţia Dacica, al cărei preşedinte 
sunteţi, se află chiar la Piatra Roşie, unul 
dintre siturile dacice cele mai importante 
din Munţii Şureanu. Sunt cercetările 
arheologice de acolo slabe cali-tativ, aşa 
cum declară domnul profesor Strobel?

– Ştiu că este greu de crezut, dar 
cercetările de la cetatea Piatra Roşie chiar 
au rămas la nivelul anului 1949. Nu s-a 
mai făcut mare lucru de atunci.

– Avem o moştenire istorică şi culturală 
excepţională, de o importanţă atestată prin 
statutul de monument UNESCO al acestor 
cetăţi dacice. De ce credeţi că nu se reuşeşte 
cercetarea lor temeinică şi punerea lor în 
valoare?

– Cred că tot „moştenirea” e cuvântul-
cheie în această problemă. Există o 
puternică tradiţie instituită şi cultivată 
de şcoala clujeană, de a ţine aceste situri 
sub un monopol ştiinţific. La iniţia-tiva 
lui C. Daicoviciu, în 1955 a fost creată o 

rezervaţie arheologică numită „Cetăţile 
dacice din Munţii Orăştiei”, care acoperea 
câteva sute de kilometri pătraţi şi includea 
cetăţile Sarmizegetusa Regia, Costeşti-
Cetăţuie, Costeşti-Blidaru şi Piatra Roşie, 
dar şi fortificaţiile izolate şi aşezările 
din preajma acestora. Rezervaţia a fost 
desfiinţată în 1990, odată cu abrogarea 
vechii legi a mo-numentelor. Totuşi, 
colectivul de la Cluj solicită şi obţine an 
de an de la Ministerul Culturii o uni-că 
autorizaţie de cercetare pentru tot acel 
ansamblu, care nu mai există legal, dar în 
felul acesta se menţine monopolul asupra 
întregii zone. Evident, această echipă nu 
poate face faţă unui şantier atât de mare 
şi de complex, dar nici nu dă semne că ar 
dori să colaboreze cu alte echipe din ţară 
sau din străinătate. Prin urmare, se sapă 
foarte puţin, doar în una sau două cetăţi, 
şi se publică şi mai puţin.  În momentul de 
faţă, suntem încă la început cu cercetările 
la aceste cetăţi şi sunt convinsă că marile 
surprize abia de acum încolo vor veni.

Aurora Peţan – Cercetătoare, istoric, preşedinte al Fundaţiei Dacica

„Ştiu că este greu de crezut, dar cercetările de la cetatea Piatra Roşie 
chiar au rămas la nivelul anului 1949”
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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 



Ambasadorul României la
Haga a avut o întâlnire cu delegaþia
Asociaþiei Municipiilor din
România condusã de Robert Sorin
Negoiþã, preºedinte al asociaþiei ºi
primar al sectorului 3 al
municipiului Bucureºti, în
contextul vizitei acesteia în Olanda,
în 8 ºi 9 martie a.c., la invitaþia
Asociaþiei Municipalitãþilor
Olandeze,VNG.

Din delegaþia românã fac parte

primarii oraºelor Arad, Buzãu,
Galaþi, Slobozia, Oneºti, Roman,
Brad, vice-primarii din Piteºti ºi
Slobozia, consilieri ai primãriilor
din Râmnicu Vâlcea ºi Bucureºti,
experþi din administrate localã.

Prezenþa în Olanda a delegaþiei
române are ca principale obiective
cunoaºterea experienþei Asociaþiei
Municipalitãþilor Olandeze în
digitalizarea serviciilor furnizate
populaþiei, regenerarea urbanã,

încheierea de parteneriate care sã
sprijine promovarea bunelor
practici ºi a schimbului de
specialiºti în domenii de interes
comun precum oraºe inteligente ºi
economie circularã, transformare
urbanã, mobilitate inteligentã,
transport public, management al
deºeurilor.

Pe agenda vizitei sunt incluse
de asemenea întâlniri cu vice-
primarul oraºului Haga ºi secretarul

general al Asociaþiei Municipali-
tãþilor Olandeze, vizitarea Agenþiei
olandeze de Antreprenoriat/RVO ºi
a Platformei 31, o organizaþie
independentã care faciliteazã

interconectarea cercetãrii cu
aplicabilitatea practicã ºi politicile
urbane.

În contextul marcãrii Anului
CENTENAR ºi a împlinirii a 25 de
ani de la aderarea României la
Organizaþia Internaþionalã a

Francofoniei, Ambasada României
la Haga organizeazã, în cadrul
programului cultural “Seri muzicale
la Ambasada României”, un
concert de pian ºi vioarã susþinut de
tinerii artiºti români Anamaria
Stamp ºi Florin Negreanu, la care
delegaþia Asociaþiei Municipiilor
din România este prezentã în
calitate de oaspete de onoare. 
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Puterile binefãcãtoare ale apei limpezi, de
izvor, sunt cunoscute din cele mai vechi

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

O sursã nesecatã de sãnãtate
Pe lângã faptul cã ne potoleºte setea, apa e un

excelent întãritor al sistemului imunitar ºi un foarte
eficient detoxifiant: transportã în corp oxigen, nu-
trienþi ºi asigurã eliminarea toxinelor ºi a celulelor
moarte. Totodatã, îmbunãtãþeºte remarcabil funcþiile
cognitive, creºte rezistenþa în faþa stresului, combate
stãrile de anxietate, þine la distanþã depresiile ºi are
efect energizant pentru suflet ºi trup. În plus, previne
ºi amelioreazã o mulþime de afecþiuni, despre care voi
vorbi pe-ndelete puþin mai târziu. ªi, nu în ultimul
rând, apa contribuie la pãstrarea aspectului tineresc al
chipului ºi corpului, chiar la vârste înaintate. Este
adevãrat, aºadar! Frumuseþea, sãnãtatea, tinereþea,
inteligenþa, fericirea ºi viaþa lungã se regãsesc, toate,
într-un pahar de apã!

Elixirul vitalitãþii: apa de ploaie
Printre primii care au observat beneficiile, aproa-

pe miraculoase, ale apei asupra trupului ºi sufletului,
au fost japonezii ºi indienii. Aceºtia foloseau apa în
scop terapeutic, pentru prevenirea sau chiar tratarea
anumitor boli. Leacul bun la toate era administrat pe
stomacul gol, dimineaþa. Pe durata întregii zile se
beau 4 pahare a 160 de ml de apã proaspãtã. Unul
dintre pionierii descoperirilor ce aveau sã se facã
despre proprietãþile apei a fost inginerul francez
Marcel Violet. El a intuit existenþa a ceea ce se
numeºte astãzi apã alcalinã. În 1939, a observat
efectul uimitor al apei de ploaie asupra plantelor. ªi-a

dat seama cã, în zilele în care nu cãdea strop de ploaie,
plantele sale îºi pierdeau vitalitatea, cu toate cã el le
uda din belºug. Convins de calitãþile vindecãtoare ºi
energizante ale apei de ploaie, Violet a mers pânã într-
acolo încât ºi-a administrat apã de ploaie ca tratament,
pentru a se pune pe picioare dupã un infarct. Mai
exact, a bãut, în scop terapeutic, un litru de apã de
ploaie pe zi, timp de patru luni. Dacã apa este cea care
i-a prelungit viaþa, nu putem ºti cu exactitate. Cert este
cã Marcel Violet a trãit 87 de ani, într-o perioadã în
care speranþa de viaþã la bãrbaþi era de 60 de ani.

Apa vie ºi apa moartã
Un pas înainte în domeniu l-au fãcut chimiºtii,

care au descoperit cã existã, într-adevãr, douã tipuri
de apã, ce se pot obþine prin electrolizã (proces de
separare a ionilor pozitivi/negativi dintr-o substanþã).
Mai exact, apa vie - alcalinã sau bazicã - cu efect pozi-
tiv ºi stimulator, ce se obþine la polul negativ (catod),
sau apa de ploaie a lui Violet, ºi apa moartã - acidã, cu
efect negativ ºi distrugãtor, ce se obþine la polul
pozitiv (anod). ªi aºa a apãrut noþiunea de pH
(potenþialul de hidrogen) - mãrimea chimicã ce
mãsoarã caracterul acid (pH 0-7) sau bazic/alcalin
(pH peste 9) sau neutru (pH 7) al apei. Vom vedea
imediat ºi cum se poate prepara aceastã apã vie, alca-
linã, foarte simplu, acasã. Dar ºi apa acidã are be-
neficiile ei, în anumite situaþii.

Ce boli se duc ca pe apã... cu apã
Apa cea bunã la toate, lichidul inodor, incolor ºi

insipid (fãrã gust), ce conþine doar doi atomi de
hidrogen ºi unul de oxigen ºi se gãseºte pe toate
drumurile - desigur, dacã nu locuim în deºert -
previne ºi chiar vindecã o mulþime de boli.

Iatã cum se pot ameliora cu apã doar câteva
dintre cele mai frecvente ºi supãrãtoare afecþiuni.

Infecþii respiratorii
* Amigdalitã, laringitã - se face gargarã de 5 ori

pe zi cu apã acidã, apoi se bea apã alcalinã din belºug.
* Dureri în piept, cauzate de rãcealã - se maseazã

zona dureroasã cu apã acidã, timp de 10 minute, apoi
cu apã alcalinã.

* Gripã. Rãcealã - se beau 200 de ml de apã al-
calinã seara, înainte de culcare, timp de câteva zile.

* Guturai de fân - se bea un litru de apã alcalinã
pe zi, pânã ce efectele supãrãtoare dispar.

Dureri
* Dureri ale încheieturilor - se beau 100 ml de

apã acidã, timp de douã zile, de 3 ori pe zi.
* Dureri de cap - se beau 100 de ml de apã acidã.
* Dureri de dinþi - se clãteºte cavitatea bucalã cu

apã acidã.
* Dureri musculare - se bea apã alcalinã, de

câteva ori pe zi.
* Dureri cauzate de hemoroizi - se beau 250 ml

de apã alcalinã, din 4 în 4 ore.
Afecþiuni frecvente
* Constipaþie - se bea apã alcalinã.
* Arsuri la stomac - se bea apã alcalinã, câte 100

ml, de câteva ori pe zi.
* Diaree - se beau 200 ml de apã acidã, de douã

ori pe zi.
* Rãni ºi zgârieturi - se spalã zona afectatã cu

apã acidã.
* Alergii - se consumã un litru de apã alcalinã pe

zi.
* Arsuri - se pun comprese cu apã acidã ºi se lasã

10 minute pe locul afectat. Se spalã apoi zona cu apã
bazicã.

* Prostatã mãritã - se beau 100 ml de apã
alcalinã, de 4 ori pe zi, timp de una-douã sãptãmâni.

Afecþiuni mai grave
În cazul în care suferiþi de una dintre urmãtoarele

boli, consumul regulat de apã alcalinã poate aduce
ameliorãri semnificative ale stãrii de sãnãtate. Se va
bea în cantitãþi cât mai mari, de cel puþin 1-2 litri pe
zi. Desigur, consumul de apã nu exclude, în niciun
caz, tratamentul recomandat de medicul specialist!

Afecþiuni ale rinichilor, afecþiuni ale ficatului,
artritã, hemoragii, hipertensiune, probleme circu-
latorii, osteoporozã, psoriazis. Se spalã zona afectatã
cu apã acidã ºi se bea apã alcalinã. Diabet, boli

degenerative (Alzheimer), cancer.
Afecþiuni ce ºtirbesc frumuseþea
* Acnee - se spalã faþa cu apã acidã, apoi se

clãteºte cu apã alcalinã.
* Coºuri - se bea 1 litru de apã alcalinã pe zi.
* Dermatitã, inflamaþii - se clãteºte zona afectatã

cu apã acidã, apoi cu apã alcalinã. În cazul infla-
maþiilor, se pot pune comprese cu apã alcalinã pe zona
afectatã.

* Pierderea pãrului - se clãteºte timp de 10 minute
cu apã acidã, apoi 5 minute cu apã alcalinã.

În plus, consumul regulat de apã menþine pielea
proaspãtã, elasticã, strãlucitoare ºi previne îngrãºarea.
Totodatã, atenueazã retenþia de apã în organism, ce
provoacã, printre altele, neplãcutele pungi de sub ochi,
vergeturile ºi celulita.

Cum prepari acasã apã vie (alcalinã)
Apa alcalinã se poate prepara acasã, simplu ºi

rapid. Iatã de ce aveþi nevoie:
* o bandã pentru mãsurarea pH-ului (se gãseºte în

farmacii)
* 2 litri de apã. Dacã e de la robinet, trebuie în

prealabil fiartã ºi rãcitã
* o jumãtate de linguriþã de bicarbonat de sodiu
* o jumãtate de linguriþã de zeamã de lãmâie
* o jumãtate de linguriþã de sare neiodatã sau sare

de Himalaya. Se gãsesc în orice supermarket.
Mod de preparare: se amestecã ingredientele. Se

testeazã pH-ul cu banda special cumpãratã pentru acest
lucru. Dacã nu ajungeþi de la început la pH 9, adãugaþi
bicarbonat de sodiu pânã când apa devine alcalinã.
Apoi lãsaþi-o peste noapte la frigider. Se bea a doua zi,
la temperatura camerei. Atenþie! Apa trebuie pãstratã în
sticlã, nu în recipiente din plastic!

În concluzie, apa nu þine locul tratamentului re-
comandat de medic. Dar, consumatã zilnic în cantitãþi
suficiente (1,5-2,5 litri pe zi), previne o serie de boli, ne
menþine o stare de bunã-dispoziþie ºi un aspect tineresc
pânã la adânci bãtrâneþi.

Ec. IVAN MONICA-ELENA

Apa vie leac sã-þi fie!

La împlinirea a 169 de ani de la 
naşterea Luceafărului poeziei româ-
neşti, la Centrul Cultural Româno-
German din Nürnberg  a avut loc 
un eveniment de suflet, în cadrul 
căruia, prin grija acestei instituții de 
cultură condusă de doamna Ionela 
van Rees-Zota, s-a reuşit apro-
pierea de spiritul şi lumea poeziei 
eminesciene.

În semn de respect şi admirație față de 
opera poetului-nepereche, cei prezenţi 
au dorit şi au reuşit să realizeze o seară 
specială cu rememorări ale vieţii şi operei 
lui Mihai Eminescu, cu vizionări de 
filme documentare şi montaje avându-l 
ca protagonist, cu interpretări de poezii 
şi cântări-romanţe, cât şi cu răsfoirea 
plină de emoţie a manuscriselor lui 
Mihai Eminescu aflate în patrimoniul 
Bibliotecii Ion Minulescu  din cadrul 
Centrului, donate acestuia de către 
Biblioteca Academiei Române, cu aju-
torul domnişoarei Liliana Moldovan de 
la Biblioteca județeană Târgu Mureş.

Au recitat poezii ale poetului mulţi 

dintre participanţi, printre care amin-
tim nume precum Alina Arbajter,  
Mihai Zlat sau Liviu Valenaş. Ionela 
van Rees-Zota a recitato poezie creţie 
proprie, scrisă de dumneaei la vârsta de 
16 ani -  ,,Lui Eminescu”:

,,Cu chip curat, cu părul răvăşit
Şi inima lui veşnic vie,
De toţi românii el a fost slăvit,
Ne luminează şi acum ca o făclie…
...’’
Unică a fost şi interpretarea mono-

logului teatral inspirat de poezia 
,,Care-o fi în lume şi al meu amor‘’ a 
Nataliei Glöckner.

Despre evenimentul cultural desfă-
şurat marţi, 15 ianuarie 2019, care a 
reuşit să potolească puţin din dorul 
de Eminescu şi să aducă la suprafaţă 
atâtea sentimente de dragoste de vers, de 
dragoste de neam, de istorie, de codru, 
de izvor şi de geniu, s-au consemnat 
ulterior următoarele: 

,,A fost o seară Eminesciană exact 
ca acasă, în România, pe vremea când 
eram copil, pe vremea când eram elevă.
Emoţionant moment.Mulţumesc Ionela 

van Rees Zota. Nu visam să-l întâlnesc pe 
EMINESCU, după atâta amar de vreme 
tocmai în Germania.’’ (Voichiţa Ungur)

,,Eminescu, mai ales poezia acestuia, 
face parte din noi. Am fost foarte 
impresionată de ce s-a întâmplat în seara 
aceasta mai ales că, de mai bine de zece 
ani încercăm să aducem poezia lui aici. 
S-a cântat ,,Pe lângă plopii fără soţ’’, o 
romanţă atât de cunoscută cu care noi 
am crescut… Aici, la Nürnberg s-a scris 
o istorie.’’ (Alina Arbajter)

,,Am văzut lacrimi în ochii celor 
prezenţi. Nu o dată, ci de mai mult ori! 
Românii sunt sensibili când aud de 
scriitorii, de poeţii lor…’’ (Ionela Van 
Rees Zota)

,,Chiar emoţionant. Ne preţuim valo-
rile şi nu uităm de unde am plecat. Aşa 
trebuie să arate şi să se manifeste un 
Centru Cultural.’’ (Dragoş Pătrulescu)

Evenimentul a fost transmis parţial 
live pe Facebook şi înregistrat în 
totalitate de echipa de filmare, ,,Max’’ - 
coordonată de Robert Adams.

Nadia Marin

15 ianuarie 2019, de Ziua Culturii Naționale, 

Marele poet național Mihai Eminescu 
a fost omagiat la Centrul Cultural 
Româno-German din Nürnberg

Teoriile despre originea 
postului creştin nu 
sunt doar o atitudine 
religioasă, ci şi o 
necesitate. Postul oferă 
ocazia de a ne purifica 
organismul.

Carnea nu poate 
lipsi din dieta  
de iarnă
Deşi mulţi nutriţionişti reco man dă regimuri 
vegetariene, omul nu este pregătit biologic pentru 
a trece brusc la un astfel de mod de viaţă. În timpul 
postului ali mentar ca şi în regimul alimentar 
vegetarian, ouăle şi laptele nu asigură suficienţi 
aminoacizi esen ţiali (aminoacizii care nu pot fi 
fabricaţi de organism şi care stau la baza construirii 
şi funcţionării tuturor celulelor).
Cercetările de antropologie me dicală ale 
germanilor de la Uni versitatea Stuttgart au dovedit 
că populaţiile care consumau numai ouă şi lactate 
ca hrană proteică şi foarte rar carne, alimentaţia 
fiind preponderent vegetariană, sufereau foarte 
frecvent de grave carențe proteice care conduc la 
diverse boli metabolice. Lipsa din alimentaţie a 
cărnii, cum ar fi în timpul postului, poate conduce 
la declanşarea unor boli glandulare sau cancere, 
mai ales la persoanele care au astfel de predispoziţii 
genetice. Creierul şi întregul sis tem nervos are mai 
multă nevoie iarna de toate categoriile de ami-
noacizi neesenţiali (preluaţi din alimentaţie). Din 
acest motiv, postul religios iarna poate con duce la 
diferite tulburări ale func ţiilor nervoase din care 
cele mai întâlnite sunt manifestările nevrotice cu 
incapacitate de concentrare, insomnie, nervo zitate.
Renunţarea totală la consumul de cărnuri pe o 
perioadă scurtă, cum ar fi de şase – opt zile, este 
însă benefică în cazul persoanelor mai solide la 
vârstele tinere sau adulte. Cărnurile preparate 
prin tradiţiile europene (fie fripte sau prăjite) sunt 
destul de toxice pentru organism, atunci când sunt 
prezente în alimentaţie în cantităţi zilnice de peste 
250 g.

6 zile pentru detoxifiere
Postul de şase zile, maxim opt, oferă însă posi bi-
litatea organismului şi în special ficatului, să elimine 
toxinele rezultate din digestia destul de anevoioasă 
a cărnii. Într-o perioadă de şase zile orga nis-
mul  nostru, este capabil să deto xifieze total aceste 
otrăvuri şi să prelucreze intens anumite substanţe 
care servesc pentru revitalizarea tuturor organelor.

POSTUL PE TIMP DE IARNĂ 
– OCAZIE PENTRU A NE 
PURIFICA ORGANISMUL

 Marius Radu, 
 cercetător Academia 

Română
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În temeiul 
- art. 10 alin. (4) din Hotãrârea

Guvernului nr. 34/2009 privind
organizarea ºi funcþionarea Minis-
terului Finanþelor Publice, cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare;

– Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 64/2007 privind datoria
publicã, aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea nr. 109/2008, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
al Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 64/2007 privind datoria
publicã, aprobate prin Hotãrârea
Guvernului nr. 1.470/2007, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare;

– Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 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,
aprobatã cu modificãri ºi completãri
prin Legea nr. 232/2008, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare;

– Hotãrârii Guvernului nr.
950/2017 pentru aprobarea elementelor
tehnice necesare aplicãrii art. 3^2 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.
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;

– Convenþiei nr. 572.240/675 din

5.02.2018 încheiate între Ministerul
Finanþelor Publice ºi B.R.D. Groupe
Société Générale - S.A., ministrul
finanþelor publice emite urmãtorul
ordin: 

ART. 1
În vederea despãgubirii

persoanelor fizice care au constituit
depozite la Casa de Economii ºi
Consemnaþiuni C.E.C. - S.A. în
vederea achiziþionãrii de autoturisme
se aprobã prospectul de emisiune a
titlurilor de stat seria BRD 2018/1
emis pe numele B.R.D. Groupe
Société Générale - S.A., în valoare
nominalã totalã de 327.910,58 lei,
prevãzut în anexa care face parte
integrantã din prezentul ordin.

ART. 2
Direcþia generalã de trezorerie ºi

datorie publicã va duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.

ART. 3
Prezentul ordin se publicã în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

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

Consemnaþiuni C.E.C. - S.A. în vederea
achiziþionãrii de autoturisme,
Ministerul Finanþelor Publice va lansa
la o emisiune de titluri de stat pe
numele B.R.D. Groupe Société
Générale - S.A., care se identificã prin
seria BRD 2018/1. 

2. Titlurile de stat se emit în formã
dematerializatã.

3. Titlurile de stat sunt denominate
în lei, sunt nepurtãtoare de dobândã,
nenegociabile ºi au scadenþa în data de
22 martie 2018.

4. Data emisiunii este 22 februarie
2018.

5. Valoarea nominalã totalã a
emisiunii titlurilor de stat este de
327.910,58 lei ºi reprezintã
despãgubirea calculatã pentru un numãr
de 18 persoane care, în termenul
prevãzut la art. 3^2 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 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, aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea nr. 232/2008, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
denumitã în continuare ordonanþã, au
fãcut dovada datei constituirii
depozitului la Casa de Economii ºi
Consemnaþiuni C.E.C. - S.A. dupã ce
au beneficiat de prevederile art. 1^3 ºi
ale art. 3^1 din ordonanþã.

6. Emisiunea este formatã dintr-un

numãr de 18 titluri de stat, iar valoarea
nominalã individualã a fiecãrui titlu de
stat este egalã cu valoarea individualã a
despãgubirii.

7. Valoarea nominalã individualã a
fiecãrui titlu de stat este egalã cu
valoarea individualã a despãgubirii,
calculatã de B.R.D. Groupe Société
Générale - S.A. pe numele fiecãruia
dintre cei 18 deponenþi.

8. Rãscumpãrarea titlurilor de stat
se efectueazã la data scadenþei,
respectiv la data de 22 martie 2018, prin
creditarea contului B.R.D. Groupe
Société Générale - S.A. cu suma
reprezentând valoarea nominalã totalã a
emisiunii.

9. Plata la scadenþã a valorii
nominale totale a titlurilor de stat se
efectueazã de cãtre Ministerul
Finanþelor Publice prin ordin de platã
pe numele B.R.D. Groupe Société
Générale - S.A. Centrala, CUI/CIF
RO361579, cont IBAN
RO29BRDE421DD01157954210.

10. Dacã data la care trebuie
efectuatã una dintre plãþile aferente
serviciului datoriei publice este o zi de
sãrbãtoare sau o zi nelucrãtoare, plata
va fi efectuatã în prima zi lucrãtoare
dupã data scadenþei plãþii, dacã în
acordul/contractul/convenþia de
împrumut sau în prospectul de
emisiune pentru titlurile de stat nu se
prevede altfel, fãrã obligarea la dobânzi
penalizatoare.

NOUTÃÞI LEGISLATIVE
Despãgubirea persoanelor care au depus

bani la CEC înainte de 1990
Titluri de stat în loc de autoturism

 Extras din ORDINUL nr. 1.298 din 6 februarie 2018 privind prospectul de emisiune a
titlurilor de stat emise în vederea despãgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite
la Casa de Economii ºi Consemnaþiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziþionãrii de autoturisme 

EMITENT: Ministerul Finanþelor Publice 
PUBLICAT : Monitorul Oficial nr. 128 din 9 februarie 2018 

Ionela van Rees-Zota
-jurist dreptul român-

- avize favorabile eliberate de Instituþiile 
abilitate din Germania ºi România în vederea obþinerii avizului 

pentru desfãºurarea de activitãþi 
comerciale, studiu etc

- obþinerea ºi elaborarea actelor în vederea cãsãtoriei
- constituiri ºi înmatriculãri societãþi comerciale, asociaþii,

fundaþii etc cu acþionariat strãin.
- orice alte probleme juridice care cointereseazã 

o persoanã fizicã de cetãþenie strãinã, aflatã pe teritoriul 
Germaniei sau României.

Telefon: 01603373128;  E.mail: asii.romani@yahoo.com

Denise Klüwer
avocatã în dreptul german 

consiliere ºi reprezentare
juridicã 

specializare pe dreptul
familiei, dreptul penal, dreptul

muncii, dreptul de chirie 
de asemenea, dreptul social,

dreptul de asigurãri, dreptul de circulaþie, dreptul
comercial etc 

Tel. 09131/976477;  Mobil 0177/2169756
E-Mail kanzlei@kluewer.eu sau avocat@kluewer.eu 

Internet www.kluewer.eu

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

Curier juridic Curier juridic Curier juridic 

Cu bucurie şi încredere, 
Librăria Buchuria îşi 
lansează website-ul, 
contribuind astfel la 
promovarea limbii şi 
culturii româneşti în 
Diaspora.

Hamburg, Germania, 
Decembrie 2018 – Violeta 
Victoria Isacai Buchhandlung 
anunţa lansarea online în 
Germania a librăriei româneşti 
Buchuria.

Conţinutul librăriei va putea 
fi accesat la adresa web: www.
buchuria.de

Librăria Buchuria este un 
proiect nou pe piața germană, 
născut în principal din dragostea 
pentru cărți şi dorința de a 
împărți bucuria lumii cărților şi 
cu românii din Diaspora.

Dezideratul librăriei este de 
a-i ajuta şi bucura pe cei care vor 
să citească în limba maternă, 
ca şi pe cei care vor să îşi aducă 
aminte de tradițiile şi produsele 
de acasă şi să sprijine indirect 
producătorii din România.

De asemenea, librăria 

Buchuria îşi doreşte să ajute 
la menținerea şi păstrarea 
tradițiilor şi limbii româneşti 
printre românii din Diaspora şi 
copiii acestora, la promovarea 
culturii româneşti în Germania 
şi împrejurimi şi la încurajarea 
cititului în general.

Buchuria vrea să se bucure şi 
să se mândrească împreună cu 
viitorii clienţi şi colaboratori, dar 
şi să contribuie, prin metodele 
disponibile, la educație, ea având 
rolul primordial în viitorul 
acestui popor.

Întâmplător sau nu, proiectul 
librăriei ia naştere în Anul 
Centenar al României, cu 
speranța că poate şi el contribui, 
atât cât este posibil, la unirea 
românilor prin cultură, păstrarea 
tradițiilor şi a limbii româneşti. 
Sub sloganul Cărți şi Cadouri de 
Acasă, cititorii sunt invitaţi să 
descopere o paletă largă de cărți 
pentru adulți, tineri şi copii, şi 
câteva cadouri – de păstrat sau 
oferit – cu produse tradiționale, 
unele reinterpretate modern.

Chiar dacă informația circulă 

astăzi mai rapid decât oricând, 
magia lumii cărților nu va 
putea fi înlocuită – bucuria 
basmului, suspansul romanului 
polițist, metafora poeziei, emoția 
romanului de dragoste – cartea 
oferă o lume a imaginației 
proprii, neinterpretate de 
altcineva, nealterate de vreo 
realitate virtuală sau augmentată, 
nemijlocită de vreun soft sau joc 
pe computer.

Atâta timp cât lumea cărților 
oferă o bucurie de necomparat, 
fundamentată pe cunoaştere şi 
dezvoltarea intelectului, librăria 
Buchuria va încerca să fie alături 
vorbitorilor de limba română 
din Diaspora, propunându-şi 
să ofere un serviciu competitiv 
şi calitativ şi să participe activ 
la evenimentele culturale 
româneşti.

Violeta Victoria Isacai 
Buchhandlung mulţumeşte 
pe această cale tuturor 
colaboratorilor săi.
 Contact:
Violeta Victoria Isacai
info@buchuria.de

Librăria Buchuria s-a lansat 
online în Germania

Lecturile copiilor noştri

Cu sau fără o listă de dorinţe 
scrisă şi trimisă în Laponia, Moş 
Crăciun tot surprinde cu dărnicia 
lui. Aşa se face că tocmai în acest 
an în care a reuşit să stăpânească 
atât de bine arta scrisului de 
mână, al scrisului ‘‘cu graţie‘‘ 
după cum bine s-a exprimat încă 
de la învăţarea primelor litere, 
fiul nostru mai mare a uitat să-
şi pună dorinţele pe hârtie. Ei, 
şi atunci fiindu-i credinţa în 
existenţa Moşului aşa mare cum 
numai copiii o pot avea, s-a lăsat 
şi el surprins.

La fel de plăcută şi cu totul 
neaşteptată a fost şi surpriza 
lăsată de Moş Crăciun unui arici 
extrem de simpatic, unul de 
poveste, personajul principal al 
cărţii care prin candoarea ei va 
prelungi magia Crăciunului încă 
puţin.

 „O noapte cu ninsoare’’ sau în 
varianta editurilor germane „Der 
kleine Igel und die rote Mütze’’ 
este o carte despre adevăratul 
sens al dăruirii şi despre valori 
precum prietenia şi empatia ce 
trebuie cultivate cu mult tact 
şi răbdare în sufletul copiilor 
noştri. 

Micuţul arici este trezit de o 
un viscol puternic din hibernare. 
Este atât de îngheațat încât nu 

mai poate adormi la loc. Dintr-o 
dată un pachet cade chiar în faţa 
lui: „Pentru micuţul arici” este 
scris pe eticheta pachetului în 
care era o căciulă roşie de lână, 
călduroasă şi pufoasă cu moţ. 
Ariciul o încearcă imediat, dar 
oricât de mult o întinde, capul nu 
îi va intra din cauza ţepilor. Ce va 
face el atunci?! O idee grozavă va 
transforma căciuliţa roşie în cel 
mai frumos cadou de Crăciun.

Cartea este scrisă de Christina 
Butler, autor prolific de literatură 
pentru copii, cu peste 240.000 
de volume vândute numai în 
Germania şi ilustrată superb 
de către Tina Macnaughton, 
ilustrator profesionist de cărţi 
pentru copii. 

În paginile cărții veţi descoperi 
cu încântare o căciuliță roşie cu 
finisaj textil catifelat ce poate fi 
mângâiată şi care va fi atracţia 
degeţelelor mici şi curioase ale 
copiilor. 

Mesajul transmis, cuvintele 
prietenoase şi calde, splendoarea 
imaginilor şi felul în care 
ilustratoarea se joacă cu culorile, 
sunt motive numai bune pentru 
a vă face această recomandare 
literară la început de an. 

Nadia Marin



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, Jean-
Michel 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

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

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

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 Franþa-
România, 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 Am-
basadoarea 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. 
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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 

Ministrul Tineretului şi 
Sportului, Bogdan Matei, s-a 
întâlnit în luna decembrie, 
2018, la Paris cu omologul 
său din Franța, ministrul 
Roxana Mărăcineanu.

Numită în importanta func ție 
din Guvernul Republicii Fran-
ceze în urmă cu câteva luni, 
Roxana Mărăcineanu este o fostă 
mare sportivă de performanță, 
campioană mondială şi vicecam-
pioa nă olimpică la natație, care, 
după cum arată şi numele, are 
origini româneşti.

Ministrul Bogdan Matei a 
vizitat-o pe Roxana Mărăcineanu 
la sediul Ministerului Sportului 
din Franța, iar întrevederea a fost 
una relaxată şi într-o atmosferă 
deschisă şi prietenoasă. Discuțiile 
au durat mai bine de o oră, s-au 
purtat în limba româ nă, iar la 
acestea au mai fost prezenți şi 
preşedintele COSR Mihai Covaliu, 

secretarul gene ral COSR George 
Boroi şi amba sa do rul României la 
Paris, Exce lența Sa Luca Niculescu, 
notează Ministerul Tineretului 
şi Sportului într-un comunicat 
oficial.

Au fost abordate mai multe 
teme, printre care Sezonul 
România - Franța, inaugurat ofi-
cial la 27 noiembrie 2018, posi-
bilitatea unei colaborări mai 
strânse între unele federații, 
precum cele de rugby sau hand-
bal, care şi-ar putea aduce față 
în față primele reprezentative, 
dar şi proiecte comune între cele 
două ministere. În acest sens, 
un prim pas ar putea fi făcut pe 
perioada Preşedinției României 
a Consiliului Uniunii Europene, 
când partea franceză ar dori să 
vină cu nişte proiecte referitoare 
la sportul preşcolar, la Forumul 
de sport al UE care va fi organizat 
în aprilie la Bucureşti.

Ministrul Bogdan Matei i-a 
transmis ministrului Roxana 
Mărăcineanu şi invitația din 
partea premierului Viorica Dăn-
cilă de a veni într-o vizită la 
Bucureşti şi a discutat şi des pre 
alte proiecte actuale de an ver-
gură din România, cum ar fi 
cel de descentralizare sau cel al 
în ființării a 1.000 de grădinițe 
olimpice.

Ministrul Tineretului şi Spor-
tului, Bogdan Matei, le-a oferit la 
final, ministrului Roxana Mără-
cineanu şi ambasadorului Luca 
Niculescu, câte o plachetă sim-
bolică din partea MTS.

Luca Niculescu este fiul unui 
fost jucător român de rugby, iar 
înainte de învestirea în funcția 
diplomatică a lucrat pentru 
redacția din Bucureşti a Radio 
France International.   

Cristian Frisk
Sursa: https://romanialibera.ro

Cooperare sportivă între România şi Franța

Având sensuri multiple, pocăința poate 
fi catalogat doar un cuvânt ce poate fi 
luat în derizoriu sau poate exprima o 
stare de fapt, o normalitate, ba chiar 
o conştientizare a eului hristic din om 
ce poate aduce înnobilare sufletească, 
caracterologică, ideologică, dar şi 
trupească.

De ce pocăința? Suntem la început de 
an. Ca fiece început, ne dorim şi schimbări 
benefice vieții noastre, în toate formele ei. 
Punctul de plecare este cuvântul scriptic 
exprimat de Hristos şi Sfântul Ioan 
Botezătorul în predica de propovăduire 
a Evangheliei la toate neamurile: Pocăiți-
vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor! Cu 
o diferență: Primul vorbeşte pentru cei 
prezenți şi pentru noi, cei din viitor, şi de 
după noi, celălalt le vorbeşte celor care-L 
aşteptau pe Mesia. 

Şi acum, ca şi atunci – în vremea viețuirii 
lor pământeşti – realitatea este una 
multiplă. Dar, indiferent de timp, efectul 
stării de pocăință este mereu acelaşi: şi 
în cer va fi mai multă bucurie pentru un 
păcătos care se pocăieşte (Luca 15, 7). Aici 
sensul de ”păcătos”, poate fi înlocuit de 
cuvântul ”om”. Şi, dacă încă tăgăduim, să 
ne gândim la pilda femeii desfrânate: cine 
nu a greşit vreodată să arunce primul cu 
piatra.

Dar, ce înseamnă pocăința în sens 
creştin? Chiar dacă pare a fi un cuvânt 

metafizic, dincolo de orice raționament 
uman, el poate fi asociat cu mai multe 
virtuți, proprii fiecărui om ce aparține 
timpului său. 

Începem cu virtutea curajului îmbrăcat 
în înțelepciune. Ajungem la acesta dacă, 
înainte de toate, ne amintim ce spune 
Scriptura în Vechiul Testament începutul 
înțelepciunii este frica de Dumnezeu 
(Pilde 9, 10) completat de cele scrise în 
Noul Testament îndrăzniți, Eu am biruit 
lumea (Ioan 16, 33). De aici deducem că 
cel ce acceptă să intre în viață este un om 
cu virtuți atemporale. Om curajos devine 
astfel un om al rânduielii. 

Apoi, ”pocăitul” este omul diferențierii 
criterologice. Adică, niciodată nu va vedea 
în cel de lângă el doar defectele scoase în 
evidență de unii sau alții, ci el vede esența: 
omul – chip al lui Dumnezeu. Bazat pe 
acest criteriu, el va începe să construiască, 
cu fiecare om întâlnit, un viitor!

O altă virtute a omului ”pocăit” este 
ascultarea. Nu în sens ascetic, ci în sens 
comunicant. Omul metamorfozat ştie 
când să vorbească şi când să tacă. El nu va 
vorbi niciodată peste interlocutorul său. 
Mai mult decât atât, nu judecă. Vede omul 
ca entitate unică cu valoare infinită, nu 
doar o unealtă. De aceea, înțelege faptul că 
judecarea semenului aparține lui Hristos: 

Şi I-a dat putere să facă judecată, pentru că 
este Fiul Omului (Ioan 5, 27).

Din dorința de a-şi asculta 
conviețuitorul, omul nou învață să-l şi 
înțeleagă, manifestându-şi dragostea prin 
dorința de îndreptare. Dar, nu oricum. Ci, 
prin certarea celui dezordonat cu duhul 
blândeții, din dragoste față de om, după 
îndemnul Sfântului Apostol Pavel: voi cei 
duhovniceşti îndreptați-l, pe unul ca acesta 
cu duhul blândeții (Gal. 6, 1).

Şi, ajungem la o caracteristică importantă 
a ”pocăitului”, dacă nu chiar definitorie: 
cuvântul. Aşa cum pare să fie catalogat de 
ceilalți oameni, fără prea multă carte, chiar 
uşor de păcălit, el se bazează pe cuvânt: fie 
rostit, fie promis. În conştiința acestuia la 
început era Cuvântul (Ioan 1, 1) are dublu 
sens, ambele fără echivoc: are deplină 
încredere în vorbele interlocutorului său, 
dar şi în Cuvânt, ştiind că fiind chip, nu 
poate vorbi duplicitar, deoarece, şi unul şi 
celălalt, ancorându-şi viața în Hristos, nu 
au cum să înşele Cuvântul prin cuvinte.

Răbdarea şi dreapta măsură sunt şi 
ele mijloace de descoperire a omului 
”metanoit”. Fiindcă prin răbdarea de care 
dă dovadă în diferite conjucturi ale vieții 
îşi poate câştiga propriul suflet (Luca 21, 
19), iar dreapta măsură sau mulțumirea îi 
salvează acest suflet dobândit de mrejele 

idolilor actuali, necălcând astfel una 
dintre poruncile lui Dumnezeu: Domnului 
Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui 
Unuia să-I slujeşti (Luca 4, 8). Aceste două 
virtuți fac din acest om, unul responsabil 
de unicitatea sa intrinsecă. Adică una 
aparținătoare lui Dumnezeu, încă de 
la începuturi – atunci, luând Domnul 
Dumnezeu țărână din pământ, a făcut pe 
om şi a suflat în fața lui suflare de viață şi 
s-a făcut omul ființă vie (Fac. 2, 7), dar şi 
după reaşezarea sa sufletească în Cartea 
Vieții: nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte 
în mine. Şi viața de acum, în trup, o trăiesc 
în credința în Fiul lui Dumnezeu (Gal. 2, 
20).

Conştient de puterea sa de valorizare a 
virtuților căpătate, omul nouluminează pe 
tot omul ce intră în contact cu el. Mereu 
şi mereu va căuta să abdice de la păcat şi 
urcând cărarea Împărăției va tinde spre 
o lume nouă, cu Hristos, prin Hristos, 
plină de Duhul Sfânt. De fapt, Hristos 
devine singurul criteriu de viețuire şi de 
conviețuire cu semenii săi. 

Aşadar, dragii mei, ne rămâne doar să 
urmăm, încă de la început de an, îndemnul 
Fiului lui Dumnezeu: Pocăiți-vă, că s-a 
apropiat împărăția cerurilor!

Pr. Constantin Purcaru
Parohia Ortodoxă Română Uioara de Jos II

Pocăința – modalitate creştină de înnoire
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O mare iubire dă naştere, 
uneori, la gesturi 
măreţe, la sacrificii, 
dezvăluie  modele de viaţă 
exemplare. Incredibila 
poveste de dragoste dintre 
binecunoscuta balerină 
Irinel Liciu şi Ştefan 
Augustin Doinaş , poetul 
român  propus la premiul 
Nobel pentru literatură, s-a 
desfăşurat în graniţele unui 
astfel scenariu care a stat 
sub semnul unor marcante 
schimbări istorice, care 
şi-au pus în mod hotărâtor 
amprenta pe destinul 
acestor doi mari artişti, 
nevoiţi să lupte mereu 
pentru relaţia lor, chiar dacă 
nu şi-au dorit altceva decât 
să îşi împlinească viaţa prin 
iubire, poezie şi dans. 

În perioada anilor 50, când 
România era invadată de trupele 
armatei ruseşti, Ştefan Augustin 
Doinaş nu era decât un tânăr 
poet aflat la început de drum 
literar. Locuind cu chirie în casa 
din Bucureşti a unui balerin, 
Doinaş face cunoştinţă cu Irinel 
Liciu care, la vremea respectivă, 
era deja o celebră artistă a 
Operei din Bucureşti. Între cei 
doi, deşi aveau pasiuni diferite 
şi experienţe de viaţă distincte, 
se înfiripează şi apoi se dezvoltă 
o  iubire extrem de profundă şi 
încărcată de dramatism fiindcă 
cei doi îndrăgostiți  au fost 
nevoiţi să înfrunte dispreţul 
contemporanilor, să suporte 
îngrădirile regimului comunist 

şi să se confrunte cu puşcăria, 
cu neajunsurile financiare şi 
dezechilibrele vieții personale şi 
profesionale. 

Este vorba despre o iubire 
care a rezistat  trecerii timpului 
şi i-a pus la grea încercare pe cei 
doi protagonişti. Cu siguranţă 
perioada cea mai dificilă a vieții 
în doi a început în anul 1957 când 
poetul şi ziaristul Ştefan Augustin 
Doinaş a fost condamnat şi a făcut 
puşcărie politică. După mai bine 
de un an, datorită faptului că a 
acceptat să devină colaborator al 
securităţii dar şi pe baza relaţiilor 
pe care balerina le avea la nivelul 
cel mai înalt al Partidului 
Comunist, Doinaş părăseşte 
închisoarea. După eliberare, 
purtând stigmatul de fost deţinut 
politic, trăieşte, o bună perioadă 
„ca un parazit” fiind întreţinut 
de Irinel Liciu, pe care o cere de 
soție după un an de la ieşirea din 
închisoare. Balerina îşi împlineşte 
cel mai frumos vis şi devine soţia 
lui Ştefan Augustin Doinaş. 
Dar, pe măsură ce viaţa ei de 
familie părea că se consolidează 
şi fericirea părea să se stabilească 
definitiv în viaţa ei, prim solista 
de la Opera din Bucureşti începea 
să aibă probleme în carieră iar, în 
cele din urmă, a fost nevoită să 
renunțe la dans.

Venise momentul ca poetul  
să  îşi făurească cariera literară 
iar, după ridicarea interdicţiei 
de a fi publicat, reuşeşte să facă 
paşi importanți  pe tărâmul 
literaturii naţionale. Datorită 
talentului său de necontestat, 
succesele literare nu au încetat 

să apară : publică primele versuri 
în reviste culturale de prestigiu, 
scoate 18 volume de poezie, scrie 
critică literară şi cărți pentru 
copii, primeşte premii naţionale 
şi internaţionale, face călătorii în 
străinătate. Activitatea sa literară 
se împleteşte cu cea jurnalistică. 
În 1969 colaborează la Revista 
“Secolul XX”, devine redactor 
şef iar după perioada comunistă 
ajunge director al acestei reviste 
culturale. După revoluție se 
implică în viața politică şi este ales 
senator (Partidul Alianța Civică) 
iar în 1992 devine membru al 
Academie Române. 

Pe parcursul anilor de căsnicie, 
fosta balerină, l-a vegheat din 
umbră, i-a asigurat confortul 
sufletesc, i-a ignorat infidelităţile 
şi a gravitat cu discreţie în jurul 
vieţii poetului înconjurându-l 
cu dragoste şi cu o admiraţie 
enormă. Iubirea şi devotamentul 
Irinei Liciu a fost atât de mare, 
încât, în seara de 25 mai 2002, 
când, la vârsta de 80 de ani, 
poetul se stingea în urma unei 
operaţii chirurgicale, soţia lui, 
simţind că viaţa şi-a pierdut 
sensul, se sinucide, părăsind 
această lume cu aceeaşi eleganţă 
cu care a trăit. Pentru cei care au 
iubit-o şi admira-o, Irinel Liciu a 
rămas doar „o stea tristă” după 
cum scria poetul în poemul cu 
acelaşi titllu : “Căzând din cer, 
luceferii-n cascadă trecură peste 
trupul tău, iar tu curată ai ramas 
ca o zapadă prin care umbra doar 
un cântec fu”. 

Liliana Moldovan

CELEBRE POVEŞTI DE DRAGOSTE 
Despre poezia și dramatismul iubirii  

dintre balerina Irinel Liciu și poetul Ştefan Augustin Doinaş

IARNA DIN DEPĂRTĂRI

de Liliana Moldovan

E iarnă dincolo de noi
la gura sobei aşezaţi
îmi spui povesti 
îmbălsămate-n statornic dor.

E iarnă dincolo noi,
cuminți,
ne cuibărim în amintiri fierbinţi.
Sorbim, apoi, din viitor.
O gură eu, 
o gură tu.

E iarnă dincolo noi.
Privim spre geamul 
tăvălit prin mici fiori de flori,

Şi optimişti sorbim din viitor.
O gură tu,
O gură eu.

Când va fi iar
o iarnă dincolo noi.

Această ediţie a cărţii este 
publicată special pentru 
românii din diaspora.

Citiţi cărţi în limba română! Veţi 
fi mai aproape de casă, de ţară.
Comandaţi cartea de pe site-ul 
Amazon corespunzător ţării 
în care locuiţi şi nu veţi plăti 
transportul internaţional.

Fie că ne aflăm în țară, fie 
că ne aflăm dincolo de hotare, 
într-o lume străină de cea pe care 
am cunoscut-o odinioară, la un 
moment dat, toți mai devreme 
sau mai târziu suntem chemați 
acasă.

Romanul meu de debut „Vin 
acasă Andagio!” a apărut la 
editura Coresi Publishing House 
şi îndeamnă cititorul să se 
regăsească pe sine în acest tumult 
al vieții şi să conştientizeze 
mărginirea acestei lumi.

Câteodată ne pierdem prin 
graba vieții, trecem unii pe lângă 
alții ca într-o vâltoare a timpului. 
Ne oprim o clipă şi apoi iar 
alergăm haotic, lovindu-ne de 
cuvinte, de situații, de ziduri ce şi 
ele se macină de intemperii.

Şi atunci, obosiți de acest 
zbucium al unei societăți mereu 
pe fugă simțim nevoia să ne 
odihnim.

„Vin acasă Andagio!” poate fi 
clipa de respir al sufletului pentru 
fiecare dintre noi.

Lansarea acestuia a avut loc 
în data de 1 iunie 2018, în cadrul 
Târgului International de carte 
Bookfest.

Andagio, acest termen abstract, 
inexistent ca şi cuvânt recurent 
desemnează sufletul şi creşte 
duhovniceşte odată cu înaintarea 
în vârstă a personajului principal.

Veți regăsi o frumoasă poveste 
de dragoste între un tânăr filozof 
şi o slovacă. Acțiunea se petrece 

în cel de-al doilea război mondial.
Pentru a scăpa nevătămat din 

acest război nemilos subloco-
tenentul Ioan Staicovici, per-
so najul principal al romanului 
se refugiază în munți şi duce 
o viață ascetică, închinată lui 
Dumnezeu.

Acest roman desprins parcă 
dintr-un scenariu de film 
oferă cititorului posibilitatea 
de contemplare la suflet, la 
vremelnicia acestei existențe şi la 
ceea ce ne aşteaptă dincolo.

În prefața cărții veti regăsi o 
poezie scrisă de bunicul meu, 
Serg. Ştefan G. Ioan. Această 
poezie a fost publicată în ziarul 
„Înainte ” din 10 martie 1946.

Vin acasă, Andagio! 
-  autor Georgeta Ghenea, editura Coresi 

Publishing House, acum şi pe Amazon 
pentru romanii din diaspora!
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Tot mai multe voci publice,
exprimate pe Facebook sau pe bloguri,
condamnã psihologii care cer bani în
schimbul serviciilor pe care le oferã ºi
considerã cã aceºtia, la fel ca ºi medicii,
ar trebui sã presteze gratuit, deoarece se
pun în slujba aproapelui. 

De cealaltã parte, psihologii
considerã cã profesia lor implicã mulþi
ani de studii, de cercetare, multe vieþi
schimbate în bine, iar o meserie
remuneratã îi conferã un mai mare
prestigiu, o mai mare credibilitate ºi,
implicit, îl va ajuta pe psiholog sã
investeascã în formarea sa continuã.

“Am înþeles ambele pãrþi pentru cã
am fost pusã în ambele situaþii. Am fost,
pe rând, în ambele ipostaze. ªtiu ce
înseamnã sã plãteºti o ºedinþã de terapie,
sã scazi din banii de distracþie sau sã
amâni o facturã pentru cã îþi doreºti sã
mergi în continuare ca sã te descoperi, ca
sã te vindeci. ªtiu ce înseamnã efortul
care poate apãrea în unele zile în care nu
ai bani suficienþi pentru a pleca un
weekend însã te bucuri cã-þi ajung ca sã
ajungi la urmãtoarea ºedinþa, pentru cã
ºtii cã mai ai ceva de discutat, încã un
strat de dat jos care te duce mai aproape
de vindecarea ta. ªtiu, pe de altã parte, ce
înseamnã sã petreci fiecare zi ºi
weekend, timp în care alþii sunt liberi sã
se bucure de timpul lor, ca sã înveþi. Zile
ºi nopþi întregi, timp pe care nu îl
recuperezi dar te bucuri de tot ce ai
învãþat ºi poþi dormi noaptea liniºtit
ºtiind cã poþi ajuta o persoanã care te
sunã sã îþi cearã ajutorul. Drumuri
neîncetate în þarã, poate uneori ºi în afara
þãrii, ca sã ajungi sã înveþi de la cei mai
buni din domeniu. Ca sã devii tu bun,
foarte bun, sã ai în permanenþã noi ºi noi
unelte ºi abordãri cu care sã îi poþi ajuta
pe cei din jurul tãu, pe cei care au nevoie
de sprijinul tãu”, explicã psihologul
Andra Tãnãsescu.

Psihoterapia nu este un act
social, voluntariat sau caritate

În opinia specialistului, ambele
situaþii vin cu bune ºi cu rele, ambele
presupun un efort ºi ambele „tabere” au
dreptul de a-ºi exprima nemulþumirile.
În timp ce persoanele care apeleazã la
ajutorul unui psiholog, condamnã
preþurile ºi ridicã întrebãri legate de
integritate acelor specialiºti,
argumentând cã ºi-au ales aceastã
meserie ca sã ajute, cã este o menire ºi cã
poate ar trebui sã se gândeascã de mai
multe ori înainte sã cearã bani, psihologii
ºi alþii din domeniu stau la sfârºitul zilei
ºi se întreabã unde greºesc.

“Nu pot pretinde cã ºtiu ce se
întâmplã în mintea altora, pentru cã nu
am învãþat încã o modalitate prin care sã
citesc minþile (contrar opiniei multor
persoane, psihologii nu citesc gândurile
ºi nici nu fac vrãji ca sã descopere care
este problema). ªtiu însã ce este în
mintea mea ºi a câtorva persoane
apropiate mie, din acest domeniu. Dupã
multã muncã, drumuri lungi, weekend
dupã weekend, bani pe care îi dãm ca sã
ºtim ce sã facem odatã ce omul ne trece

pragul, ajungem sã ne confruntãm cu
situaþia în care munca noastrã este
consideratã de mulþi a fi un fel de act
social, voluntariat sau caritate. Da, ne
dorim sã fim alãturi de oameni, sã
ajutãm, sã sprijin, sã facem bine. Eu cel
puþin, asta mi-am propus atunci când am
ales aceasta meserie în locul oricãrei alte
specializãri. Ce vrem sã înþeleagã cei
care ne sunã, ºi risc sã spun cã vorbesc în
numele multor colegi din domeniu, este
cã mi se pare firesc sã fie la fel de normal
sã plãteºti pentru o ºedinþã de terapie
cum este sã plãteºti o consultaþie la
medic”, declarã psihologul Andra
Tãnãsescu.

O parte din remuneraþie este
reinvestitã în cercetare ºi formare
continuã

Aºa cum medicul investeºte ani buni
ca sã ajungã unde este, la fel se întâmplã
ºi cu psihologul ºi psihoterapeutul:
facultate, formare, cursuri de
specializare, conferinþe, cercetãri, cãrþi
peste cãrþi citite, seminarii ºi workshop-
uri, toate acestea pentru a deveni mai
bun, pentru oameni, cei care beneficiazã
de aceste servicii.

“Psihologii, psihoterapeuþii ºi alþii

din acest domeniu au acelaºi drept ca
orice specialist care are grijã de sãnãtatea
omului, sã fie plãtiþi pentru munca ºi
timpul pe care le-au petrecut ca sã devinã
cine sunt. Pentru cã, în timp ce medicii ºi
doctorii sunt specializaþi pe a vindeca
corpul fizic, psihologii se specializeazã
pe vindecarea sufletului ºi a psihicului.
Iar cum spunea poetul roman Juvenal în
Satire, sã ne pãstrãm o „minte sãnãtoasã
în corp sãnãtos” sau, spus în
interpretarea mea, pentru a avea mintea
sãnãtoasã este important sã ne îngrijim
de corpul nostru, iar pentru a avea corpul
sãnãtos ºi ferit de boli, este nevoie sã ne
vindecãm mintea ºi sufletul, sã le
menþinem sãnãtoase pe parcursul vieþii
noastre”, conchide psihologul Andra
Tãnãsescu.

Andra Tãnãsescu, vicepreºedinte al
Asociaþiei ”Generaþia Iubire” ºi al
Institutului de Neuro-Programare
Lingvisticã INLPSI, este Psiholog,
Trainer NLP ºi Consultant Panorama
Socialã. A urmat studiile în psihologie,
având formarea în terapia de cuplu ºi
familie. Cu experienþa de instructor de
dans, fiind atrasã de conexiunea dintre
minte, emoþii ºi corp, urmeazã o formare
în terapia prin dans ºi miºcare. Dupã ani
de experienþã în training ºi susþinerea
evenimentelor corporate, oferã prin
îmbinarea psihologiei, cu NLP-ul ºi
tehnici de conºtientizare ºi conectare
corporalã, o experienþã completã de
auto-cunoaºtere ºi evoluþie personalã.

Persoane de contact
Andra Tãnãsescu

Psiholog ºi Trainer NLP
Tel. 0728075221

E-mail:
andratanasescu@yahoo.com

Transmite,
Dr. Tãnase Tasenþe

Director General
Plus Communication

Opinia psihologului Andra Tãnãsescu:
Meseria de psiholog - caritate sau profesie?

Politicienii europeni au fost de mult timp 
avertizați despre situația din România. 
Toată lumea ştia cum şi ce s-a întâmplat 
acolo şi se va întâmpla. Cu excepția 
criticilor nimic concret! PPE şi S & D 
posibil au urmat aceeaşi linie: critică, 
dar nu mai mult decât critică. Şi acum se 
întreabă despre rezultate în conformitate 
cu motto-ul: ”Noi nu am mâncat usturoi, 
aşa că gura noastră nu miroase!!” Ba da... 
miroase... strigător până la cer!!
În ceea ce priveşte spațiul Schengen trebuie 
să ştiți că, din punct de vedere tehnic, 
România a îndeplinit toate cerințele! 
Problemele se află în altă parte şi acestea 
sunt bine ştiute de Comisia Europeană.
Programul anti-corupție UE datorită 
societății civile este aproape imposibil 
de oprit!! Ne-am fi aşteptat ca UE să 
fi exercitat mai multă presiune asupra 
guvernului român!! Dar dacă UE, în loc să 
facă din timp presiuni asupra guvernului 
corupt în speranța falsă că totul va fi bine a 
stat la masă cu politicienii condamnați nu 
se putea altceva aştepta decât acest fiasco!!
UE nu are altă şansă, decât să se mişte, 
să iasă din starea sa de letargie mai ales 
că exact în timpul Preşedenţiei României 
printre multe altele stau pe agenda de 
lucru Brexit, alegerile europarlamentare, 
summitul de pe 9 mai din Sibiu....ca să dăm 
numai câteva exemple semnificative!!
Nu discutăm aici despre catastrofale 
dezacorduri politice şi reforme 
controversate ale coruptului şi 
infracţionalului guvern PSD&ALDE din 
România.
Facem însă remarca obiectivă că 
Preşedintele de origine germană al 
României Klaus Werner Johannis cu tot 
respectul pe care îl merită şi îl acordăm 
nu va putea opri de unul singur guvernul 
României în punerea în aplicare a 
planurilor sale dezastroase!!
În cazul în care UE nu este în măsură să 

stabilească o strategie adecvată atât pentru 
România, cât şi pentru toate celelalte 
țări din Europa de Est în ansamblu şi 
nu valorifică expertiza celor ce cunosc 
îndeaproape ceea ce se petrece pe scena 
politică şi socială a României, folosind doar 
”experți” proprii, atunci UE va lăsa loc 
pentru o decizie pentru sau între Trump şi 
Puttin sau, invers, viceversa.
Preşedintele Comisiei, Junker, se îndoieşte 
de guvernul român şi nu de România, 
care, potrivit propriei sale evaluări, este 
pregătită din punct de vedere tehnic să 
preia preşedinția UE.
Începând de azi 01.01.2019 România 
preia preşedinția de la Austria şi nu pot 
decât să sper că patria mea tată Vaterland 
Germania, va sprijini patria mea mamă 
România în următoarele 6 luni.
În primul rând nu trebuie să uităm 
România ca țară, ca o țară importantă a 
UE!!
Împotriva guvernului său corupt trebuie să 
luptăm cu toţii!!

Dumnezeu să binecuvânteze România, 
Germania, Europa şi întreaga lume!

Constantin Octavian Oană
Cunoscător al politicii europene - Europa 

România Diaspora
Analist, jurnalist de investigație Asii 

Români, Nürenberg
Rumänien EU Ratsvorsitz

Europapolitiker sind schön längst 
gewarnt über die Situation in Rumänien. 
Alle haben gewusst wie und was dort 
passiert ist und passieren wird. Außer 
Kritik nichts konkretes !! EVP und S & D 
mögliche weissen haben verfolgt gleiche 
Linie: Kritik ja aber nicht mehr als Kritik. 
Und jetzt wundert man über Ergebnise 
nach Motto „ Wir haben keine Knoblauch 
gegessen also unsere Mund stinkt nicht !! 
Doch ....und sogar bis zu Himmel !!Und 
was betrifft Schengen Raum man muß 
wissen das technisch gesehen Rumänien 
hat alle Voraussetzungen erfüllt !Die 
Probleme liegen irgendwo anders und das 
weist EU Kommission.

EU Program zur Korruptions-
bekämpfung auszusetzen dank Zivil 
Gesellschaft ist fast unmöglich !! Man 
hätte erwarten können das EU rumänische 
Regierung mehr unter Druck gesetzt hätte 
!! Wenn EU aber statt frühzeitig korrupte 
Regierung unter Druck zu setzen in falsche 
Hoffnung-alles wird gut-mit verurteilten 
Politiker an Tisch Platz aufgenommen hat 
was hätte man zu erwarten außer dieses 
Fiasko !!

EU hat keine andere Chance als sich zu 
bewegen und das auch unter EU Ratsvorsitz 
vom Rumänien-siehe Brexit und Europa 
Wahl wie auch EU Summit am 9 Mai in 
Hermmanstadt/Sibiu in Rumänien.

Über politische Zerwürfnissen und 
umstrittene Reformen besonders in Justiz 
Bereich müssen wir nicht diskutieren 
außer diese Anmerkung: Ein Deutsch 
stämmige Rumänien Präsident-Klaus 
Werner Johannis wird EU bei alle große 
Respekt allein nicht schaffen dieses 
korrupte Regierung vom Rumänien vom 
seine vorhaben einzuhalten. Wenn EU 
nicht in der Lage ist eine adäquate Strategie 
für Rumänien wie auch für alle andere 
Länder vom Ost Europa insgesamt auf die 
Beine zu stellen und die Expertise vom 
wahre Kenner und nicht nur vom eigene 
„Experten“ holt dann wird hier EU platz 
frei lassen für eine Entscheidung für bzw. 
zwischen Trump und Puttin oder besser 
gesagt umgekehrt.

Kommissionspräsident Junker zweifelt 
an Rumänische Regierung und nicht 
an Rumänien welche nach seine eigene 
Einschätzung technisch gut vorbereitet ist 
für die Übernahme vom EU Ratsvorsitz.

Rumänien übernimmt ab morgen 
den Vorsitz vom Österreich und ich hoffe 
das mein Vaterland Deutschland meine 
Mutterland Rumänien in dem nächste 6 
Monate unterstützend begleiten wird.

In erste Reihe steht und das müssen 
alle nicht vergessen Rumänien als Land, als 
wichtige Land und nicht seine korrupten 
Regierung gegen wir alle kämpfen !!

Gott segnet Rumänien, Deutschland, 
Europa und ganze Welt !

Constantin-Octavian Oana 
Kenner vom Europapolitik - Europa 

Rumänien Diaspora
Analyst Investigativ-Journalist Asii 

Romani Nürnberg

România EU Ratsvorsitz
Cunoscător al politicilor europene 

EUROPA ROMÂNIA DIASPORA
fața în faţă cu analiza politicienilor europeni despre preluarea  

de către România a UE Ratsvorsitzende la 01.01.2019!

Europapolitikkenner  
vis a vis Europapolitiker Analyse 

über Rumänien Übernahme EU Ratsvorsitz  
am 01.01.2019 !!
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Hormonii 
bunului simţ

În concepţia şcolilor moderne de psihologie, 
bunul simţ este un atribut biologic, nativ, al 
capacităţii de control.

Studiile neurobiologilor americani de la Cornell 
University M.C.(New York), demonstrează că 
prefigurarea tiparelor bunului simţ este datorată 
unor acţiuni hormonale, în anumite perioade ale 
vieţii. Declanşarea acestor hormoni este pro gra-
mată de un „ceas interior” genetic, al cărui rol 
este de configurare a unor comportamente adap-
tate, compatibile în primul rând cu necesitatea ex-
primării sociale, prin comunicare. Altfel spus, anu-
miţi hormoni au ca sarcină „instalarea” în creier a 
unui program optim de comportament, ce permite 
blocarea unor necesităţi în schimbul posibilităţilor 
de integrare socială prin comunicare verbală sau 
nonverbală. Şi mai simplu, există hormoni capabili 
de a învăţa creierul să spună reflex „Lasă puţin de la 
tine pentru el şi astfel vei obţine simpatia lui”.
 
Altruismul apare la vârsta de 3 ani 
În toamna anului 2004, simultan cercetările 
britanice despre „bunul simţ”,  şi cele conduse 
de cercetătorul geman dr. Karen M.Holtz de 
la Universitatea Dortmund arată că STH-RH 
(hormonul eliberator al hormonului de creştere), 
are o impresionantă acţiune asupra psihologiei 
copilului de 3 ani - 3 ani şi jumătate. Aceasta 
demonstrează că eliberarea în ritm accelerat 
a hormonului STH-RH în sânge provoacă 
activarea unor noi reţele de neuroni în scoarţa 
cerebrală. Activarea acestei noi reţele de neuroni 
(din zona temporo-parietală la ambele emisfere), 
investigată prin tehnica E.S.P., coincide cu apariţia 
„germenilor” comportamentelor de tip altruist, 
din categoria ce poate fi încadrată la „bun simţ”. 
Spre exemplu, copilul supus experimentului de 
observaţie îşi arătă pentru prima dată voluntar 
capacitatea de renunţare la o aceeaşi jucărie în faţa 
unui acelaşi experimentator ce-i sugerează dorinţa 
de a avea şi a se juca cu acea jucărie. 80% dintre 
copiii al căror nivel al descărcării hormonului 
STH avea o viteză superioară (controlată prin 
analiza sângelui) arătă o evoluţie superioară a 
comportamentelor altruiste, denumite „gentle 
behaviour” (sau „bun simţ”). Antropologii 
consideră că acest fenomen ar fi legat de acordarea 
unui plus de adaptare indivizilor umani ce pot 
creşte înalţi, înălţimea fiind de regulă atribuită 
celor ce aveau să fie dominanţi în relaţia de 
preluare a unor anumite atribute ale şefiei cetei. 
În concepţia antropologică, o viteză de creştere 
rapidă trebuia asociată „bunului simţ”, necesară 
unei bune relaţii între individul ce putea atinge o 
poziţie importanta în ceată şi relaţia cu „supuşii”. 
Aceasta nu înseamnă că acei adulţi maturi înalţi au 

un bun simţ mai dezvoltat, ci doar că ei au o şansă 
în plus pentru ca educarea bunului simţ să fie ceva 
mai eficientă la vârsta copilăriei.
Reţineţi! Psihosociologii germani participanţi 
la acest studiu complex consideră că ineficienţa 
participării hormonilor la formarea bunului simţ 
se datorează mediului social ostil.

Hormonii masculini „dau contur 
comportamentelor elegante”
Dr. Wurst H.Meyer de la catedra de neuroştiinte 
a Universităţii Hamburg, dovedeşte la începutul 
anului 2005 că, odată cu debutul pubertăţii 
(vârsta de 13-14 ani), există o secreţie specifică 
de androsteroni (hormoni masculini), cu rol în 
modelarea comportamentului sexual, dar şi a 
dezvoltării reacţiilor comportamentale compa-
tibile unei relaţii de cuplu, ceea ce trebuie să aibă 
atributul bunului simţ. Androsteronele, pro-
duse într-un anume ritm lunar, s-a dovedit că 
de clanşează activitatea unor zone corticale ale 
creierului, responsabile de frânarea pornirilor 
in stinctive. Dovada concretă a efectului andro-
steronelor este necesitatea puberilor cu exces de 
astfel de hormoni de a reacţiona la stimuli tipici 
ce implică sentimentul de milă. Astfel, 86% dintre 
subiecţii voluntari studiaţi care aveau un surplus 
de androsteron tip ? decideau foarte rapid să 
acorde prioritate la intrare pe uşa laboratorului de 
studiu acelor experimentatori ce păreau bolnavi şi 
neajutoraţi. Aşa cum arată neuro-chimiştii autori 
ai acestor cercetări, androsteronele bunului simţ ar 
lăsa o amprentă specifică pe creierul puberilor care 
sunt astfel programaţi să reacţioneze reflex într-un 
mod „elegant”, în situaţii în care un alt individ este 
într-o situaţie dificilă.

Hormonii adolescenţei târzii
Dacă până la 20 de ani hormonii îşi pun amprenta 
asupra prefigurării comportamentului gentil, 
având ca atribut „bunul simţ”, după această vârstă, 
hor monii serotoninei încurajează manifestările 
com portamentelor altruiste, prin asocierea orică-
rui act de întrajutorare, ori represie  a tendinţei 
po se sive cu senzaţia de plăcere. Biopsihologii uni-
versităţii Hamburg au dovedit că fiecare gest al 
adolescenţilor ce presupune întrajutorarea ori re-
primarea instinctului posesiv sau teritorial este 
recompensată în scurt timp de declanşarea sero-
to ninelor în anumite zone ale scoarţei cerebrale. 
Apare imediat o senzaţie de euforie, adică percepţia 
unui sentiment de automulţumire, care provoacă 
şi o senzaţie de plăcere. Experimental, 78% dintre 
ado lescenţii provocaţi să devină politicoşi au de-
clanşat imediat secreţia serotoninei, hormon con-
si derat a fi şi declanşator al senzaţiei de plăcere. 
Această asociere dintre instinctul de întrajutorare 
şi reacţia blocării instinctului posesiv şi plăcere, 
creează condiţia optimă pentru capacitatea de 
manifestare a bunului simţ. Din nefericire, reacţia 
biologică poate fi anulată prin descurajarea edu-
cativă, aceasta petrecându-se în contactul ado-
lescentului cu oameni care dezaprobă reacţia sa.

 Marius Radu, cercetător Academia Română
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Tradiționala anchetă de sfârşit de an a 
Asociației Internaționale a Presei Sportive 
(AIPS) pentru desemnarea celor mai buni 
sportivi ai lumii, a stabilit ”podiumurile” 
lui 2018, prin voturile a peste 350 de 
jurnalişti din 87 de țări. Consemnăm, o 
nouă frumoasă şi bine meritată apreciere 
pentru Simone Halep, căreia i-a revenit 
”medalia de bronz” - după Simone Biles 
(SUA, gimnastică), care s-a impus şi în 2016, 
şi Ester Ledecka (Cehia, snowboarding), la 
categoria ”Cea mai bună sportivă”, ceea 
ce readuce pe sportivele din România în 
clubul select al marilor performere, după 
ce în 1976 şi 1999, Nadia Comăneci şi 
Gabriela Szabo au intrunit sufragiile de 
aur!
La celelalte categorii, învingători au 
fost: Cel mai bun sportiv - Luka Modicc 
(Croația, fotbal), Cea mai bună echipă 
– Franța (fotbal), Cel mai bun centru de 
presă: Cupa Mondială 2018 (Rusia, fotbal).

* CEA MAI BUNĂ SPORTIVĂ

Pe lista nominalizărilor s-au aflat 15 
mari sportive, fiecare cu performațe 
dintre cele mai strplucitoare în sporturile 
practicate: Ester Ledecka (Cehia), Simone 
Biles (SUA), Nao Kodaira (Japonia), 
Isabell Werth (Germania), Marit Bjørgen 
(Norvegia), Amandiene Leynaud 
(Franța), Mikaela Shiffrin (SUA), Serena 
Williams (SUA), Anna Gasser (Austria), 
Ekaterina Stefanidi (Grecia), Dina Asher 
Smith (Marea Britanie), Ada Hegerberg 
(Norvegia), Pernille Harder (Danemarca), 
Simona Halep (Romania) şi Katie Ledecky 
(Austria).
Şi a fost din nou anul Simonei Biles, ea 

făcându-şi o reintrare de excepție în 2018, 
după un an anterior extrem de dificil, care 
i-a impus o îndelungată pauză. După cele 5 
titluri naționale, a mai obținut 4 medalii de 
aur la Campionatele Mondiale de la Doha, 
plus câte una de argint şi bronz, devenind 
prima gimnastă americană care a câştigat, 
la aceeaşi ediție, câte o medalie la fiecare 
categorie, după ce noaptea dinaintea 
competiției şi-a petrecut-o în spital. De 
altfel ea are un palmares impresionat, cu 27 
de medalii (20 de aur) la Jocurile Olimpice, 
Campionate Mondiale si Continentale.
În vârstă de 22 de ani, Ester Ledecka 
(Cehia) a fost ”regina” snowboardingului 
olimpic şi nu numai, fiind pe locul secund, 
cu doar 4 voturi înaintea Simonei Halep.
Reprezentanta noastră a depăşit nume 
mari nu numai din alte sporturi, între 
care şi pe celebra Serena Williams, în anii 
trecuți de mai multe pe locul întâi ai acestei 
ierarhii, acum doar pe poziția a 5-a.
Iată şi clasamentul primelor 10: 1. Simone 
Biles – gimnastică 427 voturi (13.4%), 
2. Ester Ledecka - snowboarding 335 
(10.51%), 3. Simona Halep - tenis 331 
(10.39%), 4. Ada Hegerberg - fotbal 290 
(9.1%), 5. Serena Williams - tenis 260 
(8.16%), 6. Mikaela Shiffrin - schi 255 
(8%), 7. Katie Ledecky - înot 252 (7.91%), 
8. Marit Bjorgen – schi fond 207 (6.5%), 9. 
Ekaterina Stefanidi - atletism 203 (6.37%), 
10. Amandiene Leynaud - handbal 179 
(5.62%).

* CEL MAI BUN SPORTIV

În anul 2018, onoarea de a întruni cele 
mai multe voturi din partea jurnaliştilor 
sportivi a revenit lui Luka Modric, urmat la 

destul de mare distanță de cele două staruri 
ale tenisului masculin Novak Djokovic şi 
Roger Federer şi cu un Cristiano Ronaldo 
pe locul 6.
Ierarhia 2018 are urătoarea configurație: 1. 
Luka Modric - fotbal 419 voturi (13.15%), 
2. Novak Djokovic - tenis 337 (10.58%), 3. 
Roger Federer - tenis 290 (9.1%), 4. Kylian 
Mbappe - fotbal 282 (8.85%), 5. Lewis 
Hamilton – Formula 1 266 (8.35%), 6. 
Cristiano Ronaldo - fotbal 234 (7.34%), 
7. Kamil Sotch –sărituri cu schiurile 202 
(6.34%), 8. Marcel Hirscher - schi 159 
(4.99%), 9. LeBron James - baschetl 142 
(4.46%), 10. Martin Fourcade - biatlon 119 
(3.7%)

* CEA MAI BUNĂ ECHIPĂ

După incredibila evoluție la Campionatul 
Mondial din Rusia, echipa de fotbal a 
Franței a obținut, pe merit, acest Premiu 
din partea ziariştilor, ea contabilizând 887 
voturi (27.84%) de voturi, fotbalul fiind, de 
altfel, cel care domină ierahia, pe locurile 
următoare situându-se 2. Croatia (echipa 
de fotbal) 572 (17.95%), 3. Real Madrid 
(fotbal) 360 (11.30%), 4. Polonia (echipa 
masculine de volei) 315 (9.89%), 5. Ireland 
(echipa de rugby) 176 (5.52%), 6. Serbia 
(echipa feminine de volei) 166 (5.21%), 
7. Club Atlético de Madrid (fotbal) 157 
(4.93%), 8. Golden State Warriors (baschet) 
146 (4.58%), 9. Spania (echipa feminină de 
baschet) 143 (4.49%), 10. Germania (echipa 
de de combinată nordică) 119 (3.74%),

* CEL MAI BUN CENTRU DE PRESĂ

La această categorie, FIFA World Cup 

2018 a fost declarant cel mai bun în 2018, 
înaintea celor de la Jocurile Olimpice de 
iarna de la Pyeongchang şi Wimbledon 
2018. Organizat în 11 oraşe şi cu 16000 de 
jurnalişti acreditați, Centrul de Presă FIFA 
World Cup 2018 din Rusia a desfăşurat o 
activitate deosebită pe durata a peste 30 
de zile, punând la dispoziția jurnaliştilor 
facilități deosebite pentru exercitarea 
profesiunii: 1. FIFA 2018 Russia World 
Cup 974 (30.57%), 2. 2018 Pyeongchang 
Jocurile Olimpice de Iarnă – 703 (22.07%), 
3. Wimbledon 498 (15.63%).
Vă mai informăm că, în perioada 21-24 
ianuarie 2019, la Lausanne, în Elveţia, 
va avea loc cel de-al 82-lea Congres al 
AIPS, cu participarea şi a reprezentanţilor 
Asociaţiei Presei Sportive din România 
(preşedinte: Dumitru Graur). 

(Sursa: AIPS şi Emanuel Fântâneanu - 
membru în Comitetul Executiv al AIPS)

La finele lui 2018: 

SIMONA HALEP – locul 3 în ancheta AIPS

În decembrie 2018 au fost programate meciurile 
retur din prima rundă a Ligii Campionilor la popice. 
În competiția feminină, Electromureş Romgaz 
Târgu Mureş, a obținut calificarea în sferturile de 
finală ale competiției, după ce a învins pe propria 
arenă echipa slovenă KK Triglav Kranj cu 6-2 la 
puncte de echipă (16,5 - 7,5 la puncte de set / manşe 
câştigate; 3463 p.d.-3234 p.d.).
Pentru echipa mureşană au evoluat: Hanc Alina - 
575 p.d. (3,5 manşe, 1 punct de echipă), Duka Tilda 
- 563 p.d. (2; 0), Ciobanu Maria - 551 p.d. (1; 0), 
Mehesz Anita - 619 p.d. (4; 1) - performera partidei, 
Baciu Doina-Victorița - 554 p.d. (2; 1), Safranyi 
Anita - 601 p.d. (4; 1).
Cele două puncte ale oaspetelor au fost realizate de 
Forstnaric Anja - 569 p.d. (2; 1) şi Perisic Tatjana - 
590 p.d. (3; 1).
Antrenoriii echipei mureşene au fost Istvan Orosz şi 
Seres Jozsef, arbitrul principal fiind internaţionalul 
clujean Dumitru Beşe.

Celelalte rezultate din returul primei manşe au fost:
-  Rakoshegyi VSE (HUN) - KK Slovan Rosice (CZE) 

3-5 (11,5 - 12,5 ; 3428 p.d. - 3440 p.d.) - în tur; 3-5;
-  Kegljaski klub Celje (SLO) - SKK 98 Poing (GER) 

5-3 (13-11; 3208 p.d. - 3196 p.d.) - în tur: 1-7;
-  KC Schrezheim (GER) - SK Zeleziarne Podbrezova 

(SVK) 7-1 (16,5-7,5; 3409 p.d. - 3254 p.d.) - în tur: 5-3.
Învingătoare şi în jocul tur, din Slovenia, cu 7-1, 
lansatoarele din Târgu Mureş s-au calificat în 
detrimentul formaţiei KK Triglav Kranj, în sferturile 
de finală ale Ligii Campionilor la popice, unde se vor 
confrunta cu echipa austriacă BBSV Viena, pe 26 
ianuarie 2019, în deplasare şi pe 16 februarie 2019, 
acasă.
În sferturile de finală se vor mai juca meciurile: SKC 
Victoria Bamberg (Germania, cu româna Ioana 
Antal printre titulare) - KC Schrezheim (Germania), 
KK Mlaka Rijeka (Croația) - SKK 98 Poing 
(Germania), ZTE-ZAEV Zalaegerszeg (Ungaria) - 
KK Slovan Rosice (Cehia).

Electromureş Romgaz 
Târgu Mureş, calificată  
în sferturile de finală 
ale Ligii Campionilor 
la popice

În întrecerea masculină, Feher şi 
Boantă, mai tari decât Lupu şi Crăciun!
În competiţia masculină, tot în decembrie 2018 s-au disputat partidele retur 
din optimile de finală ale Ligii Campionilor la popice. Un meci cu implicaţii 
româneşti a avut loc în Germania, acolo unde SKC Victoria 1947 Bamberg a 
învins cu 5-3 (16-8; 3805 p.d. - 3619 p.d.) pe Zalaegerszegi TK (Ungaria), dar 
această victorie nu a fost suficientă pentru promovarea în sferturile de finală 
ale nemţilor, deoarece maghiarii au câştigat prima manşă cu 6-2. În meciul 
retur, de la Bamberg, au evoluat şi 4 sportivi români, câte doi la fiecare echipă. 
Ei au realizat următoarele punctaje: Roos André & Lupu Nicolae = 567 (2, 0) şi 
Cosmin Crăciun - 606 (1, 0), respectiv Feher Zoltan Flavius - 597 (0. 0) şi Boantă 
Claudiu - 606 (2, 1). De la germani, adversarii lui Zolly Feher au fost Seiler 
Florian & Wilke Christian, cu un rezultat excelent, de 709 popice doborâte (4 
manşe, 1 punct).
La masculin, celelalte rezultate din optimile de finală au fost:    
-  KSV Union Orth a. d. Donau (AUT) - SK Zeleziarne Podbrezova (SVK) 3-5 (13-

11; 3831 p.d. - 3894 p.d.) - în tur: 2,5 - 5,5. De la oaspeţi, marele campion mondial, 
sârbul Zavarvo Vilmos, a reuşit 712 p.d. (3, 1).

-  KK Partizan Belgrad (SRB) - KK Zapresic (CRO) 4-4 (10-14; 3633 p.d. - 3597 
p.d.) - în tur: 1-7.

-  KK Rudar Kakanj (BiH) - SKV Rot Weiss Zerbst 1999 (GER) 1-7 (6-18; 3371 
p.d. - 3676 p.d.) - în tur: 0-8;

-  Szegedi TE (HUN) - KK Neumarkt (ITA) 6-2 (13,5-10,5; 3751 p.d. - 3620 p.d.) 
- în tur: 3-5.

-  TJ Lokomotiva Ceska Trebova (CZE) - KK Mertojak Split (CRO) 3-5 (9-15; 
3617 p.d. - 3665 p.d.) - în tur: 1-7, dar echipa calificată în sferturi se va afla 
după analiza unei contestaţii!

- KK Revita Banja Luka (BiH) - KK Belgrad (SRB) 1-7 (5-19; 3412 p.d. - 3719 
p.d.) - în tur: 0-8.
- Repcelaki SE (HUN) - KK Konstruktor Maribor (SLO) 3-5 (9-15; 3595 p.d. - 
3669 p.d.) - în tur: 2-6.
Turneul final (FINAL FOUR), la masculin şi feminin. va avea loc la Zapresic 
(Croația) în perioada 30-31 martie 2019

DAN TEODORESCU
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În ciuda percepþiei generale cã inteligenþa
este o calitate înnãscutã, trebuie sã ºtiþi cã
acestea sunt doar niºte idei preconcepute.
Studiile aratã cã o parte din hobby-urile
noastre, pe lângã faptul cã sunt revigorante ºi
distractive, au ºi o mare influenþã asupra
inteligenþei noastre. Sã exemplificãm zece
dintre ele: 

1. Învaþã sã cânþi la un instrument 
Legendarul filozof chinez Confucius a

spus cu mult timp în urmã: „Muzica produce
un fel de plãcere pe care care natura umanã nu
o poate produce fãrã aceasta“. Muzicã îþi
stimuleazã creierul, iar acest lucru a fost
dovedit ºtiinþific. Muzica are puterea de a
invoca emoþii complexe ºi stãri psihologice.
Diferiþi cercetãtori au arãtat cã atât ascultarea
muzicii, cât ºi stãpânirea unui instrument
muzical îmbunãtãþesc memoria ºi capacitatea
de concentrare. Totodatã, acest hobby te învaþã
sã ai rãbdare ºi sã fii perseverent, pentru cã
pentru a învãþa sã cânþi la un instrument
muzical este nevoie de timp ºi efort, aratã
LifeHack. 

2. Devoreazã cãrþile 
Cititul reprezintã lungul drum spre

creºterea nivelului de inteligenþã, iar acest lucru
se întâmplã mai ales dacã citeºti cu poftã despre
multe subiecte diferite, de la ficþiune ºi
biografii, la antologii. Lectura reduce stresul, te
ajutã sã experimentezi multiple emoþii ºi te
învaþã lucruri despre multe subiecte. Toþi aceºti
factori te ajutã sã te simþi mai bine cu tine, iar
sã fii împãcat cu tine este unul dintre mai
importante lucruri care stau la baza stãrii de
bine. Lectura este foarte importantã pentru a
dobândi cunoºtinþe despre un subiect, te
pregãteºte pentru tot soiul de situaþii ºi te ajutã
sã fii mai productiv în demersurile tale pentru
atingerea obiectivelor. 

3. Mediteazã regulat 
Cel mai importante beneficii al meditaþiei

sunt concentrarea asupra propriei persoane ºi
autocunoaºterea. Atunci când sunt absorbiþi de

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

4. Pune-þi mintea la contribuþie 
La fel cum ai nevoie sã faci exerciþii fizice

pentru a te menþine în formã, la fel ºi creierul
tãu are nevoie sã fie în formã. Dacã îþi provoci
creierul în mod regulat sã facã lucruri noi, acest
lucru îi îmbunãtãþeºte abilitãþile ºi te ajutã sã ai
o minte mai ascuþitã. Poþi sã-þi antrenezi
creierul în mai multe feluri, cum ar fi: Sudoku,
puzzle-uri, jocuri de societate sau ghicitori.
Toate aceste activitãþi ajutã creierul sã formeze
noi conexiuni. Totodatã, prin aceste activitãþi
înveþi sã faci faþã diferitelor situaþii în moduri
creative, îþi dezvolþi abilitatea de a vedea
lucrurile din mai multe perspective ºi sã devii
mult mai productiv. 

5. Exerciþii fizice în mod frecvent 
O minte sãnãtoasã într-un corp sãnãtos!

Pânã la urma urmei, creierul tãu este ca un alt
muºchi din corpul tãu. Exerciþiile regulate îþi
ajutã mintea ºi corpul sã funcþioneze cum
trebuie. Sportul reduce tensiunea ºi te ajutã sã

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 
Sã înveþi o limbã nouã nu este întotdeauna

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

7. Pune-þi gândurile pe hârtie! 
Scrisul îmbunãtãþeºte abilitãþile lingvistice,

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

8. Cãlãtoreºte în locuri noi 
Eforturile fizice ºi mentale pe care le faci în

timpul cãlãtoriilor, te scapã de stres, iar cu cât
scapi de stress, cu atât te poþi concentra mai
bine pe ce ai de fãcut. Fiecare loc no pe care îl
vizitezi îþi oferã lucruri noi de învãþat: întâlneºti
cu oameni noi, încerci mâncãruri diferite, ai
contact cu culturi ºi stiluri de viaþã diferite, ceea
ce te pune în contact cu idei la care nu te-ai fi
gândit înainte. 

9. Gãteºte 
Mulþi dintre noi sunt de pãrere cã gãtitul

este o simplã pierdere de timp ºi cã este ceva
preferabil de evitat. Ceea ce trebuie sã ºtii este
cã cei care gãtesc regulat ºi încearcã diferite
reþete, au un nivel crescut de creativitate. Îi
intereseazã calitatea, nu se tem sã încerce
lucruri noi ºi acordã multã atenþie detaliilor. De
fiecare datã când gãteºti ceva, înveþi sã ai
atenþie distributivã, sã faci mai multe lucruri
deodatã, sã mãsori cu precizie ºi sã iei decizii
rapide. Cu toate aceste abilitãþi pe care le
dobândeºti, devii cu siguranþã mai intelligent. 

10. Implicã-te în activitãþi sportive 
Pe lângã faptul cã îþi întãreºte muºchii,

sportul are ºi alte beneficii. Urmãrirea meciuri-
lor sportive a fost a fost asociatã cu îmbunãtã-
þirea funcþiilor creierului, iar implicarea în acti-
vitãþi sportive ajutã la îmbunãtãþirea capacitãþii
de reacþie, coordonare ºi încrederea în sine. 
(Sursa: Alexandra Cheroiu - Adevãrul.ro)
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În ciuda percepţiei generale că 
inteligenţa este o calitate înnăscută, 
trebuie să ştiţi că acestea sunt doar nişte 
idei preconcepute. Studiile arată că o 
parte din hobby-urile noastre, pe lângă 
faptul că sunt revigorante şi distractive, 
au şi o mare influenţă asupra 
inteligenţei noastre. Vă îndrumăm spre 
următoarele zece hobby-uri: 

1. Învaţă să cânţi la un instrument:
Legendarul filozof chinez Confucius a spus 
cu mult timp în urmă: „Muzica produce un 
fel de plăcere pe care care natura umană 
nu o poate produce fără aceasta“. Muzică 
îţi stimulează creierul, iar acest lucru a fost 
dovedit ştiinţific. Muzica are puterea de a 
invoca emoţii complexe şi stări psihologice. 
Diferiţi cercetători au arătat că atât 
ascultarea muzicii, cât şi stăpânirea unui 
instrument muzical îmbunătăţesc memoria 
şi capacitatea de concentrare. Totodată, 
acest hobby te învaţă să ai răbdare şi să fii 
perseverent, pentru că pentru a învăţa să 
cânţi la un instrument muzical este nevoie 
de timp şi efort, arată LifeHack. 

2. Devorează cărţile:
Cititul reprezintă lungul drum spre 
creşterea nivelului de inteligenţă, iar acest 
lucru se întâmplă mai ales dacă citeşti cu 
poftă despre multe subiecte diferite, de la 
ficţiune şi biografii, la antologii. Lectura 
reduce stresul, te ajută să experimentezi 
multiple emoţii şi te învaţă lucruri despre 
multe subiecte. Toţi aceşti factori te ajută să 
te simţi mai bine cu tine, iar să fii împăcat 
cu tine este unul dintre mai importante 
lucruri care stau la baza stării de bine. 
Lectura este foarte importantă pentru a 
dobândi cunoştinţe despre un subiect, te 
pregăteşte pentru tot soiul de situaţii şi te 
ajută să fii mai productiv în demersurile 
tale pentru atingerea obiectivelor. 

3. Meditează regulat:
Cel mai importante beneficii al meditaţiei 
sunt concentrarea asupra propriei persoane 
şi autocunoaşterea. Atunci când sunt 
absorbiţi de meditaţie, oamenii ating un 
alt nivel al existenţei. Meditaţia te ajută să 
reduci nivelul de stres şi să scapi de tot felul 
de griji. Cu o stare de calm şi o stare de 
spirit netulburată obţinute prin meditaţie, 

poţi învăţa, gândi şi plănui lucrurile într-o 
manieră mult mai eficientă. Meditaţia 
regulată te ajută să ai un control deplin 
asupra ta, iar să cunoşti lucrurile care îţi 
distrag atenţia şi metodele eficiente de auto-
control reprezinintă punctul suprem atunci 
când lucrezi la îmbunătăţirea inteligenţei. 

4. Pune-ţi mintea la contribuţie:
La fel cum ai nevoie să faci exerciţii fizice 
pentru a te menţine în formă, la fel şi 
creierul tău are nevoie să fie în formă. Dacă 
îţi provoci creierul în mod regulat să facă 
lucruri noi, acest lucru îi îmbunătăţeşte 
abilităţile şi te ajută să ai o minte mai 
ascuţită. Poţi să-ţi antrenezi creierul în mai 
multe feluri, cum ar fi: Sudoku, puzzle-
uri, jocuri de societate sau ghicitori. Toate 
aceste activităţi ajută creierul să formeze noi 
conexiuni. Totodată, prin aceste activităţi 
înveţi să faci faţă diferitelor situaţii în 
moduri creative, îţi dezvolţi abilitatea de a 
vedea lucrurile din mai multe perspective 
şi să devii mult mai productiv. 

5. Exerciţii fizice în mod frecvent:
O minte sănătoasă într-un corp sănătos! 
Până la urma urmei, creierul tău este ca 
un alt muşchi din corpul tău. Exerciţiile 
regulate îţi ajută mintea şi corpul să 
funcţioneze cum trebuie. Sportul reduce 
tensiunea şi te ajută să dormi mai bine. 
Medicii sunt de acord că o mai bună 
circulaţie a sângelui la nivelul creierului 
înseamnă o funcţionare cerebrală crescută. 
Mai multe experimente realizate pe 
şoareci şi pe oameni au arătat că exerciţiile 
cardiovasculare pot da naştere la noi celule 
ale creierului, lucru care îmbunătăţeşte 
performanţele creierului. 

6. Învaţă o limbă nouă:
Să înveţi o limbă nouă nu este întotdeauna 
uşor, dar cu siguranţă are multe avantaje, 

iar unul dintre ele este că te face mai inte li-
gent. Procesul de învăţare a unei limbi noi 
presupune sarcini precum analiza struc-
turilor gramaticale şi învă ţarea de noi cuvinte, 
lucruri care îmbu nătăţesc inteligenţa şi sănă-
ta tea creierului. De asemenea, s-a dovedit 
prin diferite expe rimente că persoanele cu un 
nivel ridi cat de inteligenţă verbal-lingvistică 
sunt foarte bune la planificare, luarea deci-
ziilor şi rezolvarea problemelor. 

7. Pune-ţi gândurile pe hârtie:
Scrisul îmbunătăţeşte abilităţile ling vistice, 
dar te ajută şi la concentrare, creati vitate, 
imaginaţie şi capacitatea de înţelegere. Scrii-
torii sunt adesea con sideraţi ca având un 
nivel înalt de inteligenţă. Poţi scrie în dife-
rite moduri: pe hârtie sau să-ţi faci un blog. 
Oricum ar fi, punând în cuvinte imaginile 
din mintea ta înveţi să te exprimi cât mai 
bine, iar acest lucru este o modalitate 
excelentă de stimulare a inteligenţei. 

 8. Călătoreşte în locuri noi:
Eforturile fizice şi mentale pe care le faci în 
timpul călătoriilor, te scapă de stres, iar cu 
cât scapi de stress, cu atât te poţi concentra 
mai bine pe ce ai de făcut. Fiecare loc nou pe 

care îl vizitezi îţi oferă lucruri noi de învăţat: 
întâlneşti cu oameni noi, încerci mâncăruri 
diferite, ai contact cu culturi şi stiluri de 
viaţă diferite. 

9. Găteşte:
Mulţi dintre noi sunt de părere că gătitul 
este o simplă pierdere de timp şi că este ceva 
de evitat. Ceea ce trebuie să ştii este că cei 
care gătesc regulat şi încearcă diferite re-
ţete, au un nivel crescut de creativitate. Îi 
in teresează calitatea, nu se tem să încerce 
lu cruri noi şi acordă multă atenţie detaliilor. 
De fiecare dată când găteşti ceva, înveţi să ai 
atenţie distributivă, să faci mai multe lu cruri 
deodată, să măsori cu precizie şi să iei de cizii 
rapide. Cu toate aceste abilităţi pe care le 
dobândeşti, devii mai intelligent. 

10. Implică-te în activităţi sportive:
Pe lângă faptul că îţi întăreşte muşchii, 
sportul are şi alte beneficii. Urmărirea 
me ciurilor sportive a fost asociată cu 
îm bunătăţirea funcţiilor creierului, iar 
im plicarea în activităţi sportive ajută 
la îm bunătăţirea capacităţii de reacţie, 
coor donare şi încrederea în sine. (Sursa: 
Alexandra Cheroiu - Adevărul.ro)

Zece hobby-uri care te fac mai inteligent!
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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...

Zglobie-i, cu ochi blânzi ca de mioarã,
Iarã eu ce-n Kama-Sutra-s profesor,
Fierbinte sunt acum ºi totu-i fior
Iar gândurile parcã-n ceruri zboarã.

Mental transmit idei de acþiune
Filtrez priviri adânci ºi reci, d-agatã
Ea vine-ncet ºi toatã-i pasiune...

Surâsu-i este o promisiune,
Iar vorba-i caldã inima-mi desfatã...
- Bunelu’, astãzi iar ai tensiune! 

SONETUL PRAFULUI 
Cu mine, chiar universul a-nceput.
Sori sau planete din praf s-au întrupat
Iar Ziditorul pe mine m-a chemat,
Când vieþii, în lut suflând, îi dã debut.

Iarã pe Tera, din Asii adunat
ªi adus pe copite, amarnic tribut,
Printre voi am ajuns atribut.
Cã praful coroane ºi regi a-nhãþat.

Eu strãlucesc în mii de nestemate
Când totul este-acoperit de brumã,
Dar ºi-n vorba de ocarã, cam ades...

Deci, vã feriþi de gânduri blestemate,
Cãci eu voi fi conceptul de pe urmã
Când se va spune cã praful s-a ales!

SONETUL IUBIRII 
Pe unde trec se nasc noi universuri
Eu primãverilor le dau culoare
ªi sub privirea mea tristeþea moare
Iar poeþii mã desfatã-n versuri.

Copile ºi copii zâmbesc în soare;
O ºoaptã are alte înþelesuri
Schimbând o clipã-a vremurilor mersuri
Dar ºi a morþii sumbrã-nfiorare…

Când deseori aflaþi-n umbra crucii
Spurcate vorbe-aruncã hãbãucii,
Simt cum amar de iascã-mi este gura

ªi va veni în locu-mi sora, ura,
C-aplaudã frenetic mamelucii
Când voluptuos mã vând toþi politrucii!

SONETUL VÂNTULUI 
Speranþe-adie-n vânt de primãvarã
Cã s-or ivi, timid, iar ghioceii,
Cã-n piaþã se vor ieftini ºi mieii,
Iar ciorile-au plecat în altã þarã.

Vedea-vom vaci bãlþate cu viþeii
Ieºiþi din grajduri pe tãpºan, afarã,
Sã pascã iarbã crudã, vag amarã,
ªi veseli sã îºi sune clopoþeii...

Femei visând o dulce-abandonare,
Ce numai din priviri pot sã te tune
ªi de infarct rapid provocatoare...

Dar cred cã voi vedea ºi lãcrãmioare
Disearã când iubitei îi voi spune
Ce tare-mi bate vântu-n buzunare! 

SONETUL CRONICÃ 
Stã Vodã la Cotnari cu fruntea-n palmã;
El trage vin, cu spor, dintr-o bãrdacã…
E silã multã-n þara lui sãracã
ªi printre dinþi îi scapã o sudalmã!

Venit e turcul pe moºie, iacã,
Prea tulburându-i a sa fire calmã
De-i vine a-i spune lui Mehmet de mamã
Ca-n viaþa lui prostii sã nu mai facã.

Însã chemã la cramã pe toþi turcii,
Gãsise-n vin ideea de scãpare; 
Iar ei venirã cu buluc ºi falã…

Mâncat-au ºi-au bãut precum nãucii
Da-n zori zbierau, smeriþi în gura mare,
Bre, ne-au snopit ghiaurii la pilealã! 
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Volumul de eseuri sugestiv intitulat “Puþine lacrimi, multã
bucurie” este o capodoperã literarã adresatã sufletului fiind construitã
dintr-o suitã de eseuri despre iubire, despre frumuseþea sufleteascã a
omului, despre poticniri ºi înãlþãri, despre rãbare, bun-simþ, speranþã
ºi credinþã, prietenie ºi înþelegere. Scrise de Ieromonahul Hrisostom
Filipescu eseurile au apãrut la Editura PIM, din Iaºi, în anul 2014, ca o
continuare a volumului anterior “Puþine cuvinte multã iubire”(2013).
Bijuteriile de prozã scurtã cuprinse în aceste douã cãrþi frapeazã prin
caracterul lor “extrem” de lumesc, prin tematica  actualã, prin limbajul
firesc îmbrãcat în straiele specifice gândirii filosofice, prin concluziile
de bun simþ datorate experienþei de psiholog al autorului.

Deºi a îmbrãcat haina monahalã, Ieromonahul Hrisostom
Filipescu, priveºte lumea ºi oamenii  într-o manierã nefiresc de lucidã.
Este vorba de o formã de luciditate încãrcatã de iubire, este vorba
despre  acea înþelepciune care mustrã fãrã sã rãneascã, pe care autorul
o foloseºte pentru a pãtrunde în sufletele cititorilor, pentru a se
strecura în inimile lor ºi a le îndrepta gândurile spre  rostul tãmãduitãr
al iubirii ºi  ºi al iertãrii fiindcã “iubirea ºi iertarea – dupã cum scrie
Hrisostom Filipescu – sunt cele douã aripi cu care zburãm spre cer ».
(p. 134). Se vorbeºte în aceastã carte despre nevoia contemporanilor
de a se reîntoarce la valorile culturale tradiþionale dublatã de
necesitatea redescoperiri ºi aplicãrii a perceptelor moralei creºtine.
Accesul societãþii actuale la lumea celor prea înalte, la libertatea
spiritualã iniþialã este îngrãdit de câteva obstacole pe care omul ºi le
stabileºte singur, de temeri ºi prejudecãþi care nu-ºi au rostul, de
probleme ºi zbateri fãrã sens, de traiectorii existenþiale eronat trasate,
de suferinþe mai mult sau mai puþin justificate. “Criteriile subiective
sunt cele care ne dãrâmã” stabileºte autorul. Acestea trebuie lãsate în
urmã. Nimeni nu este scutit de griji, de probleme sau suferinþe.
Important este sã trecem peste ele, sã scãpãm de cicatricile sufletului,
optând pentru o nouã perspectivã asupra vieþii, înlocuind întunericul
cu lumina, suferinþa cu iubirea ºi invidia cu iertarea.  E bine sã nu ne
poticnim ºi sã înþelegem cã : “orice greutate din viaþa noastrã are

dreptul sã vinã dar nu are dreptul sã rãmânã” (p. 156)  Singurele care
au dreptul sã rãmânã în vieþile noastre sunt credinþa, bucuria ºi
recunoºtinþa.  Doar aºa vom reuºi “sã rezonãm în iubire”, numai aºa
vom învãþa cã “deºi suntem diferiþi, ca degetele de la o mânã” în iubire
ºi în suferinþã, în tristeþe ºi în bucurie, în vulnerabilitate ºi putere
suntem la fel. “Pe spinarea fiecãrui suflet se carã mereu crucea vieþii”
dupã cum “atunci când vibreazã un colþiºor de lume, vibreazã lumea
întreagã”.  Doar oamenii care înþeleg valoarea neºtirbitã a
umanismului, puterea lui vindecãtoare  vor înþelege cã numai prin
iubire se deschis porþile spre libertatea deplinã ºi doar trecând prin
poarta iubirii putem pãºi pe calea mãntuirii cu ceaslovul faptelor bune
în mânã. “Iubirea este cheia cu care deschid orice fereastrã a vieþii
mele ºi tot iubirea este zãvorul pe care îl pun la uºa nopþii�”
mãrturiseºte atât de frumos Hrisostom Filipescu.  Urmând sfaturile
Ieromonahului ar trebui sã ieºim în lume  cu “bucãþele de iubire în
buzunare”.  Atunci inimele împovãrate de iubire ar deschide ºi alte
inimi, atunci prietenii s-ar transforma în “ambasadori ai iubirii”, atunci
ar pune oamenii  preþ pe pacea sufleteascã, pe privilegiul de a trãi cu
tinereþea în suflet, cu grija pentru copilul nostru interior, cu respect
pentru cei din jur ºi penrtu viaþa însãºi, care nu mai poate fi trãitã
oricum, ci doar cu “puþine lacrimi ºi multã bucurie”. 

Dacã sunteþi pregãtiþi sã vã revigoraþi sufletele, dacã aºteptaþi o
schimbare esenþialã ºi doriþi sã vã schimbaþi perspectiva asupra
semenilor  ºi a modului în care vã raportaþi la lume, deschideþi aceastã
carte. Ieromonahul Hrisostom Filipescu ne pune în traista sufletului
cuvinte potrivite ºi ne invitã sã ne analizãm pe noi înºine descoperind
în adâncul inimilor candela iubirii aºezatã pe un sfeºnic cu mai multe
braþe : al bucuriei, al sinceritãþii, al credinþei, al înþelegerii , al iertãrii, al
toleranþei ºi al faptelor bune.  Mereu avem nevoie de schimbare ºi de
primenire sufleteascã. Iatã de ce, vã propun sã începeþi luna iubirii cu
o lecturã potrivitã rãsfoind paginile acestei cãrþi trecutã de autor prin
matricea iubirii ºi oferitã tuturor cu bucurie ºi îngãduinþã. 

Liliana Moldovan

Rãtãcitor printre meridiane
Strãbat, plin de elan, MERIDIANUL
Lãsând în urmã zeci de PARALELE
Aºa cum îmi trasasem, vesel, planul; 

Drept ghizi am foarte fanteziste stele: 
LUCEAFÃRUL vestit ºi-ALDEBARANUL, 
Sau SIRIUS ºi alte nume grele; 

Deci urmãresc mereu atent ecranul 
Ceresc, condus de visuri cam rebele, 
Sperând cã pot sã-mi þin în frâu elanul; 

Prin Spania descoper noi castele, 
La Istanbul gãsesc cu greu firmanul
Citând bravi moldoveni cu citadele; 

Din Londra iau drept þintã Caraimanul, 
ªi, cum îmi simt aripile cam grele, 
Mã reîntorc, zburând cu deltaplanul...

ªi-acum mai simt cã-n gândurile mele - 
Cam fanteziste, dar mereu fidele - 
Lãsând în urmã zeci de PARALELE, 

Strãbat, plin de elan MERIDIANUL!
EUGEN DEUTSCH  

Membru senior al Asociaþiei Literare
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LIBERÃ "PÃSTOREL" IAªI afiliate Uniunii Scriitorilor din România - filiala Iaºi

MIHAI BATOG-BUJENIÞÃ
(Directorul ALPI)

Bucuria lecturii cu “Puþine lacrimi, multã bucurie” de Ieromonah Hrisostom Filipescu88
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(directorul ALPI)

SONETUL IERNII ÎMBLÂNZITE

Sincer, nu prea-mi place iarna, e cam frig
Nasu-mi curge, la troien e dau mereu
Şi cum ceaiul nu e singur panaceu
Nici nu pot, precum un câine, sta covrig,

Mă reped până la crâşmă, ca un zmeu
Vreau o ţuică, deci la bar iute mă-nfig 
Şi pe barman, bun prieten, tare-l strig: 
Fără grabă, că suntem la matineu!

Una mică, să nu calc pe rele căi
La-nceput, însă dup-aia, mare iau
Dar mai multe, că afară e omăt,

Cald e-aicea şi aud chiar zurgălăi
Sună-n în cap. Uit ce-am spus, că nu mai 
beau!
Fiindcă iarna-mi place! Numai de mă-
mbăt!

SONETUL URAGANULUI

Sunt un titan cu trup de vânt şi apă
Puterea mea-i cât zeci de mii de bombe
Eu fac prăpăd cu ale mele trombe
Şi-un înveliş de nori port ca pe-o capă

Poveşti de groază torc la guri de sobe
Către infern sunt o deschisă trapă
Omor săraci, dar şi pe cei ce-ndoapă
Iar tunet am cât miliard de tobe

Pe unde trec rămân numai ruine
Sărmanii n-au nici lemn de-nmormântare
Iar mai presus de rău dar şi de bine

Este divina mea determinare…
Şi sincer eu vă spun că decât mine
Guvernul României e mai tare!

SONETUL LEULUI LA PÂNDĂ

Perfid ca leul stând sub sicomor
Pândesc atent la dulcea-mi căprioară
Şi simţurile mi-s întinse, sfoară,
De trupul tânăr, frumos aromitor...

Zglobie-i, cu ochi blânzi ca de mioară,
Iară eu ce-n Kama-Sutra-s profesor,
Fierbinte sunt acum şi totu-i fior
Iar gândurile parcă-n ceruri zboară.

Mental transmit idei de acţiune
Filtrez priviri adânci şi reci, d-agată
Ea vine-ncet şi toată-i pasiune...

Surâsu-i este o promisiune,
Iar vorba-i caldă inima-mi desfată...
- Bunelu’, astăzi iar ai tensiune! 

SONETUL GERULUI

Eu sunt divinul ce-a ucis istorii
Şi schimb cu forţa mea planetei faţa
Decid ce este moartea sau viaţa
Iar vizitele-mi sunt, în timp, notorii…

Şi-au vrut să mă silească promotorii
De arme, să îmi folosească gheaţa
Deci fiica mea, ce o numesc isteaţa,
S-arunce în uitare muritorii.

O, voi netrebnici de recentă dată
Nu ştiţi că universu-mi este tată  
Suflarea mea contractă şi atomii

Doar gura ta mă spurcă, gura Tomii,
Spui că nu este gerul de-altă dată,
Când vezi că preţurile se dilată!

SONETUL PRAFULUI

Cu mine, chiar universul a-nceput.
Sori sau planete din praf s-au întrupat
Iar Ziditorul pe mine m-a chemat,
Când vieţii, în lut suflând, îi dă debut.

Iară pe Tera, din Asii adunat
Şi adus pe copite, amarnic tribut,
Printre voi am ajuns atribut.
Că praful coroane şi regi a-nhăţat.

Eu strălucesc în mii de nestemate
Când totul este-acoperit de brumă,
Dar şi-n vorba de ocară, cam ades...

Deci, vă feriţi de gânduri blestemate,
Căci eu voi fi conceptul de pe urmă
Când vom spune că praful doar s-a ales!

SONETUL AVENTURII (necanonic)

Era nevastă-mea plecată,
La un congres, pe undeva…
Şi-un fin miros ca de halva
Dădea sămânţa sfărâmată.

Un gând mă sâcâia cumva
Din tinereţea-mi depărtată
Legat desigur de o fată
Cu care-aş tăinui ceva…

Ieşind eu, bine îmbrăcat
Ne-am întâlnit, aşa, din mers
Şi, jur, nimic nu inventez,

De braţ ea ferm m-a apucat
Apoi zâmbind parcă pervers
M-a ajutat să traversez!

IOAN MUGUREL SASU 
(membru senior ALPI)

Doamnă

Ce te-aş strânge-n braţe, doamnă,
Pe loc să uit, de ieri, de mâine,
Acum când peste noi e toamnă
Şi dumneata eşti lângă mine.

Însă te rog cerând iertare:
Ai grijă unde mă săruţi şi cum,
Pe mine dragostea mă doare
Demult, mai ieri şi chiar acum.

Nu-ţi cer un gest mereu făcut,
Pe frunte pune-mi mâna
Şi lasă-mă aşa tăcut
Să plâng la pieptul tău acuma.

Blestem

Din cer să cadă aprigă pedeapsă
Prin norii negri treacă plumb topit,
Găsească-i veşnic stresul pe acasă
Uitare să le-aducă ce-au iubit.

Cu soacrele să aibă fantezii,
În beci să li se-acrească vinul
Să n-aibă cu ce-şi face plinul
De-acum şi până ce-or muri.

Le intre-n casă vipera cu corn
Şi-nţepe-i când îi cercetează amorul,
Tristeţe să le aducă dorul,
Doar vise horror ei să aibă-n somn.

Să n-aibă floare pe mormânt,
Să nu-iubească propria stea,
Pe cei care produc şi vând
Rujul de buze ce se ia. 

 Clipa ultimă

Prin vântul rece şi subţire
Făptura ta spre mine vine,
Dar din păcate astăzi vine
Pentru moment de despărţire.

De-acum şi până nu ştiu când
Voi adormi cu tine-n gând,
Doar din iluzie folos:
Speranţa unui vis frumos.

Cu gesturi calme, fără patimi,
În noaptea cea cu lună nouă,
Sărutul botezat cu lacrimi
A despărţit iubirea-n două.
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Fraţi şi surori în Hristos,

Din darul lui Dumnezeu, am început 
de curând un An Nou, care sperăm să ne 
fie cu sănătate, aducător de împliniri şi 
mulţumire, în care să trăim şi să lucrăm tot 
mai intens ca şi fii ai lui Dumnezeu.

1. Mulţumire tuturor colaboratorilor 
şi susţinătorilor CBROM

Doresc ca acum, la început de an, 
să vă mulţumesc tuturor celor care, în 
multiple moduri, aţi susţinut acţiunile 
Centrului nostru Bisericesc din Munchen, 
ale Asociaţiei Tinerilor Ortodocşi din 
Germania, ale Asociaţiei noastre caritative 
„Sf. Vasile cel Mare- întrajutorarea 
creştină a aproapelui” din Munchen, cu 
atât mai mult celor care aţi fost implicaţi 
direct şi prin care acestea s-au realizat. 
De asemenea, vă mulţumesc tuturor celor 
care aţi susţinut financiar, dar nu numai, 
lucrările de construcţie a Aşezământului 
Bisericesc.

2. Stadiul lucrărilor la Aşezământ
Lucrările de construcţie au avansat 

excepţional de bine. Avem doar o mică 
întârziere cauzată de faptul că nu am 
putut susţine financiar un ritm mai rapid 
al lucrărilor. Despre evoluţia lucrărilor de 
construcţie, informaţii găsiţi aici: http://
cbrom.de/nou/ro/actualitati/10-stiri/133-
santierul-asezamantului-la-un-an-de-
la- inceperea-constructiei . Pe 10 ianuarie 
muncitorii au revenit pe şantier pentru 
a continua lucrările. Concomitent cu 
ultimele lucrări de structură, se începe 
acum lucrul la detaliile arhitecturale, 
instalaţii şi finisaje. Dacă vom putea 
asigura finanţarea necesară, toate aceste 
lucrări ar trebui să fie finalizate cândva 
la sfârşitul acestui an. Pe paginile de 
facebook www.facebook.com/cbrom.de/ 
şi www.facebook.com/episcopsofian/ vom 
prezenta în continuare în mod constant 
ştiri despre evoluţia lucrărilor.

3. Finanţarea proiectului
Informaţii referitoare la finanţarea 

lucrărilor de până acum aţi citit deja la 
linkul indicat anterior. Costurile pe care 
le vom avea anul acesta, pentru finalizarea 
proiectului, sunt comparabile cu cele de 
anul trecut, chiar puţin mai mari, având 
în vedere stadiul actual al lucrărilor. 
Puteţi susţine construcţia atât prin donaţii 
punctuale mai consistente, cât şi prin 
donaţii lunare programate (vezi aici: http://
cbrom.de/nou/ro/donatori/finantare/). 
De curând folosim şi serviciul de donare 
paypal (detalii aici: http://cbrom.de/nou/
ro/actualitati/10-stiri/135-donatii-pentru-
noul-asezamant-de-la-muenchen-se-pot-
face-face-de-acum-si-prin-intermediul-
paypaP. Vom continua şi anul acesta 
acţiunea celor 10.000, pentru a lărgi pe cât 
posibil cercul donatorilor. Detalii despre 
evoluţia acesteia găsiţi pe pagina: http://
www.cbrom.de.

4. Lucrare cu deosebită valoare 
simbolică

La finele anului trecut, am avut 
bucuria să constatăm importanţa pentru 
întreaga noastră Ţară a sfinţirii Catedralei 
Naţionale. Preafericitul Părinte Daniel 
a spus despre ea că atunci când va fi 
finalizată este chemată să fie „O expresie 
a sufletului românesc când se află în 
bucurie”. Păstrând proporţiile, o expresie 
şi o importanţă asemănătoare este destinat 
să aibă şi Aşezământul nostru, fiind în 
acelaşi timp şi un „Acasă” al românilor 
din Diasporă şi o ambasadă spirituală a 
creştinătăţii ortodoxe româneşti.

În urmă cu câţiva ani, preşedintele 
de atunci al Parlamentului European, un 
creştin anglican, spunea mitropolitului grec 
Hieroteos Vlachos: „De la dumneavoastră, 
de la ortodocşi, aşteptăm să oferiţi 
Europei altceva: vreau să ne aduceţi pacea, 

libertatea, această deplinătate pe care 
o trăiţi in tradiţia voastră; vreau să ne 
aduceţi sensul vieţii care aici, in Europa, 
s-a pierdut”. Finalizarea cu succes a 
Aşezământului este nu doar un răspuns la 
o necesitate practică pentru noi şi urmaşii 
noştri, ci şi un fapt de o deosebită valoare 
simbolică atât pentru noi românii şi 
pentru creştinismul ortodox, cât şi pentru 
identitatea Europei şi a lumii globalizate în 
mijlocul căreia trăim. Este o contribuţie a 
noastră, conformă cu identitatea noastră, 
cu darurile pe care le-am primit de la 
Dumnezeu, la regăsirea, redefinirea şi 
reorientarea omului recent european, 
secularizat şi înstrăinat de Dumnezeu şi de 
sine însuşi. Noi ne bucurăm de beneficiile 
materiale ale culturii vest- europene, dar 
această lume are nevoie, la rândul ei, ca noi 
să nu înăbuşim lumina tradiţiei noastre, ci 
s-o facem să lumineze.

5. Binecuvântare

Cu nădejdea că vom reuşi să fim tot 
mai uniţi şi determinaţi în a ne asuma 
propriul destin, înţelegând că prezentul 
şi viitorul le făurim împreună, lucrând 
cu Dumnezeu la propăşirea noastră, 
împreună cu ostenitorii, slujitorii şi 
colaboratorii Centrului Bisericesc din 
Munchen, Îl rugăm pe Dumnezeu să Vă 
binecuvânteze viaţa, familiile, prietenii, 
să Vă dăruiască înaintare în tot ce e bun 
şi frumos şi Vă dorim tuturor sănătate, 
bucurie, împlinire şi mântuire.

Cu dragoste în Hristos, recunoştinţă, 
bucurie, nădejde şi binecuvântare,

Episcop vicar

Enoriaşilor, prietenilor şi susţinătorilor Centrului 
Bisericesc Român Ortodox din Munchen

Munchen, vineri, 11 ianuarie 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enoriaşilor, prietenilor şi susţinătorilor 
Centrului Bisericesc Român Ortodox din München 

 
München, vineri, 11 ianuarie 2019 

 
Fraţi şi surori în Hristos, 
 

Din darul lui Dumnezeu, am început de curând un An Nou, care sperăm să ne fie cu 
sănătate, aducător de împliniri şi mulţumire, în care să trăim şi să lucrăm tot mai intens ca 
şi fii ai lui Dumnezeu. 
 

1. Mulţumire tuturor colaboratorilor şi susţinătorilor CBROM 

Doresc ca acum, la început de an, să vă mulţumesc tuturor celor care, în multiple moduri, 
aţi susţinut acţiunile Centrului nostru Bisericesc din München, ale Asociaţiei Tinerilor 
Ortodocşi din Germania, ale Asociaţiei noastre caritative „Sf. Vasile cel Mare-
întrajutorarea creştină a aproapelui” din München, cu atât mai mult celor care aţi fost 
implicaţi direct şi prin care acestea s-au realizat. De asemenea, vă mulţumesc tuturor celor 
care aţi susţinut financiar, dar nu numai, lucrările de construcţie a Aşezământului 
Bisericesc. 

2. Stadiul lucrărilor la Aşezământ 

Lucrările de construcţie au avansat excepţional de bine. Avem doar o mică întârziere 
cauzată de faptul că nu am putut susţine financiar un ritm mai rapid al lucrărilor. Despre 
evoluţia lucrărilor de construcţie, informaţii găsiţi aici: 
http://cbrom.de/nou/ro/actualitati/10-stiri/133-santierul-asezamantului-la-un-an-de-la-
inceperea-constructiei . Pe 10 ianuarie muncitorii au revenit pe şantier pentru a continua 
lucrările. Concomitent cu ultimele lucrări de structură, se începe acum lucrul la detaliile 
arhitecturale, instalaţii şi finisaje. Dacă vom putea asigura finanţarea necesară, toate aceste 
lucrări ar trebui să fie finalizate cândva la sfârşitul acestui an. Pe paginile de facebook 
www.facebook.com/cbrom.de/ şi www.facebook.com/episcopsofian/ vom prezenta în 
continuare în mod constant ştiri despre evoluţia lucrărilor.  

3. Finanţarea proiectului 

Informaţii referitoare la finanţarea lucrărilor de până acum aţi citit deja la linkul indicat 
anterior. Costurile pe care le vom avea anul acesta, pentru finalizarea proiectului, sunt 
comparabile cu cele de anul trecut, chiar puţin mai mari, având în vedere stadiul actual al 
lucrărilor. Puteţi susţine construcţia atât prin donaţii punctuale mai consistente, cât şi prin 
donaţii lunare programate (vezi aici: http://cbrom.de/nou/ro/donatori/finantare/). De 
curând folosim şi serviciul de donare paypal (detalii aici: 
http://cbrom.de/nou/ro/actualitati/10-stiri/135-donatii-pentru-noul-asezamant-de-la-
muenchen-se-pot-face-face-de-acum-si-prin-intermediul-paypal).  Vom continua şi anul 
acesta acţiunea celor 10.000, pentru a lărgi pe cât posibil cercul donatorilor. Detalii despre 

evoluţia acesteia găsiţi pe pagina: 
http://www.cbrom.de/index.php/actualitate/anunturi/895-actiunea-celor-10-000-
continua-si-in-anul-2019 .  

4. Lucrare cu deosebită valoare simbolică  

La finele anului trecut, am avut bucuria să constatăm importanţa pentru întreaga noastră 
Ţară a sfinţirii Catedralei Naţionale. Preafericitul Părinte Daniel a spus despre ea că atunci 
când va fi finalizată este chemată să fie „O expresie a sufletului românesc când se află în 
bucurie”. Păstrând proporţiile, o expresie şi o importanţă asemănătoare este destinat să 
aibă şi Aşezământul nostru, fiind în acelaşi timp şi un „Acasă” al românilor din Diasporă şi 
o ambasadă spirituală a creştinătăţii ortodoxe româneşti.  

În urmă cu câţiva ani, preşedintele de atunci al Parlamentului European, un creştin 
anglican, spunea mitropolitului grec Hieroteos Vlachos: „De la dumneavoastră, de la 
ortodocşi, aşteptăm să oferiţi Europei altceva: vreau să ne aduceţi pacea, libertatea, 
această deplinătate pe care o trăiţi in tradiţia voastră; vreau să ne aduceţi sensul vieţii 
care aici, in Europa, s-a pierdut”. Finalizarea cu succes a Aşezământului este nu doar un 
răspuns la o necesitate practică pentru noi şi urmaşii noştri, ci şi un fapt de o deosebită 
valoare simbolică atât pentru noi românii şi pentru creştinismul ortodox, cât şi pentru 
identitatea Europei şi a lumii globalizate în mijlocul căreia trăim. Este o contribuţie a 
noastră, conformă cu identitatea noastră, cu darurile pe care le-am primit de la Dumnezeu, 
la regăsirea, redefinirea şi reorientarea omului recent european, secularizat şi înstrăinat de 
Dumnezeu şi de sine însuşi. Noi ne bucurăm de beneficiile materiale ale culturii vest-
europene, dar această lume are nevoie, la rândul ei, ca noi să nu înăbuşim lumina tradiţiei 
noastre, ci s-o facem să lumineze. 

5. Binecuvântare 

Cu nădejdea că vom reuşi să fim tot mai uniţi şi determinaţi în a ne asuma propriul destin, 
înţelegând că prezentul şi viitorul le făurim împreună, lucrând cu Dumnezeu la propăşirea 
noastră, împreună cu ostenitorii, slujitorii şi colaboratorii Centrului Bisericesc din 
München, Îl rugăm pe Dumnezeu să Vă binecuvânteze viaţa, familiile, prietenii, să Vă 
dăruiască înaintare în tot ce e bun şi frumos şi Vă dorim tuturor sănătate, bucurie, 
împlinire şi mântuire. 

Cu dragoste în Hristos, recunoştinţă, bucurie, nădejde şi binecuvântare, 
 

Episcop vicar 
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Ofranda vie adusă zeilor 
ce guvernau misterul 
fertilităţii s-a transformat 
în cadoul oferit celui iubit în 
sărbătoarea ce încununează 
iubirea ce leagă două 
suflete.

Asimilarea cadoului oferit 
de către femeie bărbatului cu 
o ofrandă apare prima dată în 
India veche, prin însufleţirea 
acelei ofrande cu un animal 
sfânt. În epoca noastră s-a păstrat 
din acest cel mai vechi obicei, 
dăruirea din partea unei ”Eva” 
către un ”Adam” a unui cadou cu 
o simbolică ce reprezintă viaţa.

Mesajul scris ce exprimă viaţa 
şi iubirea

Majoritatea bărbaţilor, în ciuda 
temperamentelor diferite şi a 
felului lor diferit de a-şi exprima 
personalitatea, sunt sensibili la 
simboluri care exprimă legătura 
dintre viaţă (”Eva”), femeia care 
dăruieşte şi simboluri ale iubirii. 
Cadoul ales de o femeie pentru cel 
iubit sau îndrăgit trebuie să aibă 
o mică anexă ataşată cadoului ce 
sugerează în acelaşi timp viaţa şi 
iubirea. Nu este greu să alegem 
sau să concepem o astfel de 
”anexă”. Aceasta poate fi chiar o 
simplă felicitare în care se scrie de 
mână, caligrafic, câteva cuvinte 
care să exprime sentimentele 
celei ce oferă acel cadou. Efectul 
nu este imediat şi nu este 
conştientizat, însă cuvintele citite 
vor rămâne în subconştient şi 
pot aprinde ori înflăcăra iubirea 
sa. Experimental s-a dovedit 
de către oamenii de ştiinţă, că 

frazele scurte ce conţin cuvinte 
despre viaţă şi iubire, au un efect 
nebănuit de pătrunzător.

Alegerea cadoului principal
Necesită o foarte bună cu-

noaş tere a personalităţii lui. 
Prin cipiile de bază ale alegerii 
cadoului trebuie să respecte anu-
mite norme:
1.  Să nu fie un obiect de strictă ne-

cesitate (săpun, pas tă de dinţi, 
şosete, pijama etc.)

2.  Este exclus să fie un consumabil 
alimentar – o băutură sau ţigări, 
fie că ar fi unice în lume (şam-
pania sau ţigările rare pot fi nu-
mai o anexă a cadoului principal)

3.  Trebuie să fie un obiect dorit, 
dar nu frecvent întâlnit în toate 
vitrinele şi magazinele pe care el 
le cunoaşte.

4.  Nu este recomandabilă aven-
turarea în propriul domeniu 
al hobby-urilor şi pasiunilor 
sale. Dacă este filosof nu-i luăm 
cărţi de filosofie; dacă este 
fotograf nu-i luăm un aparat 
foto. În domeniul său, bărbatul 
este mult mai pretenţios decât 
femeile.

5.   Nu în ultimul rând înainte 
de a alege trebuie făcută o 
listă imaginară a priorităţilor 
preferinţelor sale, pentru a nu 
risca să-i cumpărăm o cravată 
de 2000000 oarecum dorită în 
timp ce el îşi dorea mai mult o 
anume pereche de ochelari de 
300000 lei.

Alegerea cadoului ”anexă”
Pe lângă cadoul principal 

este nevoie de un mic dar cu o 
încărcătură mai mult simbolică 

care să exprime sentimentul de 
iubire. Romanticului clasic îi 
sunt destinate mici obiecte de 
artă (un inel, o candelă, o carte 
dorită) sau oricare altă fantezie 
artistică găsită la magazinele 
specializate de cadouri. Dacă 
acesta este un visător care adoră 
amintirile, simbolica regăsită în 
cadou (dacă este obiect) trebuie 
să fie reprezentată prin modele 
discrete pe lemn, piatră şi mai 
puţin metal.

Romanticul practic, căruia 
îi place să trăiască mai mult 
prezentul, clipa, va aprecia un 
cadou anexă ce este în acelaşi timp 
ornamental, dar şi cu o oarecare 
utilitate (ex: candelă, veioză, 
scrumieră, brichetă, ca obiecte de 
artă). Unicitatea obiectului este 
valoarea dominantă.

Romanticul gânditor, optimist, 
care trăieşte predominant în 
planurile sale de viitor preferă 
să asocieze anexa cadoului cu 
valoare simbolică cu persoana 
iubită. Aici îşi au locul inscripţiile 
pe diferite obiecte a numelui sau 
fotografiei celei dorite alături 
de câteva cuvinte sau chiar o 
scrisoare micuţă de dragoste.

Realistul, bărbatul care trăieşte 
viaţa pentru acţiune şi utilitate nu 
este impresionat de nici un cadou 
căruia nu-i găseşte nici o funcţie 

practică anume, precum obiectele 
acceptate de romantici. Pentru 
această categorie anexa poate fi un 
obiect pe care-l poate purta cu el (ex: 
brelocurile interesante, brichetele 
anti-vânt, portmoneurile, agendele 
sau obiectele de scris). Acestea 
trebuie alese a fi în primul rând pe 
fondul culorii sale preferate şi mai 
ales a designului adorat, lucruri 
ce pot fi aflate cel mai uşor dacă 
este întrebat direct ce modele şi 
culori îi plac, fără a-i sugera sau 
vorbi despre intenţia de a-i oferi un 
cadou.

Cum să-i oferim cadoul
Momentul ales pentru oferirea 

cadoului este la fel de important 
ca şi cadoul în sine.

Pentru cel aflaţi la începutul 
unei relaţii de cuplu este de 
preferat ca darul să fie oferit 
undeva într-un  cadru din natură, 
într-o atmosferă liniştită, izolată. 
Bărbaţii cei mai insensibili în 
aparenţă poate, simt mai intens 
bucuria de a li se dărui în natură 
şi vor asocia acea amintire a 
darului primit cu însuşi cadoul, 
efectul fiind mai intens în planul 
sentimentelor, indiferent de 
vârstă. Cadoul oferit în cadrul 
intim va fi eclipsat de dorinţa 
erotică şi-şi va pierde foarte mult 
din valoare.

Pentru relaţiile mai evoluate, 
cadoul trebuie dăruit într-o am-
bianţă uşor intimă, acasă la ea, 
care însă nu invită la erotic. ”Ten-
siunea” oferirii cadoului trebuie 
întărită ca şi focul erotic de 
înainte de a face dragoste. Sărutul 
uşor oficial, mai rece, trebuie să 
anunţe surpriza. Darul trebuie 
oferit alături de 2-3 fraze scurte, 
naturale, care exprimă prin tonul 
vocii şoptite IUBIREA.

Pentru relaţiile stabile, cadoul 
trebuie oferit într-o atmosferă 
intimă, de preferat seara, pentru a 
amplifica misterul care a început 
să-şi piardă din valoare cu trecerea 
timpului. Vestimentaţia sexy 
erogenă trebuie să fie o surpriză la 
fel de mare ca şi cadoul.

Pentru cel căsătoriţi de mai 
multă vreme, soţia are nevoie de 
o pregătire specială a surprizei. 
El trebuie să fie total relaxat 
şi detaşat de gânduri şi alte 
probleme. Soţul trebuie ”fiert” în 
misterul promisiunii anecdotice 
că ea ar fi dorit doar să-i ofere ceva 
de Sf. Valentin. Oferirea cadoului 
trebuie să fie la fel ca şi pentru 
un copil. Ascunderea cadoului 
într-un sertăraş intim al său sau 
sub pat este un scenariu perfect 
dacă el este într-o dispoziţie bună.

Marius Radu, 
cercetător, Academia Română

CADOUL 
de Sf. Valentin
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Câte persoane au intrat în Centrul Cultural 
în primele trei luni?

88

Câştigătoarea 
concursului din numărul 

trecut este: 
Anette Müller- Nürnberg
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Considerat unul dintre cei
mai mari scriitori americani,
poreclit de unii critici literari
“Shakespeare al Americii”,
Ernest Hemningway (1899-
1961) a avut o viaþã extrem
de palpitantã, desprinsã parcã
din paginile romanele sale. În
viaþã ca ºi în dragoste,
prozatorul american a fost un
nestatornic.  A fost cãsãtorit
de patru ori ºi s-a îndrãgostit
de mult prea multe ori. Iubea
intens, pasional ºi suferea în
egalã mãsurã. Sensibil ºi
vulcanic, Hemingway a
moºtenit caracterul tatãlui
sãu. Clarence Hemingway a
fost un pãrinte sever, de la
care, viitorul scriitor a
moºtenit personalitatea
bipolarã ºi tendinþele
sinucigaºe. Mama lui, Grace
Hemingway, era o femeie
religioasã, care, din motive

de sãnãtate a renunþat la visul
de a deveni cântãreaþã de
operã. 

La vârsta majoratului
tânãrul Hemingway participã
la Primul Rãboi Mondial  ca
voluntar la crucea roºie ºi
ajunge sã lupte în Italia.
Dupã câteva luni este rãnit
încercând sã salveze viaþa
unui soldat iar ca pacient într-
un spital italian se
îndrãgosteºte prima datã de o
asistentã americanã  mai
mare ca el. Deºi la început
pãrea cã tânarã îi rãspunde cu
acelaºi sentimente, ea se
desparte de eroul american,
pe motivul diferenþei de
vârstã.  Atracþia lui
Hemingway pentru femeile
mature, puternice ºi extrem
de inteligente a rãmas o
constantã a preferinþelor lui.
Hadley, prima lui soþie era cu

8 ani mai mare ca el.
Împreunã au trãit o poveste
de dragoste frumoasã care s-a
consolidat la Paris, pe vremea
când Hemingway începea sã
se remarce ca scriitor. A doua
lui soþie Pauline Pfeiffer, a
fost ca ºi urmãtoarele neveste
ale lui Hemingway, ziaristã.
Împreunã au avut doi bãieþi :
Patrick ºi Gregory. Cãsãtoria
lor s-a destrãmat în 1940
când prozatorul a cunoscut-o
în Spania, în perioada
rãzboilului civil, pe  Martha
Gelhorn care era ºi ea
corespondent de rãzboi.
Tânãra jurnalistã l-a încurajat
pe Hemingway sã treacã spre
o nouã etapã de creaþie
literarã. Astfel a apãrut
romanul “Pentru cine bat
clopotele”, care s-a vândut în
peste 1 milion de exemplare
ºi a fost tradus, ulterior, în
mai multe limbi. Firi
aventuriere ºi independente,
extrem talentate, Martha ºi
Hemingway au avut o
cãsnicie scurtã, ce a durat
doar 5 ani!

Înainte de pronunþarea
acestui al treilea divorþ în
viaþa romancierului american
îºi face apariþia o atragãtoare
ziaristã de la “TIME”, Mary
Welsh. Ca ºi Hemingway,
Mary mai trecuse prin douã
cãsnicii iar din momentul în
care l-a cunoscut, pe Ernest a
renunþat la profesia ei, pentru
a fi alãturi de soþul pe care îl
adora.  

S-au cunoscut la Paris, în
1944 iar doi  mai târziu, dupã
pronunþarea divorþului lui
Mary,  s-au cãsãtorit. În
perioada mariajului lor au
cãlãtorit mult, au avut mai
multe reºedinþe : în Cuba, în
Key West (Florida),  în
Ketchum  (Idaho).  Mary era
o femeie înþelegãtoare ºi
rezistentã, care ºi-a dat seama
de timpuriu cã nu-i va fi uºor
cu un soþ irascibil, depresiv,
care iubea aventura,

petrecerile ºi a cãrui sursã de
inspiraþie ajunsese în faza
declin. Cu toate aceste
defecte marele scriitor o
iubea sincer ºi o aprecia
enorm. Uneori îºi exprima
afecþiunea prin intermediul
scrisorilor pe care i le trimitea
când se afla în Cuba ºi era la
pescuit pe vasul “Pilar”. Într-
una dintre scrisorile
expediate din Cuba, scriitorul
recunoºtea  cã îi este extrem
de dor de ea. Numind-o pe
Mary Welsh “ºtrengãriþa mea
preiubitã”, îi adresa rânduri
încãrcate de romantism ºi de
dor. Ei au rãmas împreunã
pânã în anul 1961, când
scriitorul  a decis sã plece
dintre cei vii, sinucigându-se.

Viaþa lui a fost o sumã de
suiºuri ºi coborâºuri, de
realizãri ºi poticniri. Prin
romanele, volumele de prozã
scurtã, articolele ºi
reportajele pe care le-a scris a

marcat în mod hotãrâtor
evoluþia literaturii americane.
Scriitorul Ernest Hemingway
a fost un titan, omul
Hemingway a fost erou, un
explorator, un bãrbat
controversat, mereu îndrã-
gostit, mereu pregãtit pentru
noi experienþe ºi noi aventuri.
Referindu-se la talentul sãu
remarcabil James Joyce
spunea despre Ernst Hemin-
gway cã “a redus complet
graniþa dintre literaturã ºi
viaþã”.  Autorul celebrelor
romane : “Pentru cine bat
clopotele”, “Bãtrânul ºi
marea” , “Grãdina raiului”,
“Dealurile verzi ale Africii”,
a fost recompensat cu
numeroase premii ºi distincþii
literare dintre care cele mai
importante sunt : Premiul
Pulitzer (1953) ºi Premiul
Nobel pentru Literaturã
(1954).

Liliana Moldovan

CELEBRE POVEªTI DE DRAGOSTE

Ernest Hemingway ºi
caruselul iubirilor sale
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Autorii elveţieni ai testului omului de zăpadă, 
Dr. A. Richard & Elize M. Jurt consideră că 
folosirea creativităţii în construirea omului de 
zăpadă demască o mare parte din modelele de 
conturare ale trăsăturilor de personalitate ale 
copiilor. Astfel, psihologii elveţieni au observat 
că puternica implicare afectivă a copilului în 
acest act creativ, asociată unui control raţional 
specific, datorat atmosferei hibernale, oferă 
cel mai clar tablou al laturilor personalităţii. 
Copilul lăsat liber să construiască un om de 
zăpadă, aşa cum doreşte el, va transfera o parte 
din felul său ascuns de a fi, unor trăsături ale 
omului de zăpadă. Totodată, copilul va adăuga 
omului de zăpadă unele elemente aparent 
stranii, ce pot reprezenta, codificat, anumite 
tendinţe psihologice sau unele temeri ale sale.

Reguli ale testului
–  Copilului nu trebuie să i se impună să 

construiască un om de zăpadă.
–  În nici un caz nu trebuie să-i spui că urmăreşti 

să afli ceva din felul în care el construieşte un 
om de zăpadă.

–  Pentru o bună testare, aşteaptă ca el să aibă 
iniţiativa unei construcţii în zăpadă. Singurul 
lucru pe care trebuie să i-l sugerezi este să facă 
un om de zăpadă aşa cum îi place lui.

–  Atunci când el s-a hotărât să construiască 
omul de zăpadă, nu trebuie să se simtă 
supravegheat. Stai mai departe de el şi prefă-te 
că faci şi tu un om de zăpadă. Totuşi, nu 
trebuie să construieşti nimic concret pentru a 
nu-l influența.

–  Atunci când te întreabă dacă-ţi place ce 
construieşte, răspunde-i afirmativ, dar fără 
laude în exces. 

–  Copilul trebuie să aibă la dispoziţie elemente 
pentru chipul omului de zăpadă (mărgele 
de culori diferite, morcovi, păstăi pentru 
sprâncene, feliuţe de ardei gras pentru buze, 
nasturi sau obiecte rotunde pentru nas, beţe 
pentru mâini, frunze, pietricele şi pământ 
negru.

– Nu-l grăbi şi nu-l ajuta sub nici o formă. 
–  Ai multă grijă ca micuţul să se simtă confortabil 

în timpul construcţiei omului de zăpadă. 
Foamea, setea sau frigul îl pot influenţa foarte 
mult, iar testul nu va fi relevant! De asemenea, 
îmbrăcămintea trebuie să-i permită mişcări 
largi şi să nu-l facă să transpire repede.

–  În locul în care construieşte nu trebuie să mai 
existe nici un alt om de zăpadă sau să fi văzut 
un altul, pentru că ar putea fi influenţat.

Forma capului 
1. Forma rotundă
Arătă o fire conciliantă, blândă, capabilă de 
afecţiune, dăruire şi sigură pe sine.
2. Forma pătrată a capului 
Arătă o intensă tendinţă de perfecţiune, o logică 
superioară, dar un comportament afectiv mai 
modest care însă poate fi modelat cu tandreţe.
3. Formă alungită a capului, 
cu celelalte componente rotunde, arată o fire 
analitică, meditativă, visătoare. Simţul moral 
este foarte dezvoltat, însă în cazul unor decepţii 
puternice poate capăta chiar o repulsie faţă de 
legile sociale, religioase şi oricare reguli

Interpretarea modelelor
1. Mare (de înălţimea sa). Un om de zăpadă mare 
exprimă în primul rând un caracter deschis, 
sincer, puternic, dar uneori lacom, dominant şi 
ghidat după principii materiale.
2. Mic. Oamenii de zăpadă de înălţime mică, 
sub nivelul pieptului micuţului, demască un 
caracter mai sensibil, romantic, sensibil, creativ, 
îndemânatic, răbdător, muncitor, uneori 
neîncrezător în sine. 
3. Mediu. Omul de zăpadă de înălţime medie, 
cu capul între nivelul de sub coaste şi nivelul 
ochilor micuţului denotă modestie, raţiune, 
echilibru, dar şi o voinţă mai slabă şi uneori 
nepăsare şi lene.

Aspectul chipului
Chipul creat omului de zăpadă are o foarte 
mare importanţă indicând deseori unele as-
pecte foarte delicate ale personalităţii, care 
nu pot fi descoperite prin alte testări psiho-
comportamentale aplicabile copilului. Desigur, 
chipul omului de zăpadă e chiar mai complex 
decât renumitul test al arborelui sau al desenului 
casei, acesta incluzând şi testul de forme spaţiale 
şi al culorilor în lumina solară. 
Pentru o corectă evaluare prin testul chipului 
construit din zăpadă, este nevoie ca micuţul 
să dispună de un obiect colorat. Întreabă-l 
obligatoriu atunci când ajunge la chip de ce 
are nevoie pentru ochi, buze sau obraji, fără a-i 
sugera tu cum să le aranjeze.

Dimensiunea sau ”etajele” omului
Baza, trunchiul şi capul de mărimi aproape egale 
între ele. Acest model de construcţie este cel mai 
des corelat cu predominarea raţionalului asupra 
afectivului, inteligența rece, moralitate, dar mai 
puţină creativitate. 
Baza mare, trunchiul mare şi capul mic în 
raport cu restul. Acest raport denotă o tipologie 
predominant activă, emotivă. Copilul are o 
intuiţie slabă în majoritatea cazurilor, deşi poate 
fi genial, fapt ce-i poate aduce mari succese dacă 
învaţă să se cunoască. Are o raţiune lentă, dar 
profundă.
Baza mare, trunchiul şi capul mai mici. Această 
formă exprimă în cele mai multe cazuri o 
stabilitate afectiv-emoțională la băieţi şi o 
nevoie crescută de tandreţe şi susţinere la 
fetiţe. Este modelul ales de micuţii cu potenţial 
intelectual crescut.
Capul mai mare decât trunchiul. Modelul arată 
o fire realistă, obiectivă, cu o personalitate 
puternică, inteligența vie, raţională, nu şi 
intuitivă. Au o tendinţă nativă de observare a 
esenţelor şi ignora deseori detaliile. Sunt mai 
dificil de educat.

Marius Radu, cercetător Academia Română

Testul construcţiei omului de zăpadă
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IMOBILIARE
uVând loc de casă, din grădină 1000 mm.p 
cu 15 Euro m.p. în Româânia, jud. Timiş, 
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. Con tact 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.

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

Închiriez masă de manichiură
în atelierul meu cosmetic din

Eibach la o manichiuristă
(specialitate unghii False şi gel).
Informaţii 0911 64116868 sau

0174 34997052

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.

Cântec, joc şi voie bună cu duetul
VALERIA STOIAN şi Charly TM

Tel. 0171-404.8002

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 pă sări, 
magazie mare,grădină. Casa este com par-
timentată în aşa fel încât pot locui 2 fa milii 
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 

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 vârstă- 
cetăţeni germani pentru îngrijire. Telefon: 
0151 43510905
uCosmenticiană, make up artist cu diplomă 
şi ex pe rienţă 11 ani în domeniu, doresc 
colaborare sau anga jare. 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!

LOCURI DE MUNCĂ
uDomn 47 ani, caut de muncă pe 
teritoriul Elveției; dețin ausweiss tip 
B cu drept de munca, posesor auto şi 
deținător permis conducere categoriile B 
şi C, cunoştințe limba germană nivel A2, 
flexibil, punctual şi 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 

88
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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!

ISSN 2191-7272
Ziar distribuit pe teritoriul

Germaniei, Austriei, Belgiei, Elveţiei, 
Franţei şi Olandei. Pentru publicitate şi 
abonamente vă rugăm să ne contactaţi 

la numerele de telefon din căsuţa 
redacţională.

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.

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

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 şi garanție.
Pretul aproximativ 4800 euro. Pret vanzare-
4300euro negociabil. Pentru mai multe 
informații, sunați la: Tel: 095118561652, 
Mob: 017671213214

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!

uSunt Ştefan şi sunt în căutarea unui loc 
de muncă. Muncitor  în fabrică, curăţenie, 
spălat de va se 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. (uşor 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

Companie privată angajează în Germania 
personal calificat pentru instalații electrice 

şi prelucrarea metalului. De asemenea 
 se caută şi 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



Pagina 32 ianuarie - februarie 2019Ziar distribuit în Austria, Belgia, Germania, Elveţia, Franţa şi Olanda

MAGAZIN VALAHU 
FRANKFURT

  HABSBURGERALLEE 95,60385

FRANKFURT PE MAIN
MAGAZIN VALAHU 

LUDWIGSHAFEN
  HEININGSTRASSE 55,67059

LUDWIGSHAFEN
MAGAZIN VALAHU 

FRANKENTHAL
  MORSCHER STRASSE 

32,67227
FRANKENTHAL

Din 15 Decembrie 2018

Bucher Str 106, 90408 Nürnberg 
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LA COSTACHE - gust şi calitate! 


