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Pe data de 19 martie a.c., la
orele 17.45. în orașul Glastonbury
din Anglia a avut loc un eveniment
emoționant pentru pace, în semn de
solidaritate cu suferințele cauzate
de război poporului ucrainean.
Oamenii s-au adunat cu mic cu
mare, în apropierea clădirii primă -
riei orașului pe care este arborat
drapelul Ucrainei, în fața Polului
Păcii, care are înscris pe el mesajul
universal al Păcii „Fie Pace pe
Pământ” în mai multe limbi.

Crainicul a sunat cu putere
clopoțelul și, cu o voce solemnă, a
anunțat că urmează să vorbească

primarul orașului.
Primarul oraşului, domnul Jon

Cousins a citit o declaraţie formală
a oraşului Glastonbury de susținere
a poporului Ucrainei.

„Vă mulţumesc pentru că aţi
venit azi aici să arătaţi că
Glastonbury Susţine Ucraina. În
timp ce ne adunăm aici în inima
oraşului Glastonbury, mă gândesc
la cuvintele scrise în multe limbi pe
acest Pol al Păcii: „Fie Pace pe
Pământ”. Acesta este mesajul pe
care îl trimitem astăzi, fie ca acesta
să atingă inimile tuturor celor care
îl aud. Vom ţine un moment de

reculegere pentru toţi cei care
suferă şi toţi cei care au murit în
urma războiului din Ucraina.

Ca primar al oraşului
Glastonbury, trimit un mesaj al
Păcii, care va călători prin Europa
cu Amanda Marshall care s-a oferit
voluntară să fie un Ambasador al
Păcii pentru oraşul nostru.

Destinaţia sa finală va fi oraşul
cu care ne înfrăţim, Patmos, unde
va fi înmânat primarului oraşului
Patmos – mesajul conţinut este
mesajul înscris aici: „Fie Pace pe
Pământ”.

Au urmat câteva discursuri
scurte pentru pace, iar apoi a fost
ţinut un moment de reculegere
pentru un minut.

Lumânarea albastră de
Glastonbury care simbolizează
Pacea şi Unitatea a fost aprinsă, iar
participanţii au legat panglici în
culorile steagului ucrainean de
Polul Păcii, de gardul metalic din
apropierea stejarului Jubileului de
Platină şi în jurul Centrului de
Informare al oraşului Glastonbury.
Deşi Ucraina este departe de
Regatul Unit al Marii Britanii,
locuitorii de aici sunt foarte
preocupaţi de soarta celor aflaţi în
suferinţă, şi trimit cele mai bune
gânduri şi rugăciuni pentru pace.

Ion-Marius Tatomir
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Ceremonie pentru
pace în Ucraina 
la Glastonbury

Cum
putem
avea un
concediu
frumos și ieftin?!
În ultimele luni, am tot auzit o sumedenie de

știri, mai bune sau mai puțin bune. Războiul
continuă, prețurile cresc, cazurile de corona
când se diminuează, când cresc alarmant, iar
noi nu știm încotro să o luăm și ce să mai
facem. Sau cel puțin așa pare... Devenim din
ce în ce mai fricoși, mai indeciși, iar acest lucru
nu face decât să ne îngreuneze viața. 

Se apropie perioada vacanțelor, a
concediilor pe care ar trebui să le plănuim

și pe care le așteptăm cu atâta ardoare, atât
noi, cât și copii noștri. Aici intervine dilema! E
sigur ceea ce vom face? Rentează să
rezervăm un concediu acum pentru luna
august sau poate chiar decembrie?! 

Răspunsul meu este: DA. Sigur că rentează.
Din experiența anilor trecuți, știu că,

indiferent de ceea ce a fost și cum a fost, în
luna august a fost aproape mereu o perioadă
mai lejeră din punct de vedere al restricțiilor. 

Un concediu cumpărat din timp, vă ajută să
scutiți bani, să aveți parte de primele oferte

de pe piață și, nu în cele din urmă, să stați
liniștit că aveți ceea ce v-ați dorit.

Eu, personal, merg pe deviza: iau concediul
atunci când găsesc oferta cea mai bună.

Știu perioada în care am concediu, vorbesc cu
membrii familiei și îl pot astfel programa din
luna februarie pentru luna decembrie. Tot din
experiență, vă pot spune că se poate astfel
economisi până la 70 % din valoarea întregului
preț.

Destinații de vis, care sunt de obicei la
prețuri enorme, ți le poți permite, dacă ești

o persoană bine organizată, care vede un pic
mai departe de... câteva săptămâni.

Clar că există la asemenea planuri și riscuri,
dar cum se spune: „no risk, no fun”, merită

să riscăm și cu siguranță că, dacă vei gândi
pozitiv (așa cum fac eu mereu), nu are ce să
se întâmple și vei face concediul așa cum
trebuie. 

Tot din experiența mea, vă pot afirma faptul
că am rezervat concedii și cu un an înainte

și nu am avut nicio surpriză neplăcută. Toate
au mers așa cum trebuie și am reușit să văd o
grămadă de locuri frumoase, destinații care,
pentru unii, sunt doar pe hartă.

Și încă un pont! Căutați cât mai multe oferte,
comparați inclusiv care este diferența între

o cazare cu mic dejun sau all inclusive. Cât ar
costa o masă pe zi sau două pentru o familie
cu doi copii etc. Vedeți cât ar costa cazarea
separată și transportul separat. Și, atunci puteți
scuti o grămadă de bani. Nu vă grăbiți!
Rezervați-vă câteva zile pentru acest lucru,
timp în care căutați zilnic oferte și, cu siguranță,
veți avea parte de multe avantaje. Apropo,
răbdarea este un factor important în
organizarea celui mai frumos și ieftin concediu.

Succes și concedii de vis să aveți!

A voastră,
Ionela Van Rees Zota

EDITORIAL



1. Plată unică de 300
de euro pentru

persoanele angajate
Toate persoanele angajate care

desfășoară o activitate lucrativă și
care sunt supuse impozitului pe
venit vor primi o “sumă forfetară
unică pentru prețul energiei” de
300 de euro (Brut). În cazul
angajaților, suma va fi plătită prin
salariu. Doar angajații al căror
venit impozabil rămâne sub
plafonul de bază de aproximativ
10.000 de euro beneficiază de
suma integrală.

În cazul persoanelor care
desfășoară activități independente,
plata anticipată a impozitului pe
venit va fi redusă o singură dată cu
această sumă. Astfel, această sumă
forfetară este supusă impozitului
pe venitul personal, ceea ce
înseamnă că, în final, contribuabilii
cu venituri mai mari primesc mai
puțin decât persoanele cu venituri
mai mici.

• Nu este necesar să fie
solicitată plata unică.

În prezent nu există un răspuns
concludent la întrebarea când vor
ajunge cei 300 de euro în cont.

Pachetul va intra în vigoare în
luna iunie iar tariful forfetar pentru
energie va fi plătit cel mai probabil
în luna septembrie.

• Cei care primesc Wohngeld,
Bafö sau alocație de formare

profesională vor primi o subvenție
unică pentru costurile de încălzire.
Cuantumul subvenției este
eșalonat pentru beneficiarii de
ajutor pentru locuință: 270 de euro
pentru o persoană, 350 de euro
pentru două persoane, 70 de euro
pentru fiecare persoană în plus.
Studenții și stagiarii primesc 230
de euro. Plata se va face în mod
automat și ar trebui să ajungă la
beneficiari în cursul verii.

2. Copii. Kinderbonus
de 100 €

Pe lângă alocația pentru copii,
în luna iulie, prin intermediul
oficiilor de prestații familiale, se va
face o plată unică de 100 de euro
pentru fiecare copil.

Acest bonus pentru copii este
compensat cu alocația pentru
copii.

• Cei care primesc ajutoare
sociale vor primi 200 de euro. În
plus, copiii care au nevoie de un
sprijin financiar special vor primi
20 de euro pe lună începând cu 1
iulie.

3. Costurile
carburanților: Taxa pe
energie va fi redusă

timp de trei luni
În lunile iunie, iulie și august,

impozitarea benzinei și a motorinei

va fi redusă atât cât permit normele
UE. Ministerul Federal de Finanțe
a calculat că astfel se va reduce
cota de impozitare pentru benzină
cu 29,55 cenți și pentru motorină
cu 14,04 cenți.

4. Tren și autobuz:
Utilizați transportul
public pentru 9 euro

timp de trei luni
De la 1 iunie până la 31

august, biletul lunar pentru
transportul local și regional va
costa doar 9 euro.

• Navetiștii care fac naveta pe
distanțe lungi primesc o
indemnizație de mobilitate mai
mare

Oricine face naveta mai mult
de 21 de kilometri (un sens) între
casă și serviciu este considerat
navetist pe distanțe lungi. 

Pentru anul 2022, navetiștii
pe distanțe lungi vor primi o rată
fixă   de 38 de cenți pe kilometru
și zi lucrătoare începând cu
kilometrul 21. 

Este irelevant ce mijloc de
transport este folosit.  Pentru o
distanță mai mică de 21 de
kilometri rămân cei 30 de cenți
anteriori. 

Acest lucru reduce venitul
impozabil.

5. Impozitul pe venit:

deduceri fiscale mai
mari

Există un minim de
subzistență stabilit de stat, pentru
care nu se plătește impozit pe
venit. Această așa-numită alocație
de bază a fost majorată cu 363 de
euro, ajungând în prezent la 10.347
de euro pentru fiecare persoană
plătitoare de impozit pe venit,
începând cu 1 ianuarie 2022.

Suma forfetară pentru
angajați, va fi majorată retroactiv
de la 1.000 de euro la 1.200 de
euro începând cu 1 ianuarie 2022.
Acest lucru reduce venitul
impozabil.

6. Costurile energiei
electrice: taxa EEG se

diminuează
Pentru a promova extinderea

energiilor regenerabile, din anul
2000 a intrat în vigoare Legea
privind sursele de energie
regenerabilă (EEG). Acesta
reglementează alimentarea
preferențială a energiei electrice
din surse regenerabile în rețeaua de
electricitate și garantează
producătorilor tarife fixe de
alimentare. Deoarece prețurile
obținute pe piață pentru energia
electrică ecologică sunt mai mici
decât aceste prețuri garantate, taxa
EEG de 3,723 de cenți pe
kilowatt/oră este percepută
clienților prin intermediul
facturilor de energie electrică
pentru a acoperi diferența.

Această taxă va fi eliminată la
1 iulie. Guvernul federal pornește
de la premisa că operatorii de rețea
vor transfera întreaga sumă către
clienți.

Laura Cozma
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Pachetul de ajutor în Germania

Nota informativă

Dacă minorul, cetățean român, are domiciliul sau
reședința în străinătate, i se permite ieșirea din România,
fără prezentarea unei declarații din care să rezulte
acordul părintelui/părinților, dacă însoțitorul prezintă la
controlul de frontieră documente care atestă faptul că
minorul se deplasează în statul de domiciliu/reședință.

În situația în care minorul este însoțit de o terță
persoană (alta decât părinții sau reprezentantul legal),
aceasta trebuie să prezinte certificatul de cazier judiciar
și, după caz, actul din care să rezulte calitatea de
persoană desemnată din cadrul unei societăți comerciale
autorizate, în condițiile legii, să desfășoare activități de
transport internațional de persoane. 

Consulatul General al României la München

De la 1 mai, obligația de testare
este eliminată în creșe, grădinițe și în
centrele de îngrijire.

Părinții nu mai sunt obligați să
furnizeze dovezi de testare sau o
confirmare scrisă a faptului că au
testat copilul negativ.

Nu mai există 3G pentru
vizitatori și angajați
Fie că este vorba de grădinițe sau

de școli, restricția de acces 3G pentru
vizitatori și angajați este, de
asemenea, eliminată.

Acest lucru înseamnă că, pe
viitor, nu vor mai trebui să prezinte
dovezi de vaccinare, de
convalescență sau de testare pentru a
li se permite accesul în facilități.

Excursii școlare permise
După ce data trecută au fost

posibile doar excursii școlare de o zi,
acum clasele de elevi pot pleca din
nou în excursii de mai multe zile,
inclusiv schimburi școlare, potrivit
Ministerului Educației.

Excursiile cu copiii de grădiniță
sunt, de asemenea, posibile fără
restricții.

Măști
Elevii pot continua să poarte în

mod voluntar o mască de protecție în
timpul lecțiilor. Ministerul Educației
și Afacerilor Culturale recomandă în
mod explicit purtarea acestora, în
special în zonele de întâlnire, cum ar
fi coridoarele, scările și sălile de
pauză. După un caz confirmat de
infecție, aceasta recomandă ca și
ceilalți elevi din clasă să își pună o

mască în clasă timp de cinci zile de
școală.

Elevii au nevoie de teste
pentru vizitele la clinică

Deoarece testele obișnuite de la
școală nu mai sunt necesare, elevii
vor avea nevoie în viitor de un
certificat de testare Corona negativ
actual pentru a avea acces la
instituțiile în care testarea este
obligatorie.

În prezent, în Bavaria există
obligația testare a vizitatorilor din
spitale și aziluri de bătrâni. Copiii
care nu au împlinit 6 ani și copiii care
nu sunt încă înscriși la școală
continuă să fie considerați la fel ca
persoanele testate.

Cei care pot fi depistați
pozitiv trebuie să stea

acasă în izolare

În cazul unei infecții cu virusul
Corona, copiii și adolescenții trebuie
să rămână acasă.

Nu au voie să meargă la grădiniță
sau la școală timp de câteva zile.

În cazul unui test pozitiv,
obligația de izolare continuă să se
aplice în Bavaria. De la jumătatea
lunii aprilie, aceasta poate fi
întreruptă cel mai devreme “după
expirarea a cinci zile” de la
efectuarea testului, dacă persoana
afectată nu a avut niciun simptom
tipic Covid-19 timp de cel puțin 48
de ore.

Ministerul bavarez al Sănătății
recomandă purtarea unei măști de
protecție timp de cinci zile după
încheierea izolării. Orice persoană
care a avut contact cu o persoană
infectată cu Corona poate merge în
continuare la grădiniță sau la școală:
în Bavaria nu mai există carantină
pentru contactele apropiate.

Laura Cozma

Corona update: Ce se aplică în grădinițele
și în școlile din Bavaria de la 1 mai?



mai 2022 Pagina 4 Ziar distribuit în Zona Metropolitană Nürnberg 

Oana-Roxana Gherasim:
Mulțumim, Alexandra că ai
acceptat să stai de vorbă
cu mine. Te rog să spui și
cititorilor noștri cine este
dincolo de chipul
surâzător?
Alexandra Chiribeș:

Bună ziua în primul rând și vă
mulțumesc pentru invitație. 

Offff! Dincolo de acest
chip, în primul rând pe plan
personal stă o mamă, o mamă a
două fete minunate de 12 și 3
ani, născute pe aceste
meleaguri, iar pe plan
profesional stă in primul rând
un profesor, apoi, pentru că
drumurile m-au purtat in altă
direcție stă coordonator de
proiecte europene, un
consultant în drept european,
care a muncit cât pentru două
vieți, dar și un om care a greșit
mult și încă o face, dar învață
din fiecare și încearcă pe cât
posibil să nu le repete. Un om
care greșește, iubește, se
enervează, trăiește sentimente
de tot felul, dar nu poartă ură și
își iubește semenii.    

O.R.G. De cât timp locuiești
în Germania și ce anume
te-a determinat să te muți
aici?
A.C. Mă îndrept verti ginos

spre suma rotundă de 15 ani!
Motivul a fost soțul. La vârsta
aceea credeam că îmi destram
familia și nu ar fi corect să o
fac. Din punct de vedere
financiar nu am avut nici un
motiv pentru a face acest pas.

O.R.G. Gândul tău e de a
rămâne definitiv în
Germania sau și tu, ca și
mulți alți români, plănuiești
să te întorci acasă?
A.C. Grea întrebare, greu

răspuns. Dacă ar fi să fiu doar
eu, ca la început sau primul
răspuns care îmi vine în minte
ar fi: ACASĂ, definitiv
ACASĂ! Vreau să am șansa să
duc acasă tot ce am învățat în
acești ani aici, dar acum mă las
ghidată de relație, de copii

pentru că fetița cea mare vrea
aici și trebuie să recunosc că și
cei care m-au adoptat, o mâna
de oameni, nemți care țin sincer
la mine și mi-au deschis ochii
spre drept mă țin aici, așa că și
aici este acasă. 

Probabil o să rămân o
visătoare cu dorul de casă, care
își alină dorul ajutând
conaționalii în diferite moduri,
când pot gratuit sau prin prisma
meseriei ,contra-cost.   

O.R.G. Unde este de fapt
ACASĂ pentru tine?
A.C. Acasă pentru mine se

împarte în două lumi: aici și
acolo, doar sufletul știe că
acasă este: România!

O.R.G. Ești o femeie
implicată în viața socială a
românilor din Germania.
Vom discuta mai târziu și
despre acest aspect. Acum
însă aș vrea să te întreb
cum reușești să fii și mama,
dar și un  om de succes din
punct de vedere
profesional?
A.C. Am mamă să îi dea

Dumnezeu sănătate! Ca în
orice familie am avut și noi
neînțelegeri, dar am reușit să
trecem peste și de când am
rămas însărcinată a doua oară,
mama mea a fost mereu lângă
mine, așa am reușit să mă apuc
și acum în iulie cu voia Lui
Dumnezeu să termin acest
Master în Drept și Integrare
Europeană. 

O.R.G. Cât de greu a fost
drumul până aici? Ești
absolventă a Universității
de Petrol și Gaze,
Facultatea de Litere și
Științe, română/engleză și
activezi într-un alt domeniu.
Hai să povestim cititorilor
noștri despre activitățile în
care ești prinsă.
A.C. Fratele meu spune:

”în fiecare familie există un
membru care învață toată viața.
La noi în familie ești tu!”. Deci
nu m-am oprit la Universitate,
deși aveam această posibilitate.

Datorită dorului de țară m-am
reprofilat și alături de avocatul
Akim Fleig am prins drag de
drept, deoarece de câte ori
mergeam cu conaționali acolo
știam că este nevoie de mai
mult, așa că eu îmi iau timp
pentru clienți, îi ascult, identific
problema, stabilim scopul,
facem un plan și împreună cu el
sau ceilalți colegi ai lui în
funcție de speță în cazurile de
natură civilă încercăm să facem
posibilă dorința clientului, iar
în cazuri de natură penală cu
”Papa” cum îi spun eu, adică
tatăl lui, un om minunat și nu în
ultimul rând, în materie de
social, adică exact branșa în
care mă specializez acum:
drept, integrare europeana,
administrație publică cu dl
avocat Knühl. Acești trei
oameni m-au inspirat și mereu
m-au impulsionat prin fraze
simple ”Sunt mândru de tine!”
și „Știu că poți!“

O.R.G. Aș propune să
continuăm cu Ziarul ,,Vocea
ta´´. De cât timp scrii
articole și din ce domenii?
A.C. În ”Vocea ta” scriu

articole de interes general de
anul trecut în direcție informa -
țională despre drepturi și
obligații, integrare europeană,
drept european.

O.R.G. Cum îți găsești/
selectezi informația?
A.C. Niciodată, dar

niciodată, nu cred ce aud dacă
nu are o logică și, și atunci
verific și nu dau căutare în
Google sau Facebook, ci întreb
direct la sursă cu lege,
paragraf! Adică scriu, trimit un
mesaj și în birou, dacă nu am
eu timp să caut îmi vine
răspunsul, iar dacă nu am
răspuns tac și cer un răgaz, nu
îmi plac persoanele care oferă
acea încredere, dar habar nu au
ce scot pe gură, de aceea eu nu
fac această greșeală!

O.R.G Să ajungem, te rog,
la Broșura ,,Fii
responsabil´´. În luna aprilie
știu că a apărut primul
număr. Ce este această
broșură, care are este
scopul ei? Ce ne poți
spune despre Proiectul ei?
A.C. Așa cum spuneam, eu

sunt acea persoană căreia îi
place să evolueze, de aceea am
făcut o specializare și în acest
sens și am calificarea necesară
ca și: Coordonator de proiecte
și Expert accesare fonduri
structurale și de coeziune
Europene. Am scris și în acest
an un proiect unde am cerut
fonduri pentru ca și
conaționalii noștri din

Districtul Gütersloh să aibă o
broșură informațională unde să
poată găsi răspunsuri la
întrebări și locuri unde pot să
fie ajutați sau îndrumați gratuit
în diferite probleme.

O.R.G. Unde poate fi găsită
broșura? Cine face parte
din colectivul redacțional?
A.C. Broșura va fi

disponibilă începând din luna
aprilie și inclusiv luna
decembrie a acestui an, 2022 în
instituțiile precum Caritas,
AWO, WIR Reda /
Wiedenbrück magazine cu
specific românesc, dar și
distribuite în cutiile poștale de
către voluntari în număr limitat. 

Prin acest proiect ne dorim
să transmitem informații reale,
actuale și instituții unde se
oferă servicii gratuite sau care
preiau anumite costuri. Unul
din scopurile importante este
cooperarea interculturala și
crearea unei rețele pentru
comunitatea română din NRW.

Echipa redacțională este
formată din:

- Oana-Roxana Ghera sim-
redactor voluntar

- Cif Adrian- redactor
voluntar

- Ana-Corina Alexandru-
redactor voluntar

- Laurențiu Sandu - DTP
- Ionela Van Rees-Zota -

fondator “Vocea ta - Deine
Stimme”

- Alexandra-G. Chiribes -
coordonator proiect

O.R.G. În ce alte proiecte
ești implicată și care este
scopul pentru care vrei să
ajuți românii din Kreis
Gütersloh? Cine face parte
din echipa pe care o
coordonezi?
A.C. Pe rol în Kreis sunt

următoarele proiecte:
- în colaborare cu doamna

Anna Hirsch, directoarea
centrului AWO din
Harsewinkel am stabilit ca la
fiecare două săptămâni vinerea,
acolo conaționalii pot să
găsească îndrumare direct spre
centrele unde pot fi ajutați.
Domnul Cif Adrian o să fie
acolo să fie la fața locului.

- împreună cu doamna
Susanne Fischer, mediator
pentru egalitatea de șanse în
Reda – Wiedenbruck, a fost
conceput un proiect cu scopul
de a organiza întâlniri lunare
mamă-copil. Aceste întâlniri au
scopul de a apropia mamele, de
a promova discuții tematice, de
a stabili contacte și socializarea
copiilor. Proiectul începe din
luna mai a acestui an și durează
prima dată până în decembrie
2022.

Cu ocazia primei întâlniri o
să organizam o Tombola pentru
grupul țintă in cadrul căreia se
poate câștigă o ședința Foto de
familie in luna iunie, concurs
organizat cu ajutorul doamnei
fotograf, Cristina Andronache
Tătaru, iar doamna Oana-
Roxana Gherasim o să se

”Probabil o să rămân o visătoare cu dorul de casă, care



Pentru ca de multe ori ne întrebăm
ce acte sunt necesare pentru o
succesiune în diferite situații vă invităm
să citiți articolul de mai jos:

• acte de identitate moștenitori1;
• certificat de deces

defunct2 (original sau duplicat);
• certificat de căsătorie soţ

supravieţuitor (sau, după caz: certificat
de deces / certificat de moştenitor /
sentinţă de divorţ;

• certificat de naştere şi căsătorie al
descendenţilor (copii, nepoţi) sau al
altor rude care au dreptul la
succesiune1.

• 2 martori care l-au cunoscut pe
defunct;

• dacă există, testamentul.
Alte acte care dovedesc averea

defunctului la stabilirea masei
succesorale, după caz:

Bunuri imobile: apartament,
casă, teren

• act de proprietate bun imobil (de
exemplu: contract vânzare-cumpărare,
proces-verbal de predare-primire a
locuinţei, contract de împrumut şi
adeverinţă de achitare integrală,
certificat de moștenitor, hotărâre
judecătorească etc.);

• certificat fiscal eliberat de
Administraţia Financiară, care se obține
și prin biroul nostru notarial;

Bunuri mobile: mașină, conturi
și depozite, bancare, acțiuni, pensie

privată
• acte proprietate automobil (talon,

carte de identitate);

• certificat fiscal automobil, eliberat
de Administratia Financiară;

• certificat acţionar, carnete C.E.C. ,
extras de cont sau contract de depozit
bancar - se obțin prin intermediul
biroului notarial care va transmite
băncii o adresă de trimitere;

• în cazul pensiilor administrate
privat, sumele din Pilonul II pot fi
introduse în certificatul de moștenitor și
fiecare moștenitor va putea revendica
cota-parte din activul cuvenit al
participantului decedat (pentru detalii,
accesați și site-ul Asociației pentru
Pensiile Administrate Privat din
România)

Locuri de veci:
• act concesiune pentru locul de

veci, adeverința cu valoarea locului de
veci, eliberată de Administrația
Cimitirelor sau de Parohie.

Atenție
Succesiunea poate sa fie dezbătută

doar în oraşul/satul unde a avut
defunctul ultimul domiciliu.

Sfat: Faceți o programare:
[1] Pentru a vedea care dintre

moștenitorii legali au dreptul
la succesiune și cotele moștenite,
folosiți Calculatorul de cote succesorale
legale;

[2] Procedura succesorală notarială
se poate deschide numai în baza
certificatului de deces. Certificatul de
deces trebuie să conțină elementele
esențiale pentru dezbaterea succesiunii:
numele şi prenumele defunctului, data
completă a decesului (ziua, luna și

anul), precum şi ultimul domiciliu al
acestuia. Hotărârea judecătorească de
declarare a morţii unei persoane nu
poate înlocui certificatul de deces, fiind
obligatorie obţinerea acestuia de la
autorităţile competente.

Pentru cetăţenii români decedaţi în
străinătate, dar cu ultimul domiciliu în
România, precum şi pentru cetăţenii
români care au decedat în străinătate,
dar cu ultimul domiciliu / reşedinţa în
străinătate, autoritatea română va emite
certificatul de deces după transcrierea
actului de deces emis de autoritatea
străină conform art. 44 alin. 3-7 din
Legea cu privire la actele de stare civilă
nr. 119/1996. În cazul în care
certificatul de deces este eliberat de
către misiunea diplomatică sau oficiul
consular, acesta nu mai trebuie

transcris.
Pentru cetăţenii străini sau apatrizi

care nu sunt decedaţi în România şi
care au avut ultimul domiciliu /
reşedinţa în străinătate, actul de deces
emis de autorităţile străine competente
poate fi luat în considerare la notariat
numai după îndeplinirea procedurii
supralegalizării sau apostilării, după
caz. Fac excepţie de la regula
apostilării/supralegalizării, actele de
deces emise de state cu care România
are încheiate convenţii sau tratate
bilaterale de recunoaştere a actelor de
stare civilă.

Sursa: https:www.notari.pro
Alexandra-G. Chiribes

Gutjahrstr. 10, 44287 Dortmund
Mobil 017660416253

Email: alexandrachiribes@gmail.com

Acte necesare succesiune - eliberare certificat moștenitor
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ocupe de organizarea fiecărei
întâlniri.

Vă așteptăm să bem o
cafea sau un ceai împreună în
fiecare a treia joi a lunii.
Prima întâlnire are loc marți,
17.05.2022 la ora 17:10 în
Berliner Str. 23, Rheda-
Wiedenbrück.

- proiectul ”Construc -
torilor de poduri”, acesta este
un proiect online la care
particip lunar, unde aflu
informații în special de acest
virus momentan și le dau mai
departe, acest proiect este
coordonat de Kommunal
Integrationszentrum. 

O.R.G. Care sunt
problemele cu care
românii se confruntă cel
mai des și ce soluții ai
găsit concret până acum,
pentru a-i sprijini?
A.C. Sunt atât de multe

probleme! O să enumăr
câteva, planuri nu o să vă dau,
deoarece sunt individuale și
mulți au senzația că dacă
seamănă pot folosi planul și
intră în probleme și mai mari:

- în primul rând se ignoră

scrisorile și termenele, mare
greșeală,

- fuga de la locul
accidentului,

- declarațiile date fără
avocat, crezând că scapă,

- oamenii nu citesc
contractele de nici un fel, nu
se informează, semnează în
alb,

- nu au grijă la datele
personale,

-  nu informează institu -
țiile de diferite schimbări în
anumite situați deși sunt
obligați prin contract,

- divinizează informațiile
din Facebook și Google care
există și posibilități să fie
corecte, dar sunt foarte mici,
de fapt nu se mai pune baza
nici pe cine scrie informația.
Câți se uită la titlul celui care
scrie o carte sau furnizează o
informație?  Câți se uită doar
după cei care le confirmă
neștiința? Și unu dacă este,
este bun pentru că le convine
răspunsul.

O.R.G Trebuie să se știe
că informațiile pe care tu
le furnizezi beneficiarilor

sunt gratuite. Unde te
găsesc cei care au nevoie
și ce servicii oferi tu și
echipa ta?
A.C. Trebuie să se știe că

informațiile pe care le
furnizez gratuit sunt în Kreis
Gütersloh și sub anumite
proiecte. Nu doresc să mi se
confunde munca pe care o fac,
meseria mea, cu voluntariatul,
deoarece oamenii trebuie să
înțeleagă că eu am investit în
mine și chiar dacă fac ce îmi
place sub formă de voluntariat
aceasta este și sursa mea de
venit.

O.R.G La ce alte instituții
se pot adresa oamenii în
funcție de nevoile lor? De
exemplu imediat ce au
venit în Germania. Care
sunt pașii care trebuie
urmați? 
A.C. Nu există un clișeu,

poate de aici greșesc și mulți.
Suntem cetățeni ai Uniunii
Europene de aici foarte mulți
cred că avem doar drepturi,
fără obligații.

O.R.G. Cum dorești să ții
legătura cu persoane care

deși ar avea nevoie de
sfaturi, nu se vor prezenta
direct la sediile din Rheda
și nici din Harsewinkel?
Unde vă pot contacta
oamenii? /E-mail, Fb.
Verantwortlich sein -

Verantwortlich sein e.V. 
Tel. +49 176 60416253 
Email: verantwortlich

sein@yahoo.com
În Berliner Str. 23, Rheda-

Wiedenbrück 17.05.2022,
23.06.2022, 21.07.2022,
18.08.2022, 15.09.2022,
20.10.2022, 17.011.2022,
15.2022 de la ora 17:10 pâna
la maxim 18.30.

În Nordstraße 9a, 33428
Harsewinkel în incinta AWO
în a doua și a patra vineri din
lună, de la ora 17:00 până la
aproximativ ora 19:00.

O.R.G. Din experiența ta
de până acum și din
colaborarea directă cu
oamenii, ce sfaturi ai da
celor care doresc să vină
în Germania? Dar celor
care sunt deja aici și parcă
nu sunt mulțumiți nici cu
viața pe care o au, nici cu

locul de muncă?
A.C. Celor ce vin aici le

spun să se informeze și să
dețină limba germană la nivel
de A2. 

Celor ce doresc să se
întoarcă acasă dacă au
posibilitatea, să nu stea o
secundă pe gânduri și să o
facă, dar cu problemele
clarificate aici și bineînțeles
cu toate drepturile la purtător!

O.R.G. Un gând pentru
cititorii ziarului Vocea ta,
înainte de a ne lua ,,la
revedere´´.
A.C. Nu uitați de unde ați

plecat! Nu vă uitați limba,
obiceiurile, cultura și
meleagurile! Nu vă mai urâți,
nu mai fiți invidioși sau
egoiști. Pe lumea cealaltă o să
plecăm doar cu compasiunea
care am arătat-o semenilor,
faptele bune și faptele bune pe
care le-am făcut.

Un copil cu cât cunoaște
mai multe limbi, trăiește mai
multe vieți, să nu va fie rușine
cu limba voastră, învățați-vă
copiii limba maternă!

Oana-Roxana Gherasim

își alină dorul ajutând conaționalii în diferite moduri”



Duminică, 1 mai 2022, la Clubul CFR Iași
de la Râpa Galbenă s-a derulat manifestarea
culturală denumită “Armindeni 45”, în prim
planul evenimentului fiind Prof. Paul Zamfir,
cel care de 45 ani se află la conducerea
lăcașului cultural moldav amintit. Principalii
organizatori ai evenimentului au fost Liga
Scriitorilor Români - Filiala Iași-Nord Est,
Cenaclul George Topârceanu care aparține de
Clubul salariaților CFR Iași și Comitetul de
inițiativă al doritului Muzeu al locomotivelor
Iași.

Au onorat cu prezența manifestarea
găzduită de sala mare de spectacole a Clubului
CFR Iași  primarul Mihai Chirica, inginerul
CFDP și consilierul local Mugurel Laicu, ec.
Iulian Trufanda, consilierul MT ing. Cătălin
Urtoi, ing. Petru Naslău, Vasile Tiron  (director
în cadrul Primăriei municipiului Iaşi), ceferiștii
ing. Gabriel Mărgineanu şi ing. Alin Varlam.

Inginerul constructor CFDP, jurnalistul și
scriitorul Dan Teodorescu, care este și
președintele LSR - FINE și membru fondator al
noului Cenaclu artistic “George Topârceanu” a
deschis manifestarea menționând că acest Club
al salariaților CFR Iași este singurul rămas în
România în acest perimetru cultural și asta doar
pentru că profesorul și directorul Paul Zamfir a
condus cu multă știință acest așezământ, care
are în prezent cercuri de pian, chitară, teatru etc.
A propus din nou ca viitoarea denumire a
clubului CFR să fie Palatul Culturii

Feroviarilor din Iaşi.
Din partea invitaților au vorbit în

continuare primarul Mihai Chirica (care a oferit
profesorului Paul Zamfir o plachetă de onoare,
domnia sa fiind desemnat recent și cetățean de
onoare al municipiului Iaşi), Mugurel Laicu,
Cătălin Urtoi, Petru Naslău, Mihai Batog-
Bujeniţă (preşedintele Asociaţiei Literare
Păstorel Iaşi), actorul Emil Gnatenco, iar
scriitorii Corina Matei-Gherman şi Ilie
Serediuc au oferit lui Paul Zamfir un pachet
cultural cu volume beletristice editate în cadrul
Ligii Scriitorilor Români - Filiala Iaşi-Nord Est
(LSR - FINE).

A urmat apoi vernisajul expozițional al
ceferistei Gabrielei Cucinschi, expoziţia
“Florile primăverii - Florile iubirii” fiind
prezentată de profesorul şi criticul de artă Dorin
Lehaci.

În continuare au fost în atenţia publicului
tinerii interpreţi Mihnea Burcuţă, Silvia
Giordano şi Andreea Romanescu - de la cercul
de pian coordonat de prof. Iulia Doina Dinu,
respectiv Ruxandra Popel şi Matei Coriciuc  -
de la cercul de chitară coordonat de prof. Vasile
Gavriş.

Într-un spectacol artistic moderat de
scriitoarea Corina Matei-Gherman, au încântat
asistența membrii și colaboratorii permanenți ai
Ligii Scriitorilor Români - Filiala Iaşi-Nord Est
în frunte cu Marinică Botea, Aurel Niamțu, Adi
Gegiuc, Silvia Aboaice, frații Moise (Giuliana
Maria, Lorenzo Marian, Francesco Gabriel),
umoristul Doru Melnic, Corala “Lirica”
(dirijor: Nuşa Apostol). Au recitat din propriile
poeme Anastasia Gîrneață, Rodica Murgu, Dan
Teodorescu, Corina Matei Gherman, Calistrat
Robu.

În final, Dan Teodorescu a invitat publicul
să participe şi la manifestarea culturală din 14
mai 2022, de la ora 11.00, de la Cercul Militar
Iași, organizată de Cenaclul de Literatură şi
Pictură “Octav Băncilă” al Cercului Militar
Iaşi, LSR - Filiala Iaşi-Nord Est, Uniunea
Creatorilor Profesionişti - Sucursala Iaşi şi
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România -
Filiala Iaşi.

Nadomir Răzvan
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MANIFESTARE CULTURALĂ LA CLUBUL CFR IAȘI
DE LA RÂPA GALBENĂ DE 1 MAI 2022

“Armindeni 45” la Clubul CFR
Iași de la Râpa Galbenă

Ai auzit de aceste mistere
ale lumii? Planeta noastră nu
va înceta niciodată să ne
surprindă. Există multe
lucruri și locuri care nu pot fi
analizate sau explicate.

Acestea, încă, sunt un
mister pentru omenire și
tocmai de aceea continuă să

ne atragă atenția. Îți
prezentăm 13 locuri, lucruri
și fenomene incredibile,
despre care s-au scris mii de
cărți și s-au făcut sute
de filme documentare.

Cu toate acestea, originea
lor continuă să fie o enigmă
pentru întreaga comunitate

științifică.

1. Pietrele Moeraki
Iată primul exemplu de pe

lista noastră cu mistere ale
lumii. Mărimea și forma
pietrelor Moeraki sunt
aspectele cele mai frapante
cu privire la aceste obiecte.
Cum a fost posibilă apariția
unor stânci de o formă…
ideal de sferică? Încă nu
există un răspuns fără
echivoc.

2. Migrația
animalelor

Migrația animalelor este
un fenomen natural.
Animalele călătoresc dintr-un
loc în altul, de obicei în

timpul aceluiași anotimp al
anului.

Însă oamenii de știință nu
pot explica existența unui
instinct atât de important în
tiparele genetice ale unor
specii total diferite de pești,
păsări, insecte și mamifere.

3. Sfinxul din Egipt
Capul Sfinxului, uman,

disproporționat față de corpul
felin, l-a determinat pe
geologul Robert Schoch să
presupună că statuia avea
inițial un cap de leu. Acest
cap a fost sculptat sub forma
feței unui faraon care
zâmbește misterios (sculptura
a fost realizată la ordinul
acestui faraon).

De asemenea, Schoch a

analizat șanțurile de eroziune
verticale de pe Sfinx (cauzate
de ploi masive și
îndelungate) și a ajuns la
concluzia că structura trebuie
să fi fost construită înainte ca
regiunea să devină un deșert
fierbinte, adică în urmă cu cel
puțin 9.000 de ani.

Lucrurile sunt similare și
în cazul supoziției lui Robert
Bauval și Graham Hancock,
care au propus teoria că
Piramidele din Egipt sunt
aliniate cu stelele din
constelația Orion, așa cum
erau acestea dispuse în
mileniul 11 î.e.n.

Aceste mistere ale lumii
încă așteaptă să fie explicate.

Sursa: Cornelia Ursu
Va urma...

„În fiecare bloc de marmură
se află o statuie și e treaba
sculptorului să o descopere”,
spunea Michelangelo, artistul
care a creat numeroase statui
faimoase ce sunt admirate astăzi
în muzeele lumii.

Cu răbdare și viziune,
sculptorii reușesc parcă să dea
viață pietrei, realizând
capodopere ce rezistă trecerii
timpului. Fiecare operă de artă
importantă are o poveste
frumoasă, pe care vrem să o
descoperim. De aceea, îți vom
prezenta nouă enigme
fascinante care se ascund în
spatele unor statui faimoase din
întreaga lume.

Moise cu coarne
„Moise”, de Michelangelo

Buonarotti, 1513-1515
Michelangelo a creat o

sculptură care-l înfățișează pe
Moise cu o trăsătură ciudată: o
pereche de coarne. De ce a ales
sculptorul această înfățișare
bizară? Mulți istorici ai artei
cred că, de fapt, Michelangelo
nu a făcut-o intenționat, ci a
interpretat greșit Biblia.

În Cartea Exodului, se spune
că evreilor le-a fost greu să
privească chipul strălucitor al lui

Moise, atunci când a coborât de
pe muntele Sinai cu tablele legii.
Cuvântul în limba ebraică
folosit în relatare poate fi tradus
atât prin „strălucire”, cât și prin
„coarne”.

Antichitatea colorată
Mult timp, s-a crezut că

statuile de marmură ale grecilor
și romanilor au fost
dintotdeauna albe. Însă, potrivit
studiilor recente, statuile ar fi
fost inițial pictate în culori vii,
care au dispărut odată cu
trecerea timpului.

„Mica Sirenă” de
Edvard Eriksen, 1913

Dintre toate aceste statui
faimoase, „Mica Sirenă” a avut
cel mai mult de suferit.
Emblema capitalei daneze este o
țintă predilectă a vandalismului.
Ea a fost decapitată de două ori
– prima oară în 1964, iar apoi în
1998. În 1984, vandalii i-au tăiat
mâna dreaptă. În 2006, sirena a
fost stropită cu vopsea verde.
Ulterior, autoritățile au hotărât
să mute statuia mai departe în
port, pentru a preveni alte acte
de vandalism.

Sursa: Mihail Miron

Mistere ale lumii, încă neelucidate

Nouă statui faimoase și
tainele lor bine păzite



Părinții care se stabilesc în
străinătate și părinții care pleacă pentru
o așa-zisă „vreme“ doar ca să aducă
banii pe care în țară nu îi mai poate face
reprezintă o problema foarte delicată și
o decizie greu de luat și de rezolvat!
Sunt probleme ale sufletului care sunt
total în opoziție cu ceea ce mintea ne
dictează, departe de ceea ce ni se pare a
fi logic să facem.

În primul rând, financiar, orice om,
orice părinte responsabil își dorește să
prospere. Deci fiecare dorim bunăstarea
familiei sau personală, și mai ales
împlinirea dorințelor măcar ale copiilor
(daca nu și ale lor). În alte cazuri dorim
să ajutam un membru din familie
bolnav , neputincios sau chiar fără atât
de multe posibilități sau chiar să ajutam
familia din care venim, părinții noștri
bătrâni și munciți, bunicii aceștia
dedicați, care ne-au format și crescut.

Dar, ce să faci? Cum să pleci? Și,
mai ales, unde? În ce țară? Să faci ce?
Unde să locuiești? Și mai apoi vine și
soțul (daca exista în ecuație). Dacă da,
ce vom face? Dacă soțul vine, și există
copii, vin și ei? Sau mai bine rămân în
țară? Ce ne facem fără copii, care sunt
bucățică din sufletul nostru? Daca soțul
rămâne în tara , cum faci fata unei relații
la depărtare?

Și mai ales cât vă dura aceasta
perioadă, fiindcă trebuie să știți că
niciodată planul de acasă nu se vă
potrivi cu cel din târg!

Așa că, hotăram să venim toți în
străinătate! Acum alte semne de

întrebare, acum alte probleme ridicate,
fiindcă noi, adulții se presupune ´că
avem maturitatea necesara să ne
adaptăm, dar copiii trebuie integrați și
căutat a le explica de ce au fost scoși
dintr-o viață și ,,aruncați´´ într-o alta, și
în funcție de vârsta copilului, el va trebui
însoțit psihic măcar, pe drumul sau nou.
Urmează dezrădăcinarea noastră , a lor, a
sufletelor, de tot ce a fost în urmă, dar nu
șters, doar îndepărtat puțin, pentru a fi
mai ușor de primit noul. Uneori acest
nou e frumos, și ușor, dar de cele mai
multe ori e greu și plin de spini!
Indiferent ce zicem și ce ne
implementam noi în cap: vom închide în
suflet o parte din noi, din viață noastră, o
parte din dorințele noastre ce urmau să
fie îndeplinite în țară dacă era posibil.
Vorbim acum doar de familiile ce
migrează într-o țară în care se speră într-
un viitor al copiilor mai bun, într-o
siguranță a vieții de zi cu zi , într-un strict
necesar zilnic cât mai bun și mai plin.

Familiile formate în tară, cu copii
născuți în țară și pornite în străinătate
duc o luptă destul de grea sufletească și
uneori și fizică, depinde de situație!
Mintea lucra de zece ori mai mult și
încearcă să prevadă rezultate ale unor
hotărâri ce urmează să fie luate într-o
țară în care nu știi care pot fii rezultatele.
Astfel că nu știi care hotărâre e cea mai
bună pentru tine, pentru copilul tău,
pentru familia ta, pentru viitorul vostru.

Trec anii, și ajungi să observi că te-
ai schimbat, că reacționezi altfel decât te
știai. Mergi în tară, și toți ți se par ciudați

, lucruri ce înainte iți păreau normale
sau frumoase acum ți se par invers sau
nici măcar nu le mai observe. În drumul
asta spre bine iți dai seama că a trebuit
să te schimbi tu, pentru a da putere și
familiei în momentele în care aveau ei
nevoie de tine, așa cum îi dădeau ei ție,
în momentele tale de slăbiciune!

Te găsești tu, în fața ta și te minunezi
cât de tare ești și cât de puternic!
Uitându-te în spate, nu-ți vine a crede
prin cate ai trecut cu fruntea sus, cum ai
reacționat la o mie de probleme și ești

tot în picioare. Cum Dumnezeu am
trecut eu prin toate astea! Pai da, nu-i dă
omului cât poate duce, se spune din
popor! Da , suntem puternici! De aceea
, uneori e bine să-ți urmezi inima, alteori
mintea!! Important e să cântărești bine
și să încerci să cauți echilibrul, să cauți
drumul care, indiferent de rezultate, ți-a
dat  satisfacție să-l parcurgi și, indiferent
de ceea ce vine, tu nu vei regreta nimic!
Asumă-ți alegerea!

Sursă foto: istockphoto.com
Beatrice Chirlă
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Omule, ești mai puternic decât crezi!!

De la suflet la suflet, în
acest număr privim în
sufletele noastre care
așteptau primăvara și care
trebuie să găsească destule

resurse pentru a înflori. Nu!
Nu este un act de egoism să
căutăm binele nostru, să-l
găsim, să-l menținem și să-l
dăm și altora. Numai dacă-l

vor! Atenție, nu risipiți
energia pozitivă unde este
doar negativism. Din nou: nu
e un act de egoism, ci de
iubire de sine și iubire
constructivă pentru sine și
pentru cei din jur! 

Oana-Roxana Gherasim:
Ce modificări apar in
sufletul omului odată cu
venirea primăverii? Omul
parca renaște, așa e?
Daniela Mihaela Cucu:

Sufletul omului rezonează la
orice schimbare din exterior.
Primăvara înfloresc pomii,
aduce miros de proaspăt,
verde crud. Primăvara o trăim
ca pe o emoție a reînnoirii, un
„refresh” personal. O muzică
sublimă îmi invadează
memoria: ,,Lacul Lebedelor”
de Ceaikovski. E povestea
unor prințese, transformate în

lebede de un vrăjitor rău. Dar
vraja poate fi învinsă prin
iubirea unui prinț. Acum, în
primăvara aceasta, vrăjitorul
cel rău este războiul, care ne-
a luat liniștea și ne-a adus
panica, dar prințul salvator va
fi iubirea lui Dumnezeu, care
nu ne va lăsa la greu.

O.R.G: Ce să facem să
menținem starea de bine
în tot acest zbucium
cauzat ba de pandemie,
ba de război?
D.M.C: Am supraviețuit

pandemiei și aveam nevoie
de o gură de aer proaspăt, de
relaxare, dar a venit războiul
și ne e greu în continuare. La
vremuri tulburi, vă recomand
terapia ,,Robinson Crusoe”,
adică să scriem într-un jurnal
ce e rău și ce e bine într-o
situație. Rău / Bine. Am eșuat

pe o insulă pustie. Din tot
echipajul, sunt singurul
supraviețuitor  fără speranța
reîntoarcerii. Notând într-un
jurnal ce ni se întâmplă,
evaluăm cu creierul rațional,
reflexiv și găsim și partea
bună, ceea ce ne dă forță să
mergem mai departe, să fim
încrezători în noi.

O.R.G.: Suntem egoiști
dacă ne detașam cumva
de unele evenimente pe
care nu le putem rezolva,
care ne depășesc, și ne
gândim mai mult la noi?
D.M.C: E normal să ne

îndepărtăm de ceea ce ne dă o
stare de disconfort, de frică.
Mă informez din surse
oficiale, doar strictul necesar,
iar apoi îmi organizez
activitatea zilnică.

Oana-Roxana Gherasim

De la suflet la suflet



Sâmbăta 16 aprilie 2022
(Sâmbăta lui Lazăr), creștinii
români din comunitatea
românească Bielefeld s-au
îmbrăcat în straie de sfântă
sărbătoare și cu bucurie și
emoție au intrat în Casa
Domnului, în Biserica lor
proprie ,,Acoperământul Maicii
Domnului´´ Bielefeld, spre a-L
slavi pe Dumnezeu.

Invitatul de onoare a fost
Înalt Prea Sfințitul Părinte
Mitropolit Serafim, care a protat
și săvârșit Sfânta Liturghie în
sobor de preoți și diaconi. 

După Sf. Liturghie, a avut
loc Parastasul celor adormiți,
urmat de a doua ediție a
proiectului parohial- concurs de
toaca ,,Aripi de îngeri´´. La
aceasta ediție s-au reunit 26 de
copii din parohie, cu vârsta
cuprinsa între 2 și 12 ani. Copiii

participă regulat la activitățile
duminicale din cadrul
Proiectului ,,Grădinița și Școala
duminicală´´. La inițiativa
părintelui paroh Marius
Florentin Pandelea, copiii prin
talentul lor, au interpretat
cântecul naturii și au arătat ca
lemnul cel neînsuflețit, poate să
prindă viața, prin curajul,
puritatea, credința și gingășia
minunaților copilași.

Toți participanții la  concurs
au fost premiați de Înalt Prea
Sfințitul Părinte Mitropolit
Serafim cu medalii, diplome de
merit și daruri. Concursul a fost
prezentat de Doamna Prof.
Oana-Roxana Gherasim, care
este sufletul activităților
desfășurate în ultimii 3 ani în
cadrul comunității ortodoxe
romane din Bielefeld.

Părintele paroh și-a

exprimat dorința ca în anii
următori, la acest concurs, să
participe și copii din alte
parohii, încurajându-se astfel
păstrarea suflului duhovnicesc
autentic al acestor tradiții, în

întreaga diaspora nu doar la
nivel de parohie.

Părintele Mitropolit Serafim
a mulțumit tuturor celor
prezenți, dar mai ales copiilor
participanți și părinților lor.

Gândul dumnealui s-a
îndreptat către familiile
nevoiașe din Romania și către
copiii defavorizați, încurajând
pe credincioșii prezenți, să îi
ajute cu multă dăruire pe cei
necăjiți.

La sfârșit a avut loc Agapa
frățească cu produse tradiționale
și gustări alese de post. Astfel s-
a încheiat o zi minunată și cu
adevărat de Dumnezeu
binecuvântată, zi pe care
românii nu o vor uita curând și
din care se vor înfrupta mai
deplin și cu nădejde la
următoarea zi de sărbătoare
parohială.

Slava Domnului pentru
toate!

Cu multa bucurie,
Pr.Paroh Marius Florentin
Pandelea și Oana-Roxana

Gherasim
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Sfântă sărbătoare în Parohia Ortodoxă Română
”Acoperământul Maicii Domnului” Bielefeld-Germania

Cine iubește și
lasă
Dumnezeu să-i
dea pedeapsă
Târâșul
șarpelui

Și pasul
gânsacului
Vâjâitul
vântului
Pulberea

pământului...
Tot gândindu-mă la ce articole să mai trec în

secțiunea „Știați că..” (r-confessions.com),
alături de primul în care am scris despre creierul
marelui fizician Einstein și cel de-al doilea care
reprezintă rampa de lansare a secțiunii
PERIPLU, mi-am adus aminte de vara trecută,
când am mers într-o vacanță destul de lungă în
România. Nu aveam cum să nu trec pe la bunica
mea și să nu îi iau cu „japca”, din bibliotecă, tot
ce mi se părea mie interesant! Printre cele 10
cărți „acaparate” de acolo, mi-a atras atenția:
„Maria Tănase și cântecul romanesc”, carte
scrisă în 1969, de către Petre Ghiață și Clery
Sachelarie. Inițial, mă gândeam să scriu doar un
articol la recomandările de cărți, dar ulterior, am
zis că un asemenea geniu al muzicii românești
merită mult mai mult, pentru că e păcat să nu fie,
măcar trecută în revistă de tineri, și pentru că a
fost o vreme când versurile melodiilor treceau
prin corecturile profesorilor de limba și literatura
romană. A fost o vreme în care, nu avea voie să
fie altfel decât clare, curate și corecte, din punct
de vedere al comorii noastre, limba română!
Astfel, voi scrie o serie de articole, cu un număr
limitat de cuvinte, cuprins între 500-650, pentru
a nu vă plictisi, articole care vor cuprinde ideile
ce mi-au atras mie atenția în scriere. Puteți
cumpăra și cartea, bineînțeles! Aveți poză cu
coperta și am observat că s-ar mai comercializa. 

Mirosul de carte veche m-a întors undeva în
timp, undeva prin 2005-2006, când frecventam
cu regularitate Biblioteca Județeană din
Târgoviște! Tot acest miros îmbătrânit m-a
determinat să caut câteva informații și despre
autori, pentru a scrie, nu mai mult de 1-2
propoziții și despre ei. Astfel, P. Ghiață a fost
eseist și om politic cu preocupări de filosofie

politică, președintele grupului „H” al Partidului
Liberal (Wikipedia). Despre Clery Sachelarie se
știe că fost soțul îndrăgitei interprete, în ultimii
13 ani ai ei de viață, jurist, dar întreținut de
aceasta. Interesant, nu?

Februarie 1937, Europa trăiește amenințarea
unui nou Război Mondial! Bineînțeles, România
resimte la rându-i, frământările și îngrijorările
internaționale. În aer plutește atmosfera
apăsătoare a dezastrului mondial ce bate încet,
dar sigur, la porțile oamenilor. Incertitudinea,
îndoiala, nesiguranța, ezitarea sufletelor care
încearcă să facă față inevitabilului, își continuă
activitățile zilnice în acest cadru dezolant. La
masă, Theodor Rogalski (compozitor și dirijor),
Tudor Tănăsescu (profesor universitar),
Pompiliu Constantinescu (critic literar), Vasile
Glonț (profesor de franceză) și mulți alții.
Discuția factorilor internaționali se aprinde între
cei prezenți, când, brusc, sunt întrerupți de
crainicul de la radio: „Și acum, vă invităm să
ascultați patru cântece populare interpretate de
Maria Tănase și taraful Ion Matache!”. Nimeni
din cei prezenți la masă nu auziseră de Maria
Tănase până în acel moment, cu excepția lui
Theodor Rogalski, care o întâlnise înainte,
rugându-i pe cei prezenți să se lase ademeniți și
să o asculte, în ciuda împotrivirii lor.

Atunci a fost debutul, în Februarie 1937!
Atunci s-au aprins artificiile ce aveau să
vestească succesul unei mari stele. „Cine
iubește și lasă”, „ 7 săptămâni din post”, Ce-i
mai dulce ca alvița” și „M-am jurat de mii de
ori” au fost cele patru cântece care au vestit un
fenomen, un geniu al muzicii romanești!

„A cerut să fie ascultată: - Dacă vă place,
vă rog să îmi dați
voie să cant și
eu...”. Și a cântat!
Pentru totdeauna! 

Mai jos vă
las 2 din cele 4
șlagăre de
debut! 

C i n e
iubește și lasă

M - a m
jurat de mii
de ori

Păun
Theodora –

Raluca

Fermecată licoare mai este
aceea! Se zice că o țărișoară cu
multe dealuri a fost atacată de o
mulțime de dușmani veniți de peste
mări și țări. Când conducătorul
acestora i-a întrebat pe băștinași
unde le sunt comorile, oamenii i-au
adus un butoi cu vin. 

– Vreți să spuneți că asta e
comoara voastră? 

– Exact! 
– Dar ce este înăuntru? 
– Vin, Măria Ta! Desigur, cel

mai gustos. 
– Și ce însemna pentru voi acest

vin? 
– E o licoare fermecată –

răspunse conducătorul țării, un
bătrân înțelept și ghiduș. 

– Vreau să-l gust, dar prima oară
să bei tu! – răspunse celălalt,
temându-se să nu fie otrăvit. 

– Cu tot dragul – răspunse Moș
Ghiduș trăgând cu sete prima cupă
de vin și ștergându-și cu mâna
mustățile albe. 

De aici a început distracția.
Conducătorul celor nou veniți prinse
imediat gust de vinul sângeriu, iar
Moș Ghiduși nu se lăsa nici el mai
prejos. 

Numai că bătrânul nostru era
obișnuit să bea, iar celălalt nu. Cum
era de așteptat, căpetenia și soldații
s-au îmbătat criță. Și, ca să fie siguri
de izbândă, oamenii locului au scos
din pivnițele lor butoaie cu vin, în
timp ce oastea atacatorilor nu făcea
decât să laude la fiecare înghițitură

licoarea fermecată ce se numea vin. 
....................................................
– Să-ți mai spun, dragă nepoată,

ce s-a întâmplat? Cred că poți să-ți
închipui și singură. 

– Bunică, habar nu am –
răspunse Ana nemulțumită. 

– Las că-ți spun eu. 
...................................................
..Luptătorii s-au împrietenit la

cataramă cu oamenii din Țara
Vinului și împreună au sporit
hărnicia pe acele meleaguri. Dealuri
erau destule, așa că luptătorii au
lăsat deoparte spada și-au luat în
mână sapa. 

– Vinul e băutura zeilor. El nu se
bea ca apa la fântână, ci se
savurează încetul cu încetul, cu o
friptură la proțap – le spunea Moș
Ghiduș stând la taifas cu ei. – Dar
atenție! Dacă nu-l bei cu măsură, el
întâi te înveselește, iar pe urmă te
prostește. 

....................................................
– Și uite așa au ajuns niște

luptători fără căpătâi, să devină
cultivatori de viță de vie – adăugă
bătrânica. 

– Ca să vezi ce putere a avut
băutura asupra lor, nu degeaba au
numit-o licoare fermecată – îi
completă nepoata spusele. 

– Nu vinul i-a transformat, de au
devenit oameni de omenie, ci
munca, prietenia și dorința de-a lăsa
ceva bun în urma lor – încheie
bunica povestea.

Sursă foto: pixabay

MARIA TĂNASE ȘI „CÂNTUL” ROMÂNESC

O fată și un taraf! DEBUTUL!
PERIPEȚII DIN ȚARA VINULUI, 
de Elena Cesar von Sachse



Motto: Când zidurile
devin învechite, ne
șoptesc secretele
vieții!

Mie îmi plac foarte mult
locurile pline de încărcătură
emoțională și istorică. Îmi
place să le descopăr, să le
cercetez simbolurile vechi, să
le simt mirosul... Toate acestea
mă fac să tresar, iar inscripțiile
notate sub diferite forme mă
transpun în vremurile de mult
timp apuse. 

Raionul cu bere:
întâmplător, în urmă cu
aproximativ un an, pe când
faceam una din turele de
cumpărături pentru week-end,
atenția mi-a fost atrasă de o
sticlă de bere care avea
inscripționat pe ambalaj anul
1455. Era o sticlă normală; anul
a fost cel care mi-a atras
atenția: 1455, iar imaginea
mânăstirii de pe fundal nu m-a
lăsat indiferentă. Am învârtit-o
pe toate părțile să mă conving
de faptul că este „reală”, în
sensul că mi se părea fascinant
ca acea bere să fi datat de
atunci. Pe numele real:
Andechs! Am cumpărat câteva
sticle pentru a testa gustul, noi
fiind mari „degustători de
bere”! Din punctul meu de
vedere, este de departe cea mai
gustoasă bere pe care am testat-

o până în acest moment. Nu
este amară, ci ușor dulceagă! 

Andechs este o comună
mică din Bavaria, ce are doar
patru cartiere. Aceasta se
remarcă atât prin mânăstirea
Andechs, un loc renumit pentru
pelerinaj, cât și prin berăria
aflată în proximitatea ei. Noi
ne-am cazat lângă berărie, la un
hotel renumit pentru micul
dejun somptuos oferit, Hotel
zur Post Garni. De fapt, hotelul
este specializat doar pe mic-
dejun și sunt folosite produse
organice de la „Andechser
Natur”, iar așteptările au fost
depășite cu mult prin calitatea
produselor și serviciilor oferite. 

Iată istoria zonei: 

Secolul XI – primele
documentări 

„Holy Mountain” este
micul deal pe care se află
mânăstirea și, implicit, berăria,
iar această denumire datează de
prin 1380 (aproximativ), prin
relicvele păstrate. 

Numele de Andechs ar fi
documentat prima dată prin
anul 1080 și provine de la
numele unei familii de conți ale
căror origini nu ar fi cunoscute.
Aceștia aveau un castel în acea
zonă, care cade în paragină
undeva pe la mijlocul sec. XIII.
A rămas doar capela acestui
castel cu hramul Sfântului

Nicolae. 
În anul 1128, contele

Berthold II le impune tuturor
supușilor săi să facă un
pelerinaj anual la mânăstirea
Andechs. Prin acest
„exercițiu”, el va pune bazalele
celui mai vechi pelerinaj din
Bavaria.

Berthold a avut un frate:
episcopul Otto. Aceștia au fost
prinți imperiali, dar și duci de
Croația, Dalmația, Merania. Au
întemeiat orașe, au construit
catedrale (Catedrala din
Bamberg), au păzit rute
comerciale importante. Odată
cu moartea lui Otto II din 1248,
conții de Andechs se sting pe
linia masculină.

Secolul XV –
Întemeierea
Mânăstirii

Preistoria întemeierii
acestei mânăstiri datează din
anul 1388. După ce Meranienii
au murit (sec. XIII), se credea
faptul că relicvele au fost
pierdute. Dar, conform unor
povești, un șoarece și-ar fi făcut
apariția în timpul unei liturghii,
ținând în gură o bucată dintr-o
relicvă. Atunci au început
săpăturile sub altarul capelei și
a fost descoperită o cutie ce
conținea bucăți de moaște
înfășurate în rochia de mireasă
a Sfintei Elisabeta.  

Secolul XVI/XVII –
Ridicare și declin
O primă perioadă de

creștere este în anul 1455,
atunci când a fost fondată
Mânăstirea (a fost făcută din
donații, iar primul altar a
construit în 1459). Nu a fost
ocolită nici de declinul
bisericilor datorat Reformei din
1520, nici de criticile aduse
pelerinajului, nici de războaiele
țărănești, nici de ravagiile

Războiului Rece de 30 de ani
(1618 – 1648). Însă,
Mânăstirea a făcut față cu brio
jafului, ciumei și tuturor relelor
aduse de Necurat. Toate acestea
până când un fulger a lovit
turnul în anul 1669 și a
transformat-o în moloz. Și-a
revenit și după acest dezastru
prin anul 1671.

Secolul XVIII – Berăria 
În anul 1715, Johann

Michael Dietrich construiește o
nouă orgă. 

În 1730, o pivniță de bere
este săpată în munte, care va
deveni mai târziu farmacie. 

Povestea berăriei
Zicerile au în vedere faptul

că berea ar fi fost fabricată încă
de la începutul fondării
Mânăstirii, adică în anul 1455.
Călugării produceau bere
pentru consum propriu, dar și
pentru comerț, mânăstirea fiind
o mare gospodărie comună,
berea ajutându-i din punct de
vedere economic. Berăria a
devenit de-a lungul sutelor de
ani principala îndeletnicire –
drept dovadă, în zilele noastre
încă există. Alte operațiuni
vizate de călugări au fost cele
legate de farmacie, fierărie,
birouri de inginerie, pescuit,
operațiuni de cârciumă,

brutărie, agricultură etc. 
Mi se pare fascinant faptul

că rețeta de bere a fost păstrată
de-a lungul sutelor de ani. În
anul 1972, mânăstirea a hotărât
să creeze o unitate separată de
fabricare a berii la poalele
muntelui. O nouă clădire
destinată aceluiași scop a fost
realizată în 1983, iar instalațiile
de fermentare au fost extinse în
2006. 

Legendele spun că Regele
Ludovic II al Bavariei ar fi
venit să servească o bere la
renumita berărie din interiorul
Mânăstirii. Acesta ar fi ordonat
să i se ofere o masă (era foarte
aglomerat locul), iar călugărul
berar i-ar fi spus că nu poate să
dea pe nimeni la o parte
deoarece toți sunt clienți.
Acesta l-a invitat pe Rege să
stea pe jos, iar Ludovic s-a
conformat. 

Puteți gusta aici toate
sortimentele de bere existente
pe piață: bere blondă, neagră,
arămie, filtrată, nefiltrată etc.
Restaurantul funcționează în
regim de autoservire. Puteți
gusta și preparate bavareze. 

În apropierea hotelului am
găsit și un copac vechi de 700
de ani. 

Adresa: 82346 Andechs,
Bergstrasse 2. 

Sursa notelor istorice:
andechs.de!

Păun Theodora-Raluca
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Insider-Tipp pentru călătorii – BERĂRIA ANDECHS

Sunt Mădălina Orian,
părinte și logoped din
pasiune! Sunt mamă a doi
copii minunați, care mi-au
acordat încrederea lor atunci
când m-au ales să le fiu
părinte. Sunt părinte special,
cu provocări pe partea de
limbaj din partea copiilor
mei. Cu toate că am absolvit
profil tehnic, m-a atras
întotdeauna natura subtilă a
omului. Ca să-mi ajut copiii
(și, implicit, pe mine) am
devenit logoped și am
descoperit că acest domeniu
mă fascinează. Îmi doresc să
fiu aproape de părinții care
au parte de provocări în
creșterea și educarea copiilor
lor. Cred cu toată ființa mea
faptul că părintele e primul și

cel mai important terapeut al
copilului iar într-un trio
echilibrat și sănătos părinte-
copil-terapeut, toată lumea
are doar de câștigat. Cred în
demersurile terapeutice
pornite cu multă iubire acasă
și în iubirea administrată ca
tratament de vindecare
pentru orice afecțiune
(fizică, psihică, sufletească).

Sunt autoarea seriei
„Logo-Armonia de Acasă”.
Prin termenul de „Logo-
Armonie” vreau să arăt că
logopedia nu se realizează
doar în cabinetul de terapie,
cu instrumente și metode
foarte riguroase. Cred că
orice terapie, inclusiv cea a
limbajului, poate fi
continuată și acasă, cu iubire

și în armonie. Seria conţine
două volume. Primul volum
De la copilul meu, la copilul
din mine – Ce am învățat
fiind părinte de copil special,
conţine experienţa mea ca
părinte de copil special şi
povestea de viaţă a familiei
mele, cu dinamica şi
provocările ei.

Al doilea volum, De la
părinte, la părinte-terapeut –
Logopedie practică, pe
înțelesul tuturor, cuprinde un
set de instrumente și
informații științifice, studii
de caz și aplicații concrete
din sfera logopediei și
psihopedagogiei, folosind un
limbaj accesibil oricui, cu
termenii științifici explicați.

Cărţile seriei se pot co -

manda de pe edituraquarto.ro
iar mai multe informaţii
despre cărţile mele se găsesc

pe site-ul logoarmonia.ro şi
madalinaorian.ro.

Sursa: Mădălina Orian

Seria Logo-Armonia de Acasă
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Potrivit psihologilor, există
patru tipuri de inteligență:

1) Coeficient de inteligență
(IQ)

2) Coeficient emoțional (EQ)
3) Coeficient social (SQ)
4) Coeficient de adaptabilitate

(AQ)
\1. Coeficient de inteligență

(IQ): este măsura nivelului tău de
înțelegere. Ai nevoie de IQ ca să
rezolvi matematică, să memorezi
lucruri și să-ți amintești lecții.

2. Coeficient emoțional (EQ):
este măsura capacității de a
menține pacea cu ceilalți, de a
păstra timpul, de a fi responsabil,
de a fi sincer, de a respecta
limitele, de a fi modest, autentic și
atent.

3. Coeficient social (SQ): este
măsura capacității de a construi o
rețea de prieteni și de a o menține
pe o perioadă lungă de timp.

Oamenii care au EQ și SQ
mai mari tind să meargă mai
departe în viață decât cei cu un IQ
ridicat, dar EQ și SQ scăzut. 

Majoritatea școlilor valorifică
îmbunătățirea nivelului IQ în timp
ce EQ și SQ sunt reduse.

Un om cu IQ ridicat poate
ajunge să fie angajat de un om cu
EQ și SQ ridicat, chiar dacă are un
IQ mediu.

EQ-ul  reprezintă caracterul ,
în timp ce SQ reprezintă carisma .
Dezvoltă obiceiuri care vor
îmbunătăți aceste trei Q-uri, în
special EQ-ul și SQ-ul tău.

Există un al 4-lea, o nouă
paradigmă:

4. Coeficientul de rezilienta
(AQ): Măsura capacității de a trece
printr-o perioadă grea în viață și de
a ieși din ea fără să-ți pierzi
mințile.

Când se confruntă cu necazuri,
AQ determină cine va renunța,
cine își va abandona familia și cine
va lua în considerare sinuciderea.

De aceea este importanta
expunerea copiilor și în alte
domenii ale vieții decât doar cele
de teoretice. 

Ar trebui să cunoască si sa
practice o forma de munca
manuală (nu trebuie folosita
munca ca formă de pedeapsă),
sportul și artele.

Dezvoltă-le IQ-ul, precum și
EQ-ul, SQ și AQ. Ar trebui să
devină ființe umane cu mai multe
fețe capabile să facă lucruri

independent de părinții lor.
Pregătiți-vă copiii pentru

VIAŢĂ!
Sursa: Mihail Miron

Tipuri de inteligență

• Ne-a declarat
braşoveanul Ciprian
Nanu, selecţionerul
lotului naţional de
senioare al României
şi oaspete de seamă în
cadrul Campionatelor
Mondiale Şcolare de
Şah de la Iaşi. 

Braşoveanul Ciprian Nanu
(39 ani) este jucător profesionist
de şah şi mare maestru
internaţional. Este licenţiat al
Facultăţii de Ştiinţe Economice -
specializarea Economia
Comerţului, Turismului şi
Serviciilor din cadrul Universităţii
George Bariţiu din Braşov. Este
vorbitor de limba engleză şi
franceză şi are numeroase
distincții cucerite în „sportul
minții”, la multe  turnee naţionale
şi internaţionale. Este preşedintele
AJ Şah Braşov, membru în
Consiliul Director al FR Şah,
antrenor de şah şi selecţionerul
echipei de senioare a României.

Marţi, pe 25 aprilie 2017,
Ciprian Nanu a fost unul dintre
oaspeţii de seamă ai
Campionatelor Mondiale Şcolare
de Şah de la Iaşi, condus pe
holurile şi superbele săli ale
Palatului Culturii din Iaşi de
secretarul general al FR Şah,
Vladimir Danilov. 

O discuţie pe teme şahiste cu
Ciprian Nanu a venit de la sine,
mai ales că pasiunea pentru
„sportul minţii” este pentru
braşoveanul de sub Tâmpa mai
mult decât o simplă pasiune...

- Domnule Ciprian Nanu,
bine aţi venit la Iaşi, în cadrul
acestor Campionate Mondiale
Şcolare de Şah! Cum vă simţiţi
la Iaşi?

- Ca acasă, deoarece soţia
mea, Daniela Nanu, de
domnişoară Daniela Pomîrleanu,
este ieşeancă. Soţia mea a jucat şi
ea şah şi a fost medaliată la
Campionatele Naţionale de
junioare în anii din urmă.

- Aveţi o activitate laborioasă
în sportul minţii şi de aceea vă
întreb ce reprezintă şahul pentru
dumneavoastră?

- Pentru mine şahul reprezintă
o pasiune mai mult decât orice alt
lucru. Teoretic, este meseria mea
în acest moment! Sunt antrenor la
CS Şah Club Braşov, acolo unde
antrenează şi soţia mea. Am avut
oferte din SUA şi Franţa de-a
lungul timpului, dar am decis să
rămân în România. Sunt patriot,
iar românii vor câştiga tot timpul!
Şahul este o mare pasiune, e
meseria mea!         

- Sunteţi în prezent şi
selecţionerul echipei de senioare
de şah a României. Care au fost
principalele competiţii la care aţi
condus România de pe „banca

tehnică”, ca să folosim un
termen din alte sporturi?

- Performanţele obţinute cu
echipa feminină de şah a
României au fost “aşa şi aşa”,
chiar dacă am început bine
turneele, dar am terminat mai
modest. La Olimpiada Mondială
de Şah din 2014, de la Tromso
(Norvegia) am terminat pe locul
10, iar la cea din 2016, de la Baku
(Azerbaidjan) de-abia pe locul 19.
Numai că la Baku, am reuşit un
rezultat de egalitate, 2-2 cu echipa
Chinei, cea care a câştigat
competiţia. Iar şahul la nivel
mondial este în plină dezvoltare,
deoarece la Olimpiada de la Baku,
de anul trecut, au fost prezente
178 de naţiuni!

- La nivel juvenil, şahul în
România este foarte dezvoltat şi a
reuşit bune rezultate şi pe plan
european şi chiar mondial...

- Corect! Remarc în acest
context cele două medalii cucerite
de ţara noastră la Campionatele
Europene de juniori de la Praga
(Cehia), în 2016. Au fost acolo
1.300 de copii din 49 de naţiuni
europene. Învăţăm şi geografie cu
acest număr de 49 de ţări din

Europa! La Praga, braşoveanca
Maria Lia Alexandra a cucerit o
medalie de bronz, iar ieşeanul
Matei Mogârzan o medalie de
argint. Ne dorim medalii pentru
România şi la aceste Campionate
Mondiale Şcolare de Şah de la
Iaşi.   

- Ajută şahul la dezvoltarea
copiilor şi nepoţilor noştri?

- Şahul este de mare ajutor în
dezvoltarea cognitivă a copiilor.
Numai că şahul ca sport de
performanţă presupune mai multe
lucruri! Într-o partidă de şah
activitatea cerebrală este la limite
înalte. Creierul are nevoie şi el
de... gimnastică! La Braşov, 90 %
dintre olimpicii la matematică şi
fizică joacă şi şah. Un exemplu
concret este eleva de 14 ani Ana
Maria Pelin, olimpică la fizică şi o
bună jucătoare de şah.  

- Ce obiectiv important are în
acest an echipa de senioare a
României, dacă ne referim la
marea dumneavaostră pasiune,
şahul şi la “subordonatele”
selecţionerului Ciprian Nanu?

- Vrem să ajungem cât mai
sus la Campionatele Europene de
Şah pe echipe, din noiembrie, din

Insula Creta. 
- Cu ce lot de jucătoare veţi

aborda competiţia?
- Din păcate, ne-a părăsit

pentru totdeauna marea şahistă
Cristina Foişor, trecută prea
timpuriu la ceruri. La doar 49
ani. A fost o jucătoare fantastică,
care nu a spus la nimeni de
suferinţele ei. În lotul actual m-
am gândit să le selecţionez pe
ieşencele Irina Bulmaga şi Alina
L’Ami, pe Corina Peptan, care
are 12 titluri naţionale cucerite,
plus 5 titluri la Campionatele
Mondiale de Junioare, iar la
senioare a fost în primele 8 din
lume şi pe Luminiţa Cosma.
Pentru a cincea jucătoare mă
gândesc la junioarele cele mai
valoroase, la Mărioara Cosman
sau Raluca Sgîrcea sau Mihaela
Sandu.

- Ce impresie vă face Iaşul,
ca oraş de cultură şi sport?

- Mă bucură mult faptul că
oficialităţile ieşene susţin cultura
şi sportul şi implicit şahul! Şi
asta se vede peste tot în Iaşi, a
doua mea casă!

DAN TEODORESCU
(25 aprilie 2017)

CUFĂRUL CU AMINTIRI

Şahul este o mare pasiune, e meseria mea!

Eternul insucces
El este omul fără țară,
El este sufletul rătăcitor
Ce nevăzut prin noapte zboară,
El, omul fără viitor!
*
Nu are rădăcini niciunde,
Nu a găsit pământ fertil,
Lăsându-se purtat oriunde,
El este omul inutil!
*
Mereu a auzit doar asta,
Că este leneș, mincinos, perfid,
Și uite cum l-a năpădit năpasta
Și cum s-a scufundat în vid!
*
Este ușor să emiți critici,
Să-ți dai părerea ta supremă,
Toți suntem analitici
Și gata oricând cu-o anatemă!
*
Suntem orbiți de comparații
Pe care le îngurgităm complet,
Primim tot felul de vibrații

Cu rolul de suprem decret!
*
Dar omul nostru fără țară
Nu s-a lăsat manipulat,
Ci a fugit precum o fiară
Și-n negură s-a disipat!
*
Nu-l căutați, ce sens mai are?
El va fi veșnic neînțeles...
Este un sentiment ce doare,
Este eternul insucces!
Sursă foto: pixabay 

Lelia Iancu



Pe 21 iulie 1950, în satul
Slobozia din judeţul Suceava,
din Bucovina, vede lumina zilei
copilul Ilie Serediuc. Satul
Slobozia, așezat în apropierea
râului Siret, a fost ctitorit de un
mic grup de răzeși ucraineni,
fugiți din cauza neînțelegerilor
cu  arendașii.  Străbunicul lui
Ilie Serediuc, din partea tatălui,
a fost unul dintre ctitori.
Cursurile  primare și medii le-a
urmat la școala din sat, unde a
avut o bogată activitate artistică
de actor amator, scriitor al
piesei de teatru” Zidurile
Doftanei” și membru marcant
în corul școlii.     

În perioada 1963-1965, a
scris mai multe poezii, inspirat
de natura din Bucovina, dar și
de renumele poetului Vasile
Alecsandri, prieten al bunicului
și al nașei de botez.

În perioada 1965-1969, a
urmat cursurile Liceului
”Ștefan cel Mare” din
municipiul Suceava, fiind
prima promoție de 12 clase.

În perioada 1969-1974, a
urmat cursurile Universității
Tehnice ”Gheorghe Asachi” din
Iaşi - Facultatea de Construcții. 

La finalizarea cursurilor
universitare a obținut diploma
de inginer constructor în
specialitatea  căi ferate, drumuri
și poduri, cu repartiție în județul
Bacău, la Direcția de Drumuri
și Poduri Moineşti. 

În perioada 1978-1983, a
fost inginer constructor, șef de
lot, inginer șef șantier la
T.C.Ind. Iași, șantierul CUG
Iaşi. 

În continuare, în perioada
1984-2010, a fost șef de
brigadă, director de filială,
director general la firma
ARCOM București, pe
șantierele din IRAK,
ARMENIA, ASTRAHAN-
Rusia, MALOIAROSLAVEȚ-
Rusia, iar în România la
București, în Ardeal şi
Moldova.

Între anii 1984 şi 1998, în
calitate de conducător al unor
grupuri mari de oameni, Ilie
Serediuc participă activ la
manifestările culturale
organizate de firma Arcom și
ambasadele României din
străinătate. 

În continuare, Ilie Serediuc
ne spune: “La timpul respectiv,
am apreciat și am cunoscut pe
omul politic Vladimir
Jirinovski, pe scriitorul rus
Mihail Șolohov-autorul
capodoperei literare „Pe Donul
Liniștit”, pe inginerul Mihail
Timofeievici Kalașnikov-
creatorul vestitului pistol
automat AK 47, pe generalul de
aviație Vladimir Kovalenok-
cosmonaut, comandantul
Academiei de Aviație Militară
și Inginerie Cosmonautică din
Moscova, comandantul
misiunii Saliut-6-Soyuz T-4 -
Soyuz - 40, care a zburat în
cosmos cu Generalul dr. ing.
Dumitru Dorin Prunariu și pe
Viktor Cernomârdin- prim
ministru al Rusiei.

Din 2010 şi în prezent, el
este pensionar, dar conduce
propria firmă “Conagris
Invest”, din Iași.

Iubitor de cultură, din anul

2019 și în prezent, Ilie Serediuc
participă activ  la manifestările
organizate de Filiala Iași-Nord
Est din cadrul Ligii Scriitorilor
Români, unde în prezent este
vicepreşedinte. 

A devenit între timp şi
membru al Asociaţiei
Jurnaliştilor Români de
Pretutindeni (AJRP), cu sediul
central în Canada. 

În luna aprilie 2020, a
publicat primul roman
memorialistic intitulat “Am
construit pentru Saddam”.  Au
urmat apoi romanele ”În sudul
Caucazului” (volum premiat de
LSR - președinte naţional la
Cluj Al. Florin Țene), ”Cinci
ani în Delta Volgăi”, ”Anul
tigrului de oțel”, apoi
”Constructor în cuibul
salamandrelor”. Este redactor la
revista ”Nord-Est Cultural”
editată de Liga Scriitorilor
Români-Filiala Iași - Nord Est. 

Participă cu succes la
numeroasele manifestări
culturale organizate de LSR -

FINE la Iaşi, Brăila, Cluj,
Vaslui. 

DAN TEODORESCU
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Ilie Serediuc, inginer constructor şi scriitor

În cele ce urmează vă vom prezenta un scurt
fragment din romanul intitulat ”Constructor în
cuibul salamandrelor” - Capitolul II - “Cultură
și asfalt pe malurile Tazlăului”: 

“Satul Tescani, aflat în comuna băcăuană
Berești Tazlău, era așezat în centrul ariei de
activitate a Secției de Drumuri și Poduri
Moinești (DJDP Bacău), la distanțe
aproximativ egale față de locurile cele mai
îndepărtate: comuna Oituz, orașul Slănic
Moldova, comuna Mănăstirea Cașin, localitatea
Sânmartin (pe Valea Uzului), comuna Bolătău
și comuna Palanca. Pe aceste considerente am
hotărât că este bine să închid birourile Secției
din Moinești, iar tot personalul să fie mutat la
baza din Tescani, acolo unde era „inima
secției”, cu fabricile de asfalt, parcul de mașini,
utilajele grele, gestiunea secției, depozitele de
materiale și echipamente. Un avantaj era și
faptul că baza Tescani se afla mai aproape de
sediul Direcției din Bacău (cam la 30 km), iar în
caz de urgență ajungeam foarte repede la
centru.

Personalul care locuia în zona Moinești-
Comănești, inclusiv eu și soția, am devenit
navetiști și zilnic ne deplasam de la Moinești la

Tescani pe o distanță de circa 20 km.
Birourile Secției erau așezate cu fața la drumul
asfaltat Tescani-Sănduleni, sub un stejar secular
ale cărui crengi groase păstrau umbră clădirii
toată vara și până toamna târziu, când ghinda și
frunzele cădeau.

Ghinda era un deliciu pentru porcii mistreți
care coborau cu toată ”familia” din pădurea
Scorțeni, iar la cina din timpul nopții trezeau din
somn pe nea Bejan, paznicul de noapte al bazei
noastre. Peste drum era o priveliște obișnuită
zonei petroliere în care ne aflam, cu o pădure
tânără de culoare verde închis toată vara, iar sub
poala pădurii lucrau zi și noapte sondele de
extracție a țițeiului. Puțin mai în interiorul
pădurii, la umbra unor fagi și carpeni bătrâni,
era un canton silvic al comunei Scorțeni. Acolo,
până noaptea târziu, pădurarii țineau sfat la un
pahar de țuică bătrână și numărau ”mărunțișul”
zilnic obținut din vânzarea pe sub mână a
lemnului de foc din pădurile statului comunist.
Țițeiul extras din subteran era pompat în
rezervoare metalice de mare capacitate, de unde
zilnic era încărcat în autocisternele Tatra și
transportat la rafinăria din Dărmănești.

Lucrările de primăvară la drumuri erau
începute, volumul de muncă era foarte mare, în
special la drumurile de munte, unde topirea
zăpezilor și pâraiele de pe creste aduceau pe
șosele cantități mari de pământ, bolovani și
lemne care blocau circulația mijloacelor de
transport pentru aprovizionarea cu alimente,
lemn de construcție, transportul de muncitori
petroliști și transporturile pentru agricultură.
Într-o zi, stând la o șuetă cu oamenii din sat și
salariații de la Secție despre acest mic sat
amplasat pe malurile Tazlăului, am aflat foarte

multe lucruri interesante pe care apoi le-am
citit și studiat în mai multor surse. Istoria satului
Tescani începe odată cu cumpărarea (în anul
1709) de către vornicul Ștefăniță Rosetti a
moșiei de pe malul Tazlăului, de la care se va
trage numele unei întregi ramuri a familiei
Rosetti-Tescanu. Mare iubitoare de cultură și
artă, familia Rosetti-Tescanu a făcut din acest
cătun, de-a lungul timpului, un loc de întâlnire
a unor reprezentanți de seamă ai literaturii,
muzicii și picturii. Așa se face că în anul 1848
Costache Rosetti-Tescanu organiza în propria
casă școala satului și îi aducea la Tescani pe
Vasile Alecsandri și Costache Negri ca
profesori. Mai târziu fiul lui, Dumitru Rosetti-
Tescanu, aduna la Tescani una din cele mai
valoroase biblioteci ale Principatelor Române,
cu multe ediții rare, însumând peste 12.000 de
volume. 

Cantacuzino Dumitru, om politic, prefect și
deputat, s-a căsătorit cu Alice Jora, nepoata lui
Costache Negri, locuind la Tescani în conacul
construit de ei în anul 1880. Din această
căsătorie, în anul 1878 s-a născut fiica lor,
Maria, dezmierdată și Măruca, cea care avea să
devină una dintre cele mai frumoase femei ale
acelor timpuri. S-a măritat la vârsta de 18 ani
cu Prințul Mihai Cantacuzino, fiul lui
Gheorghe Grigore Cantacu zino, important om
politic, primar al Bucureștiului și prim ministru
al României, poreclit Nababul datorită
bogățiilor uriașe pe care le poseda. Astfel, prin
această căsătorie, Măruca a dobândit titlul
nobiliar de prințesă, titlu de care era foarte
mândră și de care nu se va despărți toată viața.
Aceasta a fost una din doamnele de onoare ale
Reginei Maria, fiind o persoană foarte
apropiată de regină și casa regală...” (ILIE
SEREDIUC)
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Iată că sărbătoarea care în
acest an a unit în rugăciune
români din toate zonele din
Kreis Gütersloh, Învierea
Mântuitorului nostru Iisus
Hristos, este acum o
frumoasă amintire.

Am fost printre cei
prezenți spre a lua și duce
acasă Lumina. Nu am omis să
stau de vorbă cu o parte
dintre enoriașii bisericilor din
împrejurimi, dar și cu
părintele Ilarion de la
Biserica Ortodoxă din
Paderborn. Părintele ne-a
mărturisit și despre
participarea enoriașilor la
slujbele din Săptămâna Mare,
dar și despre dorul nostru, al
tuturor, dorul de acasă. Cum
ne ostoim această durere din
suflet, dar și alte emoții, vă
invit să le desprindeți din
reportajul pregătit pentru
dumneavoastră.

Pr. Ilarion: ,,Cu darul lui

Dumnezeu, în acest an,
slujbele din săptămâna Mare
și culminând cu Învierea
Domnului, au avut o trăire
aparte prin binecuvântarea
de a ne putea ruga împreună,
de a ne putea îmbrățișa, de a
ne putea  privi chipurile fără
măști, ceea ce a făcut ca
bucuria să fie deplină.

L-am plâns și L-am jelit și
I-am cântat Mântuitorului
nostru un cântec de leagăn
pentru Cruce-Ceresc și
omenesc. Am trăit figurat
iadul prăbușindu-se sub
puterea binelui, a iubirii
infinite și a nădejdii!

O mare de oameni cu
lumânări în mâini, cu
chipurile senine scăldate în
Lumina  Învierii lui Hristos,
a înconjurat biserica în sunet
de toacă și de clopot cântând
cu bucurie “Hristos a
Înviat”!

Am luat lumină din
Lumina lumii și am devenit
mai curajoși, mai neînfricați
și mai încrezători pentru că,

Hristos a Înviat ! Într-adevăr,
toți cei din diaspora ducem
cu noi dorul de “acasă”
,dorul de cei dragi lăsați în
urmă, de ulițele satului în
care am copilărit, de biserica
din sat și de mormintele
străbunilor. Toți am plecat
pentru a câștiga o pâine mai
bună, dar cu ce preț... Oricât
am încerca noi, preoții, să
vindecăm această suferință,
niciodată nu vom reuși pe
deplin însă putem aduce o
mângâiere prin prezența
noastră în mijlocul lor, căci
preotul este cel ce te ia de la
sânul mamei și te duce până
la mormânt ...referindu-mă
aici la cele mai importante
momente din viața unui om,
botez, cununie,
înmormântare.

Cel ce se simte însingurat
într-o țară străină sau cel ce-
și simte sufletul împovărat de
doruri, de neîmpliniri și

multe suferințe, unde credeți
că aleargă prima dată?!La
Hristos, la biserică, la preoții
bisericilor, așa cum orbul
caută lumina ,iar noi, preoții
,suntem aici ,pentru a le
arăta unica și cea mai de
folos  mângâiere,  alinare și
tămăduire, Sfântul Potir în
care se află Trupul și Sângele
Domnului Nostru Iisus
Hristos, care zice “Veniți la
Mine, toți cei osteniți și
împovărați, și Eu vă voi
odihni pe voi”.

Biserica ,după cum spune
și Mihai Eminescu”....este
mama neamului românesc,
care domnește puternică
dincolo de granițe și e azilul
de mântuire națională în țări
unde românul nu are stat...”
Aici, în Biserică, cea care ne
strânge împreună, precum o
mamă își adună fiii, ne
întâlnim cu drag, cu dor de
acasă, cu dorința de a lega
prietenii de suflet, de a ne
îmbrățișa unii cu alții ,cu
dorul de a ne ruga în limba

noastră românească, cu
bucuria de a ne purta straiele
de sărbătoare, de a găti
bucatele noastre românești
și de a clădi un colț de
Românie pe meleaguri
străine în duh de rugăciune,
iubire și nădejde!´´ 

Preot Protoiereu Marius
- Gabriel Matei

Protoieria Germaniei de
Nord

Preot Paroh Parohia
Sögel-Papenburg: ,,Anul
acesta a fost o binecuvântare
de la Dumnezeu și cu
adevărat o sărbătoare.
Praznicul Praznicelor așa
cum este socotită Învierea

Domnului aduce întotdeauna
laolaltă pe cel mic cu cel
mare, pe cel tânăr cu cel
vârstnic, dar anul acesta a
adus din nou bucuria de a-L
primi pe Hristos din mâna
preotului. Fiecare slujitor al
Sfântului Altar a putut citi în
ochii credincioșilor bucuria
de a se reîntâlni cu Biserica
în Săptămâna Mare, de a
participa la citirea celor 12
pericope Evanghelice, de a-L
prohodii și așeza pe
Mântuitorul în mormânt,
urmând ca mai apoi să spună
într-un glas…”Hristos a
Înviat!”.

Parohia ce o păstoresc cu
vrerea bunului Dumnezeu se
bucură de construcția unei
Biserici în stil autentic
maramureșean. În urmă cu
doar 3 ani de zile am început
un proiect ce părea o
nebunie, un vis nerealizabil
vreodată, sau mai exact o
sinucidere atât financiară cât
mai ales duhovnicească,
deoarece contul bancar era
cu minus… -13,58€! Așadar,
având Biserica proprie ne
este mult mai ușor în a ne

aminti de valorile naționale
și totodată de tradițiile
strămoșești. “Acasă” a
devenit Biserica din Sögel
pentru mulți români, iar cei
mici vin cu bucurie la fiecare
slujbă pentru a se reîntâlni cu
prietenii, dar mai ales cu
“Doamne, Doamne”.

Aspazia Lungu:

,,Hristos a Înviat! Chiar dacă
suntem departe de casă, cu
bucurie și dând slavă lui
Dumnezeu că avem propria
noastră biserică, participăm
cu drag la sfintele sărbători,
păstrând cu sfințenie valorile
și tradițiile noastre ortodoxe
românești. Învierea
Domnului nostru Iisus
Hristos o simțim fiecare
dintre noi după credința și
trăirea proprie. Datorită
duhovnicului nostru, preotul
Marius Florentin Pandelea,
dar și celorlalți enoriași de
care ne simțim cu dragoste
frățească înconjurați, reușim

să mai estompăm din dorul
de acasă și să ne bucurăm de
fiecare slujbă.´´

Maria Brückman:
,,Pentru noi a fost o seara
plină de bucurie, emoții,
plină de speranțe și nădejde
că Bunul Dumnezeu se va
mai îndura de noi pentru
păcatele noastre. Ne-am
rugat sa fie liniște între
popoare, liniște între frați,
prieteni și toți cei dragi
nouă. Mai ales pentru mine,
ca mama a 4 copii in curând
a 5 le-a copil, când îi văd ca
merg cu drag la strana
bisericii si ii slujesc
Bunuțului si ne încânta cu
cântările lor curate, îmi
tresare inima de bucurie. A
fost o noapte care timp de 2
ani de zile ne-a lipsit foarte
mult, după cum știți din
cauza pandemiei. Îmi aduc
aminte cu tristețe in ultimi 2
ani mergeam la Sf. Înviere cu
frică, cu stres și neliniște, cu
teamă de autorități să nu ne
bage in carantina sau sa ne
amendeze, dar bunul
Dumnezeu a fost tot timpul cu
noi si nu a îngăduit sa se
întâmple lucrul acesta.
Pentru noi, Învierea este o zi
specială egal ca suntem in
Romania sau in Germania
sau la orice biserica mergem,
totul deprinde de noi cu o
simțim. Îmi aduc aminte cu
drag și dor când mergeam la
Sf. Înviere alături de părinți
noștri dragi la Sihăstria de la
Vorona unde toată noaptea
răsuna pădurea cu un ecou
imens de cântările preoților
și a călugărilor. Pentru faptul
că locuim in Germania de

Hristos a Înviat!



Se continuă
programul ARC,
dedicat copiilor
din diaspora și
din comunitățile
istorice

În cadrul întâlnirii de lucru din
această săptămână cu ministrul
Familiei, Tineretului și Egalității de
Șanse, Gabriela Firea, secretarul de stat,
Gheorghe Cârciu, împreună cu colegii
din cadrul DRP au stabilit următorii pași
în implementarea programului de tabere
pentru copiii etnici români. Peste
26.000 de copii români din afara
granițelor țării au avut șansa să
descopere România în ultimii ani, iar în
2022, peste 1000 de copii vor fi așteptați
în taberele din România, puse la
dispoziție de Ministerul Familiei,
Tineretului și Egalității de Șanse.

Taberele au fost organizate în
județele Hunedoara (Căprioara),
Gorj(Săcelu), Neamț (Oglinzi), Tulcea
(Sulina). Vom reveni cu detaliile legate
de organizare și cum vă puteți înscrie.
Urmăriți-ne în continuare pe rețelele de
socializare și pe site-ul nostru pentru a fi
la curent cu toate noutățile!

Sursa: 
http://dprp.gov.ro/web/continuam-

programul-arc-dedicat-copiilor-din-
diaspora-si-din-comunitatile-istorice/ 

Echipa de Comunicare a
Departamentului pentru Românii de

Pretutindeni
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câțiva ani buni am început să
ne acomodăm și să îi
mulțumim lui Dumnezeu că
avem o biserica aproape de
noi și nu mai suntem nevoiți
sa mergem la Hamburg (240
de km) să ne bucurăm de ziua
Învierii, deși și acolo
mergeam cu drag.´´

Mihalea Moldovan:
,,Anul acesta ,pe lângă dorul
de Patria mamă, care la mare
sărbători este mult mai intens,
a fost si acea dorință a fiecărui
creștin ortodox de-a primi
Sfânta lumina a Învierii
Domnului nostru Iisus Hristos,

în Sfânta Biserică după doi ani
de restricții și reguli impuse.
Ce mult ne-a lipsit! Ce multă
lume! Nu poți să nu simți cum
vibrează inima de bucurie.
Dumnezeu ne-a binecuvântat
în fiecare regiune a Germaniei
cu câte o parohie ortodoxă,
unde frații noștri români, au
unde sa-si aline inima departe
de casă, unde poate să-și
spună oful și bucuria
duhovnicului, nădăjduind cu
credința la Bunul Dumnezeu,
ca orice problemă își va găsi
rezolvarea la timpul hotărât de
El.

Mulți dintre noi în
România nu calcam pragul
bisericii, acasă sunt mult mai
multe activități românești, și
Sfânta Liturghie nu era mereu
în prim plan. Dar aici știm un
singur lucru, doar să mergem
la serviciu și să profităm de
timpul liber pentru a ne odihni.
Cel mai frumos mod de-a ne
odihni este de-a participa la
Sfânta Liturghie si-a fi în
comuniune cu românii noștri
uniți în rugăciune. Odată cu
formarea parohiilor, s-au
format și multe prietenii
frumoase. Dumnezeu mereu
unește, prin dragostea și
iubirea pe care ne-o poartă, și
pentru asta trebuie să fim
recunoscători Tatălui Ceresc și
tuturor Părinților care-L
slujesc cu multă dăruire.´´

Cristina Elena Dobrică
,,În Germania, intensitatea
trăirii în Biserică este la cote
maxime. Oamenii, având
sufletele îndurerate de dor,
rănite, vin de departe la
Părintele pentru a obține
alinare, mângâiere, tămăduire,
iar Sfânta Slujbă este făcută

din adâncul inimii iar din
cauza dorului, străpunge
cerul!

Dorul săgetează inima si
astfel devine un lucrător al
rugăciunii când ești departe de
familie, iar uneori chiar de
Dumnezeu. 

În ce privește felul în care
am simțit bucuria Învierii
acasă, răspunsul este că am
simțit o bucurie reală, vie, plină
de nădejde, speranță, urmată
de o hotărâre mai strașnică de
a pune început bun. 

Bucuria am numit-o “vie”
deoarece te situezi printre ai

tai, de același neam, credința și
cuget, iar crucea se simte mai
ușoară.

Fiind alături de oameni
simpli cărora le citești tristețea
și grija, îi vezi preocupați de
curățenia sufletească, iar în
dimineața Învierii, pe aceiași
oameni sărăcuți și triști îi vezi
bucuroși, plini de speranță,
ochii lor devenind mari si
luminați.

Hristos a Înviat!” 
Va pup si va îmbrățișez pe

toți, români frumoși de
pretutindeni!

Oana-Roxana Gherasim

Cum ar fi arătat oare istoria fără trădători
și trădări? De la Burebista la Mihai
Viteazul și până la Tudor Vladimirescu,
istoria noastră e presărată cu evenimente
tragice, în care rolul principal a fost jucat
de personaje fără scrupule care, prin
josnicele lor fapte, au schimbat mersul
istoriei și soarta românilor.

1. Prăbușirea celui mai mare 
rege dac: Burebista

În vremea lui Burebista, care a domnit pe la jumătatea
secolului I i.Hr., statul dac a ajuns în culmea puterii sale. În
urma victoriilor repurtate de acest rege, statul dac - cu
capitala la Argedava - a ajuns să se întindă pe un teritoriu
imens, cuprins între Alpii nordici, Munții Balcani, Marea
Neagră și Nistru. Până și împărtul roman Cezar se temea de
marea putere a regelui dac și, în jurul anului 44 î.Hr.,
pregătea un război împotriva lui. A murit însă - asasinat,
după cum se știe, în urma unui complot - înainte de a apuca
să pornească spre regatul dac.

Și, la puțin timp după aceea, tot unei conspirații i-a căzut
victima și Burebista. Nobilii nemulțumiti de puterea și
autoritatea sa au complotat pentru a-l înlătura. Odată cu
dispariția lui, imensul regat dac s-a destrămat, spărgându-se
în mai multe bucăți pe care cei care uneltiseră spre a-l doborî
pe Burebista și le-au împărțit între ei.

2. Vlad Țepeș: trădat 
de propriul său frate

Vlad Țepeș a ocupat tronul Valahiei în 1456 cu ajutor
maghiar. Și-a consolidat stăpânirea nimicind mai mulți
pretendenți care voiau să-i ia domnia și a băgat spaimă atât
în susținătorii acestora, cât și în turci. După câțiva ani, a
refuzat să mai plătească turcilor tribut și a măcelarit armata
otomană care fusese trimisă să-l pedepsească - aproape
25.000 de oameni. Astfel provocat, sultanul Mahomed al II-
lea a ridicat, în primăvara anului 1462, o oaste numeroasă,
cu care a pornit spre Dunăre. După o serie de ciocniri care

au pricinuit turcilor mari pagube și după celebra incursiune
nocturnă a lui Țepeș în tabăra turcească, și ea soldată cu
mulți morți din rândul otomanilor, era limpede că Înalta
Poartă era departe de a putea rezolva problema pe calea
armelor.

S-a folosit, deci, de calea complotului, găsind un aliat
chiar în persoana lui Radu cel Frumos (fratele bun al lui Vlad
Țepeș) care uneltise fără scrupule împotriva propriului său
frate. Sultanul l-a numit pe Radu cel Frumos domn al
Munteniei și mai mulți boieri au trecut de partea lui, speriați,
pesemne, de firea aprigă a lui Țepeș și dornici să aibă un
domn mai ușor de manipulat. Țepeș s-a retras în Ardeal (în
1462), așteptând sprijin de la Matei Corvin. Dar, deși acesta
a ridicat o armată pentru a-i veni în ajutor, în cele din urmă,
ajutorul n-a mai ajuns: i s-a pus capăt printr-o intrigă a
inamicilor lui Țepeș (probabil sași din Brașov, cu care Țepeș
avusese, cu câțiva ani în urmă, niște conflicte datorate
faptului ca brașovenii sprijiniseră câțiva pretendenți care
urmăreau să-i ia locul pe tronul Valahiei. Drept represalii,
Țepeș a executat mai mulți sași și a atacat Brașovul și câteva
sate săsești).

Lui Matei Corvin i s-au prezentat scrisori - false,
consideră istoricii - , scrise, chipurile, de Vlad Țepeș, scrisori
din care rezulta că voievodul era gata să se supună sultanului
Mahomed al II-lea și să-l ajute, apoi, să cucerească și
Ardealul. Matei Corvin a luat de bune aceste informații și, în
loc de a-l ajuta pe Vlad Țepeș să-și recapete tronul
uzurpat,   l-a băgat la inchisoare, la Buda, unde Țepeș a
rămas timp de peste zece ani. Abia în 1476 și-a recăpătat
tronul, pentru foarte scurt timp.

Sursa: Mihail Miron (va urma...)
Sursa foto: pixabay

Pastile de istorie
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Acum aproape 20 de ani luam drumul
străinătății și plecam să muncesc în Elveția.
Urma să lucrez într-o multinațională și mă
bucuram enorm de posibilitatea să
experimentez munca într-un mediu unde aveam
șansa să învăț cum se lucrează la cel mai înalt
nivel de business din lume. Totuși, era vorba de
liderul mondial în agribusiness, iar birourile top
managementului aveau luminile aprinse în
perioadele de raportări internaționale chiar și
până la 5am. 

În Elveția aveam acces la cele mai bune
informații de business din lume, iar prin mult
studiu individual am învățat programul Excel și
programarea sa în Visual Basic, iar astfel m-am
făcut util ca analist de date, dar și ca
administrator al unei secțiuni mari intranet a
companiei pentru cei 20.000 angajați din cele
90 de țări unde avea sedii firma elvețiană. 

Cea mai mare parte din informații le-am
asimilat prin studiul individual, utilizând cursuri
de gen LearnKey, iar astfel ajunsesem la un
moment dat să am simultan 3 birouri, în 3
clădiri diferite, pentru a putea să ofer suport
colegilor cu analize pertinente pe baza de cifre
și calcule tabelare. Cifrele fac diferența între o
opinie subiectivă și una obiectivă.

Când am revenit în țară mi-am dorit mult să
lucrez pe cont propriu și să-mi folosesc
knowhow-ul dobândit în Elveția, iar astfel am
înființat agenția de comunicare online
SwissPlan.biz. 

Trebuie sa înțelegeți ca pe vremea
respectivă comunicarea online era tratată de
multe echipe de marketing, ca un “nice to
have”, chiar și în firmele mari, în special privind
alocarea bugetelor. 

Acum puțini își mai permit să nu
investească într-o comunicare online eficientă,
fiindcă acolo este atenția clienților cei mai
activi, iar numărul mediu de ore petrecut cu
ochii pe ecranele telefonului mobil, tabletei sau
a altor dispozitive cu ecran este în medie de 7
ore pe zi.

În primii ani de activitate am reușit să
convingem companii mari ca putem comunica
eficient pentru ei în mediul online, iar în 2008

am lansat proiectul SuperBlog. Prima dată
conceptul proiectului a fost lansat într-o
conferință ForumIT, la Brăila, în anul 2008 (link
prezentare: https://fdocumente.com/ docu -
ment/prezentare-concept-superblog-albert-
budica-swissplanbiz-la-forum-it.html), iar în
toamna aceluiași an, împreună cu sponsorul
principal, respectiv ASUS, am lansat
competiția. 

A fost un succes instant! Ideea de la care
pornisem era o democratizare a pieței de
conținut și posibilitatea bloggerilor care aveau
talent, dar poate nu aveau suficiente conexiuni
să ajungă în atenția companiilor, să obțină șansa
să se facă remarcați, să afle ce doresc sa
comunice brandurile interesate să susțina
blogosfera, dar și să câștige experiență sau
premii în bani sau produse și/sau servicii.  Ironia
este ca erau între participanți chiar și
copywriteri din alte agenții, iar în timp am ajuns
să lucram inclusiv cu respectivele agenții pentru
a le promova clienții prin SuperBlog în
blogosferă. 

Una din cele mai dificile provocări când
ești la început in bloggosfera este să intri în
campaniile companiilor mari, să te invite să
susții diverse proiecte și să construiești
împreună cu ei, mai ales dacă nu ai experiență
și se cer de cele mai multe ori volume minime
de afișări/cititori/ sau impact media. 

Este un cerc vicios, fiindcă experiența o
câștigi în colaborarea cu firmele mari, iar
vizibilitatea crește când postezi un număr
semnificativ de articole pe temele blogului.
Competiția îți permite să atingi ambele aspecte:
companiile îți vor citi și juriza articolele, având
astfel posibilitatea să îți descopere talentul de
blogger, iar fiindcă vei scrie multe articole în
cadrul participării, inclusiv numărul de articole
va crește semnificativ și implicit numărul de
cititori și followeri.

Când ești la început, ca blogger, în
Romania sau peste hotare, este greu să-ți
prioritizezi activitățile, să decizi subiectele pe
care să redactezi articole, să decizi ce alte
bloguri să citești și pe care să le atragi ca
parteneri în propriile proiecte, iar comunitatea

construită în jurul competiției de blogging
creativ SuperBlog, cu ajutorul grupului de pe
Facebook, dar și a comunicării din cadrul
Galelor de premiere, fizice sau online, ajută
bloggerii să își găsească informațiile necesare și
să afle de la cei cu mai multă experiență cum au
rezolvat ei anumite probleme care păreau inițial
insurmontabile. 

De multe ori bloggerii s-au ajutat chiar și
între ei, chiar și în timpul probelor, fiindcă
spiritul fair-play este o caracteristică des
întalnită în cadrul comunității. Anul acesta chiar
am lansat “Webinariile SuperBlog” în care
bloggerii cu mai multă experiență sau diversi
experți în comunicarea online prezintă
informații utile și practice bloggerilor, iar astfel
împărtășesc din know-how-ul lor în prezentări
live.

Scrisul pe blog poate să fie un hobby foarte
util, mai ales că abilitățile de comunicare în
scris sunt foarte căutate de majoritatea
angajatorilor, iar dacă timpul investit în
dezvoltarea acestor abilități este și monetizat, e
cu atat mai bine. Iată la acest link câteva
informații interesante despre blogging și
motivele pentru care oamenii scriu pe
blog: firstsiteguide.com/blogging-stats/

Fiindcă lumea este mică și cei care își
doresc cu adevarăt să-și atingă obiectivele
reușesc până la urmă, după participarea în
competiție au ajuns să fie bloggeri foarte
cunoscuți și să aibă propriile comunități pe care
le susținem și le apreciem pentru
profesionalismul și implicarea lor în tot ceea ce
fac. 

În concluzie, fiindcă internetul face ca
distanțele să se reducă la un click, iar social
media poate să fie un catalizator al relațiilor
între internauți, vă asteptam în comunitate să
învățăm reciproc lucruri noi, iar astfel să ne
gasim toți cei pasionați de scris pe blog.  Spor la
citit, dar mai ales la scris!

Dacă sunteți curioși să cunoașteți
comunitatea, vă invităm pe:

Pagina de prezentare a bloggerilor
participanți: https://blog.super-blog.eu/ super -
bloggeri/ sau

În pagina bloggerilor parteneri ai compe -
tiției: https://super-blog.eu/bloggeri-parteneri

La acest link sunt listati și câștigătorii celor
23 de ediții: https://super-blog.eu/castigatori

Grupul de Facebook: https://www.face -
book.com/groups/superbloggeri 

Uneori mai scriu și pe blogul personal, dar
nu prea des, ca să nu îmi plictisesc prea tare
cititorii.

https://abudica.wordpress.com/despre-
mine/

Sursa: Albert Budica

SuperBlog, un proiect care leagă lumi

La Doha s-au tras la sorți grupele
turneului final al Campionatului Mondial de
fotbal, care se va dsefăşura în Qatar în
perioada 21 noiembrie - 18 decembrie 2022.

Evenimentul de la Doha a fost unul
grandios, cu meciuri extrem de atractive
programate spre finalul anului 2022, iar
capul de afiş al grupelor este disputa dintre
Germania şi Spania. 

În meciul de deschidere al competiţiei,
naţionala din Qatar (ţara gazdă) se va
confrunta cu Ecuador. 

Turneul final va putea fi vizionat şi în
România, la postul naţional de televiziune

TVR. 
În urma tragerilor la sorţi de la Doha,

grupele turneului final al Campionatului
Mondial de fotbal din Qatar se prezintă
astfel: 

- Grupa A: Qatar, Ecuador, Senegal,
Olanda (Ţările de Jos);

- Grupa B: Anglia, Iran, SUA, Țara
Galilor sau Scoția / Ucraina; 

- Grupa C: Argentina, Arabia Saudită,
Mexic, Polonia; 

- Grupa D: Franța, Danemarca, Tunisia,
Peru sau Emiratele Arabe Unite / Australia; 

- Grupa E: Spania, Germania, Japonia,
Costa Rica sau Noua Zeelandă; 

- Grupa F: Belgia, Canada, Croația,
Maroc; 

- Grupa G: Brazilia, Serbia, Elveția,
Camerun; 

- Grupa H: Portugalia, Ghana, Uruguay,
Coreea de Sud.

Meciurile de baraj menţionate anterior
se vor disputa în luna iunie 2022. 

La Doha, ceremonia tragerii la sorţi a
fost condusă de Carli Lloyd, Jermaine Jenas
și Samantha Johnson, iar extragerea din urne
a fost efectuată de opt asistenți importanţi
din lumea fotbalului, precum Cafu
(Brazilia), Lothar Matthäus (Germania), Ali
Daei (Iran), Jay-Jay Okocha (Nigeria),
Rabah Madjer (Algeria), Bora Milutinovici
(Serbia), Tim Cahill (Australia) și Adel
Ahmed Malalla (Qatar).

În discursul său, Gianni Infantino
(președintele FIFA), a menţionat
următoarele: „Acum știm cu toții că e real,
Cupa Mondială chiar e aici! Va fi cu
siguranță cea mai bună din istorie, va uni
întreaga omenire. Mulți oameni urmăresc

asta, mulți lideri ai lumii sunt atenți. Prin
această cale transmit un mesaj: Vă rog, opriți
conflictele, opriți războaiele, să ne bucurăm
de fotbal”.

Firma Adidas a dezvăluit şi ea balonul
cu care se va juca la CM - Qatar 2022 numit
anul acesta „Al Rihla”, care înseamnă
„călătorie” în limba arabă. 

„Balonul se inspiră din cultura,
arhitectura, ambarcaţiunile tradiţionale şi
drapelul Qatarului. Dinamismul şi vitalitatea
culorilor pe un fundal perlat sunt o reflectare
a ţării gazdă a Cupei Mondiale şi a vitezei tot
mai mari a fotbalului”, se arată în
comunicatul Adidas. 

Să ne bucurăm de fotbal dragi suporteri,
chiar dacă naţionala României a ratat din
nou promovarea la un turneu final al Cupei
Mondiale!

DAN TEODORESCU

Grupă grea pentru Germania la
Campionatul Mondial de fotbal din Qatar

Judecătorul către inculpat:
- Inculpat, ești condamnat la 12 ani de

închisoare. Vrei să mai adaugi ceva ?
- Nu, domnule, eu aș vrea să mai scad!

vvv
Un bărbat se uita la TV și se trezește cu o

tigaie în cap de la nevastă:
- Asta pentru ce este, dragă?
- Ce e cu numele Laura, scris pe biletul

ăla?
- A, e numele unui cal pe care am pariat

la cursele de cai!
Soția pleaca liniștită... A doua zi, bărbatul

se trezește cu o tigaie și mai zdravănă în cap.
- Asta pentru ce mai e, dragă?
- Te-a sunat calul!

Glume • Bancuri
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Berbec
Cu Venus în zodia lor, Berbecii se

bucură de o lună activă în relații și au șansa
să alunge monotonia din cuplu. Este o
perioadă în care se bucură de farmec și sex-
appeal și vor putea cuceri pe cine-și doresc,
mai ales că dau dovadă de multă încredere
în ei înșiși. Eclipsa din 16 mai s-ar putea să
aducă evenimente neprevăzute ce vizează
latura financiară, în special banii pe care
nativii îi dețin cu partenerul sau cu terțe
persoane. Poate fi vorba inclusiv de
moșteniri, credite, investiții care cer o
atenție deosebită. Mai multă grijă la
negocieri după ce Mercur își va începe
retrogradarea. Cu Venus și Jupiter în zodia
lor, nativii au energie, poftă de viață și un
entuziasm crescut. Totuși, este bine să aibă
grijă la sănătate, pentru că Jupiter amplifică
ceea ce găsește. Poate fi o perioadă în care
apetitul culinar să fie mai mare și fără o
alimentație echilibrată se pot îngrășa. Când
Marte, guvernatorul lor, va intra și el în
Berbec, poate fi o perioadă în care energia
este la cote înalte și nativii pot începe să
facă sport.

Taur
Intrarea lui Venus, Marte și Jupiter în

Berbec poate aduce trecutul în prim plan,
inclusiv un fost partener le poate da
târcoale. Este momentul să se rupă de ceea
ce este toxic în viața lor, inclusiv de o
relație bolnăvicioasă. De asemenea trebuie
să evite să intre în relații ascunse sau cu
parteneri care le pot complica viața. Eclipsa
de Lună din 16 mai poate veni cu ruperea,
cu încheierea unui contract, a unei
colaborări. Ar fi ideal ca nativii să nu se
grăbească în luarea deciziilor și să
cântărească raportul dintre beneficii și
pierderi. În plus, retrogradarea lui Mercur
prin sectorul financiar poate aduce o
reevaluare a modului în care nativii își
câștigă și administrează finanțele. Este
important ca Taurii să aibă grijă mai multă
la sănătatea lor pentru că intrarea lui Jupiter
în Berbec poate amplifica niște probleme
mai vechi lăsate nerezolvate. Nevoia de
interiorizare, dată de Venus, guvernatoarea
lor, care stă întreaga lună în Berbec, ar fi
indicat să fie luată în seamă. Taurii au
nevoie de mai multă odihnă ca niciodată.

Gemeni
Luna mai poate veni cu atracții care iau

naștere cu persoane din anturaj sau persoane
pe care nativii le cunosc în zona de online.
Este o perioadă foarte socială, în care ajutorul,
sprijinul poate veni din zona prietenilor și
nativii nu ar trebui să refuze ieșirile, întâlnirile
și invitațiile la evenimente. Retrogradarea lui
Mercur în zodia lor vine cu reevaluări ale
vieții personale și asta implică și sectoarele
aferente. Nu este momentul marilor decizii
acum, ci mai degrabă momentul
reorganizărilor. Pot veni oportunități prin
implicarea în noi proiecte de grup sau prin
aderarea la noi organizații. Eclipsa de Lună
din 16 mai poate fi un moment delcat din
punct de vedere al sănătății. Este recomandat

ca nativii să facă un set de analize și să aibă
grijă la gestionarea emoțiilor, a stresului și, în
general, a stilului de viață.

Rac
S-ar putea ca retrogradarea lui Mercur

să aducă trecutul în prezent, sub o formă
sau alta. Poate fi vorba de amintiri sau chiar
de întâlniri cu persoane pe care nu le-au mai
văzut de multă vreme. Totodată, Luna Plină
din 16 mai poate veni cu situații
neprevăzute în plan sentimental, cu trăiri
efctive intense și nu este exclus să aducă și
o ruptură dacă relația nu este una solidă. În
sectorul carierei Racilor se vor afla nu mai
puțin de trei planete luna aceasta, Venus,
Marte și Jupiter, prin urmare interesul
pentru creșterea profesională este mare. Vin
șanse și oportunități de avansare, fac
progrese în atingerea unui obiectiv și se fac
remarcați. Tot retrogradarea lui Mercur
poate sta la baza declanșării unor probleme
de sănătate mai vechi care de data aceasta
nu mai pot fi trecute cu vederea. Totodată,
poate aduce neliniștile interioare, agitație,
frământări și dureri de cap.

Leu
Retrogradarea lui Mercur poate aduce

sub lupă anumite relații de prietenie. Mulți
nativi pot vedea fața adevărată a
persoanelor din anturaj. Cei singuri pot fi
atrași de cineva de altă religie, cultură și
naționalitate sau de cineva cunoscut într-o
călătorie, mai ales că este o perioadă foarte
bună pentru plimbări și vacanțe dincolo de
granițele țării. Sectorul studiilor și al
învățării este activat de planete luna aceasta
și tot de aici vin și progresele. Mulți nativi
pot decide că este momentul să învețe ceva
nou pentru a porni ulterior pe o nouă
direcție. Pot obține o diplomă sau se pot
înscrie la un curs sau poate chiar se folosesc
de o diplomă avută. Cum Soarele este
guvernatorul Leilor, iar Luna le guvernează
sănătatea, în mai ar trebui să aibă mai multă
grijă la odihnă, în special în preajma
Eclipsei de Lună din Scorpion. Totodată,
stresul profesional este destul de mare în
primele trei săptămâni ale lunii, așa că mai
multă odihnă nu ar strica.

Fecioară
După ce nativii au avut parte de foarte

multe aspecte în zona de relații, luna
aceasta activează sectorul intimității. Aici
se vor afla și Venus, și Marte și Jupiter, prin
urmare dorința de reconectare la partener,
de reaprindere a pasiunii în cuplu este
foarte mare. Și cei singuri pot fi tentați să
intre în aventuri sentimentale. Este o
perioadă în care mulți nativi pot face
progrese financiare cu ajutorul altora, fie cu
ajutorul partenerului de viață, fie cu
ajutorul asociaților. Este o lună a
investițiilor, în care pot obține un credit sau
pot returna o datorie. Retrogradarea lui
Mercur, guvernatorul lor, prin Gemeni s-ar
putea să aducă mult stres, agitație psihică și
stări de irascibilitate. În preajma Eclipsei de
Lună este de preferat ca nativii să se

odihnească mai mult pentru că poate fi un
apogeu al oboselii atunci.

Balanță
Intrarea lui Venus, guvernatoarea

Balanței, în sectorul relațiilor, unde va sta
aproape toată luna, aduce nativilor ocazia
de a-și armoniza viața de cuplu. În plus, tot
aici va intra și Marte, guvernatorul
relațiilor, și Jupiter, prin urmare șansele de
îmbunătățire a vieții în doi cresc
exponențial. Toate aceste tranzite aduc și
curajul necesar unor nativi de a încheia o
relație care nu mai funcționează de multă
vreme și de care au rămaa agățați. Cei
singuri au ocazia și ei să înceapă o nouă
relație de lungă durată. Cele trei planete
ajută foarte mult în obținerea unor noi
contracte profesionale sau în încheierea
unor colaborări, însă aici este nevoie de
atenție mare când Mercur va fi retrograd.
Nu este momentul semnării actelor și nici al
negocierilor în perioada sa de rerogradare.
Grijă mai multă la odihnă luna aceasta, mai
ales cât Mercur va fi retrograd. Această
perioadă poate aduce agitație mentală,
insomnii și oboseală mai mare.

Scorpion
Elipsa de Lună din Scorpion poate

aduce răsturnări de situație și poate agarava
dezechilibrele din relații, poate scoate
toxicitatea la suprafață, de aceea poate veni
și cu încheieri acolo unde lucrurile nu mai
funcționează. Mercur retrograd va scoate și
el la suprafață secrete, trădări și atașamente
toxice. Venus, Marte și Jupiter vor activa
chiar sectorul muncii, iar pentru Scorpioni
va începe o perioadă destul de solicitantă.
Pe de o parte vor avea toată energia
necesară să facă lucrurile să funcționeze,
însă pe de altă parte se vor suprasolicita
foarte ușor. Totuși, șansele de a face
progrese profesionale sunt foarte mari. Este
nevoie de odihnă luna aceasta, mai ales că
și consumul de energie va fi foarte mare.
Nu este exclus ca în cazul unor nativi să se
activeze unele probleme de sănătate.
Totodată, este o perioadă bună pentru a
profita de energia lui Marte în Berbec și a
face sport.

Săgetător
Mercur va retrograda prin sectorul

relațiilor începând cu 10 mai, prin urmare se
anunță o atmosferă mai tensionată, în sensul
că reevaluarea vieții în doi va fi obligatorie.
Este nevoie de schimbări și ajustări pentru
ca lucrurile să funcționeze în continuare. Nu
este momentul unor noi relații luna aceasta,
deși toate cele trei planete în tranzit prin
Berbec vor stimula nativii la flirt și noi idile.
Tot Mercur retrograd poate fi problematic și
pentru nativii care au de făcut negocieri și
de semnat acte. Este mai degrabă o perioadă
bună pentru reevaluarea termenilor și
condițiilor unui contract. Eclipsa de Lună
din Scorpion poate fi problematică pentru
nativii care au probleme de sănătate cronice
sau probleme mai vechi pe care le-au
ignorat. Este de preferat să aibă grijă la

odihnă și la cum își gestionează nivelul de
stres.

Capricorn
Sunt foarte multe planete care se mută

în Berbec, adică, Venus, Marte și Jupiter,
prin urmare pentru Capricorni crește
interesul acordat familiei și casei. Poate fi
vorba de renovări, mutări sau cumpărarea
unei locuințe. În alte cazuri sunt nativi care
vor să-și construiască propriul cămin sau
care află că familia se mărește. Mercur va
retrograda în sectorul muncii și le va cere
nativilor o reevaluare a situației
profesionale. Posibil ca în ultimul timp să-
și fi depășit limitele și acum să fie nevoie de
o reajustare. Poate fi vorba de o
reorganizare a programului, de revizuirea
sarcinilor care le revin. Tot Mercur cere și o
reevaluare a stării de sănătate. S-ar putea ca
stresul să fie mai mare din cauza muncii și
să se răsfrângă și asupra stării generale.
Analizele făcute după data de 10 mai ar
trebui refăcute ulterior pentru că există
riscul să apară erori.

Vărsător
Mercur va retrograda în sectorul afectiv

al Vărsătorilor, prin urmare s-ar putea ca
viața sentimentală sau o poveste de iubire
aflată la început să intre într-o etapă de
reanaliză și reevaluare. După 10 mai nu
sunt recomandate noile relații pentru că nu
vor fi de durată și pot aduce deziluzii mari.
Eclipsa de Lună din Scorpion este deosebit
de impactantă pentru sectorul carierei
Vărsătorilor. S-ar putea ca unii nativi să
pună punct unui context sau să aibă parte de
schimbări neașteptate care să-i scoată
complet din zona de confort. În rest, cu
Venus, Marte și Jupiter în Berbec este o
perioadă bună pentru rezolvarea unor
contexte ce țin de acte. Tot în preajma
Eclipsei s-ar putea ca oboseala și stresul să
fie mai mari ca niciodată și să dea peste cap
organismul nativilor. De aceea alimentația
echilibrată și odihna sunt foarte importante
în această perioadă. Cele trei planete din
Berbec susțin nativii să iasă la plimbare mai
des și chiar ar fi recomandată o vacanță.

Pești
Mercur, guvernatorul relațiilor Peștilor,

va retrograda chiar în sectorul familiei, prin
urmare atmosfera în cuplu și în cămin va fi
una tensionată, frustrantă. Se pot reevalua
relațiile de cuplu și se pot reorganiza
activitățile gospodărești, iar relația cu
părinții poate fi mai problematică. Venus,
Marte și Jupiter se mută în sectorul
financiar al Peștilor, prin urmare șansele de
creștere a veniturilor sunt foarte mari. Pot
reuși să câștige mai mult decât până acum,
dar și cheltuielile vor crește sau nativii vor
fi mai impulsivi de fiecare dată când ies la
cumpărături. Nu se întrevăd probleme de
sănătate majore luna aceasta, însă în
preajma Eclipsei de Lună este recomandată
mai multă odihnă. Totodată, este
recomandat ca nativii să aibă mai multă
grijă la deplasări.

Horoscop luna mai 2022
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Centrul Cultural Româno- German „DUMITRU DORIN PRUNARIU” din
Nürnberg vine în ajutorul dumneavoastră cu următoarele activități:

CENTRUL CULTURAL ROMÂNO-GERMAN DE AJUTOR ȘI INTEGRARE
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Dezvoltarea și promovarea voluntariatului;
Dezvoltarea unor relații de colaborare între Asociații și Insituțiile din

zona metropolitană Nürnberg;
Însușirea unor informații menite să îi ajute pe tineri în viața socială;
Cooptarea de noi membrii în cadrul asociației prin intermediul tinerilor

participanți la activitățile centrului;
Propagarea culturii, tradițiilor și obiceiurilor românești.
Formarea unor tineri capabili și pregătiți informațional privind

colaborarea cu autoritățile și instituțiile statului pentru eventualele situații în
care este nevoie de intervenția lor pentru rezolvarea unor probleme sociale,
culturale etc.;

O bibliotecă românească ce are peste 15.000 de volume sortate;
Consultanțe juridice;
Consultanțe sociale și de integrare;
Cursuri de limba germană și română pentru adulți și copii;
Teatru de păpuși pentru suflete mari și mici;
Consiliere psihologică;
Consultare pentru orientare profesională;
Birou de asistență pentru femei;
Asistență pentru integrare în Germania;
Îndrumări pentru înscriererea la creșă, grădiniță și școală;
Ateliere pentru cei mari și mici;
Consultanță în domeniul sănătății;
Ziar tipărit pentru comunitate;
Agenție de Presă AȘII ROMÂNI;

Cursuri pentru dezvoltare personală;
Dansuri populare românești pentru adulți și copii;
Întâlniri frecvente cu seniorii din zonă;
Magazin second-hand cu produse de îmbrăcăminte, încîțlîminte etc 

Dacă vă place ceea ce facem, vă așteptăm în rândul voluntarilor noștri.
Contactează-ne și vedem ce putem înfăptui împreună.

Pentru informații și programări:
Luni: 10:00- 12:00

Joi: 10:00-12:00
Vineri: 13:00-15:00 

Adresa: Petersauracherstr 47-49, 90449 Nürnberg
Telefon: 0049 160 33 73 128

Căutăm în domeniul de construcții personal care deține cunoștințe în facturare,
măsurători și oferte. De preferință tehnicieni, subingineri, ingineri, arhitecți, zugravi
calificați, tencuitori calificați, operatori calculator cu cunoștințe Microsoft Office. Se
oferă contract de muncă nedeterminat și o ambiență plăcută la locul de muncă.
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