
ªªii   vvoo cc eeaa  
ttaa  ppooaa tt ee   ff ii

aauuzz ii ttãã!!

ZIAR DISTRIBUIT GRATUIT 16 pagini 

Ziar distribuit în Zona
Metropolitană Nürnberg 

iunie 2022

Singura publicație românească lunară din zona metropolitană Nürnberg

Die einzige Monatszeitung in rumänischer Sprache in der Metropolregion Nürnberg
Anul 2 • Nr. 10 (108)

Ghidul pentru
emigranți

,,Îmi doresc să reușim să ne
atingem obiectivele din cadrul
asociației V.A.T.R.A. și să fac în
continuare lucruri bune și frumoase

pentru
comunitatea
noastră.” -
Carmen Mihaela
Stănoi

Mistere ale lumii,
încă neelucidate

29 MAI - ZIUA
ROMÂNILOR DE
PRETUTINDENI

,,Fotografii creative am învățat să fac la
școala unde mai fac cursurile și în
prezent, deseori fotografiile sunt
inspirate de un tablou sau o carte
poștală veche. Ador aceste ședințe, aici
creativitatea mea nu are limite, fiindcă
mereu îmi dezvolt ideile, nu reproduc.” -
Cristina Andronache Tătaru
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Pe data de 21 mai 2022, pe raza
zonei  Nürnberg –  Fürth  –  Erlangen,
792  de  locații  foarte  interesante
(aproximativ  300  de  instituții)  și-au
deschis  porțile  larg  pentru  ochii
curioșilor.  Au  putut  fi  vizitate
laboratoare  de  cercetare  –
dezvoltare,  companii,  brutării,
muzee,  instituții,  spitale  cu  ale  lor
laboratoare,  Universitatea  din
Erlangen  și  multe  alte  locații
fascinante.  Oameni  de  știință,
cercetători,  personal  calificat  au
prezentat  cu  plăcere  serviciile  și
produsele  care  sunt  explorate,
exploatate  și  dezvoltate,  pentru  a  fi
scoase pe piață. 

A fost  un  mod inedit  de  a  privi
de  aproape  activitatea  care  este,  de
fel, confidențială. Din păcate, nu am
putut  face  poze  în  anumite
laboratoare,  tocmai  pentru  a  proteja
această  confidențialitate  a  datelor  și
informațiilor și trebuie să mă credeți
pe cuvânt că a fost impresionant. Mi
se  pare  un  mod excelent  de  a  stârni
curiozitatea  copiilor  și  tinerilor
privind  anumite  ramuri,  care,  la
prima vedere, par a fi neinteresante. 

Spre  dezamăgirea  mea,  aceste
porți au fost deschise mult prea puțin
timp.  Activitățile  au  început  la  ora
18:00  și  au  ținut  până  la  ora  24:00.
Pentru  copii  de  peste  6  ani  au
organizat în schimb câteva activități
interesante,  începând  cu  ora  14:00.
Puteau  experimenta  cultura  asiatică,
scrierea  chineză,  puteau  învăța
lucruri  interesante  despre  plante  la
Grădina Botanică. Au fost organizate
diverse  programe  la  Institutul  de
Arheologie,  la  Muzeul  Orașului
Erlangen, dar și foarte multe cursuri
la  Universitatea  Tehnică:  chimia
pentru toți copii, de la baterii la bani,
au putut construi o lanternă mică, au
putut cunoaște diverși roboti etc. 

Sper  ca,  până  anul  viitor,  când

vor fi mult mai multe porți deschise,
să  se  inventeze  clonarea,  iar  durata
de vizită să fie prelungită...

Ce  am  vizitat  noi  în  noaptea
lungă a științei 

1 . Grădina botanică din
Erlangen 

Se  mai  numește  Botanischer
Garten  der  Universität  Erlangen-
Nürnberg  deoarece  aparține
Universității  din  Erlangen  și  este
întreținută  de  aceasta.  Aceasta
datează  din  1626  și  conține  foarte
multe  specii  de  plante  aduse  din
diferite  zone  climatice  și  păstrate
inclusiv în sere. 

2. Orangeria (Castelul
Erlangen) 

Aceasta  se  află  în  vecinătatea
Grădinii  Botanice.  Este  un
monument  arhitectural  și  istoric
impresionant  și  a  găzduit  cuplul
Elisabeth  Sophie  și  Christian  Ernst
von  Brandenburg-Bayruth  și,
bineînțeles,  balurile  acestuia.  Mie
mi-a  plăcut  foarte  mult  fântâna
arteziană,  care  datează  din  1706.
Grădinile  Castelului  formează  în
prezent  un  frumos  parc,  unde
relaxarea atinge cote maxime. 

3. Brutăria Der Beck 
Este  unul  dintre  cele  mai  mari

lanțuri  de  panificație,  având  printre
cele mai mari venituri din Germania.
A fost  înființată  în  1895,  iar  sediul
central  este  în  Erlangen.  Pentru
noaptea  lungă  a  științei,  porțiile  și
le-a deschis o filială din Tennenlohe.
Am  rămas  plăcut  impresionată  de
modul lor de organizare pentru acest
eveniment. 

Au avut  organizate două tururi
în fabrică: 

1.  Unul  ghidat  –  în  brutărie  -
aici  am  aflat  de  la  ghidul  alocat
grupului  nostru  că  pentru  pâine
folosesc atât maia naturală, ținută în
prealabil pentru 12 ore într-o cameră
specială,  cât  și  drojdie;  am  rămas
impresionată  de  cuptoarele  imense,
care  coc  undeva  la  800  de  chifle
deodată, iar de miros nici nu trebuie
să  mai  discut.  A  avut  loc  și  o
degustare  de  pâine  unsă  cu  unt,
untură și marmeladă. Un deliciu!

2.  Unul  neghidat  –  în
laboratorul  cofetăriei,  unde  am
văzut  cum  se  ornează  manual
torturile, cum se umplu cu ciocolată
cornurile,  cum  se  prepară  gogoșile,
iar  la  final  am  și  gustat  o  gogoașă
delicioasă.

PS:  s-a  putut  intra  doar  în
condiții  de  igienă  maximă,  fiind
echipați cu o pelerină, având pe cap
o  bonetă,  iar  mâinile  ni  le-am
dezinfectat la fiecare pas.

4. Universitatea din
Erlangen 

Din  păcate,  nu  am  putut
participa  la  toate  laboratoarele  și
seminariile  organizate  de  ei
deoarece aveau câteva sute bune, pe
diverse  teme,  iar  ora  la  care  am
ajuns  a  fost  destul  de  târzie  pentru
cel  mic.  Dar,  am  bifat  roboții,
realizați  de  studenți,  roboți  care  se
asemănau cu niște căței și împărțeau
dulciuri  celor  mici;  am  trecut  pe  la
un  prieten  foarte  bun  de-ai
băiețelului  de  la  grădiniță,  al  cărui
tată lucrează în cercetarea ADN-ului
(erau  amȃndoi  acolo);  am  vizitat
ramura Schaeffler, iar aici am văzut
modul  de  funcționare  al  diverselor
dispozitive pentru electricitate. 

5. Compania Valeo –
Siemens

Aici  am  stat  destul  de  mult
deoarece  este  locul  de  muncă  al  lui
Alex, soțul meu, iar el ne-a prezentat
întreaga activitate, modul de testare a
motoarelor  electrice,  diferitele
camere  utilizate  în  procesul  de
validare pentru vibrațiile și zgomotele
făcute de un autovehicul. Am văzut și
modul de rulare a unui autovehicul la
15 km/h,  acesta  fiind  staționar  totuși
(se scot roțile și se simulează mersul
pe  o  bandă  special  amenajată).  Am
văzut  noul  model  EQS  Mercedes  la
care  a  lucrat  soțul  meu  foarte  mult
timp și am făcut test drive pe o mașină
electrică. 

Totul a fost foarte bine organizat,
bine  documentat  pentru  a  fi  ușor  de
înțeles  de  oamenii,  care  nu  au
cunoștințe  în  domeniul  autove  -
hiculelor rutiere. 

Dacă  doriți  să  aflați  mai  multe
despre procesul de dezvoltare al unei
mașini,  puteți  accesa  link-ul
acesta:  https://r-confessions.com/f/
dezvoltarea-unei-ma%C8%99ini—-
proces?blogcategory=%C8%98tia%

C8%9Bi+c%C4%83..%3F.  Am  po-
vestit pe larg despre acest lucru!

Mie  mi  s-a  părut  impresionantă
organizarea;  totul  a  fost  foarte  bine
pus  la  punct,  iar  termenii  folosiți  de
către ghizi erau atent aleși pentru a fi
înțeleși  de  toți.  Pentru  tineri  s-au
organizat  foarte  multe  activități  care
să  le  stârnească  interesul  pentru  un
anumit  domeniu.  Este  un  mod
ingenios de a-i atrage spre un anumit
domeniu,  care  poate  părea  anost  la
prima  vedere,  dar  care  aprofundat,
poate naște adevărate pasiuni.

Pentru anul următor ne-am decis
să  ne  orientam  doar  spre
Universitatea  din  Erlangen  deoarece
acolo  se  țin  seminarii  ce  au  legătură
cu  informațiile  actuale  ce  țin  de
domeniul tehnic și economic. Dacă ne
mai  ajunge  timpul,  am  mai  vrea  să
vedem și  laboratoarele Spitalului  din
Nürnberg. 

Preț:  aproximativ  15  eur/per  -
soană  și  se  putea  intra  în  toate
locațiile,  iar  în  acest  preț  au  fost
incluse  și  biletele  la  toate  mijloacele
de  transport  în  comun,  având  linii
speciale. 

Theodora-Raluca Păun

Din culisele fascinantei lumi a științei, se primesc
răspunsuri inovative

Mariette - Muza
și Inspirația lui
Jules Verne

Dacă în Mouelle Roucher Iubirea ni se înfățișează a fi una
matură,  misterioasă  și  responsabilă  deopotrivă,  în  Lucette  –
Viața dincolo de imunitatea zero Cosmisian ne prezintă o Iubire
cu chip de copilă, care a dăruit cândva Speranța oamenilor. Ca
mai  târziu,  în  cel  de-al  treilea  roman,  Mariette  –  Muza  și
Inspirația  lui  Jules  Verne,  autorul  să  ne  dezvăluie  o  altă
dimensiune  a  Iubirii,  și  anume  una  în  care  fragilitatea  într-o
lume scorțoasă și gri poate conferi un plus evoluției umane. 

N Marianne & foto: Cristina Apostol

Oare de unde să încep?
Trăiesc  acele  momente  în  care  îmi

doresc  să  te  refac  în  mintea  mea,  să  îți
creionez  zâmbetul  stingher,  nesigur,  pe
care buzele tale îl formau de fiecare dată
când te priveam, mărginit de albul perfect
al dinților tăi. Am crezut că îmi zâmbești
ştrengăreşte,  dar  tu  îmi  doreai  respirația
aproape  de  zâmbetul  tău.  Roșești.  Mă
cucerește puritatea cu care îmi întâmpini
apropierea. Ai chipul fin ca aerul rece de
dimineață  în  munți,  când  roua  alunecă
încă  pe  firele  odihnite  de  iarbă,  iar
florilor le îmbujorează dansul cu picături
neprețuite de sinceritate. Te ating aproape
de tâmplă, iar degetele mele s-au topit pe
chipul  tău,  schimbând  atingerea  în  dor,
dorul  în  pasiune,  iar  pasiunea  într-o
avalanșă  de  idei.  Chipul  tău  îmi
adăpostește  mângâierea  la  umbra
pleoapelor tale. Ai ochii căprui ca apariția
unor planete gemene la căderea nopții.

Oare mă pot opri acum?
Când  părul  tău  se  spiralează  în

pântecul  dimineții,  acolo  unde  își
colorează  tinerețea  puterea  de  a  străluci
ca o pădure de mesteacăn la lumina lunii,
eu  doar  privesc.  Îmi  place  părul  tău
parfumat  cu  prospețimea  aerului  ce  și-a
făcut  loc  în  cuiburile  viselor  tale.  Mi-a
luat  puțin  timp să  îmi  trec  degetele  prin
părul tău cât să mi le parfumez cu vise ce
colorau momentul în care m-am oprit să
te  privesc  intens.  Mă  ardea  în  inima

pieptului  să  mă  nemișc,  să  nevorbesc  și
să  nefac.  Ne-am  privit  preț  de  o  uitare,
apoi  palmele  mi-au  alunecat  spre  gâtul
tău  subțire,  la  fel  de  sidefat  ca  un  nou
început după o viață ce părea a se afunda
în  deznădejde,  doar  că  acum  speranța
încolțea  din  trunchiul  lemnos  al
nesiguranței că te-aș putea iubi.

Oare mă vei opri?
Când  ți-ai  deschis  prima  dată  gura,

mi-ai  șoptit  un  magic  hâm.
Complimentele  mele  nu  te  dezarmează,

dar mie îmi spui doar un șoptit hâm, cât
să  repet  aprecierea  pentru  parfumul  pe
care îl poartă cuvintele tale. Mi-e sortit să
mă iubești fără prea multe cuvinte, dar îți
inspir  intonația  cu  care  mă  pătrunzi,
sperând că îți voi înțelege iubirea ce mi-o
porți  acolo  unde  sentimentele  abia  dacă
se  desprind  din  pieptul  tău  pentru  a
deveni cuvinte.

Tu  rescrii  definiția  iubirii,  iar  eu  nu
mă voi opri!

Sursa: Comisian

Chipul tău îmi adăpostește
mângâierea la umbra pleoapelor tale
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