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Germania autorizeaz[
prescrierea medical[
a heroinei

Deputa\ii germani au adoptat, după mai mul\i
ani de dezbateri, un proiect de lege care permite
prescrierea medicală a heroinei pentru bolnavii care
sunt foarte dependen\i de acest drog. DiamorWna,
denumirea ;tiin\iWcă a heroinei, va avea astfel statutul
de “stupeWant care poate W eliberat pe re\etă”. Aceasta
nu va putea W prescrisă decât pacien\ilor de peste 23
de ani, dependen\i de cel pu\in cinci ani de heroină
;i care au încercat de două ori terapii de dezintoxicare.
Între 2.000 ;i 3.000 de persoane ar putea W supuse
unui astfel de tratament, potrivit purtătoarei de
cuvânt a social-democra\ilor, Carola Reimann. Un
studiu realizat de către Ministerul Sănătă\ii a permis
demonstrarea că în anumite cazuri prescrierea de
diamorWnă este mult mai eWcientă decât tratamentele
de înlocuire de tip metadonă. Anumi\i conservatori
din cadrul Uniunii Cre;tin Democrate (CDU), care
s-au opus ini\ial acestui proiect, au fost de acord în
cele din urmă cu această practică gra\ie rezultatelor
dovedite prin intermediul acestui studiu.

Cel mai bogat om din Rusia
s-a mutat într-un sat
din Siberia

Cel mai bogat om din Rusia, Mikhail
Prokhorov, ;i-a mutat domiciliul de la Moscova
într-un sat din Siberia centrală, zonă în care
derulează o parte din afaceri, pentru a sus\ine
bugetul local prin plata unui impozit de circa 680
milioane dolari pentru veniturile realizate în 2008.

"Cred că este corect să-mi plătesc impozitele
în regiunea în care mi-am câ;tigat banii ;i sper
că o parte din acestea vor W utilizate pentru nevoi
sociale", a aWrmat Prokhorov.

Satul în care s-a mutat Prokhorov, Erouda, din
regiunea Krasnoiarsk, are o popula\ie de circa
100 de locuitori. Echivalentul a 90% din impozit
va intra în bugetul regiunii, restul urmând să
revină satului de domiciliu.

Omul de afaceri, cu o avere de 9,5 miliarde
dolari, a vândut anul trecut jumătate din ac\iunile
companiei de investi\ii KM-Invest fostului
partener de afaceri, miliardarul Vladimir
Potanine, pentru cinci miliarde dolari. Prokhorov
de\ine Onexim, unul dintre cele mai mari fonduri
private de investi\ii din Rusia, cu opera\iuni în
special în minerit, nanotehnologie ;i energie.

La eveniment au participat scriitori din \ar[ ;i str[in[tate

De-a lungul a trei zile, Satu Mare a devenit
capitala literaturii rom]ne, ca urmare a
organiz[rii celei de a XX-a edi\ii a "Zilelor
culturale Poesis". Au participat scriitori din \ar[
;i str[in[tate, personalit[\i marcante ale
scrisului. S[rb[toarea a fost integrat[ `n amplul
program al manifest[rilor intitulat "Zilele

culturale s[tm[rene".
Ca `n anii anteriori, `n prima zi a s[rb[torii,

scritori s[tm[reni al[turi de invita\i din \ar[ ;i
str[in[tate au participat la depunerea de jerge
de Xori la monumentele scriitorilor sub
genericul "O Xoare pentru memoria poe\ilor",
pelerinaj la busturile> M. Eminescu, G. Co;buc,

L. Blaga, Szilagy Domokos, Dsida Jeno, Kolcsei
Ferenc, dar ;i la mormintele poe\ilor Dorin
S[l[jan, Ion Baias, Soltesz Jozsef.

Cea mai bogat[ `n activit[\i a fost vineri,
c]nd de diminea\[ scriitori s[tm[reni al[turi de
oaspe\i ai S[tmarului au vizitat Casa memorial[
"Aurel Popp".

P[rintele martir Victor Fanea
a fost celebrat la Bixad

Sărbătoarea creştinească „Înălţarea
Domnului” a avut pentru credincioşii din
Bixad o semniWca\ie aparte. Cu acest prilej s-
a oWciat o slujbă de pomenire în memoria
preotului martir Victor Fanea. Gestul
autorită\ilor locale din Bixad se constituie într-
o pildă de jertfă şi omagiu aduse unuia dintre
oamenii exemplari ai Oaşului.

Amintirile noastre din copil[rie
continu[ cu un primar, de aceast[ dat[
cu Eugen Kovacs, edilul ;ef al
municipiului Carei. Eugen Kovacs este
o persoan[ cu care mereu po\i s[
poveste;ti ceva ;i care mereu reu;e;te
s[ `\i desprind[ un z]mbet. ~n ciuda
programului s[u `nc[rcat ;i-a f[cut timp
;i pentru a se `ntoarce al[turi de noi `n
trecut, c]nd era doar un copil.PAGINA 10
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Se distribuie `mpreun[ cu Informa\ia Zilei

Cântăreaţa americană a fost externată duminica trecut[ dintr-
un spital din Los Angeles, la cinci zile după opera\ia de transplant
renal la care a fost supusă, informează people.com.

Natalie Cole, în vârstă de 59 de ani, s-a întors la re;edin\a ei
din Los Angeles pentru a W prezentă, luni, la o ceremonie religioasă
oWciată în memoria surorii sale Carol “Cookie” Cole, decedată din
cauza unui cancer pulmonar în aceea;i zi în care artista a fost
supusă transplantului.

“Natalie se simte bine, în ciuda circumstan\elor”, a declarat
purtătorul de cuvânt al vedetei.

Natalie Cole, externat[ dup[
un transplant de rinichi

PAGINA 7 Piani;tii Palatului Copiilor, frunta;i la concursuri interna\ionale

Eugen Kovacs, primarul
municipiului Carei

Spectacole de Ziua
Interna\ional[ a Copiilor

LPS Satu Mare, campioan[
na\ional[ la fotbal `n sal[

Prichindeii de la Gr[dini\a “Guliver”
s[rb[toresc Ziua Interna\ional[ a Copilului
prin munc[, ei demonstr]nd prin tot ceea
ce `ntreprind c[ sunt h[rnicu\i ;i sunt buni
piloni `ntr-un program de protejare a
mediului `nconjur[tor. Din peturi ;i h]rtie,
dopuri ;i pungi de nailon copiii au dat
na;tere unor juc[rii minunate< c[su\e de
p[pu;i, ma;inu\e, vapoare etc.

Dup[ cum am scris ;i la `nceputul
s[pt[m]nii, echipa de fotbal a Liceului cu
Program Sportiv din Satu Mare a reu;it o
performan\[ extraordinar[, aceea de a
deveni campioan[ na\ional[ la fotbal `n sal[,
competi\ie rezervat[ liceenilor. Aceast[
performan\[ nu a mai fost realizat[ `n ora;ul
nostru, cu toate c[ LPS-ul a mai jucat dou[
Wnale, dar le-au pierdut.
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Revista Poesis la 20 de ani,
s[rb[torit[ cu mare fast

Legislaţia electorală interbelică a
prevăzut obligativitatea ca Wecare partid
politic sau candidat independent care
participă la alegeri să depună o listă
electorală cu un semn distinctiv.

Semnele electorale au avut o mare
înrâurire asupra rezultatului scrutinului
şi chiar asupra vieţii şi existenţei
formaţiunilor politice.
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Emily Silaghi
a ocupat
locul I
la concursul
interna\ional
“Micul
Virtuoz”
organizat
la Bucure;ti
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Luni Miercuri

Partenerii de coali\ie se în\eleg pe
problematica economică, nu ;i pe cea
legată de împăr\irea func\iilor. Mai mul\i
lideri PSD le-au cerut în ;edin\a de luni
a coali\iei colegilor din PDL să nu mai
pună piedici în numirile în func\ii, în
special la nivelul serviciilor decon-
centrate controlate de mini;trii PDL ;i
care urmau a reveni, conform
în\elegerilor locale, oamenilor din PSD.
Printre mini;trii care s-ar \ine de
“;emecherii” au fost arăta\i cu degetul
de PSD ;eful Finan\elor, Gheorghe
Pogea ;i cel al Dezvoltării Regionale,
Adriean Videanu, sus\in surse din
cadrul coali\iei de guvernare.

Conform surselor citate, în ;edin\a
coali\iei de luni, liderul PSD Bucure;ti,
Marian Vanghelie a fost cel mai vocal la
adresa mini;trilor în cauză, în parte ;i
datorită inten\iilor sale de a-;i plasa
propriii oameni la nivelul Aeroportului
Henri Coandă ;i al CFR Bucure;ti sus\in
sursele citate.

Potrivit acelora;i surse, social-

democra\ii sunt nemul\umi\i ;i de
modul în care sunt trata\i propriii
secretari de stat numi\i în ministere
controlate de PDL, cum ar W cazul lui
Valentin Preda, secretar de stat la
Transporturi.

Liderul PSD Bucure;ti, Marian
Vanghelie, a anun\at de altfel luni, că o
nouă ;edin\ă a coali\iei va avea loc mar\i,
Wind dedicată solu\ionării acestor
probleme.

“Să Wnalizăm odată numiri la nivel
na\ional, numiri pe deconcentrate,
numiri pe nu-;tiu-ce, toate lucrurile
astea. Jocurile astea a;a de culise eu nu
le în\eleg, eu sunt un tip mai dintr-o
bucată ;i când mă scol diminea\a ;i mă
îmbrac ;tiu ce am de făcut ;i o
săptămână, două, trei, patru, dar cred că
trebuie să le spunem. I-am spus ;i
domnului Videanu un pic (...) Sunt un
pache\el de problemu\e”, a aWrmat
Marian Vanghelie la Wnalul ;edin\ei
coali\iei PDL- PSD de luni.

Deputa\ii `;i iau liber pentru
a se ocupa de campania
electoral[

Biroul Permanent al Camerei
Deputa\ilor a decis luni ca în săptămâna
1-7 iunie deputa\ii să aibă activită\i în
circumscrip\ii pentru a contribui la
mobilizarea la vot a alegătorilor în
vederea scrutinului europarlamentar, în
condi\iile în care prezen\a la urne se
anun\ă redusă.

Mar\i

Maghiarii vor să convingă repre-
zentan\ii celorlalte minorită\i să voteze
candida\ii UDMR la alegerile europar-
lamentare. Primarul municipiului
Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, a
declarat, mar\i, că este posibil ca repre-
zentan\ii minorită\ilor na\ionale din
România să voteze la alegerile euro-
parlamentare candida\ii Listei Soli-
darită\ii Maghiare în cazul în care vor
vedea că Guvernul nu face pa;i în
privin\a drepturilor minorită\ilor. El a
aWrmat c[ PSD ;i PDL, partidele de la
guvernare, ar putea rezolva foarte u;or
această problemă a proiectului statutului
legii minorită\ilor na\ionale, care nu este
o problemă a comunită\ii maghiare, ci
a celor 18 minorită\i, plus cea maghiară.

“Ar putea să voteze într-o săptă-
mână această lege ;i să demonstreze
comunită\ilor minoritare din România
că acest Guvern dore;te să facă pa;i în
ceea ce prive;te drepturile minorită\ilor.
În caz contrar însă, eu am convingerea
că reprezentan\ii acestor minorită\i vor
vota cu UDMR, cu Lista Solidarită\ii
Maghiare (...) ;i în cele două săptămâni

pe care le mai avem până la alegeri va
trebui să avem discu\ii ;i cu aceste
minorită\i. Eu am avut o discu\ie cu
reprezentantul comunită\ii evreie;ti,
care a fost în Sf. Gheorghe ;i am
convingerea că aceste minorită\i vor W
partenerii no;tri ;i nu vor W partenerii
altora la aceste alegeri pentru PE”, a
declarat primarul UDMR Antal Arpad.

Acesta apreciază că voturile
minorită\ilor ar însemna 100.000 de
voturi în plus la cele pe care candida\ii
UDMR le-ar ob\ine în cursa pentru
Parlamentul European.

Voiculescu cere urmărirea
penală a lui Boc

Liderul PC Dan Voiculescu îl acuză
pe Emil Boc că i-a furnizat informa\ii
false atunci când i-a comunicat că
sumele necesare acordării despă-
gubirilor conform Legii 1/2009 “sunt
inexistente”, spunând că va cere
începerea procedurilor pentru urmă-
rirea penală împotriva ;efului
Executivului.

“Senatorul Dan Voiculescu

inten\ionează să solicite demararea
procedurilor parlamentare pentru
începerea urmăririi penale împotriva
premierului Emil Boc”, se arat[ `ntr-un
comunicat.

“Pre;edintele fondator al Partidului
Conservator, Dan Voiculescu, îl acuză
pe primul ministru că, răspunzând la
interpelările referitoare la nepublicarea
în termenul legal a Normelor
metodologice privind aplicarea Legii nr.
1/2009, i-a furnizat informa\ii false.
Concret, Emil Boc a comunicat, atât sub
propria semnătură, cât ;i prin
intermediul Ancu\ei Geanina Opre,
pre;edintele Autorită\ii Na\ionale
pentru Restituirea Proprietă\ilor, că
sumele din fondul din care ar trebui să
acorde despăgubirile conform Legii
nr.1/2009 «sunt inexistente»”, se arată în
comunicat.

Potrivit comunicatului, pentru a
veriWca aceste informa\ii, Dan Voicu-
lescu a solicitat, în data de 14.04.2009,
ministrului Finan\elor Publice,
Gheorghe Pogea, să prezinte situa\ia
reală a fondului.

Prim-vicepre;edintele PNL, Ludovic
Orban, a declarat miercuri, la Tg. Mure;,
că pre;edintele Traian Băsescu vrea ca
PSD să We câ;tigătorul alegerilor pentru
PE, acesta Wind un troc făcut cu Geoană
pentru preziden\iale.

“După ce singura realizare a lui Traian
Băsescu a fost să readucă PSD la putere,
Băsescu contribuie din plin, pune umărul
din greu ca PSD să We câ;tigătorul
alegerilor pentru PE. Se dezice de PD, a
pus-o pe We-sa să candideze, care pentru
a intra în PE trebuie ca PDL să-i dea
voturi. Chiar avem informa\ii certe de la
o serie de lideri locali ai PDL că au primit
dispozi\ie să-i dea un număr de voturi pe
Wecare sec\ie de votare. Care voturi nu se
dau de la PSD, ci din ale PD. Părerea mea
este că este un act deliberat făcut dintr-un
interes pe care îl are Băsescu”, a declarat
Orban.

Recalcularea pensiilor este
sus\inută de `ntreaga coali\ie

Premierul Emil Boc a declarat,
miercuri, că măsura recalculării pensiilor
acordate în baza legilor speciale este

sus\inută de coali\ia de guvernare ;i aWrmă
că nu este vorba despre aplicarea
retroactivă a unui act normativ.

“Legea nu retroactivează. Legea doar
spune că atât cât ai contribuit, atât
prime;ti. (...) Nu este Wresc să men\ii
privilegii, să Wnan\ezi din bugetul de stat
pensii care nu se sus\in în urma
contribu\iei pe care ai avut-o la bugetul de
asigurări sociale. Ar W nedrept, (...) al\ii
care au ie;it înainte să aibă de zece ori mai
mult decât cei care vor ie;i după ce va
intra această lege în vigoare”, a declarat
Boc.

Întrebat dacă măsura recalculării
pensiilor acordate în baza legilor speciale
este sus\inută de coali\ie, premierul a
declarat< “Sigur că da!”

Dar, pre;edintele Senatului, liderul
PSD Mircea Geoană, `l contrazice. El a
declarat, miercuri, că nu există o discu\ie
structurată în coali\ie privind diminuarea
nivelului pensiilor speciale. “Este o
discu\ie pe care o avem la nivelul PSD de
ceva timp. La nivelul coali\iei nu s-a ajuns
la o discu\ie structurată cu privire la acest
subiect”, a precizat Geoan[.

Joi

Vineri

Liderul UDMR, Marko Bela, a cerut
Budapestei să se implice ;i să ia măsuri
împotriva valului de demiteri care
afectează func\ionarii maghiari din
fruntea serviciilor deconcentrate din
România. La o reuniune cu reprezen-
tan\ii politici ai comunită\ilor maghiare
din afara \ării, premierul ungar, Gordon
Bajnai, le-a promis că va continua să îi
sus\ină în poWda crizei economice.
Prezent la întrunirea dintre premierul
ungar cu reprezentan\ii organiza\iilor
etnicilor maghiari din străinătate, liderul
UDMR Marko Bela s-a plâns acestuia de
“epurarea etnică“ la care sunt supu;i mai
mul\i maghiari profesioni;ti din func\iile

publice, for\a\i să demisioneze din aceste
posturi pentru a face loc oamenilor noii
puteri. În opinia liderului UDMR, o
astfel de stare de lucruri nu face decât să
provoace tensiuni în rândurile
maghiarilor din România.

Liderul UDMR a cerut Guvernului
ungar să ia măsuri clare împotriva
acestei manifestări a sentimentului
antimaghiar, în a;a fel încât rela\iile
ungaro-române să rămână amicale.
Guvernul are datorii ;i obliga\ii morale
fa\ă de maghiarii din străinătate, pe care
trebuie să le îndeplinească chiar ;i în
circumstan\e diWcile, a declarat
premierul Bajnai.

S]mb[t[

Ministrul Sănătă\ii, Ion Bazac a
anun\at că din 1 iulie va majora
plafonul pentru medicamentele
compensate 90% pentru pensionari,
de la 600 la 700 de lei, astfel că încă
550.000 de persoane vor putea
beneWcia de medicamente în limita a
300 de lei pe re\etă.

“Cred că în felul acesta continuăm
măsurile de protec\ie socială. Pen-
sionarii vor putea achizi\iona oricare
din cele 650 de medicamente pe listă”,
a declarat ministrul Sănătă\ii, Ion
Bazac.

De la 1 martie, pensionarii cu un
venit mai mic de 600 de lei pot

cumpăra medicamente compensate în
propor\ie de 90%, în baza unui
program social propus de Ministerul
Sănătă\ii ;i aprobat de Guvern.
Numărul pensionarilor care beneW-
ciază de această măsură este de peste
trei milioane.

Fiecare dintre ace;ti pensio-
nari poate cumpăra medicamente
compensate cu 90% în limita a 300 de
lei pe lună. Fondurile pentru com-
pensarea medicamentelor sunt asi-
gurate 50% din Fondul Na\ional Unic
al Asigurărilor de Sănătate ;i 40% de
la bugetul Ministerului Sănătă\ii, din
taxa pentru viciu.

PNL suspecteaz[ un troc
B[sescu - Geoan[ pentru preziden\iale

UDMR vrea s[ atrag[ voturile celorlalte 18 minorit[\i
la euroalegeri

UDMR cere Budapestei m[suri împotriva
demiterii deirectorilor maghiari

Plafonul pentru medicamente compensate
90% va fi majorat de la 600 la 700 de lei

Filialele PNL din toată \ara vor avea
conferin\e jude\ene imediat după
alegerile pentru Parlamentul European
(PE), a anun\at, la Bistri\a prim-
vicepre;edintele PNL, Ludovic Orban.

Orban a răspuns unei întrebări din
partea unui jurnalist care a vrut să ;tie
dacă vor W demi;i pre;edin\ii de Wliale
care ob\in rezultate slabe la PE. “După
alegerile pentru PE se vor organiza
conferin\e în toate Wlialele. Cei care sunt
îndreptă\i\i să judece sunt cei de la baza
partidului. De la Bucure;ti, putem Wxa
lideri, să stabilim obiective, dar, personal,
nu sunt partizanul unei interven\ii în
via\a unei organiza\ii, de genul
demiterilor, numirilor interimare sau a
altor lucruri de genul acesta”, a declarat
Ludovic Orban. Sub pretextul evalu[rii
rezultatelor, dup[ ce l-a schimbat pe C[lin
Popescu T[riceanu de la pre;edin\ia PNL,
gruparea Antonescu Orban va proWta de
ocazie pentru a schimba to\i sus\in[torii
lui T[riceanu de la conducerea Wlialelor
locale.

Orban a vorbit ;i de campania
electoral[ a liberalilor, campanie `n care

s-a luat contact cu cât mai mul\i oameni.
El se laud[ c[ partidul a crescut de c]nd
Crin Antonescu a preluat ;eWa partidului.

“E o campanie care va da roade. PNL,
de la congres până azi, a crescut între 6 ;i
8%, depă;ind în momentul de fa\ă, în
toate sondajele, procentajul de 20%.
Suntem pe un drum bun, chiar dacă nu
facem o campanie spectaculoasă cu zeci
de mii de oameni aduna\i în pie\e. E
importantă percep\ia favorabilă despre
PNL care a crescut enorm. Foarte mul\i
oameni au început să privească cu
încredere spre PNL ;i, mai devreme sau
mai târziu, vor ;i vota partidul”, a spus
Orban.

La `nt]lnirile electorale, Ludovic
Orban l-a ironizat pe premierul Emil Boc
;i a reluat teoria unui posibil blat între
Băsescu ;i Geoană, aWrmând că nu este
exclus ca între cei doi să existe o
“în\elegere subterană“. Orban sus\ine că
păstrarea lui Boc în fruntea guvernului ar
pune be\e în roate candidaturii lui
Băsescu, riscând să compromită ;ansele
acestuia de a se caliWca în Wnală, din cauza
incompeten\ei premierului.

~n filialele PNL vor fi conferin\e
jude\ene dup[ euroalegeri

Dup[ Vanghelie, PSD ;i PDL au de rezolvat
un “pache\el de problemu\e”
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Omagierea vicarului Petru
Cupcea la Supuru de Jos

Există personalităţi reven-
dicate de mai multe judeţe. Este
şi cazul vicarului Petru Cupcea.
Încă în timpul vieţii sale, Sălajul
l-a onorat aşa cum se cuvine,
lucrarea altui cărturar cu exis-
tenţa dăruită zonei de inter-
ferenţă dintre Sălaj şi Sătmar,
Ioan Ardeleanu-Senior, >ind
mărturisitoare. Sătmarul, dar şi
Maramureşul natal îl pot de
asemenea situa printre valorile
lor.

Nu ştim ce vor W făcând judeţele Sălaj
şi Maramureş pentru memoria lui Petru
Cupcea. Cert este că “intelighenţia” de
azi a Supurului de Jos a considerat că
este cazul ca faptele ilustrului înaintaş
să rămână în memoria celor ce vor veni
după noi. Astfel, ziua de 30 mai 2009
înseamnă pentru întreaga comunitate
din Supuru de Jos sărbătorirea lui Petru
Cupcea. Din această zi şcoala de arte şi
meserii din localitate va purta numele
ilustrului cărturar. Un bust amplasat în
faţa instituţiei va aminti de acum înainte
tuturor trecătorilor pe drumul ce leagă
Satu Mare de Zalău numele lui Petru
Cupcea. Vom încerca în câteva cuvinte
să înfăţişăm frânturi din viaţa şi
activitatea celui omagiat la Supuru de
Jos.

Din nobilimea
maramureşeană

Petru Cupcea a văzut lumina zilei la
Călineştii Maramureşului istoric în 21
mai 1875, în familia cantorului-învăţător
greco-catolic Ioan Cupcea şi a Mariei
Rednic. Tatăl său ieşise din şcoala
preparandială a vestitului dascăl român
din Sighet, Ioan Buşiţia. Bunicul lui Petru
Cupcea, Grigore, a fost cantor la
Călineşti între anii 1840-1870. Despre
fraţii lui Petru Cupcea, ştim doar că la
trecerea sa în eternitate mai trăiau fratele
Ioan precum şi surorile Ileana şi
Anastasia. Nobilitatea sa este atestată
după ambii părinţi. Tatăl său făcea parte
din familia Cupcea de Budeşti, care
fusese înnobilată în 1609 de către
principele Gabriel Bethlen. Înaintaşii
părintelui Cupcea au făcut dovada
calităţii de nobili de-a lungul anilor. Cei
înnobilaţi fuseseră George, Ioan, Alexa,
Lupu şi Găvrilă Cupcea. Familia Rednic
de Giuleşti şi Ciocmani, din care făcea
parte mama sa, avea o atestare şi mai
veche, din anul 1349 primind diplomă de
la Ludovic al II-lea.

Şcoala primară a urmat-o la Ocna
Şugatag, iar studiile gimnaziale şi liceale
la Sighet. Gimnaziul l-a absolvit la
piarişti, iar ultimele două clase de liceu
la reformaţi. A învăţat foarte bine, în
clasa a IV-a gimnazială Wind singurul
elev care a terminat cu caliWcativul
“eminent”. Bacalaureatul l-a luat de
asemenea cu caliWcativul „foarte bine”.

Teologia o urmează la Budapesta,
începând cu anul 1894, absolvind cu
„succes strălucit” în 1898. Fusese coleg
acolo cu Alexandru Ciura precum şi cu
viitorul episcop Valeriu Traian Frenţiu.
Ştim că a fost ales de către studenţii
români preşedinte al societăţii literare,
care funcţiona în mod clandestin în
seminarul din Budapesta.

Este numit prefect de studii la
Seminarul diecezan din Oradea, predând
concomitent şi limba română,
matematica, Wzica şi chimia la
Preparandia din localitate. S-a căsătorit
în 16 iulie 1901 cu Augusta Pteancu
(născută în 1880 la Pomi), Wica celebrului
dascăl sătmărean George Pteancu. A fost
hirotonit de către episcopul Mihail Pavel
în 19 decembrie 1901, prima liturghie

oWciind-o în 7 ianuarie 1902.

Profesor şi capelan la Carei
A slujit mai întâi la Fegiernic, din

anul 1902 până în 1904. Din 1904 până
în 1912 a funcţionat în calitate de capelan
la Carei, predând totodată limba română
şi religia la Liceul piariştilor, precum şi
religia la şcolile civile de băieţi şi fete din
localitate. La Liceul piarist venea pe un
post în care lucraseră înaintea sa preoţi-
profesori precum Ioan Marchiş, Teodor
Dringo, George Mureşan sau Ignaţiu
Szabo. Dintre numele elevilor români în
anii de funcţionare a lui Petru Cupcea la
Carei i-am remarcat pe viitorii preoţi
greco-catolici Emil Lobonţiu şi Vasile
Marchiş.

Participă la viaţa culturală, politică şi
economică a românilor din aceste părţi.
Astfel, în 1906 îl găsim printre fondatorii
băncii româneşti “Arina” din Sanislău,
alături de alţi luptători ai inteligenţiei
române din aceste părţi. În 31 august
1909 se aXă la Baia Mare, unde s-a
constituit Partidul Naţional Român
comitatens Satu Mare, Wind ales în
comitetul cercual Carei, a cărui funcţie
de preşedinte o preluase vice-
arhidiaconul Romul Marchiş.

Din 1912, vreme de două decenii a
slujit cu devotament la Supuru de Jos, ca
paroh şi protopop. Între predecesorii lui
Petru Cupcea în funcţia de paroh şi
protopop de Supuru de Jos ori de Codru,
cum s-a mai numit unitatea ecleziastică,
îi consemnăm în ordine cronologică pe
canonicii Ioan Kuuk de Cupşeni, George
Juhasz, pe fratele episcopului Ioan Szabo,
Samuil, pe Mihail Cinca şi Ludovic Rezei.
Atitudinea sa românească a fost evidentă
şi în ziua de 7 decembrie 1916, când din
ordinul vremelnicilor stăpânitori s-au
tras clopotele, de bucurie că Bucureştiul
căzuse pradă atacatorilor, părintele Petru
Cupcea plângând “amar şi încă multă
vreme apoi”.

A luat parte la evenimentele fericite
pentru neamul românesc din toamna
anului 1918. După propriile mărturii,
„în ultimele zile ale lunii noiembrie,
sătenii au ţinut o întrunire, cu care prilej
toţi au subscris actul de adeziune la
unirea Transilvaniei cu patria mamă, şi
pentru stabilirea delegaţilor ce urmau să
ia parte la Marea Adunare Naţională de
la Alba Iulia. Printre cei ce au participat
la adunarea cea mare de la 1 decembrie
1918, m-am aXat şi eu, spre bucuria-mi
nespusă”. Atitudinea lui făţiş
românească, concretizată în ridicarea
steagului românesc pe turla bisericii,
după venirea de la Alba-Iulia, a stârnit
mânia hoardelor secuieşti. Aceste
hoarde, conduse de către locotenenţii
Horváth István şi Neumann Imre vin în
Supuru de Jos în 4 ianuarie 1919, deloc
întâmplător, îl căutau pentru a-l
spânzura pe învăţătorul local, locotenent
Ioan Matei, comandantul gărzilor
româneşti din cercul Tăşnad. “S-au
mulţumit” cu părintele Cupcea,
“nimicind totul tot aşa şi casa parohială”.
Petru Cupcea a protestat telefonic şi
telegraWc împotriva celor întâmplate,
inclusiv la Ministerul de Război. A cerut
şi a reuşit să recapete steagul tricolor,
care a doua zi a fost înălţat de către secui,
la cererea expresă a părintelui, din nou
pe turla bisericii, în sunetele imnului
„Pe-al nostru steag” intonat de mulţimea
adunată să vadă un asemenea eveniment.

Victoria din acea zi îi va W plătită cu
vârf şi îndesat peste o lună. În 5 februarie
1919 este arestat, dus la Tăşnad. Aidoma
Victoriei Lipan, soţia îl caută neîncetat,
aXând în cele din urmă că soţul va W dus
la Debreţin. I se fabricase o nouă
acuzaţie, anume că printr-o telegramă
adresată dr. Meseşan din Şimleu ar W
chemat trupele române.

Părintele Cupcea era deja la Curtea
Marţială din Debreţin, în 8 februarie
Wind deferit ca „spion valah”. A fost scos
din temniţă de către soldaţii secui şi bătut

crunt în mijlocul unei străzi din oraş,
până aceştia au crezut că este mort. A
doua zi a fost găsit de o patrulă de
jandarmi, dus la spital, unde s-a zbătut
„între viaţă şi moarte timp de 35 de zile”.
Cu mare greutate i s-a dat voie soţiei şi
celor două Wice mai mari să îi vegheze
durerile în spital. A rămas la spitalul din
Debreţin până în 11 martie 1919.
Evenimentele erau sângeroase, astfel că,
internat la curtea episcopească din
Oradea, a fost nevoit să părăsească
localul acesta în 24 martie 1919,
cazându-se la un hotel. A rămas refugiat
în Oradea până la venirea armatei
române, adică 20 aprilie 1919.

A bolit şi acasă, rănile vindecându-
i-se abia peste un an. Pentru patriotismul
său, după liniştirea apelor de după acel
Werbinte început al anului 1919, Petru
Cupcea a fost decorat cu ordinul
“Răsplata Muncii pentru biserică”, clasa
I. De fapt, aceasta a fost singura decoraţie
pe care a acceptat-o.

Vicar al Silvaniei
Din 1932 a fost transferat în parohia

Şimleul Silvaniei, îndeplinind şi funcţia
de vicar foraneu al Sălajului, funcţie în
care a fost instalat în Duminica Floriilor
(24 aprilie 1932). A deţinut acolo funcţia
de preşedinte de onoare a Ligii
Antirevizioniste. În repetate rânduri a
fost membru în consiliul judeţean, iar în
1937 a fost ales chiar preşedintele
acestuia.

A scris lucrarea didactică „Gramatica
limbii române pentru elevii maghiari”,
acest manual Wind cuprins în programa
liceului piarist din Carei în anii când a
predat autorul. De asemenea, a mai scris
„Geometrie pentru preparandii”. Acesta
era unicul manual aprobat de către
ministerul de culte şi instrucţiune
publică pentru preparandiile româneşti
din Ardeal. În manuscris i-au rămas un
manual de „Fizică” şi unul de
„Matematică” pentru şcoli normale,
precum şi alte lucrări de natură religios-
morală. S-a numărat între vrednicii
studenţi români care au fondat la
Budapesta revista “Luceafărul”. Încă
teolog Wind a colaborat la „Dreptatea”,
a mai publicat însă şi la “Păstorul
suXetesc”, “Răvaşul”, “Unirea” etc.

Familia i-a fost binecuvântată cu şase
copii, din care patru au ajuns la
maturitate< Maria (1903, Fegiernic-1980,
Cluj-Napoca, artistă emerită, profesoară
vestită, căsătorită cu dr. Victor
Munteanu, medic, şef de lucrări la
Clinica din Cluj), Lucia (profesoară,
aleasă adesea “regina frumuseţilor
Sălajului”, căsătorită cu Leontin
Ghergariu, director multă vreme la
gimnaziul din Zalău, apoi inspector
şcolar la Cluj-Napoca), Salvator (1908,
Carei-1958, Cluj-Napoca, prof. şi medic,
director la Institutul psihotehnic din
Cluj-Napoca, o personalitate de excepţie
despre care vom avea ocazia să vorbim
într-un număr viitor al săptămânalului
nostru), Emilia (profesoară, asistentă la
Institutul de Botanică din Cluj).

Vicarul Petru Cupcea a trecut la cele
veşnice în 17 iulie 1940 la Şimleu
Silvaniei. A repausat subit din viaţă, în
urma unui atac de cord, în timpul
oWcierii SWntei Liturghii, în biserica
română unită din Şimleu Silvaniei. A fost
înmormântat la Şimleu Silvaniei în 19
iulie 1940.

Gestul de recunoaştere faţă de Petru
Cupcea venit din partea supuranilor este
binevenit şi acum la aproape şapte
decenii de la înveşnicirea sa. Exemplul
celor din Supuru de Jos, care dovedesc
că ştiu să-şi cinstească personalităţile, ar
trebui să We pilduitor pentru toate
localităţile sătmărene, pentru toate
comunităţile româneşti.

Viorel Câmpean

Bibliotec[ în memoria
lui Boris El\în

Elena B[sescu,
“Candidata-Barbie”
`n presa austriac[

Supranumită “candidata Barbie”,
Elena Băsescu va intra probabil în
Parlamentul European de;i s-a retras din
PDL-ul construit de tatăl său după ce a
fost acuzată de nepotism ;i incom-
peten\ă, scrie cotidianul austriac Der
Standard.

După ce a fost prezentată printre
candida\ii excentrici de presa germană ;i
franceză, EBA este acum luată în
colimatorul cotidianului austriac, care-
i dedică un întreg articol. Pe lângă buzele
ei pline, părul lins ;i machiajul abundent,
precum ;i nop\ile petrecute prin cluburi,
Der Standard aminte;te ;i de rela\ia
Elenei cu Andrei Hrebenciuc, “Wul unui
rival politic al tatălui ei” ;i de faptul că
;i-ar W “cosmetizat” CV-ul sus\inând că
a studiat doi ani în SUA ;i ar W ob\inut o
diplomă acolo.

Acuzată de nepotism când a fost
aleasă secretar general al organiza\iei de
tineret PDL, EBA a dus ;i la pierderea
Alinei Mungiu Pippidi, care a refuzat să
participe pe lista PDL la europar-
lamentare din cauza ei, scrie cotidianul
austriac.

“Controverse stârne;te ;i angajarea
Elenei Băsescu la Wrma Luxten, care în
1997, când tatăl ei era ministru al
transporturilor, a câ;tigat un contract pe
15 ani pentru iluminatul stradal al
Bucure;tiului. Conform propriilor
declara\ii, ea câ;tigă acolo 1.800 de euro
lunar pentru patru ore pe zi în care
introduce “ni;te date” în computer -
aproximativ de zece ori mai mult decât
ar primi cineva cu un alt nume de
familie”, comentează Der Standard.

Poza din copilărie ce apare pe blogul
EBA, în care Traian Băsescu o duce pe
umeri, este de asemenea amintită în acest
context. Der Standard men\ionează
campania Academiei Ca\avencu de
strângere de semnături pentru EBA,
alegătorii putând semna “din prostie”,
“la mi;to”, “de frica lui tata” sau cu
argumentul “de ce nu”.

Pre;edintele Dmitri Medvedev a
inaugurat, la Sankt Petersburg, o
bibliotecă în memoria primului
pre;edinte rus din epoca postsovietică,
Boris El\în, decedat în urmă cu doi ani.

Spre deosebire de bibliotecile
preziden\iale din Statele Unite, care nu
sunt concentrate decât pe un singur lider,
biblioteca preziden\ială a lui Boris El\în
reune;te opere despre istoria statului rus
începând din epoca \aristă până în
prezent. Biblioteca, ce adăposte;-
te aproape 40.000 de căr\i, a fost instalată
în clădirile fostului Senat ;i fostului Sinod
rus de la Sankt Peteresburg, de;i El\în s-
a născut în regiunea Sverdlovsk din Urali.

“Respectul fa\ă de istoria noastră ;i
fa\ă de valorile noastre este un obiectiv
imuabil al statului”, a declarat Dmitri
Medvedev în cursul ceremoniei de
inaugurare, care s-a derulat în prezen\a
patriarhului Moscovei ;i tuturor Rusiilor,
Kiril, ;i a văduvei lui Boris El\în, Naina.

Boris El\în a murit în 23 aprilie 2007,
la vârsta de 76 de ani.
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Dumitru
|epeneag a
primit titlul de
Doctor
Honoris
Causa, la
Filarmonica
“Dinu Lipatti”

De-a lungul a trei zile, Satu
Mare a devenit capitala literaturii
rom]ne, ca urmare a organiz[rii
celei de a XX-a edi\ii a “Zilelor
culturale Poesis”. Au participat
scriitori din \ar[ ;i str[in[tate,
personalit[\i marcante ale
scrisului. S[rb[toarea a fost
integrat[ `n amplul program al
manifest[rilor intitulat “Zilele
culturale s[tm[rene”.

Ca `n anii anteriori, `n prima zi
a s[rb[torii, scritori s[tm[reni
al[turi de invita\i din \ar[ ;i
str[in[tate au participat la
depunerea de jerge de 6ori la
monumentele scriitorilor sub
genericul “O 6oare pentru
memoria poe\ilor”, pelerinaj la
busturile<M.Eminescu,G.Co;buc,
L. Blaga, Szilagy Domokos, Dsida
Jeno, Kolcsei Ferenc, dar ;i la
mormintele poe\ilor Dorin
S[l[jan, Ion Baias, Soltesz Jozsef.

V[ prezent[m c]teva date privind
personalit[\ile scriitorilor premia\i la cea
de a XX-a edi\ie a “Zilelor culturale
Poesis”.

Gheorghe Glodeanu, membru
al Uniunii Scriitorilor
din Rom]nia

Gheorghe Glodeanu s-a n[scut la 9
decembrie 1957 `n ora;ul Carei, jude\ul
Satu Mare. Absolvent al Facult[\ii de
Filologie din Cluj (promo\ia 1981), cu
licen\[ `n rom]n[ ;i francez[, doctor `n
:tiin\e Filologice din 1996 cu teza “Poetica
romanului rom]nesc interbelic”. Este
profesor la Facultatea de Litere a
Universit[\ii de Nord din Baia Mare ;i
director al revistei Nord Literar din aceea;i
localitate. A debutat `n 1981 `n revista
Tribuna din Cluj. A colaborat cu studii,
articole, cronici literare la revistele<
Tribuna, Familia, Steaua, Vatra, Rom]nia
literar[, Contemporanul, Ideea
european[, Caiete critice,Luceaf[rul,Via\a
Rom]neasc[, Art Panorama, Pia\a literar[,

Jurnalul literar, etc.. S-a num[rat printre
fondatorii revistelor Poesis ;i Pleiade din
Satu Mare ;i Nord Literar din Baia Mare.
Este membru al Uniunii Scriitorilor din
Rom]nia.

C[r\i publicate< Fantasticul `n proza lui
Mircea Eliade, Editura „Gutinul”, Baia
Mare, 1993 (Premiul pentru debut-critic[
la cel de-al IV-lea Salon Na\ional de Carte
;i Publicistic[, Cluj, 1994) Eseuri, Editura
Umbria, Baia Mare, 1996, Mircea Eliade.
Poetica fantasticului ;i morfologia
romanului existen\ial, Editura Didactic[
;i Pedagogic[, col. „Akademos”,Bucure;ti,
1997> Poetica romanului rom]nesc
interbelic. O posibil[ tipologie a
romanului, cu o prezentare de Ion Vlad,
Editura Libra, Bucure;ti, 1998>
Dimensiuni ale romanului contemporan,
Editura Gutinul, Baia Mare, 1998>
Incursiuni `n literatura diasporei ;i a
disiden\ei, Ed. Libra, Bucure;ti, 1999,
Avatarurile prozei lui Mihai Eminescu,
Editura Libra, Bucure;ti, 2000>
Coordonate ale imaginarului `n opera lui
Mircea Eliade, Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 2001, colec\ia „Discobolul”> Liviu
Rebreanu. Ipostaze ale discursului epic,
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001, colec\ia
„Discobolul” (Premiul pentru Critic[ ;i
istorie literar[ acordat de Filiala Cluj a
Uniunii Scriitorilor din Rom]nia, 2002)>
Noaptea de S]nziene de Mircea Eliade,
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002, colec\ia
Dacia educa\ional, Seria< BibliograWe
;colar[. BiograWa unei capodopere<
Poetica misterului `n opera lui Mateiu I.
Caragiale, Editura Dacia, Cluj-Napoca,
2003, colec\ia „Discobolul”> Poezie ;i
poetic[, Editura Funda\iei Culturale Libra,
Bucure;ti, 2004> M[;tile lui Proteu.
Ipostaze ;i conWgura\ii ale romanului
rom]nesc, Editura Funda\iei Culturale
Libra, Bucure;ti, 2005 (Premiul „Autorul
anului” 2005, Galele APLER, C]mpina,
2-4 noiembrie 2006)> Max Blecher ;i noua
estetic[ a romanului rom]nesc interbelic,
Editura Limes, Cluj-Napoca, 2005
(Premiul „Liviu Petrescu” al Wlialei din
Cluj a Uniunii Scriitorilor din Rom]nia)>
Fascina\ia Wc\iunii. Incursiuni `n literatura
interbelic[ ;i contemporan[, Funda\ia
Cultural[ Libra, Bucure;ti, 2006> Anton
Holban sau „transcrierea” biograWei `n
oper[, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2006>
Fascina\ia Wc\iunii. Incursiuni `n literatura

interbelic[ ;i contemporan[, Editura
Funda\iei Culturale Libra, Bucure;ti, 2006.

Irina Mavrodin a de\inut
func\ia de director al colec\iei
“Lettres roumanines”

Unul dintre cei mai importan\i
traduc[tori de limb[ francez[ este Irina
Mavrodin. S-a n[scut la 12 iunie 1929,
Wind Wica profesorului Anastase Mavrodin
;i a Mariei. A urmat studiile liceale la
Liceul Unirea din Foc;ani. Este licen\iat[
a Universit[\ii din Bucure;ti, sec\ia
francez[, 1954, doctor `n literatur[
francez[ cu teza “Nathalie Sarraute et le
Nouveau Roman” (1971), profesor la
Facultatea de Limbi Str[ine a Universit[\ii
din Bucure;ti, catedra de literatur[
francez[, traduc[toare rom]n[ de limba
francez[, poet[ ;i eseist[. A tradus ciclul
de romane “~n c[utarea timpului pierdul
a lui Marcel Proust, publicat de editura
Univers. Este autoare a numeroase volume
de importante traduceri, poeme ;i eseuri.
Dintre volumele traduse amintim< Albert
Cohen, “Frumoasa Domnului”> Doamna
de Stael, Scrieri alese, Editura pentru
literatur[ universal[, Bucure;ti, 1967>
Flaubert, Bouvard ;i Pecuchet, Dic\ionar
de idei primite de-a gata, Str[b[t]nd
c]mpii ;i \[rmuri, Editura Univers,
Bucure;ti, 1984> Romanele lui Albert
Camus, al[turi de Modest Morariu,
Mihaela Simion, publicate la editura RAO>
Andre Gide, Amintiri de la curtea cu juri,
RAO> Marcel Proust, Eseuri, RAO>
Stendhal, Ro;u ;i negru, Editura Leda,
Bucure;ti, 2006> Maurice Blanchot, Spa\iul
literar (Premiul Uniunii Scriitorilor),
edi\ia a doua, Minerva, 2007> Flaubert,
Salammbo, Editura Leda, 2007. Dintre
volumele de versuri ap[rute amintim<
Poeme, Cartea Rom]neasc[, 1970> Copac
`nXorit, Cartea Rom]neasc[, 1978> Vocile,
Cartea Românească, 1998, Premiul
Uniunii Scriitorilor> Punere `n abis, Poe\i
rom]ni contemporani”, Eminescu, 2000.

~n perioada 1991 - 2002, Irina
Mavrodin a de\inut func\ia de director al
colec\iei “Lettres roumanines”, editura
Actes Sud, Fran\a. Este pre;edint[ a
Asocia\iei “Prietenii lui Emil Cioran”.
Pentru activitatea literar[ - poezii, eseuri
;i traduceri a primit mai multe premii ;i
distinc\ii< Premiul Academiei Rom]ne,

Premiul Uniunii Scriitorilor (primit de
mai multe ori), Ordinul “Chevalier des
Arts et des Lettres”, conferit de Statul
francez> Ordinul “Steaua Rom]niei” `n
grad de Cavaler> Doctor Honoris Causa al
Universit[\ii din Suceava.

Maia Cristea-Vieru a primit
mai multe premii ;i distinc\ii

Maia Cristea-Vieru, scriitoare n[scut[
`n Rom]nia, s-a stabilit de aproape dou[
decenii `n Canada. Este poet[, eseist[,
autoare a unor c[r\i de istoria artei. A
urmat studii universitare Wlologice la
Bucure;ti, `mpletind cariera didactic[ cu
activitatea scriitoriceasc[. ~n perioada
anilor 1957-1959 ia lec\ii de istoria artei cu
prof. Eugen Schileru ;i este `ndrumat[ ;i
introdus[ `n lumea artelor de prof. univ.
Ionel Jianu. Ini\iaz[ ;i conduce Cenaclul
“Interferen\a artelor” la care participau
scriitori ;i arti;ti plastici, ca Ion Marin
Sadoveanu, criticul Radu Ionescu, Radu
Tudoran, Agatha Bacovia, Nicolae T[utu,
Marin Sorescu, criticul Marin Mihalache.

Debutul `n presa literar artistic[ ;i-l
face `n 1967, `n revista Contemporanul
condus[ de prof. univ. George Iva;cu. ~n
perioada 1978-1985 public[ `n Ramuri,
Via\a Rom]neasc[, Rom]nia Literar[,
Tribuna Rom]niei, Arge;, Sc]nteia
Tineretului, Informa\ia, Rom]nia liber[,
Vacance en Roumanie. Realizeaz[
numeroase interviuri ;i emisiuni la Radio.

Dintre volumele publicate amintim
aici< debut editorial `n 1982 cu volumul
Mili\a Petra;cu sau modernitatea
clasicului, cu o prefa\[ de academician Ion
Irimescu> Sculptura feminin[ interbelic[
(1999) lansat la Salonul c[r\ii francofone
din Toronto> Reverbera\ii, 2001 (poezii)>
Euritmii, 2003 (poezii)> ~n Dainty colours,
2005 (poezii `n limba englez[) ;i Vocile
Niagarei, (poezii), volum lansat cu ocazia
Zilelor „Poesis” din Satu-Mare din 2007

Pe parcursul activit[\ii literare i-au fost
conferite mai multe premii ;i distinc\ii<
Poetry Book Award, Boston, 2008>
Premiul ziarului Observatorul, Toronto,
2007> Diploma pentru bogata activitate
cultural[, 1997, Salonul c[r\ii franceze>
Premiul Cenaclului Observatorul din
Toronto, ianuarie 2008.

Dumitru |epeneag, cel mai

important traduc[tor
de limba francez[

N[scut la 14 februarie 1937 `n
Bucure;ti, Dumitru |epeneag este un
prozator rom]n francez, unul dintre
traduc[torii cei mai importan\i de limb[
francez[. Este membru al grupului oniric,
teoretician al onirismului literar rom]nesc.
Dup[ 1975 s-a stabilit la Paris unde pentru
c]tva timp a fost unul dintre animatorii
exilului literar rom]nesc. Dup[ 1990 face
naveta `ntre Paris ;i Bucure;ti unde
desf[;oar[ o intens[ activitate publicistic[
;i editorial[. A tradus romancieri ca Alain
Robbe-Grillet, Pinget, esei;ti ca Albert
Beguin, WlozoW ca Jacques Derrida,
Alexandre Kojeve. Din rom]n[ `n francez[
a tradus din operele mai multor poe\i
printre care se pot enumera Leonid
Dimov, Daniel Turcea, Ion Mure;an,
Marta Petreu, Emil Brumaru ;i Mircea
Iv[nescu.

~n 1966, al[turi de al\i scriitori pune
bazele unui curent literar nou, onirismul
estetic. Au fost sus\inu\i la un moment
dat de poetul Miron Radu Paraschivescu
;i publica\i `n revista Povestea Vorbei, un
supliment al revistei Ramuri din Craiova.
Public[ al[turi de ceilal\i membri ai
grupului, `n anii 1964-1972, dar dup[
“Tezele din iulie” 1971, prin care Nicolae
Ceau;escu instituie o cenzur[ extrem de
dur[ ;i limiteaz[ libertatea de expresie a
scriitorilor rom]ni, gruparea se va
desWin\a. E constr]ns la exil, la Paris, unde
va publica mai multe romane, majoritatea
traduse din limba rom]n[ de Alain Paruit,
iar dou[ scrise direct `n francez[.

Dup[ 1990 a publicat o trilogie din
care fac parte romanele Hotel Europa,
Pont des Arts ;i Maramure;. Ultimul
roman publicat `n rom]n[ ;i francez[ e La
belle Roumanie. ~n 2008 i se decerneaz[
Premiul Uniunii Latine.

Gheorghe Mocu\a, scriitorul
care a dovedit c[ se poate

Profesor de francez[ la un liceu din
Curtici, Gheorghe Mocu\a este catalogat
de critici drept unul dintre scriitorii de
bun[ calitate de voca\ie. Este cunoscut
`ndeosebi de publicul cultural local din
zona Aradului ;i din Banat precum ;i de
un cerc restr]ns de colegi literari din \ar[.
Este redactor asociat al revistei ar[dene

Revista Poesis la 20 de ani,
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Casandra
Corbu,
al[turi
de tat[l ei,
Daniel Corbu

Arca, `n care public[ regulat articole,
cronici, recenzii, `nc[ de la lansarea
publica\iei, `n februarie 1990. “Preg[tiri
pentru marea c[l[torie” (2002) e al
patrulea volume de versuri al lui Gheorghe
Mocu\a, dup[ “~ngerul ridic[ lespedea”
(1992), Z[pada Anului (1994) ;i Omul de
litere/via\[ de h]rtie (1998). A mai publicat
dou[ volume de eseuri, unul `n 1996 ;i
cel[lalt `n 2002. Este apreciat pentru
calitatea scrierilor sale, prin care certiWc[
`nc[ o dat[ faptul c[ o poezie bun[ se poate
scrie nu numai la Bucure;ti, Ia;i sau Cluj,
ci ;i `n alte zone ale \[rii.

C[r\ile lui Adam Puslojic sunt
un spectacol

Poetul Adam Puslojic s-a n[scut la
Kobi;ni\a - pe valea Timocului, are
devreme con;tiin\a tragic[ a maelstro-
mului, a creuzetului balcanic h[r[zit ca
destin. ~n literatura rom]n[AdamPuslojic
sose;te destul de t]rziu, prin anii 1995, cu
o prim[ plachet[ scris[ direct `n
rom]ne;te, intitulat[ “Pl]ng, nu pl]ng”.
Avea deja 20 de c[r\i publicate `n limba
s]rb[. La noi ap[ruse “Pas[rea dezaripat[“
`n anul 1972, traducere de N. St[nescu,
“Apa de b[ut” - 1986 - traducere de N.
St[nescu ;i Ioan Florea. Complezen\a
criticii rom]ne;ti i-a recunoscut, cu
oscila\ii, “miracolul” poeziei sale sau
experimental lingvistic “Wlorom]n”. A
p[strat prietenia cu scriitori precum
Adrian P[unescu, Marin Sorescu ;i Eugen
Simion, care nu mai dau bine `n stafurile
bucure;tene. Precum omul, Adam
Puslojic ;i c[r\ile lui sunt un spectacol.
Pagina este o aren[. Cu intrare liber[, dar
cu ie;ire pe scurt. Hot[r]t lucru, Adam
are voca\ia martiriului legat de c[milele a
dou[ limbi. De;i ;tie povestea (lui Ioan
Vod[ cel Cumplit), el `l strig[ mereu pe
Cel[lalt “pe fratele s[u”. Scriind, Adam
Puslojic vorbe;te cu cei mor\i (Nichita
St[nescu, Flora, Sorescu), vorbe;te `n locul
lor, le provoac[ versuri, le continu[ sau le
respune d]ndu-le propria voce, propria
via\[.

Nichita Danilov, descendentul
direct al lui Eminescu

Despre Nichita Danilov, cu mai mult
timp `n urm[, Horia Garbea scria<
“Cititorul obi;nuit mai de cur]nd cu proza

lui Nichita Danilov, excelent[ ;i
surprinz[toare `n “Nevasta lui Hans” ;i `n
“Masa ;i Extraterestrul”, va reg[si poezia
lui cu bucurie. Despre lirica de debut a lui
Nichita Danilov, Eugen Simion scria c[
este solemn[ ;i abstract[. Dup[ al treilea
volum, Valeriu Cristea vorbea despre
austeritatea ;i ascetismul g]ndirii
esen\ializate prin care poetul f[cea Wgur[
aparte `ntre colegii s[i optzeci;ti.

Versurile de dup[ 1990 nu au
dezmin\it aceste premise. De urm[rit `n
istoria recept[rii critice a lui Danilov este
oscila\ia comentatorilor `ntre a-l plasa pe
autor `n descenden\a expresionismului ori
`n aceea a romantismului, unii v[z]ndu-l
ca descendent direct al lui Eminescu. E
mai pu\in important[ Wxarea unei Wlia\ii.
E mai interesant[ stabilirea speciWcit[\ii
poeticii unui autor cu personalitate
puternic[, r[d[cini culturale ramiWcate ;i
voce proprie.

Trebuie remarcat[ unitatea unei opere
care cuprinde versuri adunate pe parcursul
a dou[ decenii. N. Danilov face parte
dintre poe\ii egali cu sine care, instituindu-
;i `nc[ de la debut un domeniu propriu,
continu[ s[-l locuiasc[ permanent. Poezia
lui Danilov este u;or de recunoscut de la
o carte la alta.”

Azi, Nichita Danilov `;i deWne;te
universul ;i se prezint[ `ntreg `ntr-un
rezumat conving[tor, egal, deWnitiv. El ne
arat[ astfel esen\a uneia dintre cele mai
originale ;i puternice crea\ii lirice din
ultimii 30 de ani.

Gaal Aron public[ primele
versuri la 17 ani

Gaal Aron s-a n[scut `n anul 1952, la
Budapesta, aproape de strada unde s-a
n[scut Jozsef Attila. ~n locuin\a p[rin\ilor
s[i a cunoscut numero;i arti;ti. La v]rsta
de 12 ani, la impulsul primei iubiri
platonice `ncepe s[ scrie versuri. La v]rsta
de 17 ani public[ primele versuri, urmate
de multe altele. La v]rsta de 35 de ani `i
apare primul volum de versuri. O serie de
reviste maghiare public[ din versurile sale
`n 7.000 de exemplare, cifr[ care se
dovede;te insuWcient[. Intr[ `n rela\ii de
prietenie cu o serie de scriitori slovaci,
;vabi ;i s]rbi. Prin so\ia sa, Gyulai
Magdolna, cunoa;te mai de aproape
cultura rom]neasc[. P[rin\ii acesteia erau

pictori cunoscu\i, proveni\i din Rom]nia.
Unele versuri ale lui Gaal Aron au fost
inspirate de picturile socrilor s[i. Devine
cunoscut ;i recunoscut `n Ungaria, dar se
face cunoscut ;i `n Germania. Prin
intermediul prietenilor intr[ ;i printre
scriitorii din Serbia. ~n afara poeziei `l
pasioneaz[ ;i scrierea pove;tilor. Are
semnate deja trei c[r\i de pove;ti. A lucrat
;i `n presa cotidian[. Ca o curiozitate, la
solicitarea unui proprietar de restaurant,
Gaal Aron a realizat o carte de bucate `n
versuri. O serie de versuri ale sale sunt
imprimate pe CD. Este de\in[torul a mai
multe premii na\ionale ;i interna\ionale.
La s[rb[toarea “Poesis” Gaal Aron a adus
o antologie rom]no-maghiar[. Dintre
poe\ii s[tm[reni a inclus `n lucrare pe
Sergiu Radu Ruba ;i pe George
Vulturescu.

George Ardeleanu, poetul care
merit[ toate laudele

George Ardeleanu a fost premiat
pentru lucrarea N. Steinhardt -
Paradoxurile libert[\ii. Iat[ ce spun unii
cronicari fa\[ de aceast[ lucrare. „Scrisă
bine, cu îngrijire, cartea lui George
Ardeleanu (la origine, o teză de doctorat)
merită toată lauda noastră. De multă
vreme n-am mai avut în mână o lucrare
atât de serioasă ;i pe care autorul să o
scoată la iveală cu un efort atât de
îndelungat, de ani ;i ani de muncă. Nu e
nicio urmă de superWcialitate. Steinhardt
avea, putem spune, tot dreptul să We
cercetat, om ;i operă, în acest mod.”
Nicolae Manolescu

„Cât despre variabilele vie\ii, ele \in
de «bietul om sub vremi» ;i de un

dostoievskianism incontrolabil al
propriului destin.

Cu o răbdare de Cenu;ăreasă pusă să
separe ce e bun de ce e rău, autorul
monograWei ia unul câte unul Wecare bob
al vieţii lui N. Steinhardt ;i-l a;ază în vasul
cuvenit, ordonând un material pe care-l
putem intui ca descurajant de haotic ;i de
risipit, la plecare.

Iar aici George Ardeleanu n-a
procedat ca mul\i autori de teze de
doctorat care, conform deWni\iei ironice
a lui Umberto Eco, «mută ni;te oseminte
dintr-un mormânt în altul», sau dau «un
nou ambalaj unui vechi con\inut», cum
spune un prieten al lui Steinhardt, ci a
făcut o sumă de descoperiri pe cont
propriu, dintre cele care cer sagacitate” -
Ioana Pârvulescu.

Mihaela Ghi\[, Ioan Ani\a;

Decernarea premiilor
Poesis, la Centrul
Multicultural Poesis

s[rb[torit[ cu mare fast
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Melanie Brown, în c[utarea
noilor Spice Girls

Fosta membră a trupei Spice Girls
urmează să prezinte o emisiune de
televiziune care are ca scop descoperirea
de noi talente muzicale, pentru
formarea unei noi trupe de fete,
informează femaleWrst.co.uk. Directorii
canalului american de muzică VH1 pun
la punct în aceste zile detaliile viitoarei

emisiuni, iar rolul cântăre\ei Mel B este
să ajute la descoperirea viitoarelor
staruri.

Melanie Brown, care în prezent
joacă în spectacolul de varietă\i
“Peepshow” de la Planet Hollywood
Resort din Las Vegas, a declarat< “Voi
avea o ;ansă reală să descopăr câteva

talente brute ;i să le văd cum se dezvoltă,
ulterior, pe parcursul emisiunii”.

De asemenea, vedeta a respins ideea
unei noi reuniri a trupei Spice Girls.
“Pentru noi nu a fost vorba de bani (în
momentul reunirii trupei -n.r.) - ci a
fost vorba de a continua din punctul în
care ne oprisem”, a spus ea.

Michael Douglas lupt[
împotriva armelor nucleare

Criza economic[,
subiect de
documentar

pentru Michael
Moore

Cineastul american a anun\at că
urmează să se concentreze asupra
baronilor de pe Wall Street, acuza\i că au
declan;at criza economică mondială, în
următorul său documentar, ce va W lansat
în acest an.

Michael Moore, care i-a avut deja în
vizor în Wlmele sale precedente pe fostul
pre;edinte american George W. Bush,
sistemul na\ional american de sănătate sau
puternicul lobby al armelor, a precizat că
viitorul său Wlm, al cărui titlu urmează să
We ales în viitorul apropiat, va W lansat pe
marile ecrane pe 2 octombrie. “Boga\ii, la
un moment dat, au hotărât că nu sunt
destul de boga\i. Ei voiau mai mult - mult
mai mult - ;i au început să stoarcă bani de
la poporul american, bani c];tiga\i
muncind din greu”, a declarat Moore. “De
ce au făcut a;a ceva? Este exact ceea ce
încerc să descopăr în acest Wlm”, a spus el.

Reprezentan\ii distribuitorilor de Wlm
Overture Films ;i Paramount Vantage au
declarat că acest proiect va oferi “o privire
comică” asupra situa\iei actuale, ce a
condus la conceperea unui plan de salvare
în valoare de mai multe miliarde de dolari.

Monica Bellucci, jefuit[ în
timp ce se afla la Cannes

Apartamentul pe care vedeta îl de\ine
la Paris a fost spart, duminica trecut[, în
timp ce ea participa la ceremonia de
închidere a Festivalului de Film de la
Cannes, mai multe bijuterii ;i obiecte
scumpe, în valoare de circa 80.000 de
euro, Wind furate din locuin\ă,

informează Reuters.
Bellucci, care este căsătorită cu

actorul francez Vincent Cassel, nu a
depus deocamdată o plângere oWcială,
potrivit unui purtător de cuvânt al poli\iei
franceze. De asemenea, nu a fost făcută
nici o evaluare Wnală a bunurilor furate,

printre care se numără un laptop, dar ;i
pa;aportul ei italian. Potrivit autorită\ilor,
mai mul\i ho\i - nu se cunoa;te exact
numărul acestora - au intrat de pe o terasă
în apartamentul situat la etajul al patrulea
al unei clădiri din Paris.

Recent, Monica a fost prezentă la

Festivalul de Film de la Cannes, pentru
a promova Wlmul “Ne te retourne pas”,
regizat de Marina de Van, în care joacă
alături de actri\a franceză Sophie
Marceau. Filmul a fost prezentat în afara
competi\iei, în selec\ia oWcială a
festivalului.

Actorul american a prezidat o
dezbatere la care au participat diver;i
exper\i interna\ionali, la sediul
ambasadei Italiei din Washington D.C.,
folosindu-se de această ocazie pentru
a întreba dacă pre;edintele Barack
Obama se ocupă de această problemă,
informează femaleWrst.co.uk.

Robert Galluci, un fost diplomat
american care a fost negociatorul-;ef în
timpul crizei nucleare cauzată de
Coreea de Nord în 1994, a declarat în
fa\a participan\ilor că discu\iile recente

dintre Statele Unite ;i Rusia par destul
de promi\ătoare, dar că există în
continuare îngrijorări destul de
puternice, cauzate de amenin\ările
referitoare la terorismul nuclear.

Michael Douglas este unul dintre
sus\inătorii sponsorului principal al
acestei dezbateri, „_e Ploughshares
Fund”, care militează pentru o lume
lipsită de arme nucleare. Actorul a
devenit membru în consiliul de
administra\ie al acestui organism în
anul 2005.
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Pre;colarii din
Bogdand a;teapt[ s[
fie vizita\i de teatru

De ziua lor, copiii gr[dini\ei
“Guliver” au dovedit
c[ sunt buni ecologi;ti

~n cadrul Programului social
“Dreptul de a W copil!”, derulat `n
Wecare an de Serviciul Public de
Asisten\[ Social[, s[pt[m]na aceasta
Casa de cultur[ “G.M. ZamWrescu”
Satu Mare a g[zduit un program
artistic deosebit, `n realizarea c[ruia
au fost implica\i elevi de la patru
institu\ii de `nv[\[m]nt din municipiu.
Dac[ elevii clasei a III-a B de la :coala
“Constantin Br]ncoveanu” au sus\inut
un moment dedicat dansului de
societate ;i au prezentat sceneta
“Constantin Br]ncoveanu”, clasa a III-
a E de la “Mircea Eliade” a oferit celor
prezen\i o interpretare de excep\ie a
scenetei “M]nzul n[scut din dovleac”,
poveste inspirat[ din folclorul maghiar.
Elevii clasei a III-a A step-by-step de
la :coala “Octavian Goga” au adus
jocurile muzicale `n completarea
spectacolului dedicat Zilei
Interna\ionale a Copilului. Spectacolul
de dans modern a fost oferit de clasele
a IV-a F ;i a VI-a F de la :coala “Mircea
Eliade”, iar elevii clasei a II-a A de la
Liceul Teologic Ortodox “Nicolae
Steihhardt” au interpretat c]ntece
copil[re;ti. Trupa de teatru
“Aventurierii” de la :coala “Mircea
Eliade” a prezentat sceneta “1 plus 1 e
uneori egal cu 1”.

Ioana V.

Casa de cultur[ “G.M.
Zamfirescu” a fost

gazda unor spectacole
dedicate zilei copilului

Micu\ii piani;ti ai Palatului Copiilor au ob\inut
premii ;i trofee la concursuri interna\ionale
~n urm[ cu dou[ luni, la Satu

Mare, se organizase Concursul
interjude\ean de interpretare
pian “Prietenii muzicii”, un
concurs care a atras aten\ia
tuturor despre talentul pe care
copiii no;tri s[tm[reni `l au `n
descoperirea tainelor acestui
instrument muzical.

Iat[ c[ luna mai le-a mai adus
copiilor care frecventeaz[ cercul de
pian de la Palatul Copiilor Satu Mare
o mul\ime de premii, trofee, ob\inute
de data aceasta la competi\ii
interna\ionale. Recent, la Ia;i, a avut
loc concursul interna\ional de
interpretare pian, eveniment care s-a
bucurat de un real succes, jude\ul
nostru Wind din nou reprezentat de
copii ;i elevi talenta\i care au reu;it s[
fac[ o impresie foarte bun[ at]t
juriului, c]t ;i spectatorilor iubitori de
pian. De la acest concurs Palatul
Copiilor s-a `ntors acas[ cu numeroase
premii< Beata Barla a ob\inut premiul
I ;i trofeul concursului, Emily Silaghi
s-a clasat pe treapta a doua a
podiumului c];tig[torilor al[turi de
Adelin Buricea, premiul II, Sara Berci,
Raluca Ciobanu ;i Alina Mari\a au luat

premiul I, iar Diana Varga ;i Alin
Mari\a au ob\inut premiul I ;i trofeul
concursului. La categoria piese la patru
m]ini, Irime Rebeka ;i Rak Reka au
demonstrat c]t sunt de talentate, iar
juriul le-a acordat premiul II, pe c]nd
perechile Manuela Cionca ;i Rebeca

Fren\iul, respectiv Bogdan Chilian ;i
Medeea Bozga au ob\inut premiul I.

Concursul s-a desf[;urat pe mai
multe sec\iuni ;i ani de studiu, la
eveniment Wind prezen\i copii din \ar[,
din Republica Moldova ;i din Ucraina.
Palatul Copiilor Satu Mare s-a

prezentat la un nivel superior celor-
lalte jude\e, acest lucru reXect]ndu-se
`n premiile ob\inute. Toate acestea se
datoreaz[ seriozit[\ii cu care abordeaz[
at]t copiii, c]t ;i profesoara Mariana
Moga, de la Palatul Copiilor, studiul
acestui instrument.

La Bucure;ti au participat
copii din mai multe \[ri

La doar o s[pt[m]n[ de la
concursul interna\ional din Ia;i, copiii
cercului de pian de la Palatul Copiilor
Satu Mare au avut o presta\ie deosebit[
la Concursul - festival Interna\ional
“Micul Virtuoz” din Bucure;ti, ajuns la
cea de-a treia edi\ie, de unde s-au
`ntors de asemenea cu nenum[rate
premii, pe categorii de v]rst[ ;i an de
studiu. Premiul I a fost ob\inut de
Beata Barla, Emily Silaghi, Adelin
Buricea, Sara Berci, Raluca Ciobanu ;i
Alin Mari\a, iar premiul II le-a revenit
s[tm[renilor Georgiana Bura, Diana
Varga ;i Alina Mari\a. La aceast[ edi\ie
au participat copii din \ar[, din
Moldova, Fran\a, Spania, Italia ;i
Ucraina.

Ioana Pop Vladimirescu

Prichindeii de la Gr[dini\a cu
Program Prelungit “Guliver” s[rb[toresc
Ziua Interna\ional[ a Copilului prin
munc[, ei demonstr]nd prin tot ceea ce
`ntreprind c[ sunt h[rnicu\i ;i sunt buni
piloni `ntr-un program de protejare a
mediului `nconjur[tor.

~n cadrul Programului Eco - :coala,
anul acesta Gr[dini\a “Guliver” a derulat
numeroase activit[\i av]nd eco - codul
“Noi nu risipim, noi refolosim!”. Ultima
dintre aceste activit[\i este chiar un
concurs de creativitate pentru familii
intitulat sugestiv “Cea mai creativ[

familie”. Pornind de la ideea c[ micu\ii
`nva\[ la gr[dini\[ cum pot refolosi
materialele reciclabile, dar au nevoie de
un sprijin `n acest sens ;i acas[, cadrele
didactice de la gr[dini\[ le-au dat o tem[
p[rin\ilor, ;i anume aceea de a lucra
`mpreun[ cu copila;ii lor pentru a da
na;tere, din Xacoane ;i h]rtie, unor
juc[rii. Vineri, toate juc[riile erau la
gr[dini\[, expuse la nivel de grup[, iar `n
5 iunie, de Ziua Mediului, lucr[rile
artistice ale copiilor vor W expuse pe
platoul din centru de l]ng[ Muzeul
Jude\ean. Comitetul eco al institu\iei de

`nv[\[m]nt pre;colar, format din
educatoarele Adela Rec[;an, Victoria
Dumitru ;i Doina Vaida, s-a ocupat de
evaluarea lucr[rilor, iar `n Wnal a decis<
to\i p[rin\ii care s-au implicat `n aceast[
ac\iune eco primesc c]te o diplom[, iar
pre;colarii au primit o r[splat[ dulce<
buburuze, monede ;i ma;inu\e de
ciocolat[. Din peturi ;i h]rtie, dopuri ;i
pungi de nailon copiii au dat na;tere
unor juc[rii minunate< c[su\e de p[pu;i,
ma;inu\e, vapoare, trenule\e, rechini,
rachete ori ceasuri.

Marius P.

Le plac pove;tile ;i ar vrea s[ le
asculte la nesf]r;it. To\i cei 18 copii din
grupa mic[ de la Gr[dini\a cu program
normal din Bogdand se str]ng `n jurul
educatoarei Iuliana Meszaro; ;i ascult[
cu nesa\ basmele cu prin\i ;i prin\ese,
cu z]ne ;i vr[jitoare. Ar W vrut ;i ei s[
mearg[ o dat[ la teatru, s[ vad[ “pe
viu” dac[ se poate spune a;a,
personajele lor preferate, `ns[ distan\a
prea mare p]n[ la ora; `i `mpiedic[ s[
`;i `mplineasc[ visul. “Am W dorit s[
`nchiriem un autobuz ;i s[ `i ducem pe
copii la teatru `n Satu Mare `ns[ pentru
noi este prea departe, a;a c[ am
renun\at la idee. Probabil de 1 iunie
vom face o ie;ire `n aer liber” a spus

doamna educatoare Iuliana.
De la d]nsa am aXat c[ trupele de

teatru mobile nu le-au trecut pragul
niciodat[, cu toate c[ micu\ii s-ar
bucura nespus de acest lucru. Este
interesant c[ p]n[ `n prezent nicio
trup[ de teatru s[tm[rean[ nu a avut
ini\iativa de a realiza o caravan[ a
pove;tilor pentru copiii de la sate. Chiar
;i un teatru de p[pu;i i-ar bucura foarte
mult. Poate ideea va prinde via\[
printre mai tinerii actori ;i vor g[si o
modalitate prin care pre;colarii din
mediul rural s[ poat[ asista m[car din
c]nd `n c]nd la prezentarea unei piese
de teatru.

Mihaela Ghi\[Grupa mic[, sec\ia rom]n[



Pentru LPS au evoluat foarte bine urm[torii juc[tori< Ivasuc ;i Dobrai -portari, Mâle, Mure;an, Heil, Fu;le, Ignat, Costea,
Berci, Zelea - juc[tori de c]mp. Dacian Nastai ;i Dorel Ziman - antrenori.SPORT
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LPS Satu Mare, campioan[
na\ional[ la fotbal `n sal[

Dup[ cum am scris ;i la
`nceputul s[pt[m]nii, echipa de
fotbal a Liceului cu Program
Sportiv din Satu Mare a reu;it o
performan\[ extraordinar[, aceea
de a deveni campioan[ na\ional[
la fotbal `n sal[, competi\ie
rezervat[ liceenilor. Aceast[
performan\[ nu a mai fost
realizat[ `n ora;ul nostru, cu toate
c[ LPS-ul a mai jucat dou[ >nale,
dar le-au pierdut.

Se pare c[ ora;ul Roman le-a purtat
noroc, iar echipa preg[tit[ de Dorel
Ziman ;i Dacian Nastai nu a pierdut
niciun joc, 5-4 cu reprezentanta
jude\ului Bra;ov, apoi 5-2 cu Bac[u, ;i
un categoric 6-0 cu campioana
Bucure;tiului `n grupe. ~n semiWnale ai
no;tri au trecut de Hunedoara, scor 3-
2, iar `n marea Wnal[ au `nvins pe Gala\i
cu 4-1. Referitor la `nc[rc[tura
partidelor ;i acum facem ;i un scurt
rezumat al partidelor, din grup[ cele
mai grele partide au fost cele cu
Bra;ovul ;i Bac[ul, dup[ spusele
antrenorilor. Cu Bra;ovul, scorul a
alternat, Wecare echip[ egal]nd sau
conduc]nd pe r]nd, `ns[ s[tm[renii
no;tri au fost mai inspira\i ;i au `nchis
tabela la 5-4, prin golul decisiv marcat
de Petre Costea. De cealalt[ parte cel
mai u;or joc a fost cel cu echipa din
capital[ pe care au `nvins-o net, cu 6-
0.

Au tras tare pentru a deveni
campioni

Datorit[ celor trei victorii, elevii
preg[ti\i de Ziman ;i Nastai au reu;it
s[ se caliWce `n prima faz[ eliminatorie
unde au dat piept cu LPS Bac[u. Chiar
dac[ rezultatul Wnal a ar[tat 5-2,
partida a fost una diWcil[, la pauz[
scorul Wind 1-1. De la meci la meci
elevii de la LPS erau tot mai aproape
de a c];tiga titlul na\ional, un titlu pe
care nimeni nu l-a ob\inut p]n[ acum
`n Satu Mare. Meciul cel mare, dup[

cum au spus campionii a fost cel cu
Hunedoara. S[tm[renii au condus la
pauz[ cu 3-0, dar pe fondul unei
relax[ri, Hunedoara a marcat de dou[
ori, iar ultimele zece minute au fost de
foc, mai ales c[ ai no;tri au ratat mult.

Antrenorii lucreaz[ cu ace;ti
fotbali;ti de aproximativ doi ani, cu
toate c[ anul trecut c]\iva dintre
campioni au participat la acest turneu,
termin]nd pe locul ;apte. Dup[ spusele
lor, s-au preg[tit foarte mult pentru
acest concurs, drept urmare c[ suntem
singurul jude\ care devine campion
na\ional la fotbal licee, f[r[ fotbal de
divizie, We ea ;i cea de-a treia. Acum ar
W frumos ca autorit[\ile s[-;i `ntoarc[
capul ;i spre ace;ti tineri, care ar trebui
s[ formeze o echip[ pentru acest ora;,
altfel, ace;tia se vor pierde sau vor pleca
la alte echipe din \ar[ ;i astfel vom
pierde alte ;i alte talente. Dup[ cum ne-

au spus juc[torii, mul\i dintre ei fac
fotbal de cel pu\in zece ani, ;i abia
acum au putut s[ se bucure de o
performan\[ notabil[.

LPS-ul a luat tot ce se putea

Revenind la turneu, trebuie s[
men\ion[m faptul c[ `n afar[ de titlul
de campioni na\ionali, s[tm[renii ;i-
au adjudecat ;i alte premii< titlul de
fair-play, golgeterul turneului ;i cel
mai tehnic juc[tor Wind Walter Heil,
Dacian Nastai ;i Dorel Ziman au fost
numi\i antrenorii turneului, doar
portarul nu a primit niciun titlu, cu
toate c[ a jucat accidentat. Directorul
liceului, Ionel P[curariu, a fost foarte
mul\umit de acest rezultat, drept
urmare le-a promis din glum[ c[-i va
ajuta pe cei care termin[ clasa a XII-a,
dar numai s[ poat[ termina liceul cu

note bune.
Walter Heil, juc[torul turneului,

este un b[iat lini;tit, poate u;or timid,
care face fotbal de nou[ ani. A `nceput
la grupa de pitici a lui Dacian Nastai,
care a dat ;i va da `n continuare totul
pentru tinerele talente, descoperind ;i
p]n[ acum `ndeajuns de multe, ajutat
pe acea vreme de Paul Mihai. Heil a
jucat doar la LPS, s-a accidentat un an
jum[tate ;i a trebuit s[ stea departe de
fotbal mult timp, dar s-a ref[cut ;i a
revenit `n for\[. Are ca ;i idol pe
juc[torul lui Manchester United,
portughezul Cristiano Ronaldo.

Pentru LPS au evoluat foarte bine
urm[torii juc[tori< Ivasuc ;i Dobrai -
portari, Mâle, Mure;an, Heil, Fu;le,
Ignat, Costea, Berci, Zelea - juc[tori
de c]mp. Dacian Nastai ;i Dorel Ziman
- antrenori.

Daniel Chiorean

FC Barcelona a fost `ncoronat[ regina Europei
FC Barcelona - Manchester United,

Wnala dorită de toată lumea pentru
rating ;i marketing de milioane de
euro, a început cu englezii hotărâ\i să
spargă tabuul competi\iei, care spune
că nicio echipă ce a câ;tigat trofeul nu
a izbutit să-l apere edi\ia următoare.
Ronaldo ;i-a pus mitraliera la gleznă,
dar Valdes a avut ;ansă la o fază în care
a respins în fa\ă. A fost însă doar un
scurtcircuit în jocul catalanilor, care
au început un pressing înalt, încă din
preajma careului lui Van der Saar, iar
laboratorul de la mijloc a preparat, prin
Iniesta şi Xavi, somniferul ce avea să-
i adoarmă pe uriaşii Vidic şi Ferdinand
la faza prin care gazela africană Eto’o
a galopat în careul lui United ;i a
deschis scorul. Ronaldo a mai avut o
singură dată rolul săge\ii plecată din
arcul lui Carrick, Wind placat
engleze;te, ca la rugby ;i asta a fost tot
ce au putut oamenii lui Sir Alex
Ferguson. Guardiola a ordonat o
plimbare a balonului pe întreg terenul,

de multe ori invincibilii reprezentan\i
ai Albionului părând a W prin;i în
capcana unui joc dintr-o parte într-
alta. Prima repriză a fost câ;tigată
zdrobitor la imagine artistică de Barca

;i cu 1-0 pe tabela de marcaj.
La pauză, Ferguson a scos un pion,

pe Anderson, pentru a pulsa în atac,
prin Tevez. Însă Barca a continuat să
plutească lini;tit pe apele unui joc de

multe ori încântător, iar Xavi love;te
bara. Englezii trec în ultimele 25 de
minute la sistemul sinuciga; cu patru
vârfuri ;i aproape fără mijloc. ~ns[
Messi a `nscris pentru un gol cu capul
;i a adus victoria catalanilor.
Manchester n-a pierdut doar meciul şi
trofeul, dar şi demnitatea, nervii
făcându-i pe englezi să ia cu asalt tibiile
;i gleznele celor care au fost cu
adevărat cei mai buni. Încă o dată
tabuul Wnalei Ligii nu a fost spart şi
Barsa e noua regină a Europei.

* FC Barcelona< Valdes - Puyol,
Toure, Pique, Sylvinho - Xavi,
Busquets, Iniesta (Rodriguez 92) -
Messi, Eto'o, Henry (S. Keita 72).
Antrenor< Josep Guardiola.

* Manchester United< Van der Sar
- O'Shea, Ferdinand, Vidic, Evra -
Anderson (Tevez 46), Carrick, Giggs
(Scholes 75) - Park (Berbatov 66), C.
Ronaldo, Rooney. Antrenor< Alex
Ferguson.

Daniel C.

A murit feti\a
lui Mike Tyson

Exodus, feti\a `n v]rst[ de numai 4
ani a fostului campion mondial la box,
Mike Tyson, a murit la spital, dup[ ce a
fost internat[ `n stare grav[. Feti\a s-a
jucat pe l]ng[ un aparat de Wtness ;i, din
gre;eal[, s-a sp]nzurat cu unul dintre
cabluri ;i s-a sufocat. Medicii nu au mai
putut s[ o mai salveze. Mike Tyson se aXa
la Las Vegas `n momentul petrecerii
incidentului, dar a ajuns la feti\a sa c]t
`nc[ mai era `n via\[. Din p[cate Exodus
s-a stins `n cursul zilei de mar\i, chiar pe
patul de spital. Poli\ia a investigat cazul,
iar concluzia anchetei a fost c[ moartea
feti\ei este un tragic accident. Mike Tyson
a mul\umit celor care sunt al[turi de ei
`n aceste momente ;i a cerut jurnali;tilor
intimitate ;i lini;te.

Mutu, prezent
la aniversarea unui

restaurant
Adrian Mutu a participat la

minipetrecerea organizat[ de
proprietarii restaurantului “La Piazzetta”
din Floren\a, care au aniversat 50 de ani
de la `nWin\area localului. Printre
b[uturile servite invita\ilor s-a num[rat
;i vinul lui Adrian Mutu, “Il Dieci”. Mutu
a fost binedispus, chiar dac[ a aXat c[ nu
poate juca contra lui AC Milan, `n ultima
etap[ `n Seria A. “M[ simt ok, dar nu voi
W pe teren `n weekend”, a spus Adrian
Mutu. Adrian Mutu va W supus ;i unei
interven\ii de stabilizare la cotul st]ng,
la care a suferit dou[ leziuni `n decursul
acestui sezon.

Fosta iubit[ a lui Toja
`l acuz[ pe Fr[sineanu

Scandalurile legate de rela\ia lui
Toja cu manechinul Cristina Feldan
se \in lan\. La o lun[ de la desp[r\irea
celor doi, `nc[ o acuza\ie de viol apare
`n prim plan. ~nvinuit este fostul
juc[tor al lui UTA, Cornel Fr[sineanu.
“:tia\i c[ Maia a fost violat[, pe c]nd
avea doar 18 ani? Ea mi-a spus. Maia
a fost violat[ de un juc[tor de fotbal
important, de la voi din \ar[.
Freasineanu, parc[. Sau, da, a;a, exact,
Fr[sineanu”, a spus Toja. Cristina
Feldan a recunoscut cele spuse de Toja.
“Da, este adev[rat ce v-a spus Juan.
Fr[sineanu m-a violat pe c]nd era la
UTA. Aveam 18 ani atunci, visam cu
ochii deschi;i, toat[ lumea era a mea.
P]n[ `n acea nefericit[ clip[, c]nd am
fost batjocorit[ de acea brut[ ;i de
prietenii lui! :i voi dovedi cu probe c[
lucrurile au stat `ntocmai. Am t[cut
prea mult, ba, la un moment dat, am
;i negat povestea. Dar nu mai pot s[
tac...”, a spus Cristina Feldan.



În Transilvania, Consiliul Dirigent a elaborat o proprie lege electorală, în august 1919, care conţinea reglementări
deosebite în problema semnelor electorale. Astfel, la articolul 59 se stipula< „Buletinul de vot va avea mărimea de 6 x 10
cm (1/16 a coalei normale de cancelarie), va W tipărit cu litere cicero şi va conţine numai numele de familie şi botez al
candidatului (în circumscripţiile cu 2 deputaţi, ale candidaţilor)”. POLITIC
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Semnele electorale ale partidelor
politice `n perioada 1919 - 1937

Legislaţia electorală inter-
belică a prevăzut obligativitatea
ca >ecare partid politic sau can-
didat independent care participă
la alegeri să depună o listă
electorală cu un semn distinctiv.

Semnele electorale au avut o
mare înrâurire asupra rezulta-
tului scrutinului şi chiar asupra
vieţii şi existenţei formaţiunilor
politice. Introducerea acestora a
fost determinată de intrarea în
corpul electoral, în urma intro-
ducerii sufragiului universal, a
unui însemnat număr de ale-
gători neştiutori de carte 1.

În Transilvania, Consiliul Dirigent
a elaborat o proprie lege electorală, în
august 1919, care conţinea reglementări
deosebite în problema semnelor
electorale. Astfel, la articolul 59 se stipula<
„Buletinul de vot va avea mărimea de 6
x 10 cm (1/16 a coalei normale de
cancelarie), va W tipărit cu litere cicero şi
va conţine numai numele de familie şi
botez al candidatului (în circumscripţiile
cu 2 deputaţi, ale candidaţilor). Buletinul
Wecărui candidat (Wecărei liste) va W
tipărit pe hârtie de altă culoare, culoarea
va W determinată de preşedintele alegerii
în ziua de prezentare a candidaţilor.
Dacă însă n-ar W la îndemână o rezervă
suWcientă colorată pentru tipărirea
buletinelor de vot, acele se vor tipări pe
hârtie albă, iar înaintea numelui Wecărui
candidat (Wecărei liste) se va tipări un
număr de linii verticale, la cel prezentat
întâi o linie, la al doilea două linii, al
treilea 3 linii şi aşa mai departe, lungimea
unei linii va W de trei ori mai mare decât
a literelor cicero din nume”.

Dup[ 1925 se introduc
semnele electorale formate
din puncte negre

Noi reglementări în ceea ce priveşte
semnele electorale sunt introduse prin
legea pentru uniWcare administrativă din
iunie 1925, elaborată de guvernul liberal
I. I. C. Brătianu.

În acest sens, pentru alegerile
comunale şi judeţene, legea prevedea la
art. 178, alin. 2, obligaţia celor care
depuneau liste de candidaţi de a declara
un semn distinctiv, ce urma a se constitui
dintr-un număr de puncte negre în
diametru de 5 mm, sau de bare negre în
lungime de 1 centimetru. Prin inter-
zicerea folosirii semnelor electorale
obişnuite ale partidelor politice în
alegerile locale legiuitorul a urmărit,
probabil, evitarea luptelor politice,
conferirea unui caracter strict admi-
nistrativ, apolitic, acestor alegeri. Noua
lege electorală din martie 1926 aducea
modiWcări esenţiale sistemului electoral
din România.

În ceea ce priveşte semnele electo-
rale, Comisia Centrală Electorală avea
obligaţia de a întocmi un tablou
cuprinzând un număr de semne
geometrice cât mai distincte, din care
grupările politice sau candidaţii urmau
să-şi aleagă un semn pentru toată ţara sau
pentru localităţile unde candidează (art.
49, alin. 1). Alegerea semnelor se făcea
cu cel puţin 20 de zile înainte de ziua
alegerii, iar semnele rămâneau pro-
prietatea grupului sau candidaţilor ce le-
au ales. Dimensiunile semnelor nu vor
depăşi 10 x 10 mm. Legea interzicea în
mod expres imaginile de obiecte sub
sancţiunea anulării declaraţiei de
candidatură. Potrivit legii electorale din
martie 1926, tabloul de semne se publica
în Monitorul OWcial şi nu putea W
modiWcat sau completat în intervalul de

la convocarea corpului electoral până la
terminarea alegerilor. În cazul în care
două grupări au cerut acelaşi semn, el se
atribuia aceleia a cărei cerere a fost mai
întâi înregistrată. Semnele nu puteau W
aşezate decât în fruntea listei - We la
mijloc, în dreapta sau în stânga ei - şi
numai în spaţiul care rămânea liber între
marginea de sus a pătratului şi primul
nume de candidat.

Legea electorală din martie 1926 a
fost aplicată până în momentul instalării
dictaturii carliste, în februarie 1938, fără
a W modiWcată.

~n 1929 semnele se modi>c[
din nou

În ceea ce priveşte semnele
electorale, o modiWcare intervine în
domeniul alegerilor locale, prin legea
administrativă promulgată în 3 august
1929, sub guvernarea naţional-ţărănistă.
ModiWcarea consta în aceea că vechea
reglementare, conform căreia la alegerile
comunale şi judeţene cei care depuneau
liste de candidaţi aveau obligaţia de a
declara un semn format dintr-un număr
de puncte negre sau de bare negre, este
înlocuită cu posibilitatea celor care
candidau de a-şi alege un semn electoral
format We dintr-o Wgură geometrică, We
dintr-un obiect material, dar care să nu
acopere un spaţiu graWc mai mare de 1
cmp<

*Una circumferinţă - P. N. Ţ.> *Două
circumferinţe concentrice - P. Ţ.> *Una
circumferinţă tăiată de un diametru
orizontal - Sfatul Negustoresc> *Un
unghiu drept - P. Ţ. şi al armoniei sociale>
*Un triunghi - P. S. D.> *Una linie
orizontală - L. A. N. C.> *Două linii tăiate
formând între ele două unghiuri ascuţite
şi două obtuze - Partidul Maghiar> *Trei
linii tăiate între ele - Partidul Poporului>
*Un patrulater -Uniunea cetăţenească>
*Una linie frântă - Gruparea liberală
independentă Ialomiţa> *Una linie
spirală - Blocul Cetăţenesc pentru
mântuirea ţării> *Una semicircumferinţă
tăiată la mijloc de o linie verticală -
Partidul Socialist Unitar< *Una linie
verticală tăiată la capete de câte una
scurtă, orizontală - P. N. L.> *Două
circumferinţe lipite, tăiate Wecare de câte
un diametru vertical - Partidul
Ucrainean> *Una linie verticală având la
capete câte un arc de circumferinţă - Liga

Cooperaţiei> *Trei linii paralele verticale
- P. N. L.> *Două arcuri mici convexe
legate la mijloc printr-o linie orizontală
- Partidul Evreiesc> *Trei linii paralele
tăiate de o linie oblică trasă de la dreapta
la stânga - Partidul German> *Un pătrat
mic într-un pătrat mai mare - Partidul
Naţional Democrat> *Una circumferinţă
tăiată de două diametre perpendiculare
- P. Ţ. Radical> *Două unghiuri ascuţite
adiacente - P. Naţional Polon din jud.
Bălţi> *Trei linii paralele orizontale tăiate

de trei linii paralele verticale - Gruparea
C. Z. Codreanu> *Un romb - Partidul
Liberal Democrat> *Două triunghiuri
formate prin întretăierea a două linii -
Partidul Conservator> *Un pătrat tăiat
de două diagonale - Uniunea Agrară> *O
linie orizontală având la Wecare capăt
câte o linie verticală - Uniunea Patriotică>
*Patru linii orizontale - Partidul Socialist>
*Două pătrate lipite - Partidul Ţărănist
Democrat> *Două puncte într-o
circumferinţă - Partidul Naţional-Agrar

(Octavian Goga). Semnele electorale
atribuite de Comisia Centrală Electorală
din 1926 până în noiembrie 1937 –
completează lista din dosarul 7/1936>
*Una linie orizontală - P. N. Creştin>
*Două linii paralele orizontale - Frontul
Plugarilor Semnele electorale ale
partidelor politice în perioada
interbelică> *O linie orizontală având la
capete 2 linii întretăiate - Liga Naţională
Corporatistă - M. Manoilescu> *Partidul
“Totul pentru Ţară” - preşedinte Ing. G.
Clime> *Un triunghi cu trei puncte în
interior - Partidul Poporului German>
*Două cercuri concentrice cu un punct
la mijloc - Frontul Românesc.

La alegerile din 1931, `n Satu
Mare au fost candida\i din
numai 8 partide

Dintr-un buletion de vot datat din
1931 aX[m c[ la Biroul Electoral
Jude\ean s-au `nregistrat urm[toarele
candidaturi<

- PNL (semn< o linie vertical[
groas[)< dr. Alexandru Vaida-Voievod>
dr. Valeriu Roman> Romul D. Ciontea.

- Partidul Maghiar (un “x” a;ezat
orizontal)< dr. Gheorghe Bethlen> dr.
Gheorghe Parecz> dr. Andrei Kis> dr. Iosif
Trevli> Alexandru Kovacs.

- Partidul Na\ional Agrar (un patrat
gros cu dou[ puncte a;ezate orizontal `n
interior)< dr. Victor Silaghi> Alexandru
:uta> Adrian Bandiciu> Ioan Danciu>
Titus Bili\iu.

- Partidul |[r[nesc Radical (un cerc
cu o cruce `n el)< Nicolae (Nunuca) N.
Protopopescu> Ambrozie Nicoar[> Emil
Brehai\a> Gheorghe Giurgea> Vasile
Donca.

- PN|CD (un cerc gol)< Mihai
Popovici> dr. Titu Demian> dr. Gavril
O;ianu> Iuliu Nicoar[> dr. Victor Marcu>
dr. :tefan Anderco.

- Partidul Popular German (un
triunghi echilateral cu trei puncte `n
interior)< Iosif Schönbrun> Simeon
Schlegel> Iosif Komanschek> Ioan Huber>
Andrei Schwartzkopf> dr. Frideric
Klinger.

- Partidul Na\ional Cre;tin (0 linie
groas[ orizontal[)< dr. Ilie C. Barbul>
Dumitru D. Alexandru> Nicolae B]rsan>
Vasile Pomian> Gavril Buteanu> dr.
Nicolae E. Barbul.

- Partidul Social Democrat (un
triunghi echilateral gol)< Constantin Titel
Petrescu> dr. Ioan Gergely> Romulus
Botociu> :tefan Nagy> Iosif Kühn>
Alexandru Vany.

În timpul campaniei electorale din
1920, agenţii electorali ţărănişti fredonau
şi scandau versuri de genul< „Câte stele
sunt pe cer,/ Pân’ la ziuă toate pier,/ Dar
eu cu secera mea,/ Fac la pâine cât oi
vrea!”. Unele dintre manifestele
electorale difuzate de ţărănişti în lumea
satelor cuprindeau, alături de principiile
propagandistice ale partidului, şi poezii
de genul< „Voi ţărani, voi harnici fraţi/
Numai secera votaţi/ De nevoi
mântuitoare/ Şi pământ sub sfântul
soare/ Voi ţărani veniţi cu noi/ N-
ascultaţi de cei ciocoi/ Şi nici de slugarii
lor/ De coadele de topor/ Cine vrea
dreptate-n ţară/ Secera votează iar/ Cine-
n ţară vrea lumină/ Lângă seceră să vină/
Tot ce-i suXet voinicesc/ E-n Partidul
Ţărănesc”64.

Semnele electorale au fost folosite
pentru ultima dată în timpul alegerilor
parlamentare din decembrie 1937.
Constituţia carlistă din februarie 1938 şi
noua lege electorală din mai 1939 nu mai
conţineau nicio reglementare în ceea
priveşte folosirea în alegeri a semnelor
electorale.

Mihai G.
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Eugen Kovacs, primarul din
Carei, a fost un copil cuminte

Amintirile noastre din co-
pil[rie continu[ cu un primar, de
aceast[ dat[ cu Eugen Kovacs,
edilul ;ef al municipiului Carei.
Eugen Kovacs este o persoan[ cu
care mereu po\i s[ poveste;ti ceva
;i care mereu reu;e;te s[ `\i
desprind[ un z]mbet.

Chiar ;i la ;edin\ele de Consiliu
Local, unde de multe ori atmosfera este
relativ tensionat[ ;i protocolar[, Eugen
Kovacs reu;e;te s[ fac[ haz de necaz ;i
s[ arunce c]te o pastil[ care nu are cum
s[ nu te fac[ s[ r]zi. La fel de jovial a
acceptat propunerea noastr[ de a-;i
povesti amintirile din copil[rie ;i, `n
ciuda programului s[u `nc[rcat ;i-a
f[cut timp ;i pentru a se `ntoarce
al[turi de noi `n trecut, c]nd era doar
un copil.

- C]nd ;i unde
v-a\i n[scut?

- M-am n[scut `n 1 ianuarie 1957,
`n localitatea Asuaju de Sus, din jude\ul
Maramure;. Am o sor[, Eva, cu 4 ani
mai mic[ dec]t mine. Eu sunt al treilea
b[iat care s-a n[scut `n familie, dar din
nefericire ceilalţi doi au murit dup[
na;tere. Eu m-am n[scut la ;apte luni.

- Cum v[ aminti\i strada
pe care a\i copil[rit?

- Am copil[rit `n Berindan,
comuna Odoreu ;i am crescut l]ng[
digul Some;ului. Am amintiri foarte
frumoase din acea perioad[ a vie\ii
mele, iar locurile `n care am copil[rit
vor ocupa mereu un loc aparte `n
suXetul meu. Cum `n apropiere de
zona `n care am crescut trecea
Some;ul, `mi amintesc cum vara
f[ceam baie `n r]u, spre marea
`ngrijorare a mamei mele. Nici iarna
nu trecea f[r[ ca noi s[ ne apropiem
de Some;. C]t era ziua de lung[ ne
d[deam cu sania pe dig.

- La ce meserie visa\i?

- ~mi doream din tot suXetul s[
devin `nv[\[tor. Am mo;tenit
dragostea pentru carte de la mama
mea. Mama mea a fost croitoreas[, dar
a f[cut doi ani Liceul Pedagogic din
Satu Mare. Spre necazul ei `ns[,
bunicul meu nu a l[sat-o s[ mearg[ `n
continuare la ;coal[, dar dragostea
pentru carte nu i-a trecut, ba mai mult,
mi-a insuXat-o mie. Prin urmare, `mi
pl[cea foarte mult s[ citesc. Toate
volumele pe care le g[seam `n
biblioteci, romane, c[r\i de aventuri,
orice `mi pica `n m]n[.

- Cum v-a\i caracteriza
ca ;i copil?

- Am fost un copil cuminte, lini;tit,
dar la ;coal[ înv[\am mai mult
materiile care-mi pl[ceau, iar acestea
erau matematica, Wzica ;i literatura.
Nu am fost o familie s[rac[, dar cu
to\ii munceam foarte mult. ~n 1970, la
inunda\ii, familia mea a fost extrem
de afectat[ de aceast[ catastrof[. Apele
`nvolburate ne-au luat casa, a;a c[ ne-
am construit una nou[, la Odoreu.
Faimoasa “sistematizare” nu a l[sat
oamenii s[-;i reconstruiasc[ locuin\ele
`n Berindan, M[rtine;ti, Eteni ;i
V]n[tore;ti, ci a `nghesuit pe toat[

lumea în Odoreu.

- Povesti\i-ne
o n[zb]tie pe care
v-o aminti\i.

- Nu prea am f[cut n[zb]tii,
sau cel pu\in nu `mi amintesc,
pentru c[ mama m[ \inea foarte
din scurt. Mai primeam b[taie
pentru b[ile f[cute `n Some;, cu toate
c[ nu recuno;team acest lucru `n fa\a
mamei mele, dar ea `;i d[dea seama
unde mi-am petrecut ziua. Se vedea pe
pielea mea uscat[ ;i zg]riat[ de
buruieni.

- Ce pasiuni avea\i
`n copil[rie?

- ~mi pl[cea foarte mult s[ citesc ;i
`mi plăceau Wzica, matematica,
literatura ;i istoria. ~nv[\am `ns[ `n
salturi, mai precis dac[ luam o not[
mare, o perioad[ nu m[ omoram cu
studiul. ~mi f[ceam zilnic toate temele
dar nu m[ preocupam s[ aprofundez
studiul, dec]t dac[ ;tiam c[ urmeaz[
s[ Wu ascultat sau dac[ aveam o not[
mic[ ;i ;tiam c[ trebuie s[ `mi
`mbun[t[\esc situa\ia ;colar[. Eram
printre cei buni la carte, dar nu eram
printre primii trei. O alt[ pasiune a
mea era fotbalul.

- Ce ;coli a\i urmat?

- Clasele I-IV le-am urmat la
Berindan, iar V-VIII la Odoreu. Apoi,
c]nd mi-a venit vremea pentru liceu
am mers la Satu Mare. Am fost prima

promo\ie a Liceului Forestier - 5 ani
proWlul tâmplar de mobilă ;i articole
tehnice. Am ajuns la acest liceu din
`nt]mplare. Un coleg a mers acolo ;i
am decis s[ `l urmez ;i eu, dar `n scurt
timp am ajuns s[ `ndr[gesc foarte tare
meseria prelucr[rii lemnului. Dup[
absolvirea liceului am urmat
Facultatea de Industrializarea
Lemnului din Braşov, facultate pe care
acum o termin[ ;i Wul meu, Robi.
Chiar dup[ ce termin[m cu acest
interviu (n.r. joi), pornesc spre Bra;ov,
s[ particip la cursul festiv al Wului meu.

- Cum v[ aminti\i via\a
de student?

- A fost cea mai frumoasă perioad[
din viaţa mea. Am stat `n camera de
c[min al[turi de al\i cinci s[tm[reni,
to\i absolven\i ai Liceului Forestier, a;a
c[ eram prieteni foarte buni. Nu voi
uita niciodat[ excursiile pe care le-am
f[cut `n perioada studen\iei, `n mun\ii
Bucegi ;i `n mun\ii F[g[ra;.

- C]nd ;i de ce a\i intrat
`n politic[?

- ~n politic[ am intrat tot
`nt]mpl[tor, cu toate c[ `ntotdeauna

am avut un interes pentru acest
domeniu. Unul dintre cei care au
avut o contribu\ie la integrarea
mea `n politic[ a fost chiar
actualul viceprimar al Careiului,
Keizer Ludovic. Cu toate acestea,
trebuie s[ spun c[ eu nu vreau s[
fac politic[, ci administraţie. ~mi
place s[ lucrez cu oameni ;i
pentru oameni, iar munca de
primar ;i tot ceea ce implic[ ea
chiar m[ pasioneaz[.

Laura Micovschi
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P[rintele martir Victor Fanea
a fost celebrat la Bixad

La Vama s-a inaugurat
un Centru de documentare-informare

:coala cu clasele I-VIII din Vama
este frecventat[ de 334 de elevi, iar
gr[dini\a cu program normal din
localitate are 115 pre;colari, `mp[r\i\i
`n 6 grupe, pe sec\ia rom]n[ ;i
maghiar[. Zilele trecute, pe c]nd ne
aXam `n localitate, am discutat cu
directorul adjunct al institu\iei de
`nv[\[m]nt, |iproc Ildiko, vizavi de
activit[\ile ;colare ;i proiectele de viitor
pentru aceast[ unitate ;colar[.

“:i din localitatea Vama sunt destul
de multe persoane plecate la munc[ `n
str[in[tate, astfel c[ `n momentul de
fa\[ avem `n jur de 60 de elevi cu unul
sau chiar ambii p[rin\i pleca\i peste
hotare. Este o problem[ pe care o
consider[m foarte sup[r[toare pentru
copil. La ;coal[ noi `ncerc[m s[ le
`nlocuim dragostea de p[rinte prin
activit[\ile pe care le facem cu ei, dar

suXete;te copiii sunt atin;i. Tocmai
din acest motiv, c]nd am reabilitat
;coala anul trecut, am amenajat un
cabinet de consiliere psiho-peda-
gogic[, `n care psihologul institu\iei
discut[ cu copiii problem[.

La absolvirea :colii cu clasele I-
VIII Vama, to\i elevii no;tri merg mai
departe la licee sau colegii tehnice, `n
Satu Mare, Negre;ti - Oa; sau Livada.
Niciun copil nu r[m]ne cu opt clase.
La ;coal[ avem cadre caliWcate, un
num[r de 34 de profesori, iar elevii
care au nevoie de ajutor suplimentar
la lec\ii, la teme, beneWciaz[ de
consulta\ii dup[ orele de curs. Recent,
la ;coal[ a fost inaugurat Centrul de
documentare - informare, docu-
mentarist Wind profesoara de
matematic[ Ileana |una;. Centrul este
destinat lec\iilor interactive, studiului

;i este dotat la standardele europene”.
Dup[ cum ne spunea interlo-

cutoarea, ;coala a fost reabilitat[ anul
trecut. ~n momentul de fa\[ se fac
demersurile pentru construirea unei
gr[dini\e `n localitatea Vama, av]nd `n
vedere c[ cl[direa `n care func\ioneaz[
institu\ia de `nv[\[m]nt pre;colar a
fost retrocedat[ Bisericii Greco -
Catolice, care percepe o chirie de 250
lei lunar pentru spa\iu gr[dini\ei.
Directoarea adjunct[ ne-a m[rturisit
c[ “de;i cl[direa `n care func\ioneaz[
gr[dini\a nu este `ntr-o stare foarte
bun[, se pl[tesc prea mul\i bani pe
chirie.

Astfel, am f[cut studiul de
fezabilitate ;i studiile geobezice ;i vom
depune proiectul pentru a construi o
gr[dini\[“.

Ioana Pop Vladimirescu

Sărbătoarea creştinească
„Înălţarea Domnului” a avut
pentru credincioşii din Bixad o
semni>ca\ie aparte. Cu acest prilej
s-a o>ciat o slujbă de pomenire în
memoria preotului martir Victor
Fanea, cel care a murit în 1960 în
lagărul de muncă silnică de la
Periprava, în Deltă.

Cu câteva zile înainte, o delega\ie de
credincioşi din Bixad a efectuat la
ini\iativa dăruitului dascăl Iacob Pop
un pelerinaj la Periprava în jude\ul
Tulcea, locul unde-şi doarme somnul
de veci preotul Victor Fanea. Din
delegaţia bixădeană au făcut parte<
preotul paroh Vasile Tămaş,
viceprimarul comunei Vasile Pop,
directorul căminului cultural Mihai
Zele, consilieri locali şi credincioşi,
cărora li s-au alăturat copiii lui Victor
Fanea. De-a lungul întregului traseu,
pioasa delega\ie s-a recules la toate
mormintele eroilor aXate de-a lungul
\ării.

Ajunşi la Periprava, oşenii s-au
recules în cimitirul anonim unde
odihneşte părintele Victor Fanea, într-
un mormânt neştiut alături de alte sute
de martiri. Ei s-au întors din lungul lor
pelerinaj cu \ărână luată din acest
cimitir. În biserica greco-catolică din
Bixad devenită neîncăpătoare a celebrat
slujba de pomenire vicarul episcopal
greco-catolic al Maramureşului şi
Sătmarului, Simion Ilieş, alături de
protopopul Oaşului, Iacob Feher,
înso\it de un sobor de preoţi. La
manifestare a fost prezent scriitorul şi
gazetarul Iosif |iproc, cel care în urmă
cu un an şi-a lansat tot în această
biserică o carte - document, „Preotul
Victor Fanea, Martirul din Bixad”,
zguduitoare mărturie despre suferin\ele
pe care le-a îndurat părintele martir.
Dascălul Iacob Pop, fermentul viu al
acestor manifestări, a \inut să-i
mul\umească lui |iproc pentru efortul
exemplar de a aduce la lumină o pagină
dureroasă din istoria recentă a bisericii
greco-catolice. Personalitatea solară a

părintelui Fanea a fost evocată în
cuvinte calde dar şi pline de dureroasă
aducere aminte de către vicarul
episcopal Simion Ilieş, protopopul
Iacob Feher, dascălul Iacob Pop,
Directorul Centrului de Crea\ie Satu
Mare, scriitorul Felician Pop, autorul
prefaţei cărţii, Wica lui Victor Fanea,
Corina Slobodniuc, primarul comunei
Bixad, Vasile Tătar şi preotul paroh
Vasile Tămaş.

La Monumentul Eroilor situat în
fa\a bisericii s-au depus coroane de Xori
şi s-a oWciat un Te Deum în memoria
părintelui Victor Fanea dar şi a tuturor
eroilor care s-au jertWt în vreme, pentru
neam, credinţă şi \ară. A fost o at-
mosferă înăl\ătoare iar micul sicriu în
care a fost adus pământ în cimitirul de
la Periprava a fost primit cu venera\ie
de mul\imea credincioşilor.

Gestul se constituie într-o
pildă de jertfă şi omagiu

Gestul autorită\ilor locale din Bixad
care la ini\iativa dascălului Iacob Pop au
efectuat acest lung pelerinaj până în
celălalt capăt al ţării la Periprava, se
constituie într-o pildă de jertfă şi
omagiu aduse unuia dintre oamenii
exemplari ai Oaşului, cel care a fost
părintele Victor Fanea.

Anul acesta se împlinesc 90 de ani
de la naşterea părintelui martir şi 49 de
la înveşnicirea sa. Chiar dacă a trecut
atâta vreme, bixădenii au dovedit că
ştiu să-şi cinstească eroii pentru că, fără
îndoială, preotul Victor Fanea prin
martiriul său este un erou al neamului
său şi al nezdruncinatei sale credin\e.

Robert Laszlo

Directorul adjunct, Ildiko |iproc

:coala din Lip[u
a organizat concursul

“Biomate”
Zilele trecute, `n cadrul par-

teneriatului `ncheiat `ntre ;colile Lip[u,
Culciu ;i P[ule;ti, profesorii Ionela Pop
;i Florin Turturean au organizat un
concurs interdisciplinar intitulat
“Biomate”. Gazda competi\iei a fost
institu\ia de `nv[\[m]nt din Lip[u.
Echipele din cele trei ;coli au avut de
trecut prin zece probe, Wind testa\i dac[
au diverse abilit[\i. :colarii au avut de
rezolvat rebusuri, anagrame, au avut de
g[sit solu\ia la diverse probleme
distractive, au reconstituit puzzle-uri, au
dezlegat mesaje cifrate, iar ultima probă
le-a testat ;i imagina\ia ;i creativitatea.
Elevii au realizat un desen pe tema “În
atlasul meu a apărut o nouă \ară,
Biomatematica”. :i, pentru ca povestea
s[ We c]t mai frumoas[, elevii au dat fr]u
liber imagina\iei, pun]nd pe h]rtie o
povestioar[ cu originile acestei \[ri. În
Wnalul competi\iei, to\i copiii au ie;it
`nving[tori, Wind premia\i ;i bucur]ndu-
se de o petrecere cu muzic[, r[coritoare
;i dulciuri.

Ioana Pop
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Sharon Stone a f[cut
senza\ie la Cannes

Castelul Pele;, aruncat în aer
în filmul “Fra\ii Bloom”

Giorgio Armani
se reface

dup[ hepatit[

Creatorul de modă italian a anun\at că
a fost bolnav de hepatită, însă în prezent
este în convalescen\ă, se simte bine ;i speră
să se vindece complet. Celebrul designer
în vârstă de 74 de ani a declarat într-un
comunicat că a decis să pună capăt
specula\iilor, după ce presa interna\ională
a manifestat în ultimele zile un interes
deosebit în legătură cu starea lui de
sănătate. “Am fost bolnav, într-adevăr, de
hepatită, care cu siguran\ă nu este o boală
rară. Cu toate acestea, este o maladie care
impune mai mult timp pentru o vindecare
completă”, a declarat Armani.

Cel care are mul\i admiratori printre

celebrită\i a adăugat că în prezent se simte
bine ;i că Wrma pe care o conduce a
continuat să aibă “un regim normal de
activitate, ca de obicei”. “Nu mi-am părăsit
atribu\iile artistice ;i nici pe cele de
conducere. Ca urmare, nu a existat nicio
delegare de autoritate către vreunul dintre
directorii mei, iar întreaga companie
lucrează în continuare cu energia ei
obi;nuită”, a explicat Giorgio Armani.

Designerul urmează să `;i prezinte
următoarele colec\ii masculine pentru
brandurile Giorgio Armani ;i Emporio
Armani în luna iunie, la Săptămâna modei
de la Milano.

Mel Gibson
a confirmat c[
va fi tat[ pentru

a opta oar[
Artistul care este în proces de divor\

cu so\ia sa, după o căsnicie care a durat 28
de ani, a conWrmat că va W tată pentru a
opta oară, iubita sa, Oksana Grigorieva,
Wind însărcinată. “Este adevărat”, a spus
Gibson, invitat luni seară la “_e Tonight
Show With Jay Leno”, după ce gazda
emisiunii TV l-a rugat să conWrme dacă
specula\iile privind faptul că iubita sa,
cântăreaţa ucraineană de operă Oksana
Grigorieva, este însărcinată. ~ntrebat de
Leno dacă a aXat sexul viitorului copil,
actorul în vârstă de 53 de ani a răspuns
glumind< “Va W un om, cred”.

Site-urile de ;tiri mondene indică
faptul că acest copil se va na;te în toamnă.
Gibson a părut să respingă ideea unei
eventuale căsătorii, spunând< “Cine ar
face-o de două ori?”.

De asemenea, actorul îmbrăcat în
jean;i, un sacou albastru ;i o căma;ă albă,
a părut a avea o viziune WlosoWcă asupra
divor\ul său< “Mi-am «masacrat» căsnicia”.
Gibson i-a mai spus lui Leno că a
cunoscut-o pe Grigorieva, în vârstă de 39
de ani, după ce aceasta a semnat un
contract cu casa lui de produc\ie, Icon
Records. Cei doi au apărut pentru prima
dată împreună în public luna trecută, la o
proiec\ie specială a Wlmului “X-Men de la
Origini< Wolverine”, care a avut loc la Los
Angeles. Gibson este catolic practicant, a
fost crescut în Australia ;i în anii ‘90 a fost
unul dintre cei mai populari ;i mai bine
plăti\i actori din lume. El a c];tigat două
premii Oscar, la categoriile “cel mai bun
regizor“ ;i “cel mai bun Wlm”, în 1995, cu
pelicula “Braveheart - Inimă neînfricată”.

Dacă până la momentul apari\iei
sale pe covor Angelina Jolie atrăsese
toate privirile cu o rochie care îi
puneau în eviden\ă picioarele lungi ;i

sub\iri, \inuta lui Sharon, o rochie
foarte îndrăznea\ă, a atras instanta-
neu privirile asupra formei sale ex-
celente.

De;i are 51 de ani, Stone a \inut
să demonstreze că arată încă extrem
de sexi, aleg]nd o crea\ie Balmain, cu
fust[ foarte scurt[ ;i tren[.

Rachel Weisz, Adrien Brody ;i
Mark RuYalo, cele trei vedete care
interpretează rolurile principale din
comedia excentrică “Fra\ii Bloom”, dar
;i echipa tehnică a lungmetrajului, au
venit în România ;i au Wlmat în zone
de lângă Sinaia, Comarnic ;i `n

Bucure;ti. De asemenea, o scenă
importantă a produc\iei a fost realizată
la Cazinoul din Constan\a.

România le-a oferit cinea;tilor o
serie de locuri-cheie. Printre acestea
se numără Castelul Pele;, care are o
structură neorenascentistă complicată

;i este localizat în inima Carpa\ilor.
Castelul a fost construit la sfâr;itul
secolului al XIX-lea de Regele Carol I
al României ca o rezerva\ie de
vânătoare ;i re;edin\ă de vară a
monarhului.

Castelul a devenit în Wlm casa din

New Jersey a lui Penelope, tânăra
miliardară interpretată de Rachel
Weisz. “E ceva unic ;i ne-am gândit că
exprimă perfect excentricitatea lui
Penelope”, a declarat Wendy Japhet,
producătoarea Wlmului, `n leg[tur[ cu
alegerea castelului din Rom]nia.




