
Britanicii, mai
inteligen\i ca francezii

Mai seducători, mai sexy ;i mai elegan\i,
dar mai pu\in inteligen\i. Aceasta este părerea
britanicilor care trăiesc în Hexagon despre
francezi, potrivit unui sondaj realizat pentru
revista anglofonă "ae French Paper".

71% dintre cei 1000 de britanici chestiona\i
sus\in că fran\uzoaicele sunt mai sexy decât
englezoaicele, 56% spun că sunt mai
seducătoare, iar 66% că sunt mai bine
îmbrăcate.

Nancy Reagan, sfidat[
de Obama

Despre via\[ ;i teatru
cu Dorina Neme;

Dorina Neme; e din Cluj ;i s-a n[scut aproape de na;terea
unui nou an, `n data de 30 decembrie 1984. De doi ani face parte
din echipa Teatrului de Nord din Satu Mare, timp `n care a jucat
`n mai multe spectacole ;i s-a f[cut remarcat[ `n cel pu\in dou[
din acestea< “Gai\ele” `n stagiunea trecut[ ;i “Visul unei nop\i
de iarn[” `n stagiunea curent[. Am stat de vorb[ cu ea zilele
trecute despre art[, via\[, teatru, dar ;i despre copil[rie.

AZat recent `n Viile Satu Mare, la invita\ia amicului s[u Iosif Pap, Aurelian Neac;u a prezentat
c]teva aspecte privind v]n[torile la care a participat Nicolae Ceau;escu `ncep]nd de prin anii 1962.
Informa\iile prezentate vin s[ demitiYce unele aspecte folosite de televiziuni ;i de ziare pentru a
`nf[\i;a un Ceau;escu monstruos, dispus s[ fac[ m[cel `n r]ndul necuv]nt[toarelor.

de

Fosta primă doamnă Nancy Reagan a declarat săptămâna
aceasta că pre;edintele Barack Obama a sYdat-o ;i, în altă
ordine de idei, a mărturisit că încă vede staYa so\ului ei
Ronald Reagan. Nancy Reagan a spus, pentru Vanity Fair, că
Obama a ratat o ocazie când nu a invitat-o la o ceremonie
din martie privitoare la cercetările în baza celulelor stem.
Pre;edintele a prezentat ulterior scuze pentru această scăpare.

“M-a; Y dus, de;i ;ti\i că nu-mi place să călătoresc”, a spus
Reagan, în vârstă de 87 de ani, sus\inătoare a cercetărilor cu
celule stem.

Aurelian Neac;u a organizat partidele
de v]n[toare ale lui Nicolae Ceau;escu

PAGINA 2 PSD, PDL ;i PNL se vor supraveghea reciproc la alegeri

C[lin Popescu T[riceanu, fostul
premier al Rom]niei

Teodor Mele;canu, senator PNL Laszlo Tokes, primul candidat
de pe lista Alian\ei Maghiare

Crin Antonescu, pre;edintele
PNL

Varujan Vosganian,
vicepre;edintele Uniunii Scriitorilor

Sta\iunea Hajduszoboszlo,
o comoar[ fierbinte a p[m]ntului

Situat[ la aproximativ 140 de kilometri de Satu Mare pe ruta Satu Mare - Debrecen,
sta\iunea Hajduszoboszlo este cel mai mare complex balnear din Europa.

În anul 1925 în Hajduszoboszlo, în urma forării de adâncime, a izbucnit din p[mânt de
la aproximativ 1.110 metri apă termală de 75°C. În urma analizelor s-a constatat că apa termală
conţine iod, brom, sare iodată, carbonat de hidrogen. Analizele au arătat că apa conţine
bitumen şi ostrogen, precum şi diferiţi indicatori radioactivi cum ar Y< titan, vanadiu, cupru,
zinc, argint, stronţiu, bariu şi plumb. Propriet[\ile acestei ape o recomand[ `n afec\iuni ca
poliartrită, artrite, spondiloză, nevralgii, neurite, tratamente ale paraliziilor rezultate `n urma
hemoragiilor cerebrale sau alte tipuri de paralizii, cure suplimentare ale traumatismelor
provenite din accidente, fracturi, unele forme ale arterosclerozei etc.

Artistul Damien Hirst i-a
“jupuit” fa\a lui Kate Moss

Celebrul artist britanic i-a “jupuit” fa\a top
modelului pentru fotograYa de copertă a revistei
americane de artă „Tar”, informează femaleYrst.
co.uk. Excentricul pictor, sculptor ;i restaurator
;i-a imaginat, pentru coperta prestigioasei reviste,
cum ar arăta fa\a manechinei dacă ar avea jumătate
din piele jupuită. De asemenea, lui Moss îi sunt
dedicate, în interiorul revistei, încă ;apte
pagini, ce cuprind un eseu semnat de
autorul american James Frey.

~n ultima lun[ turismul electoral a
adus `n majoritatea jude\elor o serie de
personalit[\i. Satu Mare nu a f[cut
excep\ie. Ba dimpotriv[. S[tm[renii au
avut ocazia s[-i cunoasc[ personal pe o
parte dintre cei ce `i guverneaz[ sau i-au

guvernat. Au trecut prin Satu Mare<
pre;edintele Traian B[sescu, pre;edintele
Senatului, Mircea Geoan[, fostul prim
ministru C[lin Popescu T[riceanu,
mini;trii ;i fo;tii mini;tri Varujan
Vosganian, Teodor Mele;canu, Ludovic

Orban, Crinu\a Dumitrean, Corina
Cre\u, Ecaterina Andronescu, Laszlo
Tokes. Au vizitat Satu Mare candida\ii
preziden\iali Crin Antonescu ;i Principele
Radu, precum ;i o serie de personalit[\i
neimplicate politic. PAGINILE 6,7

Personalit[\i `n trecere
prin jude\ul Satu MareTraian B[sescu, pre;edintele \[rii Mircea Geoan[, pre;edintele PSD

Crinu\a Dumitrean, candidat PD-L Corina Cre\u, europarlamentar Ecaterina Andronescu, ministrul
Educa\iei
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Anul VII Nr. 339 Se distribuie `mpreun[ cu Informa\ia Zilei

Puţine documente scrise avem despre
românii din părţile sătmărene. De aceea sunt
rare prilejurile când putem vorbi despre
sărbătorirea bicentenarului naşterii unei
personalităţi a locurilor. Avem fericitul prilej
de a vă înfăţişa biograYa unui păstor spiritual
care a îndrumat paşii românilor din Odoreu
vreme de peste o jumătate de veac, adăugând
aici şi anii între care a funcţionat în părţile
oşeneşti. PAGINA 8

Preotul Ioan Pop, slujitor
în p[r\ile s[tm[rene

Duminic[ 7 iunie 2009

Zilele trecute, Muzeul Jude\ean Satu Mare
a g[zduit serbarea de Ynal de an ;colar a grupei
preg[titoare de la Gr[dini\a cu Program
Prelungit nr. 33. A fost o serbare de adio,
intitulat[ sugestiv “Serbarea copil[riei”, pentru
c[ pre;colarii de acum sunt de la toamn[
boboceii clasei I. Costuma\i ca ni;te vrednici
absolven\i de gr[dini\[, cu medalion `n piept,
prichindeii de-acum mari, au deschis serbarea
cu un montaj de poezii ;i c]ntecele.
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Sute de copii au spus adio
gr[dini\ei
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Luni Miercuri

Egalitate în sondaje între PSD ;i PDL
la alegerile europarlamentare. Ca
urmare partidele sunt obligate s[ trag[
tare pe ultima sut[ de metri a campaniei
electorale. La întrebarea “Cu cine
inten\iona\i să vota\i la alegerile
europarlamentare de pe 7 iunie?”, 31%
dintre cei intervieva\i au răspuns Alian\a
PSD+PC ;i tot 31% au răspuns PDL.
Urmeaz[ PNL, care înregistrează o
cre;tere de peste 2% fa\ă de luna trecută
;i contorizează 20,2% din inten\iile de
vot. UDMR se situează pe locul următor,
cu 6,8%, PRM - 5,9%. Elena Băsescu -
3,9%, PN|CD ar primi doar 0,9% din
voturi.

PDL ar primi mai multe voturi în
mediul urban, 33,4%, în vreme ce
Alian\a PSD+PC ar înregistra cele mai
multe voturi în mediul rural, 35,2%. În
func\ie de categoriile de vârstă, tinerii
între 18 ;i 34 de ani ar vota în majoritate
PDL. La fel ar proceda ;i votan\ii cu
vârste cuprinse între 35 ;i 49 de ani.

Persoanele între 50 ;i 64 de ani ar vota
majoritar cu PSD. La fel se întâmplă ;i
în cazul alegătorilor de peste 65 de ani.
Studiul a fost realizat în perioada 29 - 31
mai, pe un e;antion de 12.283 de
persoane. Eroarea maximă admisă este
de 1,5%.

PSD preg[te;te
o contrareplic[ la PDL

Ministrul Ynan\elor, Gheroghe
Pogea este noul inamic nedeclarat al
PSD. Tergiversarea numirilor la
serviciile deconcentrate sau numirea în
urma unor concursuri a unor democrat-
liberali în locurile destinate ini\ial social-
democra\ilor, conform în\elegerilor din
coali\ie, a provocat nervozitate în
Kisele[ în ultimele zile.

Conform surselor citate, în PSD se
vorbe;te deja de o contrareplică la
nivelul ministerelor conduse de propriii
mini;tri ca metodă de avertizare a

colegilor din PDL.

PDL acuza preventiv turismul
electoral

Vicepre;edintele PDL Gheorghe
Flutur a anun\at luni că democrat-
liberalii vor monitoriza preventiv
desfă;urarea procesului electoral de la 7
iunie pentru a preîntâmpina orice
tentativă de fraudă, în special în cazurile
de turism electoral. Gheorghe Flutur a
anun\at că militan\ii PDL vor
monitoriza desfă;urarea alegerilor de
duminică ;i vor depune sesizări la
birourile electorale jude\ene în cazul în
care vor Y semnalate tentative de vot
multiplu sub forma turismului electoral.
“Noi dorim să prevenim astfel de
incidente ;i dorim să atragem aten\ia
asupra rigorilor legii”, a spus, luni,
Flutur, făcând referire la Ordonan\a de
Urgen\ă prin care se inten\ionează
împiedicarea votului multiplu.

Mar\i

Senatorul PSD Alexandru Mazăre a
declarat mar\i că multe Yliale ale
partidului sunt nemul\umite de
protocolul de guvernare ;i că, după
alegerile europarlamentare, conducerea
PSD s-ar putea reuni la Constan\a, unde
să decidă dacă va rupe sau nu protocolul
cu PDL.

“Peste 30-40% din numărul Ylialelor
sunt nemul\umite de protocol” ;i sunt
hot[r]te s[-l rup[, a spus Alexandru
Mazăre,careaprecizatcăaceastăsitua\ie
a fost descoperită luni, când a avut loc o
teleconferin\ă a Ylialelor PSD cu
conducereacentrală, lacareauparticipat
;ipre;edinteleMirceaGeoană,secretarul
general interimar Valeriu Zgonea,
mini;trii PSD, precum ;i, de la nivelul
jude\elor, to\i parlamentarii, respon-
sabiliidecampanieelectorală,pre;edin\ii
de Consilii Jude\ene ;i pre;edin\ii de
Yliale.

“Am constatat că situa\ia de la
Constan\a nu este singulară ;i sunt
multe, multe jude\e care sunt în pragul
de a rupe acest protocol. La două-
trei jude\e venea câte un pre;edinte de
Ylială ;i spunea< «domnule pre;edinte
Geoană, vă spunem că aici la noi, aici, în

jude\ colaborarea cu PDL decurge
perfect, suntem pe puncul de a rupe
protocolul». E vorba de Gorj, Bistri\a,
Vaslui,Mehedin\i,Dâmbovi\a.Dacăstau
să mă gândesc, sunt mai multe jude\e în
care protocolul nu func\ionează decât
cele în care func\ionează“, a sus\inut
senatorul PSD. El a precizat c[ de cele
mai multe ori nu sunt de vin[ Ylialele
locale,cimini;triiPDL caretergiverseaz[
numireaoamenilornominaliza\idePSD
la ;eYa institu\iilor Maz[re a spus că

există ;i posibilitatea de a denun\a
protocolul. “Este;ivariantadeadenun\a
protocolul, de a ne retrage oamenii,
mini;trii, ne declarăm partid de opozi\ie
;i ac\ionăm ca atare”, a conchis el.

Antonescu< România e
condusă de două haite

Pre;edintele PNL, Crin Antonescu,
a aYrmat, mar\i, la Drobeta Turnu
Severin, că România este condusă “de
două haite”, una ro;ie ;i una portocalie,
care “încearcă să împartă România ca ;i
cumarYmo;ia lor”, ;i s-aarătatderanjat
de faptul că presa l-a criticat pentru
modul cum vorbe;te.

“România este condusă de două
haite, ro;ie ;i portocalie, de fapt doi fra\i
din 1990 care acum s-au reunit ;i care
încearcă să împartă România ca ;i cum
ar Y mo;ia lor”, a aYrmat Antonescu.

În discursul său din fa\a Casei
Tineretului din Drobeta Turnu Severin,
unde erau prezente circa o mie de
persoane, Crin Antonescu s-a arătat
foarte deranjat de faptul că în
ultimele cinci zile este criticat de presă
în legătură cu modul cum vorbe;te.

Pre;edintele UDMR, Marko Bela, a
declarat, miercuri, la Târgu Mure;, că
Ynalul de campanie electorală a Uniunii
pentru alegerile europarlamentare
coincide cu un miting de protest
organizat de forma\iune fa\ă de
destituirile din institu\iile deconcentrate.
“Nu am vrut, dar adunarea de închidere
a campaniei va avea, din păcate, ;i un alt
con\inut< protestul fa\ă de demiterile
făcute de actualul guvern din fruntea
institu\iilor deconcentrate, demiteri în
urma cărora foarte mul\i speciali;ti
maghiari au fost îndepărta\i din func\ii
de conducere. Această măsură
nechibzuită ;i extrem de periculoasă a
Guvernului a stârnit nemul\umiri foarte
mari în rândul comunită\ii maghiare,
lucru care s-a văzut ;i la mitingul de la
Miercurea Ciuc, care a avut o participare
foarte mare ;i unde s-a văzut cât de
sensibili sunt oamenii la această
problemă”, a aYrmat Marko Bela. El a
reluat ideea că ac\iunea de schimbare a
;eYlor de institu\ii deconcentrate ar avea
un caracter etnic ;i ar pune în pericol

buna convie\uire dintre minoritatea
maghiară ;i majoritate.

Marko Bela a precizat că protestele
vor continua ;i după alegeri.

PSD reevalueaz[ rela\iile cu
PDL dup[ alegeri

Vicepre;edintele PSD Liviu Dragnea
a declarat că, după euroalegeri, social-
democra\ii trebuie să analizeze “la rece”
func\ionarea coali\iei cu PDL, pentru că
există nemul\umiri prin Ylialele PSD,
iar ministerele social-democrate se
confruntă cu problema fondurilor
insuYciente. Dragnea a aYrmat că PSD
ar trebui să analizeze, după alegerile
europarlamentare, modul în care
func\ionează coali\ia guvernamentală
cu PDL “Noi încercăm să păstrăm
această coali\ie, ne-am luat multe
angajamente ;i dorim să le ducem la
capăt. Să vedem, poate după alegeri vom
avea mai multă disponibilitate pentru o
analiză la rece, lucidă, a modului în care
func\ionează colaborarea cu PDL.

Joi

Vineri

Deputatul liberal, Adriana Să`oiu,
a arătat că, de;i nu cu mult timp în
urmă s-ar Y declarat împotriva votului
obligatoriu, mai nou, văzând pe
propria piele “cum se face campanie, ce
fel de oameni sunt mobiliza\i, cine se
duce la vot ;i ce se-ntâmplă în urma
votului”, ;i-a dat seama că “într-o
democra\ie trebuie să existe ;i ni;te
reguli”.

Iar regulile trebuie create. “Votul
obligatoriu înseamnă regulă. Eu ;tiu că
argumentul suprem contra votului
obligatoriu îl constituie faptul că este
un drept personal ;i că n-ar trebui să
devină obliga\ie. Dar dreptul de a vota

implică o obliga\ie cetă\enească. La ora
actuală, 32 de \ări au vot obligatoriu.”

Declara\ia a fost f[cut[ `n contextul
`n care peste 60% dintre europeni sunt
dezinteresa\i de alegerile pentru PE ;i
al particip[rii reduse a electoratului la
ultimele alegeri. Aproape două treimi
dintre europeni (64%) se declară pu\in
sau deloc interesa\i de scrutinul de
duminică, potrivit sondajului efectuat
de Apco-La Tribune-BFM realizat de
Opinionway care a fost publicat vineri.

Potrivit sondajului, 73% dintre
francezi ;i 67% dintre germanii ches-
tiona\i nu sunt interesa\i de euro-
alegeri.

S]mb[t[

Românii din străinătate vor vota
pentru Parlamentul European începând
de sâmbătă la miezul nop\ii până luni
diminea\ă la ora 7.00, iar ministrul de
externe Cristian Diaconescu apreciază
că sunt întrunite condi\iile logistice ;i
administrative pentru ca procesul să se
desfă;oare normal.

Votul pentru alegerea repre-
zentan\ilor României în Parlamentul
European va începe în noaptea de
sâmbătă spre duminică, ora 00.00 (ora
României) în sec\iile de vot din Australia
(la Canberra, Sydney ;i Melbourne) ;i se
va termina luni, 8 iunie, ora 7.00 (ora
României), pe coasta de Vest a Americii

(sec\iile de vot de la Los Angeles, Las
Vegas ;i Portland).

Ministerul de Externe a înYin\at 190
de sec\ii de votare în întreaga lume,
inclusiv pentru personalul MApN din
teatrele de opera\iuni din Kosovo, Irak
;i Afganistan (6 sec\ii în aceste zone), iar
birourile electorale ale tuturor sec\iilor de
votare au fost completate corespunzător.
Ministerul a distribuit 400.000 de
buletine de vot, 200.000 de timbre
autocolante, 1.000 de ;tampile «votat »,
190 de ;tampile de control, plus modelele
de procese verbale de constatare
rezultate, model liste electorale ;i
materiale promo\ionale.

UDMR încheie campania printr-un
miting de protest

Mai multe filiale PSD sunt hot[r]te s[ rup[
protocolul cu PDL

Adriana S[ftoiu propune
vot obligatoriu

Românii din str[in[tate voteaz[ pentru
PE începând de sâmb[t[ noapte

Partidele politice nu au încredere în
capacitatea poli\i;tilor ;i jandarmilor de
a preveni turismul electoral ;i alte forme
de fraudare a alegerilor din 7 iunie. Chiar
dacă ministerul de Interne a alocat un
efectiv de peste 50.000 de angaja\i pentru
a asigura ordinea ;i corectitudinea
votului pentru europarlamentare, Yecare
partid parlamentar românesc mizează
mai mult pe propriile echipe mobile,
special create pentru a se supraveghea
reciproc ;i monitoriza evolu\ia alegerilor
de duminică.

Pesedi;tii îi bănuiesc pe cei din PDL
că vor încerca astfel de manevre ;i au
elaborat deja un manual antifraudă
dedicat propriilor activi;ti. La rândul lor,
democrat-liberalii au emis directive către
propriile Yliale pentru a monitoriza ;i
semnala orice încercare de turism
electoral sau de fraudare. În Yne liberalii
bănuiesc ambele partide de guvernă-
mânt că se vor preta la asemenea practici.
Această stare de spirit nu se regăses;te
numai la nivelul partidelor politice
concurente, ci ;i la nivelul societă\ii
române;ti. 52% dintre români apreciază

că alegerile din România sunt fraudate,
se arată într-un sondaj de opinie al
CCSB, comandat de Pro Democra\ia.

Laszlo Tokes, posibil candidat
la preziden\iale

Pre;edintele CNMT, episcopul
reformat Laszlo Tokes, ar putea intra în
cursa pentru Cotroceni din partea
UDMR, în situa\ia în care, la alegerile
europarlamentare, Lista Solidarită\ii va
reu;i să ob\ină o mobilizare masivă la
urne din partea electoratului maghiar,
sus\in surse din UDMR.

Laszlo Tokes a declarat că în acest
moment sunt discu\ii privind candidatul
la alegerile preziden\iale, existând mai
multe variante în acest sens, între care un
posibil candidat din partea CNMT ;i al\i
trei din partea UDMR. Întrebat dacă
rezultatul de la alegerile europarla-
mentare va inZuen\a decizia privind
candidatul UDMR la preziden\iale,
Laszlo Tokes a spus< “Da, dacă solidari-
tatea noastră va func\iona la alegeri,
aceasta ar u;ura foarte mult deciderea
privind persoana candidatului”.

PSD, PDL ;i PNL se vor supraveghea
reciproc la alegeri

Partidele obligate s[ trag[ tare pe ultima sut[ de metri
a campaniei electorale



“Nu e ceva extraordinar s[ po\i tr[i mai multe vie\i `n una?”, zice Dorina, privind vis[toare cerul. “Trebuie s[-
\i iube;ti personajul, s[-l `n\elegi, s[ g[se;ti ceea ce are el mai speciYc, ;i nu se poate s[ nu ias[ bine”. CULTUR~
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Despre via\[, teatru ;i
copil[rie cu Dorina Neme;
Dorina Neme; e din Cluj ;i s-

a n[scut aproape de na;terea unui
nou an, `n data de 30 decembrie
1984. De doi ani face parte din
echipa Teatrului de Nord din Satu
Mare, timp `n care a jucat `n mai
multe spectacole ;i s-a f[cut
remarcat[ `n cel pu\in dou[ din
acestea< “Gai\ele” `n stagiunea
trecut[ ;i “Visul unei nop\i de
iarn[” `n stagiunea curent[. Am
stat de vorb[ cu ea zilele trecute
despre art[, via\[, teatru, dar ;i
despre copil[rie.

:i asta pentru c[ Dorina are un look
copil[resc, arat[ mult mai t]n[r[ dec]t
cei 25 de ani pe care-i va `mplini ;i are
`n ochi str[lucirea ;i mirarea unui copil
care descoper[ mereu lumea din jur.
Vorbe;te tare, entuziast, bucuroas[ s[
se poat[ `mp[rt[;i, dar e ;i u;or timid[,
ceea ce `i spore;te farmecul. Iar ultimul
rol jucat de ea, cel din “Demoni” de
Lars Noren, `n regia lui Ovidiu Cai\a,
este chiar unul de feti\[ chicotind la
nebuniile celor mari ;i sper]nd s[-;i
p[streze visele ;i iubirea curat[.

Actorie ;i 4loso4e

Dorina Neme; a f[cut liceul dedicat
form[rii viitorilor arti;ti scenici, Liceul
de CoregraYe ;i Art[ Dramatic[
“Octavian Stroia” din Cluj, dup[ care,
ciudat, n-a prea vrut s[ continue
actoria. S-a `ndreptat spre litere -
jurnalism, YlosoY - dar p]n[ la urm[ a
dat ;i la facultatea de teatru... ;i a intrat
din prima. Acum e convins[ c[ jocul
scenic e calea ei. :i pentru c[ YlosoYa,
odat[ ce te-a prins `n mreje, nu te mai
las[, am `ntrebat-o care e crezul ei `n
via\[. “Omul trebuie s[-;i urmeze
`nclina\iile”, a r[spuns. Un exemplu
bun este chiar ea.

Andrei Mihalache a remarcat-o la
Turda, c]nd directorul Teatrului de
Nord a pus `n scen[ musicalul “Cele
dou[ orfeline”. Ea ob\inuse critici

favorabile ;i juc]nd-o pe Didina `n
“D’ale carnavalului” de Caragiale. Dup[
absolvirea facult[\ii, `n toamna lui
2007, a venit la Satu Mare. :i s-a
obi;nuit at]t de bine aici, `n acest ora;
mic ;i lini;tit, `nc]t Clujul natal `i pare
acum g[l[gios ;i `nc[rcat peste m[sur[.

Primul rol mare l-a f[cut `n
“Gai\ele”, comedia lui Al. Kiri\escu, `n
regia lui Andrei Mihalache, `n care a

`ntruchipat-o pe Wanda SeraYm, fata
cu trup de vamp[ ;i inim[ de copil care
`i tulbur[ min\ile chinuitului Mircea
(jucat atunci excelent de Dorin
Ceoarec). A fost foarte natural[ ;i
conving[toare, de;i m[rturise;te c[ a
avut emo\ii teribile.

Au urmat roluri mai mici,
episodice, timp `n care s-a acomodat cu
colegii ;i locurile, iar `n toamna trecut[

a urmat experien\a muncii cu
Alexander Hausvater la “Jurnalul lui
Dracula”, `n care a f[cut parte din
ansamblul `n continu[ mi;care din
jurul lui |epe;, admir]nd
punctualitatea ;i profesionalismul lui
Hausvater ;i l[s]ndu-se purtat[ de
acesta `n viziunea sa atipic[. A fost o
lun[ de foc, m[rturise;te, la cap[tul
c[reia actorii erau ca `n trans[ ;i
intraser[ `n jocul regizorului.

Dorule\ ;i dorurile ei

C]nd am v[zut distribu\ia la “Visul
unei nop\i de iarn[”, cu Dorina `n rolul
principal feminin, al Mariei Panait, zis[
“Dorule\”, fata simpl[ ;i vis[toare care-
l cucere;te pe idolul ei literar, mi-am zis
c[ nu se putea alegere mai bun[. :i `ntr-
adev[r actri\a, n[scut[ `ntr-o noapte
de iarn[ ea `ns[;i (at]t de aproape de
s[rb[tori `nc]t primea mereu toate
cadourile deodat[), pasionat[ de poezie
;i autoare ea `ns[;i de articole pe teme
YlosoYce ;i religioase pentru o nou-
ap[rut[ revist[ ortodox[, s-a reg[sit cu
brio `n personaj ;i a dat un recital
memorabil, sprijinit[ ;i de partenerul
ei de scen[ Sorin Oros, care a ;tiut s[-
i ofere spa\iul necesar ca s[ se
desf[;oare `ntru totul ;i pentru care
Dorina are numai cuvinte de laud[. A
fost, credem, cea mai bun[ presta\ie a
sa `ntr-o carier[ pe scena s[tm[rean[
care sper[m s[ continue cu apari\ii ;i
mai pregnante.

“Nu e ceva extraordinar s[ po\i tr[i
mai multe vie\i `n una?”, zice Dorina,
privind vis[toare cerul. “Trebuie s[-\i
iube;ti personajul, s[-l `n\elegi, s[
g[se;ti ceea ce are el mai speciYc, ;i nu
se poate s[ nu ias[ bine”. E optimist[
;i \ine la principiile ei, crede `n
Dumnezeu ;i respect[ oamenii. Pare
mereu grijulie s[ nu te inoportuneze,
`ns[ `;i sus\ine ideile cu t[rie. Pe scen[
`\i atrage imediat aten\ia printr-o
prezen\[ luminoas[. :i poate rolul ei cel
mare abia de-acum va veni.

Vasile A.

Milan Kundera
se consider[ francez

“Antichrist”, prea
violent pentru Rom]nia

Controversatul Ylm al lui Lars von
Trier, “Antichrist”, ar putea să nu Ye
proiectat în cinematografele româneşti,
din cauza conţinutului violent care l-ar
putea face necomercial, au declarat,
pentru NewsIn, reprezentanţii distri-
buitorului pentru România.

“Încă nu am văzut acest Ylm, dar
urmează să o facem şi vom discuta cu cei
de la Prorom (deţinătorii drepturilor de
difuzare şi pentru România - n.r.).
Rămâne să vedem ce versiune am putea
aduce< cea originală sau cea cenzurată.
Dacă vom considera că, din cauza
scenelor de violenţă şi nuditate prezentate,
există posibilitatea să nu avem cerere
pentru el, am putea chiar să renunţăm la
a-l aduce în România. Chiar dacă este
regizat de Lars von Trier, pe noi ne
interesează şi partea comercială”, a
explicat directorul Ro Image 2000, Oana
Stoenescu.

Tot Stoenescu a mai precizat că data
orientativă stabilită pentru lansarea în
cinematografele româneşti, în cazul unei
decizii favorabile cu privire la difuzare,
este 9 octombrie, iar în cazul unei decizii
nefavorabile publicul român ar putea
vedea, totuşi, Ylmul pe DVD sau la TV.

“Antichrist” va avea premiera în
România sâmbătă, la Cluj Napoca, în
cadrul Festivalului Internaţional de Film
Transilvania, unde va beneYcia de
proiecţia variantei necenzurate, potrivit
organizatorilor festivalului.

Pelicula regizată de Lars von Trier, cu
un buget de 11 milioane de dolari, a
participat la competiţia oYcială de la
Cannes, unde actriţa principală, Charlotte
Gainsbourg, a fost recompensată cu
premiul pentru cea mai bună interpretare
feminină. Filmul a stârnit atât reacţii
pozitive, mai ales în rândul criticilor
danezi, cât şi recenzii negative din partea
altor critici şi a presei de specialitate
pentru “scenele de sexualitate şi violenţă
extremă prezentate într-un show horror”.

În aceeaşi săptămână în care Milan
Kundera a anunţat, public, că se asumă ca
scriitor francez, Fundaţia Simone et Cino
del Duca l-a desemnat laureatul anului
2009 al premiului mondial patronat de
Institut de la France, care l-a distins, în
1997, pe Vaclav Havel, anunţă Academia
franceză.

Kundera va Y, astfel, recompensat
pentru întreaga sa operă, covârşitor scrisă
în limba cehă, deşi, în ultimii ani, scriitorul
a decis să scrie în limba ţării sale de
adopţie, motivând chiar, poetic, că
“locuim o limbă, nu o ţară”. În descrierea
aYşată pe pagina web a instituţiei, este
prezentat episodul exilului în Franţa<
“dezamăgit de naţionalitatea cehă, el
devine cetăţean francez”. Ultimele trei
romane, “La lenteur” (1995), “L'identité”
(1997) şi “L'ignorance” (2000), toate
apărute în româneşte la editura
Humanitas, şi patru volume eseistice au
reprezentat despărţirea deYnitivă de
Cehia, Yind scrise direct în limba franceză.
Scriitorul a declinat, săptămâna trecută,
invitaţia de a lua parte la un colocviu
internaţional care îi era dedicat şi care,
pentru prima dată, avea loc în Cehia.

Anul `n curs a fost declarat `n
lumea muzical[ mondial[ “Anul
Haydn”, `mplinindu-se 200 de ani
de la moartea marelui compozitor
vienez care a contribuit decisiv la
conturarea clasicismului muzical.
Joseph Haydn a murit `n 31 mai
1809, deci cei 200 de ani s-au
`mplinit duminica trecut[, iar joi
Filarmonica s[tm[rean[ a dedicat
evenimentului un moment special
al concertului s[pt[m]nal.

~n partea a doua a concertului dirijat
de maestrul Franz Lamprecht a fost
interpretat[ ultima simfonie scris[ de
Haydn, cea cu num[rul 104 `n Re major,
ultima din ciclul celor 12 compuse la
Londra, datat[ 1795 ;i intitulat[, ea dintre
toate, “Londoneza”. Un exemplu superb
de elegan\[ ;i rigoare clasic[, expresia
talentului unui autor sc[pat la b[tr]ne\e
din chingile obliga\iilor fa\[ de contele
Esterhazy ;i ajuns `n metropola
Imperiului Britanic, unde a putut
experimenta cu orchestr[ mare ;i s-a
bucurat de glorie ;i bani mul\i, el, cel care

i-a supravie\uit lui Mozart ;i i-a fost
profesor lui Beethoven.

Pentru aceast[ ocazie special[ s-a
dorit recrearea atmosferei acelor timpuri,
astfel c[ orchestra a fost a;ezat[ `n scen[
dup[ tipicul vremii< viorile au fost
`mp[r\ite `n dou[ grupe ;i a;ezate fa\[ `n
fa\[ de cele dou[ p[r\i ale podiumului, la
fel instrumentele cu coarde lungi
(violoncel ;i contrabas), mai spre centru,

violele form]nd puntea sonor[ ;i vizual[
`ntre cele dou[ jum[t[\i de orchestr[.
Instrumentele de suZat din lemn (Zaut,
oboi, clarinet, fagot) au fost amplasate ;i
ele `n spatele celor dou[ echipe de
violoni;ti, iar cornii, al[murile ;i
timpanul pu\in mai sus, aproape de
pozi\iile lor obi;nuite `n orchestra
modern[.

A rezultat un sunet aparte, partea

viorilor venind din dou[ p[r\i, oarecum
stereofonic, ;i ampliYc]nd str[lucirea
partiturii, pe care dirijorul a slujit-o cu
aplica\ie ;i respect, con;tient ;i el de
importan\a momentului. Ne-am `ntors
astfel `n timp cu mai bine de 200 de ani,
dar `n cazul muzicii simfonice
`ntoarcerea ;i apropierea de original sunt
nu doar binevenite, ci chiar necesare.
Interpretarea a fost de altfel `ndelung
aplaudat[ ;i a fost urmat[ de un bis, dup[
obiceiul consacrat al maestrului
Lamprecht.

Momentul clasic a fost precedat `n
prima parte de muzica datorat[ unor
compozitori de marc[ ai secolului XIX<
francezul Hector Berlioz, cu Uvertura
“Carnavalul roman” op. 9, `n care pe
atunci t]n[rul autor demonstra deja
modul `n care va folosi mai t]rziu
resursele unei orchestre de mari
propor\ii, sunetul ;i efectele Yind foarte
bogate, ;i germanul Gustav Mahler, cu
un ciclu de lieduri pentru mezzo-
sopran[ ;i orchestr[, “C]ntecele unui
c[l[tor”, c]ntate cu profesionalism de
cunoscuta artist[ clujean[ Ana Rusu.

V. Andreica

Filarmonica s-a `ntors `n vremea lui Haydn
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Copiii Gr[dini\ei 33
vor fi boboci

Serbare de
sf]r;it de an

A trecut un an, iar timpul nu
`nseamn[ mare lucru `n mintea
copila;ilor care azi sunt proaspe\i
“absolven\i” de grup[ mic[. Ei ;tiau p]n[
acum c[ trebuie s[ mearg[ zi de zi cu
mama sau cu tata la gr[di, s[ Ye cumin\i,
s[ pape tot ;i s[ asculte de doamnele
educatoare. Acum, la Ynal de an ;colar,
au `n\eles totu;i ceva< de la anu' care vine
nu mai sunt piticii gr[dini\ei, c[ vin al\ii
mai mici ca ei. Din toamn[ sunt `n grupa
mijlocie!

Bucuria copila;ilor din grupa mic[
de la Gr[dini\a cu Program Prelungit nr.
1 Satu Mare, preg[ti\i de educatoarele
Cornelia Lalin ;i Cosmina Belbe, a fost
perfect conturat[ cu serbarea de sf]r;it
de an.

~mbr[ca\i elegant, feti\ele cu fusti\e

ori rochi\e colorate, b[ie\eii la costum,
to\i la patru ace, au ap[rut din spatele
cortinei uimi\i de privirile p[rin\ilor,
bunicilor ;i ale tuturor celor prezen\i.
Toat[ lumea se uita la ei, l[ud]ndu-i c]t
sunt de frumo;i, ;i iat[ c[ acum, spre
deosebire de serbarea de Cr[ciun, nu au
mai curs lacrimi de triste\e, de emo\ie.

Arlechinii grupei mici au dat dovad[
de curaj ;i talent. Serbarea intitulat[
“Adio grup[ mic[!” a fost plin[ de
surprize pentru cei mari. Copiii au spus
c]te o poezie, \in]nd `n bra\e un anim[lu\
sau o insect[ de plu;, au dansat dansul
“Eu te v[d ;i tu m[ vezi!” ;i au participat
la jocuri distractive pe tema “~n p[dure”.
Au dansat cu Zoricele albe ;i au f[cut
parada modei.

Marius Pop

Zilele trecute, Muzeul Jude-
\ean Satu Mare a g[zduit serba-
rea de final de an ;colar a grupei
preg[titoare de la Gr[dini\a cu
Program Prelungit nr. 33. A fost
o serbare de adio, intitulat[ su-
gestiv “Serbarea copil[riei”, pen-
tru c[ pre;colarii de acum sunt
de la toamn[ boboceii clasei I.

Preg[ti\i de educatoarea lor,
Mariana Anton, copila;ii au prezentat
celor prezen\i la serbare un program
artistic variat. Costuma\i ca ni;te
vrednici absolven\i de gr[dini\[, cu
medalion `n piept, prichindeii de-

acum mari, au deschis serbarea cu un
montaj de poezii ;i c]ntecele, toate
av]nd ca tem[ trecerea `ntr-o nou[
etap[ a vie\ii lor< ;coala. Pre;colarii ;i-
au luat r[mas bun de la gr[dini\[ prin
versuri, c]ntecele, dedicate
educatoarei ;i p[rin\ilor lor. Le-au
m[rturisit celor dragi c[ se despart
de-acum de juc[rii, pe care le vor
coco\a pe dulapuri, f[c]nd loc c[r\ilor,
caietelor, Abecedarului. Au
demonstrat prin programul sus\inut
c[ sunt cu adev[rat preg[ti\i pentru
;coal[, sunt iste\i, copii minuna\i, cu
deprinderi comportamentale care `i
vor ajuta s[ se integreze cu mare
u;urin\[ `n b[ncile clasei.

Au fost programe
`n limba englez[

Fiind pasiona\i de teatru, copiii au
prezentat ;i o scenet[, iar apoi au
demonstrat c]t sunt de talenta\i la
dansuri fel ;i fel, de societate ;i
populare. Nu a lipsit nici programul
`n limba englez[, const]nd `n c]ntece
;i poezii. Cu voie bun[, copiii ;i-au
luat r[mas bun `n final ;i de la
educatoarea lor, care le-a promis c[
nu `i va uita niciodat[ ;i `i a;teapt[
mereu `n vizit[ la gr[dini\a lor,
Gr[dini\a nr. 33.

Ioana P. V.

Elevii cu deficien\[ auditiv[, `n
vizit[ la colegii lor din Porumbe;ti

Prichindeii Gr[dini\ei
nr. 7 din Satu Mare,
`n excursie prin Oa;
Zilele trecute, Asocia\ia părin\ilor

de la Grădini\a cu Program Prelungit
nr. 7 din Satu Mare, “Asocia\ia acasă
la căminul 7”, a oferit un dar de Ynal
de an copila;ilor care frecventeaz[
gr[dini\a, ;i anume o excursie cu
autocarul prin |ara Oa;ului. Pre;-
colarii, `nso\i\i de cadrele didactice, au
poposit la Complexul ;i baza de
tratament de la Mujdeni, unde s-au
distrat de minune, urm]nd apoi un
traseu cu oprire la Muzeul Satului din
Negre;ti-Oa; ;i ajung]nd `n cele din
urm[ la scena de la Huta Certeze, unde
au prezentat un minunat spectacol,
glasul copiilor r[sun]nd prin c]ntece.
Pe scen[ copiii au participat la
numeroase jocuri distractive, iar dup[
masa t]rziu s-au `ntors acas[.

Pe parcursul `ntregii s[pt[m]ni, la
gr[dini\[ au avut loc ;i o serie de
serb[ri dedicate sf]r;itului de an ;colar.
Copiii, preg[ti\i de cadrele didactice,
le-au oferit p[rin\ilor programe
artistice bogate, const]nd `n poezii,
c]ntecele, dansuri ;i scenete. O grup[
preg[titoare ;i-a luat r[mas bun de la
gr[dini\[ printr-un spectacol ;i mult[
distrac\ie `ntr-un loc special amenajat
pentru copii. Grupele mici nu s-au
l[sat mai prejos ;i vineri au recitat ;i
au c]ntat, spre bucuria p[rin\ilor lor ;i
a celor prezen\i.

6eodora V.

Lumea basmelor a prins
via\[ la “Voinicelul”
La Ynal de an ;colar, `n toate

gr[dini\ele se s[rb[tore;te. Zilele
trecute, din dorin\a de a marca Ziua
Interna\ional[ a Copilului, dar ;i
sf]r;itul unui an ;colar plin de
activit[\i, cadrele didactice de la
Gr[dini\a cu Program Prelungit
“Voinicelul” corp B Satu Mare au
organizat o activitate care cu siguran\[
a fost apreciat[ de pre;colari ;i nu
numai.

Voiniceii s-au sim\it minunat
al[turi de cadrele didactice preg[tite
`n mod special `n \inute care mai de
care mai interesante, inspirate din
pove;tile mult adorate de copii. ~nc[
din poarta gr[dini\ei, dis de diminea\[,
micu\ii au fost `nt]mpina\i de un
clovn, al[turi de care au petrecut
`ntreaga zi. Programul a fost variat,
Yind bogat `n c]ntece, poezii, dansuri,
concursuri sportive, desene pe asfalt,
pictur[. Nu a lipsit nici tombola cu
juc[rii, atrac\ia zilei `n r]ndul copiilor.
Fiecare copila; a c];tigat c]te o
juc[rioar[, pe care o p[streaz[ ca
amintire de la gr[dini\[, amintire pe
care cu siguran\[ nu o va uita cur]nd.
:i, pentru ca totul s[ ias[ perfect,
educatoarele au `mbr[cat pentru o zi
haine inspirate din c[r\ile cu pove;ti
nemuritoare. O zi `ntreag[ au adus
lumea basmelor `n gr[dini\[, efortul
lor Yind apreciat de pre;colarii c[rora
le `ndrum[ pa;ii `n via\[ prin aplauze.

Ioana Pop

Zilele trecute, elevii cu deYcien\[
senzorial[ auditiv[ de la Centrul :colar
pentru Educa\ie Incluziv[ Satu Mare ;i-
au vizitat colegii de la :coala General[
din Porumbe;ti. Ac\iunea se `nscrie `n
baza unui parteneriat educa\ional
stabilit `ntre cele dou[ unit[\i de
`nv[\[m]nt - “Inimi la unison”. Cu acest
prilej elevii oaspe\i au sus\inut un scurt
program artistic compus din trei dansuri
moderne ;i dou[ momente de
pantomim[, r[spl[tite din plin cu ropote

de aplauze. Apoi, `mpreun[ cu amicii lor
de la Porumbe;ti, ;i-au dat fr]u
imagina\iei ;i au realizat diferite desene.
~n poYda faptului c[ modul de
comunicare a fost un pic cam greoi,
vizita a avut un impact pozitiv asupra
copiilor, ace;tia Yind pl[cut impresiona\i
de toate ac\iunile `ntreprinse. Al[turi de
ei s-au aZat directorul adjunct Rozalia
Pirici ;i profesoarele Ramona Costin ;i
Mariana S[l[jan.

Acum elevii s[tm[reni a;teapt[ cu

ner[bdare s[ Ye vizita\i la r]ndul lor de
colegii parteneri. Pe aceast[ cale
colectivul didactic a dorit s[
mul\umeasc[ directorului Dene; Lucaci
;i `ntregului corp profesoral pentru
ospitalitatea ;i implicarea de care au dat
dovad[. Tot `n s[pt[m]na care a trecut
elevii Centrului :colar pentru Educa\ie
Incluziv[ au f[cut o vizit[ la
Inspectoratul pentru Situa\ii de Urgen\[
Satu Mare.

Mihaela Gh.



Rom]nia de\ine recordul mondial la blan[ de lup. Ocup[ cinci pozi\ii `n r]ndul celor mai valoroase 10
bl[nuri ale acestei specii din lume, iar craniul de\ine pozi\ia a III-a. Recordul mondial la blan[ are 186,17
puncte, iar v]rful de serie la craniu este de 45,30 puncte. NOSTALGII
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Aurelian Neac;u a organizat
partidele de v]n[toare

ale lui Nicolae Ceau;escu
~n ultimii ani, prin presa

scris[ ;i audio-vizual[ au
circulat o serie de pove;ti
privind v]n[torile la care a
participat Nicolae Ceau;escu, `n
perioada c]t a f[cut parte din
Comitetul Politic Executiv ;i
apoi `n calitate de ;ef de stat. Mai
peste tot se vorbea despre car-
nagii, mai ceva dec]t cele
petrecute pe fondul de v]n[-
toare de la Balc, administrat de
cunoscutul om de afaceri Ion
|iriac. Miturile lansate au avut
la baz[ jum[t[\ile de informa\ii
ob\inute de gazetari din diverse
surse, unele chiar hot[r]te a
prezenta pove;ti v]n[tore;ti.
Unele sem[nau cu povestea
vulpii r[mase f[r[ coad[. Chiar
;i acum sunt o serie de mituri pe
seama v]n[torilor preziden\iale.

Ani la r]nd informa\iile au fost
\inute oarecum secrete, chiar dac[
prezentarea acestora nu avea cum s[
prezinte un atentat la siguran\a
na\ional[. Pentru perioada anilor 1975-
1989, cel mai autorizat om care s[
furnizeze informa\ii privind v]n[torile
organizate pentru ;eful statului de
atunci - Nicolae Ceu;escu, al[turi de
oaspe\i din str[in[tate sau chiar
membri ai CPEx, este Aurelian Neac;u.

AZat recent `n Viile Satu Mare, la
invita\ia amicului s[u Iosif Pap,
Aurelian Neac;u a prezentat c]teva
aspecte privind v]n[torile la care a
participat Nicolae Ceau;escu `ncep]nd
de prin anii 1962. Informa\iile
prezentate vin s[ demitiYce unele
aspecte folosite de televiziuni ;i de ziare
pentru a `nf[\i;a un Ceau;escu
monstruos, cel care era dispus permanent
s[ fac[ m[cel `n r]ndul necuv]nt[toarelor
din p[durile Rom]niei.

Aurelian Neac;u este inginer silvic
de meserie. A lucrat o bun[ perioad[ la
Ocolul Silvic Suceava unde a avut vreme
de c]\iva ani responsabilit[\i `n domeniul
cinegetic. ~;i aminte;te de faptul c[ era an
`n care se eliberau 500-600 de autoriza\ii
la cerb `n jude\ul Suceava, potrivit
planului de recolt[ aprobat pentru un
sezon de v]n[toare. ~n anul 1975 el este
chemat la Bucure;ti, unde se `nYin\eaz[
postul de inspector ;ef adjunct `n
Ministerul P[durilor de pe atunci. La
pu\in timp a fost numit ca vicepre;edinte
al Asocia\iei Generale a V]n[torilor ;i
Pescarilor Sportivi (AGVPS), func\ia de
pre;edinte onoriYc era de\inut[ de un
membru al CC al PCR. Tot `n perioada
respectiv[, Aurelian Neac;u a fost numit
;eful delega\iei rom]ne `n Consiliul
Interna\ional de V]n[toare (`n traducere
rom]neasc[), cu prescurtarea CIC, av]nd
sediul la Paris. A urmat apoi `nYin\area
postului de primvicepre;edinte al
AGVPS, pe care l-a ocupat mai mul\i ani.
Func\ia de pre;edinte al AGVPS din
Rom]nia a de\inut-o din anul 1986 p]n[
`n anul 1990. ~n anul 1986 secretar cu
probleme de agricultur[ era un anume
B[rbulescu, cumnatul lui N. Ceau;escu.

Aurelian Neac;u l-a cunoscut pe
Nicolae Ceau;escu `n anul 1962, `n
vremea c]nd r[spundea de activit[\ile de
v]n[toare `n cadrul Direc\iei Silvice
Suceava.

Str[inii care-l `nso\eau
pe Ceau;escu

Din toate pove;tile `n;irate la adresa
lui N. Ceau;escu erau adev[rate acelea
care subliniau pasiunea fostului ;ef de
stat pentru v]n[toare. Secretarul general

al PCR petrecea anual 50-60 de zile pe
fondurile de v]n[toare din \ar[.
Majoritatea v]n[torilor erau organizate
`n onoarea vizitei unor ;eY de state, prim
mini;tri sau alte personalit[\i cu rang
`nalt. Printre str[inii care au participat la
una sau mai multe partide de v]n[toare
organizate de Aurelian Neac;u la
comanda lui Nicolae Ceau;escu
men\ion[m pe< Todor Jivkov, Eduard
Gerek, Erik Honeker, Stane Dolan
(urma;ul lui Iosif Broz Tito), Mohamad
El KadaY, Strauss - primul ministru al
Bavariei, Andrei Grom]kov ;.a. De cele
mai multe ori v]n[torile organizate erau
la v]nat mare< mistre\, cerb, urs ;i c[prior.
Nu erau excluse nici v]n[torile la iepure
;i fazan, Ceau;escu Yind obi;nuit a folosi
arma de v]n[toare cu lunet[, pu;c[ la
care \inea mult. Ea a fost cea care i-a adus
multe satisfac\ii `n `nregistrarea unor
recorduri chiar ;i mondiale la urs, cerb,
mistre\ ;i c[prior.

Recordurile mondiale
de\inute de Rom]nia

Rom]nia de\ine recordul mondial la
blan[ de lup. Ocup[ cinci pozi\ii `n r]ndul
celor mai valoroase 10 bl[nuri ale acestei
specii din lume, iar craniul de\ine pozi\ia
a III-a. Recordul mondial la blan[ are
186,17 puncte, iar v]rful de serie la craniu
este de 45,30 puncte. ~n mun\ii F[g[ra;
a fost `nregistrat recordul mondial de
141,10 puncte CIC la capra neagr[, iar `n
alte locuri din Carpa\ii Rom]ne;ti s-au
recoltat 16 din primele 20 de trofee ale
lumii. Primele 10 trofee sunt rom]ne;ti
;i dep[;esc 126 puncte CIC.

Recordul mondial la bl[nuri de urs
este de\inut de un trofeu de 687,79
puncte, recoltat `n anul 1983, iar la craniu
recordul mondial este de 69,47 puncte ;i
a fost recoltat `n anul 1994. Cele mai
valoroase 10 bl[nuri de urs brun sunt din
Rom]nia, iar din primele 10 cranii, 5 au

fost recoltate aici.
Cel mai puternic trofeu de cerb a avut

261,25 puncte CIC, iar primele 10
trofee din Rom]nia au avut toate peste
240 puncte CIC.

V]rful de serie la c[prior este de
211,67 puncte CIC, iar primele zece
trofee sunt de peste 176 puncte.

La mistre\, v]rful de serie din
Rom]nia a fost omologat cu 144,00
puncte CIC, iar primele 10 trofee sunt
de peste 127 puncte CIC.

R]sul este reprezentat printr-o blan[
de 173,37 puncte CIC ;i de un craniu
de 28,05 puncte. La vulpe, cel mai mare
trofeu rom]nesc are 25,30 puncte CIC.
O bun[ parte din trofeele de cerb,
c[prior, mistre\ ;i capr[ neagr[ apar\in
pe bune lui Nicolae Ceau;escu.
Eviden\a trofeelor v]nate este strict
\inut[ ;i acum, iar trofeele sunt p[strate
`n marea lor majoritate `ntr-un castel
de v]n[toare de la Scrovi;tea.
Interlocutorul nostru a spus c[ prea
pu\ine din trofeele `nregistrate le-a
v[zut Ceau;escu expuse la depozitul
mai sus men\ionat. Deja de pe fondul
sau rezerva\ia de v]n[toare ;tia cu bun[
aproxima\ie care este valoarea
exemplarului ucis. Asta mai ales pentru
c[ animalele erau strict monitorizate.

Fostul dictator trebuia s[
cunoasc[ valoarea trofeului

A;a cum ne-a spus Aurelian Neac;u,
sunt stabilite reguli precise pentru
v]narea diverselor specii s[lbatice. De
pild[ la urs se poate v]na la p]nd[ ;i/sau
la goan[. Ceau;escu prefera ambele
variante. Fiind atras `n competi\ia de a
`nregistra recorduri mondiale
omologate de CIC, fostul ;ef de stat nu
ie;ea la v]n[toare la `nt]mplare.

Numero;i oameni - paznici de v]n[toare,
silvicultori, inclusiv Aurelian Neac;u erau
mobiliza\i pentru a monitoriza v]natul
mare. ~nainte ca Ceau;escu s[ ias[ `n
teren trebuia s[ se cunoasc[ exact
valoarea posibilului trofeu, zona `n care
circul[ pentru a putea Y v]nat ;i orele la
care poate Y v[zut, atunci c]nd era vorba
despre p]nd[. La goan[ regulile erau
altele. Se cuno;teau exemplarele cele mai
valoroase. De regul[ atunci c]nd ie;ea la
v]n[toare, la goan[ era mai redus
num[rul invita\ilor.

Vestea pasiunii pentru v]n[toare a
lui Nicolae Ceau;escu s-a r[sp]ndit cu
repeziciune `n \ar[, `nc[ de la instalarea
primsecretarilor `n fotolii. Pentru a Y pe
placul ;efului, primsecretarii de jude\e `i
lansau tovar[;ului invita\ia de a participa
la partide de v]n[toare care mai de care
mai soYsticat g]ndite. Sperau `n
asigurarea unei perioade mai lungi de
;edere `n fotoliu ca urmare a unui
asemenea gest. Indiferent de unde venea
invita\ia, prima `ntrebare pe care o punea
Ceau;escu era< “Neac;u a v[zut ce voi
v]na?”. Dac[ r[spunsul era negativ,
invita\ia era am]nat[ p]n[ `n clipa `n care
;eful v]n[torilor din Rom]nia evalua
posibilul trofeu `n func\ie de specia de
v]nat.

~n timp, Ceau;escu devenise versat
prim v]n[torul \[rii, ;ef de stat. :tia s[
aprecieze ;i el cu destul de bun[
aproxima\ie calitatea v]natului ;i a
trofeului. Nu putea Y p[c[lit. Se dovedea
neiert[tor cu oaspe\ii s[i care uneori
dovedeau st]ng[cie ;i necunoa;tere `n
clipa `n care desc[rcau arma `n animale
tinere sau mai pu\in valoroase din punct
de vedere al trofeului. Aurelian Neac;u a
inYrmat toate pove;tile potrivit c[rora
animalele pe care urma s[ le `mpu;te
Ceau;escu ar Y fost sedate, ar Y fost legate,
ar Y fost `mpu;cate de al\i participan\i la
v]n[torile organizate.

Ioan Ani\a;

Tinerii romantici
se pot c[s[tori

în balconul Julietei

Tinerii care vor să se căsătorească la
Verona, în Italia, au ocazia să o facă în
celebrul balcon al Julietei, scena unui
episod memorabil din piesa lui William
Shakespeare, “Romeo ;i Julieta”.

În urmă cu 400 de ani, Shakespeare
a scris despre iubirea dintre Romeo ;i
Julieta. Ac\iunea piesei se desfă;ura la
Verona. Peste 2,5 milioane de oameni
vizitează anual ora;ul italian, pentru a
vedea cu ochii lor casa Julietei, care
datează din secolul al XIV-lea ;i a-;i face
poze cu celebrul balcon, sub care Romeo

î;i a;tepta iubita.
Primăria din Verona a decis ca

îndrăgosti\ii să se poată căsători în
balconul respectiv. Primarul este
încântat de ini\iativa despre care crede
că va atrage ;i mai mul\i vizitatori în
ora;.

:i dacă există dragoste, atunci până
;i tariful piperat va Y trecut cu vederea.
O căsătorie obi;nuită la Verona costă 45
de euro, în timp ce una în balconul
Julietei va Y taxată cu pre\uri între 600
;i 1.000 de euro.

Semnifica\iile istorice
ale lunii iunie

AZ[m c[ la 1 iunie 1926 s-a n[scut
Marilyn Monroe. Aceasta este f[r[
`ndoial[ cel mai celebru star
cinematograYc, sex simbol ;i div[ pop
a secolului XX. Cea mai `nsemnat[
parte a Ylmelor ei au fost f[cute pentru
20th Century Fox, unde ;i-a luat ;i
numele care a f[cut-o celebr[. Dup[
c]teva apari\ii minore `n decurs de
c]\iva ani, Marilyn a `nceput s[ Ye
cunoscut[ pentru talentul ei de
comedian[, ajutat[ Yind ;i de
remarcabila ei prezen\[ scenic[. :i-a
`ndreptat eforturile c[tre apari\ii mai
consistente ;i, la un anumit moment al
carierei sale a reu;it s[-;i `ndeplineasc[
acest scop. Circumstan\ele misterioase
ale mor\ii lui Marilyn au fost subiectul
multor specula\ii, dar nu au reu;it s[-
i ;tirbeasc[ reputa\ia de cea mai
legendar[ Ygur[ public[ a tuturor
timpurilor.

La data de 3 iunie 2001 a `ncetat din
via\[ Anthony Quinn. Acesta a fost un
binecunoscut actor american de teatru
;i Ylm, dublu laureat al premiului
Oscar.

La data de 4 iunie 1918 a murit
Aristizza Romanescu. Aceasta a fost o
legendar[ actri\[ rom]nc[, profesoar[
de reclama\ie la Conservatorul de Art[

Dramatic[ din Bucure;ti. A ap[rut `n
primul Ylm rom]nesc< Independen\a
Rom]niei, realizat `ntre 1911 ;i 1912.
Aristizza Romanescu a jucat pe scena
Teatrului Na\ional din Bucure;ti ;i a
celui din Ia;i, `n piesele “Ovidiu” de
Vasile Alecsandri, “O scrisoare
pierdut[“, “O noapte furtunoas[“ de
I.L. Caragiale, `n “Romeo ;i Julieta”,
“Othello” ;i “Macbeth” de W.
Shakespeare, “Tartu[e” de Molière.
(decembrie 1854)

Ziua de 4 iunie este legat[ ;i de
primul zbor efectuat cu un balon de
aer cald al fra\ilor MontgolYer `n anul
1783.

Tot `ntr-o zi de 4 iunie, `n anul 1812
s-a n[scut George Bari\iu, om politic,
publicist ;i istoric rom]n, participant
la Revolu\ia rom]n[ de la 1848 din
Transilvania.

La 4 iunie 1890 s-a n[scut Ylosoful
;i publicistul Nae Ionescu. ~n 1937
public[ cartea “Roza v]nturilor”, o
culegere de articole gazet[re;ti str]nse
din ini\iativa lui Mircea Eliade, care a
;i prefa\at-o. De altfel este singura carte
publicat[ `n timpul vie\ii. Alte dou[
c[r\i publicate postum de elevii s[i,
dup[ noti\ele de curs sunt< “Curs de
metaYzic[“ ;i “Curs de istoria logicii”.
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POLITICEPERSONALIT~}I

Personalit[\i prezente `n jude\ `n timpul campaniei electorale
Campania electoral[ pentru

alegerileeuroparlamentareaadunat
`n jude\ul nostru o sumedenie de
personalit[\i politice. Fie c[ este
vorba despre candida\i la un fotoliu
de europarlamentar `nParlamentul
Europei, -e c[ sunt persoane cu
diferite func\ii politice, numero;i
membri ai principalelor partide
politice din Rom]nia au poposit `n
mai toate localit[\ile jude\ului
pentru a sta de vorb[ cu aleg[torii,
pentru a pune um[rul la campania
colegilordepartidcaresuntpelistele
electorale sau pentru a particpa la
diverse evenimente ;i manifest[ri.

Unele partide au adunat mai multe
personalit[\i, altele mai pu\ine. Fiecare
partid ;i-a f[cut campanieelectoral[dup[
posibilit[\i ;i dup[ preferin\e. Iat[ care
sunt oamenii politici cei mai importan\i
care au venit `n jude\ul Satu Mare pe
parcursul campaniei electorale<

PD-L

Pre;edintele Rom]niei, Traian
B[sescu a f[cut o vizit[ `n jude\ul nostru
la celebra S]mbr[ a Oilor, @ind `nt]m-
pinat, a;a cum se cuvine, de gazdele de la
Certeze, cu tradi\ionalelep]ine ;i sare,dar
;i p[linc[ o;eneasc[. Traian B[sescu a
\inutunscurtdiscurs, `n care i-a l[udatpe
locuitorii |[rii Oa;ului pentru h[rnicia
lor ;i pentru tradi\iile pe care le p[streaz[
vii, apoi, timp de dou[ ore, a f[cut
obi;nuita baie de mul\ime. Ca activitate
politic[, Traian B[sescu a fost, p]n[ `n
2004,pre;edintelePD,an `ncareac];tigat
alegerile pentru pre;edin\ia Rom]niei.
~ntre 2000 ;i 2004, Traian B[sescu a fost
primar general al Bucure;tiului,ministru
al Transporturilor `n guvernele Roman,
Stolojan,Ciorbea,RaduVasile, Is[rescu ;i
deputat `ntre anii 1992-2000.

Crinu\aDumitrean, candidatPD-L la
europarlamentare a vizitat jude\ul Satu
Mare timp de dou[ zile, vreme `n care s-
a `nt]lnit cu aleg[torii din mai multe
localit[\i. ~n ziua de s]mb[t[, 23 mai,
Crinu\a Dumitrean s-a `nt]lnit cu
aleg[torii din|araOa;ului, iarduminic[,
24mai, cu cei din SatuMare.Men\ion[m
c[ Crinu\a Dumitrean, de profesie
economist, a fost consilier `nParlamentul
Europei timp de doi ani. ~nainte de a
ocupa aceast[ func\ie a fost directoare la
Agen\ia de Pl[\i ;i Interven\ie pentru
Agricultur[, dup[ care `n acest an a fost
numit[ directoarea adjunct[ la APIA iar
apoi director general adjunct al
Institutului Na\ional de Administra\ie.

Ioan Andreica, secretar de stat `n
cadrulMinisteruluiDezvolt[riiRegionale
;i Locuin\ei, a fost la SatuMare `n data de
1 iunie, cu ocazia inaugur[rii noii s[li de
sport din Tur\. Ioan Andreica a mai
ocupat func\ii importante de conducere,
el@ind, `nperioada2005-2007, secretarde
stat `n cadrul Ministerului Transpor-
turilor, dar a demisionat odat[ cu decizia
PD de a se retrage de la guvernare.

Vasile Timi;, secretar de stat `n
MinisterulCulturii ;i alCultelor apoposit
`n jude\ul nostru la S]mbra Oilor. Vasile
Timi; este originar dinMaramure;, iar `n
toamn[ a candidat pentru o func\ie de
deputat. :i `nainte de a @numit `n func\ia
de secretarde stat,VasileTimi;a lucrat tot
`n cadrul executivului, @ind inspector
general la Ministerul Educa\iei.

PSD

Mircea Geoan[, pre;edintele PSD ;i
pre;edintele Senatului a venit `n jude\ul
nostru `naintedea seda startul campaniei
electorale, `ns[vizita saaavutacela;i scop,
;i anume `nt]lnirea cu aleg[torii ;i

simpatizan\ii PSD. Mircea Geoan[ a fost
la S]mbra Oilor, dar nu `nainte de a face
un tur almunicipiului SatuMare, unde s-
a `nt]lnit cu locuitorii ora;ului, dup[ care
a fost laRac;a,unde l-au `nt]mpinatpeste
1.000 de simpatizan\i ;i unde a vizitat
sediul noii prim[rii ;i Casa de nun\i.
Atmosfera de aici a fost una foarte
frumoas[, coloanao@cial[a traversat satul
`n trei c[ru\e `nstru\ate cu `nsemnelePSD,
iar laoprire, l]ng[sediulPrim[riei,Mircea
Geoan[ a avut o primire pur o;eneasc[,
@ind luat la "dan\" de o t]n[r[ o;encu\[.
MirceaGeoan[ estepre;edintelePSDdin
2005, iar din 2008 de\ine func\ia de
pre;edintealSenatuluiRom]niei. ~n1990,
Mircea Geoan[ a fost numit referent `n
MinisteruldeExterne, repartizatperela\ia
cu Fran\a, iar `n 1991 Adrian N[stase l-a
numit directorul Direc\iei Afaceri
Europene, `n 1993 purt[tor de cuv]nt al
MAE, func\ie pe care a de\inut-o p]n[ `n
1995. ~n 1996 a fost numit ambasadorul
Rom]niei `n Statele Unite, devenind, la
37 de ani, cel mai t]n[r ambasador din
corpul diplomatic rom]n. ~n 2000devine
ministrul Afacerilor Externe `n guvernul
N[stase. Mircea Geoan[ este candidatul
PSD pentru func\ia de pre;edinte al
Rom]niei.

Ecaterina Andronescu, ministrul
Educa\iei a vizitat jude\ul Satu Mare
deodat[cuMirceaGeoan[.Ministraa fost
;i ea la Rac;a ;i apoi la S]mbraOilor. Din
1996 este membr[ PSD, iar din 1997 este
membr[ a Consiliului Na\ional PSD, al
BirouluiExecutivCentral ;ivicepre;edinte
al organiza\iei PSD a municipiului
Bucure;ti. Din anul 2006 este vicepre-
;edinte al Partidului Social Democrat. A
fost aleas[ deputat `n mandatele 1996-
2000, 2000-2004, 2004-2008 pe listele
PSD. ~n perioada 2000-2003 a fost
ministru al Educa\iei. Din 22 decembrie
2008 este Ministrul Educa\iei, Cercet[rii
;i Inov[rii `n guvernul Boc.

Adrian Severin, europarlamentar
PSD `n func\ie ;i primul candidat de pe
lista PSD pentru alegerile pentru
ParlamentulEuropeana fost la SatuMare
`n 10 mai, zi `n care a avut un program
`nc[rcat. Adrian Severin a sus\inut o
conferin\[ de pres[ la sediul PSD Satu
Mare,dup[careaavuto `nt]lnire cuelevii
clasei a XII-a de la Colegiul Na\ional
"Mihai Eminescu". Europarlamentarul s-
a `nt]lnit apoi cu aleg[torii din comunele
de pe Valea Some;ului ;i din Zona
Codrului, respectiv Cruci;or ;i B]rs[u.
Adrian Severin este un om politic
cunoscut de mai to\i rom]nii, el @ind
ministru de Externe al Rom]niei, `ntre
1996 ;i 1997. Apoi, din septembrie 2005
a fost euroobservator rom]n `n Parla-
mentul Europei, pentru ca odat[ cu
aderareaRom]niei laUniunea Europen[
s[ devin[ europarlamentar. ~n cadrul
ParlamentuluiEuropean,AdrianSeverin
este pre;edinte al Delega\iei socialiste
rom]ne din cadrul Grupului Socialist,
pre;edinte al Delega\iei UE-Ucraina ;i
membru supleant al Comisiei pentru
afaceri externe ;i a Delega\iei pentru
rela\iile cu \[rile din Europa de Sud-Est,
membru al Conven\iei privind viitorul
Europei ;i face parte din Comisia
Constitu\ional[.

IoanMirceaPa;cu, europarlamentar
;i candidatuldepe locul trei alPSDpentru
Parlamentul Europei a f[cut vizite `n
jude\ul nostru `n mai multe r]nduri pe
parcursul campaniei electorale. El a fost
prezent ;i `n 10 mai, la vizita prin jude\ a
lui Adrian Severin, la seminarul cu tema
"Alegerile europene din iunie 2009", din
datade20mai, la s@n\irea ;coliidinSupur,
la inaugurarea s[lii de sport din Tur\ etc.
IoanMircea Pa;cu este ;i el un politician
cuobogat[experien\[ `nspate, elde\in]nd
de-a lungul timpului numeroase func\ii.
Astfel, el a fost deputat de Maramure; ;i
pre;edintele Comisiei pentru ap[rare,

ordine public[ ;i siguran\[ na\ional[ din
camera Deputa\ilor, `ntre 1999 ;i 2000.
~ntre anii 2000 ;i 2007 a fost deputat de
Satu Mare, secretar de stat la Ministerul
Ap[r[rii Na\ionale (22 martie 1993-22
noiembrie 1996) ;i Ministrul Ap[r[rii
Na\ionale (2000-2004). Din 2005 a fost
observator `n Parlamentul European, iar
apoi europarlamentar.

Corina Cre\u, europarlamentar `n
func\iune ;i totodat[ printre primii
candida\i pe lista PSD ;i-a lansat la Satu
Mare, `n data de 22mai, cartea "Rom]nia
European[". Au venit `mpreun[ cu ea, s[
participe la acest eveniment cultural, dar
;i de promovare a imaginii autoarei,

ValeriuZgonea, secretarul general alPSD
;i Mihai Amari\ei, membru al Biroului
Permanent Central al PSD. Pe l]ng[
lansareac[r\ii,CorinaCre\u s-a `nt]lnit ;i
cu aleg[torii ;i simpatizan\ii s[tm[reni,
dup[ care a plecat la Negre;ti Oa;, unde
s-a desf[;urat acela;i program. Între anii
1992-1996 ;i 2000-2004 a fost consilier
preziden\ial ;i purt[tor de cuv]nt al
pre;edintelui Rom]niei, Ion Iliescu. Din
anul2004estemembru `nComisiapentru
Politica Extern[ a Senatului Rom]niei ;i
membru titular `n Adunarea Parla-
mentar[ a OSCE. Din ianuarie 2007 a
devenit europarlamentar, iar `naintea fost
membru `n delega\ia de observatori ai

Rom]niei la Parlamentul European. Ca
europarlamentar, Corina Cre\u este
membr[ `n Comisia pentru Dezvoltare,
Comisiapentruocuparea for\eidemunc[
;i afaceri sociale, Delega\ia parlamentar[
pentru rela\iile cu Statele Unite ;i
Delega\iaparlamentar[pentru rela\iile cu
Republica Moldova.

Mihai V. Fifor, secretar de stat `n
cadrul Ministerului Administra\iei ;i
Internelor a sosit la SatuMare chiar `n 29
mai, c]nd rom]nii au s[rb[torit Ziua
Eroilor.Astfel c[,dup[cesecretaruldestat
a vizitat c]teva institu\ii din Satu Mare a
participat ladepunereadecoroanedeAori
de la Monumentul Osta;ului Rom]n.

~nainte, Mihai V. Fifor a vizitat Institu\ia
Prefectului ;i InspectoratulpentruSitua\ii
de Urgen\[.

PNL

LudovicOrban, primvicepre;edintele
PNL a poposit, `n ziua de 24 mai, `n mai
multe localit[\i din jude\.Astfel,Orban s-
a `nt]lnit cu aleg[torii s[tm[reni `n Pia\a
deVechituri,dup[careaplecat laMedie;u
Aurit, la Iojib, de unde a trecut cu bacul
`n Seini, dup[ care s-a mai `nt]lnit cu
simpatizan\ii PNL din Cruci;or, Pomi,
Valea Vinului, iar seara s-a al[turat
caravanei PNL "Cemai face copilul t[u?",

`n cartierul Solidarit[\ii, unde au fost
prezen\i peste 1.000de s[tm[reni, copii ;i
adul\i. LudovicOrbanavenit laSatuMare
pentru a-l sus\ine pe Ovidiu Silaghi,
candidatul PNL la alegerile europar-
lamentare. Ludovic Orban are o bogat[
activitate `n PNL, el de\in]nd mai multe
func\iideconducerede-a lungul timpului,
precummembru înConsiliul Na\ional al
PNL (din aprilie 1998), membru al
Biroului Permanent Central al PNL (15
februarie 2001 - 25 august 2002), pre;e-
dinteleComisieideAdministra\iePublic[
a PNL (din 15 noiembrie 2002) ;i
pre;edintele PNL Bucure;ti (din 15
noiembrie 2002). ~n prezent, el de\ine ;i

func\ia de vicepre;edinte pentru
comunicare ;i rela\iipublicealPNL.Dup[
remanierea guvernamental[ din 5 aprilie
2007, Ludovic Orban a fost numit
ministru al Transporturilor, func\ie pe
care a `ndeplinit-o p]n[ la @nalul
mandatului guvernului T[riceanu.

Fostul premier al Rom]niei, C[lin
Popescu T[riceanu a venit ;i el `n jude\
pentru a-;i sus\ine colegii liberali `n
ob\inereaunui scorc]tmaibunlaalegerile
din 7 iunie. T[riceanu a vizitat, `n 29mai,
mai multe localit[\i din jude\, unde s-a
`nt]lnit cu oamenii de afaceri, pentru a
luapulsulmediului economic s[tm[rean,
dar s-a `nt]lnit ;i cu simpatizan\i ai PNL.

Prima sa vizit[ a fost `n Negre;ti Oa;, `n
pia\a din ora;, unde a discutat cu
aleg[torii, dup[ care s-a `nt[lnit cu
reprezentan\ii mediului de afaceri
s[tm[rean.LaSatuMare, `nt]lnireadintre
C[lin Popescu T[riceanu ;i oamenii de
afaceri a avut loc la Vila Poesis, `ntr-un
mediudistins;ioatmosfer[relaxat[.C[lin
PopescuT[riceanunuarenevoiedenicio
prezentare, el @ind cunoscut de toat[
lumeapentru func\iadeprim-ministrual
Rom]nei, `ntre 2004 ;i 2008. ~n cadrul
PNL a avut ;i el o bogat[ activitate, dintre
care o amintimdoar pe cea de pre;edinte
al partidului. T[riceanu a fost deputat de
Arad `ntre 1990 ;i 1992 ;i membru în
Comisia economic[ ;i `n Comisia pentru
`nv[\[m]nt, ;tiin\[, tineret, sport a
CamereiDeputa\ilor,deputatdeBucure;ti
pentru legislatura 1996-2000 ;i membru
în Comisia pentru politic[ economic[,
reform[ ;i privatizare. ~n perioada 1996-
1997, T[riceanu `ndepline;te func\ia de
ministrul al industriei ;i comer\ului `n
Guvernul Victor Ciorbea.

Varujan Vosganian a vizitat Satu
Mare cu ocazia Zilelor Poesis, la care a
participat `n calitate de vicepre;edinte al
Uniunii Scriitorilor, dar ;i pentru a @
al[turi de colegii liberali din SatuMare `n
campania electoral[ pentru alegerile
europarlamentare. Varujan Vosganian a
fost, al[turi de C[lin Popescu T[riceanu
la `nt]lnirea cu reprezentan\ii mediului
de afaceri s[tm[rean. Pe l]ng[ func\iile
din PNL, Varujan Vosganian a fost
senator, timp de dou[ legislaturi (1996 -
2000,2004-2008), iar `nultimaa îndeplinit
func\iile de pre;edinte al Comisiei de
Buget, Finan\e,Activitatebancar[ ;iPia\a
decapital a SenatuluiRom]niei,membru
`n Comisia pentru munc[ ;i protec\ie
social[ ;i `nComisia economic[, industrii
;i servicii, precum;imembru `nDelega\ia
Parlamentului Rom]niei la Adunarea
Parlamentar[ a Consiliului Europei. La
data de 12 decembrie 2006, Vosganian
este numit în func\ia de ministru al
Economiei ;i comer\ului `n Guvernul
T[riceanu, apoi dup[ restructurarea
guvernamental[ din 5 aprilie 2007, preia
portofoliul de ministru al Economiei ;i
@nan\elor.

Crin Antonescu, pre;edintele PNL, a
poposit `n jude\ul nostru dou[ zile, `n 30
;i 31 mai, zile `n care s-a `nt]lnit cu
aleg[torii din mai multe localit[\i ;i a
participat la evenimente precum
dezvelirea bustului lui Ion I.C. Br[tianu
din Negre;ti Oa;, localitate `n care a
participat ;i la liturghie ;i a sus\inut ;i o
conferin\[depres[.Urm[torulpopasdin
turneul prin jude\ a fost la Vama, la
dezvelirea monumentului ridicat `n
cinstea celor c[zu\i `n R[zboaiele
Mondiale.Deaici s-aplecat laBixad,unde
s-a `nt]lnit cu aleg[torii, apoi Crin
Antonescu a participat la inaugurarea
:colii deArte ;iMeserii dinT]r;ol\, dup[
care s-a `nt]lnit cu aleg[torii din Tur\.
Spre sear[,CrinAntonescua fostdinnou
`n mijlocul aleg[torilor s[tm[reni, prin
participarea la concertul "Valori
s[tm[rene, valori europene", organizatde
PNL `n pia\a 25 Octombrie. Crin
Antonescu a fost deputat `n Parlamentul
Rom]niei timpde16ani, din1992 ;ip]n[
`n 2008. ~ntre anii 1997-2000 a fost
ministrulTineretului ;i Sportului. Înacest
timp evolueaz[ `n structura de partid
devenind vicepre;endinte PNL din 1995
;i liderul grupului parlamentar PNL din
Camera Deputa\ilor din Rom]nia `ntre
anii 1996 - 1997 ;i 2002 - 2004. ~n 2008
schimb[ candidatura de la Camera
Deputa\ilor la Senat ;i c];tig[ un loc de
senator. ~n data de 20 martie 2009, la
Congresul extraordinar al PNL, Crin
Antonescu este ales pre;edinte al
partidului. Mai mult dec]t at]t, Crin
AntonescuestecandidatulPNLlaalegerile
preziden\iale din toamn[.

Teodor Mele;canu, senator PNL ;i
membrualBirouluiPermanentCentral a
fost `n SatuMare `n 3 iunie. Pe parcursul
zilei s-a `nt]lnit cu aleg[torii din T[;nad,
a vizitat o fabric[ de aici, s-a `nt]lnit cu
aleg[torii dinCarei, apoi cu cei dinDoba,
dup[ care amers `nArdud, unde a vizitat
o fabric[ ;i o platform[ industrial[.
Urm[toarea oprire din cadrul vizitei `n
jude\ a fost `nM[d[ras, apoi `n localitatea
Gelu.TeodorMele;canuaparticipat apoi
ladezvelireabustului lui IonI.C.Br[tianu,
amplasat[ `n apropierea sediului PNL.
TeodorMele;canua `ndeplinit func\iade
MinistrualAfacerilorExterne `nguvernul
V[c[roiu. SenatordePrahovapentrumai
multe legislaturi, `n urma alegerilor din
1996 ;i a celor din 2004,Mele;canu a fost
vicepre;edinte `n Biroul Permanent al
Senatului, membru `n Comisia pentru
politic[ extern[, `n Subcomisia pe
problemele rom]nilordinafaragrani\elor,
`nComisia juridic[,denumiri, disciplin[,
imunit[\i ;i valid[ri ;i `n Comisia de
anchet[ pentru investigarea a@rma\iilor
cu privire la existen\a unor centre de
deten\ie ale CIA sau a unor zboruri ale
avioanelor `nchiriate de CIA pe teritoriul
Rom]niei.

~n urma remanierii guvernamentale
din 2007, TeodorMele;canu a fost numit
`n func\iadeministrual ap[r[riina\ionale
`n Guvernul T[riceanu. ~n perioada 15
ianuarie -29 februarie2008a fostministru
interimar al Justi\iei.

Cornel Popa, senator PNL de Bihor,
a venit la Satu Mare de mai multe ori `n
aceast[ campanie electoral[. Prima sa
vizit[ `nmunicipiua fost cuocazia lans[rii
caravanei "Ce mai face copilul t[u?", `n
data de 10 mai, pe aleea Coposu din
CentrulNou. Senatorul Popa a revenit `n
Satu Mare `n 31 mai, cu ocazia vizitei `n
jude\ul nostru a pre;edintelui PNL Crin
Antonescu. Cornel Popa a fost ales
deputat de Bihor `n anul 2000 ;i a f[cut
parte din Comisia pentru politic[
economic[, reform[ ;i privatizare, iar `n
urma alegerilor parlamentare din 2004 a
fost reales, @ind numit ;i secretar al
Comisiei pentru politic[ economic[,
reform[ ;i privatizare. ~n 2008 a fost ales
senator `naceea;i circumscrip\ieelectoral[
din Bihor, @ind `n prezent membru `n
Comisia pentru cercetarea abuzurilor,
combaterea corup\iei ;i peti\ii.

UDMR

Laszlo Tokes, primul candidat de pe
lista Alian\ei Maghiare, lista comun[ a
UDMR ;i CNMT - Consiliul Na\ional al
MaghiarilordinTransilvania ;i-a `nceput
campania electoral[ `n SatuMare `n data
de7mai.Asus\inutun forumpreelectoral
laGhenci, apoiunul `nora;ulLivada,dup[
care a fost prezent la Casa de Cultur[ din
Ora;u Nou. Laszlo Tokes este episcopul
EparhieiReformatedePiatraCraiului, cu
sediul `n Oradea. La alegerile
europarlamentare din 2007 a fost ales
eurodeputat independent din partea
Rom]niei.

CsekeAttila, senatorUDMRdeBihor
a venit ;i el la SatuMare tot `n prima zi de
campanie electoral[, ;i anume `n 7 mai,
pentru a-;i sus\ine colegii s[tm[reni din
Alian\a Maghiar[ `n vederea ob\inerii
unui scor c]tmaimare la alegerile pentru
Parlamentul Europei. Din 1997 Cseke
Attila este membru UDMR.

~ntre anii 2004-2005 a fost consilier
municipal în cadrul Consiliului Local al
municipiului Oradea, `n 2003 este numit
vicepre;edinte executiv al UDMR Bihor
;i membru în cadrul Consiliului
Reprezentan\ilor Unionali al UDMR, iar
`n 2002-2003 a fost pre;edinteleComisiei
de supraveghere a regulamentelor din
cadrul UDMR Bihor.

Laura Micovschi



Putem spune că vreme de un secol românii din Odoreu au fost păstoriţi de către preoţi din familia lui Ioan Pop, căci
după ginerele său Vasile (repausat în 1909), a urmat întru slujire nepotul Victor Anderco, care va funcţiona cu credincioşie
în parohie până la repausarea sa din 1945.ISTORIE
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Preotul Ioan Pop, slujitor o jum[tate
de secol în p[r\ile s[tm[rene

Puţine documente scrise avem
despre românii din părţile
sătmărene trăitori în veacul al
XIX-lea. De aceea sunt rare prile-
jurile când putem vorbi despre
sărbătorirea bicentenarului
naşterii unei personalităţi a
locurilor. Astăzi însă avem
fericitul prilej de a vă înfăţişa
biograFa unui păstor spiritual
care a îndrumat paşii românilor
din Odoreu vreme de peste o
jumătate de veac. Adăugând şi
anii între care a funcţionat în
părţile oşeneşti, vom constata că
preotul greco-catolic Ioan Pop a
slujit cu Fdelitate în Sătmar preţ
de peste o jumătate de veac.

Părintele Ioan Pop (Popp, Pap sau
Papp cum apare în înscrisurile vremii)
s-a născut în 1809 la Biri, localitate aZată
în comitatul Szabolcs, în Ungaria de
astăzi. S-a căsătorit cu Terezia Barna.
Soţia sa, născută în 1812 sau 1815, cifrele
sunt controversate în unele registre
parohiale, era originară probabil din
Odoreu. Părintele Ioan Pop a fost
hirotonit în 1835. Este interesant de
aruncat o privire în comitatul Szabolcs
din acele vremuri. Şematismul episcopiei
greco-catolice al episcopiei de Muncaci
din 1816 ne precizează că în parohia Biri
trăiau 305 de greco-catolici români,
acestora adăugându-li-se cei 196 din Ylia
aparţinătoare Balkány. Spre comparaţie,
în acelaşi an într-o parohie dintotdeauna
românească din părţile sătmărene,
precum Medişa, vieţuiau 348 de suZete
româneşti, deci greco-catolice.

Pentru Sătmar, localitatea Biri din
Szabolcs are importanţă şi prin faptul că
acolo au văzut lumina zilei doi vrednici
slujitori ai altarului, preoţii Gavril şi
aeodor Szabo, amândoi Yii parohului
greco-catolic Georgiu Szabo. Parohul

acesta făcea parte din familia nobiliară
românească Szabo de Csenger-Ujfalu
(Cinghir, în Ungaria, o altă localitate
altădată preponderent românească,
astăzi probabil iremediabil pierdută
pentru neamul nostru).

Gavril Szabo (1814-1859), a
funcţionat la Turţ şi Gherţa Mică, Yica
sa Cecilia Yind căsătorită cu preotul-
folclorist Tit Bud, iar fratele său, aeodor
Szabo (1821-1890) a slujit la Şurdeşti,
Baia Mare, Turţ, iar în cele din urmă la
Bixad, unde a funcţionat din 1879 până
la repausare. Acestei meritorii familii

româneşti i se cuvine un articol separat,
pe care îl vom publica probabil în
numerele următoare ale săptămânalului
nostru.

Pe plaiuri oşeneşti

După hirotonire, din noiembrie 1835
până în martie 1840, părintele Ioan Pop
a slujit la Boineşti. Venea într-o parohie
unde slujiseră înaintea sa preoţi precum
Ioan Feier, Ştefan Popp sau Iacob Pop
Kelemen. În familia lui Ioan Pop s-au
născut la Boineşti Yicele Maria (născută

în 1836, a fost căsătorită cu preotul
George Huban) şi Anna (născută în
1838, a fost căsătorită cu preotul-cărturar
Ioan Marcu, personalitate repre-
zentativă pentru românii din Sătmarul
secolului XIX). În 1840 s-a născut tot în
familia Pop Yul Paul, de asemenea viitor
preot greco-catolic.

Parohia Boineşti a fost deservită
începând din anul 1840 de către preotul
Ştefan Anderco. Părintele Ioan Pop
pleacă într-o altă parohie, probabil în
părţile Maramureşului, deocamdată nu
ştim cu precizie acest lucru. Se va
întoarce însă nu după multă vreme în
părţile Sătmarului.

Mai mult de o jumătate
de secol de slujire la Odoreu

Din 1845 viaţa familiei Pop s-a
confundat cu Odoreul, părintele Ioan
slujind până la înveşnicire în această
parohie şi Yliile aparţinătoare. Venea aici
după slujirea ctitorului lăcaşului
românesc, Ştefan Simon (1776-1828), şi
a unui cărturar pe care Sătmarul trebuie
să-l redescopere, George Molnar (1806-
1873), plecat de aici în parohia Turţ,
unde avea să slujească până la moarte.

Încă din 1867 Ioan Pop este con-
semnat în şematisme ca deţinător al
funcţiilor de asesor consistorial şi notar
districtual. În timpul slujirii sale, bisericii
româneşti din Odoreu i s-a ridicat turnul
în 1880, i-a fost montat porticul de piatră
şi coloanele, acestea din urmă aduse
probabil de la fosta cetate a Sătmarului.
Tot în familia Pop ştim că s-au mai
născut Yicele< Amalia (născută în 1846,
căsătorită cu învăţătorul sătmărean, apoi
profesor preparandial Vasiliu Szilvaşi) şi
Terezia (născută în 1849, căsătorită cu
preotul Vasile Anderco).

Din 1875 parohul Ioan Pop a fost
ajutat întru slujire de către preotul Vasile
Anderco, ginerele său, care i-a fost
capelan sau cooperator, în limbajul

epocii. Parohul Ioan Pop deţinea şi
titlurile de vice-arhidiacon onorar şi
preot jubilar, Yind consemnat şi în acest
an ca asesor consistorial.

Este de remarcat prezenţa frecventă
a cărturarului Ioan Marcu la Odoreu sau
la evenimentele petrecute în familia
Szilvaşi, ne referim aici la botezurile
onorate în calitate de naşi de către cei doi
soţi Marcu, lucruri ce denotă armonia ce
domnea între aceste familii.

Cimitirul din Odoreu

Părintele Ioan Pop a rămas văduv
din 1890. El a trecut la cele veşnice în 23
octombrie 1900, după 65 de ani de
preoţie. A fost înmormântat în cimitirul
vechi din Odoreu. Opt preoţi au ţinut să-
l petreacă pe ultimul drum, în frunte cu
protopopul Daniil Napoian, slujitor în
acei ani în parohia vecină Botiz.

Putem spune că vreme de un secol
românii din Odoreu au fost păstoriţi de
către preoţi din familia lui Ioan Pop, căci
după ginerele său Vasile (repausat în
1909), a urmat întru slujire nepotul
Victor Anderco, care va funcţiona cu
credincioşie în parohie până la repa-
usarea sa din 1945.

BiograYa părintelui Ioan Pop, născut
în localitatea Biri, ne aminteşte că
elementul românesc a fost foarte activ în
secolul XIX şi între graniţele de azi ale
Ungariei. Secolul respectiv, deosebit de
bogat în personalităţi şi evenimente,
reprezintă o perioadă pe care isto-
riograYa română are datoria să o
recupereze.

Spre deosebire de alte localităţi
sătmărene, unde cimitirele comunităţii
româneşti sunt neîngrijite, şi folosim aici
un termen foarte blând, la Odoreu
românii cinstesc memoria înaintaşilor.
Locul de veci al unui preot trecut la
veşnicie acum mai mult de un secol
demonstrează acest lucru.

Viorel Câmpean

Prin\ul Charles, prezent la
ceremoniile ce marcheaz[ 65 de ani
de la Debarcarea din Normandia

Prin\ul Charles va participa la
ceremoniile ce marchează 65 de ani de
la Debarcarea din Normandia, a anun\at
mar\i purtătorul său de cuvânt, citat de
AFP. “Prin\ul de Wales va participa la
comemorarea Debarcării din
Normandia la invita\ia pre;edintelui
Sarkozy”, a declarat purtătorul de

cuvânt. Ambasada Fran\ei la Londra a
înmânat mar\i o invita\ie mo;tenitorului
coroanei.

Anun\ul participării prin\ului
intervine după discu\iile lui Charles cu
mama sa, regina Elisabeta a II-a, precum
;i după cele dintre Buckingham Palace
;i guvernul britanic. Decizia este

anun\ată a doua zi după o declara\ie a
Casei Albe, care anun\ase luni că
guvernul american se implică în
favoarea participării reginei la
ceremoniile ce marchează 65 de ani de
la Debarcarea din Normandia. Acestea
vor avea loc sâmbătă, în nord-vestul
Fran\ei.

Dezbaterea despre prezen\a sau
absen\a reginei a fost deschisă
săptămâna trecută de un articol din
tabloidul britanic Daily Mail, care aYrm[
Elisabeta este furioasă că nu a fost
invitată. Buckingham Palace negase, dar
semnalase că niciun membru al familiei
regale nu merge în Normandia.

Premierul britanic, care merge la
ceremoniile din Fran\a la invita\ia
personală a lui Sarkozy, se declarase gata
să facă ce este nevoie pentru ca regina
să participe ;i ea.

La ceremonii vor participa
pre;edintele american Barack Obama,
Nicolas Sarkozy ;i premierul canadian
Stephen Harper.

Egipteni vor s[ afle cine a
fost tat[l lui Tutankhamon

Cine a fost, de fapt, Tutankhamon?
Meritul dezlegării acestei enigme le-ar
putea reveni cercetătorilor egipteni, care
vor analiza mostre ADN prelevate de la
mumia celebrului faraon, descoperită
în 1922 de arheologul Howard Carter.

În prezent, atât paternitatea, cât ;i
circumstan\ele mor\ii tânărului rege
care a domnit între anii 1333-1324
înainte de Hristos constituie o mare
necunoscută pentru istorici. Nu se ;tie
dacă el a fost Yul faraonului Akhenaton

sau al tatălui acestuia, Amenhotep al
treilea, a declarat directorul Consiliului
Suprem al Antichită\ilor Egiptene,
arheologul Zahi Hawass.

Testele vor Y efectuate de o echipă
de speciali;ti de la Facultatea de
Medicină a Universită\ii din Cairo. Până
în prezent, Consiliul Antichită\ilor s-a
opus efectuării testelor ADN asupra
mumiilor deoarece acestea urmau să Ye
făcute de străini în laboratoare
nespecializate, a precizat oYcialul.



PNL este împotriva noilor m[suri Yscale adoptate de guvernul PDL - PSD. :i nu pentru c[ ne aZ[m în opozi\ie,
ci pentru c[ avem obiec\ii de natur[ economic[, de natur[ legislativ[ intern[ ;i european[ ;i, nu în ultimul rând,
obiec\ii de oportunitate, bazate pe m[surile anticriz[ luate atât de Uniunea European[, cât ;i de celelalte \[ri
europene. ECONOMIC
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Strategia fiscal[ anticriz[ a lui Crin
Antonescu pentru relansarea economiei

Principala preocupare a acestei
strategii Fscale de m[suri anticriz[
pe termen scurt vizeaz[ stoparea
declinului economic ;i adoptarea
unor m[suri pentru stimularea
cre;terii economice, men\inerea ;i
crearea de noi locuri de munc[,
consolidarea Fscal[, bugetară ;i,
totodat[, implicarea investi\iilor
publice în acest concept. Scopul
acestei strategii este ob\inerea unei
reac\ii macroeconomice anticiclic[
la criz[, sub forma unor m[suri
Fscale ambi\ioase, care vor sprijini
economia real[ ;i vor reda
încrederea consumatorilor ;i
operatorilor economici.

Aceast[ strategie anticriz[ presupune<
încurajarea rapid[ a cererii din partea
sectorului privat ;i sporirea încrederii
consumatorilor. Crin Antonescu,
pre;edintele PNL, propune urm[toarele
m[suri economice ;i de simpliYcare a
procedurilor administrative pentru
relansarea, pe termen scurt, a economiei
României<

M[suri de relaxare Fscal[
UniYcarea bazei de impozitare asupra

c[reia se aplic[ toate cotele de contribu\ii
sociale ;i implementarea declara\iei unice.

M[suri pentru simpliYcarea admi-
nistrativ[ în domeniul Yscal prin crearea
ghi;eului unic pentru depunerea decla-
ra\iilor ;i plata obliga\iilor Yscale.

Modernizarea administra\iei Yscale ;i
îmbun[t[\irea capacit[\ii administrativ
Yscale.

M[suri pentru combaterea întârzierii
efectu[rii pl[\ilor în economie, inclusiv în
rela\iile contractuale cu autorit[\ile
publice.

M[suri pentru simpliYcarea admi-
nistrativ[ ;i facilitarea accesului la
Ynan\are pentru IMM-uri.

PNL este împotriva noilor m[suri
Yscale adoptate de guvernul PDL - PSD.
:i nu pentru c[ ne aZ[m în opozi\ie, ci
pentru c[ avem obiec\ii de natur[
economic[, de natur[ legislativ[ intern[ ;i
european[ ;i, nu în ultimul rând, obiec\ii
de oportunitate, bazate pe m[surile
anticriz[ luate atât de Uniunea European[,
cât ;i de celelalte \[ri europene. FilozoYa
Ynan\elor publice este în prezent în
Zagrant[ contradic\ie cu principiile
dezvolt[rii economice s[n[toase. Existen\a
Yrmelor este gândit[ prin prisma
capacit[\ii acestora de a alimenta bugetul
de stat, nu dup[ poten\ialul economic sau
locurile de munc[ ce au fost sau vor Y
create. Câteva considera\ii statistice atest[
cu prisosin\[ acest verdict< România se
situeaz[ pe primele locuri în Uniunea
European[ din punct de vedere al poverii
Yscale ;i paraYscale> România este pe
ultimul loc din Uniunea European[ din
perspectiva facilit[\ii pl[tirii taxelor ;i
impozitelor. Gradul de conformare
voluntar[ la plat[ este unul din cele mai
mici din Uniunea Europeană – 70% în
prezent ;i scade îngrijor[tor de la o lun[
la alta> În România, companiile efectueaz[
113 pl[\i în Yecare an în contul impozitelor
datorate statului, situându-se din acest
punct de vedere pe primul loc într-un
clasament alc[tuit din 181 de state
analizate de Banca Mondial[ în Raportul
"Paying Taxes 2009"> România se claseaz[
pe un frunta; loc din coad[ la u;urin\a
achit[rii impozitelor, între \[rile din
Europa Central[ ;i de Est>

Care este opinia mediului
de afaceri?

Impozitarea ;i administrarea colect[rii
impozitelor este, în opinia oamenilor de
afaceri, printre primii factori care

descurajeaz[ investi\iile> Autorit[\ile
Yscale din întreaga lume î;i revizuiesc
sistemele Yscale prin reducerea taxelor ;i
impozitelor, Zuidizarea proceselor
administrative ;i modernizarea sistemelor
de plat[. S-a ar[tat c[ reducerea
impozitului pe proYt cu un punct
procentual duce la cre;terea cu aproape
4% a num[rului de Yrme ;i la sporirea cu
1% a num[rului locurilor de munc[. Nici
o \ar[ nu s-a dezvoltat prin Yscalitate
ridicat[. Avantajele demonstrate ale cotei
unice de impozitare recomand[ nu numai
men\inerea acesteia, reducerea cotei unice
la 10%, m[sur[ care va ampliYca sustenabil
efectele economice pozitive, ;i anume
cre;terea veniturilor popula\iei, investi\ii,
locuri de munc[, atenuarea economiei
subterane.

Relaxarea Yscală are următoarele
merite< las[ mai multe resurse în mâna
pie\ei, a consumatorilor ;i a pro-
duc[torilor, îmbun[t[\ind eYcien\a
economic[> reduce corup\ia, pentru c[
reduce rolul statului în economie> este
u;or de implementat ;i administrat ;i
poate avea efecte mai rapide decât
planurile de investi\ii organizate de stat>
reducerea bugetelor de la centru, inclusiv
desYin\area unor ministere care, într-o
economie de pia\[ sunt de-a dreptul
inutile, precum cel al turismului sau al
comunica\iilor. |inta acestor decizii
trebuie s[ Ye reducerea cheltuielilor din
administra\ie, cu structurile birocratice,
cu pân[ la 50%, în urm[torii ani>

Obiectivul reformei Fscale
Obiectivul strategic al reformei Yscale

poate însemna chiar transformarea
României într-un mediu atractiv din
punct de vedere Yscal ;i al prosperit[\ii în
Uniunea European[. Aceasta este singura

cale prin care putem accelera acumularea
de capital, cre;terea investi\iilor, crearea de
noi locuri de munc[ ;i ridicarea nivelului
de via\[ al românilor. Obiectivul poate Y
atins prin<

1. M[suri de relaxare Fscal[< anularea
impozitului forfetar> anularea restric\iilor
privind deductibilitatea TVA-ului la
achizi\ia de autoturisme ;i a cheltuielilor
cu combustibilul> boniYca\ii de 5% din
valoarea obliga\iilor Yscale pentru
contribuabilii ce î;i pl[tesc taxele la termen
- aceast[ m[sur[ are rolul de a stimula
conformarea voluntar[ la plata obliga\iilor
Yscale la termen, respectiv cre;terea
gradului de colectare a veniturilor
bugetare> reducerea major[rilor de
întârziere la plata obliga\iilor Yscale de la
0,1% la nivelul dobânzii de politic[
monetar[ a BNR . În prezent, statul român
penalizeaz[ nediferen\iat, ca ;i fraud[
Yscal[, ;i un comportament Yscal ce nu are
o component[ frauduloas[. Neplata unor
obliga\ii declarate, dar neonorate din lipsa
temporar[ a lichidit[\ilor, nu ar trebui
penalizat[, ci ar trebui s[ Ye pur ;i simplu
purt[toare de doband[, la nivelul normal
stabilit de pia\[> eliminarea impozitului
pe proYtul reinvestit în dezvoltarea
activit[\ii societ[\ii în scopul cre[rii de noi
locuri de munc[ ;i sprijinirii p[str[rii
locurilor de munc[, precum ;i în
echipamente tehnologice, ma;ini, utilaje
sau licen\e folosite în scopul ob\inerii de
venituri impozabile, sau ca alternativ[<
deduceri Yscale suplimentare `ntr-un
procent de pân[ la 100% din valoarea
investi\iilor efectuate, cum ar Y<
contribuabilii care investesc în mijloace
Yxe amortizabile sau imobiliz[ri
necorporale amortizabile, destinate
activit[\ilor pentru care ace;tia sunt

autoriza\i ;i care nu aplic[ regimul de
amortizare accelerat[, pot deduce Yscal
cheltuieli de amortizare suplimentare
reprezentând 20% din valoarea de intrare
a acestora, la data punerii în func\iune a
mijlocului Yx> Pentru investi\ii realizate
pâna la data de 31 decembrie 2010, se
acord[ o deducere suplimentar[ din
proYtul impozabil în cota de 50% din
valoarea investi\iilor în construc\ii sau a
reabilit[rilor de construc\ii, infrastructur[
intern[ ;i de conexiune la re\eaua public[
de utilit[\i> reducerea cu 10% a contri-
bu\iilor la asigur[rile sociale pentru to\i
contribuabilii - Aceast[ m[sur[ va avea
acelea;i efecte beneYce de reducere a
muncii la negru ;i cre;terea gradului de
Yscalizare, a;a cum a avut cota unic[ a
impozitului pe venit - respectiv crearea a
600.000 noi locuri de munc[> prin
reducerea contribu\iilor la asigur[ri sociale
se încurajeaz[ conformarea voluntar[,
Yind elimina\i factorii ce inZuen\au
negativ declararea salariilor la nivelul lor
real. Bugetul general consolidat va colecta
din impozitul pe venit ;i contribu\iile
sociale aferente veniturilor salariale
Yscalizate, mai mult decât în prezent,
deoarece un procent destul de redus din
veniturile salariale mari este Yscalizat,
motivul neYind impozitul pe venit, pentru
care contribuabilul nu a;teapt[ oricum
beneYcii corelate, ci cuantumul exagerat
de mare al contribu\iilor sociale aferente>
angajatorii care creeaz[ locuri de munc[
;i angajeaz[ ;omeri aZa\i de peste trei luni
de zile f[r[ un loc de munc[ beneYciaz[
de reducerea cu 50% a cotelor de
contribu\ii sociale pân[ la 31 decembrie
2010 - aceast[ m[sur[ are drept consecin\[
reducerea semniYcativ[ a costurilor cu
for\a de munc[ a contribuabililor, este o
m[sur[ anti-;omaj ;i conduce la
asigurarea unor surse de Ynan\are proprii
în vederea încuraj[rii produc\iei ;i
ocup[rii for\ei de munc[> cota redus[ de
TVA, de 5% pentru toate tranzac\iile cu
locuin\e noi pân[ la 31.12.2010 - aceast[
m[sur[ va încuraja domeniul construc-
\iilor cu implica\ii sociale directe, mai ales
din punct de vedere al ;omajului, precum
;i eliminarea distorsiunilor ;i crearea unor
condi\ii de pia\[ egale, având în vedere
faptul c[ vânz[rile de locuin\e din fondul
locativ existent la popula\ie nu sunt taxate
cu TVA, pe când locuin\ele nou construite
sunt - se elimin[ astfel favorizarea unei
categorii de locuin\e în detrimentul
celeilalte.

2. UniFcarea bazei de impozitare asupra
c[reia se aplic[ toate cotele de contribu\ii
sociale (CAS, CASS, ;omaj, fond de risc)
;i implementarea declara\iei unice
conform proiectului de "Asisten\[ tehnic[
pentru dezvoltarea cadrului legal privind
impozitele ;i contribu\iile sociale aferente
salariilor" Ynan\at de Banca Mondial[
pentru Agen\ia Na\ională de Administrare
Fiscal[< - armonizarea legisla\iei existente
privind contribu\iile sociale prin
elaborarea unui nou act normativ privind
colectarea uniYcat[ a contribu\iilor sociale>
- implementarea declara\iei unice pentru
impozitul pe salarii ;i contribu\iile sociale
;i care poate Y utilizat[ de toate institu\iile
implicate (ANAF ;i casele sociale).

3. M[suri pentru simpliFcarea
administrativ[ (reducerea birocra\iei) `n
domeniul Yscal prin crearea ghi;eului
unic, la nivelul administra\iilor Yscale
pentru depunerea declara\iilor ;i plata
obliga\iilor Yscale.
- În prezent, angajatorii au obliga\ia
depunerii de declara\ii nominale, sub
diferite forme, toate privind asigura\ii ;i
obliga\iile de plat[ c[tre diferite bugete,
care fac parte din bugetul general
consolidat, la un num[r de trei institu\ii
publice, respectiv Casele Jude\ene de
Pensii, Casele Jude\ene de Asigur[ri de

S[n[tate, Agen\iile Jude\ene pentru
Ocuparea For\ei de Munc[. Al[turi de
acestea, la Administra\iile Jude\ene ale
Finan\elor Publice se depun lunar
declara\ii cu privire la sumele datorate
c[tre Bugetul General Consolidat de c[tre
angajatori pe Yecare tip de contribu\ie în
parte. Prin urmare, acest lucru presupune
depunerea la patru institu\ii publice a unor
declara\ii care în esen\[ presupun acelea;i
lucruri - obliga\iile c[tre Bugetul General
Consolidat. Totodat[, la acest moment,
colectarea contribu\iilor datorate de c[tre
angajatori c[tre Bugetul General
Consolidat se realizeaz[ numai de c[tre
Ministerul Finan\elor Publice prin Agen\ia
Na\ional[ de Administrare Fiscal[.

4. Modernizarea administra\iei Fscale
;i `mbun[t[\irea capacit[\ii admi-
nistrativ-Fscale< - continuarea procesului
de informatizare al ANAF ;i Ynalizarea
centraliz[rii bazelor de date ;i
interconectarea sistemelor IT cu cele ale
caselor sociale (CNPAS, CNAS, ANOFM)>
- consolidarea capacit[\ii opera\ionale ;i
administrative a sistemelor IT ;i de
comunica\ii pentru toate structurile
centrale ;i teritoriale ale ANAF
(administrare Yscal[, vam[, garda
Ynanciar[)> - modernizarea ;i simpli-
Ycarea procedurilor de declarare ;i plat[
a obliga\iilor Yscale> - cre;terea calit[\ii
actului de inspec\ie Yscal[, prin elaborarea
unor ghiduri de inspec\ie care s[
reglementeze interpretarea ;i aplicarea
unitar[ a legisla\iei Yscale> - reforma
structurilor de control ;i inspec\ie Yscal[
din subordinea ANAF (inspec\ie Yscal[,
garda Ynanciar[, antifraud[ ;i supra-
veghere vamal[), eliminând suprapunerile
în veriYcarea contribuabililor precum ;i
interpretarea ;i aplicarea diferit[ a
legisla\iei Yscale.

5. M[suri Fscale pentru combaterea
`nt]rzierii efectur[rii pl[\ilor `n
economie, inclusiv `n rela\iile
contractuale cu autorit[\ile publice< -
accelerarea pl[\ilor publice datorate
tuturor operatorilor economici, dar mai
ales IMM-urilor, ca regul[ general[, în
termen de 30 de zile, conform anga-
jamentului din cuprinsul “Small Business
Act” - SBAE ;i modiYc[rilor aduse de
Comisia European[ Directivei
2000/35/EC privind combaterea întârzierii
la plata în tranzac\iile comerciale> -
autorit[\ile publice vor trebui s[ pl[teasc[
în termen de 30 de zile, sau s[ achite o
compensa\ie forfetar[ echivalent[ cu 5%
din suma datorat[, la care se va ad[uga
dobânda - aceast[ propunere vizeaz[
îmbun[t[\irea Zuxurilor de numerar ale
operatorilor economici, care sunt deosebit
de importante într-o perioad[ de recesiune
economic[.

6. M[suri pentru simpliFcarea
administrativ[ ;i facilitarea accesului la
Fnan\are pentru IMM-uri - simpliYcarea
accesului la fondurile structurale europene
- Fondul European de Dezvoltare
Regional[, Fondul Social European
precum ;i a programelor cu Ynan\are
na\ional[, cu reducerea perioadelor de
analiz[ ;i evaluarea proiectelor ;i cu
simpliYcarea raport[rilor.

Ace;ti primi pa;i, în domeniul Yscal,
ne vor îndrepta pe drumul cel bun al
relans[rii economiei României, ne vor
ajuta să dep[;im cu bine criza economic[.
Sunt m[suri care se pot adopta rapid ;i cu
foarte bune rezultate economice într-o
asemenea conjuctur[ de criz[. Bineîn\eles,
aceast[ strategie Yscal[ anticriz[ este doar
partea de început a programului nostru
liberal de transformare economic[ ;i
social[ a României.

A consemnat Laura Micovschi
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~n 1958 primul Parlament
European avea 142 de deputa\i

Parlamentul European (PE)
este o instituţie democratică fără
precedent în lume. În calitate de
parlament ales direct şi în mod
democratic, acesta reprezintă
interesele a mai mult de 490 de
milioane de cetăţeni din 27 de
naţiuni diferite. Totul a început în
anul 1958 cu 142 de deputaţi.
Parlamentul era denumit atunci
„Adunarea Comună”. Deputaţii
nu erau aleşi în mod direct, ci
numiţi de parlamente naţionale
individuale.

Primele alegeri la nivel european au
avut loc în anul 1979. Una dintre primele
decizii luate atunci de către 410 deputaţi
aleşi sub preşedinţia lui Simone Veil a fost
de a respinge bugetul pentru Uniunea
Europeană, pentru anul 1980.

Cu Yecare extindere a Comunităţii
Europene, numărul deputaţilor a crescut.
Parlamentul nu numai că s-a mărit, dar şi
puterile acestuia au crescut cu semnarea
Yecărui tratat cu privire, spre exemplu, la
implicaţiile bugetare, procesul de
extindere şi numirea Comisiei Europene.

Adunarea Europeană s-a reunit prima
oară la 19 martie 1958 la Strasbourg, când
era doar un for consultativ.

Forul a evoluat de la o Adunare
Europeană de 142 membri numiţi, până
la ceea ce a fost `n legislatura 2005 - 2009
Parlamentul European format din 785
membri aleşi prin vot direct, cu putere de
decizie în legislaţia Europeană, bugetul
Uniunii şi control asupra Comisiei.

Evoluţia politică a Parlamentului
European s-a manifestat însă mai ales prin
sporirea puterilor sale.

Momente-cheie `n sporirea
atribu\iilor Parlamentului
European

Au existat câteva momente cheie în
ceea ce priveşte sporirea puterilor
Parlamentului European.

19 martie 1958< Are loc sesiunea
constitutivă a noii Adunări Parlamentare
Europene, la Strasbourg>

30 martie 1962< Adunarea
Parlamentară Europeană decide să se
numească Parlamentul European>

22 aprilie 1970< Este semnat, la
Luxemburg, Tratatul care modiYcă unele
dispoziţii bugetare. Se decide creşterea
puterilor bugetare ale Adunării, în urma
înlocuirii contribuţiilor Ynanciare ale
Statelor Membre cu resurse proprii>

9 şi 10 decembrie 1974< Summitul de

la Paris decide alegerea prin vot direct a
membrilor Parlamentului European>

20 septembrie 1976< Este adoptat, la
Bruxelles, Actul care prevede alegerea
membrilor Parlamentului European prin
sufragiu universal direct>

7-19 iunie 1979< Se desfăşoară primele
alegeri pentru Parlamentul European, prin
sufragiu universal direct>

29-30 iunie 1987< Are loc Consiliul
European, la Bruxelles. Pentru prima oară,
Preşedintele Parlamentului rosteşte un
discurs în faţa Consiliului, înaintea
începerii lucrărilor>

1 iulie 1987< Intră în vigoare Actul
Unic European. Este oYcializată
denumirea de “Parlamentul European”.
Sunt introduse procedura de cooperare
(dreptul la a doua citire) şi cea a avizului
conform (necesar pentru încheierea de
acorduri internaţionale şi pentru
extinderea Uniunii)>

7 februarie 1992< Are loc semnarea,
la Maastricht a Tratatului Uniunii Europe-
ne. Este introdusă procedura de codecizie
(cu procedura de conciliere, aplicabilă
unui număr de 15 baze legale). Parlamen-
tul are totodată dreptul să aprobe Comisia
şi să numească Mediatorul European>

2 octombrie 1997< Este semnat
Tratatul de la Amsterdam. Acesta include
simpliYcarea procedurii de codecizie,
extinderea la 32 baze legale şi dreptul de
a aproba Preşedintele Comisiei.
Documentul intră în vigoare la 1 februarie
1999>

26 februarie 2001< Semnarea
Tratatului de la Nisa, care include
extinderea codeciziei la 37 baze legale şi
care intră în vigoare la 1 februarie 2003>

12-13 decembrie 2007< La Consiliul
European la Bruxelles este semnat Tratatul
de la Lisabona. Acesta include extinderea
codeciziei la aproape 90 baze legale şi
dreptul PE de a numi Preşedintele
Comisiei, la propunerea Consiliului
European (care trebuie să ţină cont de
rezultatele alegerilor). Tratatul încă nu a
fost ratiYcat de toate statele membre. Mai
mult, Irlanda l-a respins prin referendum,
la 12 iunie 2008. Anul acesta, irlandezii vor
Y chemaţi din nou la urne, pentru a vota
asupra unui text modiYcat al Tratatului de
la Lisabona.

~n anul 2007 Rom]nia a avut
parlamentari cu drept de vot
`n PE

Anul 2007, anul `n care Rom]nia a
intrat `n familia european[, a fost primul
`n care Rom]nia a avut reprezentan\i cu
drept de vot `n PE. Acest an va r[m]ne `n
istoria Europei ;i datorit[ adopt[rii
Tratatului de la Lisabona, un nou cadru
institu\ional pentru Europa secolului XXI,
adoptare care a avut loc exact la `mplinirea
a 50 de ani de la semnarea Tratatului de
la Roma.

Dup[ aderarea Rom]niei ;i Bulgariei
la Uniune, num[rul deputa\ilor europeni
a crescut la 785.

Primele alegeri pentru PE au avut loc

`n \ara noastr[ `n 25 noiembrie 2007.
Iat[ cum a reZectat un ziar central

cheltuielile partidelor pentru aceste alegeri<
“Campania la europene a bagat partidele
`n datorii”
Vineri, 11 Ianuarie 2008

PNL, PD, PC, PSD şi PLD au cheltuit
în campania electorală mult mai mult
decât veniturile declarate. Alegerile
europarlamentare au presupus un efort
Ynanciar consistent. Partidele au cheltuit,
în total, peste şase milioane de euro.
Formaţiunile politice au acum de
recuperat găurile din buget.

Topul bugetelor de campanie este
condus de PNL, urmat la foarte mică
distanţă de PD. Potrivit datelor
centralizate de Curtea de Conturi, PD şi
PNL au cheltuit Yecare în jur de 1,6
milioane de euro. Diferenţa a fost doar de
randament electoral. PD a înregistrat
cheltuieli totale de 5,93 milioane RON, la
nişte venituri declarate de 3.16 milioane
RON, dar a obţinut în PE 11 locuri pentru
propriii săi oameni.

Liberalii au Ynanţat campania cu 6,07
milioane RON, deşi veniturile lor au fost
de 3,05 milioane lei noi. Pentru ambele
partide s-au înregistrat donaţii totale
apropiate< PD-1.183.709 RON, PNL -
1.156.358 RON. Cu 10 aleşi în PE, PSD a
cheltuit doar 4,2 milioane RON, clasându-
se de altfel pe primul loc la donaţii.

Cele 2 milioane RON oferite de
membrii social-democraţi sub formă de
donaţii au sporit veniturile partidului la

3,16 milioane.
Uniunea Europeană (UE) este unică.

Ea nu este un stat federal, ca Statele Unite
ale Americii, pentru că ţările membre UE
rămân naţiuni suverane independente.
UE nu se încadrează nici în tiparul de
organizaţie interguvernamentală, cum
sunt Naţiunile Unite, deoarece ţările
membre îşi reunesc o parte a suveranităţii
şi obţin, în acest mod, o inZuenţă şi o
putere colectivă mult mai mare decât în
cazul în care ar acţiona pe cont propriu.

* Parlamentul European (PE), care
reprezintă cetăţenii UE şi este ales direct
de către aceştia>

* Consiliul European este alcătuit din
şeYi de stat şi de guvern, preşedintele şi un
alt membru al Comisiei Europene şi
miniştrii de externe>

* Consiliul Uniunii Europene, care
reprezintă statele membre individual este
format din min;trii statelor membre>

* Comisia Europeană, care reprezintă
interesele Uniunii ca un tot unitar.

* Curtea de Justiţie este arbitrul Ynal
în litigiile din domeniul dreptului
european.

* Curtea de Conturi controlează
modul de Ynanţare a activităţilor Uniunii.

Componen\a PE `n legislatura
2005 - 2009

Pe grupuri parlamentare, PE a fost
alc[tuit, `n legislatura 2005 - 2009, astfel<
Partidul Popular - 288 parlamentari>
Partidul Socialist - 216 parlamentari>
ALDE (Alian\a Liberal-Democrat[) - 99
parlamentari> Grupul Unitatea pentru
Europa Na\ional[ - 44 parlamentari>
Grupul Verzilor ;i Alian\a European[ -
43 parlamentari> St]nga Verde Bordic[ -
41 parlamentari> Deputa\i neaYlia\i - 30>
Grupul Independent ;i Democra\i - 22
parlamentari.

Un raport al PE, elaborat de un rom]n
;i un francez, a reu;it s[ `mpace pe toat[
lumea, propun]nd un sistem de tranzi\ie
pentru distribuirea mandatelor `ntre \[ri.
Nicio \ar[ nu va avea mai mult de 96 de
mandate ;i niciuna nu va putea trimite
mai pu\in de 6 europarlamentari.

~ncep]nd cu 2009, Rom]nia va trimite
33 de euro-deputa\i.

Potrivit Tratatului de la Nisa,
Parlamentul European ar Y urmat s[ aib[
736 de deputa\i `n urma alegerilor din
2009. Dar, `n iunie 2007, guvernele statelor
membre ale UE au decis s[ creasc[
num[rul deputa\ilor la 750.

Noua formul[ “750 plus unu”
presupune c[ pre;edintele PE nu `;i va
exercita dreptul de vot.

Mihai G.

Carla Bruni, frunta;[
la un concurs de p[l[rii

Supravie\uitorii Holocaustului din România
;i Bulgaria, compensa\i de Israel

Supravie\uitorii Holocaustului din
România ;i Bulgaria, care au fost
consemna\i la domiciliu de regimurile
acestor \ări în timpul celui de-al Doilea
Război Mondial, vor avea dreptul la
compensa\ii din partea Israelului,
relatează Haaretz în edi\ia electronică.

Printr-o decizie, care devine astfel
un precedent, luată într-un caz intentat
de un grup de supravie\uitori, Tribunalul
districtual din Tel Aviv a ordonat
Ministerului Finan\elor să dea dovadă
de o atitudine liberală în analizarea
cererilor pentru compensa\ii ale
supravie\uitorilor.

După sfâr;itul celui de-al Doilea

Război Mondial, evreii din România ;i
Bulgaria au cerut despăgubiri Germaniei
pentru perioada în care regimurile din
\ările lor i-au consemnat la domiciliu
până la 20 de ore pe zi. Totu;i, Germania
le-a respins cererea în baza faptului că nu
fuseseră priva\i de libertate, conform
prevederilor legii.

Judecătorii Issaiyho Schneller, Kobi
Vardi ;i Ruth Lebhar-Sharon au decis că
solicitan\ii vor trebui să îndeplinească
încă un criteriu pentru a avea dreptul la
compensa\ii, ;i anume să dovedească
faptul că au fost priva\i de libertate
dincolo de perioada de interdic\ie
generală.

În urma hotărârii judecătore;ti,
solicitan\ii care au fost respin;i pot
depune din nou cerere pentru a primi
compensa\ii. “Această decizie va duce la
recunoa;terea faptului că mii de
supravie\uitori ai Holocaustului, care au
fost consemna\i la domiciliu, au dreptul
la compensa\ii”, a declarat avocatul Ilan
Yakobovich, care i-a reprezentat pe
supravie\uitori. El sus\ine că, de;i crede
că mul\i dintre supravie\uitori
îndeplinesc cu u;urin\ă criteriul impus
de tribunal, va face apel la Înalta Curte
de Justi\ie pentru ca acesta să Ye anulat
pentru a simpliYca procesul de primire
a compensa\iilor.

Carla Bruni-Sarkozy, so\ia
pre;edintelui francez Nicolas Sarkozy,
s-a clasat pe primul loc la concursul
anual de pălării organizat în Marea
Britanie, surclasând-o pe regina
Elizabeth a II-a. “Pălăriu\a Carlei
Bruni, elegantă ;i chic, este un exemplu
al supremei simplită\i clasice de cel
mai bun gust, o notă de stil care a atras
aten\ia mediilor din întreaga lume”, a
declarat Philip Wright, unul dintre
membrii consor\iului Luton First, care
reune;te mai multe case de modă ;i
pălării de la Luton, localitate din
apropierea Londrei.

Carla Bruni-Sarkozy a cucerit
publicul britanic încă din martie 2008,
când l-a înso\it pe so\ul său într-o vizită
oYcială în Marea Britanie. Ea a purtat
atunci o pălărioară în acela;i stil retro,
de culoare gri-cenu;iu.

Anul acesta, la celebrul concurs
britanic de pălării, “Celebrity Hat
Wearers/Vedete care poartă pălării”,
so\ia pre;edintelui francez a reu;it să
o devanseze pe regina Marii Britanii,
precum ;i pe Sophia, contesă de
Wessex, ;i pe Victoria Beckham,
purtând o pălărioară remarcabilă prin
simplitate ;i elegan\ă.

Parlamentul European de la Bruxeles
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Sta\iunea Hajduszoboszlo,
o comoar[ fierbinte a p[m]ntului
Situat[ la aproximativ 140 de

kilometri de Satu Mare pe ruta
Satu Mare - Debrecen, sta\iunea
Hajduszoboszlo este cel mai mare
complex balnear din Europa.

În anul 1925 în Hajduszobos-
zlo în urma forării de adâncime,
a izbucnit din p[mânt de la
aproximativ 1.110 metri, apă
termală de 75°C. În urma anali-
zelor s-a constatat că apa termală
conţine iod, brom, sare iodată,
carbonat de hidrogen. Analizele
au arătat că apa conţine bitumen
şi ostrogen, precum şi diferiţi
indicatori radioactivi cum ar F<
titan, vanadiu, cupru, zinc,
argint, stronţiu, bariu şi plumb.

Propriet[\ile acestei ape o
recomand[ `n afec\iuni ca poliartrită,
artrite, spondiloză, nevralgii, neurite,
tratamente ale paraliziilor rezultate `n
urma hemoragiilor cerebrale sau alte
tipuri de paralizii, cure suplimentare
ale traumatismelor provenite din
accidente, fracturi, unele forme ale
arterosclerozei, afecţiuni ginecologice,
sterilitate, afecţiuni dermatologice
(eczeme, psoriazis, prurit). Apa
termală ajunge p]n[ la temperatura de
73 grade C, al cărui efect beneYc s-a
dovedit la scurt timp.

Această comoară Yerbinte a
pământului a ajuns foarte repede în
folosul populaţiei. Oamenii au început
să se spele cu apa termal[, să facă băi.
Dar miracolul nu se încheie aici. Au
observat că apa are acţiuni beneYce
pentru sănătate. Rănile se vindecau
mai repede şi au constatat c[ se
amelioreaz[ durerile reumatice.
Această ştire a stârnit interesul
oamenilor de ştiinţă. Comoara Zuidă
Yerbinte a fost analizată `n laboratoare
şi astfel s-au născut concluziile fără
îndoială. Dr. Bodnar Janos, directorul
Facultaţii de Chimie Medicală din
Debreţin a scris următorul raport
despre apa de la Hajduszoboszlo< ”Apa
se caliYc[, pe baza analizelor efectuate,
apă provenită din forări, apă termală
alcalină cu brom, iod, sare. Se poate
spune că până în momentul de faţă nu
avem cunoştinţe să mai existe astfel de
apă cu asemenea compoziţie şi
asemenea temperatură.

În sezonul de vară domină
turismul de ştrand

Nu sunt indicate băile pentru cei
care au următoarele afecţiuni<
inZamaţii acute, tumori, hiper-
tensiune, boli contagioase, boli
contagioase dermatologice, sarcin[.

Staţiunea balneară din Hajdu-
szoboszlo îi atrage nu numai pe cei
care vor să beneYcieze de un tratament.
În sezonul de vară domină turismul
de ştrand. Ştrandul care se întinde pe
o suprafaţă de 30 hectare aşteaptă
doritorii din 1 mai şi până în 30
septembrie.

~n anul 2002 infrastructura
ştrandului s-a re`nnoit complet
conform cerinţelor Uniunii Europene.
S-au construit piscine noi cu sisteme
moderne de Yltrare a apei, dar cea mai
mare surpriză a fost construirea plajei
mediteraneene pe o suprafaţă de 6200
mp, iar acum este considerată cea mai
mare piscină construită din Europa.
Piscina este construită cu creşterea
adâncimii ;i valuri artiYciale. Există şi
un dig desp[rţitor între piscină şi zona

de hidrobiciclete şi bărcuţe. Un vapor
pirat este amplasat `n incint[ şi pentru
a da senzaţia de real, tot `n acest sens
s-a construit un far şi s-au plantat
palmieri.

Capacitatea tratamentelor
s-a dublat

Clădirea băilor termale a fost

renovată complet în anul 1999. În
clădirea cu două nivele capacitatea
tratamentelor s-a dublat. S-au
construit patru piscine descoperite în
care cu diferite atracţii clientul se poate
delecta. Piscinele sunt împrejmuite de
holuri încăpătoare. În pavilion se
găsesc alte trei piscine cu apă termală,
acoperite, apa termală Yind de 32, 36,
38 grade C.

Pavilionul a fost renovat în anul
2002 prin Ynanţare obţinută cu
ajutorul Planului Szechenyi. Tot atunci
s-a creat o bază de tratament. La parter
în partea stângă se aZă trei cabinete
medicale, sală de tratament şi sala de
gimnastică medicală. La etaj se aZă
sălile de masaj, săli de tratament şi
locuri pentru odihnă. S-a creat şi un
parc special amenajat pentru odihna

pacienţilor.
Cei care au suspiciuni în legătură

cu eYcienţa tratamentelor naturale, în
mod sigur îşi vor schimba părerea
după ce s-au tratat la Băile Termale de
la Hajduszoboszlo.

Motivul pentru care mii de oameni
se vindecă se datoreaz[ puterii apei
termale şi a altor tratamente care se
efectueaz[ la recomandarea ;i sub
stricta `ndrumare a medicilor
speciali;ti. Apa conţinând iod, brom,
sare este în primul rând recomandat[
pentru afecţiuni reumatice. Se obţin
rezultate foarte bune, peste 90% din
pacien\ii care se ţin de tratamentul
prescris de medic recunosc c[ starea
lor de s[n[tate s-a ameliorat sim\itor
sau chiar s-au vindecat. Curele de baie
au un efect beneYc şi pentru boli
neurale, chirurgicale, dermatologice
(eczeme, psoriazis). Pacienţii care au
avut intervenţii chirurgicale
ortopedice fac cure suplimentare.

Se obţin rezultate bune şi în
tratarea stării de după hemoragie
cerebrală, paralizii provenite din
sindromul Heine medin, nevralgii,
dureri nevralgice. Multe femei sterile
după trei-patru cure au rămas
însărcinate. Acest fenomen se
datorează faptului că în apă se găseşte
estrogen.

Peste patruzeci de feluri de
tratamente stau la dispoziţia clienţilor.
Diferitele tratamente se pot combina.
Printre altele se poate enumera
masajul, tratament cu nămol, baie cu
greutăţi, masaj subacvatic, gimnastică
subacvatică, diferite electroterapii şi
cele mai moderne terapii cu laser.

Viorica Shibata
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Adriana Lima este îns[rcinat[
Top-modelul brazilian ;i so\ul ei,

Marko Jaric, jucător pofesionist de
baschet în campionatul Statelor Unite,
vor avea un copil în iarna viitoare,
potrivit agentului de presă al cuplului,

care a conYrmat această informa\ie
pentru revista „People”. „Adriana ;i
Marko sunt extrem de ferici\i pentru
venirea pe lume a primului lor copil ;i
sunt nerăbdători să anun\e această

veste”, au declarat purtătorii de cuvânt
ai celor două vedete.

Cuplul s-a căsătorit în secret de
Sfântul Valentin în acest an, iar
ceremonia civilă a fost privată, la ea

participând pu\ine persoane. “Suntem
foarte încânta\i de viitorul nostru
împreună”, a declarat Adriana Lima.

Manechinul „Victoria’s Secret” a
declarat că inten\ionează să organizeze

în această vară o ceremonie de
căsătorie “mai mare, dar tot
romantică”, în Brazilia sau în Serbia,
\ara natală a lui Marko, la care să
participe to\i prietenii ;i familiile.

Gisele Bundchen, cel mai bine
pl[tit top model din lume

Brazilianca s-a situat, pentru al
treilea an consecutiv, pe primul loc în
topul celor mai bogate manechine din
lume, realizat de publica\ia „Forbes”,
după ce a ob\inut venituri de 25 de
milioane de dolari în perioada iunie
2008 - iunie 2009. De;i este foarte
bogată, cea care s-a căsătorit în
februarie cu starul fotbalului american
Tom Brady, a fost afectată de criza
economică, ob\inând în anul Ynanciar
2008 - 2009 cu 10 milioane de dolari
mai pu\in decât în perioada Yscală
precedentă, 2007 - 2008. Top modelul
în vârstă de 28 de ani are colaborări
foarte fructuoase cu Yrme precum

Versace, Dior, True Religion ;i Ebel, ;i
de\ine propria linie de încăl\ăminte.

Pe locul al doilea s-a situat Heidi
Klum, care a c];tigat 16 milioane de
dolari, cu 2 milioane mai mult decât în
perioada precedentă. Averea top
modelului german în vârstă de 35 de
ani se datorează unor contracte pentru
emisiuni de televiziune, dar ;i
publicitare. Astfel, Klum este gazda
emisiunii “Germany’s Next Top
Model” ;i “Project Runway” ;i are
contract cu compania de lenjerie intimă
Victoria’s Secret. De asemenea, are
contracte de publicitate cu Yrme
precum Diet Coke, Volkswagen, LG,

Birkenstock ;i de\ine propria linie de
cosmetice – „In An Instant”.

Kate Moss se situează pe a treia
pozi\ie în topul Forbes, cu 8,5 milioane
de dolari. Top modelul britanic în
vârstă de 35 de ani are succes cu linia
sa de îmbrăcăminte creată pentru
lan\ul de magazine britanic Topshop,
dar ;i alte contracte publicitare
bănoase.

Topul 5 al celor mai de succes top
modele din lume, care nu s-a schimbat
de anul trecut, este completat de
Adriana Lima (8 milioane de dolari), pe
locul al patrulea, ;i Doutzen Kroes (6
milioane de dolari), pe locul al cincilea.

Rihanna, interzis[
în „Vogue”

Este celebră, se bucură de me-
diatizare, multă lume o invidiază, a
scăpat de iubitul bătău;... :i totu;i,
pentru Rihanna nu este totul atât de
roz. Scandalul fotograYilor nud postate
pe Internet are consecin\e chiar ;i
acum. Interpreta este absolut devastată
de vestea primită din partea presti-
gioasei reviste „Vogue”, care i-a
transmis că nu poate Y aleasă pentru a
Ygura pe copertă.

Decizia a fost luată de redactorul-
;ef, Anna Wintour. „Regina de ghea\ă
a modei” îi oferise ini\ial ;ansa de a
apărea pe prima pagină a publica\iei.

„Anna i-a spus că Vogue o iube;te ;i
vrea să lucreze cu ea. Rihanna a fost
extaziată”, a dezvăluit o sursă.

Oferta care se ive;te poate o dată în
via\ă ;i care i-a fost făcută interpretei
„Umbrella” la întâlnirea de la Costume
Institute Gala nu mai este însă de
actualitate. Motivul? Wintour a văzut
mai mult decât se a;tepta când
fotograYile nud ale starului au fost
postate pe net. „Anna nu i-a răspuns
la niciun telefon. Rihanna este atât de
bulversată... Ea speră c[ jurnali;tii de
la Vogue `;i vor schimba părerea”, a
completat sursa.




