
Jocul Tetris a
implinit 25 de ani

Tetris, unul din cele mai de succes
jocuri ale tuturor timpurilor,
celebrează cea de-a 25-a aniversare.
Creat de matematicianul rus Alexey
Pajitnovth în iunie 1984, jocul puzzle
se bazează pe o serie de Qguri cu forme
variate care trebuie rotite şi mutate
dintr-o parte în cealaltă a tablei de joc
pentru a se încadra într-o matrice.

De la lansarea lui, Tetris s-a
vândut în peste 125 de milioane de
copii în peste 50 de ţări, conform Blue
Planet So[ware, compania care
deţine în acest moment licenţa
jocului. Prima versiune de Tetris, care
era compatibilă cu computerele IBM
a avut un impact puternic pe piaţa
din Statele Unite în 1986, când a fost
lansată de compania de jocuri
Spectrum HoloByte. Tetris este atât
de longeviv deoarece depăşeşte
barierele culturale.

Top cele mai riscante
c[ut[ri pe Internet

Conform unui studiu unele
căutări pe Internet pot aduce
pagube calculatorului. Astfel, o
căutare precum “music lyrics”
(versuri) sau lucruri “free” (gratis),
este o acţiune foarte riscantă. De
asemenea, “free music downloads”
aduce 20 procente din utilizatorii
de net în contact cu software
dăunător, cunoscut şi ca
“malware.”

Categoriile cele mai riscante de
căutat sunt< screensaver, free
games, work from home, Olym-
pics, videos, celebrities, music şi
news. Iar termenii cei mai riscanţi,
lyrics, myspace, free music down-
loads, phelps, game cheats, puzzle,
free ringtones şi solitaire.
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Se distribuie `mpreun[ cu Informa\ia Zilei

Zilele acestea s-au împlinit 130 de ani de la naşterea avocatului şi
vrednicului patriot român Coriolan Şter. Se cunosc îndeobşte lucruri despre
activitatea sa merituoasă pusă în slujba neamului românesc la Tăşnad. Mai
puţine lucruri se ştiu însă despre originile sale sătmărene. Personal, l-am
evocat atunci când am semnalat aniversarea centenarului înQinţării băncii
româneşti din Tăşnad, „Vulturul”. Dorim în acest material aniversar să ne
oprim mai mult asupra originilor. Coriolan Şter s-a născut în 11 iunie 1879
în localitatea bihoreană Santăul Mare (alţi autori vorbesc de Beliu ca loc al
naşterii), în familia parohului greco-catolic Vasile Şter, originar din Sătmărel,
şi a Iulianei Ardelean, Qica preotului George Ardelean din Terebeşti.

130 de ani de la na;terea avocatului
Coriolan :ter
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Santorini, emblema vizual[ a Greciei

Colegiul Na\ional “Mihai
Eminescu” din Satu Mare a
continuat ieri ;irul mani-
fest[rilor dedicate Qnalului de
an ;colar. S-a `nceput cu
festivitatea de absolvire a clasei
a VIII-a, viitorii bobocei de clasa
a IX-a din toamn[, ca mai apoi
to\i elevii cu rezultate deosebite
la `nv[\[tur[ din celelalte clase s[
Qe r[spl[ti\i cu premii ;i diplome
pentru munca depus[ pe
parcursul `ntregului an ;colar.

Elevii clasei a VIII-a au spus
adio anilor de gimnaziu, au p[;it
`n curtea ;colii mai `ncrez[tori
ca niciodat[ `n for\ele proprii,
mai maturi dec]t acum patru
ani. Intrarea `n curte ;i-au f[cut-
o `ntr-un mod original,
schimb]nd cutiu\a muzical[ pe
o binecunoscut[ melodie a lui
John Lennon.

Al[turi de ei s-a aRat
doamna dirigint[, Georgeta
Cosma, cea care le-a promis
dup[ cum spunea ;i directoarea
adjunct[ Nicoleta Chereche;, c[
va Q lapte ;i miere `ncep]nd cu
viitorul an ;colar. To\i elevii
clasei a VIII-a au fost felicita\i de
conducerea ;colii pentru

rezultatele deosebite la
`nv[\[tur[, pentru modul `n
care au reu;it s[ devin[ o clas[
bine sudat[, pentru origi-
nalitatea ;i seriozitatea de care
au dat dovad[, Qind o clas[
exemplu. Cel mai gr[itor lucru
`l reprezint[ media mare cu care

aceast[ clas[ a terminat,
rezultatele de la diverse con-
cursuri ;i competi\ii ;colare
desf[;urate at]t la nivel local,
c]t ;i na\ional. Fiecare elev ;i-a
auzit numele, Qecare dintre ei
s-a sim\it mai deosebit ca
niciodat[. PAGINA 8

~n anul 1941 din totalul
popula\iei de 52.011 persoane,
12.960 erau evrei reprezent]nd
24,9%. ~n ghetoul din Satu Mare
au fost `nghesui\i 13.250 de evrei
la care s-au ad[ugat cei din Carei
;i `mprejurimi, `n total 18.800 de
persoane.

~ntr-o camer[ erau 10-15
persoane, unii av]nd loc doar `n
pivni\e sau poduri de case. Evreii
de la sate au fost str]n;i `n
sinagogi, case de rug[ciune, sau
alte cl[diri ale comunit[\ii
evreie;ti de unde au fost lua\i ;i
adu;i `n ghetoul din Satu Mare.
Casele ;i locuin\ele p[r[site au
fost imediat jefuite majoritatea
de vecini sau chiar de persoane
cu func\ii de r[spundere din
cadrul autorit[\ilor. Evreii au fost
ridica\i `n mare grab[ ;i au fost
du;i pe jos `n zona Qxat[ pentru
ghetou. Administrarea ghetoului
a fost `ncredin\at[ unui Consiliu

Evreiesc. Deoarece num[rul
evreilor din jude\ul Satu Mare,
a;a cum era delimitat la acea
dat[, era mare, s-a `nQin\at un
ghetou ;i la Baia Mare, iar la
Carei a func\ionat un centru
provizoriu din care evreii au fost
transfera\i la Satu Mare.

Jandarmii unguri s-au
comportat deosebit de brutal pe
tot parcursul ghetoiz[rii ;i
deport[rii. ~n toat[ perioada
ghetoiz[rii evreii au fost supu;i
unor controale repetate pentru a
li se lua toate obiectele
de valoare.
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Serb[ri de sf]r;it
de an
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Cu ediţia a treia, desfăşurată între 22 şi 31 mai, Festivalul sătmărean de teatru „Fără bariere” depăşeşte
şi o barieră deosebit de periculoasă, cea a discontinuităţii. Condiţiile de criză economică ameninţau cu
întreruperea acestei manifestări culturale destul de agreată de publicul sătmărean. Situaţia s-a mai produs
nu cu mulţi ani în urmă, din alte motive, dar reluarea Zilelor teatrale sătmărene s-a dovedit beneQcă nu
numai pentru urbea noastră. La urma urmei nu ar Q păcat pentru un oraş care deţine un spaţiu special
destinat teatrului, în care activează de peste 40 de ani două secţii, în limbile română şi maghiară să nu
continue o manifestare artistică cu un impact atât de binevenit asupra publicului?

Adrian Enache divor\eaz[
dup[ 14 ani

Floarea paradisului,
un simbol al elegan\ei

Impresii... mai pu\in r[scolitoare

Elevii clasei a VIII-a de la “Mihai
Eminescu” vor deveni liceeni
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65 de ani de la deportarea
evreilor s[tm[reni la Auschwitz

Una dintre Rorile tot mai des
`nt]lnite `n Ror[rii ;i apreciat[ de
cump[r[tori este Streli\ia sau Roarea
paradisului. De o elegan\[
des[v]r;it[, Roarea este aleas[ tot
mai frecvent ca inspira\ie de marii
designeri. Rezisten\a ei `i permite s[
`nc]nte ;i s[ lumineze `nc[perea `n
care se aR[ pentru cel pu\in trei
s[pt[m]ni. PAGINA 7

Adrian Enache a hot[r]t s[ divor\eze. Dup[
ce timp de 14 ani s-a `mp[r\it `ntre dou[ femei,
so\ia sa Corina ;i Iuliana Marciuc, el a decis
s[ o aleag[ pe cea din urm[. “Va trebui s[ iau
o decizie `n ceea ce prive;te via\a mea. Vreau
s[ Qu al[turi de copiii mei ;i de femeia pe care
o iubesc, iar aceasta este Iuliana Marciuc”, a
declarat c]nt[re\ul. Iubirea celor doi este
asem[n[toare cu o telenovel[. Iuliana a
divor\at ;i ea, motivul Qind tot Adrian.
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Înc[ din copil[rie,
Tavi Petric
iubea muzica
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Luni Miercuri

Alian\a PSD+PC ocupă primul loc la
europarlamentare cu 31,07%, în top
urmând PDL cu 29,71% ;i PNL cu
14,52% din op\iunile de vot valabil
exprimate, după ce Biroul Electoral
Central a centralizat voturile din toate
sec\iile de votare.

Potrivit anun\ului BEC, Alian\a
PSD+PC a ob\inut 1.504.218 de voturi
(31,07%), în timp ce PDL a adunat
1.438.000 de voturi (29,71%), iar PNL
702.974 de voturi (14,52%). De
asemenea, UDMR a reu;it să mobilizeze
la urne 8,92% dintre alegători, adică
431.739 de voturi, iar PRM - 8,65%,
însemnând 419.094 de voturi.

Candidatul independent, Elena
Băsescu a ob\inut 4,22%, echivalentul
celor 204.280 de voturi, iar PN|CD,
1,45%.

Prezen\a la urne înregistrată la
europarlamentare a fost de 27,67%.
Rezultatele prezentate de BEC sunt Qnale,
în urma centralizării voturilor din toate

sec\iile de votare, dar acestea vor Q
declarate deQnitive în cursul zilei de mar\i
printr-un proces verbal semnat de
membrii BEC.

Geoană< PSD a câ;tigat
alegerile

Pre;edintele PSD, Mircea Geoană a
declarat luni că partidul pe care îl
conduce a câ;tigat alegerile ;i că nu are
importan\ă dacă PDL dore;te să numere
;i mandatul Elenei Băsescu. “Cred că nu
este niciun fel de dubiu cu privire la
câ;tigătorul acestor alegeri, PSD ;i
Alian\a PSD-PC au câ;tigat alegerile
pentru Parlamentul European. Vom avea
un număr de mandate superior celorlalte
partide, dar lucrul cel mai important este
c[ principalii no;tri competitori, PDL,
au scăzut sub pragul psihologic de 30%.
Au mai pu\ine mandate decât în 2007 ;i
practic astăzi putem spune că asistăm la
un rezultat pentru PSD cu 10% mai bun
decât în 2007, cu un număr de

europarlamentari mai mare decât în
2007”, a declarat Geoană. El a explicat că
PSD nu este interesat dacă PDL va dori
să numere ;i mandatul Elenei Băsescu tot
în dreptul său, sus\inând că “învingătorul
astăzi este PSD, învin;ii de astăzi sunt cei
de la PDL”.

Flutur< PDL ;i EBA au câ;tigat
euroalegerile

Vicepre;edintele PDL, Gheorghe
Flutur, a declarat luni că PDL ;i Elena
Băsescu au câ;tigat alegerile euro-
parlamentare, pentru că împreună
depă;esc procentul ob\inut de Alian\a
PSD+PC, ;i că românii au dat un vot
“util” partidelor de la guvernare. “PDL ;i
Elena Băsescu au câ;tigat alegerile
europarlamentare.

A;a cum rezultă din calcule, atât PDL
;i Elena Băsescu ;i Alian\a PSD+PC au
câte 11 mandate (...). PDL plus Elena
Băsescu au 1,86 procente peste Alian\a
PSD+PC”, a spus Flutur.

Mar\i

Gigi Becali nu va putea participa la
ceremonia de învestire în func\ia de
europarlamentar de la Bruxelles, după
ce judecătorii au decis că acesta nu poate
părăsi Bucure;ti ;i jude\ul Ilfov.

Judecătoria sectorului 1 a decis să
respingă cererea lui Gigi Becali de
ridicare a interdic\iei de a părăsi
România, modiQcând în schimb
controlul judiciar aplicat patronului
stelist, în sensul că acesta poate să
meargă prin \ară.

Avocatul lui Gigi Becali a declarat că
decizia Judecătoriei Sectorului 1 este
corectă. El sus\inând că instan\a nu a
avut documentele care să ateste calitatea
de europarlamentar.

Patronul Stelei, Gigi Becali, a făcut
scandal în sala de judecată, mar\i, la
solu\ionarea, de către Judecătoria
Sectorului 1, a cererii sale de a i se ridica
interdic\ia de a părăsi \ara, el aQrmând
că ceea ce fac procurorii este o batjocură.

Becali a sus\inut că, pentru a
continua ancheta în cazul său,
procurorii trebuie să ceară ridicarea
imunită\ii în Parlamentul European. “Vă
da\i seama că, în momentul în care voi
spune pentru ce sunt anchetat, va Q

circul circului”, a declarat el. “Când o să
spun eu ce s-a întâmplat, va ie;i circul
circului circului, pe tot globul pă-
mântesc”, a declarat Becali, care a
promis că în acest fel toată Europa va aRa
cum func\ionează justi\ia din România
;i că în timp ce anchetatorii solicită
ridicarea imunită\ii sale, care a rămas
fără ma;ină ;i a tratat cu whisky pe ho\ii
care i-au furat-o, infractorii sunt liberi
;i nu pă\esc nimic.

Geoan[ felicit[ ,lialele din
Transilvania

PSD va analiza rezultatele alegerilor
de la PE, săptămâna viitoare, într-un
Comitet Executiv, în Teleorman. La
Qnalul unei ;edin\e a Grupului strategic
de campanie, desfă;urate după anun-
\area rezultatelor Qnale ale scrutinului
din 7 iunie, Mircea Geoană a anun\at că,
la nivelul conducerii partidului, se va
face o analiză serioasă ;i severă a
modului cum Qlialele din teritoriu au
reu;it să mobilizeze votan\ii PSD.
Geoană a \inut să felicite ;i organiza\iile
din Transilvania, unde PSD s-a clasat pe
primul loc sau pe locul al doilea, după
UDMR, între acestea Qind cele din Sălaj,
Satu Mare, Harghita ;i Covasna.

Blaga ;i Oltean cer sanc\iuni
`n PDL

Vicepre;edintele PDL Ioan Oltean a
spus că liderii Qlialelor jude\ene al căror
scor la alegerile europene a fost cu 5%
sub media na\ională a partidului vor Q
sanc\iona\i, conducerea partidului
inten\ionând să respecte decizia
adoptată anterior alegerilor.

BEC a anun\at, miercuri,
repartizarea oQcială a mandatelor, după
alegerile pentru Parlamentul European,
Alian\a PSD+PC ob\inând 11 mandate
de europarlamentar, urmat de PDL cu
10, PNL - 5, PRM ;i UDMR câte trei, iar
Elena Băsescu a ob\inut mandatul
pentru care a candidat ca independent.

Astfel, pe listele PSD au fost ale;i în
Parlamentul European Adrian Severin,
Rovana Plumb, Ioan Mircea Pa;cu,
Adriana |cău, Daciana Sârbu, Corina
Cre\u, Victor Bo;tinaru, Sabin Cuta;,
Cătălin Ivan, Ioan Enciu ;i Vasilica
Viorica Dăncilă.

Pe listele PDL au fost ale;i
europarlamentari \eodor Stolojan,
Monica Macovei, Traian Ungureanu,
Cristian Preda, Marian Jean Marinescu,
Iosif Matula, Sebastian Bodu, Petru
Luhan, Rare; Niculescu ;i Elena Oana
Antonescu.

PNL a reu;it să trimită în PE pe
Norica Nicolai, Adina Vălean, Renate
Weber, Ramona Mănescu ;i Cristian
Bu;oi.

Din partea UDMR au ob\inut câte
un mandat de europarlamentar Laszlo
Tokes, Iuliu Winkler ;i Sogor Csaba.
Totodată, PRM a ob\inut mandate
pentru Corneliu Vadim Tudor, George
Becali ;i Ciprian Claudiu Tănăsescu.

La alegerile de dumincă Alian\a
PSD+PC a ob\inut 1.504.218 de voturi
(31,07%), în timp ce PDL a adunat
1.438.000 de voturi (29,71%), iar PNL
702.974 de voturi (14,52%). De
asemenea, UDMR a reu;it să mobilizeze
la urne 8,92% dintre alegători, adică
431.739 de voturi, iar PRM - 8,65%,
însemnând 419.094 de voturi.
Candidatul independent, Elena Băsescu
a ob\inut 4,22%, echivalentul celor
204.280 de voturi.

Cei 33 de reprezentan\i ai României
în Parlamentul European au fost ale;i pe
7 iunie pentru un mandat de 5 ani.

Reprezentantul PNL în BEC nu a
semnat procesul verbal privind
rezultatul alegerilor europarlamentare,
Marius Bălă;escu declarând că partidul
său nu consimte să certiQce o fraudă.

Joi

Vineri

Aproximativ 500.000 de sindicali;ti
aQlia\i la confedera\ia Cartel Alfa, din
toată \ara, au intrat, vineri, pentru 15
minute, în grevă, protestul Qind un
semnal de avertizare transmis
Guvernului pentru că nu a aplicat planul
de măsuri anticriză stabilit cu partenerii
sociali în februarie.

Sindicali;tii au început protestul la
ora 9.00 ;i l-au încheiat la ora 9.15.
“Greva va dura doar un sfert de oră
pentru că nu este îndreptată împotriva
patronatelor, ci împotriva Guvernului,
pentru a sim\i solidaritatea sindicatelor
;i faptul că sunt responsabili de criza

care se adânce;te în România”, a spus
vicepre;edintele “Cartel Alfa” Romulus
Ni\ă. Sindicali;tii sunt nemul\umi\i că
planul de măsuri anticriză stabilit cu
partenerii sociali în februarie nu a fost
aplicat de Guvern, în timp ce “pu\inele”
măsuri care s-au luat au fost defectuoase.
Potrivit lui Ni\ă, în Programul anticriză
pe termen scurt Guvernul a preluat
propunerea sindicatelor de a sprijini
produc\ia de îngră;ăminte chimice ;i de
a acorda subven\ii pentru ca agricultura
să beneQcieze de acestea ;i industria
producătoare să men\ină locurile de
muncă.

S]mb[t[

Mark Gitenstein, nominalizat de
pre;edintele american Barack Obama
pentru postul de ambasador în România,
s-a distins prin activită\i de lobby la
Camera de Comer\ din SUA, consultan\ă
acordată Comisiei Juridice a Senatului ;i
o carieră în domeniul avocaturii.

Potrivit site-ului Casei Albe, Mark
Gitenstein - absolvent al Universită\ii
Duke ;i al ;colii J.D. a Universită\ii
Georgetown - lucrează ca expert la
Brookings Institution, Qind specializat
pe probleme de securitate na\ională ;i
libertă\i civice. El este partener la
compania multina\ională de avocatură
Mayer Brown LLP. Înainte de a lucra la

această Qrmă, Gitenstein a fost director
executiv al Foundation for Change Inc.
;i a lucrat ca func\ionar la Senat timp de
17 ani, atât la biroul lui Joseph Biden,
actualul vicepre;edinte al SUA, dar ;i în
calitatea de consilier-;ef la Comisia
Juridică.

Ziarul Washington Post relata la 15
noiembrie 2008 că Gitenstein, unul din
cei 12 membri ai echipei de tranzi\ie a lui
Barack Obama, a desfă;urat activită\i de
lobby în valoare de milioane de dolari
pentru Camera americană a Comer\ului
;i a sus\inut legi favorabile companiilor
Boeing ;i General Dynamics, active în
domeniul industriei apărării.

BEC a stabilit mandatele rom]ne;ti
pentru Parlamentul European

Gigi Becali nu poate merge la Bruxelles,
au decis judec[torii

Sindicali;ti afilia\i la Cartel Alfa,
în grev[ pentru 15 minute

Mark Gitenstein, propus ambasador
al SUA în România

Guvernul Boc a adoptat o ordonan\ă
de urgen\ă care îi oferă posibilitatea de
a bloca orice act normativ adoptat de
Parlament înainte de intrarea sa în
vigoare. Acela;i document mai include
o serie de prevederi care u;urează
aplicarea asumării răspunderii
guvernamentale în cazul unei legi.

“În contextul efortului general de
reformare a unor reglementări de o
deosebită importanță pentru sistemul
românesc de drept, se impune cu
necesitate consacrarea unor soluții
legislative cu caracter general, în sensul
ca actele normative să poată Q
modiQcate, completate sau abrogate și
anterior intrării lor în vigoare, ca măsură
prealabilă, astfel încât adoptarea noilor
reglementări și, implicit, abrogarea celor
anterioare - în vigoare ori adoptate, însă
neintrate în vigoare - să Qe riguros
efectuate”, se arată în ordonan\ă.

PSD se leapădă de
“catastrofele juridice”
ale lui Boc

Pesedi;tii se disociază de guvernul

din care fac parte ;i sus\in că nu au ;tiut
nimic ;i nu au semnat ordonan\a prin
care Boc atacă practic puterea legislativă.

Deputatul PSD Titus Corlă\ean a
declarat joi că ordonan\a respectivă este
“o catastrofă juridică“. El a adăugat că
cei responsabili din Ministerul Justi\iei
ar trebui da\i afară sau trimi;i la
“reciclare”. Corlă\ean a spus că l-a sunat
pe ministru pentru rela\ia cu
Parlamentul, colegul său de partid
Victor Ponta, pentru a-i cere lămuriri.

Potrivit acestuia, Ponta a sus\inut că
proiectul de ordonan\ă a fost strecurat
pe agenda ;edin\ei de guvern la capitolul
“diverse”, iar, personal, nu ;i-a dat avizul
pentru aprobarea actului normativ
respectiv. “Cineva de la Ministerul
justi\iei ar trebui trimis la reciclare sau
dat afară“, a comentat deputatul social-
democrat. Deputatul PSD a spus că este
o abera\ie de drept să stipulezi abrogarea
unui act normativ atâta vreme cât el nu
a intrat în vigoare. Nu Guvernul este cel
care modiQcă competen\ele Parla-
mentului prin ordonan\e de urgen\ă, a
continuat el.

Boc a emis o ordonan\[ prin care Guvernul
poate bloca legile Parlamentului

Rezultate oficiale< PSD - 31,07%, PDL - 29,71%,
PNL - 14,52%, UDMR - 8,92%, PRM - 8,65%, EBA - 4,22%



Integrat proiectului mai amplu al Zilelor Culturale Sătmărene, Festivalul sătmărean de teatru „Fără bariere” a
adus pe scenele Teatrului de Nord şi ale Casei de Cultură a Sindicatelor spectacole care au meritat pe deplin eforturile
materiale şi artistice. CULTUR~
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Impresii... mai pu\in
r[scolitoare

Cu ediţia a treia, desfăşurată
între 22 şi 31 mai, Festivalul
sătmăreandeteatru „Fărăbariere”
depăşeşte şi o barieră deosebit de
periculoasă, cea a discontinuităţii.
Condiţiile de criză economică
ameninţau cu întreruperea acestei
manifestări culturale destul de
agreată de publicul sătmărean.
Situaţia s-a mai produs nu cu mulţi
ani în urmă, din alte motive, dar
reluarea Zilelor teatrale sătmărene
s-a dovedit beneCcă nu numai
pentru urbea noastră.

La urma urmei nu ar Q păcat pentru
un oraş care deţine un spaţiu special
destinat teatrului, (chiar dacă după mai
bine de o sută de ani de la construire şi,
probabil, câteva zeci de la ultima reparaţie,
dă semne de oboseală), în care activează
de peste 40 de ani două secţii, în limbile
română şi maghiară, situat într-o poziţie
interregională privilegiată, la o intersecţie
de spiritualităţi distincte, să nu continue
o manifestare artistică cu un impact atât
de binevenit asupra publicului? Ar
însemna, pe de altă parte, şi o totală lipsă
de demnitate şi de orgoliu cetăţenesc să nu
dai curs unei iniţiative care s-a dovedit
atrăgătoare şi instructivă totodată. Din
fericire, organele noastre administrative
au acţionat cu atenţie şi cu respect faţă de
cerinţele de cultură ale sătmărenilor şi de
eforturile organizatorilor şi au găsit
posibilităţi de a depăşi diQcultăţile
Qnanciare şi de a continua festivalul.
Integrat proiectului mai amplu al Zilelor
Culturale Sătmărene, festivalul a adus pe
scenele Teatrului de Nord şi ale Casei de
Cultură a Sindicatelor spectacole care au
meritat pe deplin eforturile materiale şi
artistice.

Au găsit resursele necesare şi alte
teatre, participante la festival, chiar dacă
numărul acestora a fost mai redus, iar
efectivele actoriceşti deplasate la Satu Mare
au fost mai modeste. Multe formaţii au fost
numeric reduse şi multe spectacole au avut
decoruri reduse la minimum material, dar
solicitate la maximum funcţional. Iar când
nu le-au avut, le-au suplinit cu resursele
nebănuite ale artei actoriceşti, ridicând
nivelul interpretativ al festivalului.

Ca cetăţean al municipiului şi ca
iubitor de teatru, găsesc de datoria mea să
împărtăşesc câteva impresii despre această
ediţie a Festivalului, convins că i se cuvine
o consideraţie mai deosebită, alături de
binemeritatele aplauze prin care publicul
sătmărean, sensibil la valorile artistice ale
teatrului, a răsplătit cu generozitate
eforturile actorilor, regizorilor, echipelor
de tehnicieni implicate în arta
spectacolului.

Practica actualizării textelor
tradiţionale e răspândită
în teatrul contemporan

Fiindcă în însemnările din ediţia
trecută, adunate în volumul ReRecţii la un
festival multicultural, (Editura Risoprint,
Cluj-Napoca, 2008) am omis spectacolele
sătmărene, încerc să mă revanşez acum
luând mai întâi în discuţie spectacolul cu
Hamlet al secţiei române a Teatrului de
Nord, din 23 mai. E, fără îndoială, un
proiect ambiţios, de amploare, (aşa cum
se cuvine marelui Will), care a angajat
întreaga trupă a secţiei române a Teatrului
de Nord, completată cu doi actori, din
Baia Mare (Sorin Miron) şi din Bacău,
(Gabriel Duţu). La rândul ei, trupa s-a
prezentat ca o echipă dispusă la eforturi şi
dornică de aQrmare. S-a văzut că acelaşi
teatru a lucrat recent cu renumitul regizor
Alexander Hausvater în spectacolul
Jurnalul lui Dracula, după romanul
omonim al lui Marin Mincu, de unde a

acumulat o experienţă valoroasă.
Cu decoruri impresionante, ocupând

aproape toată sala teatrului, sugerând
atmosfera de la castelul Elsinore, în
interiorul căruia a plasat şi publicul
spectator, spectacolul s-a constituit într-
o alternativă regizorală la textul
shakespearian, pornind de la o anumită
înţelegere a comentariilor lui Jan Kott din
Shakespeare, contemporanul nostru şi,
probabil, şi de la montările lui Peter
Broock, care aduce dezbaterea piesei în
orbita simţirii şi gândirii publicului
contemporan prin strategii de stilizare
modernă. Practica actualizării multor texte
tradiţionale, chiar şi a capodoperelor, e
destul de răspândită în teatrul
contemporan, nu însă întotdeauna cu
rezultate meritorii.

Lectura tragediei shakespeariene şi
exegeza acesteia a impus imaginea unui
prinţ aRat într-o dilemă deosebit de gravă<
să dea curs testamentului tatălui, săvârşind
pedepsirea şi reinstaurând cursul cunoscut
al istoriei, sau să pună capăt lanţului
„macbethian” de crime şi să renunţe la
putere. Finalul piesei cu invocarea lui
Fortinbras (Braţ forte) conduce către un
deznodământ în favoarea primei
alternative. Dar nehotărârea prinţului de
la Elsinore nu provine din neputinţa
exercitării mandatului patern, (portretul
făcut de Horaţiu îl arată pe deplin capabil),
ci din intuirea altor temeiuri ale puterii,
aduse în actualitatea timpului de QlosoQa
Renaşterii. În Hamlet se confruntă două
concepţii asupra puterii< cea medievală,
„a timpurilor întunecate” şi însângerate,
în care puterea se dobândeşte prin crime
abominabile, şi cea a umanismului
renascentist, în care puterea îşi cere o altfel
de legitimare. Nu cred că textul tragediei
shakespeariene are nevoie de alte temeiuri
ale luptei pentru putere, care să facă
posibilă o altă motivare contemporană a
acesteia.

Mi se pare că viziunea regizorală a
pornit de la o perspectivă psihanalitică
asupra personajului, accentuând prea
apăsat complexul matern. Nu cred că un
prinţ renascentist, oricât de diferit de
modelul machiavelic, se lamentează
infantil mama! mama!, invocând Qgura
şi, mai cu seamă, funcţia mamei şi-şi
doreşte să sfârşească în braţele ei
ocrotitoare. Mi-e greu să cred că un astfel
de prinţ, sfâşiat între chemările
contradictorii ale unor epoci istorice
întregi, ajunge victima complexului
matern. Am salutat cu tot respectul de
care sunt în stare experimentul în artă şi
în teatru, inclusiv pe cel realizat de acelaşi
regizor în ediţia trecută cu Elisabeta I la

Teatrul din Petroşani, nu devin opac la
prefaceri, dar de data asta nu cred că
alternativa spectacolului sătmărean este
suQcient de motivată ca mesaj. Altfel există
în spectacol soluţii regizorale ingenioase,
expresive, cum sunt cadrele care-l izolează
pe Claudius, expresia unei mulţimi de
stereotipuri adunate într-un timp
îndelungat, poate şi ironia Qgurii
groparului şi multiplicarea craniilor
sugerând actul morţii la proporţiile unei
societăţi şi ale unei lumi, chiar şi Ofelia,
care arată mai puţin sentimentală şi mai
puţin retractilă.

Mai presus de toate s-a văzut o echipă
dispusă la eforturi, dornică să folosească
experienţa modernă, disciplinată, în logica
spectacolului. Nu-l pot remarca individual
nici pe protagonistul spectacolului, tânărul
actor băimărean Sorin Miron, deşi s-a
străduit mult să convingă, etalând o gamă
destul de cuprinzătoare de abilităţi
histrionice, cum de altfel au dovedit şi alţi
interpreţi, din generaţii diferite ale trupei
sătmărene, din distribuţia bogată a
spectacolului.

La baz[ stă conceptul
de opera aperta al lui Umberto
Eco

Aş Q dorit să văd “O noapte
furtunoasă” la secţia maghiară a teatrului
sătmărean, cunoscând posibilităţile
promiţătoare ale trupei, mai ales în arta
comediei. Nu cunosc motivele suspendării
acestuia şi, oricum, acestea nu-mi mai
folosesc acum.

Aceeaşi practică girată de principiul
autonomiei spectacolului, ducând uneori
până la reducerea textului dramatic la un
simplu pretext, s-a observat în multe
spectacole, deşi realizată în maniere
diferite. La baza acestei practici stă,
probabil, conceptul de opera aperta al lui
Umberto Eco. Trebuie să luăm seama la
faptul că opera aperta nu înseamnă operă
neterminată sau nedesăvârşită şi că
intervenţia noastră în text, Qe şi la
adăpostul efemerităţii spectacolului, nu
înseamnă întotdeauna desăvârşirea
textului. Dacă anumite procedee retorice
sunt depăşite, nu mai au astăzi efect
artistic, eliminarea lor nu trebuie să
afecteze coeziunea şi integritatea viziunii
auctoriale. Mai cu seamă capodoperele
dramaturgiei, naţionale şi universale, nu
permit substituiri, completări sau
dezvoltări hibride, adaosuri motivate doar
de nevoile percepţiei moderne, actuale.

Din rândul teatrelor participante s-a
detaşat spectacolul Teatrului din Baia
Mare cu “Jocul de-a vacanţa” de Mihail

Sebastian. Regizorul Radu Afrim a
formulat o opţiune nouă a spectacolului,
accentuând convenţiile ludice ale textului,
în acord cu metafora titlului. Fără a
impieta asupra viziunii auctoriale, cea
regizorală a plasat conRictul psihologic al
piesei într-o atmosferă mai dinamică, într-
o stilizare modernă, folosind resurse
expresive de o diversitate accentuată.
Aproape toate rolurile au beneQciat de
acest avantaj, mai puţin cel al lui JeT,
adolescentul ajuns în ipostază inedită şi
improprie de eiron, de protagonist erotic,
care intră în joc fără să conştientizeze
natura lui convenţională şi limitele
acestuia. Se conQrmă observaţia că eironul
este mai puţin spectaculos, deseori naiv,
novice, neexperimentat şi prin asta şi mai
puţin teatral. Travestiul, bine şarjat, al
interpretului Doamnei Vintilă (Ioan
Codrea), a creat momente de surpriză
plăcută spectatorilor, mai ales că s-a ferit
să alunece în trivial şi obscen, cum se
întâmplă prea des în ultima vreme.
Remarcabil a fost interpretul lui Bogoiu
(Ionuţ Mateescu), un actor cu resurse
multiple, capabil să realizeze situaţii
comice mult gustate de public, de la
acrobaţii şi contorsiuni de circ, la
intervenţii substanţiale în conRictul piesei.
Corina, (Gabriela Del Pupo) face un rol
diQcil prin balansul, primejdios, între
Ştefan Valeriu şi novicele JeT. Prin datele
rolului ultimul nu poate să-i sprijine
efortul, dar interpretarea devine
pertinentă pentru cariera actriţei care
dezvăluie resurse de lirism, reuşind
totodată să evite sentimentalismul. Regia
lui Radu Afrim a echilibrat lirismul cu
umorul, categorii estetice întru totul
compatibile.

De remarcat în acest spectacol este
multitudinea limbajelor utilizate. Dincolo
de cuvânt, folosit şi ca expresie a unor
psihologii, de care teatrul ultimelor decenii
a cam uitat şi nu numai ca semn al
violenţei, spectacolul apelează la resursele
muzicii susţinând atmosfera contextului,
ale dansului, realizând subtile treceri de la
o scenă la alta, ale fabulei, cu deosebire
animaliere, ale performanţelor corporale
duse până la contorsiuni spectaculoase,
precum şi la distribuirea ingenioasă a
spaţiului scenic, la mobilitatea decorului,
creată în bună măsură tot prin resursele
actorilor. Personal mi s-a părut că această
trupă s-a prezentat în vizibil progres faţă
de ediţia anterioară.

Continuarea materialului va ap[rea
`n num[rul viitor al suplimentului
“Informa\ia de Duminic[“.

Alexandru Zotta

Expozi\ie la Cluj despre
istoria modei feminine

Muzeul Naţional de Istorie a
Transilvaniei găzduieşte, în perioada 10
iunie - 10 iulie, o expoziţie de mod[
feminină din preistorie până în evul
mediu, transmite corespondentul NewsIn.
Expoziţia se numeşte “Metamorfozele
Evei” şi încearcă reconstituirea portului
feminin de-a lungul câtorva epoci istorice.

“Ideea de metamorfozele Evei şi nu
metamorfozele lui Adam a venit pentru că
moda feminină e mult mai complexă şi
mult mai frumoasă decât cea a bărbaţilor,
pe parcusul secolelor. Femeile în secolele
trecute aveau poşetuţe şi tot felul de
accesorii, inele, brăţări, pandantive, de
toate felurile, de la cele de piatră, de
ceramică, de os, de sticlă, până la cele de
aur, argint, cu pietre preţioase sau
semipreţioase. Cel mai vechi obiect de
expoziţie e o brăţară de os care este din
5.350 înaintea erei noastre”, a declarat
miecuri, la vernisajul expoziţiei, Mihai
Sasaroman.

Profesorul de arheologie Radu
Ardevan a declarat că articolele de modă
feminină sunt importante pentru
cercetători deoarece ele pot oferi întregi
tablouri unei civilizaţii, adăugând
elemente privind spiritualitatea colectivă.
“Pentru femeile din orice epocă, moda,
frumuseţea, potenţarea frumuseţii
naturale cu mijloace artistice, la îndemână,
prin vestimentaţie, prin podoabe, au
contat, contează şi vor conta mereu.
Această sensibilitate de a avea acest etern
feminin inRuenţează dezvoltarea
meşteşugurilor, a artelor, oferă un teren
de acţiune căutătorilor de frumos, celor
care vor să înfrumuseţeze viaţa de zi cu zi.
Aşa cum este importantă azi, moda a fost
importantă întotdeauna. Pentru
cercetătorii istoriei vechi această realitate
este foarte importantă, aceste produse
minore reprezintă un articol major al
civilizaţiei, iar studierea lor oferă o bază
pentru a intra în lucruri care se pot găsi mai
greu în urme de materiale cunoscibile prin
arheologie, şi anume articole din istoria
mentalităţii, a sensibilităţii. “Piesele
reprezentând obiecte de vestimentaţie din
epocile amintite sunt împrumutate din
expoziţia permanentă a muzeului şi din
depozit. Expoziţia este completată de aQşe
care prezintă costumele speciQce Qecărei
perioade, tehnicile şi metodele de
prelucrare a obiectelor de podoabă,
precum şi materialele folosite în acest
scop”, a mai spus profesorul.

Carlos Santana va porni vara aceasta
şi într-un turneu european ce va
cuprinde 15 spectacole. Turneul va
debuta chiar la Bucureşti, în cadrul
B'ESTFEST 2009, pe 4 iulie. Chitaristul
şi trupa sa au pregătit un spectacol de cel
puţin două ore. “Deşi iniţial negocierile
cu agentul s-au purtat pentru o durată
mai mică a spectacolului, Santana a
insistat să modiQcăm programul astfel
încât să aibă la dispoziţie peste două ore
pentru întregul său show, pregătit special
pentru România. Este prima oară când
primim o astfel de cerere, iar surpriza
este cu atât mai mare cu cât vine din
partea unui artist de talia lui Carlos
Santana”, a declarat Laura Coroianu,
Director Executiv Emagic.

Anul acesta B'ESTFEST se va
desfăşura în perioada 1-5 iulie, în aer
liber, la Romexpo, având în line-up peste
30 de nume pe aQş, 250 de muzicieni şi
o ofertă de peste 30 de ore de muzică.

Dou[ ore cu Santana
la Bucure;ti
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În copil[rie, Tavi Petric
recita poezii ;i iubea muzica

Pentru num[rul de azi al
“Amintirilor din copil[rie” am
f[cut o incursiune `n timp al[turi
de Octavian Petric. Pentru cine
nu `l cunoa;te ;i cu siguran\[ sunt
pu\ini s[tm[renii care nu ;tiu
cine este interlocutorul nostru
din acest[ s[pt[m]n[, vi-l
prezent[m noi< Octavian Petric
este consilier jude\ean PSD, om
de afaceri ;i pre;edintele UGIR
1903.

Pe plan profesional, `n ceea ce
prive;te Qrma sa de confec\ii metalice,
“Metalpet”, Octavian Petric a dovedit c[
este un om de afaceri prosper. :i `n ceea
ce prive;te politica, Octavian Petric este
un membru marcant al PSD Satu Mare.
Azi `ns[ vom l[sa deoparte aceste
aspecte ale vie\ii lui ;i ne vom `ntoarce
`n trecut, pe vremea c]nd era doar un
pu;ti ;i poate doar visa la aceste
realiz[ri.

- Unde ;i c]nd
v-a\i n[scut?

- M-am n[scut `n comuna Cruci;or,
`n anul 1961, `n data de 1 octombrie.
Am f[cut parte dintr-o familie
numeroas[, Qind ;ase fra\i, cinci b[ie\i
;i o fat[. Eu sunt al doilea copil n[scut.

- Cum a fost s[ ave\i
at]t de mul\i fra\i?

- A fost frumos, pentru c[ acolo
unde sunt mul\i copii ;i bucuria este
mai mare, dar implicit ;i problemele
sunt mai multe. Am avut o copil[rie
frumoas[, dar ;i cu multe greut[\i. Tat[l
meu era singurul care aducea bani `n
cas[, era angajat la fabrica de sticl[ din
Poiana Codrului, iar pentru a completa
bugetul familiei eu ;i fra\ii mei
`mpleteam co;uri din nuiele, tot pentru
fabrica de sticl[, iar vara culegeam
fructe de p[dure pe care le predam
centrului de colectare.

- Care aspecte ale
copil[riei v-au r[mas
`ntip[rite `n memorie?

- Cred c[ Qecare dintre noi ne
amintim cu mult drag ;i cu nostalgie de
perioada copil[riei, indiferent cum a
fost ea. Cu mult[ pl[cere `mi amintesc
de momentele c]nd ie;eam cu ceilal\i
copii s[ juc[m fotbal “pe teren”.
Fotbalul era unul dintre jocurile
preferate de mine ;i de prietenii mei.
Alte variante de distrac\ie oricum nu
prea aveam, a;a c[, de cele mai multe
ori aceasta era activitatea noastr[
duminica, dup[ ce ie;eam de la biseric[.
~n acea perioad[ satul era plin de copii,
spre deosebire de ziua de azi c]nd nici
;coala nu mai func\ioneaz[ deoarece
`n sat au r[mas numai b[tr]nii, tinerii
au plecat spre ora;, ;i-au `ntemeiat
familii ;i vin acas[ numai de s[rb[tori.

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

- ~nc[ de mic am fost atras de
muzic[, motiv pentru care `n perioada
liceului am urmat cursurile :colii
Populare de Arte din Satu Mare - clasa
taragot. Am f[cut acest lucru doar din
pl[cere, deoarece nu mi-am dorit s[ fac
carier[ `n muzic[. Ceea ce m[ bucur[
foarte tare este faptul c[ b[iatul meu,
Rare;, a mo;tenit de la mine dragostea

pentru instrumentele de suRat. El c]nt[
la clarinet ;i la Ruier de la v]rsta de
nou[ ani ;i o face la fel ca mine, din
pl[cere. Se spune c[ cine iube;te
muzica, iube;te via\a, iar eu sunt total
de acord cu aceast[ zical[ ;i este exact
ceea ce simt ;i eu.

- La ce meserie visa copilul
Octavian?

- Poate pe mul\i `i va surprinde
r[spunsul meu. Am vrut s[ devin oQ\er
de poli\ie. Mi-am ;i depus dosarul
pentru :coala de OQ\eri, `ns[ din p[cate
am fost respins medical, din cauza
faptului c[ am platfus la piciorul drept.
P[rin\ii mei `n schimb ;i-ar Q dorit s[
devin preot, dar nu a fost s[ Qe, cu toate
c[ `n famlie am primit o educa\ie de
bun cre;tin, pe care `ncerc s[ o transmit
;i eu copiilor mei.

- Ce ;coli a\i urmat?

- Clasele I-IV le-am urmat `n
localitatea natal[, `n Bic[u, iar clasele V-
VIII `n localitatea Iegheri;te. Dup[
absolvirea clasei a VIII-a am dat
examen la Liceul de Construc\ii Nr. 4
din Satu Mare, proQl instala\ii sanitare
;i gaz, unde am fost admis. Am absolvit
liceul `n anul 1980. Am urmat cursurile
Facult[\ii de Drept din cadrul
Universit[\ii “Hyperion”, am un master
`n drept comunitar ;i administra\ia
justi\iei antidrog, la Universitatea de
Vest “Vasile Goldi;” ;i sunt absolvent
al Colegiului Na\ional de Ap[rare, seria
14, al Academiei de ~nalte Studii
Militare din Bucure;ti.

- Cum v[ petrecea\i timpul
liber `n perioada liceului?

- Pe parcursul liceului am stat `n
internat, unde aveam un program
destul de strict. Cu toate acestea, Qind
un tip sociabil ;i iubitor de muzic[ am
f[cut parte din brigada artistic[ a
~ntreprinderii Jude\ene de Construc\ii,
am fost membru al Cenaclului
“Cetatea” Satu Mare, unde activam ca
;i solist instrumentist, la taragot ;i
bine`n\eles, dup[ cum am spus anterior,
frecventam cursurile :colii Populare de
Art[.

- Povesti\i-ne o pozn[,
o amintire hazlie din timpul
copil[riei.

- Numai una? ~mi este destul de
greu s[ o aleg pe cea mai hazlie. Am o
amintire pe care i-am povestit-o ;i so\iei
mele ;i care pe noi ne amuz[ de Qecare
dat[ foarte mult, motiv pentru care am
s[ v-o `mp[rt[;esc ;i dumneavoastr[.
Eram `n clasa a II-a ;i aveam serbarea
de sf]r;it de an ;colar, iar eu trebuia s[
recit o poezie. M-am preg[tit intens
pentru acest eveniment, am `nv[\at
poezia de o spuneam ;i noaptea `n
somn, `ns[ am f[cut o mare gre;eal[,
care m-a costat scump ;i ve\i vedea de
ce. Serbarea avea loc la ;coala din Bic[u,
unde au fost prezen\i p[rin\i, fra\i, rude
ale “absolven\ilor” ;i desigur mama mea
;i o veri;oar[ mai mare dec]t mine. A
sosit ;i r]ndul meu s[ recit poezia. Se
trage cortina, `nv[\[toarea mea iese pe
scen[, `n fa\a publicului ;i anun\[ faptul
c[ `n urm[toarele momente elevul

Octavian Petric va recita o poezie. Am
urcat pe scen[, am f[cut c]teva
complimente aplec]ndu-m[ `n semn
de mul\umire pentru aplauzele pe care
deja le primeam de la public, a mai
urmat o plec[ciune ;i apoi `nc[ una ;i
o vedeam pe mama ;i pe veri;oara mea
care `mi f[ceau semne disperate s[ zic
poezia. Eu am mai f[cut o plec[ciune
;i apoi am izbucnit `n pl]ns, cobor]nd
de pe scen[, `n sal[, unde am fost
preluat “cu bl]nde\e” de c[tre mama
care apoi mi-a aplicat o corec\ie pe care
nu am uitat-o nici `n ziua de azi. Ideea
e c[ eu degeaba am `nv[\at poezia dac[
nu am citit nici m[car o dat[ titlul ;i
autorul, detalii f[r[ de care, `n mod
evident, eu nu `mi puteam `ncepe
recitarea.

- Spune\i-ne c]teva
cuvinte despre familia
dumneavoastr[. Cum
v-a\i cunoscut so\ia?

- Eram prieten foarte bun cu so\ul
unei veri;oare de-a so\iei mele. Ne-am
cunoscut `n 19 decembrie1989, iar `n 19
mai 1990 ne-am c[s[torit. Cred c[ a
fost dragoste la prima vedere. So\ia mea,
Ana, este oQ\er de poli\ie, iar prin ea pot
s[ spun c[ mi-am `mplinit visul, acela
de a deveni poli\ist. Avem `mpreun[
doi copii minuna\i< R[zvan, care joi a
absolvit clasa a XII-a la Colegiul
Na\ional “Mihai Eminescu” ;i Rare;,
care este elev `n clasa a VI-a la Liceul
Teoretic German “Johann Ettinger”.
Suntem o familie normal[, iar
dezideratul nostru este “Familia unit[
la bine ;i la greu”.

Laura Micovschi
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De vorb[ cu urma;ii s[tm[reni
ai P.S. Episcop Mihai Pavel

Buna credin\[ a urma;ilor P.S.
p[rinte Mihai Pavel, respectul pe
care `l poart[ fa\[ de str[mo;ii d-
lor familia Dreanga, o familie de
vi\[ nobil[ mi-au r[scolit ;i mie
con;tiin\a ce m-a `ndemnat s[-l
readuc `n memoria noastr[ pe
P.S. Mihai Pavel.

Familia Dreanga nu a l[sat `n
uitare pe r[posatul lor unchi
Mihai Pavel, au ascultat ;oaptele
inimii ;i glasul s]ngelui, ceea ce i-
au f[cut s[ respecte legile
biserice;ti ;i cele cre;tine;ti.

Iat[ o familie `n care domne;te
credin\a, iubirea, respectul. F[c]nd o
reprivire general[ asupra vie\ii ;i
activit[\ii P.S. Mihai Pavel putem spune
c[ ;i-a d[ruit via\a Creatorului prin
iubirea curat[, iubirea senin[ ;i divin[.

Date biograCce

S-a n[scut `n 6 septembrie 1827 `n
localitatea Recea de l]ng[ Baia Mare,
situat[ `n acea vreme `n comitatul
S[tmar. Tat[l `nv[\[tor, Constantin,
mama Maria. Familia nobil[, `nnobilat[
`n 4 octombrie 1658 Pavel de Peteritea.
Clasele gimnaziale ;i liceale le-a urmat
`n Baia Mare, Satu Mare ;i Ca;ovia unde
a excelat ca `nv[\[cel chiar Qind premiat
cu “Sabia de onoare” ;i numit “Doctor
primar”.

Trec]nd de adolescen\[ s-a distan\at
de copilul “de alt[dat[“. Valoarea
dimensional[ de acest “alt[dat[“
desparte copil[ria de adolescen\[,
l[s]nd-o pe cea dint]i `n mijlocul naturii,
`n apropierea celor dragi, iar cealalt[
d]ndu-i drumul `n v]rful clocotitor al
vie\ii, dar cu o educa\ie solid[, cu un
caracter puternic care l-a f[cut s[ \in[
piept vie\ii, s[ lupte cu ea ;i chiar s[
c];tige lupta printr-o mare credin\[ `n
Dumnezeu.

Cu asemenea rezultate la `nv[\[tur[,
t]n[rul absolvent de Ca;ovia este invitat
s[ r[m]n[ acolo pun]ndu-i-se `n
perspectiv[ func\ii de stat onoriQce ;i
am[gitoare. El `ns[ arde de dorin\a de a
se `nchina neamului ;i bisericii. Cu cele
mai frumoase certiQcate pleac[ deci `n
toamna anului 1946 `n Ungaria unde era
scaunul episcopiei greco- catolice de care
\inea ;i localitatea natal[ “Recea”

`mpreun[ cu alte 69 parohii rom]ne;ti
unite cu Roma din jude\ele Maramure;
;i S[tmar. Iat[ un dor ce mereu ne
cheam[ pe to\i s[ nu uit[m de satul natal
`n care ne-am n[scut. A;a a fost l[sat
prin chem[ri dumnezeie;ti s[ r[m]n[
pururi `n g]ndul nostru, `n visul nostru
pe `ntreaga via\[.

Episcopul Muncaciului, v[z]nd
preg[tirea str[lucit[ a candidatului la
sf]nta teologie, `l trimite la Institutul
“Sf]nta Barbara” din Viena, institut care
a dat neamului nostru ;i bisericii
rom]ne;ti mul\i oameni lumina\i.

Din cauza evenimentelor din 1848
din p[cate este nevoie s[ p[r[sesc[
institutul f[r[ s[-;i termine studiile. Se
continu[ la Seminarul din Ungaria,
absolvind teologia `n 1851. Dup[
terminarea studiilor teologice se
g]nde;te s[-;i `ntemeieze o familie, Qind
logodit cu fata unui preot din Bor;a
Maramure;. ~n dar am primit via\a, dar
;i suferin\a, Dumnezeu este acela care ne
c[l[uze;te pa;ii `n via\[ ;i conduce
evenimentele acestei lumi. ~mp[r[\ia
cereasc[ ;i-a deschis por\ile ;i a luat-o pe
logodnica teologului M. Pavel `n
`mp[r[\ia cereasc[. Dup[ aceast[
dezam[gire, t]n[rul teolog a sim\it
mesajul lui Christos ;i s-a d[ruit `ntru
totul bisericii prin< munc[, umilin\[,
rug[ciune, jertf[, zborul inimii spre
bucuria misiunii, con;tiin\a datoriei.
Astfel, la 21 martie 1852, dup[ ce timpul
i-a mai alinat durerea, a fost hirotonit
preot celibatar de c[tre Episcopul
Mucaciului, Baziliu Popovici. Dup[

hirotonire a fost numit notar la Episcopia
Muncaciului ;i referent. Tot atunci
`nQin\eaz[ “Asocia\ia pentru cultur[ a
poporului rom]n” din Maramure;.

Dup[ doi ani, `n 1854, este trimis ca
paroh `n comuna Api;a de Jos, comun[
ce ast[zi apar\ine Ucrainei. Un dar primit
din inima deschis[, o simfonie dedicat[
suRetului. Credin\a este aceea care poart[
cununa dragostei, a speran\ei. Iat[ c[
datorit[ marilor haruri a `mbr[cat haina
preo\iei, dorit[ `nc[ din copil[rie. P[;e;te
cu sQal[, zmerenie ;i umilin\[ `n sf]ntul
altar.

~n 1856 este numit notar
consistorial

Pe P.S. Mihai Pavel un glas de
rug[ciune c[tre Dumnezeu l-a ridicat pe
cele mai `nalte trepte ale piramidei
religioase, Qind luminat de o Rac[r[
dumnezeiasc[. ~n 1856 este numit notar
consistorial. ~n 1860 este numit paroh-
protopop al Slatinei, azi Ucraina. ~n 1860
chiar vicar al Maramure;ului. ~n 1870
cu ajutorul mitropolitului Ioan Vancea
a reu;it s[ ob\in[ dezmembrarea
parohiei unite cu Sighetul Marma\iei de
la eparhia Euteana a Muncaciului ;i
anexarea ei la eparhia Gherlei,
conQrmarea Qind abia `n 1881 prin
decretul Na\iunii Apocaliptice din Viena.

~n 1872 protopopul Mihai Pavel a
fost conQrmat episcop al Gherlei de c[tre
Papa Pius al IX-lea ;i hirotonit la Blaj `n
29 ianuarie 1873 la Catedrala din Blaj,
prin mitropolitul Ioan Vancea, `n 23

februarie 1873 a fost instalat `n scaunul
de episcopal al Gherlei. A pornit `n
munca lui cu n[dejde `n Dumnezeu ;i `n
ale;ii lui, preo\ii pe care i-a `ndemnat s[-
i Qe al[turi `n prop[v[duirea credin\ei,
`n buna `n\elegere ;i iubire
dumnezeiasc[, iubire `n m]ntuitorul
lumii.

Nem[rginita `ndrumare dumne-
zeiasc[ i-a binecuv]ntat str[duin\ele,
succesele au fost cele dorite `n misiunea
P.S. Mihai Pavel `n misiunea lui ca
episcop. “Iat[ cea mai frumoas[ chemare
`n fa\a lui Dumnezeu “p[stor suRetesc”.
Dup[ 6 ani de merite ;i valori, la 29
ianuarie 1879 a fost numit “episcop de
Oradea” instalat la 8 mai 1879. Aceast[
numire a P.S. sale a fost datorit[
meritelor lui at]t materiale, c]t ;i vie\ii
spirituale, exemplul s[u fa\[ de
credincio;i, c]t ;i fa\[ de preo\i `n fa\a
c[rora a fost o pild[ vie.

A zidit biserici
pe cheltuiala sa

Ca deputat `n sfatul \[rii, ales `n 1871,
a ridicat institu\iile pe care le-a servit cu
at]ta r]vn[ ;i pricepere la Gherla ;i la
Oradea deopotriv[. La Beiu; a deschis `n
1887 internatul de b[ie\i, `n 1886 a
`nQin\at :coala Civil[ de fete cu internat
cu tot ;i o cas[ parohial[. A zidit biserici
pe cheltuiala sa `n comuna Seitin `n
Slatina, unde ;i-a g[sit ;i odihna ve;nic[
`n cripta bisericii zidit[ tot de el. A
`ntre\inut 150 de tineri, elevi ;i studen\i
;i personalul aferent. O `n[l\are

suReteasc[ ;i dumnezeiasc[ l-a f[cut s[
g[seasc[ loc ;i sprijin ;i pentru fra\ii
no;tri ortodoc;i, studen\i ;i elevi.
Minunata sta\iune St]na de Vale a fost
amenajat[ tot de el ca loc de odihn[.
Faptele sale au fost nenum[rate dona\ii,
`ncununarea lor a reprezentat funda\iile
l[sate posterit[\ii, funda\ii diecezene.
Ajutoare pentru parohii s[race, zidiri de
biserici ;i ;coli, pensiuni, zidirea bisericii
din Sighet, casele administa\iei etc.

Pentru scopuri de binefacere,
cheltuielile se cifreaz[ la 3-4 milioane
Rorini de aur. Dup[ 50 de ani de preo\ie,
iat[ c[ la 1 iunie 1902 la 2 din zi a adormit
`n Domnul la b[ile din Slatina, jude\ul
Maramure;. Slujba de `nmorm]ntare a
fost oQciat[ de mitropolitul Victor
Mihaly. La `nmorm]ntare au participat
numero;i str[ini, episcopul din S[tmar,
prefectul Maramure;ului, vicecomitele
jude\ului Bihor, delega\iile ora;elor
Sighet ;i Oradea, zeci de preo\i, popor de
r]nd, profesori, elevi din Beiu;, de la
;colile `nQin\ate de el, `n total
aproximativ 6.000 de oameni. Momentul
cel mai `nduio;[tor al acestei triste
ceremonii a fost rug[ciunea orfanilor.
11 eleve orfane ;i 10 elevi din institutele
create `n Beiu; de marele decedat au
`ngenunchiat pe lespedea morm]ntului
abia `nchis ;i au rostit din ad]ncul
suRetelor lor curate, de trei ori “Tat[l
nostru” ;i tot de at]tea ori “N[sc[toarea”.

Ceea ce l-a `n[l\at mai sus dec] al\ii
a fost dragostea lui f[r[ seam[n pentru
tineretul ;colar. De dragul lor f[cea
economii fabuloase. Nu exista pentru el
mai mare fericire dec]t s[ vad[ `n jurul
s[u fe\e mul\umite ;i fericite. Tr[s[tura
aceasta sunt sigur[ c[ l-a apropiat mult
de M]ntuitorul lumii. A;a a `n\eles el s[
Qe urm[tor al lui Cristos. Pe c]t de ad]nc
era sentimentul s[u religios, pe at]t de
`ntemeiat[ ;i puternic[ era ;i
convingerea sa na\ional[. Rom]nismul
s[u era mai presus de orice. La suRetul
s[u armonios se uneau cele dou[ mari
sentimente< cel religios ;i ;i cel na\ional.

Pentru numeroasele sale merite,
`mp[ratul i-a acordat distin\ia de
“Cavaler al ordinului Francisc Iosif I” ;i
mai apoi a fost decorat cu “Coroana de
Qer” clasa I. A fost cel mai mare
binef[c[tor al diecezei sale ;i al doilea
fondator al tuturor institu\iilor culturale
din acea diecez[.

Dumnezeu s[-l odihneac[ `n pace!
Ana Vacarciuc

M[d[lina Manole
a n[scut un b[ie\el

Mădălina Manole şi iubitul ei
sunt, de s[pt[m]na trecut[, fericiţii
părinţi ai unui băieţel. Deşi a născut
înainte de termen, atât mămica, cât şi
bebeluşul se simt excelent. Cântăreaţa
a preferat să nască prin cezariană.
Operaţia a decurs cum nu se putea
mai bine, iar bebeluşul a avut la
naştere 2,600 kg şi 56 de centrimetri.

Cei doi au hotărât deja numele
copilului, care va fi botezat după tatăl
său, Petru.

Acum, că sunt părinţi, Mădălina
şi Mircea intenţionează să-şi
oficializeze relaţia. Cel mai probabil
vor face nunta în toamnă şi se gândesc
chiar să aib[ cununia religioasă în
aceeaşi zi cu botezul celui mic.

18.400 euro amend[ dup[
ce a s[rutat un tablou

O tânără din Cambodgia care a lăsat
o urmă de ruj când a sărutat un tablou
realizat de pictorul american Cy Twombly,
în iulie 2007, în ora;ul francez Avignon, a
fost condamnată la plata unei amenzi de
18.400 de euro pentru restaurarea acestuia.
Decizia a fost aceea;i cu cea pronun\ată în
primă instan\ă de tribunalul corec\ional
din Avignon, în august 2008.

Cy Twombly a spus că e “îngrozit” de
sărutul lăsat pe tablou de tânăra care a
spus că a fost “un gest artistic ;i de iubire”.
Tabloul, o pânză albă imaculată, a fost
expus în Collection Lambert din Avignon.
În plus, tânăra trebuie să dea câte 500 de
euro pictorului, precum ;i lui Yvon
Lambert, proprietarul pânzei, cu titlu de
cheltuieli judiciare.

Lambert a cerut două milioane de
euro, o sumă care corespunde cu valoarea
anun\ată a tabloului, cu titlu de prejudiciu

moral. “Sunt dezamăgit de decizia cur\ii
de apel”, a spus avocatul tinerei, Jean-
Michel Ambrosino, care a precizat că
unele restaurări ale operei erau
inoportune, iar plata lor prohibitivă.



Heidi Klum ;i Seal. Nimeni nu ar Q crezut că cei doi au vreo ;ansă împreună. Ea un topmodel de succes, el nu chiar
un sex simbol. :i iată că, nu numai că sunt ferici\i împreună, dar Heidi este din nou însărcinată.VEDETE

Cele mai ciudate cupluri
de la Hollywood
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Vi s-a întâmplat să aRa\i de un
cuplu de vedete de la Hollywood ;i să
vă întreba\i cum o Q putut să-l aleagă
tocmai pe el sau pe ea? Ei bine, iată un
top al celor mai ciudate pove;ti celebre
de dragoste.
1. Lisa Marie Presley ;i Michael
Jackson. Nimeni nu a în\eles rela\ia ;i
mai ales scurta căsnicie dintre cei doi.
2. Woody Allen ;i Soon-Yi Previn. Una
dintre cele mai controversate rela\ii de
la Hollywod, dar ;i printre singurele
care au rezistat. Mia Farrow, la un
moment dat so\ia lui Allen, a aRat că
bărbatul ei o în;eală cu Qica ei adoptivă.
Restul e istorie.
3. Marilyn Monroe ;i Arthur Miller.
S-au căsătorit în 1956 ;i erau porecli\i
“frumoasa ;i creierul”. Doar nu
degeaba se spune că extremele se atrag.
4. Lyle Lovett ;i Julia Roberts. Ea
superbă, frumu;ica Americii, el nu
prea înzestrat cu calită\i Qzice. Oricum,
căsnicia nu a durat prea mult, cei doi
au divor\at în 1995.
5. Renée Zellweger ;i Jack White.
Chiar ;i prietenii lor au fost ;oca\i
atunci când au auzit de rela\ia de amor.
Dar cei doi ;i-au dat ;i ei seama că nu
se potrivesc în 2004.
6. Heidi Klum ;i Seal. Nimeni nu ar Q
crezut că cei doi au vreo ;ansă
împreună. Ea un topmodel de succes,
el nu chiar un sex simbol. :i iată că, nu
numai că sunt ferici\i împreună, dar
Heidi este din nou însărcinată.

Elizabeth Hurley a pozat
cu capra, la \ar[

Ea apare pe coperta de iunie a
revistei „Tatler”, într-un pictorial făcut
la \ară. Actriţa britanic[, în vârstă de
43 de ani, a declarat că via\a la ţară e
mult “mai sexy” decât cea din Londra.

Cu toate că vedeta de\ine o casă în
capitala britanic[, Elizabeth `;i petrece
cel mai mult timp la proprietatea din
Gloucestershire. :i pentru că familia
actri\ei nu este numeroasă – so\ul,

Arun Nayar ;i Qul, Damian - Liz are
suQcient spa\iu ;i pentru animale<
patru labradori, două pisici, trei g];te,
opt găini, 49 de vaci, 63 de oi ;i 82 de
porci.

Thomas Beatie, “m[mic[”
pentru a doua oar[

Un bărbat de origine americană
este pentru a doua oară “mămică”. Cu
toate că s-a născut femeie, a urmat un
tratament de schimbare a sexului ;i a
devenit bărbat. Acesta a născut (mar\i,
9 iunie) al doilea copil, informează
www.bild.de.

În vârstă de 35 de ani, \omas

Beatie, a născut în vara anului 2008 o
feti\ă. Acum, el este fericita “mămică”
a unui băie\el. Beatie a rămas însărcinat
prin inseminare artiQcială. \omas,
n[scut în Hawaii, a vrut însă să devină
bărbat, statut ce i-a fost recunoscut
legal în urmă cu 11 ani, în urma unui
tratament hormonal.



Dup[ apari\ia cre;tinismului, irisul a `nceput s[ Qe considerat drept Roarea Fecioarei Maria. La francezi
a fost cel dint]i simbol al regalit[\ii, Qind premerg[torul faimoasei Rori de crin. Floarea de iris este, al[turi
de crizantem[, simbolul oQcial al Japoniei. BOTANIC~
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Frumuse\ilenaturiisuntadesea
ignoratede majoritateacet[\enilor
Cind prin;i de multitudinea
problemelor cotidiene. Unii din
necunoa;tere, al\ii din igno-
ran\[ nu `;i deschid ochii
;i suDetul pentru a se
bucura de frumuse\ea pe
care i-o ofer[ mediul
`nconjur[tor.

Dac[ `ntr-un num[r anterior
al ziarului nostru prezentam
c]teva aspecte privind laleaua
pestri\[ ;i narcisele, iat[ c[ `n cele
ce urmeaz[ pute\i aRa c]teva
informa\ii privind nuf[rul alb ;i
arborele de lalea. R[sp]ndirea
acestor plante rare este limitat[. Cu
alte cuvinte, ele nu pot Q `nt]lnite la
tot pasul, motiv pentru care merit[
aten\ie deosebit[ ;i s[ Qe ocrotite.

Nuf[rul alb
Nuf[rul este o plant[ acvatic[

ce cre;te `n Europa, Africa de
Nord ;i Orientul Mijlociu. ~n
Rom]nia poate Q admirat `n
apele st[t[toare sau lin curg[-
toare. Planta posed[ un ri-
zom puternic, cu numeroa-
se r[d[cini ramiQcate
orizontal, cu ajutorul c[-
rora se Qxeaz[ bine pe
fundulapelorst[t[toare.
Tulpina sa este puter-
nic[, ajunge p]n[ la
lungimi de peste 150
cm.Frunzeleapar la
suprafa\a apei pri-
m[vara, sunt pie-
loase, au form[
oval[ ;i pot
ajunge p]n[ la
30-40 cm dia-
metru. Bobocii Rorali
ies de sub ap[ `n prima decad[
a lunii iulie. Florile sunt albe, au
diametru de 15 cm ;i `;i desfac petalele `n
primele ore ale dimine\ii, eman]nd un
parfum `mb[t[tor. InRorescen\ele au
diametrul de 15 centimetri, `;i desfac
petalele diminea\a pe la orele 7-8,
dezgolindu-;i `nceti;or multitudinea de
stamine ;i pistilul solitar de culoare
galben[, eman]nd o arom[ `mb[t[toare

petotparcursulzilei, iarsprer[cireaaerului
`;i `nchid din nou petalele.

Fructul de culoare verde, are
forma de sfer[ ;i
este

acoperit cu o
coaj[ cicatrizat[.
Fructul copt se las[ la fundul
bazinului, `nveli;ul putreze;te
elimin]nd semin\ele care se ridic[ la
suprafa\a apei. Pe;tii, p[s[rile ;i curen\ii

acvatici r[sp]ndesc

semin\ele la mari
distan\e. Este o plant[ medicinal[, de

mare valoare. La noi `n jude\ nuf[rul
alb se poate g[si `n lacul de la

Odoreu, acolo unde
ofer[ curio;ilor

;i iubitori-
lor de natu-

r[ priveli;ti
`nc]nt[toare.

Probabil pu\ini
;tiu c[ nuf[rul

are o serie de
`ntrebuin\[ri `n

scop curativ.
~n Qtote-

rapie sunt folosite
rizomul ;i Rorile. ~n

compozi\ia chimic[ a
nuf[rului alb `nt]lnim

urm[toarele elemente<
alcaloizi (nimfen ;i

nufarin[) cu efect cardio-
tonic, tanin, amidon, glu-

coz[, gr[simi, s[ruri mi-
nerale, mucilagii, ulei volatil.

Principalele propriet[\i ale
plantei sunt< sedativ nervos,

cardiotonic, anafrodiziac,

astringent, tonic,
nutritiv.

Preparatele
extrase din r[d[-
cini au ac\iuni
antiinRamatorii
;i calmante. In-
fuziile din Rori
erau larg folo-
site `nmedicina
popular[ pen-
tru potolirea
setei, ca som-
nifere, iarcele
din frunze
contra g[l-
b]n[rilor.
R[d[cinile
Qind Qerte
`n bere
constituie
un reme-
diu efec-
tiv pen-
tru `nt[-
r i r e a

p[rului. ~nvremurile
der[stri;ter[d[cinilenuf[ruluierau

folosite `n alimenta\ie.
Aceast[ plant[ minunat[ se aR[ `n

continuupericol ;iestepecalededispari\ie
dac[ nu se controleaz[ poluarea ;i
exploatarea de orice fel a zonelor
respective.

Arborele de lalea
C]\i dintre dumneavoastr[ ;tiu c[

exist[ un arbore care are Rori ase-
m[n[toare cu laleaua?

Chiar ;i numele `i vine de la forma
oarecum ciudat[, care seam[n[ cu
ginga;ele Rori ale prim[verii. Este vorba `n
fapt despre arborele de lalea.

Acest arbore, potrivit literaturii de
specialitate, `nRore;te doar la c]\iva ani.
Floarea are diametrul de 10 centimetri.
Frunzele dintr-o parte au 4 lobi sau,
uneori, doar doi sau, ca ;i la al\i arbori de
lalele, uneori apar schi\ele pentru `nc[ o
pereche de lobi, care transform[ totul ;i nu
mai fac ca frunza bogdaniceasc[ s[ arate
ca o lir[.

Arbore de lalea se g[se;te `n parcul
dendrologic de la Livada, la Medie;u Aurit
;i `n Satu Mare. Cine a v[zut frumoasele
Rori a r[mas fascinat de ele.

Ioan Ani\a;

Irisul este considerat floarea Fecioarei Maria
Irisul sau st]njenelul, cum este

mai bine cunoscut, este o Doare
remarcabil[ prin formele, culorile
;i prin parfumul ei pl[cut ;i
discret. De asemenea, are o
valoare simbolic[ `n numeroase
civiliza\ii ale lumii. Astfel, `n
mitologia greac[, Iris este zei\a
soarelui, considerat[ mesager
`ntre Olimp ;i Terra, drumurile
sale Cind marcate de un curcubeu
multicolor care `i indulcea sobra
apari\ie.

Dup[ apari\ia cre;tinismului, irisul
a `nceput s[ Qe considerat drept Roarea
Fecioarei Maria. La francezi a fost cel
dint]i simbol al regalit[\ii, Qind
premerg[torul faimoasei Rori de crin.
Floarea de iris este, al[turi de

crizantem[, simbolul oQcial al Japoniei.
Irisul este originar din emisfera
nordic[, Qind o plant[ speciQc[ zonelor
temperate reci ;i put]nd Q `nt]lnite
p]n[ la limitele de;ertice.

Sunt plante pu\in
preten\ioase

Sunt plante pu\in preten\ioase,
put]nd cre;te `n condi\ii dintre cele
mai diferite. Astfel, exist[ specii ce cresc
`n ap[, pe marginea lacurilor, `n plin
soare sau la umbra copacilor. Planta
prezint[ `n pam]nt bulbi sau rizomi
din care pornesc frunze drepte, zvelte
ca ni;te s[bii cu tulpini Rorale ce poart[
`n v]rf una p]n[ la ;apte sau chiar mai
multe Rori variat colorate `n nuan\e de
albastru, galben, violet ;i alb. La noi `n
jude\ sunt des `nt]lnite speciile de iri;i

galbeni care cresc `n locuri ml[;tinoase,
aRate la liziera p[durilor de la Livada
;i Ora;u Nou.

Dintre speciile de iris putem
aminti< Iris hollandica - are tulpina
Roral[ `nalt[ (40 - 50 cm), dreapt[,
ascuns[ de tecile frunzelor.

Iris magnifica - planta este `nalt[,
robust[, cu frunze str[lucitoare ;i Rori
mari de culoare lila cu pete galbene.

Iris reticulata - are Rori discret
parfumate de culoare albastru-violet
cu orange ;i se potrive;te de minune la
amenajarea roc[riilor sau a rondurilor
`nsorite. De asemenea, este o plant[
excelent[ pentru cultura la ghiveci.

Irisul este o Roare absolut remar-
cabil[ datorit[ frumuse\ii sale fragile
;i efemere, a perfec\iunii liniei ;i \inutei
sale elegante.

V. Shibata

Una dintre Rorile tot mai des
`nt]lnite `n Ror[rii ;i apreciat[ de
cump[r[tori este Streli\ia sau Roarea
paradisului. De o elegan\[ des[v]r;it[,
Roarea este aleas[ tot mai frecvent ca
inspira\ie de marii designeri.
Rezisten\a ei `i permite s[ `nc]nte ;i s[
lumineze `nc[perea `n care se aR[
pentru cel pu\in trei s[pt[m]ni.
Streli\ia poate Q amplasat[ `ntr-un loc
luminos `ntruc]t suport[ soarele de
diminea\[, are nevoie de umiditate
moderat[, iar p[m]ntul folosit la
plantare este turba olandez[ neutr[ sau
un amestec foarte af]nat. ~nmul\irea
Rorii se face toamna prin divizare de
tuf[. InRore;te `n al treilea an, Rorile
av]nd o via\[ lung[. Iarna are nevoie
de o temperatur[ mai sc[zut[ de circa
12-15 grade Celsius ;i trebuie udat[
mai rar.

Floarea paradisului,
un simbol al elegan\ei

Arborele de lalea

Nuf[rul alb

Arborele de lalea poate
fi g[sit ;i la noi `n jude\



16 copila;i frumo;i ;i iste\i foc de la Gr[dini\a cu Program Prelungit nr.1 din Satu Mare
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cople;easc[ p[rin\ii ;i bunicii cu emo\ii, bucurii, cu st]ng[cia din gesturi, cu Qecare cuv]nt
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Elevii clasei a VIII-a de la “Mihai
Eminescu” vor deveni liceeni

Colegiul Na\ional “Mihai
Eminescu” din Satu Mare a
continuat ieri ;irul manifes-
t[rilor dedicate Cnalului de an
;colar. S-a `nceput cu festivitatea
de absolvire a clasei a VIII-a,
viitorii bobocei de clasa a IX-a
din toamn[, ca mai apoi to\i
elevii cu rezultate deosebite la
`nv[\[tur[ din celelalte clase s[
Ce r[spl[ti\i cu premii ;i diplome
pentru munca depus[ pe
parcursul `ntregului an ;colar.

Ieri, elevii clasei a VIII-a au spus
adio anilor de gimnaziu, au p[;it `n
curtea ;colii mai `ncrez[tori ca
niciodat[ `n for\ele proprii, mai
maturi dec]t acum patru ani. Intrarea
`n curte ;i-au f[cut-o `ntr-un mod
original, schimb]nd cutiu\a muzical[
pe o binecunoscut[ melodie a lui John
Lennon.

Al[turi de ei s-a aRat doamna
dirigint[, Georgeta Cosma, cea care
le-a promis dup[ cum spunea ;i
directoarea adjunct[ Nicoleta
Chereche;, c[ va Q lapte ;i miere
`ncep]nd cu viitorul an ;colar. To\i
elevii clasei a VIII-a au fost felicita\i

de conducerea ;colii pentru rezultatele
deosebite la `nv[\[tur[, pentru modul
`n care au reu;it s[ devin[ o clas[ bine

sudat[, pentru originalitatea ;i
seriozitatea de care au dat dovad[,
Qind o clas[ exemplu. Cel mai gr[itor

lucru `l reprezint[ media mare cu care
aceast[ clas[ a terminat, rezultatele de
la diverse concursuri ;i competi\ii

;colare desf[;urate at]t la nivel local,
c]t ;i na\ional. Fiecare elev ;i-a auzit
numele, Qecare dintre ei s-a sim\it mai
deosebit ca niciodat[.

Masa oCcial[ a fost plin[
cu diplome ;i premii

Au fost aplauda\i la scen[ deschis[
;i `n acela;i timp `ncuraja\i, at]t de
directorul general Ioan Pop, c]t ;i de
directorul adjunct Nicoleta Che-
reche;. Festivitatea de premiere a
`nceput prin intonarea imnului
na\ional “De;teapt[-te rom]ne” ;i
Gaudeamus.

Apoi au fost `nm]nate premiile
`ncep]nd cu proaspe\ii absolven\i ;i
continu]nd cu celelalte clase. De altfel
masa oQcial[ a fost plin[ cu diplome
;i premii, ceea ce denot[ c[ `n aceast[
;coal[ cu tradi\ie exist[ valori
autentice, copii dornici de cunoa;tere,
preocupa\i `n permanen\[ s[ ating[
cel mai `nalt nivel al performan\ei.

La Qnal, to\i elevii ;colii au fost
felicita\i, au primit Rori ;i pupici dulci
din partea celor dragi care au fost
al[turi de ei pentru a-i felicita ;i a le
ura mult[ ba[[.

Mihaela Gh.

Copiii Gr[dini\ei 1 ;i-au
luat adio de la grupa mic[

~n urm[ cu patru zile, 16 copila;i
frumo;i ;i iste\i foc de la Gr[dini\a cu
Program Prelungit nr.1 din Satu Mare ;i-
au luat adio de la grupa mic[. Cu
naturale\ea speciQc[ v]rstei, prichindeii
au reu;it s[-;i cople;easc[ p[rin\ii ;i
bunicii cu emo\ii, bucurii, cu st]ng[cia
din gesturi, cu Qecare cuv]nt rostit, cu
poezii ;i c]ntecele despre copil[rie.
Programul artistic prezentat a fost `n ton
cu v]rsta celor mici. Fiecare copila; a
recitat o poezie, \in]nd `n bra\e juc[ria
preferat[, pe care ulterior a l[sat-o la o
parte, `n semn de trecere spre o nou[
v]rst[. C[ci din toamn[, c]nd vor intra
`n grupa mijlocie, vor Q un pic mai
m[ricei. Tot ei au reu;it s[ str]ng[ ropote
de aplauze din partea celor dragi cu
Qecare dans tematic pe care l-au sus\inut.

Au dansat “Dansul ciupercu\elor”, al
“Piticilor”, hora prieteniei, s-au `nv]rtit,
s-au r[sucit, cum le st[ cel mai bine
copiilor. Apoi, au ar[tat c[ de;i sunt mici
le place limba englez[ a;a c[ n-au stat
mult pe g]nduri ;i au c]ntat cu tot
suRetul “If you're happy”.

Al[turi de ei s-au aRat doamnele
educatoare M[rioara ;i Adriana, z]nele
lor bune care le-au `ndrumat pa;ii pe
parcursul `ntregului an ;i care au avut
grij[ ca orice emo\ie ;i orice lacrim[ s[
Qe dat[ uit[rii.

La Qnal Qecare copil a fost r[spl[tit
din partea educatoarelor cu c]te o
diplom[ c]t ;i cu portofoliile lucr[rilor
pe care m]nu\ele lor le-au confec\ionat
c]t timp au stat “la serviciu”.

Mihaela Gh.

Promo\ia 2008/2009
a :colii

“Grigore Moisil”
Joi a fost o zi de o mare semnifica\ie

pentru cei 84 de absolven\i de clasa a
VIII-a de la :coala cu clasele I-VIII
“Grigore Moisil” din Satu Mare.
Costuma\i `n alb ;i negru, frumo;i ;i cu
z]mbetul nelipsit de pe fa\[ nici m[car
pentru o clip[, elevii claselor a VIII-a
A, B ;i C au urcat pe scena Teatrului
de Nord Satu Mare pentru a-;i lua
r[mas bun de la institu\ia `n care au
crescut, au `nv[\at, de la profesorii care
s-au str[duit s[ `i `nve\e c]t mai bine
materie.

Cuv]ntul de deschidere l-a avut
directorul institu\iei de `nv[\[m]nt,
Constantin Voicu, care a \inut s[ `i
felicite pe elevi pentru rezultatele
deosebite de pe parcursul ciclului
gimnazial, m[rturisind c[ de acum
copiii sunt preg[ti\i pentru o nou[
treapt[ de ;colarizare, una mult mai
grea - liceul. Festivitatea de absolvire a
ciclului gimnazial de la :coala Moisil
s-a desf[;urat pe parcursul a dou[ ore,
pentru c[ fiecare clas[ a preg[tit
publicului prezent c]te un program
cultural - artistic.

Promo\ia 2008/2009 se remarc[
prin rezultate foarte bune la `nv[\[tur[,
70 dintre elevi `ncheind ;coala cu medii
peste 9, iar doi elevi fiind ;efi de
promo\ie cu 10 curat. ~n final elevii au
fost premia\i, s-au acordat ;i diplome
pentru cele mai bune rezultate ob\inute
la concursurile ;colare ;i la olimpiade.
Cel mai emo\ionant moment a fost la
interpretarea imnului institu\iei de
`nv[\[m]nt ;i cuvintele de adio pe care
elevii ;i le-au spus, pentru c[ de acum
multe drumuri se despart, unii aleg]nd
profile umane, al\ii reale. ~n final, copiii
au primit o mul\ime de buchete de flori
de la p[rin\i, bunici, prieteni prezen\i
la festivitate.

Ioana Pop Vladimirescu

Ursule\ii de la “Voinicelul”,
`ntr-o serbare de neuitat

Zilele trecute la Gr[dini\a cu
program prelungit “Voinicelul” din Satu
Mare a fost mare s[rb[toare. Feti\e ;i
b[ie\i din grupa mijlocie a Ursule\ilor
au sus\inut un moment artistic inedit
dedicat Qnalului de an educa\ional. Ca de
obicei `n astfel de `mprejur[ri emo\iile
sunt mari, parc[ mai mult din partea
p[rin\ilor care tr[iesc cu intensitate
Qecare cuv]nt sau gest al copiilor lor.
Pentru cei mici `n schimb, totul pare s[
Qe o joac[, ;tiu s[ se bucure de Qecare
clip[ `ntr-un mod curat ;i sincer.
Mijlocii, dar voinicei, copila;ii au
`nc]ntat audien\a cu momentele artistice
preg[tite temeinic `mpreun[ cu
educatoarea Curelaru Lucia. Spre
deosebire de alte d[\i, serbarea de acum
le-a pus `n valoare talentul de mici arti;ti
\in]nd cont c[ ;i tematica a fost una
extrem de diversiQcat[, iar costuma\ia
aleas[ a fost pe m[sur[. Micu\ele
domni;oare au fost pentru `nceput
gospodine, ;i-au pus ;or\ule\ul alb la

br]u, iar prin c]ntecele ;i poeziile rostite
de Qecare `n parte au cerut o m]n[ de
ajutor de la mai iscusi\ii hornari, colegii
lor de grup[. Apoi au trecut la o parte ;i
mai distractiv[ ;i anume aceea de a
`mbr[ca \inuta unor personaje din
c]ntecele lor preferate. A;a c[ au ales s[
Qe ni;te r[\u;te vesele cu mult[ po[[ de
via\[. Pe tot parcursul serb[rii copii au
c]ntat ;i au dansat cu tot suRetul, au
demonstrat c[ merit[ pe deplin s[ Qe
numi\i din toamn[ “m[riceii” gr[dini\ei.

~n ultima parte a serb[rii to\i copii s-
au `mbr[cat `n frumoase costume
populare, s-au `ncins `ntr-o hor[
ardeleneasc[ ;i au dansat c]t s[ rup[ zece
opinci.

Toate aceste clipe au fost r[spl[tite
din plin cu ropote de aplauze din partea
celor dragi. Str[dania lor a fost r[spl[tit[
cu pupici, cu `mbr[\i;[ri din partea
p[rin\ilor, bunicilor ;i a prietenilor, cu
daruri dulci ;i multe felicit[ri.

:tefania C.
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130 de ani
de la na;terea

avocatului Coriolan :ter
ilele acestea s-au
împlinit 130 de
ani de la naşterea
avocatului şi

vrednicului patriot român
Coriolan Şter. Se cunosc
îndeobşte lucruri despre
activitatea sa merituoasă
pusă în slujba neamului
românesc la Tăşnad. Mai
puţine lucruri se ştiu însă
despre originile sale săt-
mărene. Personal, l-am
evocat atunci când am
semnalat aniversarea cen-
tenarului înCinţării băncii
româneşti din Tăşnad,
„Vulturul”. Dorim în acest
material aniversar să ne
oprim mai mult asupra
originilor, precum şi asupra
zbuciumatei sale tinereţi.

Coriolan Şter s-a născut în 11
iunie 1879 în localitatea
bihoreană Santăul Mare (alţi
autori vorbesc de Beliu ca loc al
naşterii), în familia parohului
greco-catolic Vasile Şter, originar
din Sătmărel, şi a Iulianei
Ardelean, Qica preotului George
Ardelean din Terebeşti.

Tatăl său văzuse lumina zilei
în 9 decembrie 1854 la Sătmărel, în
familia lui Ioan şi a Etelcăi Şuta. Între
familiile fruntaşe din Sătmărelul epocii
moderne am remarcat şi familia Şter
(adesea cunoscută sub forma Steer),
alături de cea preoţească Fabian şi Şuta.
A fost hirotonit în 1878. În familia Şter
ştim că s-a mai născut Qica Veturia (în
1880), care a fost căsătorită cu preotul
Iuliu Văleanu (Pataki), originar din
Vezendiu, multă vreme slujitor la
Chegea şi Terebeşti.

Se pare că Vasile Şter a păstorit doar
credincioşii din parohia Beliu, repausând
în 15 octombrie 1893, astfel că văduva
Iuliana Ardelean a rămas să-şi crească
singură copiii. Tânărul Coriolan avea 14
ani, Qind la tristul moment al repausării
tatălui său elev la Oradea.

Peregrinările la studii

În ceea ce priveşte studiile, ştim că
viitorul avocat Coriolan Şter le-a urmat
pe cele gimnaziale precum şi primele trei
clase de liceu la Liceul Premonstratens
din Oradea. În ultima clasă de liceu îl
găsim la Beiuş, tot acolo absolvind în
1897. Dintre colegii avuţi la Beiuş îi
amintim pe dr. în drept Victor Bolchiş
şi viitorii preoţi greco-catolici sătmăreni<
Iosif Demian sen., Ioan Aluaşiu, Vasile
Başti, Petru Herczeg, Victor Mărcuş. S-
a bucurat în anul petrecut la Beiuş de
stipendierea cu pâine din fondul „Samuil
Vulcan”, acordat în calitate de orfan. A
studiat apoi dreptul, la instituţii din mai
multe oraşe, forţat de împrejurări, căci
nu a fost agreat nicăieri, datorită
sentimentelor româneşti. Se va vedea în
cele ce urmează că a fost izgonit atât de
la Oradea cât şi de la Cluj. Era însă un
student valoros, astfel că totuşi a obţinut
doctoratul în 26 septembrie 1903, la
Budapesta.

Memoria Craiului Munţilor
şi un proces răsunător

Pentru atitudinea lui românească a
fost eliminat de la Academia din Oradea.
Era integrat unui numeros grup de
studenţi români pedepsiţi de autorităţi,
printre care< Alexandru Aciu, Ioan
Ciordaş, Iosif Maiorescu, Eugen

Şimonca, dar şi o viitoare Qgură ilustră
a intelectualităţii româneşti din părţile
Sătmarului, Augustin Mircea; aceştia toţi
fuseseră eliminaţi din Academia
orădeană, Lucian Bolcaş însă primise o
pedeapsă şi mai mare, eliminarea de la
toate universităţile din ţară. Tumultul
memorandist nu se potolise şi, la 15
martie 1895 ministrul de interne a dat
ordin de oprire şi conQscare a colectei
pornite printre români pentru un
monument în memoria lui Avram Iancu.
SuRetul poporului român din Ardeal nu
putea şterge însă Qgura Iancului. Un
mare răsunet a avut procesul intentat
unui număr de trei studenţi clujeni, Ioan
Scurtu, George Novacovici şi Coriolan
Steer, care în noaptea dintre două secole,
31 decembrie 1899 spre 1 ianuarie 1900,
au depus pe mormântul marelui
revoluţionar o cunună cu lauri cu o placă
lată în tricolor românesc având inscripţia
„Tinerimea română, lui Avram Iancu.
Dormi în pace, noi veghem”. Tustrei au
fost condamnaţi, procesul prelungindu-
se în timp, trezind în acelaşi timp un
puternic val de simpatie în rândurile
românilor.

Coriolan Şter era talentat şi artistic,
căci îl găsim reprezentat într-o fotograQe
a grupului de “diletanţi” care au jucat în
piesa “Gărgăunii dragostei”.

În alegerile generale din 1906 a fost
unul dintre candidaţii români din părţile
noastre, el reprezentând electoratul din
cercul Tăşnad. Tot atunci mai
candidaseră< dr. Alexandru Vaida
Voevod (cercul Şomcuta Mare),
Constantin Lucaciu (cercul Cărăşeu), dr.
Ioan Erdelyi (cercul Medieşu Aurit). La
presiunile inimaginabile ale autorităţilor,
candidaţii români nu au reuşit să Qe aleşi.
În 7 aprilie 1907 se alătură mulţimii de
intelectuali din zonă, care au protestat
împotriva legii şcolare Apponyi. A fost
printre cei mai activi membri,
propunând încă de la înQinţarea
despărţământului tăşnădean al “Astrei,
de la prima adunare generală deci, ţinută
în 14 iulie 1907 la Santău, înQinţarea unei
biblioteci, ”fără amânare”, în aceeaşi
adunare inaugurală propunând un
abonament la 10 exemplare din revista
populară a “Astrei”, “Ţara Noastră”.
Anul următor, în 8 martie, avocatul Şter
face apel la Comitetul Central al „Astrei”

pentru constituirea unei biblioteci
poporale la Unimăt, acolo unde
urma să se ţină în 1908 a doua
adunare cercuală. În 27 iunie 1908
de la Sibiu se transmite că „s-a
hotărât expedierea cărţilor cerute
pentru înQinţarea unei biblioteci
populare”. Lucru care se şi
întâmplă în 13 iulie 1908, când pe
adresa lui Coriolan Steer soseşte
un colet cu 132 de exemplare din
cărţile editate de asociaţie, precum
şi 387 numere din revista „Ţara
Noastră”, „pentru a Q împărţite
poporului sau pentru constituirea
de biblioteci populare”.
Preocuparea sa pentru carte
rămâne constantă, ştim acest
lucru dintr-o adresă expediată
către acelaşi Comitet Central al
„Astrei”, în 22 iulie 1913, prin care
cere „a i se pune la dispoziţie şi
câteva volume de cărţi”.

Despre importanţa pentru
românime a constituirii la Tăşnad
a băncii „Vulturul” am mai vorbit
cu ocazia centenarului. Între
membrii fondatori ai acestei bănci
româneşti remarcăm Qguri de
preoţi greco-catolici precum
Coriolan Ardelean (arhidiaconul
Careilor în acea vreme), Grigore
Pop (paroh la Unimăt), Demetriu
Coroian jun. (slujitor la Santău),
Vasile Pătcaşiu, Ioan Lobonţiu (pe
atunci paroh la Sărăuad), Vasile

Sfura (Blaja), Victor Mărcuş (Pir, fost
coleg de liceu cu Coriolan Şter), Vasile
Hoblea (Cig), Patriciu Lobonţiu ( Silvaş),
Paul Nodiş (capelan al pr. Patriciu
Lobonţiu la Silvaş), Vasile Mureşan
(Săuca), George Filep (Căuaş), Ioan
Trufaşiu (Acâş). Alături de preoţi
identiQcăm doi dascăli, Grigore Rus
(Tăşnad) şi Teodor Mureşan (Blaja),
precum şi alţi proprietari.

În Marele Sfat Naţional

La 22 noiembrie 1918, în sediul
băncii româneşti „Vulturul” din Tăşnad
a avut loc constituirea Comitetului
Naţional Român Tăşnad. Un mare merit
în pregătirea adunării l-au avut Coriolan
Şter, pr. Domiţian Cupşa, George Filip
şi Vasile Mocan din Santău, Virgil
Băliban din Unimăt şi Ioan Matei din
Supuru de Jos.

În 1 Decembrie 1918 Coriolan Şter
a fost ales ca membru în Marele Sfat
Naţional la Alba Iulia. Reprezenta cercul
Tăşnad, ceilalţi delegaţi Qind preotul
local Domiţian Cupşa, proprietarii
George Filip din Santău şi Vasile Pustai
din Săuca, învăţătorul Teodor Mureşan
din Blaja, iar supleanţi Virgiliu Băliban,
Qul protopopului din Unimăt, Antoniu
Băliban şi economul Vasile Silaghi din
Silvaş.

Zilei solare a românimii de la Alba-
Iulia i-au urmat zile sângeroase şi în
părţile Tăşnadului. Consiliul Naţional
Român Tăşnad a fost silit să se dizolve,
din cauza maltratărilor soldaţilor secui.
Astfel, secretarul, învăţătorul Teodor
Mureşan raporta C.N.R. Oradea în 19
februarie 1919 că „preşedintele, dr.
Coriolan Steer, a fost silit a se refugia de
la adunarea de la Alba Iulia, părăsind
totul”.

După liniştirea apelor, Coriolan :teer
a fost ales în unanimitate senator la
alegerile din noiembrie 1919, Qind de
altfel şi singurul candidat în cercul
Tăşnadului.

A decedat în anul 1924, astfel că anul
acesta se împlinesc 85 de ani de la acel
trist moment. Personalitatea sa
exemplară merită recuperată de
Sătmarul cultural şi naţional.

Viorel Câmpean

Au trecut 65 de ani de
la deportarea evreilor
s[tm[reni la Auschwitz

Ca urmare a Diktatului de la Viena
din 30 august 1940, Transilvania de Nord
trece `n administrarea Ungariei. Jude\ele
S[laj, Bistri\a N[s[ud, Ciuc, Trei Scaune,
Some;, Mure; - Turda, Bihor, Cluj,
Maramure;, Satu Mare ;i Ugocea au trecut
la 13 septembrie 1940 sub conducerea
Ungariei prin legea adoptat[ de
Parlamentul Ungariei la 2 octombrie 1940.
Astfel un num[r de 164.000 de evrei devin
cet[\eni ai Ungariei av]nd `n urma acestui
act o soart[ mult mai grea dec]t cei r[ma;i
pe teritoriul Rom]niei. Autorit[\ile
maghiare nou instalate au trecut imediat
la implementarea politicii ;i legisla\iei
antievreie;ti care se aplica deja `n Ungaria.
Cu toate c[ au fost luate m[suri de
discriminare, evreii de pe teritoriul
Ungariei au tr[it `ntr-o relativ[ siguran\[
care s-a r[sturnat dup[ ocuparea Ungariei
de c[tre Germania la data de 19 martie
1944. Dup[ aceast[ dat[, Ungaria devine
protectorat german ;i astfel se pecetluie;te
soarta evreilor unguri, din care f[ceau
parte ;i cei din Transilvania de Nord.

~ncep]nd cu 5 aprilie 1944 devine
obligatorie purtarea stelei galbene de c[tre
evrei. Opinia public[ a fost preg[tit[
pentru acceptarea decretelor antievreie;ti
adoptate dup[ 19 martie 1944, mul\i
nutrind speran\a de a acapara casele,
birourile, magazinele ;i afacerile evreie;ti.

~n data de 3 mai 1944 a `nceput
procesul de ghetizare a evreilor din
Transilvania de Nord `n baza decretului
nr. 613/1944 ;i `n baza instruc\iunilor
emise la conferin\ele de la Satu Mare ;i
T]rgu Mure; din aprilie 1944. La
conferin\a din data de 26 aprilie 1944 de
la Satu Mare a fost delegat de guvernul
Ungariei secretarul de stat dr. Endre
Laszlo. La aceast[ conferin\[ s-a hot[r]t
conQscarea propriet[\ilor evreie;ti,
respectiv a banilor, aurului, argintului etc.

Pentru ducerea la `ndeplinire a
procesului de ghetoizare ;i a deport[rii
evreilor din Satu Mare au r[spuns
primarul Csoka Laszlo, viceprimarul
Rogozy Pap Zoltan ;i secretarul dr. Pirkner
Erno. Primarul de atunci este ;i cel care a
emis hot[r]rea ca popula\ia evreiasc[ s[
poarte steaua galben[ `n 6 col\uri cusut[
pe hain[. Ghetoizarea a `nceput `n 3 mai
1944 la Satu Mare ;i s-a `ncheiat `n 6 mai
1944. Ghetoul a fost Qxat `n perimetrul
cuprins `ntre str[zile Zrinyi, PetoQ,
Bathory ;i Tompa adic[ `n cartierul locuit
de evreii s[raci.

~n anul 1941 din totalul popula\iei de
52.011 persoane, 12.960 erau evrei
reprezent]nd 24,9%. ~n ghetoul din Satu
Mare au fost `nghesui\i 13.250 de evrei la
care s-au ad[ugat cei din Carei ;i
`mprejurimi, `n total 18.800 de persoane.
~ntr-o camer[ erau 10-15 persoane, unii
av]nd loc doar `n pivni\e sau poduri de
case. Evreii de la sate au fost str]n;i `n
sinagogi, case de rug[ciune, sau alte cl[diri
ale comunit[\ii evreie;ti de unde au fost
lua\i ;i adu;i `n ghetoul din Satu Mare.

Casele ;i locuin\ele p[r[site au fost imediat
jefuite majoritatea de vecini sau chiar de
persoane cu func\ii de r[spundere din
cadrul autorit[\ilor. Evreii au fost ridica\i
`n mare grab[ ;i au fost du;i pe jos `n zona
Qxat[ pentru ghetou. Administrarea
ghetoului a fost `ncredin\at[ unui Consiliu
Evreiesc. Deoarece num[rul evreilor din
jude\ul Satu Mare, a;a cum era delimitat
la acea dat[, era mare, s-a `nQin\at un
ghetou ;i la Baia Mare, iar la Carei a
func\ionat un centru provizoriu din care
evreii au fost transfera\i la Satu Mare.

Jandarmii unguri s-au comportat
deosebit de brutal pe tot parcursul
ghetoiz[rii ;i deport[rii. ~n toat[ perioada
ghetoiz[rii evreii au fost supu;i unor
controale repetate pentru a li se lua toate
obiectele de valoare, iar condi\iile de
alimenta\ie ;i igien[ erau foarte grele.
Deportarea lor din ghetoul Satu Mare s-a
efectuat `ntre 19 mai-1 iunie 1944, prin 6
garnituri de tren cu vagoane de marf[. ~n
Qecare garnitur[ se aRau `n jur de 3.000 de
evrei. ~n Qecare vagon de marf[ au fost
`nghesuite la gr[mad[ `ntre 80-100
persoane ce aveau la dispozi\ie dou[ g[le\i<
una cu ap[ ;i una pentru necesit[\ile
Qziologice. ~nainte de `mbarcarea `n
vagoane, evreii au fost din nou
percheziona\i `n mod brutal de c[tre
jandarmi pentru a nu duce cu ei bijuterii,

bani sau alte obiecte de valoare. Vagoanele
au fost `ncuiate cu lan\uri ;i lac[te. Cele 6
garnituri au plecat din gara Satu Mare
astfel< 19 mai 1944 - 3.006 persoane> 22 mai
1944 - 3.300 persoane> 26 mai 1944 - 3.336
persoane> 29 mai 1944 3.306 persoane> 30
mai 1944 - 3.300 de persoane> 1 iunie 1944
2.615 persoane, `n total 18.863 de
persoane. Garniturile cu evreii deporta\i
`n lag[rul Auschwitz - Birkenau au fost
predate de c[tre autorit[\ile ungare celor
germane `n gara localita\ii Kassa (Kosice),
ocazie cu care s-a procedat la inventarierea
persoanelor din vagoane.

Atitudinea popula\iei fa\[ de
deportarea evreilor a fost inRuen\at[ de
faptul c[ autorit[\ile au declarat c[ evreii
sunt evacua\i doar din motive de securitate
sau pentru a lucra `n agricultur[. Popula\ia
cre;tin[ fusese supus[ dou[ decenii la o
furibund[ propagand[ antisemit[ care a
distorsionat rolul istoric al evreilor `n
Ungaria din care la acea data f[cea parte
;i Transilvania de Nord. Evreii au fost
`nvinov[\i\i de c[tre extremi;ti pentru
toate neajunsurile ;i e;ecurile \[rii.
Pasivitatea majorit[\ii popula\iei cre;tine
se datora ;i amenin\[rilor f[cute de
administra\ie cu amenzi mari ;i pedepse
grave ;i chiar internare dac[ `i ajut[ cumva
pe evrei.

De\inem o list[ de aproape 13.000 de
nume `ntocmite pe baza declara\iilor
supravie\uitorilor. ~n septembrie 1945
Comunitatea Evreilor Satu Mare num[ra
3.096 de membri. Azi comunitatea are 120
de membri la o popula\ie de 115.600
locuitori.



La v]n[toare, fostul ;ef de stat se comporta ca un v]n[tor autentic. Au fost situa\ii `n care `n special la v]nat
mare a r[nit animalul. Respect]nd etica v]n[toreasc[, nu l[sa pe nimeni s[ urmeze victima p]n[ acolo unde
ar putea Q r[pus[.NOSTALGII
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Arma cu lunet[, preferata
lui Ceau;escu la v]n[toare

~n num[rul anterior al
publica\iei noastre prezentam
c]teva din confesiunile lui
Aurelian Neac;u, omul care
aproape 25 de ani a organizat
v]n[torile la care a participat
Nicolae Ceau;escu al[turi de
oaspe\ii s[i, ;eC de state, dar ;i
partidele de v]n[toare la care au
fost prezen\i membri ai activului
de partid ;i de stat.

~n dorin\a de a demitiQca o serie de
pove;ti v]n[tore;ti care au fost lansate `n
Rom]nia ;i `n str[in[tate cu privire la
partidele de v]n[toare organizate pe
anumite fonduri de v]n[toare, unele
rezervate, Aurelian Neac;u a acceptat s[
ne prezinte ;i alte aspecte inedite.

Dac[ am scris anterior c[ Nicolae
Ceau;escu s-a dovedit un bun v]n[tor
inclusiv `n ceea ce prive;te respectarea
eticii v]n[tore;ti, se cuvine s[ subliniem
faptul c[ `n afara v]n[torilor la p]nd[,
;eful statului p]n[ `n anul 1989 sim\ea
pl[cere deosebit[ `n cazul v]n[torilor la
goan[. Dup[ cum era de a;teptat, `n
condi\iile `n care dup[ vizita lui Ceau;escu
`n Cuba avea tot mai pu\in `ncredere `n o
serie de oameni ;i demnitari, a impus
m[suri de securitate. ~ntre gonacii care
aduceau v]natul `n b[t[ile armelor erau
`nQltra\i securi;tii. Ei erau `n fapt cei care
`i ofereau lui Ceau;escu mai mult[
siguran\[. Conduc[torul suprem era ferit
de eventuale atentate imaginare. Nimeni
nu ;tia dintre gonaci cine pe cine are `n
dreapta sau `n st]nga. ~;i f[cea Qecare
treaba. Indiferent de v]natul mare la care
se participa, se cuno;tea cu exactitate
exemplarul sau exemplarele valoroase la
care merita s[ se v]neze. De cele mai multe
ori animalele respective aveau deja ;i
nume. Ochiul format al lui Ceau;escu nu
d[dea gre;. |intea animalul sau animalele
cele mai valoroase, acelea care puteau
aduce inclusiv recunoa;tere interna\ional[
din partea CIC (Comitetul Interna\ional
Cinegetic, cu sediul la Paris).

Pentru c[ a `mpu;cat un pui
de urs, Todor Jivkov s-a ales
cu dojean[

~n perioada uceniciei sale ca v]n[tor,
p]n[ ;i Ceu;escu a f[cut gafe `n ceea ce
prive;te `mpu;carea unor animale f[r[
valoare de trofeu. A fost necesar[
interven\ia discret[ a lui Aurelian Neac;u,
pentru a-l convinge pe fostul ;ef de stat s[

Qe mai cump[tat, dar ;i atent cu privire
la \inta aleas[. Dup[ ce lucrurile `n acest
domeniu `i erau deosebit de clare lui
Ceau;escu, la una din v]n[torile la urs,
la care a participat ca invitat fostul ;ef
de stat al Bulgariei, Jivkov a ucis trei ur;i.
La evaluarea rezultatelor v]n[torii,
Ceau;escu s-a `nfuriat peste m[sur[.
Printre victimele focurilor de arme se
aRa ;i un pui de uciderea c[ruia i-a p[rut
r[u. Dup[ imortalizarea tabloului de
v]n[toare, Ceau;escu l-a dojenit pe
Jivkov. I-a spus c[ uciderea tineretului
de v]nat este o real[ pagub[. ~n ani un
asemenea animal poate deveni exemplar
de trofeu.

ARat la o partid[ de v]n[toare pe un
fond din jude\ul Bistri\a-N[s[ud,
Nicolae Ceau;escu a avut senza\ia c[ a
sc[zut num[rul animalelor valoroase
care ar putea ajunge `n b[t[ile pu;tilor.
Imediat a fost chemat la el Aurelian
Neac;u, pre;edintele Asocia\iei
Generale a V]n[torilor ;i Pescarilor
Sportivi (AGVPS). Pe un ton bl]nd i-a
spus< “Neac;ule, aici nu mai organizezi
v]n[tori vreme de trei ani”. Indiferent
dac[ a avut sau nu dreptate ;eful statului,
slujba;ul de atunci a fost obligat s[
noteze recomandarea, dup[ care s[ o
pun[ `n aplicare. Pentru protec\ia
v]natului pe acel fond v]n[toarea a fost
`ntrerupt[ timp de cinci ani nu cum a
ordonat Ceau;escu. Dup[ cum era de
a;teptat, reluarea v]n[torii a adus
rezultatele mult a;teptate - exemplare de
trofeu la urs, cerb ;i c[prior.

Cerb `mpu;cat de la distan\a
de 850 de metri

Nu mai este nevoie s[ spunem c[
pasiunea lui Nicolae Ceau;escu pentru
v]n[toare o eviden\ia ;i armele pe care le
de\inea. Era printre pu\inii v]n[tori care
;i la p[s[ri folosea arma cu lunet[, lucru
care se pare c[ este deosebit de greu.

La un moment dat, Ceau;escu a aRat
c[ `n mun\i, undeva `n vecin[tatea
municipiului Sinaia ar exista un cerb
deosebit de valoros prin prisma trofeului.
Informa\ia trebuia conQrmat[. Paznici de
v]n[toare ;i nu numai au ie;it s[
urm[reasc[ cerbul. Dup[ identiQcarea
animalului a trebuit s[ se instituie
monitorizarea. Oamenii cu sarcini `n acest
domeniu erau pe urmele viitoarei victime.
S-a stabilit cu exactitate traseul cerbului,
orele pe la care animalul trece prin
anumite locuri. Exista siguran\a c[ `n
anumite momente cerbul putea Q ucis,
dar numai de la distan\[ mai mare. ~ntr-

una din zile, imediat ce oamenii plasa\i la
supraveghere au remarcat animalul c[ s-
a a;ezat la baza unei st]nci, l-au anun\at
pe Ceau;escu. Nu a trecut prea mult timp
de la darea semnalului, c[ v]n[torul iscusit
a sosit la locul indicat. La c]teva minute
dup[ ce a sosit acolo Ceau;escu, cerbul
parc[ a sim\it miros de pucioas[. Parc[
`ncerca s[ `;i scape pielea neg[urit[. S-a
ridicat `n picioare ;i a pornit la pas pe una
din potecile muntelui. Numai bine ca s[
poat[ ajunge `n “calea” armei cu lunet[.
Era distan\[ destul de mare p]n[ la \int[,
dar v]n[torul nu ;i-a f[cut probleme. A
pus arma la ochi ;i dintr-un singur foc a
retezat via\a animalului. Doar hoitul ;i
urma de s]nge mai aminteau de existen\a
unui cerb de trofeu.

Min\ile inventive ale unor pasiona\i ai
v]n[torii au lucrat mult p]n[ ce au ajuns
s[ inventeze ;i dispozitive de evaluare a
ur;ilor prev[zute cu instala\ii de m[surare
a greut[\ii. Ini\iativa a apar\inut
cov[snenilor f[r[ s[ Q primit recomand[ri
sau comenzi de a realiza dispozitivul `n
sine. Pe unul din fondurile de v]n[toare
din jude\ul Covasna, rezervate ;efului
statului, un grup de pasiona\i a realizat un
dispozitiv special pe care l-au amplasat pe
una din c[ile principale b[tute de ur;i `n
c[utarea hranei. Dispozitivul respectiv
putea determina cu exactitate parametrii

Qzici ai animalului. La evaluarea valorii
bl[nii era deosebit de important[ ;i
m[rimea. Capul ursului era evaluat
dup[ alte criterii. Pentru ca ur;ii s[ stea
`n dou[ labe, adesea era pus[ m]ncare
la o anumit[ `n[l\ime, fapt ce silea
animalele la gimnastic[, poate uneori la
sporturi extreme. Dispozitivul s-a
dovedit util. Nu era realizat exclusiv
pentru Nicolae Ceau;escu.

La v]n[toare, fostul ;ef de stat se
comporta ca un v]n[tor autentic. Au
fost situa\ii `n care `n special la v]nat
mare a r[nit animalul. Respect]nd etica
v]n[toreasc[, nu l[sa pe nimeni s[
urmeze victima p]n[ acolo unde ar
putea Q r[pus[. O urm[rea p]n[ ce
putea s[ descarce glon\ul fatal. La unele
v]n[tori cu participarea oaspe\ilor ;eQ
de state, dar `n special cu Jivkov, dup[
ce considera c[ ;eful Bulgariei ar Q
`mpu;cat suQciente animale, recurgea
la tertipuri. De pild[ la o v]n[toare de
ur;i `n jude\ul Arge;, `ntr-o pauz[ l-a
chemat la el pe Neac;u ;i i-a spus< “A
`mpu;cat ur;i destui. S[ face\i ceva
pentru ca animalele valoroase s[ nu mai
intre `n stand.” Ordinul s-a executat.
Dispozitivul a fost rupt pe Ranc la o
distan\[ de 80-100 de metri, bre;[ prin

care animalele valoroase au putut s[ scape
din b[t[ile pu;tilor.

Aproximativ 300 de ur;i
a `mpu;cat `n 30 de ani

Aurelian Neac;u a f[cut o socoteal[
aproximativ[ privind num[rul de ur;i
`mpu;ca\i vreme de aproape 30 de ani de
c[tre Nicolae Ceau;escu. ~n ciuda faptului
c[ `i pl[cea s[ `mpu;te mai multe
exemplare din Qecare specie de-a lungul
unei v]n[tori, statistica arat[ c[ nu s-a
f[cut m[cel. ~n timp, `n contul reu;itelor
lui Nicolae Ceau;escu au fost contabiliza\i
aproximativ 30 de ur;i `mpu;ca\i. Dup[
evaluare ;i conQrmare de c[tre CIC,
trofeele de v]n[toare erau depozitate `ntr-
un conac de la Scrovi;tea. Eviden\a
acestora a fost \inut[ strict de c[tre
Aurelian Neac;u. Se presupune c[ ;i acum
marea majoritate a trofeelor sunt tot acolo
;i constituie o valoare na\ional[.

~n `ncheierea discu\iei noastre,
Aurelian Neac;u a dorit s[ ne spun[ c[ nu
a fost pasionat de uciderea v]natului mare.
A preferat s[ `mpu;te p[s[ri. Cu o ocazie
a fost invitat la o v]n[toare `n Alaska, unde
putea ucide ren sau elan. A renun\at la
v]natul mare prefer]nd g];te ;i ra\e
s[lbatice speciQce zonei arctice.

A consemnat Ioan Ani\a;

~nt]lnire de 65 de ani la conacul din Pot[u
La conacul familiei :teer din satul

Pot[u a avut loc zilele trecute `nt]lnirea
de 65 de ani a absolven\ilor liceului
Gheorghe Bari\iu din Cluj. Este vorba
de prima genera\ie de dup[ eliberarea
Ardealului de Nord care a absolvit
liceul `n anul 1944.

Ini\iativa organiz[rii acestui
eveniment a avut-o inginerul
pensionar Coriolan :teer - “sco\ianul
din Pot[u”, Qu de nobili. Au r[spuns
prezen\i doar 6 din cei 40 de absolven\i
de odinioar[, cu to\ii trecu\i de 80 de
ani< Stelea B]rlea din Baia Mare,
Eugenia Neme; Majer din Bucure;ti,
Eugenia Georgescu Sab[u din
Bucure;ti, Ri\iu Melania din Bucure;ti,
dr. Sabo Iancu din Timi;oara ;i Qre;te
gazda, Coriolan :teer din Pot[u. To\i
ace;ti absolven\i au terminat studii

superioare, unii Qnd
activi ;i acum. De pild[
dr. Sabo Iancu este un
renumit nevrolog care
anul trecut a fost invitat
la un mare simpozion
`n Germania unde a
\inut celor prezen\i ;i o
prelegere. Apoi ingi-
nerul Coriolan :teer a
fost ;eful Institului de
Proiect[ri din Bucu-
re;ti.

Dup[ Revolu\ie ;i-
a redob]ndit conacul
din satul s[u natal ;i s-
a mutat aici `mpreun[
cu familia lui. Este ;i un
mare iubitor de berze,
Qind recompensat de

societatea ornitologic[ cu diploma
Ciconia - Ciconia.

Programul ineditei `nt]lniri de 65
de ani de la Pot[u a cuprins ora de
dirigin\ie, ora de istorie, ora de
literatur[, menza academic[ ;i desigur
pauza, cu cornul ;i laptele.

S-au rememorat amintiri din liceu,
evolu\ii ;i trasee ulterioare, `nt]mpl[ri
din via\[. Cea mai grea parte a `nt]lnirii
a fost revederea, pentru c[ din cauza
trecerii anilor, unii abia s-au mai
recunoscut.

~n `ncheiere s-a intonat imnul
Gaudeamus Igitur. Cei prezen\i, cu
to\ii av]nd v]rste peste 80 de ani, au
promis c[ de acum `ncolo se vor
re`nt]lni `n Qecare an la conacul din
Pot[u.

Iosif |iproc

“Travesti” scris de
C[rt[rescu va fi lansat

în variant[ audio
“Basmele fermecate” scrise de Hans

Christian Andersen, în lectura
Margaretei Pâslaru, şi volumul “Travesti”
de Mircea Cărtărescu, citit de Claudiu
Bleonţ, vor Q lansate, în varianta
audiobook, la Bookfest 2009, potrivit
editurilor.

Audiobook-ul pentru copii “Basme
fermecate”, lansat de editura Curtea
Veche Publishing, cuprinde unele dintre
cele mai frumoase poveşti ale danezului
Andersen, printre care “Cele unsprezece
lebede”, “Soldăţelul de plumb”, “Prinţesa
şi bobul de mazăre” şi “Hainele cele noi
ale împăratului”. Lansarea este
programată pe 21 iunie.

Nuvela “Travesti” va Q lansată de
editura Humanitas Multimedia, pe 20
iunie. “Travesti” a fost publicată în 1994,
iar până în prezent a fost tradusă în
franceză, olandeză, norvegiană, spaniolă
şi maghiară. Tot Humanitas Multimedia
va lansa la Bookfest 2009 audiobook-
urile “În sfârşit nefumător, metoda
uşoară a lui Allen Carr”, de Allen Carr,
în lectura lui Marius Vintilă, şi “Dama cu
camelii”, a lui Alexandre Dumas-Qul, în
lectura Rodicăi Mandache.

Salonul de carte Bookfest se va
desfăşura, în perioada 17-21 iunie, la
complexul expoziţional Romexpo din
Capitală - pavilioanele 13, 14, 15, 16 şi 17.
Organizatorii estimează că, datorită
spaţiului mare de desfăşurare, numărul
titlurilor de cărţi expuse la ediţia de anul
acesta va Q mai mare de 25.000.

Evenimentul este organizat de
Asociaţia Editorilor din România.

O nou[ publica\ie
online, pe modelul
unui blog colectiv

\echronicle.ro, o publicaţie
exclusiv online, scrisă în spiritul
jurnalismului de opinie cu informaţii
din numeroase domenii, printre care
politic, lifestyle, artă şi cultură, business,
sport şi cinema a fost lansată, joi, pe
modelul unui blog colectiv. Site-ul va
avea un conţinut video şi foto propriu,
nu are formatul unui site de ştiri, Qind
făcut pe o platformă de blogging.

Proiectul dezvoltat după trei luni
de cercetare, design şi dezvoltare, şi
investiţii de 50.000 de euro, se adresează
în principal publicului din segmentul de
vârstă 18-35 ani, din mediul urban, care
ascultă un post de radio, merge la
spectacole, Qlme, teatre, concerte, şi are
potenţial de implicare socială. În plus,
cititorul thechronicle.ro cunoaşte
ultimele tendinţe sau vrea să le aRe, şi
preferă media de conţinut.

Acest proiect de nişă speră să atragă,
potrivit managerului său, încă de la
început un număr între 200 şi 250 de
mii de vizitatori unici pe lună în primul
trimestru.



Santorini este paradisul alb `ntr-o mare de albastru. Santorini este be\ia nuan\elor de alb `n orchestra dirijat[ de
razele solare, de la str[lucitorul din miez de zi la albul cald al dup[-amiezelor t]rzii. VACAN}E
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Santorini, emblema
vizual[ a Greciei

Copenhaga, unul
dintre cele mai
scumpe ora;e

~ntr-o discu\ie cu directorul
unei agen\ii locale de turism am
lansat `ntrebarea< “Care ar C locul
de pe p[m]nt care i s-a p[rut cel
mai minunat din multele pe care
le-a v[zut?”. A r[spuns f[r[ s[
clipeasc[< Santorini.

Santorini este o insulă din Marea
Egee, aparţin]nd de arhipelagul Insulele
Ciclade, Grecia, cu o populaţie de 13.600
locuitori şi cu o suprafaţă de doar 73
km2.

Lumea pierdut[ a Atlantidei se spune
c[ a l[sat nemuritor spiritul zei\ei
Acantar, sau “Perla alb[ a miresei”, zei\a
protectoare a mireselor. Zei\a ap[rea din
valurile m[rii, `mbr[cat[ `n haine de
perle ;i d[ruia miresei o perl[ unic[
pentru a binecuv]nta cei doi so\i ;i a
proteja astfel dragostea `n cuplu. Perla
d[ruit[ de zei\[ avea dimensiuni
impresionante, nu era o podoab[ ;i f[cea
parte din obiectele de decor din
dormitorul so\ilor. Mireasa d[ruia zei\ei
buchetul s[u din Rori de l[crimioare.
~nt]lnirea cu zei\a se `ncheia cu un
ceremonial al “dansului perlelor”. Zei\a
pleca pe crestele valurilor, iar cei doi so\i
a;teptau apusul pentru a-;i putea duce
acas[ darul zei\ei.

Legenda spune c[ azi Zei\a mai poate
Q z[rit[ `n minunata ei rochie de perle
numai de `ndr[gosti\i ;i numai la vremea
apusului. O condi\ie suplimentar[ ca s[
Qi `n gra\iile zei\ei este ca `n momentul
trecerii discului solar la jum[tatea
orizontului, cei doi `ndr[gositi\i s[ se
s[rute de 3 ori ;i s[-;i declare, Qecare,
iubirea tot de 3 ori. Insulele Ciclade
num[r[ 39 de insule din care 24 sunt
nelocuite.

Santorini este paradisul alb `ntr-o
mare de albastru. Santorini este be\ia
nuan\elor de alb `n orchestra dirijat[ de
razele solare, de la str[lucitorul din miez
de zi la albul cald al dup[-amiezelor
t]rzii. Santorini `nseamn[, de fapt,
grupul de insule< \ira, \erasia, Palea
Kemeni, Nea Kameni ;i Aspronisi.

Hoteluri situate `n Oia, pe v]rful
muntelui, `n cel mai romantic loc, cu
cele mai frumoase apusuri spre
misterioasa Caldera. Situate doar la 12
km de Fira, hotelurile sunt cele mai
r]vnite pentru c[s[torii ;i petrecerea
lunii de miere.

Fiecare cas[ tradi\ional[ este
construit[ `n piatr[ ;i este frumos ;i
elegant decorat[ cu mobilier tradi\ional.
Hotelurile au `n dotare yachturi luxoase,
ce pot Q `nchiriate pentru excursii scurte
sau mai lungi `n insulele din jur.

Facilit[\i hotel< recep\ie, piscin[, bar
la piscin[, cascad[, piano bar, saun[,
teras[ solar[, zona pentru gr[tar ;i o

gr[din[ superb[. Perla litoralului grecesc
e vizitat[ de 50.000 de persoane `n Qecare
zi de var[, insula Qind `n topul
destina\iilor turistice din Grecia.
Considerat[ monument de arhitectur[ ;i
geologie, insula este, pentru mul\i,
emblema vizual[ a Greciei.

Un spa\iu care s-a n[scut
prin dispari\ia unei civiliza\ii

Considerat[ una dintre cele mai
c[utate destina\ii turistice din Grecia,
Santorini ;i-a c];tigat renumele de
insula-vedet[ a spa\iului elen datorit[
peisajelor impresionante ;i `nc[rc[turii
istorice ;i culturale. Insula Santorini a
ap[rut `n urma celui mai mare dezastru
natural din istoria omenirii. Este vorba
despre erup\ia unui vulcan care a
`ngropat `n cenu;[ civiliza\ia minoic[,
`n urm[ cu peste 3.600 de ani.

Pe seama aceluia;i cataclism este
pus[ ;i distrugerea unor p[r\i importante
din Creta, aRat[ la aproximativ 110
kilometri distan\[. O alt[ teorie,
sus\inut[ mai degrab[ de legend[ dec]t
de m[rturii istorice, presupune c[
Santorini este parte a disp[rutei
Atlantida.

Capitala insulei, Fira, a fost
construit[ pe o pant[

De;i cu o suprafa\[ restr]ns[, ce
poate Q str[b[tut[ pe jos `n dou[ ore,
insula este o destina\ie care poate Q aleas[
deopotriv[ de cei care prefer[ o vacan\[
cu mult zgomot, precum ;i de turi;tii
care `;i doresc un concediu departe de
agita\ia cotidian[. Capitala Fira se

`ntinde pe crestele abrupte ale insulei, la
circa 300 de metri `n[l\ime. De;i nu are
plaje, ora;ul este preferat pentru
atmosfera cosmopolit[ ;i via\a de noapte
activ[. Pe insul[ nu se g[sesc r]uri ;i apa
este de multe ori insuQcient[. P]n[ `n
anii '90, principala surs[ a localnicilor
pentru asigurarea proviziilor de ap[ era
ploaia. De asemenea, o alt[ solu\ie o
reprezenta apa adus[ din zonele
continentale. Nevoia de dezvoltare a
locurilor a fost con;tientizat[ deopotriv[
de localnici, c]t ;i de autorit[\ile centrale.

Solul arid, vulcanic ;i clima
preten\ioas[ de pe insul[ nu au oferit
prea multe posibilit[\i de-a lungul
timpului, `ns[ au dus la crearea unei
tradi\ii a vinului Assyrtiko. Unicitatea
acestui vin alb se datoreaz[, potrivit
localnicilor, propriet[\ilor solului, pe
care s-au str[duit s[ `l p[streze a;a cum
l-a d[ruit natura. Cultivarea vi\ei-de-vie
nu este o afacere proQtabil[. Zona
culturilor este foarte departe de cea
locuit[, iar recolta este de numai 10-20%
din cea pe care o ob\in francezii, de pild[.

M[g[ru;ii sunt “ghizia” pe drumul
pe care se ajunge `n Santorini. Insula este
conectat[ la marile ora;e grece;ti prin
mijloace de transport maritime ;i
aeriene. Santorini are dou[ porturi, unul
la Fira ;i cel[lalt la Athinios. Din Creta
p]n[ `n Portul Fira, o excursie cu
feribotul dureaz[ pu\in peste trei ore. De
la Atena la Santorini, o curs[ cu feribotul
normal dureaz[ nou[ ore, iar cu feribotul
rapid, ;apte ore. Pre\ul unei astfel de
curse este de aproximativ 100 de euro
pentru o persoan[.

Aeroportul este situat la cinci
kilometri de capital[, la Monolithos.

Viorica Shibata

Pentru o vacan\[ `n Egipt trebuie s[
;ti\i `nc[ de la bun `nceput `n ce parte a
\[rii a\i dori s[ v[ relaxa\i, asta din cauza
climei, care este mediteranean[ `n zona
de nord a \[rii ;i tropical-de;ertic[ `n
centru ;i sud. Dac[ vre\i s[ evita\i c[ldura
tropical[ atunci nu ve\i merge la sud de
Cairo, unde `n lunile de var[ este foarte
cald, la Luxor ;i Aswan mercurul din
termometre urc]nd p]n[ la 40 de grade
Celsius.

Cairo, capitala Egiptului, este ;i cel
mai mare ora; al continentului african,
locul unde cele mai palpitante ;i
soQsticate atrac\ii africane, orientale ;i
europene se `nt]lnesc ;i se `mbin[ cu
succes, unde prezentul se `mplete;te
armonios cu trecutul. Cairo este
paradisul bazarelor orientale cu obiecte
artizanale, parfumuri exotice,
condimente ;i uleiuri unice, al cluburilor
de noapte soQsticate ;i al hotelurilor
luxoase. De peste 3.000 de ani `ncoace,
religiile musulmane, cre;tine ;i islamice
coexist[ `n lini;te ;i armonie. Istoria este
prezent[ la tot pasul `n muzee, piramide,
SQnx, monumente islamice, biserici
cre;tine, precum ;i `n multe alte locuri
care merit[ vizitate. Opera din Cairo,
Muzeul de antichit[\i egiptene, cunoscut
ca Muzeul Egiptean, ad[poste;te cea mai

mare colec\ie de antichit[\i egiptene din
lume. Dac[ totu;i nu dori\i s[ merge\i la
Cairo, Egiptul e mare, are ora;e
importante< Alexandria, al-Mansurah,
Asean, Asyut, El-Mahalla El-Kubra,
Giza, Hurghada, Luxor, Kom Ombo,
Port Safaga, Porto Said, Sharm el Sheikh,
Shubra-El-Khema, Suez ;i Zagazig.
Pentru plaj[ ;i baie e recomandat s[
vizita\i Hurghada, una din cele mai
renumite sta\iuni litorale din Egipt.
Marea este m[rginit[ de plaje acoperite
cu nisip Qn, iar `n unele locuri p[trund
`n mare recifuri de corali, a c[ror
frumuse\e subacvatic[ `i `nc]nt[ pe
iubitorii de scufund[ri. Una dintre cele
mai noi sta\iuni din Egipt este Taba,
situat[ `n Peninsula Sinai, `ntr-o zon[ `n
care Mun\ii Sinai se oglindesc `n apele
M[rii Ro;ii. Pentru pasiona\ii de istorie,
arheologie, iubitorii de trecut se
recomand[ Valea Regilor ;i Valea
Reginelor, ora;ul vechi de 3.500 de ani,
locul secret `n care se construiau
mormintele faraonilor. Obiectivele
turistice de aici sunt morm]ntul lui
Tutankamon, SQnxul, marile piramide,
piramida din Saqqara, piramida Djoser,
piramida Giza, piramida Khufu ;i
piramida pa;ilor.

.eodora V.

~n Cairo prezentul
se `mplete;te cu trecutul

~n Copenhaga se spune c[ se
tr[ie;te cel mai bine din lume.
Copenhaga este capitala Regatului
Danemarcei, numele ora;ului `n
traducere danez[ `nseamn]d portul
comercian\ilor. Rom]nii care vor o
vacan\[ f[r[ c[ldur[ mare au ocazia s[
g[seasc[ `n Copenhaga o vreme
r[coroas[ ;i `n timpul verii. Perioada
cea mai pl[cut[ pentru a vizita ora;ul
este chiar `n intervalul mai -
septembrie. Aici ve\i r[m]ne pl[cut
surprin;i de cl[diri cu acoperi;uri ;i
ziduri colorate care `;i etaleaz[
frumuse\ea ;i lini;tea `ntr-un peisaj
lipsit de zg]rie - nori. V[ pute\i plimba
prin Gr[dina Tivoli, care are un parc
de distrac\ii `n interior sau pute\i vizita
unul din cele peste 50 de muzee. Din
aprilie ;i p]n[ `n septembrie, `n acest
ora; se succed evenimente culturale de
excep\ie, cum ar Q Festivalul de Jazz din
iulie, Festivalul Golden Days,
manifestare dedicat[ artelor. ~n port
pute\i face cuno;tin\[ cu Mica Siren[,
celebra statuie omagiu scriitorului
Hans Christian Andersen. Zilnic, la
ora 12, la Palatul Amalienborg,
re;edin\a regal[, pute\i urm[ri

ceremonialul de schimbare a g[rzii.
Copenhaga este ;i unul dintre cele

mai scumpe ora;e ale lumii, dar nu
pute\i pleca din vacan\[ f[r[ c]teva
souvenir-uri pentru cei dragi.

Ioana Pop
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Jessica Alba, anchetat[ pentru
acte de vandalism

Actri\a americană este anchetată de
poli\ia americană pentru presupuse acte
de vandalism pe care le-ar Q comis în
Oklahoma City, potrivit site-ului TMZ
citat de accesshollywood.com. Vedeta al
cărei nume nu a fost citat de reprezentan\ii
poli\iei locale, este cercetată în prezent,
după ce două bloguri au scris despre
“implicarea“ ei în lipirea mai multor aQ;e
cu rechini pe zidurile din ora;. Potrivit
raportului de poli\ie, posterele cu rechini
au fost descoperite pe zidurile a cel pu\in
două generatoare electrice apar\inând
Departamentului parcurilor ;i locurilor
pentru recrea\ie din Oklahoma City.
Posterele cu rechini au fost lipite într-un
pasaj subteran ;i peste panoul publicitar
al funda\iei de caritate United Way. Se
pare c[ cel pu\in două bloguri de pe
internet au postat fotograQi ale suspectei
“pozând în fa\a unora dintre postere”.
“Două dintre fotograQi o prezintă pe
această femeie cu o găleată ro;ie ;i ceea ce
pare a Q o sticlă de lipici”, se precizează în
raportul poli\iei americane.

Numele suspectului nu a fost trecut în
raportul de poli\ie, însă fotograQile care
apar pe site-ul \eLostOgle.com prezintă
o femeie care pare să Qe Jessica Alba , care
face semnul victoriei cu bra\ele ridicate ;i
zâmbe;te în fa\a posterelor cu rechini,
lipite peste panoul publicitar al funda\iei
United Way.

În după-amiaza zilei de mar\i, Jessica
Alba a dat publicită\ii un comunicat în
care a conQrmat faptul că a fost implicată
în acest incident, cer]ndu-;i scuze fa\ă de
locuitorii din Oklahoma City ;i fa\ă de
funda\ia United Way.

Madonna poate s[ adopte
înc[ un copil din Malawi

Recursul făcut de cântărea\[ la decizia
unui tribunal din Malawi de a respinge
cererea ei de adoptare a micu\ei Mercy
James a fost, în cele din urmă, avizat
favorabil, informează femaleQrst.co.uk.
Madonna, în vârstă de 50 de ani, a reu;it
în cele din urmă să îi convingă pe cei trei
judecători de la Curtea Supremă din
Malawi să aprobe cererea ei de adop\ie.

Doi dintre judecători au depus deja
rapoarte prin care recomandă ca micu\a
Mercy James să Qe dată spre adop\ie
vedetei, iar despre raportul celui de-al
treilea judecător, presa interna\ională
spune că este “în deplin acord cu deciziile
celorlal\i doi judecători”. Decizia Qnală a
tribunalului din Malawi urmează să Qe
făcută publică duminică, 14 iunie, în

capitala acestui stat african, Lilongwe.
O sursă de la Curtea de Apel din

Malawi a declarat pentru tabloidul britanic
„\e Su”< “Documentele sunt redactate
chiar în aceste zile. Toate recomandările
judecătorilor sunt în favoarea procedurii
de adop\ie. Mercy ar trebui să înceapă să
`;i facă bagajele, pentru că va pleca în
America”.

Michelle Obama, în vizit[
“secret[“ la Londra

Prima Doamn[ a Statelor Unite s-a
oprit în drum spre Washington pentru
o vizită privată la Londra, unde a vizitat
împreună cu Qicele sale Palatul
Westminster, celebrul Big Ben, s-a
întâlnit cu so\ia premierului, Sarah
Brown, ;i a luat cina într-un restaurant
tradi\ional “Fish and chips”, scrie presa
britanică.

Potrivit „\e Guardian”, după ce
pre;edintele Barack Obama a revenit în
Statele Unite după vizita efectuată în
Europa, doamna Obama a rămas la Paris
pentru a vizita ora;ul ;i a face
cumpărături ;i ar Q sosit în Marea
Britanie împreună cu cele două Qice ale
sale în diminea\a zilei de luni.

Michelle Obama a vizitat cele două

camere ale Parlamentului ;i a fost
fotograQată ulterior \inând în mână un
ghid turistic al Camerei Comunelor, pe
coperta căruia se aRa fotograQa fostului
pre;edinte al institu\iei, Michael Martin,
obligat să demisioneze luna trecută, în
urma unei mo\iuni de neîncredere,
semnate de 23 de parlamentari.

„Daily Mail” scrie că Prima Doamnă
a Statelor Unite împreună cu cele două
Qice ale sale (Malia - 10 ani ;i Sasha - 8
ani), înso\ite de agen\ii secre\i, au mers
apoi spre un restaurant tradi\ional
englezesc unde, spre marea mirare a
angaja\ilor localului, au servit o cină
modestă, constând în cartoQ prăji\i ;i
pe;te - în cazul feti\elor - ;i o friptură de
vită, pentru Michelle.


