
Copilul Gheorghe
Avram sim\ea c[ va
face carier[ militar[

Care copil nu se viseaz[ poli\ist
sau jandarm? Care dintre noi nu ne-
am jucat de-a “ho\ii ;i vardi;tii”, am
alergat dup[ “r[uf[c[tori” ;i i-am
b[gat la “`nchisoare”, `n speran\a c[
peste ani vom avea c[tu;e adev[rate,
un pistol adev[rat, o uniform[ ;i
bine`n\eles o legitima\ie?

La fel a visat ;i Gheorghe Avram,
inspectorul ;ef al Inspectoratului
Jude\ean de Jandarmi Satu Mare.
Visul s[u din copil[rie nu s-a pierdut
`ns[ `n negura timpului, nu a r[mas
o nostalgie a unor vremuri cu
parfum aparte.

Gheorghe Avram a `mbr[\i;at
cariera pe care a visat-o de mic, iar
`n interviul din aceast[ s[pt[m]n[

a venit r]ndul s[u s[ ne povesteasc[
ce ;i cum a f[cut.

S-a n[scut `n 16 aprilie 1962, `n
comuna Valea Chioarului, satul
Curtuiu;ul Mare, din jude\ul
Maramure;. Este singur la p[rin\i.

Din copil[rie avea a\nit[\i spre
meseria pe care o are azi, pentru c[
`;i aduce aminte foarte clar c[ avea
mereu rolul de poli\ist sau de ;erif.
El trebuia s[ \e mereu cel care face
legea ;i care o aplic[ ;i `i prinde pe
ho\i.

~i pl[cea s[ deseneze, motiv
pentru care a ales Liceul de
Construc\ii ;i Arhitectur[. :i `n liceu
a lucrat foarte mult ;i `i place ;i acum
s[ deseneze.
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Mafio\ilor
italieni li se
permite s[
aib[ amante
din Rom]nia

Porumbeii c[l[tori
pot înv[\a s[
aprecieze arta

Porumbeii călători pot \ dresaţi pentru a
studia culoarea, modelul şi textura picturilor
pentru a le evalua precum un critic de artă,
potrivit cercetătorilor japonezi de la
Universitatea Keio, informează cotidianul
DailyMail.

În cadrul studiului desfăşurat de profesorul
Shigeru Watanabe de la Universitatea Keio din
Japonia, porumbeilor le-a fost oferită mâncare
ca stimulent pentru a-i determina să studieze
culoarea, modelul sau textura tablourilor. Astfel,
cercetătorii japonezi au demonstrat că
porumbeii pot deosebi între tehnicile artistice
şi pot chiar face diferenţe între calitatea operelor.

În cotidianul “La
Repubblica” a apărut un
articol intitulat “Femeile din
sudul Gomorrei”. În material
sunt prezentate principalele
însu;iri ale so\iilor ma\o\ilor,
ilustrate de scriitorul Roberto
Saviano. Articolul “Femeile
din sudul Gomorrei” relevă
obiceiurile privitoare la
căsătoria din Sudul Italiei, mai
precis la întemeierea ;i
men\inerea unei familii
ma\ote. Ideile materialului au
fost ilustrate, în prealabil, de
Roberto Saviano, autorul unui
celebru roman italian,
“Gomorra”, în care este
prezentată realitatea vie\ii
ma\o\ilor din sudul Italiei.

Potrivit autorului amintit
so\iile ma\o\ilor pot decide să
omoare pe cineva, dar nu pot
avea amant ;i nici nu pot
divor\a de so\ul lor. Potrivit
codului ma\o\ilor, consoartele
acestora pot decide să facă
investi\ii în nenumărate
sectoare ale pie\ei, dar nu se
pot machia atunci când so\ii
lor sunt în închisoare. Codul
ma\o\ilor italieni prevede însă
posibilitatea ca bărbatul să aibă
amante. Potrivit noilor
reglementări ale codului,
consoartele le permit so\ilor
să-;i facă amante, dar acestea
trebuie să \e de origine
română, rusă, poloneză sau
moldoveană.
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Ora;ul Dresda, retras
din patrimoniul UNESCO

Ora;ul Dresda, supranumit “Vene\ia de pe
Elba”, a fost retras de pe lista patrimoniului
UNESCO, după c, în 2006 fusese nominalizat
la sec\iunea “patrimoniu mondial în pericol”,
din cauza proiectului de pod rutier peste Elba,
a cărui construc\ie va \ \nalizată în 2010,
informează organiza\ia. Este pentru a doua oară
în istorie când comitetul UNESCO ia o
asemenea măsură, după ce a retras de pe lista
sa o rezerva\ie zoologică din sultanatul Oman.

Ora;ul Dresda, ale cărui monumente în
stil baroc sunt unice în lume, a fost inclus în
patrimoniul cultural mondial în 2004, dar doi
mai târziu UNESCO a avertizat Berlinul că
mo;tenirea istorică a ora;ului este pusă în
pericol de construc\ia unui pod peste Elba.
Lucrările nu au fost atunci sistate, autorită\ile
locale recurgând la un referendum care să
legitimeze construc\ia. Guvernul condus de
Angela Merkel a cali\cat drept “regretabilă”
decizia UNESCO, vorbind despre “o zi sumbră
pentru na\iunea culturală germană”. Helma
Orosz, primarul cre;tin-democrat al Dresdei, a
participat la lucrările UNESCO, pentru a apăra
cauza ora;ului< “Înscrierea pe listă este expresia
iubirii cetă\enilor pentru ora;ul lor. Pentru acest
motiv, vă cer în numele tuturor s[ lăsa\i Dresda
pe listă”, ;i-a sus\inut pledoaria Orosz.

Comitetul Patrimoniului mondial, reunit
săptămâna trecută, a decis includerea a 13 noi
situri pe lista UNESCO, dintre care două
naturale, iar 11 culturale, printre care marea
Wadden, mun\ii italieni Dolomi\i, centrul
istoric Cidade Velha al ora;ului Ribeira Grande
(Capul Verde), muntele Wutai din China etc.
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Moartea lui Michael Jackson
face victime

Mai mul\i fani ai megastarului au ajuns
la un stadiu de sup[rare fatal. Unii au avut
tentative de sinucidere, al\ii au ;i reu;it
manevra. “Cred că s-a ajuns deja la
num[rul 12. Cred că printre cei care s-au
sinucis \gurează un britanic. Este o
perioadă grea, dar Michael Jackson nu ar
\ vrut a;a ceva. Ar \ vrut ca ei să trăiască”,
a declarat Garry Taylor, pre;edintele ;i
proprietarul MJJcommunity.
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Hrisovul de la temelia
m[n[stirii din |eghea

de

De cur]nd, prin transmisiile Eurosport 2 de la Cupa Mondial[
Twenty20, rom]nii au descoperit, ;i nu pu\ini au `ndr[git, cricketul,
un sport despre care noi am mai scris acum c]\iva ani, ca despre
o curiozitate `n r]ndul marii familii a sporturilor cu mingea ;i b]ta.
Acest sport se preg[te;te de un mare eveniment care va `ncepe
miercuri< duelul istoric `ntre Anglia ;i Australia, ge Ashes.

~nainte de a intra `n detalii despre rivalitatea dintre fosta
metropol[ ;i fosta colonie, care a trecut adesea dincolo de tribunele
terenurilor de sport, s[ ne (re)amintim c]teva no\iuni de baz[ despre
cricket, cel mai englezesc dintre jocuri.

The Ashes - lupta pentru glorie
;i urna cu cenu;[

145 de ani de la na;terea
lui Ioan Kövari-Chioreanu

Între personalităţile care au
văzut lumina zilei la Portiţa, alături
de preoţii greco-catolici Theodor
Kövari-Chioreanu şi Vasile
Pătcaşiu şi de avocatul George
Cosma, se numără şi preotul cu
preocupări folcloristice Ioan
Kövari-Chioreanu. Domeniul
folcloristicii sătmărene este destul
de slab reprezentat.
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Luni Miercuri

Pre;edintele de onoare al PSD, Ion
Iliescu, a declarat luni că în coali\ie este
"multă bulibă;eală" ;i că guvernarea este
marcată de campania pentru
preziden\iale.

"Nici nu-i u;or, dar e ;i bulibă;eală
multă", a caracterizat el func\ionarea
actualei coali\ii. "Eu cred că asumându-;i
răspunderea guvernării, nu-i o treabă
u;oară. Dar asta înseamnă asumarea
con;tientă a unei răspunderi politice. Asta
înseamnă să se stea cuminte la masă,
reprezentan\i ai celor două partide,
coali\ia pe baza unui proiect comun care
a fost acceptat de ambele păr\i, ;i văzut
problemele concrete care trebuie
abordate, solu\ionate, cu ra\iune, cu
în\elepciune, \inând seama de nevoile
oamenilor ;i nevoile \ării", a mai spus
fostul pre;edinte.

Iliescu s-a plâns însă că toată agenda
publică e marcată de campania pentru
preziden\iale. "Din păcate, totul este
poluat de preocuparea pentru campania
electorală preziden\ială ;i asta deformează
toate datele problemei. Dar altminteri,
trebuie lucrurile separate< campania e

campanie, dar guvernan\ii trebuie să se
ocupe de problemele concrete ale
guvernării ;i să le rezolve", a adăugat el.

La r]ndul s[u, pre;edintele CN al
PSD, Adrian Năstase, a declara că actuala
coali\ie PDL-PSD func\ionează ca "o
instala\ie de stropit", adică nu are o
direc\ie foarte clară de ac\iune.

PSD va prezenta noi
propuneri de relansare
economică

PSD va prezenta PDL solu\iile proprii
de relansare economică săptămâna
viitoare, a declarat purtătorul de cuvânt
al social-democra\ilor, Bogdan Niculescu
Duvăz.

Duvăz a precizat că planul PSD
pentru relansare economică este aproape
gata. "Solu\iile economice pentru un
program de atenuare a crizei pe viitoarele
;ase luni, care să prevadă situa\ia la zi din
România ;i ceea ce ne propunem până la
sfâr;itul acestui an, va \ elaborat în cursul
acestei săptămâni ;i comunicat probabil
colegilor no;tri de guvernare, la începutul

viitoarei săptămâni", a declarat el, la
\nalul ;edin\ei BPN al PSD.

B[sescu a `ncurcat
mitropolitul cu patriarhul ;i
episcopul

Pre;edintele Traian Băsescu ;i-a cerut
scuze, luni, la Hu;i, fa\ă de ÎPS Teofan,
Mitropolitul Moldovei ;i Bucovinei,
pentru că, în discursul pe care l-a sus\inut
la ceremonia de întronizare a Episcopului
Hu;ilor, PS Corneliu, i s-a adresat cu "Înalt
Prea S\n\ia Voastră Părinte Patriarh".

"A fost o eroare pentru pentru care
mi-am cerut scuze ;i Mitropolitului ;i o
să-mi cer scuze ;i Prea Fericitului Daniel.
A fost o mică eroare, mai scapă omul”, a
declarat Băsescu, dup[ ce i s-a atras aten\ia
c[ a `ncurcat mitropolitul cu patriarhul ;i
episcopul. La ceremonia de la Hu;i au
participat peste 3.000 de oameni.
Manifestarea a avut parte ;i de unele
incidente. Un bărbat, cunoscut cu
probleme medicale, a făcut o criză de
lipotimie, \ind transportat de urgen\ă la
Spitalul Municipal Hu;i.

Mar\i

Pre;edintele Traian Băsescu a declarat,
mar\i, după ;edin\a CSAT, că a “rugat"
Guvernul să aibă în vedere accelerarea
lucrărilor de infrastructură, anun\ând că
se va plimba, în perioada următoare, pe
;antiere, pentru a vedea ce se întâmplă cu
cele nouă miliarde de euro alocate de la
buget. "Am rugat Guvernul să aibă în
vedere accelerarea lucrărilor de
infrastructură, ;i vă pot spune că, fără să
\e un amestec, în perioada următoare mă
voi plimba pe ;antierele care trebuie să
aibă via\ă ca urmare a faptului că în buget
se a]ă nouă miliarde de euro destina\i
investi\iilor. Măcar ;i din curiozitate, o să
merg pe aceste ;antiere", a spus
pre;edintele. :eful statului a declarat, după
;edin\a CSAT, că a pro\tat de faptul că la
Cotroceni au fost prezen\i mai mul\i
membri ai Cabinetului pentru a î;i
exprima câteva puncte de vedere pe
marginea măsurilor luate de Guvern
pentru combaterea efectelor crizei
economice. Băsescu s-a mai referit ;i la
agricultură, având în vedere că
este perioada în care se strâng recoltele.
"Este perioada de recoltare ;i cred că
Guvernul trebuie să dea aten\ie modului
în care recolta este tranzac\ionată la capul
tarlalei în momentul de fa\ă, la fel ca ;i în

anii trecu\i", a spus Băsescu. “Eu am
exprimat doar câteva puncte de vedere de
care Guvernul dacă vrea să \ină cont, \ine,
dacă nu, nu, dar eu mă voi deplasa în
teritoriu să văd ce se întâmplă cu cele 9
miliarde alocate investi\iilor”. ~n ciuda
sumelor puse `n discu\ie, Ministerul
Transporturilor ;i Infrastructurii (MTI)
are datorii de 190 milioane lei către
constructori pentru între\inerea
drumurilor, reabilitări, semnalizări etc.

Prognozele arat[ c[ nu vor
cre;te salariile românilor

Salariile românilor nu vor cre;te anul
acesta, estimează Comisia Na\ională de
Prognoză. Asta după ce, la începutul
anului, aceea;i comisie anticipa o majorare
a salariilor cu 1,2%. :i pentru anul viitor,
prognozele sunt pesimiste< câ;tigurile se
vor men\ine aproape la nivelul acestui an.

Potrivit Comisiei Na\ionale de
Prognoză, salariul mediu net pe \ară, nu
va depă;i, anul acesta, 1328 de lei. Abia în
2011 ;i 2012, românii vor încasa salarii
între 1400 ;i 1500 de lei. Locuitorii din
Bucure;ti - Ilfov sunt, de departe, cel mai
bine plăti\i. Un angajat va avea un salariu
mediu net de 1820 de lei în 2009, ;i 1903
lei în 2010. Cele mai mici câ;tiguri
prognozate sunt în regiunea Nord-Vest,
unde salariul mediu este de 1162 de lei în
2009 ;i de 1193 lei anul viitor. Acelea;i
prognoze arată că la sfâr;itul lui 2009 vom
avea 620 de mii de ;omeri, fa\ă de 505 mii,
cât se estima în ianuarie. Pentru 2010, însă,
numărul ;omerilor ar urma să scadă până
la 590 de mii. Rata ;omajului prognozată
va \ de 6,6% anul acesta, fa\ă de 4,4%, anul
trecut.

Pre;edintele Consiliului Na\ional al
PSD, deputatul Adrian Năstase, nu a
putut intra, miercuri, pe ;antierul din
jude\ul Cluj al Autostrăzii Transilvania,
reprezentan\ii Bechtel sus\inând că
acesta nu are autorizare de la Compania
Na\ională de Autostrăzi ;i Drumuri
Na\ionale din România (CNADR).
Adrian Năstase a ajuns pe ;antierul
viitorului nod rutier, din localitatea
clujeană Gilău, înso\it de ;eful
Departamentului de Transport al PSD,
senatorul de Maramure; Sorin Bota ;i
s-a lovit imediat de refuzul Bechtel. "Ar
trebui să ave\i o aprobare de la
Compania Na\ională de Autostrăzi. În
momentul în care ei vă dau acest lucru,
atunci se poate intra”, i-a spus lui
Năstase un reprezentant Bechtel.
"Eventual nu a\i putea să solicita\i să
vină poli\ia ;i să ne aresteze că am venit
aici, pe domeniul ăsta. În orice caz, am
o rugăminte să suna\i ;i la Parlament,
pentru un parlamentar arestarea este
pu\in cam complicată, ;i ruga\i-o pe
Roberta Anastase să dea eventual o

aprobare, da?!”, a spus pre;edintele CN
al PSD.

Năstase a sugerat că Radu Berceanu
ar \ în spatele acestei decizii, pe care a
cali\cat-o drept un “lucru stupid” ;i a
spus că l-ar \ sfătuit "domnul prim-
ministru Traian Băsescu" pe ministrul
Transporturilor să nu îl lase să intre pe
;antierul Bechtel.

“Poate că se construie;te aici o uzină
nucleară ;i noi nu ;tim, deci ceea ce mi
se pare absolut inadmisibil este că, ;i
din informa\iile mele, cei care au dat
aceste instruc\iuni sunt domnul
ministru Berceanu ;i cei de la Compania
pentru Drumuri. Cei de la Bechtel nu
au ce să facă./…/ Vreau să \e foarte clar
că am încercat la Bucure;ti să discut
această problemă ;i mi se pare ;i
inamical ;i incorect din punct de vedere
politic ceea ce a făcut domnul Berceanu,
sunt convins, la instruc\iunile domnului
prim-ministru Traian Băsescu”, a spus
Năstase, care s-a referit pe tot parcursul
brie\engului de presă de la ;antier, la
;eful statului, ca premier.

Joi

Vineri

PSD ;i PDL s-au certat în ;edin\a de
luni a conducerii Senatului din cauza
numirii directorului de audit, propunere
a secretarului Senatului, democrat-liberalii
acuzându-i pe colegii de guvernare că
încearcă să-;i numească un om la direc\ia
respectivă. Ion Moraru a sus\inut în Biroul
Permanent al Senatului că este nevoie să
\e numit directorul general la Direc\ia
generală audit, control ;i contencios,
argumentând că structura este proaspăt
în\in\ată ;i că este nevoie ca problema să
\e rezolvată înainte de intrarea în vacan\ă.
Moraru i-a informat pe cei din Birou că
au în mape propunerea de Regulament a
direc\iei ;i CV-ul unui anumit Popescu.

Vicepre;edintele Senatului, Anca

Boagiu (PDL), a sus\inut că nu este normal
ca PSD să încerce să intervină doar pe o
parte a organigramei, în condi\iile în care
întreaga organigramă va \ aprobată în
septembrie. Mai mult, ea a sugerat că PSD
încearcă să-;i impună un om pentru acest
post. “Domnule secretar general, eu am
mai trecut prin ni;te ministere ;i, de obicei,
nu-mi angajam sau nu-mi aduceam un
personaj”, a continuat Boagiu. “Luăm o
căsu\ă din această organigramă în care
punem un om. Atunci, să vină ;i Grupul
parlamentar al UDMR să-;i ia o căsu\ă să
pună un om. PNL o să mai ceară un om<
punem patru oameni să lucreze până la
toamnă", i-a mai criticat ea pe
reprezentan\ii PSD.

S]mb[t[

Social-democra\ii ;i democrat-liberalii
sunt cei mai lene;i parlamentari. Atât la
Camera Deputa\ilor, cât ;i la Senat, unii
ale;i înregistrează la capitolul "activitate
parlamentară"... zero pe linie!

La Senat, pesedi;tii Ion Vasile, Ioan
Mang ;i Cătălin Voicu au zero proiecte de
lege, zero declara\ii politice, zero întrebări
;i zero interpelări. Trifon Belacurencu,
Ovidiu Bota, Sorin Lazăr, Dănu\ Prunea
;i Daniel Savu sunt ;i ei printre senatorii
care nu au promovat vreo lege. Zero
ini\iative scrie ;i în dreptul senatorilor
PDL Georgică Severin ;i Dumitru Florian
Staicu. Vasile Pintilie are la activ o singură
propunere, ;i aceea în colaborare cu al\i 70
de parlamentari.

În schimb, \ecare senator liberal are
cel pu\in două ini\iative, iar o treime dintre
senatorii UDMR au la activ o singură
propunere de lege. La Camera Deputa\ilor
situa\ia este similară. Social-democra\ii
Bogdan Niculescu Duvăz, Ion Călin,
Viorel Balcan, Dumitru Boabe;, Ioan
Narcis Chisăli\ă, Carmen Moldovan,
Răzvan |urlea au cel mult o ini\iativă
legislativă sau o luare de cuvânt în ;edin\ele
de plen. Nici democrat-liberalii nu stau
mai bine. Lucian Bode a avut o singură
ini\iativă, iar Viorel Arion ;i Florin Anghel
câte trei. Cei mai harnici sunt însă
deputa\ii UDMR, unii dintre ei având ;i
câte 9 ini\iative depuse sau câte 36 de luări
de cuvânt în ;edin\ele Camerei.

N[stase nu a fost l[sat s[ intre
pe Autostrada Transilvania

:eful statului anun\[ c[ se va plimba
pe ;antierele patriei

PSD ;i PDL s-au certat în ;edin\a
conducerii Senatului

Deputa\ii UDMR sunt cei mai harnici
parlamentari

Pre;edintele Traian Băsescu a refuzat
invita\ia Ambasadei Statelor Unite ale
Americii în România la festivitatea
sărbătoririi Zilei Na\ionale. :eful statului
a noti\cat reprezentan\a diplomatică a
Americii la Bucure;ti că nu va da curs
invita\iei de a participa la aniversarea, joi,
2 iulie, a Zilei Na\ionale a Statelor Unite.

Gestul este neobi;nuit. O\cial, ;eful
statului dă vina pe agenda încărcată, însă
conform unor surse diplomatice, Traian
Băsescu ar dori, prin absen\a sa, să
transmită un semnal de nemul\umire
către Washington fa\ă de trimiterea cu
întârzierea a unui ambasdor-titular după
plecarea, în urmă cu aproape un an de zile,
a fostului ;ef al misiunii diplomatice la
Bucure;ti a Statelor Unite ale Americii,
Nicholas Taubman. Noul ambasador
american, Mark Gitenstein, este a;teptat
să î;i preia postul după vacan\a
diplomatică ce se încheie la 1 septembrie.

Traian Băsescu este prima op\iune în
inten\iile de vot ale românilor, potrivit
unui sondaj de opinie realizat de CURS,
la comanda PSD, urmat, în ordine, de
Mircea Geoană ;i Crin Antonescu. La
întrebarea "Dacă duminica viitoare ar
avea loc alegeri preziden\iale ;i ar candida

pentru func\ia de pre;edinte al României
următoarele persoane, cu cine a\i vota?",
răspunsurile se împart astfel< 35% ar vota
cu Traian Băsescu (din partea PDL), 25%
- Mircea Geoană (PSD+PC), 20% - Crin
Antonescu (PNL), 11% - Corneliu Vadim
Tudor (PRM), 5% - Principele Radu
(independent), 1% - Nati Meir
(independent), 3% - alt candidat.
Institutul precizează că procentele
calculate exclud non-răspunsurile ;i
nehotărâ\ii.

La următoarea întrebare, anume "Dar
dacă ar candida următorii, dvs cu cine a\i
vota?", marja răspunsurilor, cu procente
calculate excluzând non-răspunsurile ;i
pe nehotărâ\i, se împarte astfel< pentru
Traian Băsescu - 34%, Mircea Geoană -
23%, Crin Antonescu - 15%, Corneliu
Vadim Tudor - 11%, Sorin Oprescu - 6%,
Principele Radu - 5%, pentru George
Becali - 3%, pentru alt candidat - 3%.

Dac[ votul ar \ obligatori< Traian
Băsescu ar primi 45%, Mircea Geoană -
15%, Crin Antonescu - 12%, Corneliu
Vadim Tudor - 9%, Principele Radu - 7%,
un candidat din partea UDMR – 2%, Nati
Meir independent – 1%, alt candidat –
9%.

B[sescu nu a participat la recep\ia
de la Ambasada SUA

Ion Iliescu< Coali\ia PSD - PDL este o bulib[;eal
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De c]nd se juca de-a “ho\ii ;i
vardi;tii”, Gheorghe Avram

sim\ea c[ va face carier[ militar[
Care copil nu se viseaz[

poli\ist sau jandarm? Care dintre
noi nu ne-am jucat de-a “ho\ii ;i
vardi;tii”, am alergat dup[
“r[uf[c[tori” ;i i-am b[gat la
“`nchisoare”, `n speran\a c[ peste
ani vom avea c[tu;e adev[rate,
un pistol adev[rat, o uniform[ ;i
bine`n\eles o legitima\ie? La fel a
visat ;i Gheorghe Avram,
inspectorul ;ef al Inspectoratului
Jude\ean de Jandarmi Satu Mare.
Visul s[u din copil[rie nu s-a
pierdut `ns[ `n negura timpului,
nu a r[mas o nostalgie a unor
vremuri cu parfum aparte.

Gheorghe Avram a `mbr[\i;at
cariera pe care a visat-o de mic, iar `n
interviul din aceast[ s[pt[m]n[ a venit
r]ndul s[u s[ ne povesteasc[ ce ;i cum
a f[cut.

- Care este data la care a\i
v[zut lumina zilei?

- M-am n[scut `n 16 aprilie 1962, `n
comuna Valea Chioarului, satul
Curtuiu;ul Mare, din jude\ul
Maramure;. Sunt singur la p[rin\i.

- A\i fost deci r[sf[\atul
familiei?

- Fiind singur la p[rin\i, sigur c[ am
fost, dar `n m[sura `n care se poate vorbi
de r[sf[\ `n acele vremuri. Nu putem
compara via\a de atunci, ceea ce se putea
oferi unui copil crescut la \ar[, cu ceea
ce pot oferi p[rin\ii `n ziua de azi. Sincer,
regret faptul c[ nu am avut fra\i, dar din
p[cate a;a a fost s[ \e. De multe ori
rudele apropiate sunt cele care sunt
prezente l]ng[ tine la necazuri ;i la
bucurii.

- Ce imagine v[ vine `n
minte c]nd v[ g]ndi\i la
locurile `n care a\i copil[rit?

- C]nd m[ g]ndesc la mine pe
vremea c]nd eram doar un copil ;i la
locurile unde m[ jucam ;i `mi petreceam
cea mai bun[ parte a timpului v[d cu
ochii min\ii dealurile din satul meu
natal, pline cu copaci, cu pomi fructiferi.
~mi amintesc de acele locuri prim[vara,
c]nd era o adev[rat[ splendoare, prunii,
cai;ii, cire;ii `n]ori\i. Apoi toamna, c]nd
se culegeau roadele p[m]ntului, iar noi,
copiii, eram `n permanen\[ `n c[ru\e.
Spre deosebire de acum, c]nd satele din
`ntreaga \ar[ au o popula\ie `mb[tr]nit[,
iar tinerii se mut[ la ora;, pe vremea
aceea era plin de copii. Numai `n vecini
eram o mul\ime, mai ales b[ie\i, ;i eram
`mp[r\i\i pe “g[;ti”, \ecare cu etapa lui
de v]rst[.

- Care erau jocurile care v-
au f[cut copil[ria frumoas[?

- Jocurile tradi\ionale, speci\ce,
precum “ho\ii ;i vardi;tii”, ne mai jucam
;i de-a indienii ;i cowboy-ii. Probabil
c[ de pe atunci aveam a\nit[\i spre
meseria pe care o am azi, pentru c[ `mi
aduc aminte foarte clar c[ eu mereu
aveam rolul de poli\ist sau de ;erif. Eu
trebuia s[ \u mereu cel care face legea
;i care o aplic[ ;i `i prinde pe ho\i.

- Descrie\i-v[ `n c]teva
cuvinte cum era\i ca ;i copil.

- Cred c[ am fost un copil ca to\i
ceilal\i, nici prea-prea, nici foarte-foarte.

Am fost un copil mai cuminte. Am mai
f[cut eu n[zb]tii, dar nu mari. Le purtam
p[rin\ilor mei un respect deosebit, dac[
`mi spuneau o vorb[, vorb[ a fost. Fiind
;i singur la p[rin\i, am ;tiut prin ce
greut[\i au trecut p[rin\ii mei ca s[ m[
sus\in[ material, s[ m[ \in[ `n ;coli.

- Fiecare copil viseaz[ la ce
va deveni c]nd va I mare.
Care era dorin\a dvs. `n ceea
ce prive;te meseria?

- ~mi pl[cea s[ desenez, motiv
pentru care am ales Liceul de Construc\ii
;i Arhitectur[. :i `n liceu am lucrat foarte
mult ;i `mi place ;i acum s[ desenez.

M[ pasiona desenul, dar ;i literatura.
Pot s[ spun c[ am “devorat” c[r\ile din
biblioteca ;colii. :i acum \in minte,
prima carte care m-a impresionat este
“Winnetou”, iar acum, dup[ ani ;i ani,
am reg[sit-o cu mult, mult drag.
~nv[\[toarea mea a fost o femeie
deosebit[ ;i ea mi-a deschis ochii ;i
inima spre literatur[. Literatura,
geogra\a ;i istoria au fost ;i `n ;coala
general[, dar ;i `n liceu, materiile mele
preferate. Am mai cochetat ;i cu studiul
arhivelor.

- Spune\i-ne ceva despre
;colile pe care le-a\i urmat.

- :coala general[ am urmat-o `n
localitatea natal[, `n Curtuiu;ul Mare,
dup[ care am f[cut Liceul de Construc\ii
;i Arhitectur[ din Baia Mare. La
absolvirea liceului nu mi-au ie;it
`ntocmai planurile pe care mi le f[cusem
`n leg[tur[ cu facultatea, a;a c[ am mers
`n armat[. Aici `ns[ mi-am descoperit
pasiunea pentru acest domeniu de
activitate ;i m-am `ndreptat spre partea
de milit[rie. Am fost recrutat de
Serviciul Personal, am sus\inut
examenul de admitere la :coala de
O\\eri `n 1983 ;i am intrat. Trei ani de
zile, p]n[ `n 1986, am urmat cursurile
:colii Militare, dup[ care am fost

repartizat `n Bucure;ti, unde am lucrat
doi ani `n structuri ale Ministerului de
Interne, apoi m-am transferat mai spre
cas[, la :omcuta Mare, jude\ul
Maramure;. Din 1990, c]nd s-a `n\in\at
Unitatea de Jandarmi din Satu Mare,
lucrez aici.

- Ce amintiri ave\i din
perioada liceului?

- A fost ;i aceasta o perioad[ foarte
frumoas[ din via\a mea. Liceul pe care
l-am urmat a fost un liceu relativ nou
pentru perioada respectiv[. :i
construc\ia era nou[, modern[, cu
dot[ri de ultim[ genera\ie. Avea cluburi,
`n care la sf]r;it de s[pt[m]n[ ne

distram noi, liceenii. Eu, \ind din alt[
localitate, nu din Baia Mare, am stat la
internat. Erau dou[ cl[diri, una pentru
fete ;i una pentru b[ie\i. Totul era foarte
strict, pot s[ spun cu u;urin\[ c[
perioada de armat[ nu a fost cu nimic
mai prejos de perioada liceului `n ceea
ce prive;te partea de internat. Aveam
program strict. Ie;eam de la cursuri,
serveam masa, p]n[ la patru ne
odihneam, dup[ care p]n[ la opt aveam
program de studiu, iar la zece se d[dea
stingerea ;i dac[ nu erai `n dormitor era
jale mare. Riscai s[ \i dat afar[ din
c[min, a;a c[ nu ne prea riscam. Mi-o
amintesc ;i acum pe directoarea liceului,
doamna Filip, care era o femeie mic[ de
statur[, dar de o energie debordant[ ;i
o m]n[ de \er ie;it[ din comun. La
sf]r;it de s[pt[m]n[ ne organizam, nu
era sf]r;it de s[pt[m]n[ s[ nu \e un bal,
o `ntrunire cu colegi de la alte licee. Am
`n\in\at ;i un ansamblu de dansuri,
`mpreun[ cu un profesor, c[ eu aveam
`nclina\ii ;i `nspre dansurile populare, pe
care le-am `nv[\at din clasele primare.
Eu m[ ocupam de forma\ia de dansuri,
iar profesorul de taraf. Aveam spectacole
prin tot jude\ul ;i prin jude\ele vecine.
Am activat ;i la Casa de Cultur[ din Baia
Mare, la forma\ia de dansuri.

- Se poate spune cu
siguran\[ c[ a\i fost un copil
multilateral dezvoltat. Care
dintre aceste pasiuni, multe
la num[r, le mai practica\i?

- Mi-a r[mas vie pasiunea pentru
citit, pentru c[ aceasta nu \i-o poate r[pi
nimeni. De desenat nu prea mai desenez,
doar c]nd m[ mai pune so\ia s[ `i fac o
mobil[, un dul[pior, un raf. Dansul...
doar la petreceri. De c]te ori am
posibilitatea merg cu familia `n excursii,
`n drume\ii ;i `ncerc s[ fac c]t de mult
sport pot.

- :i chiar nu a\i s[rit

gardul internatului
niciodat[?

- Ba da ;i chiar era s[ \u prins. |in
minte c[ era `ntr-o duminic[ ;i trebuia
s[ \m la studiu. La cinematograf rula un
\lm din seria celor cu Piedone, iar mie
;i c]torva colegi de internat ni s-a pus
pata s[ mergem s[ `l vedem, a;a c[ ne-
am decis s[ chiulim. Bine`n\eles, a venit
directoarea Filip ;i a f[cut o razie, cu
prezen\[, cu tot. L-a luat la `ntreb[ri pe
pedagog, `ntreb]nd unde sunt cei care
lipseau. Pedagogul `ncerca ;i el s[ ne
scoat[ basma curat[, c[ era ;i interesul
lui, ;i spunea c[ probabil suntem prin
c[min. Pe deasupra, colac peste pup[z[,
sosise `n vizit[ ;i mama mea, cu o vecin[
de la \ar[, ;i m[ a;teptau. Problemele
acestea `ncepuser[ tocmai pe la sf]r;itul
spectacolului. C]nd am ajuns am a]at de
la portar c[ directoarea ne caut[ ;i c[ e
jale mare dac[ intr[m pe poarta ;colii.
Pe la internat nu puteam intra, c[ acolo
m[ a;tepta mama. A;a c[ am ajuns s[
intr[m pe geam ;i am ajuns `ntr-un
dormitor chiar la \anc. Cei mai mari,
din anul V, erau deja `n;ira\i `n fa\a
internatului, iar directoarea, urcat[ pe
un scaun, le `mp[r\ea palme. Pentru noi
`n schimb a fost o `nt]mplare cu \nal
fericit.

- Fiecare b[rbat are
pove;ti speciale din armat[.
Dvs. ce ne povesti\i?

- Am amintiri foarte frumoase, mie
chiar mi-a pl[cut `n armat[, motiv
pentru care am ;i r[mas `n domeniu.
Poate c[ a contribuit ;i faptul c[ am f[cut
armata aproape de cas[, la :omcuta
Mare. Era o unitate cu cadre bune, acolo
am descoperit c[ `mi place s[ comand.
Comandantul meu de pluton a v[zut c[
am a\nit[\i ;i m-a `ndrumat spre :coala
Militar[. M-am mai g]ndit, m-am
sf[tuit cu p[rin\ii ;i am zis c[ `ncercarea
moarte n-are.

Laura Micovschi
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C]inele s[tm[rean Ghizmo
joac[ `ntr-o reclam[

interna\ional[
Ghizmo cel mic joac[ rolul

principal `n celebra reclam[ a
unei b[uturi r[coritoare.
Buldogul francez s-a n[scut la
data de 5 iulie 2002, iar `n
decembrie acelua;i an a fost
cadorisit lui Toth Eduard, dresor
de c]ini.

De aproape 7 ani Ghizmo este
crescut ;i educat de Edy, unul din cei doi
dresori ai ;colii Alpha K-9. I-am c[utat
pentru a v[ povesti cum s-a `nt]mplat ca
un c]ine s[tm[rean s[ apar[ `ntr-o
reclam[ difuzat[ `n toat[ Europa.

- Prima mea `ntrebare se
refer[ la Ghizmo. Ce fel de
c]ine e el ;i cum a ajuns la
voi?

- Ghizmo e un buldog francez, o ras[
foarte rar[ pe la casa oamenilor deoarece
are un temperament foarte activ, motiv
pentru care e foarte greu de dresat ;i
\inut `ntr-o comunitate unde tr[iesc
copii ;i b[tr]ni. El are 7 ani `mplini\i
chiar azi (5 iulie), iar eu `l de\in de mai
bine de 6 ani ;i jum[tate. L-am primit
cadou de ziua mea `n decembrie 2002.
Deoarece a fost `nc[ puiu\ c]nd a ajuns
la mine, ;i implicit `n anturajul ;colii de
dresaj, el a fost `nv[\at ;i obi;nuit de la
c]teva luni cu un comportament anume.
Cred c[ `l pot oferi ca exemplu c]nd spun
c[ un c]ine trebuie dresat de la cea mai
fraged[ v]rst[ posibil[ pentru ca omul s[
poat[ aib[ `ncredere `n el.

- Cum a\i ajuns la
preselec\ia pentru reclam[?

- Fiind un veteran la ;coala noastr[,
iar noi \ind obi;nui\i cu participarea la
diferite competi\ii ;i expozi\ii, `n ultimii
ani am devenit cunoscu\i `n domeniu.
To\i cei care l-au `nt]lnit odat[ pe
Ghizmo, a doua oar[ cu siguran\[ l-au
recunoscut, \ind o ras[ at]t de rar[. A;a
s-a `nt]mplat că `n februarie, anul acesta,
am fost contactat de c[tre Robert
Caraman de la o agen\ie de publicitate
pentru a ne invita la preselec\ia pentru
spotul publicitar al unei companii
renumite. Zis ;i f[cut, ne-am prezentat
la preselec\ie cu fotogra\i ;i video-uri
dup[ care a venit con\rmarea. E bine de
;tiu c[ preselec\ia a rulat la nivel
european ;i au participat zeci de c]ini din
toat[ Europa.

- C]nd au avut loc
Ilm[rile, c]t au durat ;i cum
s-au desf[;urat?

- La data de 3 martie a avut loc
\lmarea la Bucure;ti. Cu acest prilej,
toat[ echipa am stat 3 zile `n capital[.
Filmarea a `nceput la ora 17 dup[-masa
;i a doua zi diminea\a `n jurul orei 7.00
s-a terminat. De;i Ghizmo este un c]ine
foarte bine educat ;i dresat, foarte greu
s-a desf[;urat \lmarea. Cele dou[ motive
au fost c[ldura produs[ de cele 4
re]ectoare care se orientau non-stop
spre el ;i din cauza oboselii. El e obi;nuit
ca noaptea s[ doarm[. ~;i are ritmul de
via\[ din care dac[ `l scoatem e foarte
greu de controlat.

La \lm[ri s-a comportat frumos, cu
excep\ia oboselii ;i c[ldurii de care
suferea, astfel `nc]t `ntreaga echip[ l-a
aplaudat la \nal. Subliniez faptul c[ din
toat[ echipa de produc\ie, incluz]nd ;i
actorii, doar c]inele ;i actri\a sunt de
na\ionalitate rom]n[. Regizorul ;i
operatorul sunt nem\i, iar actorul e
britanic. La \nal, toat[ lumea a fost

mul\umit[ ;i reclama a st]rnit interesul
publicului larg.

- S[ vorbim pu\in despre
meritele lui Ghizmo. Cu
siguran\[ se poate l[uda cu
multe performan\e `n
decursul vie\ii.

- A;a este. Fiind de mic crescut ;i
educat `ntr-un mediu specializat, am
f[cut tot posibilul pentru a ob\ine ;i
rezultate pe m[sura preg[tirii lui. L-am
`nscris `n multe competi\ii de frumuse\e,
a participat la examene de performan\[
;i de specializare. Totu;i ce cred c[ a;
putea aminti ca \ind mai importante
sunt< examenul dat `n luna septembrie a
anului 2003, c]nd a fost examinat ;i
admis de c[tre 6 dresori din Ungaria,
ob\in]nd atestat de c]ine terapeutic `n
reabilitarea copiilor, a b[tr]nilor ;i
persoanelor cu dizabilit[\i. Este printre
pu\inii c]ini din Rom]nia care de\in
acest atestat. ~n 2006 a ob\inut locul I la
Examenul Na\ional de Disciplin[ ;i
Socializare.

- A; vrea s[ l[murim
cititorii despre aceast[ ;coal[
de dresaj canin. De c]nd
exist[ ;coala ;i cine se ocup[
de ea?

- :coala a fost `n\in\at[ anul acesta,
`ns[ noi ne ocup[m de dresaj de 10 ani
Toth Eduard, respectiv de 15 ani Szabo
Zoltan. Noi suntem cei care au `n\in\at
aceast[ ;coal[ ;i totodat[ noi suntem ;i
dresorii. De la deschidere facem tot
posibilul pentru a ne `mbun[t[\i ;coala
;i serviciile, iar acum credem c[ am ajuns
la un standard european.

- Pute\i descrie activit[\ile
pe care le desf[;ura\i ;i
serviciile pe care le oferi\i?

- Desigur. ~n mod special ne ocup[m
de dresaj canin. Acest lucru `nseamn[ c[
ne preocup[m de acei c]ini pe care
proprietarii nu `i pot st[p]ni. O alt[
preocupare important[ a ;colii este
programul dedicat copiilor, b[tr]nilor ;i
persoanelor cu dizabilit[\i. Astfel, ne

dorim ca animalele, `n special c]inii, s[
devin[, `n adev[ratul sens al cuv]ntului,
cel mai bun prieten al omului. S[ `l ajute
la nevoie, s[ `i \e al[turi c]nd e nevoie.
Programul are ca scop principal educa\ia
copiilor ;i ajutorarea celor care au
nevoie.

- Pe l]ng[ dresaj ;i
programul de educare, ce
nout[\i aduce ;coala voastr[?

- Organiz[m diferite cursuri utile ;i
indispensabile pentru to\i iubitorii de
c]ini ;i care vor s[ a]e c]t mai multe
informa\ii privind `ntre\inerea ;i
`ngrijirea lor. Iar acum vom demara un
nou program de “dog sitting” ceea ce
`nseamn[ c[ pcei care doresc s[-;i lase
c]inele `n compania unor profesioni;ti
pot apela la “dog sitting” Alpha K-9.
Dac[ clientul va dori vom merge la
domiciliu ori `;i poate l[sa c]inele la

;coala noastr[, unde acesta `;i poate
desf[;ura activit[\ile `ntr-un mediu
pl[cut ;i sigur, supravegheat de dresori.

- Ce planuri ave\i `n ceea
ce prive;te viitorul ;colii `n
domeniul publicit[\ii?

- Planuri sunt, `ns[ nu v[ pot oferi
foarte multe detalii deoarece am semnat
pentru con\den\ialitate. Dup[ \lm[ri,
imediat ce am ajuns `napoi la Satu Mare,
am fost contacta\i de c[tre o agen\ie de
publicitate pentru un nou spot publicitar
care va \ \lmat `n SUA. Din p[cate nu
putem dezv[lui numele ori pro\lul
companiei, `ns[ de aceast[ dat[ va \
nevoie de un c]ine de talie mai mare.
Vom vedea exact care sunt cerin\ele ;i
care din c]inii pe care `i avem s-ar
potrivit.

Gabriela Pu;ca;iu

Rex, c]inele colonelului
Ioan Coroian,
a fost g[sit

Pare a \ deosebit de greu a stabili `n
zilele de azi o scal[ a valorilor. Fiecare
individ are propriile valori ;i scala la care
se raporteaz[. De regul[ oamenii
consider[ c[ problema lor este cea mai
important[. Protagoni;ti ai r]ndurilor de
fa\[ sunt lt. col. (r) Ioan Coroian ;i c]inele
de v]n[toare Rex, disp[rut `n zona
T[;nad.

Dup[ apari\ia `n luna februarie a
acestui an a volumului de proz[ “Copoiul
pistruiat”, semnat de gazetarul ;i
scriitorul Ioan Coriolan Ani\a;, un
s[tm[rean (t[;n[dean) l-a contactat pe
Pistruiatul. St[p]nul ;i-a cam luat g]ndul
de la c]inele pierdut. Dup[ ce s-a `nt]lnit
cu poli\istul pensionar, ren[;teau
speran\e. Discu\iile au fost relativ seci
`ntre st[p]nul c]inelui ;i cel ce se angaja
s[ `l caute.

C]inele `;i `nso\ea st[p]nul `ntr-o
plimbare. Patrupedul s-a oprit s[ `;i fac[
necesit[\ile, apoi a disp[rut. Anun\urile
f[cute la poli\ie au r[mas f[r[ efect.
C[ut[rile vreme de o s[pt[m]n[ prin
locuri unde s-ar \ putut deplasa corcitura
au fost inutile. Pe parcursul c[ut[rilor,
Pistruiatul a a]at c[ animalul a fost g[sit
de o persoan[ care iubea ;i cuno;tea
animalele. S-a apucat omul s[ rosteasc[
toate numele posibile pentru c]ini, p]n[
ce a g[sit vorba magic[ Rex. ~n acel
moment c]inele a s[rit `n portbagajul
autoturismului.

C[ut[rile Pistruiatului au `nceput `n
zona T[;nad, acolo pe unde s-a pierdut
c[\elul. Fostul poli\ist a ajuns nu
`nt]mpl[tor la familia care a avut c]inele
`n custodie. Aceasta a negat acest lucru.
Dup[ mai multe discu\ii `ntoarse ;i pe
fa\[ ;i pe dos, Pistruiatul a reu;it s[
smulg[ de la interlocutori fr]nturi de
informa\ii. Pozau c[ ;tiu ceva despre
c]ine. Cic[ ar \ fugit. Animalul a rupt
lan\ul. O alt[ variant[ a fost c[ un v]n[tor
a]at la combaterea d[un[torilor cu p[r ;i
pene ar \ `mpu;cat frumuse\ea de c]ine.

De la persoane bine inten\ionate,
Pistruiatul a a]at c[ patrupedul ar \ ajuns
undeva `n Bihor, acolo unde persoanele
intervievate aveau ceva rudenii. Era clar
c[ nu voiau s[ restituie animalul de
valoare, chiar dac[ nu era ras[ curat[.
Dup[ `ndelungi neg[ri din partea
gazdelor, la auzul c[ ar putea primi
recompens[ pentru informa\iile care ar
conduce la g[sirea c]inelui, omul a avut
alt[ atitudine. P[rea dispus s[ colaboreze.
Banii erau tentan\i.

A trecut Pistruiatul ;i prin comunele
din zona T[;nad, Marghita ;i Bistri\a
N[s[ud, dar f[r[ rezultate. Pierderea
urmei c]inelui era posibil[ `n Ungaria. :i
totu;i c]inele de v]n[toare a fost adus
tocmai din jude\ul Bihor. Efortul
Pistruiatului a fost r[spl[tit. C]inele \ind
g[sit, st[p]nul a pl[tit recompensa de 500
de euro, sum[ din care au ciugulit
\rimituri ;i cei care au condus spre urm[.

Flerul copoiului ;i dragostea fa\[ de
c]ini l-au f[cut s[ `;i dovedeasc[, dac[
mai era necesar, clasa de bun investigator.

Ioan C.



“O t[lm[cire `n limba arab[ a poemelor eminesciene nu poate \ dec]t o excelent[ carte de vizit[ a rom]nilor
`n \ara arab[.” CULTUR~

M

5 iulie 2009/Informa\ia de Duminic[ 5

Primul traduc[tor `n limba arab[
al poeziilor lui M. Eminescu

este Salah Mahdi
Salah Mahdi, omul care

oscileaz[ `ntre proz[ ;i boezie
(poezie), a;a cum `i place lui s[
spun[, nu necesit[ prea multe
prezent[ri mai ales `n cercurile
scriitorice;ti din \ar[. Prin
bonomia sa, verva dovedit[ `n cele
mai diverse `mprejur[ri, se face
iubit de c[tre cei din jur. ~i place
s[ fac[ glume pe seama unora, dar
se face mult mai negru dec]t este
;i se `nfurie c]nd cineva `l ia la 11
metri.

Pelerinajele sale prin \ar[ la diverse
manifest[ri culturale i-au oferit
posibilitatea s[ `;i prezinte o parte din
scrierile sale, unele `ndreptate de limb[
de o serie de prieteni. ~n \nal au ie;it
lucruri frumoase, lucruri l[udabile,
adesea mai interesante dec]t modul lui
liber de a g]ndi. Imagina\ia `i este
debordant[. Teleportat din lumea
luxuriant[ a c[milelor ;i a beduinilor, se
reg[se;te c]t se poate de bine `n peisajul
some;an sau negre;tean `ntre care
penduleaz[. Aceste peisaje sunt armonios
`ngem[nate `ntr-o serie din scrierile sale.
Al[turi de brazii negre;teni se reg[sesc
palmierii din umbra Babilonului.
T]nje;te permanent dup[ leag[nul
copil[riei sale, fapt u;or de citit printre
r]ndurile boemelor (poemelor) a;ternute
pe h]rtie. Pentru a p[stra pentru
eternitate memoria colegilor de breasl[,
Salah le dedic[ poeme, sau cel pu\in are
motto-uri din care ace;tia nu lipsesc.

C[r\ile lui Salah sunt bine
primite

Dac[ `n primul volum al s[u de
versuri, “C[derea stelelor `n Babilon”, se
sim\ea o real[ st]ng[cie `n m]nuirea
condeiului `n limba rom]n[, poemele
\ind g]ndite `n limba arab[ ;i apoi
traduse `n g]nd `n limba rom]n[, evolu\ia
lui poetic[ este evident[ ;i incontestabil[.
L-au preocupat cele mai diverse medii,
f[r[ a ocoli nici aspectele vie\ii religioase,

ca urmare a ;ederii sale `n spa\ii
culturale u;or diferite. O internare a sa
`n spitalul din Negre;ti-Oa; l-a inspirat
`n a realiza o tentativ[ de roman, din
care str[bate pe alocuri izul de p[linc[
de prune g[sit[ adesea prin sertarele
doctorilor Mihai Pop ;i Liviu
Homorozean. Odat[ pus pe picioare
;i-a amintit ;i de brancardierul care `i
devenise prieten mai ales pentru
volubilitatea sa.

Dac[ poezia i se potrive;te ca o
m[nu;[, cu proza mai are mici
probleme p]n[ a putea relata `n modul
cel mai spumos ;i deconectant ceea ce
el `;i imagineaz[ al[turi de realitatea
`nconjur[toare. Cli;eele surprinse `n
cele dou[ volume de proz[ “Spitalul
or[;enesc” ;i “Lupii din celule urc[ `n
cer ;i alte povestiri” sunt totu;i

reconfortante. ~n cel mai proasp[t volum
de proz[, arabul Salah Mahdi naturalizat
s[tm[rean ;i apoi o;an \ine s[ aduc[ `n
fa\a cititorului ;i c]teva cr]mpeie din
odiseea sa ;i a familiei sub regimul
Saddam Hussein, cel care a b[gat spaima
`n el c[ `l va trimite pe front. Teama de
Saddam l-a \inut departe de \ara natal[
;i de familie peste 30 de ani.

Dezr[d[cinarea se resimte
`n scrierile sale

Dac[ am face un inventar al crea\iilor
sale, `n palmaresul scriitorului ;i poetului
Salah Mahdi am contabiliza cinci volume
de boezie (poezie), dou[ de broz[ (proz[),
iar mai recent, se m]ndre;te cu
traducerea unor poeme ale lui M.
Eminescu `n limba arab[. Este primul
scriitor arab care ;i-a asumat aceast[
munc[ deloc u;oar[. Nelini;tit ;i dornic
de a scoate pieptul `n fa\[, arabul are de

g]nd s[ `l traduc[ pe George Co;buc,
autorul unor versuri care i-au amintit de
mama sa, dar ;i de vadurile seci care sunt
`n Irak, inclusiv de cele ale su]etului s[u
l[crim]nd.

Proasp[ta traducere a poeziilor lui
M. Eminescu `n limba arab[ a fost bine
primit[ `n mediile culturale na\ionale, cu
admira\ie din partea unor scritori din
str[in[tate. Dac[ volumul a fost prezentat
`n fug[ la Satu Mare cu ocazia omagierii
poetului, pe 15 iunie, Salah a fost invitat
s[ `;i prezinte lucrarea la Bistri\a-N[s[ud,
unde a fost `nso\it de nimeni alta dec]t
drd. Natalia Laz[r, directorul Casei
or[;ene;ti de cultur[ din Negre;ti-Oa;.
La Bistri\a, Natalia Laz[r a \inut s[
sublinieze faptul c[ “Salah Mahdi este
primul traduc[tor `n limba arab[ a
poeziilor lui M. Eminescu. Volumul
«Poezii de Mihai Eminescu» este unul
bilingv - rom]no-arab. Tot el este primul
traduc[tor `n arab[ al poeziei Luceaf[rul.”
~n prefa\a volumului, poetul Daniel

Corbu spune< “O t[lm[cire `n limba
arab[ a poemelor eminesciene nu poate
\ dec]t o excelent[ carte de vizit[ a
rom]nilor `n \ara arab[.” Prezentarea
la Bistri\a a acestui volum inedit i-a
adus ;i o diplom[ de onoare. Dup[
acest eveniment literar deosebit, a fost
r]ndul lui Salah Mahdi s[ `;i prezinte
volumul bilingv ;i `n fa\a scriitorilor
maramure;eni `n cadrul “Zilelor
revistei Nord Literar”, edi\ia a IV-a.
Tomul a fost bine primit ;i aici,
`ntrunind sufragiile juriului, care f[r[
ezit[ri i-a acordat poetului arabo-
rom]no-negre;tean diplom[ pentru
poezie. Cea de a doua diblom[
(diplom[) i-a fost acordat[ de Funda\ia
“Bona Fide” - pre;edinte scriitoarea
Florica Bud.

Acest palmares bogat, spune Salah
Mahdi, era imposibil de realizat dac[
nu avea al[turi de el oameni de su]et,
numero;i prieteni care i-au `ntins o
m]n[ salvatoare, f[r[ a se zg]rci nici cu
banii atunci c]nd a fost nevoie. Tuturor
celor care l-au ajutat sub diverse forme,
Salah \ine s[ le mul\umeasc[ ;i pe
aceast[ cale.

Ioan Ani\a;

Papa Benedict al XVI-lea vrea
s[ viziteze România

Ambasadorul român la Vatican,
Marius Gabriel Lazurca, a declarat că
Papa Benedict al XVI-lea dore;te să
vină în România. Dacă agenda
Vaticanului va include ;i această vizită,
ar \ pentru a două oară când un
Suveran Pontif ar ajunge în România,
după ce Papa Ioan Paul al II-lea a avut
o vizită în anul 1999.

Lazurca a declarat că Papa se
gânde;te să dea curs invita\iei adresate
de pre;edintele Traian Băsescu, în
2006, la un an de la ponti\carea
actualului Suveran Pontif.

Însă acest lucru nu va \ posibil
decât după ce Patriarhul Daniel se va
duce la Vatican. În urmă cu trei ani
Patriarhul Teoctist a aprobat această
invita\ie, însă în 2007 a murit, înainte
ca protocolul să \e \nalizat. Obiceiul
cere ca noul Patriarh să meargă la

Vatican pentru a readresa, personal,
invita\ia Papei.

În ceea ce prive;te vizita lui
Benedict al XVI-lea, Marius Gabriel
Lazurca nu a putut oferi o dată exactă,
însă a precizat că Suveranul Pontif are
o afec\iune pentru spa\iul bisericesc
românesc, în urma persecu\iilor
bisericii catolice în timpul
comunismului ;i a devotamentului pe
care preo\ii catolici l-au men\inut
contrar perioadei respective.

Unul dintre argumentele oferite de
Lazurca, referitor la întârzierea care a
avut loc, după înscăunarea Patriarhului
Daniel, în dialogul cu Vaticanul, a fost
cel al agendei Patriarhului Daniel, care
a considerat mai important programul
de ac\iune în interiorul Bisericii
Ortodoxe Române decât raporturile
interna\ionale.

Reprezentan\ii Casei
Regale a Belgiei vor
efectua o vizit[
de stat la Sibiu

Chipul lui Michelangelo,
identificat în ultima sa
pictur[ din Capela

Paulin[
Un autoportret al lui Michelangelo

Buonarotti a fost identi\cat în ultima sa
pictură, “Cruci\carea Sfântului Petru”,
a]ată în Capela Paulină de la Vatican,
unde pictorul renascentist apare în
postura unui călăre\ ce poartă un turban
albastru. Maurizio De Luca, responsabil
cu restaurarea picturilor de la Vatican,
spune că, probabil, este cel mai clar
autopotret al pictorului renascentist,
“extraordinar ;i mi;cător”,
consemnează “ge Independent”.

Restaurarea picturii lui
Michelangelo ;i a frescelor pictate în
capelă a fost demarată în 2004, dar
nimeni nu bănuia că în col\ul din stânga
sus al picturii se ascunde propriul chip
al pictorului. Comparându-se
trăsăturile din pictură cu cele ale
portretelor lui Michelangelo, s-a
descoperit că este vorba despre o redare
a propriului chip. Figura identi\cată ca
\ind cea a artistului este una dintre cele
trei \guri de călăre\i care apar în pictură.
Michelangelo este pictat purtând un
turban albastru, cu pietre pre\ioase. De
Luca argumentează că intensitatea
trăsăturilor faciale, împreună cu
similarită\ile descoperite în
îmbrăcăminte ;i \zionomie, sus\in
ipoteza autoportretului. Până acum,
cercetătorii legitimau ipoteza că un alt
personaj, reprezentat în partea din
dreapta jos a picturii , ar \ un
auroportret al lui Michelangelo. Este
general acceptat că un autoportret al
pictorului apare ;i în cea mai faimoasă
lucrare a sa, fresca “Judecata de Apoi”
din Capela Sixtină, pictată între 1534 ;i
1541. “Cruci\carea Sfântului Petru” este
ultima pictură a lui Michelangelo,
pictată în perioada 1546-1550.

Reprezentan\ii Casei Regale a Belgiei,
Majestatea Sa Regele Albert al II-lea ;i
Regina Paola, înso\i\i de 80 de
academicieni ;i oameni de afaceri
belgieni, vor efectua o vizită de stat la
Sibiu în data de 9 iulie, la care va participa
;i ministrul Culturii, geodor Paleologu,
a anun\at Primăria Sibiu.

Suveranii vor sosi pe Aeroportul
Sibiu în data de 9 iulie, la ora 11.00, ;i vor
\ întâmpina\i de primarul Klaus
Iohannis. La ora 11.30, delega\ia o\cială
condusă de cei doi suverani ;i alcătuită
din ministrul de externe belgian, dl. Karel
De Gucht, ministrul culturii român,
Teodor Paleologu, ambasadorul Belgiei
în România, Leo D’Aes, ambasadorul
României în Belgia, Ovidiu Dranga, ;i
reprezentan\i ai casei regale, va vizita
Primăria Sibiu ;i va avea o întrevedere cu
primarul Klaus Johannis.

Delega\ia o\cială va \ înso\ită de
peste 80 de academicieni ;i oameni de
afaceri belgieni care vor avea o întâlnire
în paralel cu oameni de afaceri ;i
academicieni din Sibiu.

Seminarul se va desfă;ura în cadrul
Primăriei Sibiu cu începere de la ora
11.30 ;i poartă titlul “Cum să întărim
cooperarea între universită\i/sistemul
educa\ional ;i companii”.

Cu începere de la ora 11.50, suveranii
vor \ condu;i de primarul Klaus
Johannis într-un scurt tur al centrului
Sibiului. Delega\ia o\cială va pleca apoi
spre localitatea Cristian, localitate
înfră\ită cu ora;ul belgian Leuven.

Aceasta este cea de a patra vizită la
Sibiu a unei case regale din Europa, după
ce anii trecu\i au vizitat ora;ul casele
regale din Danemarca, Luxemburg ;i
Lichtenstein.



Farrah Fawcett, originară din statul american Texas, ;i-a c];tigat celebritatea ca fotomodel, după ce a pozat în costum de
baie pentru un a\;, în 1970, \ind ulterior distribuită în serialul de televiziune “Îngerii lui Charlie”.VEDETE
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Farrah Fawcett a
fost înmormântat[

Dou[ sute de persoane au asistat mar\i,
`n Los Angeles, la înmormântarea actri\ei
americane, decedată în urmă cu ;ase zile,
din cauza unui cancer de colon, la vârsta
de 62 de ani. Ceremonia, la care publicul
;i presa nu au avut acces, a avut loc la
catedrala “Our Lady of the Angels”,
amplasată în centrul metropolei
californiene.

Printre persoanele prezente la
înmormântare s-a a]at Ryan O’Neal,
partenerul de via\ă al actri\ei încă din anii
1980, celebru pentru rolul din \lmul “Love
Story”. A fost prezent ;i Redmond, \ul lor,
care în prezent `;i isp[;e;te pedeapsa într-

un penitenciar american, pentru posesie
;i consum de droguri, dar care a bene\ciat
de un permis de ie;ire valabil pentru câteva
ore.

Farrah Fawcett, originară din statul
american Texas, ;i-a c];tigat celebritatea
ca fotomodel, după ce a pozat în costum
de baie pentru un a\;, în 1970, \ind
ulterior distribuită în serialul de televiziune
“Îngerii lui Charlie”. Ea a interpretat
personajul Jill Munroe, o detectivă sub
acoperire, extrem de atrăgătoare, bronzată,
blondă ;i cu o coafură ciufulită. :i-a dat
demisia după sfâr;itul primului sezon al
serialului, dar acest rol a transformat-o
într-un adevărat star la Hollywood.

Actri\a a fost nominalizată la premiile
Emmy pentru rolul unei victime a
violen\ei domestice din \lmul “ge
Burning Bed/ Flăcările urii” (1984) ;i
pentru interpretările sale din drama “Small
Sacri\ces/ Sacri\cii mărunte” (1989) ;i
serialul “ge Guardian/ Îngerul păzitor”
(2001).

Dintre celebrit[\ile prezente le
amintim pe Kate Jackson (colega de platou
din “~ngerii lui Charlie”), prietenele Alana
Stewart, Cheryl Tiegs ;i Marla Maples,
precum ;i actri\ele Joan Collins ;i Tatum
O’Neal.

Jennifer Lopez, afectat[
de criza economic[

De;i e ocupat[ cu \lm[rile la noua
pelicul[ “ge Back-Up Plan” ;i cu
`nregistr[rile la primul s[u album de
dup[ “Brave” (2007), nu este totul
str[lucit `n imperiul Lopez. După ce
Mandy Moore sau Lauren Conrad au
fost nevoite să renun\e la liniile

vestimentare care le purtau semnătura
din cauza crizei \nanciare, a venit
rândul lui Jennifer Lopez să închidă
afacerea Sweetface.

Linia vestimentară Sweetface a fost
lansată de cântărea\ă în 2003, iar
ultima colec\ie a fost lansată anul

acesta. Se pare că directorii din
comitetul de conducere inten\ionează
să relanseze brand-ul urban dezvoltat
din linia vestimentară JLo. Mai multe
surse au informat că linia JLo,
promovată de Jennifer Lopez, va \
produsă în continuare.

Fanii i-au furat
adida;ii lui

Leonardo DiCaprio

Mariah Carey,
deghizat[ în b[rbat
Artista `n v]rst[ de 39 de ani nu iese

niciodat[ `n public f[r[ s[ \e aranjat[
p]n[ la ultimul \r de p[r. Astfel,
spr]ncenele groase ;i barba sunt ceva
nou pentru diva american[.

Ea s-a deghizat în bărbat ;i s-a a\;at

pe lângă hotelul Plaza din New York.
Mariah nu încerca să-i p[c[leasc[ pe
paparazzi, ci \lma la noul ei videoclip
“Obssessed”. După ce Carey a inter-
pretat rolul unui ;ofer, a trebuit să intre
;i în pielea unui alt personaj, un rapper.

La apari\ia piesei “Obsessed” mul\i
fani au spus c[ melodia `i este “dedicat[“
lui Eminem. Acesta prime;te astfel o
replic[ pe m[sur[ pentru melodia
“Bagpipes From Baghdad”, `n care
vorbe;te ur]t despre Mariah.

Vedeta a avut parte de o surpriză
mai pu\in obi;nuită în timpul vizitei
sale din Japonia. El a \inut mor\i; să
viziteze un templu budist ;i a fost
nevoit să se descal\e la intrare. Surpriza
maximă a fost la ie;ire, când a
descoperit că adida;ii lui nou-nou\i
dispăruseră.

Impacientat, l-a întrebat pe unul
din paznici ce s-a întâmplat ;i dacă este

cazul să sune la poli\ie. A fost calmat
rapid de acesta, când a a]at că ho\ii
erau de fapt ni;te fani care au vrut să
se răzbune pe el pentru că a refuzat să
se pozeze cu ei. ”Leo nu s-a supărat
deloc, ba din contră, a început să râdă
în hohote. A luat o pereche de ;o;oni
oferi\i de cineva de la templu ;i s-a dus
a;a la hotel”, a declarat pentru Acces
Hollywood reprezentantul actorului.



Emoţionantul volum “Ce-ar \ lumea fără mine” este un omagiu adus v]rstei îngereşti al \ecărui om< copilăria curată,
nevinovată, lipsită de griji. LOCALE
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~n lucr[rile colonelului Vasile Rus
elementul religios joac[ un rol esen\ial

Cu vrerea Tat[lui, cu ajutorul Fiului ;i
cu Harul Sf]ntului Duh, Treimea cea de
o \in\[ ;i nedesp[r\it[> Ziditu-s-a aceast[
sf]nt[ biseric[, cu harmul “Sf]ntului
Apostol Andrei” al S\ntei M[n[stiri
“Na;terea Maicii Domnului” |eghea,
comuna Craidorol\, jude\ul Satu Mare,
protopopiatul Carei, Episcopia Ortodox[
Rom]n[ a Maramure;ului ;i S[tmarului,
`ntre anii 2000 - 2005.

Piatra de temelie s-a pus `n data de 1
iunie 1996 c]nd prin grija lui Dumnezeu
ca protopop al Protopopiatului Ortodox
Rom]n era p[rintele iconom stavrofor
Berar Ioan, preot duhovnic ieromonah
Bele Grigore. Continuarea lucr[rilor de
construc\ie a fost realizat[ sub grija maicii
stavrofora Emanuela Mateiu `mpreun[ cu
ob;tea slujitoare ajutate de p[rintele
duhovnic ieromonah Corlade Augustin,
dar mai ales prin jertfelnicia bunilor
credincio;i a ajuns azi la etapa \nal[.

Valoarea lucr[rilor, conform
devizului, se ridic[ la aproximativ 10.000
de euro (420.000.000 lei), din contribu\ia
benevol[ a credincio;ilor din jude\ul Satu
Mare, a sponsorilor, a Statului Rom]n, a
Prea S\n\ilor Episcopi, a tuturor oame-
nilor de bine. Vrednici de pomenire ast[zi
sunt constructorul ing. Le\iu Mircea care
a condus echipa SC Euras SRL, sculptorul
Voie Traian din Nadi;u Rom]n, jud. S[laj,
pictorii Radu Virgil din Br[ila ;i rasafora
Inocen\ia Murgaci, precum ;i sponsorul
Daniel Prodan cu familia.

Slujba de s\n\ire a acestui Paraclis s-

a s[v]r;it de c[tre Prea S\n\ia Sa Justin
Hodea Sigheteanul - arhiereu vicar,
`nconjurat de un sobor de preo\i ;i diaconi,
de fa\[ \ind un num[r mare de credincio;i
din `mprejurimi, `n anul de la Hristos
2009, luna iunie, ziua 14, duminica I dup[
Rusalii a tuturor S\n\ilor.

Pre;edinte al Rom]niei \ind domnul
Traian B[sescu.

Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Rom]ne, Prea Fericirea Sa P[rintele
Daniel Ciubotea.

Arhiepiscop ;i Mitropolit al Clujului,
Albei, Cri;anei ;i Maramure;ului - ~nalt
Prea S\n\ia Sa Bartolomeu Anania.

Episcop al Eparhiei Maramure;ului ;i
S[tmarului \ind Prea S\n\itul Justinian
Chira Maramure;anul.

Arhiereu vicar \ind Prea S\n\itul
Justin Hodea Sigheteanul.

Protopop al Protopopiatului Ortodox
Rom]n Carei - Prea Cucernicul Iconom
Stavrofor Marian Vasile Crainic.

Prefect al jude\ului Giurca Radu.
Primar al comunei Craidorol\ Balogh

Daniel.
Preot s\n\itor al m[n[stirii \ind Prea

Cucernicul preot Toma Alin George.
Stare\[ \ind Stavrofora Emanuela

Mateiu.
Ob;tea m[n[stirii \ind< Monahia

Maria Zepa, rasofora Inocen\ia Murgaci,
rasofora Rafaela Her\eg, sora Gabriela
Maria Jucan, sora Doina Elena T[ma;.

Arhiereu - vicar al Maramure;ului ;i
S[tmarului.

Când am fost onorat cu cererea
domnului col. Vasile Rus din
Roşiori de-a scrie câteva rânduri
în prefaţa volumului “Făclii în
paradis” - poeme eroice - am
răspuns imediat< “Veşnică
pomenire celor care prin credinţă
şi jertfă au înălţat şi apărat valorile
româneşti în lumea creştinătăţii.

Poemele din acest volum simbolizează
lupta dreaptă şi sfântă a înaintaşilor, \ind
un îndemn la neuitarea şi cinstirea eroilor
\ării, ale căror fapte constituie istoria
noastră izvor de la care s-au adăpat
străbunii, se adapă contemporanii şi
trebuie să se adape generaţiile viitoare,
pentru ca să rămânem ceea ce harul divin
ne-a făcut să \m, Doamne binecuv]ntează
pe alcătuitorul acestor poeme” (Col. (r)
Vasile Rus> Făclii în paradis - poeme eroice
- Editura Lamura Satu Mare, 1998, pag.3).
Desigur aceste cuvinte constituie un
argument că autorul lucrării cunoaşte
îndemnul Sf. Apostol Pavel< “Faceţi în
toată vremea, în tot felul de rugăciuni şi
de cereri şi în aceasta priveghind cu toată
stăruinţa şi rugăciunea pentru toţi s\nţii”
(Efeseni 6,18), prin care apostolul cerea
rugăciuni pentru comunitatea creştină,
dar şi pentru eroii care sunt socotiţi de
popor s\nţi care şi-au dat viaţa pentru
credinţă, dreptate şi libertate.

Născut în atmosfera nealterată de
impurităţi de tot felul, în satul unde s-a
”născut veşnicia”, cum se exprimă atât de
frumos \losoful Lucian Blaga, domnul col.
Vasile Rus a primit încă din fragedă
pruncie o educaţie sănătoasă în spiritul

valorilor celor mai înalte ale moralei
creştine. Numai aşa se pot explica ideile
religioase care străbat de la un capăt la
altul creaţiile literare ale domniei sale.
Numai aşa se poate explica faptul că s-
au împlinit în domnia sa ceea ce spune
monahul cărturar de la Rohia, Nicolae
Steinhardt, valoroasa lucrare “Dăruind
vei dobâdi”, tipărită cu binecuvântarea
Prea S\nţitului Justinian al
Maramureşului şi Sătmarului, Baia
Mare 1992. În volumul “Făclii în
paradis”, distinsul autor îşi destăinuie
credinţa în poezia< “Credinţa ta române,
credinţa este totul în om şi-n natură.
Credinţa este în tine sălăşluită. Credinţa
este în semeni, tainic dăltuită. Credin\a
este aici, este pământeană, zidită de
părinţi şi fata orfană”. Iată unversalitatea
credinţei, care este ”Însuşi Dumnezeu”.
Mărturisirea credinţei apare în toată
splendoarea sa în poezia ”Unde credinţă
nu e, nu e nimic”.

”Lumina vine din lumină”
Bun cunoscător al învăţăturii bisericii,

distinsul autor al volumului “Sărut pentru
credinţă” (Editura Gutinul Baia Mare,
2001), a\rmă multă stăpânire a acestor
învăţături creştine< ”Lumina vine din
lumină” după cum a\rmăm în rugăciunea
“Cred într-unul Dumnezeu”, continuând<
”la început era cuvântul”, a\rmaţie prin
care începe Evanghelia scrisă de Sf. Ap. şi
Evanghelist Ioan şi care se citeşte la
Liturghia din prima zi de Paşti (Ioan 1,1).
Apoi imploră divinitatea< ”Fă Doamne ca
în toţi să ardă mereu iubirea”, pentru că<
”cine iubeşte pe alţii a împlinit legea”
(Romani,13,8), iubirea \ind cea mai

importantă din cele trei virtuţi creştine<
credinţa, nădejdea şi iubirea sau dragostea
(I Corinteni 13,13). Un apel stăruitor,
emoţionant, constituie poezia “Pentru
salvarea copiilor”, \ind vorba de copiii
abuzaţi, înfometaţi, părăsiţi de părinţi, care
trăiesc în regiuni unde se duc războaie,
ucişi în aceste bătălii şi plân;i şi de mamele
lor, precum odinioară mamele pruncilor
ucişi la porunca lui Irod, când “Glas în
Rama s-a auzit, tânguire multă, Rahela îşi
plânge copiii şi nu voieşte să \e mâng]iată
pentru că nu mai sunt” (Matei 2,18).
Apelul izvorăşte din cuvintele
Mântuitorului care ne încredinţează
despre copii că a unora ca aceştia este
împărăţia cerurilor (Matei 18,3-5). Despre
cei ce le fac rău copiilor Mântuitorul are

cuvinte aspre< ”Cine va sminti pe unul
dintr-aceşti mici care cred în Mine, mai
bine i-ar \ lui să i se atârne de gât o
piatră de mare şi să \e afundat în
adâncul mării!” (Matei 17,6).

În volumul “Sonetele mântuirii”,
(Editura Solstiţiu, Satu Mare, 2005),
sensibilul creator de stihuri se roagă cu
evlavie< ”În faţa Ta, Iisuse, mă închin ;i
te rog să-mi dai un peşte, o pâine. Şi o
picătură de sânge pentru un pahar cu
vin”, de parcă s-ar a]a în mulţimea din
pustiu care-l urma cu drag ascultându-
I învăţăturile Dumnezeieşti şi care a fost
săturată prin minunea înmulţirii a cinci
pâni şi doi peşti, relatată de toţi cei patru
Evanghelişti< Matei, Marcu, Luca şi Ioan.
Minunea a pre\gurat instituirea S\ntei
Taine a Cuminecăturii la Cina cea de
Taină, prin care Mântuitorul r[mâne cu
cei ce cred în el “până la sfârşitul
veacului” (Matei 28,20), \ind pâinea
Vieţii indispensabilă mântuirii su]elor

noastre, cum `nsuşi Domnul Hristos ne
încredinţează zic]nd< “Eu sunt pâinea cea
vie, care s-a pogorât din cer, cine mănâncă
din pâinea aceasta va \u în veci. Cel ce
mănâncă trupul meu şi sângele meu are
viaţă veşnică... căci eu rămân întru el şi el
întru mine!” (Ioan 6,51 urm.). Inspiratul
autor continuă “Dă pace lumii. Atâta te rog
Doamne, opreşte omorurile dintre \ii Tăi.
Să nu mai \e cranii pe vârfuri şi sânge în
văi”. Da! Pentru că porunca
Dumnezeiască cere hotărât. S[ nu ucizi!
(Ieşirea 20,13). ~n “Antologia cântecului
eroic” (Editura Solstiţiu Satu Mare, 2005),
prin poezia “Destin Sacru”, autorul face o
confesiune tulburător de sinceră< ”Jur pe
cer că sunt ce sunt, din voia Domnului cel
Sfânt, poruncă am să port în lume,

mândrul şi românescul nume”,
încadrându-se, dacă mai era necesar, în
cuvântul Domnului Hristos, “cel ce mă va
mărturisi pe mine şi El îl mărturisi înaintea
Tatălui Meu care este în ceruri” (Matei
10,32), adăugându-şi şi patriotismul
sănătos.

Emoţionantul volum “Ce-ar \ lumea
fără mine” este un omagiu adus v]rstei
îngereşti al \ecărui om< copilăria curată,
nevinovată, lipsită de griji. Întregul volum
constiuie un îndemn biblic adresat
adulţilor< ”Adevărat vă spun vouă, de nu
veţi întoarce şi nu veţi \ ca pruncii, nu
veţi intra în Împărăţia cerurilor. Cel ce se
va smeri ca un prunc acela este cel mai
mare în Împărăţia cerurilor” (Matei 18, 3-
4).

Volumele se doresc a I
radiograIeri ale moralităţii

Mi-a fost dat să observ şi să mă
pronunţ asupra valorilor ideatice, cu
nobile sensuri morale creştine, promovate
de col.Vasile Rus în poetica sa. Fără
îndoială, volumul “Sărut pentru credinţă”,
de altfel toate creaţiile domniei sale, se vor
a \ radiogra\eri ale moralităţii lumii şi a
stării existenţiale a omului la cumpăna
dintre milenii.

Este o voce în care corul interpretează
cantata milei dumnezeieşti pentru
desăvârşirea salvării omenirii din impasul
în care se a]ă. Consider un merit al
autorului că în construcţii poetice şi
cuvinte simple, luminoase şi de adâncă
sensibilitate emoţională, reliefează
puternic fenomene care agravându-se pot
pune în pericol însăşi viaţa.

Preot Alexandru Tincu

Georgiana Maxim
a ocupat locul I la

concursul “Cangurul”

Georgiana Maxim, elev[ a :colii cu
clasele I-VIII “Ion Creang[”, s-a `ntors
recent din tab[r[ de la Poiana Pinului,
unde a fost prezent[ `n urma ocup[rii
locului I la faza jude\ean[ a concursului
“Cangurul”. :i din aceast[ tab[r[, unde
a fost al[turi de sute de copii, Georgiana
s-a `ntors cu un premiu I, la clasa a III-
a, dar ;i cu o diplom[ `n urma particip[rii
la atelierul de pictur[ “Folclorul `n
culori”. Georgiana ne-a spus c[ este
pasionat[ de matematic[ `nc[ din clasa
I, ceea ce se ;i re]ect[ `n numeroasele
premii ;i diplome ob\inute la diferite
competi\ii ;colare. Pe l]ng[ matematic[,
Georgiana mai practic[ ;ah, balet ;i c]nt[
la pian.

Nicole Teodorescu

Hrisovul de la temelia m[n[stirii
din |eghea



Cl[direa Sta\iei CFR Satu Mare a fost construit[ `n anul 1899 dup[ proiectele renumitului
proiectant ;i constructor al MAV (CFR-ul maghiar) Pfa^ Ferenc (1851-1913).ANIVERS~RI
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Trenul Satu Mare - Baia Mare a pornit la drum
acum 125 de ani

145 de ani de la na;terea preotului-
folclorist Ioan Kövari-Chioreanu

Între personalităţile care au
văzut lumina zilei la Portiţa,
alături de preoţii greco-catolici
Neodor Kövari-Chioreanu şi
Vasile Pătcaşiu şi de avocatul
George Cosma, se numără şi
preotul cu preocupări folcloristice
Ioan Kövari-Chioreanu.
Domeniul folcloristicii sătmărene
este destul de slab reprezentat. Din
păcate, nici însuJeţitele străduinţe
ale unor puţini folclorişti nu sunt
pe de-a-ntregul cunoscute. Este şi
cazul personalităţii lui Ioan
Kövari-Chioreanu, asupra căruia
ne vom opri astăzi.

S-a născut în 7 februarie 1864 la
Portiţa, în familia lui Lazăr Kövari şi a
Mariei Erdei. Presupunem că era înrudit
cu canonicul geodor Kövari-Chioreanu,
de asemenea \u al Portiţei. Acesta a
deţinut multă vreme funcţia de director
al liceului românesc din Beiuş, ajuns apoi
canonic la Oradea.

În anii săi de pruncie, paroh la Portiţa
era preotul Vasile Vankai (1818, Răteşti -
1881, Tiream). Acesta este de asemenea
o personalitate remarcabilă, autor al unor
cărţi de rugăciune, traducător de manuale
pentru şcolile confesionale, s-a distins ca
unul dintre primii membri din zonă ai
“Astrei”. Este ştiut faptul că în acele
vremuri parohul local era totodată şi
directorul şcolii confesionale româneşti,
deci greco-catolice. Nu este greu de a]at
că el a fost cel care l-a remarcat pe tânărul
Ioan, trimiţându-l la şcolile mai înalte din
apropiere, ne referim la Oradea.

Ajutat probabil şi de canonicul care
purta acelaşi nume cu el, Ioan Kövari-

Chioreanu a urmat liceul la Oradea,
absolvind în 1884. Studiile de teologie le-
a audiat la Budapesta, terminând în 1888.
A fost hirotonit ca preot greco-catolic în
30 decembrie 1888.

A slujit în parohii bihorene, mai întâi
la Bet\a, după aceea a fost administrator
parohial în Fărnaşiu, iar apoi, înainte de
1909, la Ioaniş, unde a slujit în aceeaşi
funcţie. Examenul prosinodal l-a trecut în
1892. În această ultimă parohie a şi
repausat la 5 decembrie 1919, având
vârsta de 55 de ani, dintre care 31 de
preoţie. A fost membru al
despărţământului Beiuş al “Astrei”.

Printre folcloriştii “Gazetei
Transilvaniei”

Se numără între folcloriştii cu
activitate remarcabilă, cu deosebire în
“Gazeta Transilvaniei”, unde i se tipăresc
opt poveşti. Dintre acestea amintim<
Toderaş. Poveste, Codru. Poveste., Stati-
Cot. Poveste. Variantă povestită de…,
Piperuşu Petru. Poveste, “Flore în]orită”.
Poveste.

A publicat, de asemenea în “Gazeta
Transilvaniei” Doine din Bihor, 9 texte,
precum şi Hori popurale de prin părţile
sătmărene, 28 de texte, acestea trebuind
recuperate cât mai curând cu putinţă
pentru tezaurul folcloric sătmărean.

Tot în cadrul preocupărilor folclorice
a publicat baladele< “Mama vicleană.
(Baladă din popor)”, cu precizarea că
fusese culeasă din Portelec (denumirea
mai veche a localităţii de astăzi Portiţa)
precum şi “Din bătrâni. Baladă”. În
aceeaşi “Gazeta…” au apărut Colinde,
înşirăm aici câteva titluri, după cum
urmează< Colinde, Colinde I. Nascerea lui
Christosu, Colinde II. Patimile lui
Christosu, Colinde. Sân Nicoră, Colinde.

Sântulu-Petru şi ai sei, Colinde. Cerbulu,
Colinde. Prădarea raiului, Colinde. Sera
de Crăciunu.

De asemenea, în amintita publicaţie
i-au mai fost tipărite Ghicitori, snoave.
Cele mai multe din aceste creaţii populare
au fost culese din Bet\a, localitate a]ată
în vecinătatea municipiului Oradea.

Din mulţimea snoavelor, le amintim
pe cele publicate în “Gazeta
Transilvaniei”< Moartea-n drum,
Dreptatea lui Dumnezeu, Porcul în
curechiu, era culcat pe foale, Sf. Ilie şi
tunetul, Târgariul cuminte, După faptă-
răsplată, Sumeţia şi umilinţa, Răsplata
lăcomiei, Beţia-sărăcia, Finanţii păcăliţi,
Mocanul şi \nanţii, Să notăm Domnule,
Păcală şi \nanţii, El a început, Aşa văd, că

am băut, Lume întoarsă, Tot lucrul îşi are
vremea, Între două surde, Cum a fost?,
Cum se dau de gol s\nţii, Nu-i boală fără
leac, Era vai de cap, de nu erau picioare.
O altă snoavă, Sumeţia şi umilinţa, a
apărut în “Luminătorul”. Se vădeşte din
titluri conţinutul snoavelor, pro\lul lor,
făcut să îndrepte metehnele păguboase
ale poporenilor din acea vreme, dar este
străvezie şi “contribuţia” la această stare
de lucruri a celor pe care autorul îi
numeşte, aşa cum dealtfel erau cunoscuţi
în epocă, “\nanţi”.

La “Tribuna” sibiană
A colaborat şi la “Tribuna” din Sibiu,

a\rmându-se ca unul din povestitorii
populari ai revistei. Se numără printre

acei colaboratori care, inspiraţi de
curentul junimist, au abordat basmul în
proză, având ambiţia de a realiza mai mult
decât o transcriere folclorică, ci de a
realiza o epocă originală, după exemplul
lui Slavici, Ispirescu şi, îndeosebi, Ion
Creangă. S-a apreciat despre el că a
încercat să valori\ce oralitatea populară.

În Călindarul nostru, publicaţia care
a văzut lumina tiparului la Sânnicolau
Mare, îi apare “Găina şi puiul”, o fabulă
scrisă la Ioaniş.

Tot în “Gazeta Transilvaniei” a scris
un articol dedicat lui V. Alecsandri,
despre cel mai mare poet al românilor.

În 1908, la aniversarea celor 70 de ani
de existenţă ai “Gazetei Transilvaniei”,
Ioan Kövari-Chioreanu găsea de cuviinţă
să scrie următoarele cuvinte< “De 70 de ani
în luptă, în foc, şi în această vecinicie nici
pace, nici măcar armistiţiu, unde e
oşteanul, care să se măsoare cu tine,
falnică Gazetă” Era după 70 de ani, azi
când Te privesc în faţă, stai mai voinică,
mai plină de viaţă decât în mândrele-ţi
tinereţe. Oştean bătrân, pururea tiner, să
jubilezi voios şi-a-sutăle-Ţi aniversare…
a sutălea şi mai în sus”!

Anul trecut “Gazeta Transilvaniei” şi-
a aniversat al 170-lea an de la apariţie.
Poate că nici un alt sătmărean nu a
întreţinut de-a lungul anilor o atât de
strânsă legătură cu venerabila publicaţie
transilvăneană.

În 7 februarie s-au împlinit 145 de ani
de la naşterea preotului folclorist din
Portiţa. Ne place să sper[m ca peste 5 ani,
atunci când vom sărbători 150 de ani de
la naşterea lui Ioan Kövari-Chioreanu,
munca vreunui cercetător să ne ofere o
imagine mai completă asupra vieţii şi
activităţii dăruitului folclorist născut la
Portiţa.

Viorel Câmpean

Colaboratorul nostru `ntr-ale
c[ilor ferate ;i Ilateliei din acest
domeniu, inginerul Lörincz
Tiberiu, membru al Asocia\iei
Filateli;tilor Feroviari din
Rom]nia (AFFR), ne-a remis un
material privind o aniversare
important[, ;i anume 125 de ani de
la inaugurarea liniei ferate Satu
Mare - Baia Mare.

Acest eveniment este marcat ;i din
punct de vedere \latelic prin realizarea
unei ;tampile ocazionale, a unui carton
\latelic ;i a unor plicuri \latelice de diferite
dimensiuni (stat, diplomatic ;i liliput) ;i
a unui scurt istoric al acestei por\iuni de
cale ferat[, pe o coal[ format A4, ce a fost
introdus[ `n plicurile \latelice.

Toate acestea au fost realizate `n cadrul
AFFR cu sprijinul conducerii Regionalei
CFR Cluj. Piesele \latelice, `n mare parte,
vor \ distribuite personalului de serviciu
de pe por\iunea dintre sta\iile Satu Mare
;i Baia Mare `n respectiva zi, 6 iulie, iar o
alt[ parte a ajuns la \lateli;tii feroviari din
mai multe \[ri precum Ungaria, Polonia,
Cehia, Germania sau China.

Linia ferat[ Satu Mare - Baia Mare a
fost construit[ `n perioada anilor 1882 -
1884 ;i dat[ `n exploatare `n 6 iulie 1884.

Istoria construirii de c[i ferate `n partea de
Nord-Vest a \[rii `ncepe cu Oradea,
primul ora; din Transilvania care a fost
legat prin intermediul c[ii ferate de
capitalele vest-europene, devenind astfel
un punct de plecare c[tre centrul
Ardealului, c[tre Carpa\i ;i Dun[re ;i c[tre
drumurile comerciale ale Orientului.

Priorit[\ile Transilvaniei
~nc[ din 24 aprilie 1858, a fost pus[ `n

circula\ie linia de cale ferat[ Oradea -
Püspökladany, linie ce venea din C]mpia
Ungariei. O alt[ prioritate pentru
Transilvania a fost construirea liniei de
cale ferat[ Cluj - Oradea, inaugurat[ la 7
septembrie 1870.

Liniile secundare din Nord-Vestul
\[rii au fost construite ceva mai t]rziu. A;a
s-a `nt]mplat ;i cu linia Oradea - Valea lui
Mihai, inaugurat[ `n 2 iulie 1887 ;i linia
Debrecen - Valea lui Mihai - Carei - Satu
Mare, inaugurat[ la 25 septembrie 1871.

Aceste c[i ferate traversau zona
strategic[ a]at[ `n Nord-Vestul Carpa\ilor
Orientali, realiz]nd totodat[ apropierea
de grani\ele Imperiului rus, poten\ial
adversar politico-militar al Austro-
Ungariei. De asemenea, aceste linii u;urau
considerabil transporturile militare `n
|ara Maramure;ului ;i d[deau
posibilitatea exploat[rii intensive ;i
gratuite a lemnului ;i a s[rii.

~n 25 septembrie 1871 se deschide
circula\ia pe por\iunea de linie Carei - Satu
Mare, `n lungime de 37 kilometri.
Construc\ia liniei continu[ `n ritm
sus\inut ;i `n 20 iunie 1872 se inaugureaz[
por\iunea de linie ferat[ Satu Mare -
Halmeu, `n 18 noiembrie 1872 se d[ `n
exploatare ;i ultimul tronson de 92
kilometri de cale ferat[ Halmeu -
C]mpulung pe Tisa - Sighet.

Linia Satu Mare - Baia Mare a fost
construit[ la `nceputul anului 1882 la
ini\iativa unui grup de oameni de afaceri
ce \in\eaz[ la Cluj sub numele de
“Societatea anonim[ a c[ilor ferate locale
Satu Mare - Baia Mare”, asocia\ie cu capital
privat multina\ional.

Ini\ial, linia a fost construit[ cu ;in[ tip
18,1 ;i 23,6, permi\]nd transporturi cu
sarcin[ de numai 4,3 - 6 tone, l[\imi
maxime de terasament de 4 metri, cu
c]teva poduri ;i pode\e, cel mai lung pod
a fost realizat peste r]ul S[sar (metalic pe
piloni de lemn de stejar, de 50,4 metri
lungime, cu 3 deschideri). Costul total de
construc\ie la acea dat[ a fost de 34,224
coroane/kilometru.

~n anul 1951, linia a fost refrac\ionat[
cu ;in[ tip 34,5, iar `ntre anii 1968-1969
cu ;in[ tip 49, care `ntre anii 1970-71 a fost
sudat[, realiz]ndu-se calea ferat[ f[r[
joante. ~n anul 2004 a `nceput
refrac\ionarea liniei cu ;in[ tip 60 pe prima
por\iune `ntre sta\iile Satu Mare - Odoreu.

A;ezat[ pe Valea Some;ului, linia a
pornit de la Satu Mare (altitudine 123
metri), urc]nd u;or prin zona viticol-
pomicol[ prin localit[\ile Botiz, Odoreu,
Apa, trec]nd `n apropierea mun\ilor
vulcanici ai Maramure;ului, prin
localit[\ile Ilba, Cic]rl[u, Bu;ag ;i
ajung]nd `n Baia Mare (altitudine 212
metri).

Sta\ia CFR Satu Mare a fost
construit[ `n anul 1899

Cl[direa Sta\iei CFR Satu Mare a fost
construit[ `n anul 1899 dup[ proiectele
renumitului proiectant ;i constructor al
MAV (CFR-ul maghiar) Pfa^ Ferenc
(1851-1913). Dup[ proiectele sale au mai
fost realizate Sta\iile CFR Cluj, Arad, Carei,
Simeria, Ghime;.

Cl[direa veche a Sta\iei Baia Mare a
fost construit[ `n 1884, iar cea actual[ a fost
construit[ dup[ proiectele renumitului
arhitect Valeriu Chiricula, \ind dat[ `n
func\iune `n 29 octombrie 1968. Sta\iile
CFR Satu Mare ;i Baia Mare au sisteme
moderne de circula\ie ;i siguran\[,
instala\ii CED, aparate de cale cu
electromecanisme ;i semnale luminoase.

Remorcarea trenurilor de marf[ ;i
c[l[tori pe aceast[ linie s-a f[cut `n
perioada de dup[ inaugurare cu
locomotive cu abur din depoul Satu Mare
(inaugurat `n 25 septembrie 1871), dup[
1955 s-au folosit locomotive cu abur
rom]ne;ti, iar dup[ 1969 locomotive
Diesel construite la Electroputere Craiova.
Dup[ 1974 au fost folosite locomotive
Diesel construite la Uzinele 23 August
Bucure;ti, iar din 1 octombrie 2003 pe
aceast[ linie circul[ ;i automotoare Desiro,
iar pe rela\ia Satu Mare - Baia Mare - Cluj
trenurile S[geata Albastr[.

Mihai G.



Charles Spencer Chaplin, \ul unui cabaretist, a fost descoperit de Mack Sennett, în timpul unei apari\ii în America
a companiei teatrale a lui Fred Karno, din care făcea parte. MAGAZIN
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Moartea lui Michael
Jackson face victime

Michael Jackson s-a n[scut pe
29 august 1958 `n Gary, Indiana,
Statele Unite ale Americii. ~nc[
de mic copil a dovedit c[ are un
talent deosebit pentru muzic[.
Michael a devenit un superstar la
o v]rst[ la care majoritatea
copiilor `nva\[ alfabetul sau
num[r[ p]n[ la 10.

N[scut al ;aptelea copil `ntr-o familie
de 11 membri, Michael ;i fra\ii s[i mai
mari, Jackie, Tito, Jermaine ;i Marlon, au
fost arunca\i `n lumina re]ectoarelor
c]nd tat[l lor, Joseph Jackson, un miner
din Gary, Indiana, a fondat un grup din
\ii s[i ;i i-a intitulat “Jackson 5”. Michael,
`n ciuda faptului c[ era cel mai mic, a
reu;it s[ ias[ `n eviden\[ pentru c[, e clar,
era cel mai talentat. Av]nd o voce
magic[, mai matur[ dec]t v]rsta sa
fraged[, ;i cu o aur[ fermec[toare care
rivaliza cu a oric[rui artist din acele
vremuri, Michael `i conducea pe fra\ii
s[i spre c];tigarea concursurilor locale de
talente.

La \nele anilor '60 a semnat un
contract de `nregistr[ri. ~n timpul
petrecut la Motown, pe perioada
contractului, Michael a `nceput ;i o
carier[ solo plin[ de succes, care rula
paralel cu munca sa al[turi de fra\i. ~n
1976 familia Jackson a p[r[sit Motown
;i a semnat un contract cu Epic, unde
fra\ii au continuat s[ scoat[ hit dup[ hit.
~n 1978 Michael s-a aventurat `n
realizarea unui \lm al[turi de Diana
Ross, \lm care l-a plasat `ntr-o curs[ cu
destinul, pe platourile de \lmare
`nt]lnindu-l pe produc[torul Quincy
Jones, al[turi de care a colaborat la
proiectul solo “O^ the Wall”. Albumul
a fost lansat `n 1979 ;i cu ajutorul
melodiilor a]ate pe primul loc `n top
“Don't Stop 'Til You Get Enough” ;i
“Rock With You” albumul s-a v]ndut `n
10 milioane de exemplare. ~n 1982
Michael a lansat un nou album -
“griller”. Acesta a dep[;it toate
recordurile. S-a v]ndut `n mai mult de
50 de milioane de exemplare `n toat[
lumea, a avut un num[r record de 6
hituri de top 10 ;i a petrecut un timp
record de 37 de s[pt[m]ni pe pozi\ia
num[rul 1. “griller” r[m]ne cel mai
bine v]ndut album al tuturor timpurilor.
~n acel an, Michael a c];tigat ;i 8 premii
Grammy, 7 pentru “griller” ;i unul
pentru “E.T. - ge Storybook”. “griller”
l-a f[cut pe Michael Jackson un star
interna\ional. Michael a jucat ;i un rol
crucial `n proiectul de binefacere “We
Are ge World”, care a fost realizat
pentru a combate foametea din Africa.
~n 1987 a fost lansat cel de-al doilea cel
mai bine v]ndut album din istorie,
“Bad”, v]ndut `n peste 25 de milioane de
exemplare `n toat[ lumea, incluz]nd
hiturile “I Just Can't Stop Loving You”,
“ge Way You Make Me Feel” ;i “Man
In ge Mirror”. ~n 1991, cu urm[torul
s[u album, Michael a continuat v]nz[rile
astronomice cu 23 de milioane de
exemplare v]ndute `n `ntreaga lume -
“Dangerous”.

S-a confruntat cu ni;te
acuza\ii care au zguduit
lumea showbiz-ului

~n plin[ glorie, Michael s-a
confruntat `n 1993 cu ni;te acuza\ii care
au zguduit lumea showbiz-ului, \ind
acuzat de abuzuri sexuale asupra unui
minor. ~n 1994 Michael a surprins o
lume `ntreag[, c[s[torindu-se cu Lisa
Marie Presley, \ica regelui muzicii
rock'n'roll, Elvis Presley. ~n anul urm[tor,
Michael a lansat cel mai ambi\ios proiect
al s[u - “HiStory Past, Present and Future

Book”, album dublu con\in]nd 15 hituri
ale lui Michael din albumele sale
anterioare ;i 15 melodii noi. ~n 1997
Michael a lansat “Blood on ge Dance
Floor< History in ge Mix”. Albumul
con\ine 5 melodii noi, unele dintre cele
mai bune melodii pe care le-a compus,
;i 8 remixuri de pe HiStory. Tot 1997 a
fost ;i anul `n care lumea lui Michael s-
a schimbat ;i pe plan personal< `n
februarie al acelui an, so\ia sa Debbie,
cu care se c[s[torise `n noiembrie 1996,
a dat na;tere primului lor copil, un
b[ie\el numit Prince Michael Joseph
Jackson Jr. ~n 1998 s-a mai n[scut ;i o
feti\[ pe nume Paris-Michael Katherine
Jackson. ~n 2001 apare “Invincible”,
considerat de mul\i un album de
excep\ie. Din p[cate, acest album nu s-a
bucurat de o promovare pe m[sur[. La
sf]r;itul anului 2003, Michael Jackson se
confrunta cu un al doilea scandal de
molestare sexual[, acuza\iile aduse \ind
asem[n[toare celor din 1993, acestea
venind exact `n ziua lans[rii albumului
“Number Ones”.

Michael Jackson este Regele Muzicii
Pop, titlu atribuit de milioanele de fani
din `ntreaga lume. Anul acesta,
interpretul anun\a o serie de concerte la
Londra. ~n 25 iunie 2009 moare `ns[,
l[s]nd un gol imens `n su]etele a
milioane de fani de pe tot globul. Mai
mult ca sigur c[ a\i auzit c[ mul\i fani ;i-
au pus cap[t zilelor din cauz[ c[ idolul
lor a trecut `n ne\in\[.

Ce sunt admiratorii, fanii, l-am rugat
pe psihologul Gyorgy Gaspar s[ ne
l[mureasc[. Potrivit acestuia,
“admiratorii entuziasma\i ;i pasiona\i,
fanii, sunt acei tineri care de regulă
manifestă un interes deosebit fa\ă de o
vedetă, uneori chiar obsesiv. Vedetele
devin foarte u;or modele care pot
in]uen\a modul de func\ionare al
tinerilor. Aici putem aminti in]uen\e la
nivelul atitudinilor ;i valorilor personale.
Adesea, tinerii includ în propria via\ă ;i
comportamente speci\ce idolilor lor< fac
sport sau devin vegetarieni, dar există ;i
posibilitatea de a consuma alcool sau
droguri. Este binecunoscută
caracteristica adolescen\ilor de a imita

personalită\i pentru a \ în pas cu tot ce
este nou, acesta este ;i speci\cul
genera\iei MTV, în care mii de tineri din
întreaga lume obi;nuiesc să se comporte
într-un anumit mod, speci\c idolului
sau vedetei preferate. Este di\cil de
con;tientizat cât de tare ne pot in]uen\a
ceilal\i. Adesea suntem convin;i de faptul
că felul în care ne comportăm ne este
autentic ;i speci\c, dezvoltându-se astfel
identitatea ;i stima de sine. Bărba\ii sunt
tenta\i adesea s[ `;i aleagă idoli de acela;i
sex, care reprezintă pentru ei un erou
sau chiar un mentor, în timp ce femeile
`;i aleg ca idoli bărba\i atractivi ;i
carismatici. Uneori, chiar dacă nu mai
este posibilă interac\iunea cu idolul,
ata;amentul fa\ă de celebrită\i poate
afecta comportamentul ;i emo\iile
fanilor.”

Fanii sunt tenta\i să recurgă
la gesturi extreme

Un fan american al starului Michael
Jackson a\rma pe un blog< “Am crescut
iubindu-l ;i idolizându-l. Pe când eram
copil îl percepeam ca pe ceva magic sau
chiar o creatură mistică pentru mine...
acum, că el nu mai există, am
con;tientizat cât de importantă ;i scurtă
este via\a ;i că nu mai este cazul să amân
lucruri sau ac\iuni...". Acesta este,
conform spuselor psihologului Gyorgy
Gaspar, un caz fericit în care moartea lui
Michael Jackson nu are efecte negative
asupra unui fan, dar din păcate există ;i
structuri de personalitate mai pu\in
echilibrate ;i predispuse spre tentative
extreme ;i nejusti\cate ra\ional. Fanii
sunt tenta\i să recurgă la gesturi extreme
atunci când sunt în colectivită\i de tineri
care manifestă aceea;i obsesie fa\ă de un
idol, se ambi\ionează reciproc ;i simt
nevoia de a-;i dovedi loialitatea fa\ă de
celebritatea care le-a marcat via\a ;i
existen\a.

Psihologii din `ntreaga lume
recomand[ fanilor s[ nu recurg[ la
asemenea gesturi. Acela;i lucru `l face ;i
familia c]nt[re\ului, mai ales c[ `n ultima
s[pt[m]n[ mul\i fani s-au sinucis.

Ioana Pop Vladimirescu

Charlie Chaplin visa
s[ joace rolul lui

Napoleon
Visul lui Charlie Chaplin era să-l

întruchipeze pe împăratul Napoleon,
pentru care actorul avea o fascina\ie
aparte, dezvăluie o cercetătoare a
cinematecii din Bologna, care găzduie;te
cea mai bogată arhivă de documente
despre Chaplin.

La Bologna sunt păstrate sute de
pagini cu însemnări ale actorului, despre
\lmul consacrat lui Napoleon pe care îl
pregătea, inclusiv note vaste, detalii
tehnice ale \lmării ;i descrieri ale
scenelor.

Filmul la care visa Chaplin ar \
urmărit campania din Italia a lui
Napoleon, dublată de povestea iubirii
dintre împărat ;i vicontesa de
Beauharnais, Josephine. Paci\st convins,
Chaplin ;i-ar \ dorit un Napoleon care
să con;tientizeze dezastrul războiului pe
care el însu;i îl cauzase. După exilul pe
insula Sfânta Elena din Atlantic, omul
care a făcut Europa să tremure s-ar \
întors într-o Fran\ă devastată de război.
Pentru a-;i câ;tiga existen\a, Napoleon
devine, în viziunea lui Chaplin, un
profesor de istorie care-;i înva\ă elevii
despre consecin\ele nefaste ale
con]agra\iilor. În cele din urmă însă,
spune povestea, Napoleon revine la
comanda armatelor, dar puterea îl duce
în cele din urmă la pierzanie.

Charles Spencer Chaplin, \ul unui
cabaretist, a fost descoperit de Mack
Sennett, în timpul unei apari\ii în
America a companiei teatrale a lui Fred
Karno, din care făcea parte. În 1913,
actorul semnează un contract pentru
\lmele produse de Compania Keystone
a lui Sennett. ”Kid Auto Races at Venice”
(1914) este \lmul în care se na;te celebrul
vagabond cu musta\ă, pantaloni largi,
pălărie de melon ;i baston, care va deveni
personaj în zeci de pelicule.

Împreună cu Mary Pickford,
Douglas Fairbanks ;i D.W. Gri_th,

Charlie Chaplin fondează compania
United Artists. Chaplin a regizat, a
interpretat rolul principal, a scris
scenariul, a produs ;i compus muzica
comediilor sale de lung metraj.

În 1945, a început să lucreze la
“Monsieur Verdoux” (1947), iar în 1952
lansează cel mai bun \lm sonor al său,
“Limelight”, în care joacă ;i Buster
Keaton. În acela;i an a fost acuzat de
autorită\ile americane c[ ar avea tendin\e
comuniste. Chaplin a părăsit Statele
Unite, plecând în Elve\ia, unde a mai
făcut două \lme , “A King in New York”
(1957) ;i ultima sa peliculă, “A Countess
from Hong Kong” (1967), ce-i avea în
distribu\ie pe Marlon Brando ;i Sophia
Loren.

Charlie Chaplin a murit în somn, în
noaptea de Crăciun a anului 1977.

Imagini cu Ceau;escu al[turi
de Nixon, descoperite într-un

fost bunc[r din Londra
Înregistrări video de arhivă din anii

'60 ;i '70 vor \ disponibile online după
ce au fost recuperate dintr-un fost
buncăr din Londra, printre acestea
\gurând ;i imagini cu dictatorul român
Nicoale Ceau;escu alături de fostul
pre;edinte american Richard Nixon,
relatează Daily Mail în edi\ia online.

Arhiva a fost salvată dintr-un
buncăr folosit drept Cartier General al
pre;edintelui american Dwight D.
Eisenhower la Londra.

În arhivă apar imagini cu fostul
pre;edinte irakian Saddam Hussein în
timpul unei vizite la o centrală nucleară
din Fran\a, dar ;i un \lm din timpul
războiului din Vietnam, cu protestele
fa\ă de acest con]ict, din 1972.

Într-un set de imagini, Margaret
gatcher - pe atunci ministru al
Educa\iei - apare în timpul unei
campanii pentru Europa, înconjurată
de steaguri ale CEE (Comunitatea
Economică Europeană).

În imagini apar mai mul\i lideri
politici marcan\i, printre care fostul
dictator cubanez Fidel Castro ;i liderul

Organiza\iei pentru Eliberarea
Palestinei Yasser Arafat, colonelul
Muammar Kadha\ imediat după
preluarea puterii, precum ;i
pre;edintele american Richard Nixon
alături de dictatorul român Nicolae
Ceau;escu.

Personalită\i mondene precum
Richard Burton, Elizabeth Taylor ;i
grupul Beatles apar ca personalită\i
marcante ale unor mi;cări sociale
importante în perioada respectivă.

Filmul a fost păstrat timp de 40 de
ani în buncărul generalului
Eisenhower, ulterior pre;edinte al
Statelor Unite, care a devenit culoar de
tranzit după al Doilea Război Mondial
până în 1956, iar ulterior a devenit
depozit pentru 20.000 de role de \lm.

Filmele apar\in United Press
International Television News (UPI
TN), care avea echipaje în toată lumea,
inclusiv de ambele păr\i ale Cortinei
de Fier ;i în zone \erbin\i precum
Vietnam sau Cambodgia.

Procesul de restaurare a acestor
imagini ar putea dura cel pu\in 18 luni.
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The Ashes - lupta pentru
glorie ;i urna cu cenu;[

De cur]nd, prin transmisiile
Eurosport 2 de la CupaMondial[
Twenty20, rom]nii audescoperit,
;i nupu\ini au `ndr[git, cricketul,
un sport despre care noi am mai
scris acum c]\iva ani, ca despre o
curiozitate `n r]ndulmarii familii
a sporturilor cu mingea ;i b]ta.
Acest sport se preg[te;te de un
mare eveniment care va `ncepe
miercuri< duelul istoric `ntre
Anglia ;i Australia,<e Ashes.

~nainte de a intra `n detalii despre
rivalitatea dintre fosta metropol[ ;i fosta
colonie, care a trecut adesea dincolo de
tribunele terenurilor de sport, s[ ne
(re)amintim c]teva no\iuni de baz[
despre cricket, cel mai englezesc dintre
jocuri ;i singurul care a r[mas constant
`n via\a fostelor membre ale Imperiului
britanic.

A;adar, dou[ echipe de 11 juc[tori
folosesc un teren oval cu diametre ce
pot ajunge chiar la 150 de metri, `n
mijlocul c[ruia st[ o f];ie de p[m]nt
b[tut, numit[ “pitch”, lung[ de vreo 20
de metri ;i lat[ de 3, unde se desf[;oar[
majoritatea ac\iunii. Aici se `nfrunt[
bowlerul, cel care lanseaz[ mingea, cu
batsmanul, cel care `ncearc[ s-o loveasc[
tare, c]t mai departe, cu b]ta `n form[
de palet[ lung[ ;i s[ marcheze puncte,
ap[r]nd `n acela;i timp mica poart[ din
spatele s[u. ~n \ecare moment exist[ `n
joc doi batsmeni ai echipei `n atac ;i cei
11 membri ai echipei `n ap[rare<
bowlerul, cel de la recep\ie (numit
wicketkeeper, singurul care poart[
m[nu;i), pozi\ionat `n spatele por\ii spre
care se arunc[, ;i ceilal\i 9 colegi
r[sp]ndi\i pe teren, ca s[ prind[ mingea

;i s-o aduc[ la centru c]t mai repede. O
repriz[ se `ncheie atunci c]nd 10
batsmeni ai echipei `n atac au fost
elimina\i `n urma unor gre;eli sau c]nd
echipa `n ap[rare ;i-a folosit toate
arunc[rile programate (asta `n formele
mai scurte ale jocului). Un meci de o zi
are o singur[ repriz[ la b[taie pentru
\ecare echip[ (cu 50 sau 20 de serii de
c]te 6 arunc[ri, numite “over”). ~ns[
forma suprem[ a jocului r[m]ne Testul,
care se poate `ntinde pe 5 zile ;i care este
formatul `n care se joac[ ;i la Ashes.

Un meci Test dureaz[ a;adar
maximum 5 zile, cu 6 ore de joc pe zi,
cu pauze de mas[ ;i de ceai, cota pentru
o zi de joc \ind de 90 de overe. Fiecare
echip[ are dou[ reprize la dispozi\ie, 20
de elimin[ri a;adar, iar dac[ nu s-a decis
`nving[torul dup[ 5 zile, \e din motive
meteo, \e pentru c[ batsmenii-s prea
buni ;i nu se dau sco;i, meciul se
anuleaz[ indiferent de scorul de pe
tabel[.

De aceea c[pitanii de echip[ `ntrerup
uneori sesiunea la b[taie a trupei lor,
spre a face economie de timp ;i a permite
bowlerilor s[ `i elimine pe adversari. ~n
5 zile de joc pitchul se stric[ `ncet-`ncet,
a;a c[ ultimele 2 zile devin foarte grele,
adun]ndu-se ;i oboseala. Este cu
adev[rat un test de `ndem]nare ;i
rezisten\[, aceste meciuri lungi n[sc]nd
legendele acestui sport. Iar confrunt[rile
anglo-australiene au scris multe legende.

Urna cu cenu;[

Numele seriei de 5 Teste `ntre Anglia
;i Australia se trage de la un celebru
anun\ funerar publicat de un ziar englez
dup[ prima `nfr]ngere a Angliei pe teren
propriu `n fa\a “coloniei penitenciare”,

`n 1882 la Kennington Oval din Londra<
“~ntru pioas[ amintire a cricketului
englez, ce amurit la Oval `n 29 august
1882, pl]ns profund de o mul\ime de
prieteni `ndurera\i. Odihneasc[-se `n
pace. P.S. Trupul va ; incinerat ;i
cenu;a dus[ `n Australia.”

Glum[, glum[, dar ideea a prins, a;a
c[ la urm[torul turneu al echipei Angliei
`n Australia a ap[rut ;i o urn[ cu cenu;[,
`n care nici azi nu e sigur ce a fost ars,
dar se crede c[ e vorba de dou[ buc[\i
mici de teracot[ ce se pun pe cele 3 be\e
ale por\ii de cricket, ca s[-i dea forma
\nal[. De atunci aceast[ urn[ a devenit
trofeul ce se disput[ `ntre cele dou[ mari
puteri.

Turneele pentru Ashes au loc din 4
`n 4 ani `n \ecare din cele dou[ \[ri, adic[
din 2 `n 2 ani `n general, `n iulie-august
`n Anglia ;i `n noiembrie-ianuarie `n
Australia. Se joac[ 5 meciuri Test ;i se
\ine cont doar de victorii, meciurile nule
nu se num[r[. ~n caz de egalitate, echipa
care de\inea trofeul `l p[streaz[. ~n 2005,
pe teren propriu, Anglia a `nvins cu 2-
1, pentru a pierde categoric, cu 5-0,
revan;a din iarna 2006/2007 `n
Australia, a;a c[ \ara de la Antipozi
de\ine acum pre\ioasa urn[.

File de legend[

C]teva din istoriile devenite clasice
legate de Ashes `l au `n centrul lor pe Sir
Donald Bradman, unanim recunoscut
ca \ind cel mai mare juc[tor de cricket
din istorie. ~n 1930 marcase peste 300 de
puncte `ntr-o singur[ zi de joc `n Anglia,
a;a c[ englezii au venit furio;i `n
Australia `n iarna 1932/1933. Au pus la
punct o tactic[ agresiv[, arunc]nd pe
rever, mingi `nalte, la corp, foarte

periculoase. Australienii au protestat
vehement ;i s-a ajuns inclusiv la un
con]ict diplomatic. P]n[ la urm[ aceast[
tactic[ (Bodyline) a fost interzis[, dup[
ce unii juc[tori s-au accidentat grav.
Anglia a c];tigat seria cu 4-1, dar a
pierdut respectul rivalilor.

Peste 15 ani, `n 1948, Bradman a
f[cut parte din echipa care se impunea
cu 5-0 `n Anglia. ~n a doua repriz[ a
ultimului Test, dup[ ce `;i anun\ase deja
retragerea, “ge Don” avea nevoie de
doar 4 puncte (o singur[ lovitur[ dincolo
de marginea terenului) pentru a-;i
termina cariera cu o medie de 100 de
puncte pe repriz[. A fost eliminat la a
doua minge, spre uluiala `ntregii tribune.
Avea s[ r[m]n[ cu o medie de 99,94
puncte, un simbol al excelen\ei ;i...
imperfec\iunii umane, de care nimeni
nu s-a apropiat de atunci.

Momentele istorice sunt multe. A
r[mas `n legend[ Jim Laker, bowlerul
englez care a produs 19 elimin[ri `ntr-
un singur meci `n 1956. Uime;te ;i azi
mingea lansat[ de Shane Warne, prima
lui minge `n Anglia, care l-a hipnotizat
pe englezul Gatting, lovind p[m]ntul
spre rever ;i ciupind poarta pe dreapta,
cu un efect uria;. Multe meciuri s-au
`ncheiat la c]teva puncte diferen\[.

~n aproape 140 de ani de istorie,
aceast[ rivalitate a c[p[tat statut de
piatr[ de hotar `n cultura celor dou[ \[ri.
C]nd `ncep ge Ashes toate lucrurile
stau pe loc.

~ntre 8 iulie ;i 24 august, la Sophia
Gardens, Lord’s, Edgbaston, Headingley
;i (desigur) Kennington Oval, r[zboiul
mingilor ;i b]telor re`ncepe. Urna `;i
a;teapt[ st[p]nul. Din p[cate, `n
Rom]nia nu va \ la TV. ~nc[.

Vasile A.

Noul juc[tor al echipei Real
Madrid, brazilianul Kaka, a declarat,
mar\i seara, `ntr-o conferin\[ de pres[,
c[ nu a mai v[zut niciodat[ o astfel de
prezentare, a;a cum a fost cea al c[rei
protagonist a fost chiar el pe stadionul
Santiago Bernabeu, informeaz[ Marca.

"Niciodat[ nu am mai v[zut o astfel
de prezentare, cea mai spectaculoas[
de p]n[ acum a fost cea a lui
Ronaldinho la AC Milan. Pentru mine
a fost o zi de nedescris ;i de neuitat.
Sunt m]ndru c[ peste 40.000 de
oameni au venit s[ m[ vad[, dar `n
acela;i timp ;tiu c[ asta trebuie s[ m[
fac[ mai responsabil. Este o motiva\ie
`n plus pentru a c];tiga c]t mai multe
trofee ;i titluri", a precizat Kaka, apoi
a povestit c[ Alfredo Di Stéfano,
pre;edintele de onoare al clubului Real
Madrid, i-a spus `n momentul `n care
a intrat pe stadion< "Pare c[ suntem pe
Maracana".

}n final, fostul juc[tor al forma\iei
AC Milan a precizat c[ munca este
singurul mod de a ob\ine succese. "Am
`nv[\at c[ talentul `n fotbal nu este
suficient pentru a c];tiga titluri", a
precizat Kaka.

Cum s]mb[t[, 4 iulie, `ncepe Turul
ciclist al Fran\ei, dominat de revenirea
“;erifului” Lance Armstrong, v[
prezent[m c]teva cifre de\nitorii ale
actualei edi\ii a marii curse.

3 sosiri vor \ la altitudine< Andorra
Arcalis (etapa 7), Verbier (etapa 15) ;i
Mont Ventoux (etapa 20).

6 \[ri vor \ tranzitate `n edi\ia din
acest an a Marii Bucle< Monaco, Fran\a,
Spania, Andorra, Elve\ia ;i Italia.

7 etape montane vor reprezenta sarea
;i piperul competi\iei, al[turi de cele zece
man;e ]n linie, o etap[ accidentat[, dou[
etape contratimp individual ;i un
contratimp pe echipe.

20 de echipe vor lua startul `n Marea
Bucl[, 16 venind din circuitul ProTour.

96 este num[rul edi\iilor Turului
Fran\ei, competi\ie ap[rut[ `n 1903.

170 de \[ri vor transmite `n direct
2.400 ore din Turul Fran\ei pe 78 de
posturi TV, estim]ndu-se o audien\[ de
2 miliarde de telespectatori.

224 kilometri va avea cea mai lung[
etap[ din acest an, care va purta caravana
ciclist[ `ntre Barcelona ;i Andorra
Arcalis pe 10 iulie.

2.473 metri este `n[l\imea maxim[
atins[ de Marea Bucl[ `n acest an, Col du
Grand Saint-Bernard \ind pe traseul
etapei a 16-a `ntre Martigny ;i Bourg-
Saint-Maurice.

3.459,5 kilometri este distan\a total[
pe care rutierii o vor parcurge `n 2009.

3.200.000 euro reprezint[ valoarea
total[ a premiilor puse `n joc de
organizatori, 450.000 dintre ace;tia
revenind `nving[torului.

V. A.

Cifrele Turului
Fran\ei 2009

Kaka, `nc]ntat de
prezentarea sa
la Real Madrid



Balaton este vizitat anual de peste 2 milioane de turi;ti, reprezent]nd o treime din veniturile turistice ale Ungariei. VACAN}E
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Costine;ti ;i Mamaia,
atrac\ia litoralului

:i `n acest an rom]nii pot opta
pentru sute de oferte de vacan\e.
Nici `n acest an nu lipse;te din
revist[ litoralul rom]nesc. Dac[
`nc[ nu v-a\i decis unde s[
petrece\i vacan\a cu iubitul,
prietenii sau familia, noi v[
prezent[m cele mai `ndr[gite
sta\iuni de pe malul M[rii Negre.

Mamaia este cea mai renumit[
sta\iune de pe Litoralul Rom]nesc.
Situat[ la nord de Constan\a, `ntre
Marea Neagr[ ;i Lacul Siutghiol, este
statiunea de pe litoral cu cea mai mare
capacitate de cazare. Mamaia este o
sta\iune cu dezvoltare foarte
dinamic[, `n ultimii ani construindu-
se c]teva hoteluri noi, restaurante sau

complexe de magazine. ~n fiecare an
turi;tii s-au obi;nuit cu faptul c[ sunt
`nt]mpina\i cu ceva nou< palmieri,
Aqua Magic, f]nt]ni arteziene,
telegondol[, autobuze supraetajate ;i
nu numai. Dac[ nu ;tii unde s[ cau\i
informa\ii privind cazarea,
restaurantele ;i locuri de distrac\ie,
intr[ pe www.mamaiaturism.ro ;i
vezi oferta complet[ pentru var[ la
Mamaia.

Costine;ti este capitala
oficial[ a tinere\ii
de pe litoral

Sta\iunea Costine;ti, denumit[ ;i
Sta\iunea Tineretului, este capitala
oficial[ a tinere\ii de pe litoral. Este
sta\iunea turistic[ estival[ cu cele mai

diverse ;i numeroase elemente ce o
disting de celelalte perle din ;iragul
sta\iunilor de vacan\[ de pe malul
rom]nesc.

Ce face Costine;tiul sta\iunea
tineretului? ~n primul r]nd discotecile
senza\ionale cu o capacitate de mii de
persoane, cum ar fi Disco Ring sau
Mega Discoteca Tineretului, care de
ani de zile de\in coroana la capitolul
distrac\ie. Dup[ c]teva zile petrecute
`n sta\iune, `\i vei da seama de un alt
specific al ei< buna dispozi\ie. Modul
de via\[ tineresc ;i tonifiant de aici
nu poate fi `nt]lnit `n alte sta\iuni de
pe litoral.

Pentru informa\ii complete,
cazare ;i discoteci, acceseaz[
www.costinesti.org.

G.P.

Ce nu g[sim acas[, g[sim la
vecini. Este o vorb[ veche care
`nc[ func\ioneaz[. De;i Rom]nia
e bogat[ `n oferte de turism, totu;i
o foarte mare parte a rom]nilor,
mai ales a s[tm[renilor care sunt
at]t de aproape de hotare, aleg s[-
;i petreac[ vacan\ele `n Ungaria.
Pe termen scurt op\iunile sunt
Nyiregyhaza, Debrecen sau
Hajduszoboszlo, iar cei care vor o
vacan\[ mai lung[ pot opta
pentru diferitele b[i termale ori
celebrul lac Balaton.

Lacul Balaton este cel mai mare lac
din Europa Central[ ;i se a][ `n
comitatul Somogy, l]ng[ ora;ul Siófok,
în Ungaria. Este una din cele mai mari
atrac\ii turistice din Europa, \ind
considerat de c[tre maghiari un fel de
“Marea Neagr[” a Ungariei. Punctele
atractive le reprezint[ pescuitul,
sporturile nautice ;i obiectivele turistice
din zon[. |[rmul sudic al lacului este
format din plaje, iar partea nordic[ din
mun\i ;i dealuri.

Partea sudic[ a lacului este ideal[
pentru familii cu copii, deoarece apa nu
e ad]nc[. ~n partea nordic[ apa ;i
n[molul sunt e\cace `mpotriva stresului,
nevrozelor ;i anemiilor.

Balaton este vizitat anual de peste 2
milioane de turi;ti, reprezent]nd o
treime din veniturile turistice ale
Ungariei.

Vásárosnamény, cea mai
important[ sta\iune
climateric[

Localitatea Vásárosnamény sau
“Poarta Bereg-ului” este considerat[ cea
mai importantă sta\iune climaterică a
\inutului Felső-Tisza (Tisa de Sus). Aici,
alături de îmbăiere, mai pute\i practica
;i sporturi nautice ;i de plaj[, iar seara se
pot viziona programele de divertisment
;i de muzică u;oară organizate pe scen[
în aer liber.

B[i ;i plaj[ pentru trup
;i suJet

Cel mai mare lac din lume cu apă
termală potrivit pentru scăldat se a]ă la
Hévíz, localitate situată în vestul
Ungariei. Pe zăcămintele de apă au fost
construite peste 50 de hoteluri balneare
;i wellness. În majoritatea hotelurilor
oaspe\ii care doresc să facă o baie nici nu
au nevoie să iasă din incinta hotelului,
\indcă apa curativă a fost introdusă în
clădire. :i nu trebuie neapărat să suferi\i
de o boală pentru a v[ bucura de acest
răsfă\. Centrele balneare ;i wellness
asigură în acela;i timp modalită\i
multiple de recreere ;i prevenire a bolilor,
oferind oaspe\ilor tratamente de
balneoterapie, aromaterapie, detoxi\ere
;i tratamente cosmetice, diferite tipuri de
masaj, posibilită\i variate de a face sport,
toate acestea combinate cu sfaturi de la
nutriţioni;ti ;i diete speciale. Familiile
cu copii mici sunt a;teptate în unele
hoteluri cu o gamă variată de programe.

Gabriela Pu;ca;iu

Lacul Balaton este
“Marea Neagr[”

a Ungariei

Marea Barier[ de Corali din
Queensland, Paradisul acvatic

~n plin sezon cald o ie;ire pentru
m[car dou[ s[pt[m]ni `ntr-un loc cu
ap[ este ceva de vis. An de an, oamenii
cu fonduri su\ciente merg la Marea
Barier[ de Corali din Queensland.
Cunosc[torii, iubitorii naturii, ;tiu c[
acesta este cel mai mare recif de corali
din lume, apar\in]nd Patrimoniului
Natural Universal al UNESCO. Marea
Barier[ de Corali este compus[ din
3.000 de recife ;i 900 de insule ;i se
`ntinde p]n[ la peste 2.600 de kilometri
de-a lungul coastei statului federal
Queensland. Atrac\iile sunt mari.
Scafandrii au ocazia aici s[ cunoasc[
peste 1.500 de specii de pe;ti, cum ar
\ pe;tele-clovn, se pot `nt]lni cu
broa;te \estoase de mare ;i cu peste
400 de corali diferi\i, care ofer[ un
spectacol interesant. Presupun]nd c[
nu sunte\i scafandri, ave\i aici ocazia
s[ ob\ine\i un bronz perfect, la malul
apei, pe un nisip \n, sau s[ v[ relaxa\i
pe terasele unor mari hoteluri.

<eodora Pop
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Karen Mulder, re\inut[ de poli\ie pentru
c[ ;i-a h[r\uit chirurgul estetician

O via\ă tumultuoasă, depresii,
căderi nervoase ;i o tentativă de
sinucidere. De toate a avut parte mo-
delul olandez. Ca să \e lista completă,
frumoasa blondă ;i-a marcat existen\a
;i cu o arestare. Ea a fost re\inută de
poli\i;ti, în cursul dimine\ii de mar\i, la
Paris, ;i condusă la comisariat. Motivul?
Se pare că ;i-ar \ hăr\uit telefonic ;i
amenin\at de mai multe luni chirurgul
estetician, pentru că nu a fost mul\umită
de rezultatul opera\iei.

Nici trecutul ei nu este unul lini;tit.
În 1998 Mulder (39 de ani) anun\a că
se gânde;te să se retragă din modeling,
recunoscând< “Încă de la început, am
urât să \u fotogra\ată. Pentru mine era
un rol asumat, iar în \nal nu am mai
;tiut cine sunt ca persoană. Toată lumea
îmi spunea «E;ti fantastică». Dar, în
interior, mă sim\eam tot mai rău pe zi
ce trecea”.

După ce a părăsit industria mo-
delingului, Karen s-a apucat de muzică.
În 2001, olandeza a pretins că ea ;i alte
fete au fost folosite ca sclave sexuale de
către \guri cunoscute din poli\ie ;i chiar
din guvernul francez.

De asemenea, a pretins că Prin\ul
Albert de Monaco a încercat să o
violeze. În plus, Karen a sus\inut ;i că
tatăl ei o hipnotiza ;i o viola încă de la
vârsta de doi ani.

Imediat după incident, ea a fost
internată la un centru psihiatric,
specializat în tratarea depresiei,
anxietă\ii ;i delirului, unde a stat cinci
luni. În decembrie 2002, după ce a
suferit ani buni de depresie cronică,
Mulder a intrat în comă, în urma unei

supradoze cu somnifere, în ceea ce s-a
crezut a \ o tentativă de sinucidere.

~n 2007 s-a re`ntors pe podiumul
de prezentare `ntr-un show Christian

Dior la Paris, al[turi de celebrele super-
modele ale anilor ‘90 - Naomi
Campbell, Linda Evangelista, Stella
Tennant ;i Helena Christensen.

~nregistr[rile repeti\iilor lui Michael ar putea
fi lansate sub forma unor albume live

AEG Live, organizatorul celor 50 de
concerte pe care Michael Jackson ar \
trebuit să le sus\ină la Londra, a \lmat
toate repeti\iile cântăre\ului, totalizând
100 de ore, inclusiv repeti\ia de miercuri
de la Staples Center, cu o zi înainte de
decesul acestuia, relatează hollywood-
reporter.com.

Din analiza acestor înregistrări video
se vor ob\ine informa\ii utile despre
adevărata stare de sănătate a “regelui
muzicii pop” ;i se va putea vedea dacă
acesta era într-adevăr într-o formă \zică
bună, a;a cum sus\ineau cântăre\ii din
backing vocal ;i asiguratorii starului, sau
slăbit, ie;it din formă ;i complet nesigur,
a;a cum au spus mul\i dintre prietenii
;i cuno;tin\ele acestuia.

De;i Michael Jackson nu mai era
acela;i cu cel de pe vremea “ griller” sau
“Bad”, aceste înregistrări con\in su\cient
material audio pentru a lansa nu unul,
ci două albume. :i cum superstarul nu
a înregistrat niciodată, în întreaga sa
carieră, un album live, aceste înregistrări
reprezintă o adevărată mină de aur.

“AEG a cheltuit 30 de milioane de
dolari pentru a organiza toate aceste
concerte”, a declarat o sursă pentru ge
Hollywood Reporter. “Imaginile,
lumina ;i scena - totul era extraordinar.
Au fost primii care au folosit o nouă
tehnică de proiec\ii 3D care îi vor da pe
oameni pe spate”.

Compania AEG trebuie să salveze
cât mai mult din acest extravagant
proiect de turneu anulat, care ar \ trebuit
să îi aducă doar cântăre\ului american
venituri în valoare de 300 de milioane
de dolari. Înainte de toate, biletele vor \
rambursate. AEG a declarat luni că peste
750.000 de fani plătitori de bilet ar putea
să primească contravaloarea biletelor
sau să aleagă să primească biletul
propriu zis, despre a căror gra\că se
spune că a fost realizată chiar de Michael
Jackson. Fanii au termen până pe 14
august pentru a se decide.

Fanii au cheltuit peste 90 de milioane
de dolari pe bilete, ale căror pre\uri
variau între 82 de dolari ;i 124 dolari,
de;i anumi\i cumpărători au plătit sute
de dolari pentru un bilet cumpărat pe
internet, de pe site-urile de licita\ii
online. AEG Live ar putea să conteze pe
reac\ia de solidaritate a fanilor care vor
prefera \e să `;i păstreze biletele, ca o
amintire amară a ceea ce ar \ putut să
\e, \e să le valori\ce mai târziu, după
ce vor \ colec\ionarii unor “opere”

originale. Mul\i au procedat astfel după
moartea lui Elvis Presley, în 1977.

Michael Jackson a vândut
post-mortem 2,6milioane de
copii ale pieselor sale

Potrivit datelor preliminare
furnizate de Nielsen SoundScan,
aproape 2,6 milioane de copii ale
cântecelor interpretate de Michael
Jackson (incluzându-le pe cele din

perioada Jackson 5) au fost desc[rcate
contracost în mai pu\in de o săptămână,
după ce a fost anun\ată moartea starului
muzicii pop.

Cu o săptămână înainte de deces au
fost vândute 48.000 de cântece
apar\in]nd artistului, diferen\a de volum
\ind una dintre cele mai mari
înregistrate în industria muzicii digitale.
Hitul “griller” s-a vândut în 167.000 de
exemplare după anun\ul decesului
cântăre\ului, în săptămâna dinaintea

mor\ii \ind achizi\ionate doar 5.000 de
exemplare din această melodie, ceea ce
indică o cre;tere de 3.551%.

Niciun artist nu a vândut mai mult
de un milion de cópii ale cântecelor în
format digital într-o singură săptămână.
Mai mult decât atât, opt dintre albumele
lui Michael Jackson se a]ă în top 10 al
celor mai bine vândute albume din toate
timpurile, iar 25 dintre piesele sale se
a]ă în topul celor mai apreciate melodii
dintotdeauna.

Albert de Monaco nu e
preg[tit pentru c[s[torie

Fosta înotătoare Charlene
Wittstock este femeia care a reu;it să
cucerească inima Prin\ului Albert de
Monaco. Iubire mare, convie\uire
lini;tită... dar nu ;i nuntă. Sud-africana
mai are de a;teptat până să ajungă
Prin\esă de Monaco. :i asta în ciuda
faptului că iubitul ei Albert,
conducătorul micului stat de pe \ărmul
Mediteranei, a prezentat-o o\cial
familiei sale ;i mass-mediei.

Charlene l-a convins, probabil, pe
suveranul monegasc că îi este su]et
pereche, dar nu a reu;it să îl scape de
teama de căsătorie. “Nu mă trezesc în
\ecare diminea\ă sub presiunea
însurătorii ;i a mo;tenitorului legitim.
Se va întâmpla ;i acest lucru când va sosi
ceasul. Pentru moment, nu mă simt
pregătit. Poate că am de parcurs un
drum mai lung decât al\ii până să ating
această etapă”, a mărturisit prin\ul în
vârstă de 51 de ani, care are doi copii

nelegitimi, din două rela\ii anterioare.
De ce este reticent?! Nu se ;tie, dar

reprezentantul Casei Grimaldi pare mai
curând să dea dovadă de pruden\ă,
poate exagerată. Nu vrea să facă o
gre;eală luând-o de so\ie ;i, din fericire,
Charlene nu este genul de femeie care
să tremure de nerăbdare la ideea că va
deveni prin\esă.

Mereu calculat, \ul actri\ei Grace
Kelly recunoa;te că a ;tiut de la început
ce îl a;teaptă în via\ă, dar la momentul
încoronării nu era total pregătit pentru
urcarea pe tron. “Mi-am cunoscut
mereu destinul ;i am ;tiut că trebuie să
mă pregătesc. Am avut ;ansa să pot
lucra alături de tatăl meu pentru a mă
obi;nui cu anumite sarcini de stat. Chiar
;i a;a, nu e;ti nicodată complet pregătit
pentru acest gen de func\ie… Dar când
;tii să cântăre;ti ce este pozitiv ;i ce este
negativ, găse;ti plăcere în ceea ce faci”,
consideră el.


