
Din cauza crizei
biletele la
concertele starurilor
se v]nd cu un dolar

Recesiunea produce efecte
negative precum creşterea
ratei şomajului şi scăderea
încrederii consumatorilor, dar
aduce şi un avantaj fanilor
Coldplay sau Bruce
Springsteen din SUA - biletele
la concertele acestora se vând,
pe ultima sută de metri, la
preţuri începând de la un
dolar, potrivit Reuters. Potrivit
StubHub, cel mai mare
vânzător de bilete online,
vânzările de bilete la preţuri
mici, cu puţin timp înaintea
concertelor unor artişti
precum Paul McCartney,
Bruce Springsteen, Coldplay şi
U2, au crescut foarte mult.

Preţurile scăzute nu sunt
doar pentru locuri în zone
îndepărtate de scenă, spune
purtătorul de cuvânt al Stub
Hub, Sean Pate. Cel mai recent
exemplu este acela că biletele
pentru următorul concert Paul
McCartney se vând la preţuri
pornind de la doar 16 dolari.

Personalit[\i

Vacan\e

Wuhua Hai, unul din cele mai renumite lacuri din lume
Peisajele naturale au fost mereu o surs[ de `nc]ntare pentru suWetul ;i trupul

oamenilor. Un peisaj montan sau unul marin care `\i taie r[suWarea sunt
adesea preferate ca destina\ii de vacan\[. Lini;tea ;i spectaculozitatea acestor
peisaje `\i ofer[ cu siguran\[ o vacan\[ de neuitat. ~\i prezent[m c]teva dintre
cele mai renumite lacuri din lume, pentru frumuse\ea ;i unicitatea lor, lacuri
care cu siguran\[ v[ vor uimi prin frumuse\ea lor.

~n 1863, Ioan Darabanth
a ctitorit ;coala
confesional[ din Veti;

Este îndătinat ca sărbătoarea Naşterii Maicii
Domnului să însemne pentru românii din Vetiş, dar
nu numai, cel mai important praznic de peste an,
prilej de reunire a familiilor, de primire a musaVrilor.
Bineînţeles că aproape centenarul lăcaş românesc de
închinăciune (construit în 1911, după cum se va
vedea mai jos), este în centrul evenimentelor,
deoarece festivităţile putem spune că se deschid cu
slujirea sVntei liturghii. Întâmplarea face ca în acest
an praznicul Vetişului să Ve prefaţat de o altă
aniversare, deosebit de importantă pentru istoria
acestei localităţi atestate documentar din 1238.
Desigur, puţini sunt cei care ştiu că în data de 1 august
se împlinesc 200 de ani de la naşterea unui preot
greco-catolic care a slujit în parohia Vetiş mai mult
de şase decenii. Vom încerca să marcăm frumoasa
aniversare printr-o succintă prezentare a biograVei
acestui preot.

Preotul greco-catolic Ioan Darabanth s-a născut
în 1 august 1809 la Nyir Abrányi (localitate aWată azi
în Ungaria, aproape de graniţa sătmăreană), în familia
preotului local cu acelaşi nume ca al său, mamă
Vindu-i Maria Lazin.

“Informa\ia Zilei” `\i ofer[
o excursie la Sighi;oara

~n aceast[ var[ “Informa\ia Zilei” te duce `ntr-o
super excursie la Sighi;oara. Recent v-am f[cut
cunoscute regulile de participare, acum e momentul
s[ vorbim pu\in despre modul de desf[;urare al
excursiei.

Data excursiei este 8 august, plecarea Vind vineri
spre s]mb[t[ noaptea. Pentru a participa la concursul
care te duce `n vizit[ la Sighi;oara, ai dou[ alternative<
complet]nd talonul din acest num[r al ziarului ori
trimi\]nd un e-mail cu datele tale personale (nume,
prenume, num[r telefon, adresa din buletin ;i adresa
de e-mail), urm]nd ca noi s[ te anun\[m din timp
despre detaliile organizatorice.

Marcian Mihai a
ob\inut locul I la
tab[ra interna\ional[
Cangurul
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Dr. Virgil En[tescu face parte din cele
500 de genii ale secolului XXI

de

Duminic[ 2 august 2009 Anul VII Nr. 347

Celebra c]nt[rea\[, `n v]rst[ de numai 23 de ani, a r[mas f[r[
sutien `n mijlocul unui concert sus\inut de aceasta. C[nt[rea\a
le-a f[cut un cadou miilor de fani, după ce sutienul i-a alunecat
pentru c]teva momente.

Se pare c[ cei mai noroco;i au fost fanii din primele
rânduri care au putut admira ;i calit[\ile Vzice ale lui Lady
GaGa. Nu este pentru prima oar[ c]nd solista face show cu
bustul. Acum o lun[ `n timpul unui concert, c]nd interpreta
piesa “Poker Face”, s]nii artistei au luat foc. Motivul micului
incendiu au fost instala\iile electrice montate pe costuma\ia
acesteia.

Se distribuie `mpreun[ cu Informa\ia Zilei

Lady GaGa a r[mas `n bustul gol pe scen[ Grigore Popan s-a transferat
în Liga din ceruri

Despre Marcian Mihai am
mai scris `ntr-un num[r
anterior al suplimentului
nostru, cu ocazia ob\inerii
locului I pe jude\ la concursul
Cangurul. Marcian este elev `n
clasa a IV-a la :coala cu clasele
I-VIII “Grigore Moisil”, `n clasa
`nv[\[toarei Ica Donca. ~n
urma frumosului loc ob\inut pe
jude\, Marcian a participat `n
tab[ra interna\ional[ Cangurul,
de la Poiana Pinului, `n
perioada 21-28 iunie. Aici a
petrecut o s[pt[m]n[ al[turi de
elevi din `ntreaga \ar[, pasiona\i
de matematic[, la fel ca el.

Pe l]ng[ activit[\ile
distractive, relaxante ;i instruc-
tiv-educative, numeroase
excursii ;i drume\ii, cei din
tab[r[ nu au uitat nici de
matematic[ ;i au participat la
c]teva concursuri. Marcian
Mihai a dus ;i la Poiana Pinului
faima jude\ului nostru,
ob\in]nd ;i aici punctaj maxim
;i locul I.
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Secretul omului de afaceri
Vasile Lucu\< munc[,
seriozitate ;i respect

Demersul jurnalistic de ast[zi la
rubrica “Amintiri din copil[rie”
vizeaz[ un personaj special, inedit ;i
controversat `n acela;i timp. Vasile
Lucu\ este un nume cunoscut deja `n
jude\, dar ;i pe plan na\ional. De;i
este vorba despre un personaj care
Vgureaz[ `n Top 300 al celor mai
boga\i rom]ni pentru afacerea
Unicarm pe care o conduce, nu
putem spune c[ a fost foarte mult
mediatizat, poate ;i pentru c[ el
prefer[ “s[-;i vad[ de treab[“.

M[rturisim c[ `ncercarea noastr[
nu a fost tocmai u;oar[, Lucu\ Vasile

Vind un om foarte ocupat, dar ;i un
interlocutor destul de prins cu
treburile serioase, care nu a intrat
u;or `n jocul nostru.

Chiar dac[ a `nv[\at de mic ce
este munca, pentru c[ `nc[ de la 6-7
ani cosea, f[cea f]n sau mergea cu
vitele la c]mp, se ;i juca mult.
Duminica de exemplu era o zi sf]nt[.
Abia a;tepta s[ se poat[ juca ;i s[ se
`nt]lneasc[ cu b[ie\ii de v]rsta lui.
Juca fotbal pe c]mpuri, dar ;i alte
multe jocuri. Mai t]rziu, W[c[u Vind,
mergea la “dan\” la hora satului.
Mereu i-a pl[cut muzica ;i dansul ;i

azi este la fel ;i ;tie toat[ lumea acest
lucru. Se g]nde;te la copiii din ziua
de azi, ei eram mult mai liberi, chiar
dac[ nu erau calculatoare, televizoare
se bucurau de copil[rie.

Noi l-am f[cut s[-;i aduc[ aminte
de vremurile de mult trecute. Era cu
totul alte vremuri, `;i aminte;te el.
“Ne ia v]rtejul vie\ii ;i, din p[cate, nu
mai avem timp s[ ne g]ndim la ce a
fost odat[“, ne spune cu nostalgie
omul de afaceri Vasile Lucu\ al c[rui
motto este< munc[, seriozitate ;i
respect. Spune c[ acest lucru l-a
`nv[\at de la mama sa. PAGINA 3

“Nyulu”, cum l-au numit prietenii,
dup[ stilul lui caracteristic de alergare,
n-a jucat pe marile arene de fotbal ale
lumii. Dar acolo unde a jucat, la Satu
Mare, Baia Mare, pe stadioanele din
Ungaria ;i Germania, a fost un atacant
temut, respectat de adversarii pe care
i-a avut. A plecat dintre noi la 34 de ani
un centru `nainta; cum pu\ini au
existat `n fotbalul s[tm[rean.
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Anul acesta se `mplinesc 45 de ani de c]nd a
terminat facultatea de medicin[, dar tototdat[ sunt
45 de ani de c]nd a dat admitere la electronic[.
Sunt 45 de ani de c]nd a r[mas un an acas[ s[
`nve\e ;i s[ pun[ bazele preg[tirii sale matematice,
informatice, cibernetice ;i genetice.

~n acea perioad[ colegii, chiar profesorii,
inclusiv familia, nu `n\elegeau ce vrea s[ fac[,
inten\ia lui de a face cibernetic[ medical[, de a
analiza informa\ional cauzele bolilor ;i mijloacele
de tratament. PAGINA 9
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Luni Miercuri

Camera Deputa\ilor a fost
convocat[, luni, `n sesiune extraordinar[
pentru a se pronun\a `n cazurile Ridzi,
T[riceanu - Sterling ;i Udrea. Solicitarea
de începere a urmăririi penale împotriva
fostului ministru Monica Iacob Ridzi a
fost adoptată cu 192 voturi favorabile ;i
35 "împotrivă", Vind exprimate în total
227 voturi. Numărul deputa\ilor
prezen\i a fost de 227, egal cu numărul
de voturi exprimate, niciun vot neVind
anulat. După vot, Monica Iacob Ridzi a
părăsit ;edin\a fără a face declara\ii.
Procurorul General a cerut începerea
urmăririi penale pentru săvâr;irea
infrac\iunilor de abuz în serviciu contra
intereselor publice, fals intelectual în
legătură cu fapte de corup\ie, instigare
la infrac\iunea de acces fără drept la un
sistem informatic săvâr;ită prin
încălcarea măsurilor de securitate ;i
instigare la infrac\iunea de ;tergere de
date informatice fără drept.

~n cazul T[riceanu-Sterling, au
adoptat raportul comisiei de anchetă cu
170 de voturi pentru ;i 66 împotrivă.

Raportul mandatează Guvernul ca în 60
de zile de la adoptarea sa Ve să rezilieze,
Ve să renegocieze contractul. :i
Guvernul a Vnalizat ancheta în cazul
Sterling ;i a decis să sesizeze Parchetul
asupra raportului, care arată că
în\elegerea cu Vrma canadiană a fost
prelungită pentru a evita licita\iile ;i îi
indică drept responsabili pe fo;tii ;eV
ANRM, fostul ;ef al SGG ;i un fost
secretar de stat din Finan\e.

Plenul Camerei Deputa\ilor a
aprobat ;i înVin\area Comisiei de
anchetă în cazul Udrea cu 103 voturi
pentru, niciun vot împotrivă ;i nicio
ab\inere. În sală au fost 171 de deputa\i.
Nu au votat deputa\ii PD-L ;i ai
minorită\ilor.

Comisia va veriVca modul de
cheltuire de către Ministerul Turismului
a banilor publici destina\i unor campanii
de promovare precum "Romania, Land
of Choice". De asemenea, Comisia va
mai ancheta ;i modul de cheltuire a
banilor publici cu cazarea, transportul ;i
diurna ziari;tilor acredita\i la minister în

deplasările interne ;i externe.

Circ `n coali\ia de guvernare
Pre;edintele PDL Emil Boc le-a

repro;at luni partenerilor din PSD că s-
au depărtat de priorită\ile
"Parteneriatului pentru România", că
sunt mai preocupa\i "de aspecte ce \in de
campania preziden\ială din toamnă" ;i
lui Mircea Geoană că tratează cu
"dispre\" ;edin\ele coali\iei. Boc a
declarat c[ partenerii din PSD se
distan\ează de Coali\ie.

~n replic[, purtătorul de cuvânt al
PSD, Bogdan Niculescu Duvăz, a
avertizat că în ziua în care nu va mai
exista această coali\ie, Guvernul Boc
dispare. Duv[z a pus criticile lui Emil
Boc pe seama înVin\ării comisiilor
parlamentare împotriva mini;trilor
PDL.

Liderul deputa\ilor PSD, Viorel
Hrebenciuc, a r[spuns ;i el atacurilor
lui Boc. El declarat că premierul "s-a
supărat degeaba" pentru c[ pre;edintele
Senatului este într-o scurtă vacan\ă.

Mar\i

Liderul PDL Vasile Blaga declar[ că ;i-
a exprimat în ;edin\a coali\iei, punctul de
vedere privind necesitatea unei
restructurări guvernamentale,
nominalizând ministerele "la care nu se
întâmplă nimic", dar a adăugat că
premierul va aprecia la ce moment trebuie
făcută această restructurare.

Blaga a vorbit mar\i despre necesitatea
operării unei restructurări
guvernamentale, dar ;i despre rela\ia
cu partenerii de guvernare, apreciind că în
prezent există "mai multe PSD-uri", unul
care dore;te coali\ia ;i altul care se impune
momentan ;i care este împotriva
colaborării cu PDL.

Liderul PDL a criticat atitudinea PSD
în privin\a înVin\ării Comisiei Udrea ;i a
sus\inut că le-a repetat social-democra\ilor
că, dacă î;i men\in această direc\ie, coali\ia
este pe cale să se destrame. "Există un
protocol al coali\iei care spune clar care
sunt pa;ii care trebuie urma\i când se pune
orice problemă legată de un membru al
Cabinetului. :i premierul, cât e el de
premier, are obliga\ia, când dore;te să facă
o remaniere, să vină în fa\a coali\iei să
spună< Vreau să remaniez acest om. Sigur
că are dreptul să o facă, urmând ca partidul
din care face parte acel ministru să

desemneze un alt ministru în locul lui" a
spus Blaga, ar[t]ndu-se nemul\umit de
faptul c[ a aWat din pres[ de criticile
pesedi;tilor. El a adăugat că PSD nu a fost
invitat să părăsească această coali\ie.

PDL vrea s[-l termine pe
Nemirschi, ca r[zbunare
pentru Ridzi

Reprezentan\ii PD-L din Comisia
parlamentară de anchetă Nemirschi îi cer
ministrului Mediului să dea dovadă de
bărbă\ie ;i să demisioneze în urma
raportului ce con\ine rezultatul
controlului ANRMAP privind banii

cheltui\i pentru Programul Opera\ional
Sectorial de Mediu. Porni\i s[ o rzbune pe
fosta ministr[ a Tineretului, Monica Iacob
Ridzi, dat[ pe m]na DNA cu sprijinul
deputa\ilor PSD, PDL pune tunul pe
ministrul Mediului.

Vicepre;edintele comisiei de anchetă,
SulVna Barbu (PDL), a precizat că nu
solicită primului-ministru demiterea
ministrului Mediului, Nicolae Nemirschi,
dar este datoria sa să transmită punctul de
vedere al pedeli;tilor din comisie către
;eful Guvernului. Ea a apreciat că
Nemirschi ar trebui să renun\e la func\ia
de\inută. "Un ministru responsabil, când
sunt constatate astfel de lucruri, ar trebui
să lase locul altcuiva", a adăugat Barbu.

PDL cere “disponibilizarea”
ministrei Andronescu

Reprezentan\ii PDL din Comisia de
învă\ământ a Camerei Deputa\ilor au
acuzat-o pe Ecaterina Andronescu,
ministrul Educa\iei, că a blocat procesul
de reformă a sistemului ;i i-au solicitat
premierului să analizeze activitatea
ministrului ;i să ia măsurile care se impun.

Croitoru a cerut "disponibilizarea"
ministrei, pe modelul disponibiliz[rilor
din `nv[\[m]nt.

Liberalii nu exclud o comisie
parlamentar[ de anchetă pentru
ministrul transporturilor, democratul
Radu Berceanu, iar social - democra\ii
merg mai departe ;i a;teaptă schimbarea
acestuia. Informa\ii c[ Radu Berceanu
ar V urm[torul ministru PDL ar V `n
vizorul PSD ;i PNL privind `nVin\area
unei comisii de anchet[ parlamentare au
ap[rut la scurt timp dup[ `nVin\area
comisiei Udrea. Atunci s-a declan;at ;i
r[zboiul remanierii.

PSD cere schimbarea ministrilor
nominaliza\i de PDL< Radu Berceanu,
Elena Udrea, Gheorghe Pogea, Adriean
Videanu ;i C[t[ln Predoiu -
independent, condiderat apropiat de
PDL. Mini;trii PSD viza\i de PDL sunt
Ecaterina Andronescu, Constantin Ni\[,
Ilie S]rbu, Marian S]rbu, Nicolae
Nemirschi.

Pesedi;tii, care au contribuit alături
de PNL la constituirea comisiilor Ridzi
;i Udrea, se arată reticen\i fa\ă de
înVin\area unei comisii Berceanu ;i cer
demiterea sa.

Vanghelie< Remanierea se va
face la pachet cu Boc

Liderul PSD Bucure;ti, Marian
Vanghelie, a aVrmat miercuri că, în cazul
în care unul dintre mini;trii PSD va V
remaniat fără consultarea social-
democra\ilor, remanierea se va face "la
pachet", cu tot cu premierul Emil Boc.
"~n momentul în care se face o remaniere
se remaniază ;i Guvernul în ansamblu,
cu tot cu domnul prim-ministru Boc", a
declarat Marian Vanghelie.

Întrebat despre aVrma\ia ministrului
Dezvoltării, Vasile Blaga, conform căruia
premierul Emil Boc poate demite pe
orice membru al Guvernului, acest lucru
intrând în atribu\iile sale, Vanghelie a
invocat superioritatea Parlamentului în
fa\a Guvernului. Vanghelie este de p[rere
c[ nu ar trebui să se ducă o "luptă" a
comisiilor de anchetă, adăugând totu;i
că cea constituită pentru Elena Udrea a
"meritat". Iar, "dac[ va V cazul" va V
`nVin\ay[ ;i o comisie Berveanu, pentru
că PSD va sus\ine orice "lucru care pare
Vresc ;i normal".

Joi

Vineri

Pre;edintele executiv al UDMR,
Kelemen Hunor, a aVrmat că Guvernul
Boc abuzează de ordonan\ele de urgen\ă
;i de posibilită\ile oferite de asumarea
răspunderii ;i că actuala Constitu\ie
oglinde;te viziunea politică a FSN.

Potrivit unui comunicat remis de
biroul de presă al lui Kelemen Hunor,
candidat UDMR la pre;edin\ie, în cadrul
taberei de vară a Asocia\iei Studen\ilor
Maghiari din Cluj, acesta a aVrmat că în
România este nevoie de o reformă mai
adâncă, motiv pentru care consideră că
nu este exclus[ elaborarea unei noi
Constitu\ii. "Guvernul Boc abuzează de
ordonan\e de urgen\ă ;i de posibilită\ile
oferite de asumările responsabilită\ilor

constitu\ionale. Acest lucru înseamnă -
din punct de vedere al statului democratic
- un pericol real”, a aVrmat Kelemen
Hunor. Potrivit sursei citate, Legea
fundamentală oglinde;te viziunea politică
a Frontului Salvării Na\ionale, care a fost
la putere la începutul anilor ’90, ;i
teoremele de bază ale acesteia nu au fost
dezbătute public, unele no\iuni ;i norme
sunt perimate ;i au nevoie de modernizare.

Kelemen a men\ionat că \ări ca Fran\a
;i Ungaria ;i-au supus Constitu\ia lor unor
schimbări minore, însă este de părere că
"la noi este nevoie de o reformă mai
adâncă”. A;a c[< "ori cârpim Constitu\ia
cea veche, ori elaborăm o nouă
Constitu\ie".

S]mb[t[

:eful Guvernului a anun\at că se va
întâlni vineri, sâmbătă ;i duminică cu
Vecare ministru care are în subordine
structuri ;i agen\ii guvernamentale, pentru
a deVnitiva proiectul de reducere a
numărului de agen\ii până la jumătatea
lunii august. Premierul Emil Boc s-a
întâlnit, vineri, cu mini;trii Dezvoltării,
IMM ;i Finan\elor, precum ;i cu un
reprezentant al Ministerului Mediului.
Boc a declarat că veniturile agen\iilor
guvernamentale vor V vărsate la buget, iar
fondul de salarii va V stabilit de Guvern,
astfel încât remunera\iile unor ;oferi ;i
directori din aceste structuri, calculate în
prezent la sume cuprinse între 4.100 ;i
17.600 lei, să Ve aduse la un nivel decent.

Un document guvernamental releva
faptul că, la sf]r;itul anului trecut,
directorii de agen\ii guvernamentale au
încasat, în intervalul ianuarie-septembrie
2008, un venit lunar net cuprins între 4.375
lei ;i 13.838 lei, incluzând indemniza\ii ;i
sporuri, în timp ce arhivarii, casierii ;i
;oferii acestor institu\ii au fost plăti\i în
aceea;i perioadă cu până la 3.517 lei.

Func\ionarii încadra\i pe posturi de
expert sau consilier, inclusiv consilier
juridic, au fost plăti\i lunar cu sume
cuprinse între 5.099 lei ;i 5.605 lei, iar un
inspector de resurse umane a încasat lunar
4.415 lei. Pentru un referent de specialitate
venitul net lunar a fost de 2.389 lei, în timp
ce un arhivar a fost plătit cu 2.449 lei.

Urm[torul ministru PDL `n vizorul PSD
;i PNL< Radu Berceanu

Vasile Blaga aten\ioneaz[ c[ trebuie restructurat guvernul

UDMR acuz[ Guvernul c[ face abuz
de ordonan\e ;i asumarea r[spunderii

Boc discut[ cu mini;trii reducerea
agen\iilor guvernamentale

Pre;edintele Traian Băsescu a declarat,
joi că este nevoie urgentă de trimiterea în
;omaj a unui "mare număr" de func\ionari
din aparatul de stat precizând că Guvernul
trebuie să se grăbească în acest sens.

Băsescu a spus că nu în\elege de ce
Guvernul tergiversează diminuarea
"aparatului de stat exagerat de mare". El a
men\ionat că diminuarea "aparatului de
stat exagerat de mare" înseamnă
"trimiterea în ;omaj a unui mare număr
din func\ionarii de la stat, care sunt inutili".

Pre;edintele a spus că această măsură
trebuie luată cât mai curând, fără
negocieri, pentru că situa\ia actuală este
"bugetofagă". El a men\ionat că îl admiră
pe premier pentru că încearcă să rezolve
problema prin negociere, dar a men\ionat
că aceste discu\ii nu mai sunt o solu\ie.
Băsescu a precizat că ar putea V vorba de
20% din ace;ti angaja\i - adic[ vreo 200.000
de oameni, precizând că e convins că mul\i
"VlozoV" vor ataca măsura la televiziuni.

Partidele de opozitie din
Moldova au c];tigat alegerile

Rezultatele scrutiului legislativ de
miercuri din R. Moldova anun\ate de

Comisia Electorală Centrală după
centralizarea a 98% dintre buletinele de vot
arată că cele mai multe mandate (48) le-
au ob\inut comuni;tii, dar nicio
forma\iune nu are voturile necesare (61)
pentru alegerea pre;edintelui.
E;ecul repetat al Parlamentului ales la 5
aprilie de a numi un pre;edinte al \ării a
dus la convocarea alegerilor anticipate
pentru 29 iulie. În precedentul legislativ,
comuni;tii dispuneau de 60 de mandate
din cele 101 ale Parlamentului, lipsindu-
le astfel un singur vot pentru a-;i impune
candidatul la Pre;edin\ie.

După numărarea a 98% dintre
buletinele de vot, Comisia Electorală
Centrală a anun\at că Partidul
Comuni;tilor a ob\inut 45,1% din voturi,
ceea ce i-ar aduce 48 de mandate de
deputat. Alte patru partide au reu;it să
treacă de pragul electoral coborât de la 6%
la 5% - Partidul Liberal Democrat din
Moldova (PLDM) cu 16,4% din voturi (17
deputa\i), Partidul Liberal (PL) cu 14,4%
din sufragii (15 mandate), Partidul
Democrat al lui Marian Lupu cu 12,5% din
voturi (13 deputa\i) ;i Alian\a Moldova
Noastră cu 7,8% din voturi (opt deputa\i).

B[sescu cere concedierea a 200.000
de func\ionari din aparatul de stat

Deputa\ii au dat-o pe Ridzi pe m]na DNA. Urmeaz[
anchetarea Elenei Udrea
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Secretul omului de afaceri
Vasile Lucu\< munc[, seriozitate

;i respect
Demersul jurnalistic de ast[zi

la rubrica “Amintiri din
copil[rie” vizeaz[ un personaj
special, inedit ;i controversat `n
acela;i timp. Vasile Lucu\ este un
nume cunoscut deja `n jude\, dar
;i pe plan na\ional. De;i este
vorba despre un personaj care
Fgureaz[ `n Top 300 al celor mai
boga\i rom]ni pentru afacerea
Unicarm pe care o conduce, nu
putem spune c[ a fost foarte mult
mediatizat, poate ;i pentru c[ el
prefer[ “s[-;i vad[ de treab[“.

M[rturisesc c[ `ncercarea noastr[
nu a fost tocmai u;oar[, Lucu\ Vasile
Vind un om foarte ocupat, dar ;i un
interlocutor destul de prins cu
treburile serioase, care nu a intrat u;or
`n jocul nostru.

- A; vrea s[ `ncepem cu o
`ntrebare de `nc[lzire,
`ntreb]ndu-v[ unde ;i c]nd
v-a\i n[scut.

- Sunt n[scut la Tur\ `n 1956, `ntr-
o zi de 25 mai.

- Povesti\i-ne pu\in despre
familia dumneavoastr[.

- Mai am un frate ;i o sor[, dar din
p[cate ast[zi niciunul dintre p[rin\ii
mei nu mai este printre noi. Familia `n
care am venit pe lume era una
obi;nuit[, a;a cum erau multe pe
vremea aceea la \ar[.

- Un om care ajunge `n
topul celor mai boga\i
rom]ni are ceva special de
mic. Exist[ elemente care v[
fac s[ crede\i c[ avea\i ceva
deosebit `nc[ de pe vremea
aceea?

- Ca ;i copil nu pot s[ spun c[
aveam ceva deosebit, ;tiu doar at]t c[
dac[ m[ aWam `ntr-o trup[ de copii
a;a cum ne jucam la \ar[, c]te 4-5 sau
chiar mai mul\i, eu sigur eram liderul.
Dac[ stau s[ m[ g]ndesc la copil[ria
mea pot s[ spun c[ a fost una fericit[,
f[r[ evenimente majore care s[ m[
marcheze `ntr-un fel negativ ;i f[r[
lipsuri mari.

Eram un copil neast]mp[rat, cred
c[ acesta este cuv]ntul potrivit. F[ceam
tot felul de n]zb[tii, a;a cum `i st[ bine
unui b[iat. ~ns[ asta nu `nseamn[ c[ nu
ascultam de p[rin\i sau de bunici.
Acestea erau lucruri bine stabilite. A;a
era pe atunci. Fie c[ ne trimitea la
munca c]mpului cu vitele sau la sap[,
f[ceam a;a cum ne spuneau p[rin\ii.

- Care dintre p[rin\i v-a
fost mai aproape, de la care
a\i `nv[\at lucruri ;i care au
fost valorile pe care vi le-a
transmis?

- Pe am]ndoi p[rin\ii mei i-am
avut aproape, erau oameni simpli care
;tiau bine ce `nseamn[ munca ;i care
se zb[teau pentru noi. Dar parc[ de
mama eram totu;i mai apropiat, ea era
cea care se ocupa de copii, asta ;i
pentru c[ tata era mereu ocupat. Ne-
au `nv[\at lucruri de baz[, care mie ;i
azi `mi servesc drept motto< respect,

munc[, seriozitate. De la mama am
deprins ;i respectul fa\[ de religie, eu
Vind un cre;tin ortodox care spun c[
f[r[ ajutorul lui Dumnezeu nimic nu
se poate face.

- Ce f[cea\i ca ;i copil, ce
jocuri v[ pl[ceau, ce v[ vine
prima dat[ `n minte atunci
c]nd spune\i copil[rie?

- Chiar dac[ am `nv[\at de mic ce
este munca, pentru c[ `nc[ de la 6-7 ani
coseam, f[ceam f]n sau mergeam cu
vitele la c]mp, sigur c[ ne ;i jucam
mult. Duminica de exemplu era o zi
sf]nt[. Abia a;teptam s[ ne putem juca
;i s[ m[ `nt]lnesc cu b[ie\ii de v]rsta
mea. Jucam fotbal pe c]mpuri, dar ;i
alte multe jocuri. Mai t]rziu, W[c[u
Vind, mergeam la “dan\” la hora
satului. Mereu mi-a pl[cut muzica ;i
dansul ;i azi sunt la fel ;i ;tie toat[
lumea acest lucru. M[ g]ndesc la copiii
din ziua de azi, noi eram mult mai
liberi, chiar dac[ nu erau calculatoare,
televizoare sau mai ;tiu eu ce, ne
bucuram de copil[rie. Iat[ c[ m-a\i
f[cut s[-mi aduc aminte de vremuri
de mult trecute. Erau cu totul alte
vremuri... Ne ia v]rtejul vie\ii ;i, din
p[cate, nu mai avem timp s[ ne
g]ndim la ce a fost odat[.

C]nd spun copil[rie imediat `mi
vine `n minte casa p[rinteasc[ din
vremea aceea. :i `mi vine `n minte o
`nt]mplare de pe c]nd aveam 5-6 ani.
Mergeam cu bunicul cu c[ru\a la
c]mp. Nu mai ;tiu cum, dar din cauza
terenului plin de denivel[ri c[ru\a
noastr[ s-a r[sturnat ;i brusc ne-am
trezit to\i pe jos. N-am p[\it nimic din

fericire, `ns[ `mi amintesc c[ nu mi-a
fost fric[ deloc.

- Ce alte `nt]mpl[ri v[ vin
`n minte din vremea aceea?
Povesti\i-ne c]teva.

- ~mi amintesc verile c[lduroase
c]nd mergeam la sc[ldat. La orice ochi
de ap[ se adunau zeci de copii dornici
de b[l[ceal[. Neast]mp[rat Vind, `mi
pl[cea s[ le nec[jesc pe fete, m[ furi;am
prin lanurile de porumb ;i le furam
hainele l[sate pe mal. R]deam apoi cu
b[ie\ii ;i ne l[sam ruga\i s[ le `napoiem
hainele. Multe `nt]mpl[ri a; putea s[
v[ povestesc, dar oare mai au ele
farmec pentru genera\ia de azi?
Vorbim totu;i despre o alt[ lume. ~mi
amintesc c[ `n copil[ria ;i adolescen\a
mea s-au `nt]mplat ;i lucruri esen\iale,
cum ar V curentul electric care a ajuns
`n localitatea noastr[ sau primul pick-
up cu pl[ci la care ascultam muzic[
popular[.

- Despre prima zi de ;coal[
ce v[ aminti\i, cum a\i fost ca
elev?

- Prima zi de ;coal[ nu prea mi-o
amintesc. :tiu doar c[ `nv[\[toarea,
neast]mp[rat Vind, m[ b[tea mai
mereu ;i m[ punea `n fa\a clasei. La un
moment dat m-am prins singur c[
dac[ nu `ncetez voi deveni r[ul clasei,
a;a c[ din cel r[u m-am transformat
bun ca s[ nu mai primesc b[taie. Nu
pot spune c[ eram dintre cei mai buni
elevi, `ns[ nici dintre cei mai slabi. :ti\i
cum era pe atunci, p[rin\ii ne trimiteau
la lucru mai mult dec]t la ;coal[.

Primele 8 clase le-am urmat la Tur\ ;i
am multe amintiri din aceast[
perioad[. Cred c[ aveam ;i pe atunci
;i am ;i `n ziua de azi ceva ce m[
caracterizeaz[< eu tot timpul `mi doresc
ceva. Fac apoi `n a;a fel ca s[-mi
`ndeplinesc dorin\ele, iar la Vnal nu
uit s[ mul\umesc lui Dumnezeu c[ am
reu;it ;i cu ajutorul lui.

- Ajungem s[ ne povesti\i
cum v-a\i ales drumul `n
via\ă, meseria.

- A;a am ajuns s[ m[ fac ;ofer. Era
o meserie bun[, destul de b[noas[, apoi
a venit armata, apoi c[s[toria. Aveam
23 de ani, aveam drumul meu, casa
mea ;i am zis c[ e timpul s[ m[ `nsor.
Ana, viitoarea mea so\ie, locuia `n
vecini. Era o fat[ bun[ cu o familie
bine v[zut[ `n sat. Am f[cut nunt[ ;i
apoi r]nd pe r]nd au venit copiii.
Maria ;i Vasile, copiii mei, sunt copii
buni. Au crescut odat[ cu afacerile
noastre, `nv]\]nd pas cu pas de toate.
Am fost judecat de unii c[ `mi cresc
copiii prea autoritar, dar nu am vrut ca
ei s[ Ve doar ni;te copii de bani gata.
De mici au `nv[\at c[ trebuie s[ Ve
responsabili ;i c[ dac[ nu muncesc nu
pot avea tot ce `;i doresc. Pot s[ v[ mai
spun c[ de aproape trei luni sunt bunic
;i iat[ că am ajuns s[ simt aceast[
bucurie.

- Pute\i s[ ne spune\i dac[
`n via\a dumneavostr[ a fost
un moment de cotitur[, ceva
care v-a marcat ;i v-a
inGuen\at puternic?

- A; vorbi acum despre momentul
decembrie 1989, acea schimbare total[
a Rom]niei. Eu spun c[ `n 1990 ne-am
n[scut din nou. ~n acei ani trebuia s[
ne schimb[m ca oameni `n primul
r]nd, ca structur[, ca mentalitate ;i s[
`ncepem via\a de la `nceput.Cine nu a
f[cut asta a gre;it. Sigur c[ ;i eu aveam
deja 10-15 ani lucra\i pe care `i puteam
folosi ca experien\[ `n plus, de asta
aveam ;i ni;te bani aduna\i, un milion
;i ceva de lei ;i vreo 8 tone de p[linc[.
Restul drumului meu cred c[ este deja
cunoscut.

- Mul\i ar putea spune c[
ave\i sau pute\i avea tot ce
v-a\i dorit. Ce lucruri sunt
importante pentru
dumneavoastr[ `n via\[?

- Am c]teva lucruri care sunt
importante pentru mine, c]teva le-am
spus ;i mai `nainte< munc[, seriozitate,
respect. A; mai ad[uga verticalitate.
Toate aceste valori le aplic ;i `n rela\iile
de afaceri, dar ;i cu familia ;i prietenii
mei. Apoi familia este foarte
important[ pentru mine, numai a;a
`mpreun[ cu ei am reu;it ;i `mpreun[
cu ei m[ simt `mplinit. Aici vorbesc
de familia mea, dar ;i de familia mare
Unicarm, a;a cum `mi place mie s[ o
numesc. A;adar lucruri simple. :i mai
vreau s[ spun ceva< tot timpul ne place
s[ judec[m oamenii dup[ ce au fost
sau dup[ ce au devenit, eu am `nv[\at
multe de la mul\i, `ns[ am luat de la
Vecare doar ce am crezut c[ este bun.
Nu am modele, ;tiu c[ nimeni nu este
perfect ;i mai ;tiu c[ sunt oameni care
cad ;i oameni care se ridic[.

V. Shibata
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Grigore Popan s-a transferat
în Liga din ceruri

Parafraz]nd celebra pies[ de
teatru a lui Agustin Cuzzani,
“Centrul `nainta; a murit `n zori”,
jucat[ pe toate scenele celebre ale
lumii, fotbalistul Grigore
“Nyulu” Popan a murit `n zorii
zilei de s]mb[t[ 25 iulie. A murit
`ntr-un cumplit accident de
circula\ie petrecut `n Ungaria, la
c]\iva kilometri de grani\a cu
Rom]nia. A plecat dintre noi la
numai 34 de ani, regretat de toat[
lumea - familie, prieteni, colegi
de echip[, dar ;i de adversarii pe
care i-a avut de-a lungul anilor.

“Nyulu”, cum l-au numit prietenii,
dup[ stilul lui caracteristic de alergare,
n-a jucat pe marile arene de fotbal ale
lumii. Dar acolo unde a jucat, la Satu
Mare, Baia Mare, pe stadioanele din
Ungaria ;i Germania, a fost un atacant
temut, respectat de adversarii pe care i-
a avut. Un fotbalist cu un `nn[scut sim\
al golului. A plecat dintre noi la 34 de ani
un centru `nainta; cum pu\ini au existat
`n fotbalul s[tm[rean. Un atacant temut,
respectat de adversarii pe care i-a avut.

Prima lui echip[ a fost
CSS Satu Mare

Ca mul\i al\i fotbali;ti s[tm[reni, a
`nceput s[ practice acest sport `n
copil[rie, prima lui echip[ Vind CSS Satu
Mare, iar primul antrenor i-a fost Vasile
Varga. De la CSS a trecut la juniorii
Olimpiei, cu G. Kalina antrenor. Aici a
primit porecla de “Nyulu”, Vind coleg
de echip[, printre al\ii, cu Florin Fabian.
A continuat dup[ juniorat s[ joace fotbal.
Nu la echipe mari, dar faptul c[ a reu;it
s[ plece la o echip[ din Germania, chiar
;i de Liga a IV-a, denot[ c[ a avut calit[\i.

Mai `nt]i, dup[ juniorat, a fost
legitimat o vreme la Dacia Gr[niceri,
dup[ care a ajuns la Dinamo Satu Mare,
echipa poli\iei s[tm[rene `n '95. De aici
a ajuns `n Germania, la Bayern HoX (Liga
IV) ;i Sweinfurth (Liga III), unde a fost
golgeterul echipei. Cu aceast[ din urm[
echip[ a reu;it chiar s[ promoveze `n
Liga a II-a din Germania, performan\[

care nu este la `ndem]na oric[rui
fotbalist.

Dup[ periplul prin Germania s-a tras
mai aproape de cas[, `n Ungaria, unde a
evolut la Mateszalka ;i apoi la
Nyiregyhaza, ultima Vind o echip[
cunoscut[ din prima lig[ maghiar[. :i
aici, ca peste tot, a fost iubit de colegi ;i
s-a impus ca un veritabil atacant.

De la campionatul Ungariei nu i-a
trebuit dec]t s[ fac[ un pas la fotbalul
s[tm[rean, acolo unde s-a sim\it cel mai
bine. A jucat vreme de doi ani la Victoria
Carei, dus acolo de bunul lui prieten
Florin Fabian. Care, dup[ ce a ajuns
antrenor la FC Baia Mare, l-a luat cu el
la forma\ia maramure;ean[, care activa
`n Liga a II-a. A stat acolo p]n[ `n urm[
cu doi ani, c]nd s-a `ntors la Carei. Poate
obosit, poate uzat dup[ at]\ia ani de
fotbal `n care nu l-au ocolit accident[rile.
A;a c[ a acceptat s[ joace `n ultima vreme
pentru Turul Micula. Pentru care a

evoluat doar `n tur ;i la barajul de
promovare pentru Liga a III-a. :i, chiar
dac[ a jucat pu\in, a fost golgeterul
echipei ;i al Ligii a IV-a. Iar la baraj a
marcat golul care a dus echipa Turului
`n Liga a III-a.

Campion la Some;ul
cu echipa Informa\iei

La Carei Vind, “Nyulu” a acceptat
invita\ia noastr[ de a evolua pentru
echipa cotidianului “Informa\ia Zilei” `n
campionatul de fotbal pe teren redus de
la Some;ul. Evolu\iile lui au fost
remarcabile, iar golurile adev[rate
bijuterii. A fost cel mai bun ;i cert este
c[ a contribuit decisiv la c];tigarea de
c[tre Informa\ia Zilei, `n dou[ r]nduri,
a campionatului “Some;ul”. Iar pove;tile
lui de dup[ meci, la bere, au fost
savuroase.

Una peste alta, a;a cum se vede,
“Nyulu” Popan a fost un veritabil “globe-
trotter”. A jucat mult ;i la multe echipe.
Fire rebel[, cu o personalitate puternic[,
el nu accepta nedrept[\ile ;i ;tia s[ se
bat[ pentru o cauz[.

~n ultima vreme `l b[tea g]ndul s[ se
apuce de antrenorat. Motiv pentru care
a acceptat propunerea unei echipe de
Liga a IV-a din Ungaria de a o preg[ti ;i
a o ajuta s[ promoveze `ntr-un e;alon
superior. O hot[r]re care `n Vnal i-a fost
fatal[, accidentul `n care ;i-a pierdut
via\a petrec]ndu-se `n drum spre noua
lui echip[.

La Vnal nu ne r[m]ne dec]t s[
regret[m moartea celui care a fost un
excelent fotbalist, un camarad bun, un
om plin de via\[, plecat prematur dintre
noi. Cu siguran\[ `;i va g[si lini;tea `n
ceruri.

Adio Nyulu!

A murit regizorul
de teatru Peter Zadek

Văduva scriitorului rus Aleksandr
Soljeniţîn i-a spus premierului
Vladimir Putin că nu consideră necesar
ca “Arhipelagul Gulag”, una dintre cele
mai autentice descrieri ale ororii
sovietice, să Ve inclus pe lista
bibliograVilor obligatorii din şcolile
ruseşti, relatează “La Tercera”.

Înaintea comemorării unui an de
când scriitorul a murit, pe 3 august
2008, premierul Vladimir Putin a
primit-o, marţi, pe Natalia Soljeniţîn,
pentru a “discuta propagarea operei şi
studiul cărţilor scriitorului”. “Cred că
includerea în şcoli a celor trei volume
ale Arhipelagului Gulag şi
obligativitatea lecturii nu sunt realiste
şi pot duce la o reacţie de respingere în
rândul tinerilor”, spune Natalia

Soljeniţîn, care a anunţat că pregăteşte
o ediţie scurtă a tomului. Pentru a
stimula interesul noii generaţii pentru
istoria comunistă, mai potrivite sunt
introducerile şi prezentările, în şcoli,
care ar putea V urmate de lecturi
benevole, poate “ca cele de vară”,
continuă aceasta.

La rândul său, Putin, citat de “La
Tercera”, a menţionat că preferă
includerea în curriculum a nuvelei “O
zi din viaţa lui Ivan Denisovici”,
“Arhipelagul Gulag” urmând a V studiat
la clasele de proVl special. La întâlnire,
văduva disidentului rus i-a făcut în dar
lui Putin audio-book-uri, dar şi 11
volume semnate de scriitor< “Cred că
măcar în clădirea guvernului rus aceste
cărţi trebuie să existe”, a spus Natalia

Soljeniţîn. Romancier şi istoric rus,
Aleksandr Soljeniţîn este un nume de
referinţă pentru disidenţa rusă
comunistă. Arestat în 1945, pentru că
a scris o scrisoare critică la adresa lui
Stalin, a petrecut opt ani în închisoare
şi în lagăre de muncă forţată, apoi încă
trei ani în exil. Reabilitat în 1956, i s-a
permis să se stabilească la Riazan, unde
a devenit profesor de matematică şi a
început să scrie. Nuvela “O zi din viaţa
lui Ivan Denisovici”, publicată în 1962,
îi aduce notorietatea. Cărţile lui circulă
în samizdat sau sunt publicate în
Occident.

În 1970 este distins cu Premiul
Nobel pentru literatură, dar refuză să se
ducă la Stockholm să-l primească, de
teamă că nu i se va mai permite

revenirea în ţară. După apariţia
primului volum din “Arhipelagul
Gulag”, în 1973, este arestat, acuzat de
trădare şi exilat. Din 1975, Soljeniţîn se
stabileşte în Statele Unite, abia în 1990
recăpătându-şi cetăţenia rusă. În 2007,
Vladimir Putin, pe atunci preşedinte, i-
a acordat scriitorului Premiul de Stat al
Rusiei.

Intransigent critic al ororii
totalitariste, Soljeniţîn a murit în august
2008, nu înainte de a se împăca, istoric,
cu Putin< “Putin a primit moştenire o
ţară jefuită şi îngenuncheată, cu o
majoritate a populaţiei demoralizată şi
în mizerie. Iar el a început reconstrucţia
sa (...) pas cu pas, încet”, scria Soljeniţîn
în 2007, într-un album dedicat
preşedintelui de atunci al Rusiei.

Peter Zadek, unul dintre cei mai
reputaţi regizori de teatru ai Germaniei,
a decedat la vârsta de 83 de ani, într-un
spital din Hamburg, în noaptea de
miercuri spre joi, după o lungă suferinţă,
anunţă reprezentanţii teatrului Sankt
Pauli, citaţi de AFP.

“A decedat noaptea trecută într-un
spital din Hamburg”, a declarat biroul de
comunicare al teatrului Sankt Pauli, cu
care regizorul colaborase în repetate
rânduri.

De origine evreiască, Zadek a emigrat
în 1933, alături de părinţii săi, la Oxford,
în Marea Britanie, ca urmare a venirii la
putere a lui Hitler. S-a iniţiat în artele
spectacolului la Oxford, apoi a revenit în
Germania, în 1958. Interpretările sale la
piesele dramaturgului rus Anton Cehov
“Ivanov” şi “Pescăruşul” au devenit
legendare. Din 1985 în 1989 a condus
Teatrul German din Hamburg, Vind şi
membru al Ansamblului berlinez, din
1992 în 1994. A făcut şi numeroase Vlme
pentru televiziune.

Ultimul său spectacol a fost “Major
Barbara”, de George Bernard Shaw,
având premiera la Zurich (Elveţia), cu
trei actori celebri ai scenei germane, Julia
Jentsch, August Diehl şi Jutta Lampe, în
distribuţie.

V[duva lui Soljeni\în i-a d[ruit lui Putin
13 volume ale scriitorului disident

Fanii lui Michael Jackson
cer nominalizarea

starului la Premiul Nobel
pentru Pace

Fanii lui Michael Jackson cer
nominalizarea megastarului decedat pe
25 iunie la Premiul Nobel pentru Pace,
două petiţii în acest scop strângând peste
15.000 de semnături, potrivit cotidianului
britanic ]e Guardian. Fanii au postat
petiţiile pe Internet, în speranţa de a
încuraja oamenii să îl nominalizeze pe
regele muzicii pop pentru un premiu
Nobel postum. Prima petiţie a fost lansată
de admiratoarea norvegiană Ola
Hunnestad, în aprilie 2007, şi a câştigat mii
de voturi după decesul megastarului pe 25
iunie. A doua iniţiativă îi aparţine
studentei din Los Angeles Anneliese
Nichole Brown, care, în urmă cu două
săptămâni a redactat o scrisoare
comitetului pentru premiul Nobel.

“Mesajul lui Michael pentru
umanitate a fost întotdeauna înrădăcinat
în compasiune şi bunătate. A reuşit să se
dedice o viaţă întreagă oamenilor.
Trecând peste toate graniţele politice,
sociale şi economice, Michael Jackson a
răspândit constant un mesaj pozitiv de
unitate globală, tămăduire şi dragoste”,
scrie Brown în documentul care va ajunge
la membrii comitetului pentru premiul
Nobel.

Nominalizaţii pentru premiul Nobel
nu sunt selectaţi, însă, nici de comitetul
suedez, nici prin vot popular, ci de un
grup de oVciali internaţionali, profesori şi
foşti câştigători ai prestigioasei distincţii.



Alexandru |iproc I ;i-a manifestat nedumerirea fa\[ de faptul c[ Patriarhul Daniel nu i-a r[spuns scrisorii `nainte
prin luna aprilie a acestui an, prin care cerea sprijin `n a deveni rege al inven\iilor. LOCALE

M
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S[ r]dem de criz[
cu “regele inven\iilor”

Majestatea sa Alexandru
|iproc I, autointitulatul “rege al
inven\iilor”, neobosit bate pe la
cancelariile autorit[\ilor de la
Bucure;ti `n speran\a c[ ar putea
F ajutat s[ redreseze economia
rom]neasc[ prin multitudinea de
inven\ii pe care le are. Sau cel
pu\in a;a sus\ine el.

Dac[ `n urm[ cu mai mul\i ani
inven\ia sa “;traful cu pedale”, mijloc
de transport scos pe strad[ de c[tre
autorul inven\iei, a st]rnit curiozitatea
s[tm[renilor, alte ;i alte inven\ii au
urmat. Printre recentele n[scociri ale
lui Alexandru |iproc I am men\iona
lingura pentru must[cio;i ;i b[rbo;i,
dar ;i utilaje de prelucrare a solului
ac\ionate de energia apei.

Vrea s[ devin[ un rege
spiritual

Potrivit m[rturisirilor sale,
inventatorul, din bucuria credin\ei,
ajut[ ;i va ajuta oamenii. Oamenii
trebuie s[ aib[ `ncredere `ntr-un om
religios, cu fric[ de Dumnezeu, care ;i-
a sacriVcat o bun[ parte din via\[ `n
folosul semenilor. De ani de zile `;i
dore;te s[ devin[ un rege spiritual. El
consider[ c[ \ara este condus[ de
oameni care nu au darul tehnicii ;i nici
nu sunt interesa\i `n a redresa
economia. Inven\iile sale dac[ s-ar
aplica, spune Alexandru |iproc, ar
putea asigura mii de locuri de munc[

;i ar putea aduce beneVcii enorme.
Rom]nii ar putea deveni oameni
boga\i. Este convins c[ \[ri precum
Japonia ;i America s-au dezvoltat pe

seama inventivit[\ii ;i a inven\iilor ;i
prin munc[ mult[.

|[ranul de azi ar trebui s[
lucreze ap[s]nd pe buton

Agricultura viitorului este una
bazat[ pe tehnic[ modern[. Nu poate
lipsi computerul. |[ranul de azi ar
trebui s[ lucreze `n majoritatea
domeniilor ap[s]nd pe buton. Munca
Vzic[ poate V eliminat[. Tehnologiile
;i utilajele existente permit acest lucru.
Interlocutorul nostru a g]ndit deja
utilaje ;i sisteme de utilaje care pot
lucra ore la r]nd f[r[ s[ necesite
prezen\a omului `n c]mp, comanda
acestora Vind posibil[ prin satelit.
Folosirea a o serie de programe
performante poate scoate agricultura
din starea `n care se aW[. For\a de
munc[ necesar[ `n acest sector ar V
considerabil redus[ ;i eVcien\a ar spori.

Alexandru |iproc are solu\ii pentru
unele utilaje care ar putea folosi ca surs[
de energie bateriile solare. “Majestatea
Sa” are ;i solu\ii pentru iriga\ii. Apele
de munte ar putea V captate ;i apoi
realizat un sistem eVcient de distribu\ie.
La acest sistem ar putea V cuplate ;i
motoarele unor utilaje agricole ce ar
putea V ac\ionate cu ap[. Folosirea
acestor sisteme de ac\ionare a utilajelor
ar putea reduce foarte mult con-
sumurile de carburan\i. Interlocutorul
estimeaz[ c[ aproximativ 80% din
utilaje ar putea V ac\ionate prin for\a
apei ;i cu baterii solare. Noutatea ar
const[ `n protejarea resurselor

naturale. Consumul de motorin[ ar
sc[dea considerabil, poluarea s-ar
reduce, ar putea cre;te speran\a de via\[
a cet[\enilor.

De 29 de ani este un cioban
f[r[ turm[

De 29 de ani mediteaz[ pentru
modernizarea Rom]niei ;i pentru
asigurarea unui trai mai bun pe care `l
merit[ rom]nii. Nu ;i-a schimbat
g]ndurile ;i nici inten\iile. El se
consider[ principalul Apostol al
Domnului ;i vrea s[ devin[ rege. Se
simte ca un cioban bine preg[tit, dar
f[r[ turm[. Virtual este un rege f[r[
\ar[.

~n `ncheierea discu\iei noastre
Alexandru |iproc I ;i-a manifestat
nedumerirea fa\[ de faptul c[
Patriarhul Daniel nu i-a r[spuns
scrisorii `naintate prin luna aprilie a
acestui an, prin care cerea sprijin `n a
deveni rege al inven\iilor. Este cuprins
de dezam[gire ;i pentru c[ nu a avut
posibilitatea s[ discute cu Traian
B[sescu, chiar dac[ a avut mai multe
`ncerc[ri `n acest sens pentru a-;i
prezenta programul de inven\ii ;i
inova\ii care, potrivit opiniei sale, ar
putea scoate \ara din marasm.

Interlocutorul consider[ c[ nu ar
putea muri `mp[cat dac[ nu `;i va putea
pune `n aplicare planurile pe care le
are pentru scoaterea rom]nilor din
s[r[cia `n care tr[iesc. Revolu\ia tehnic[
poate reprezenta salvarea.

Ioan Ani\a;

S-a c[s[torit fiica
solistului Mihai Paparig[

Nun\ile reprezint[ `n general
momente de bucurie ;i prilej de reunire
a familiilor, a prietenilor ;i a colegilor, `n
special de breasl[. E veselie mare atunci
c]nd un asemenea eveniment are loc `n
familia unui artist. Faptul a fost dovedit
cu diverse ocazii. Despre un asemenea
eveniment v[ relat[m `n cele ce urmeaz[.

S[pt[m]na trecut[, `n familia
solistului de muzic[ popular[ rom]neasc[
;i ucrainean[ Mihai Paparig[ din Ardud,
a avut loc un eveniment de acest gen. Fiica
sa Simona s-a c[s[torit cu alesul inimii
sale Simion, alintat Simi. S-a scontat pe
un num[r restr]ns de invita\i, Vind
programat evenimentul ca unul ce
reune;te doar familia `n condi\ii de
austeritate. P[rea o nunt[ ca multe altele,
cu invita\i, muzic[ ;i petrecere pe cinste.
:i totu;i, contrar planurilor, nunta
tinerilor Simona ;i Simi a fost una cu

surprize. Da, cu surprize pl[cute.
~n vreme ce nunta era `n desf[;urare,

socrul mic, aWat la cel de al patrulea
eveniment de acest gen din familia sa, s-
a trezit cu oaspe\i dragi, dar neinvita\i. A
r[mas u;or contrariat, dar `n egal[ m[sur[
pl[cut surprins. La bucuria tinerilor
c[s[tori\i au \inut s[ Ve p[rta;e ;i solistele
de muzic[ popular[ Maria Tripon ;i
Malvina Madar Iederan. Lini;tea instalat[
la apari\ia acestor dou[ soliste p[rea s[
spun[ c[ totul \ine de o anume regie.
Momentul era unul surpriz[. A;a a ;i fost
- surpriz[ p]n[ ;i pentru gazde. Din acest
moment nunta s-a dovedit una special[,
precum a\i v[zut adesea la televizor. S-a
dovedit c[ arti;tii `ntre ei se mai respect[.

Noi ur[m tinerilor c[s[tori\i mult[
s[n[tate, fericire, copii mul\i ;i frumo;i ;i
cas[ de piatr[.

Coriolan A.

~n gr[dina Corneliei Pintea
cresc p[st[i de peste 60 cm

Adesea, natura se amuz[ ;i ne aduce
`n prim plan o serie de arbori `n special
care au forme din cele mai ciudate, pe
care nici cel mai bun sculptor n-ar reu;i
s[ le copieze. Nu stau departe de
ciud[\enii nici geneticienii care prin
munca lor ne re\in aten\ia. Nu de pu\ine
ori a\i v[zut probabil dovleci ;arpe, din
care tai o bucat[, dup[ care se
cicatrizeaz[ rana ;i cre;te mai departe.

Poate mai rar a\i v[zut p[st[i
comestibili care s[ aib[ lungime `ntre 50
;i 100 de centimetri. Cu asemenea
ciud[\enii pentru noi rom]nii ne-a
vizitat la redac\ie Cornelia Pintea, din
comuna Medie;u Aurit. ~n v]rst[ de 67
de ani, tani Cornelia a adus frumos
`mpachetat un “buchet” de p[st[i legat
cu o a\[ sub forma unui colac. D]nsa
vroia s[ ne arate nou[, dar ;i cititorilor
ziarului nostru, frumuse\ea de p[st[i.
A;a cum ne-a spus, `n prim[vara acestui
an a primit c]teva boabe de fasole. A
fost aten\ionat[ c[ vrejurile cresc mari,
iar p[st[ile sunt din acelea uria;e.
Pentru ca s[ Ve sigur[ c[ vrejurile de
fasole vor avea sus\inere suVcient[, `n
Vecare cuib a pus semin\e de Woarea-
soarelui din aceea ce are tulpina `nalt[
de p]n[ la 250-300 de centimetri.

S-a dovedit c[ a fost inspirat[.
Lacoma plant[ a `nceput s[ creasc[
incredibil de mare. Un par (arac)
obi;nuit nu `i era suVcient ca sus\in[tor.
Femeia ;i-a propus ca toate p[st[ile pe
care le are `n acest an s[ le lase s[ creasc[
;i s[ se coac[. Are deja solicit[ri

numeroase de semin\e de la vecine.
Sper[ ca peste un anume timp s[ poat[
spune c[ g[te;te o ciorb[ de p[st[i
folosind 10-15 p[st[i ;i nu un kilogram
sau mai mult, cum se vorbe;te acum.
P[st[ile pe care tanti Cornelia le-a adus
la redac\ie m[surau peste 65 de
centimetri, dar ne-a spus c[ a auzit c[
pot cre;te p]n[ la 100 de centimetri. Ea
a auzit c[ ar proveni din Fran\a ;i s-au
adaptat bine aici.

Ioan A.

Tinerii din Culciu au
luat drumul str[in[t[\ii

Din cauza situa\iei economice nu
prea bune din ultimul timp a \[rii noastre
tot mai mul\i rom]ni au ales s[
munceasc[ `n str[in[tate, pentru a-;i
putea face un rost, majoritatea Vind tineri.
Printre cei care lucreaz[ peste grani\ele
\[rii se g[sesc ;i c]\iva dintre locuitorii
comunei Culciu. Ce-i drept, nu sunt chiar
a;a de mul\i `n compara\ie cu cet[\enii
din unit[\ile administrative din zona
Oa;ului.

Din comuna Culciu au luat drumul
str[in[t[\ii aproximativ 20 de persoane,
majoritatea bine`n\eles tineri. Ace;tia
lucreaz[ `n Italia, Germania ;i Austria. Cu
banii c];tiga\i o parte dintre ace;ti
cet[\eni ;i-au construit case sau ;i-au
cump[rat în localit[\ile din care provin.

Ceilal\i tineri din comuna Culciu au
`ndeletniciri diverse, de la intelectuali
p]n[ la simpli muncitori. Lucreaz[ Ve la
Satu Mare, unde fac naveta, Ve `n
comun[. Unii s-au `ncumetat chiar s[ `;i
`nVin\eze ferme `n care cresc bovine, al\ii
se ocup[ cu Woricultura ;i legumicultura,
afaceri care se pare c[ sunt c]t de c]t
rentabile. C]t prive;te valoriVcarea
produselor, se face de regul[ `n pie\ele din
municipiul Satu Mare, `ntruc]t distan\a
nu este prea mare. Sunt de parcurs `n jur
de 15 kilometri.

H. Cadar

Una dintre problemele de care se
lovesc mul\i dintre tinerii din jude\ul
nostru este ;i cea a locurilor de munc[.
Este foarte greu mai ales acum, `n
aceste vremuri, s[ ai un serviciu. O
bun[ parte dintre tinerii din mediul
rural sunt oarecum nevoi\i s[ r[m]n[
acas[ ;i s[ se ocupe cu agricultura,
aceast[ ramur[ a economiei
asigur]ndu-le doar traiul de zi cu zi.
Unii mai pleac[ pentru a munci `n
str[in[tate.

~n comuna Andrid se pare c[
lucrurile stau altfel. Tinerii de aici au
reu;it s[ `;i g[seasc[ un loc de munc[.
Cei mai mul\i dintre ei lucreaz[ la
diverse Vrme din Carei, Satu Mare, iar
unii chiar `n jude\ul vecin `n Bihor, la
Valea lui Mihai. Faptul c[ au un
serviciu, o surs[ de venit, se observ[,
dup[ cum am aWat din surse demne de
luat `n seam[ din cadrul Prim[riei
comunei Andrid, `n ceea ce prive;te
plata impozitelor ;i a taxelor locale.
Lumea `;i achit[ la timp d[rile c[tre
stat. La sf]r;itul Vec[rui an, 95% dintre
cet[\enii comunei sunt la zi cu plata
taxelor.

R. Cernea

S[tenii din comuna
Andrid `;i pl[tesc la
timp d[rile c[tre stat

Domokos Alexandru, primarul
comunei Culciu



Marilyn Manson a declarat pe blogul lui că se va ocupa de to\i cei care vor mai face aVrma\ii defăimătoare despre el sau
forma\ia lui. “Vă provoc să mai scrie\i lucruri pe care nu ave\i curajul să mi le spune\i în fa\ă. Cu sau fără ajutorul fanilor
mei, vă voi a;tepta în fa\a casei voastre ;i o să văd atunci cât de mult crede\i în libertatea cuvântului.”VEDETE
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Nicole Scherzinger, motiv de scandal
între membrele Pussycat Dolls

La patru luni de când în presă a apărut
zvonul că LeAnn Rimes ;i-a în;elat
partenerul de via\ă cu colegul ei de pe
platourile de Vlmare, Eddie Cibrian,
cântărea\a ;i so\ul ei, Dean Sheremet, au
decis să se despartă. “Le ;i Dean s-au
despăr\it de ceva timp, dar continuă să
încerce să `;i salveze rela\ia”, a declarat un
apropiat al celor doi.

Cuplul s-a căsătorit în 2002, când
interpreta avea doar 19 ani. În august 2008,
cu ;ase luni înainte de aniversarea celor

;apte ani de căsnicie, cei doi au organizat
o petrecere pentru a arăta “cât de
binecuvânta\i” sunt.

:tirea că frumosul cuplu se desparte a
venit doar la câteva zile după ce so\ia lui
Cibrian, Brandi Glanville, a recunoscut că
ea ;i actorul s-au separat. “Eddie este în
primul rând un tată devotat ;i iubitor ;i
încercarea pe care el ;i Brandi o
experimentează are nevoie să Ve rezolvată
în particular, în beneVciul tuturor”, a
declarat reprezentantul starului.

Cibrian, 36 de ani, care se va alătura
echipei serialului “C.S.I. Miami” în această
toamnă, a negat vehement că ar V avut
vreo legătură extraconjugală cu Rimes,
partenera lui din “Northern Lights”. În
luna martie, un prieten al cântăre\ei ;i al
so\ului ei a conVrmat că perechea trece
printr-o perioadă de criză, dar a sus\inut
că nu Cibrian este cauza.

Casa cuplului din Nashville a fost deja
scoasă la vânzare pentru 7,45 milioane de
dolari.

Rockerul le declară război ziari;tilor
care vor scrie de rău despre el, după ce un
reporter american a spus că este un
"consumator paranoic de cocaină".

Marilyn Manson nu a stat prea mult
pe gânduri ;i a declarat pe blogul lui că se
va ocupa de to\i cei care vor mai face
aVrma\ii defăimătoare despre el sau
forma\ia lui. "Vă provoc să mai scrie\i
lucruri pe care nu ave\i curajul să mi le
spune\i în fa\ă. Cu sau fără ajutorul fanilor
mei, vă voi a;tepta în fa\a casei voastre ;i
o să văd atunci cât de mult crede\i în
libertatea cuvântului. Aceasta este o
amenin\are", a scris rockerul. În urmă cu
o lună, Manson mărturisea că nu se
droghează decât atunci când este fericit.

Conform revistei “Forbes”, c]nt[rea\a
de 21 de ani a cules anul trecut roadele
succesului ob\inut de cel de-al treilea
album al ei, “Good Girl Gone Bad” (ap[rut
`n vara lui 2007). Albumul a fost relansat
`n luna iunie a anului trecut ;i con\ine
c]teva piese noi ;i remixuri.

Tot anul trecut, artista s-a al[turat lui
Nas ;i Lupe Fiasco `n cadrul turneului
“Glow in the Dark” al lui Kanye West.
Cunoscut[ pentru stilul ei vestimentar
deosebit, Rihanna a `ncheiat ;i un contract
de publicitate cu Gucci, toamna trecut[.

Marilyn Manson
îi amenin\[ pe jurnali;ti cu moartea

LeAnn Rimes s-a desp[r\it de so\

ÎÎnnttrr--uunn  iinntteerrvviiuu  aaccoorrddaatt  ttaabbllooiidduulluuii  „„88ee  SSuunn””,,  KKiimmbbeerrllyy  WWyyaatttt,,
ccoommppoonneennttăă  aa  ffoorrmmaa\\iieeii,,  aa  ddeeccllaarraatt  ccăă  ffeetteellee  ssuunntt  nneemmuull\\uummiittee  ddee

ddeecciizziiaa  mmaannaaggeerriilloorr  ddee  aa  oo  ppuunnee  ppee  NNiiccoollee  îînn  lluummiinnaa  rree55eeccttooaarreelloorr..
““ÎÎnnttoottddeeaauunnaa  aatteenn\\iiaa  aa  ffoosstt  îînnddrreeppttaattăă  aassuupprraa  lluuii  NNiiccoollee  ;;ii  aacceesstt  lluuccrruu  nnee

ddeerraannjjeeaazzăă  uunneeoorrii..””  
KKiimmbbeerrllyy  aa  mmaaii  ddeeccllaarraatt<<  ““ÎÎnn  44eeccaarree  ccoonncceerrtt  ssaauu  vviiddeeoocclliipp  ppee  ccaarree  ll--aamm
rreeaalliizzaatt,,  NNiiccoollee  aa  ffoosstt  îînn  cceennttrruull  aatteenn\\iieeii..  NNiicciiooddaattăă  nnuu  aamm  aappăărruutt  îînn

vviiddeeoocclliippuurrii  aattââtt  ccââtt  mmii--aa;;  44  ddoorriitt..  OOaammeenniiii  nniiccii  nnuu  nnee  oobbsseerrvvăă,,
iiddeennttii44ccăă  PPuussssyyccaatt  DDoollllss  ccuu  nnuummeellee  lluuii  NNiiccoollee””,,  aa  mmaaii  ssppuuss  ccâânnttăărreeaa\\aa..    

Rihanna a c];tigat 
15 milioane de dolari `n 2008



Data excursiei este 8 august, plecarea Vind vineri spre s]mb[t[ noaptea. Pentru a participa la concursul care te
duce `n vizit[ la Sighi;oara, ai dou[ alternative< complet]nd talonul din acest num[r al ziarului, ori trimi\]nd un e-
mail cu datele tale personale. VACAN}E
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Damasc este cel mai vechi
ora; din lume

Oraşul Damasc are o vechime
de peste 4.000 ani. De-a lungul
timpului a fost cucerit de romani,
bizantini şi otomani, Find astăzi
un important centru economic,
cultural, comercial şi politic. Spre
deosebire de alte ora;e, cuceririle
nu l-au pus la p[m]nt, motiv
pentru care ;i ast[zi Damascul
este un important centru
economic, cultural, comercial ;i
politic, minune turistic[ ce nu
`nceteaz[ s[ uimeasc[.

De;i Damascul modern nu se
remarc[ printr-o arhitectur[ distinct[,
ora;ul vechi, `nconjurat de ziduri, ;i
Moscheea Umayyad, capodoper[ a artei
islamice, fac parte din patrimoniul
universal ;i nu trebuie ratate de niciun
turist dornic de cunoa;tere. Ora;ul `n
sine este o lume multicolor[, fascinant[
prin amalgamul de turi;ti, culturi ;i
civiliza\ii care se `nt]lnesc la por\ile
ora;ului.

Damascul de\ine o bog[\ie de situri
arheologice, dat]nd din mai multe
perioade istorice - este construit practic
`n straturi, vizibile pe alocuri.

Excava\iile de la Tell Ramad, care se
aW[ la marginea ora;ului, au demonstrat
c[ ora;ul ar V fost locuit `nc[ din anul
8.000 -10.000 `naintea lui Hristos.

Pia\a Souk este alt[ priveli;te
de admirat

Cu toate acestea, Damascul nu apare
ca ora; important p]n[ la sosirea
nomazilor semi\i provenind din
Mesopotamia. Ace;tia au construit
sistemul de distribu\ie a apei, prin canale
;i tunele care au maximizat eVcien\a
r]ului Barada. Aceast[ re\ea a fost
`mbun[t[\it[ ulterior de romani ;i de
Umayyazi, ;i formeaz[ `n prezent baza
sistemului de distribu\ie a apei din

Damascul vechi, Vind folosit f[r[
`ncetare.

Str[du\ele din vechiul ora; fac cu
ochiul turistului cu veleit[\i de
explorator, a;a c[ e bine ca doritorii s[-
;i rezerve timp suVcient la dispozi\ie
pentru hoin[real[. Pe marginea lor se
aW[ case venerabile ca v]rst[, iar
deasupra capetelor turi;tilor, de-o parte
;i de alta a str[du\elor, se aW[ balcoane
care aproape se unesc.

Incredibila pia\[ Souk din ora;ul
vechi, aglomerat[ ;i g[l[gioas[, este o
alt[ priveli;te numai bun[ de admirat ;i
fotograVat.

Mai este cunoscut ;i sub
numele de “Ora;ul
parfumat”

Bunuri de tot felul sunt puse `n
v]nzare de comercian\ii care concureaz[
viguros pentru aten\ia turi;tilor ;i

negociaz[ cu eventualii cump[r[tori. ~n
aer se `ntretaie mirosurile mirodeniilor,
m]nc[rurilor ;i tutunului de narghilea,
motiv pentru care Damascul mai este
cunoscut ;i sub numele de “Ora;ul
parfumat”. Cea mai important[ atrac\ie
a vechiului Damasc este totu;i Moscheea
Umayyad (scris[ uneori ;i Omayyad).
Ridicat[ `n anul 700 dup[ Hristos, este
al patrulea cel mai sf]nt loc al Islamului,
dup[ Mecca, Medina ;i Domul Pietrei.
Moscheea este cunoscut[ ;i pentru
imensa sal[ de rug[ciune, ale cărei podele
sunt acoperite cu covoare orientale
valoroase, dar ;i pentru mozaicurile
excep\ionale ;i curtea imens[. Odat[
intrat ̀ n aceast[ sal[, o emo\ie puternic[
;i de nedescris pune st[p]nire pe oricare
turist. Rugile celor prezen\i la ora de
rug[ciune, m[t[niile lor ̀ \i r[m]n ad]nc
`ntip[rite `n minte ;i suWet pentru mult
timp de la `ntoarcerea acas[.

Se spune c[ `n Moschee se aW[
depozitat ;i capul Sf]ntului Ioan

Botez[torul, profetul Yahia pentru
musulmani. Damascul se aW[ la 80 de
kilometri de Marea Mediteran[, `n
depresiunea Ghutah, la poalele
r[s[ritene ale mun\ilor Anti Liban, la
680 de metri deasupra nivelului m[rii. O
`ntreag[ descriere ar merita f[cut[ asupra
panoramelor cu marea care se z[re;te
splendid[ printre zidurile milenare ale
cet[\ilor Siriei.

Ora;ul are ;apte por\i, cele mai vechi
dat]nd din vremea romanilor, por\i care
sunt puncte importante pentru turi;ti.
Bab Touma ;i Bab Sharqi sunt, probabil,
cele mai vechi ;i mai faimoase por\i ale
ora;ului vechi. Damascul are o clim[
semi-arid[, iar verile sunt Verbin\i, cu
pu\in[ umiditate. Iernile sunt reci, cu
ploi ;i z[pezi. Principalul aeroport al
ora;ului se aW[ la o distan\[ de doar 20
de kilometri de centrul capitalei ;i are
leg[turi cu multe ora;e din Europa, Asia,
Africa ;i America de Sud.

O camer[ de hotel cost[
cel pu\in 40 de euro

Un zbor Bucure;ti-Damasc cost[ `n
jur de 200 de euro, spre exemplu. ~n
acela;i timp, o camer[ la un hotel de trei
stele `ncepe de la 40 de euro. Cele mai
bune luni pentru cei ce vor s[ vad[ ora;ul
sunt aprilie-mai, dar ;i cele de la
`nceputul toamnei, septembrie-
octombrie. Ar V bine s[ ave\i ̀ n buzunar
dolari americani, dar ;i euro sunt
accepta\i. Majoritatea hotelurilor ;i
restaurantelor bune accept[ plata cu
cardul, ceea ce v[ scute;te de o grij[. 

La Damasc toat[ lumea negociaz[.
Uneori marfa etalat[ de negustori `n
bazaruri o pute\i ob\ine chiar la jum[tate
din pre\ul cerut ini\ial. M[t[suri Vne,
\es[turi din l]n[, ca;mir, dar ;i
faimoasele covoare sunt suveniruri
numai bune de luat acas[. Piese de art[
ca statuete sau vase din diferite materiale
fac deliciul turi;tilor str[ini.

V. Shibata

Wuhua Hai, unul din
cele mai renumite
lacuri din lume

Peisajele naturale au fost mereu o
surs[ de `nc]ntare pentru suWetul ;i
trupul oamenilor. Un peisaj montan sau
unul marin care `\i taie r[suWarea sunt
adesea preferate ca destina\ii de vacan\[
de mul\i. Lini;tea ;i spectaculozitatea
acestor peisaje `\i ofer[ cu siguran\[ o
vacan\[ de neuitat. Nu ;tii despre ce
vorbim? Iat[ c]teva dintre cele mai
renumite lacuri din lume, pentru
frumuse\ea ;i unicitatea lor.

Una dintre destina\iile care sunt cu
siguran\[ de neuitat este grupul de lacuri
Plitvice din Croa\ia. Lacurile Plitvice
sunt 16 lacuri interconectate de cascade
spectaculoase, situate `ntr-un peisaj
p[duros, `ntr-o zon[ neatins[ de m]na
omului, populat[ cu ur;i, c[prioare ;i
specii de p[s[ri. Lacurile fac parte din
patrimoniul UNESCO, iar unicitatea lor
este dat[ de paleta minunat[ de culori
pe care o are apa - de la azur la verde,
gri sau albastru. Culorile se schimb[
constant, `n func\ie de cantitatea de
minerale ;i organisme din ap[ ;i de
unghiul razelor solare.

Wuhua Hai sau lacul celor cinci Wori
este o parte absolut superb[ a Parcului
Na\ional din China. Lacul nu este ad]nc
;i este renumit pentru numeroasele
culori ale apei, dar ;i pentru faptul c[
fundul apei este plin de trunchiuri de
copaci c[zute. Apa are o claritate at]t de
surpinz[toare `nc]t po\i vedea cu
u;urin\[ fundul lacului ;i trunchiurile de
copaci. Ba mai mult, culorile apei bat de
la g[lbui la verde ;i albastru, iar loca\ia
sa este la o altitudine de 2.472 de metri.

Laura Micovschi

Opt str[zi din Centrul
Istoric al Capitalei vor
fi destinate traficului

pietonal
Străzile Lipscani, Stavropoleos,

Băcănia, Hanul cu tei, Franceză, Blănari,
Pictor Tonitza şi Pătraşcu Vodă, din
Centrul Istoric al Bucureştiului, vor V
destinate exclusiv traVcului pietonal,
potrivit planului de dezvoltare a Capitalei
pentru 2009-2012, propus de primarul
general Sorin Oprescu. Pentru cei care vor
dori să ajungă în zonă, vor V amenajate 940
de locuri de parcare pe terenuri virane<
300 în zona străzii Sfânta Vineri, 140 în
zona străzii Căldăreni, 200 lângă
Gabroveni şi 300 în zona străzii Toma
Caragiu, după cum se precizează în acelaşi
plan. Primăria propune trei variante de
organizare şi gestionare a zonei Centrului
Istoric. Prima este aceea ca Primăria să Ve
singura implicată în managementul
operaţional, iar sectorul privat să opereze
zona pe baze comerciale, prin obligaţii
contractuale bine precizate. A doua
variantă  prevede ca Primăria să realizeze
managementul operaţional, în cooperare
cu sectorul privat. A treia posibilitate
avansată de edili vizează transformarea
unei direcţii din Primărie într-o societate
comercială având ca unic acţionar
Consiliul General al Municipiului
Bucureşti.

“Informa\ia Zilei” `\i ofer[ o excursie la Sighi;oara
~n aceast[ var[ “Informa\ia

Zilei” te duce `ntr-o super
excursie la Sighi;oara. Recent v-
am f[cut cunoscute regulile de
participare, acum e momentul s[
vorbim pu\in despre modul de
desf[;urare al excursiei.

Data excursiei este 8 august, plecarea
Vind vineri spre s]mb[t[ noaptea. Pentru
a participa la concursul care te duce `n
vizit[ la Sighi;oara, ai dou[ alternative<
complet]nd talonul din acest num[r al
ziarului ori trimi\]nd un e-mail cu datele
tale personale (nume, prenume, num[r
telefon, adresa din buletin ;i adresa de e-
mail), urm]nd ca noi s[ te anun\[m din
timp despre detaliile organizatorice.
Condi\iile au r[mas acelea;i< trebuie s[
ai v]rsta cuprins[ `ntre 14 ;i 20 de ani.

~n urm[toarele r]nduri `\i vom
prezenta a doua serie de atrac\ii turistice
ale Sighi;oarei, iar dac[ \i-am trezit
interesul `\i a;tept[m `nscrierea,
depun]nd talonul, ori electronic,
scriindu-ne un e-mail.

Centrul ora;ului medieval Sighi;oara
este listat din anul 1999 `n patrimoniul
cultural mondial UNESCO, Vind
protejat ca atare. Iat[ ;apte turnuri
magniVce, semniVcative ale cet[\ii, care

merit[ vizitate oric]nd.
Turnul Fierarilor a fost ridicat `n

anul 1631 pe o baz[ dreptunghiular[,
Vind o construc\ie masiv[ ;i scund[. Din
partea cet[\ii pare mic, ̀ ns[ v[zut dinspre
ora; are o imagine impun[toare. Scopul
construc\iei a fost ap[rarea Bisericii
M[n[stirii `n caz de asediu sau r[zboi.

Turnul Fr]nghierilor este unul din
cele mai vechi ediVcii ale cet[\ii, Vind
singurul turn locuit ;i `n prezent.
Construc\ia a fost ridicat[ pe vechile
ziduri ale cet[\ii ;i distrus `n anul 1241.
Actuala sa form[ exist[ din 1305 ;i este
printre pu\inele cl[diri salvate din
incendiul din 1676.

Turnul Cojocarilor
s-a construit `n anul 1350

Turnul M[celarilor este de
asemenea o construc\ie foarte veche, ce
dateaz[ din secolul XV. Rolul s[u a fost
ap[rarea cet[\ii din partea de vest. ~n fa\a
turnului a fost ridicat un bastion de pe
care artileria avea o arie larg[ de tragere.

Turnul Cojocarilor este situat foarte
aproape de cel al M[celarilor, Vind legat
de acesta prin poarta Torle. Turnul este
construit `n jurul anului 1350, `n acela;i
timp cu zidul cet[\ii. Incendiul din 1676

l-a distrus, `ns[ la scurt timp a fost
reconstruit. Arhitectura sa este modest[,
construit[ pe o baz[ p[trat[. Acestea sunt
doar c]teva din punctele turistice ale
cet[\ii, care ̀ mpreun[ cu cele prezentate
anterior, fac parte din istoria ora;ului-
cetate Sighi;oara.

Nu uita, `mpreun[ cu “Informa\ia
Zilei” le po\i vedea pe toate!

Gabriela Pu;ca;iu

Talon de concurs<
Concursul “Informa\ia Zilei te duce

`n excursie la Sighi;oara” ia start `n
momentul `n care decupezi acest talon,
`l completezi ;i te prezin\i cu el la redac\ia
noastr[ de pe str. Mircea cel B[tr]n nr.
15.

Excursia din data de 8 august are o
singur[ regul[< s[ ai v]rsta cuprins[ ̀ ntre
14 ;i 20 de ani.

Date necesare<
Nume ;i prenume<________________

Data na;terii<_____________________

Num[r telefon<____________________

Adresa de e-mail<__________________



De la prima menţionare documentară a satului Urziceni, acesta aparţine familiei Károlyi. Cunoscuţi în secolul al
XIII-lea drept “familia Olcsvai”, aceştia îşi schimbă numele abia un secol mai târziu, când aveau un domeniu relativ
important în comitatul Satu Mare. ISTORIE
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Urziceni. Valori istorice
;i arhitecturale

M

În cadrul proiectului
“Moştenire culturală ca factor de
legătură transfrontalieră”,
Fnanţat prin programul
România-Ungaria, Phare CBC
2006 (RO-2006/018-
446.01.01.02.04), Muzeul
Judeţean Satu Mare, împreună cu
Direcţia Muzeelor din judeţul
Szabolcs-Szatmar-Bereg a
elaborat o serie de ghiduri
culturale şi istorice. Acestea
valoriFcă cercetările complexe de
pe teritoriul localităţilor din zona
fostei mlaştini Ecedea, efectuate
de specialişti din România şi
Ungaria. În continuare, redăm
partea privind istoria şi valorile
arhitecturale inclusă în ghidul
comunei Urziceni, aGat sub tipar.
Colectivul de autori este format
din< Szőcs Péter Levente
(coordonator), Robert Gindele,
Diana Iegar, Liviu Marta, Németi
János, Sárándi Tamás şi Szilágyi
Levente.

În Evul Mediu, în apropierea
actualului Urziceni exista un alt sat,
numit Vada, a cărui existenţă este atestată
în izvoarele scrise încă din anul 1221.
Unul dintre cazurile aduse în acel an în
faţa Conventului de la Oradea pentru a
V supuse Judecăţii lui Dumnezeu era cel
al unei familii acuzate, locuitori în Vada,
că şi-a însuşit pe nedrept un pământ ce
aparţinea oamenilor cetăţii Satu Mare.
Puşi în faţa provocării de a purta Verul
roşu pentru a dovedi veridicitatea
acuzaţiei, aceştia au dat înapoi, preferând
să recunoască că învinuirea fusese
nedreaptă. Din documente ulterioare
aWăm că familia acuzată era chiar neamul
Kaplony, şi anume văduva şi Vii
comitelui Andrei, care deţineau deja o
parte consistentă a moşiei şi ale căror
familii descendente vor constitui
proprietarii statornici ai satelor Vada şi
Urziceni pe tot parcursul Evului Mediu.

În anul 1325, lângă satul Vada este
menţionat pentru prima dată un loc
numit Chalanus, care reprezenta pe
atunci doar un nume de hotar. Existenţa
certă a satului Urziceni este atestată însă
în documente abia începând cu anul
1431, în forma Chanalas. Pentru mult
timp s-a considerat că denumirea
Chalanuswada, întâlnită în documente
în cea de a doua parte a secolului al XIV-
lea, se referă tot la satul Urziceni, care
preluase şi numele aşezării mai vechi. În
ultimul timp, însă, devine din ce în ce
mai clar că denumirea compusă se referă
la o parte a satului Vada, şi anume cea
situată înspre Urziceni.

Mănăstirea din satul Căpleni,
cea mai important[ realizare

Legătura cea mai puternică dintre
cele două sate, în afara apropierii
geograVce, o constituie identitatea
proprietarilor, nobilii din neamul
Kaplony. Neamul de veche origine s-a
împărţit în mai multe ramuri încă de
timpuriu. O parte a membrilor neamului
îşi vor stabili rezidenţa în regiunea dintre
Crasna şi Someş, primele lor posesiuni
cunoscute, la începutul secolului al XIII-
lea, Vind Careiul şi Vada. Cea mai
importantă realizare timpurie a
neamului este mănăstirea din satul care
le-a luat numele, Căpleni. Familiile
descendente au preluat numele
posesiunilor lor principale< Károlyi (de
Carei), Vetési (de Vetiş), Csomaközi (de
Ciumeşti), Bagosi (de Boghiş) şi Vadai

(de Vada).
Pe parcursul existenţei satului Vada,

adică până la jumătatea secolului al XVI-
lea, acesta este mereu o aşezare de o
importanţă mai mare decât Urziceniul.
Cunoscut şi ca rezidenţă a lui Petru
Zonga (strămoşul familiei Vetési), Vada
are biserică atestată din anul 1322 şi are
dreptul de a ţine târg la începutul
secolului al XV-lea. În secolul al XVII-
lea satul are o soartă nefastă. Atacurile
tot mai dese ale turcilor sfârşesc prin a
distruge total aşezarea, care nu se mai
repopulează. De dispariţia satului Vada
a proVtat însă Urziceniul, a cărui
importanţă a crescut treptat.

De la prima menţionare
documentară a satului Urziceni, acesta
aparţine familiei Károlyi. Cunoscuţi în
secolul al XIII-lea drept “familia
Olcsvai”, aceştia îşi schimbă numele abia
un secol mai târziu, când aveau un
domeniu relativ important în comitatul
Satu Mare. Importanţa familiei creşte
considerabil pe parcursul veacurilor
următoare, aceştia ajungând să obţină
titlurile de baron (din 1609) şi conte (din
1712). Începând cu secolul al XVIII-lea,
conţii din familia Károlyi devin “stăpânii
absoluţi” ai comitatului şi unii dintre cei
mai înalţi demnitari ai ţării. 

La începutul secolului al
XVIII-lea mai locuiau
două-trei familii

În timpul revoltei conduse de
Francisc Rákóczi II, în ciuda implicării
familiei Károlyi, şi proprietăţile acesteia,
printre care Urziceniul, au fost pustiite
de incursiuni repetate ale armatelor care
asaltau cetatea Satu Mare. După o
descriere a epocii, în Urziceni mai
locuiau, la începutul secolului al XVIII-
lea, două-trei familii. Depopularea
accentuată a zonei a determinat măsuri
urgente ale familiei proprietare, cea mai
importantă Vind colonizarea şvabilor.
Primul val de colonişti ajunge în
Urziceni în anul 1712, Vind urmat de
alte etape de colonizare extinse pe

parcursul întregului secol al XVIII-lea. În
1730, la Urziceni locuiau deja 84 de
familii de şvabi. 

Ajutat de calitatea bună a
pământurilor agricole şi de însuşirea de
buni gospodari a coloniştilor, Urziceniul
devine un sat prosper, caracterizat în
secolul al XIX-lea drept unul dintre cele
mai ordonate, frumoase şi înWoritoare
sate ale comitatului. În perioada
modernă, satul este renumit pentru
crescătoria de cai care funcţiona aici. Se
creşteau în special cai de povară, însă
aceştia erau folosiţi şi pentru călărie,
chiar de către conţii din familia Károlyi.
În anul 1742, în sat existau nu mai puţin
de 299 de cai. În zilele noastre însă
această ocupaţie nu mai este practicată.

Biserica romano-catolică
“Înălţarea Sf. Cruci”, Urziceni. Prima
biserică construită după recolonizarea
satului a fost sVnţită în 1725, în 1751 a
fost lărgită, dar în 1832 a ars împreună
cu casa parohială. Despre aspectul vechii
biserici avem informaţii din pictura
dedicată Sf. Florian, în care este
reprezentată şi biserica arsă> a avut
sanctuar semicircular, singura navă era
luminată cu ferestre semicirculare,
primul etaj al turnului cu coroană simplă
era înzestrat cu trei ferestre, care există
şi azi. Pe lângă patronul pompierilor şi
biserica veche, sunt pictate şi persoanele
participante la stingerea incendiului, în
vestimentaţia perioadei respective. 

După incendiu biserica a fost
renovată, iar turnul a fost modiVcat în
1877, prin adăugarea unui etaj de plan
octogonal, unde este situat ceasul. În anii
1930 şi nava a fost lărgită. Din interiorul
bisericii, altarul realizat în stil clasic este
cel mai reuşit. Cornişa din partea
superioară a altarului este aşezată pe
patru coloane şi pilaştri cu caneluri şi cu
capiteluri corintice, iar în centru,
înconjurată de reprezentări de nori şi
raze de lumină, este situată monograma
IHS. În cele două colţuri, în mâinile celor
doi îngeraşi, se aWă uneltele Patimilor.
Pictura altarului reprezintă descoperirea
SVntei Cruci. Patriarhul Ierusalimului
ridică crucea regăsită, împărăteasa Elena

se roagă, iar un bolnav este tămăduit
după ce atinge crucea. Pe cele două părţi
ale tabernacolului realizat în stil clasic
sunt reprezentaţi doi apostoli şi doi
îngeri rugându-se.

Capela romano-catolică
“Sf. Ioan Nepomuk”

A fost construită din lemn în anul
1737, însă nici o jumătate de veac mai
târziu a fost refăcută din cărămidă. Anul
încheierii construcţiei, 1777, este
inscripţionat pe o placă din marmură
albă, situată pe faţada principală,
deasupra uşii. Are forma unei biserici de
mici dimensiuni, cu o navă şi un sanctuar
poligonal. Decoraţia faţadelor este
simplă, realizată doar cu ajutorul
cornişelor proeminente. Uşa şi cele două
ferestre sunt semicirculare în partea
superioară. Altarul este dedicat Sf. Ioan
Nepomuk.

Cimitirul satului Urziceni

adăposteşte o capelă construită mai
recent, având o navă de mici dimensiuni
şi un sanctuar încheiat cu o absidă
semicirculară. Intrarea se face printr-un
portic sprijinit pe coloane
supradimensionate, dintre care cele
laterale, de secţiune rectangulară,
formează cadrul căii de acces. Cele două
coloane interioare sunt cilindrice. În
partea superioară, porticul se continuă
printr-un turn rectangular cu un singur
nivel, având câte o fereastră pe Vecare
dintre faţade. Atât ferestrele turnului,
cât şi cele ale navei sunt semicirculare în
partea superioară. Interiorul este simplu,
cu masa de altar realizată din marmură.
Deasupra acesteia există o icoană
reprezentându-l pe Isus, Păstorul cel
Bun. De-a lungul aleii principale a
cimitirului sunt aliniate staţiile Calvariei,
sub forma unor construcţii semicirculare
în partea superioară, cu o nişă pentru
adăpostirea icoanelor. Tot în cimitir se
găseşte monumentul eroilor, realizat din
marmură albă şi neagră.

Coperta Ghidului comunei Urziceni, aWat sub tipar

Capela romano-catolică “Sf. Ioan Nepomuk” a fost construit[ din c[r[mid[
`n anul 1777

Amvonul bisericii romano-catolice “Înălţarea Sf. Cruci”. După incendiu biserica
a fost renovată



De altfel nu este prima dat[ c]nd dr. En[tescu prime;te recunoa;terea interna\ional[ pentru activitatea
laborioas[ pe care o desf[;oar[ `n domeniul cercet[rii, numele lui reg[sindu-se `n  numeroase who's who-uri
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Dr. Virgil En[tescu
face parte din cele

500 de genii 
ale secolului XXI 

Zilele trecute am avut ocazia
s[-l v[d pe dr. Virgil En[tescu
tr[ind o bucurie greu de descris ̀ n
cuvinte, oarecum ̀ mpletit[ cu un
sentiment de izb]nd[ ;i
mul\umire suGeteasc[. Nu apuc
bine s[ intru `n biroul lui de la
etajul sec\iei de Psihiatrie ;i
deodat[ m[ trezesc c[ domnul
doctor ̀ mi pune ̀ n fa\[ un vraf de
c[r\i pe care mi le recomand[ s[
le analizez cu aten\ie ;i s[-mi dau
cu p[rerea. 

~ncep s[ le r[sfoiesc, mai mult
m]nat[ de dorin\a de a deslu;i ceva din
micile secrete ale unui om care a avut
suVcient curaj ;i voin\[ s[ treac[ peste
multele obstacolele ce au stat `n drumul
recunoa;terii lui ca  valoare autentic[.
Sunt dou[ volume despre istoria
medicinei rom]ne;ti, iar al treilea e un
volum mare cu coperte negre ;i litere
aurii intitulat  “500 greatest geniuses of
the 21st century” editat de Institutul
BiograVc American. R[m]n cu privirea
a\intit[ pe ultima carte, o deschid cu
grij[, asemeni c[r\ilor sVnte, ;i ̀ i privesc
Vlele. Sunt foarte sub\iri, `ns[ cuprind
munca asidu[ a unor oameni care au
avut curajul s[ sparg[ barierele timpului,
s[ treac[ dincolo de ceea ce am putea
g]ndi noi ca oameni simpli cople;i\i de
fr[m]nt[rile cotidiene. 

Pe coperta II, ̀ ntr-un soi de ram[, st[
prins[ diploma cu numele doctorului
Virgil En[tescu, al[turi de un sigiliu
auriu ;i cifra 17. Nu mi-a fost greu s[
`n\eleg  c[ doctorul s[tm[rean se situeaz[
printre primii din capul listei, c[ i-a fost
recunoscut[ valoarea de om de ;tiin\[
Vind inclus printre cei 500 de “prooroci
ai ;tiin\ei” secolului XXI. De altfel nu
este prima dat[ c]nd dr. En[tescu
prime;te recunoa;terea interna\ional[
pentru activitatea laborioas[ pe care o
desf[;oar[ `n domeniul cercet[rii,
numele lui reg[sindu-se `n  numeroase
who's who-uri (cine e cine - n.r.). :i-
atunci mi s-a p[rut interesant de v[zut
care a fost motiva\ia sau motivele ce au
dus la selectarea doctorului En[tescu
`ntre cei 500 de vizionari ai lumii. 

- Care a fost drumul 
pe care l-a\i avut de parcurs
p]n[ la recunoa;terea
interna\ional[ pe plan
;tiin\iFc?

- Anul acesta se `mplinesc 45 de ani
de c]nd am terminat facultatea de
medicin[, dar tototdat[ sunt 45 de ani de
c]nd am dat admitere la electronic[. Sunt
45 de ani de c]nd am r[mas un an acas[
s[ `nv[\ ;i s[ pun bazele preg[tirii mele
matematice, informatice, cibernetice ;i
genetice. ~n acea perioad[ colegii, chiar
profesorii, inclusiv familia, nu ̀ n\elegeau
ce doresc s[ fac ;i inten\ia mea de a face
cibernetic[ medical[, de a analiza
informa\ional cauzele bolilor ;i
mijloacele de tratament constituiau cel
pu\in un lucru straniu, dac[ nu o
nebunie. Am avut suVcient[ voin\[ ̀ nc]t
s[ rezist tuturor apostrof[rilor,
ridiculiz[rilor ;i discu\iilor contradictorii
;i `n sf]r;it, `n momentul `n care am
intrat pe f[ga;ul psihiatriei, s[ pun `n
aplicare cuno;tin\ele dob]ndite. 

Pentru a oVcializa cercetarea pe care
o f[ceam a trebuit s[ apelez la cadrul
legal al unei teze de doctorat, pe care am
realizat-o la profesorul PamVl la Clinica
de Psihiatrie din Timi;oara, cea mai mare
somitate a psihiatriei din perioada
respectiv[. C]nd mi-am terminat teza,
profesorul PamVl mi-a atras aten\ia c[ la
noi `n \ar[ nu o s[ putem realiza o
comisie competent[ pentru a o putea
accepta ;i mi-a cerut ;i mi-a dat ideea
unei strategii extraordinare. S[ trimitem
rezumatul tezei ;i teza la congrese
interna\ionale ;i la foruri ;tiin\iVce
interna\ionale care o pot aprecia. 

Primii care au apreciat teza mea au
fost cei care au organizat prima dat[
Congresul Interna\ional de Cibernetic[
;i Sisteme ̀ n 1975 la Bucure;ti. Lucrarea
a fost deosebit de apreciat[ ;i a fost
tip[rit[ ̀ n New York la editura Springer
Bernard, absolut in extenso `n 1977.
Dac[ ciberneticienii acceptau direc\ia
mea de cercetare ;i o conVrmau, am avut
nevoie ;i de acceptul psihiatrilor ;i atunci
am trimis lucrarea la Congresul Mondial
de Psihiatrie din 1977 care s-a \inut `n
Hawaii la Honolulu. Reac\ia comitetului
;tiin\iVc a fost uluitoare pentru mine.
M-am trezit cu o telegram[ `n care se
speciVca nu numai c[ lucrarea mea a fost
acceptat[, dar eram invitat pe cheltuielile
congresului s[ m[ duc s[ conduc o
sec\iune de comunic[ri libere pentru un
anumit interval de timp, ceea ce era
imposibil `n anul 1977.

- Cum a\i r[spuns
invita\iei \in]nd cont de
`mprejur[rile acelor vremuri?

- Nu am mers, m-am scuzat vorbind
de cutremurul din '77 ;i de bolnavii
psihici mul\i care s-au acumulat dup[
cutremur. Faptul c[ americanii mi-au
acceptat lucrarea, mi-au recunoscut
valoarea ;i mi-au publicat lucrarea ̀ n '77
;i din  punct de vedere psihiatric venea
ca ̀ nc[ o conVrmare. ~n '76 la Congresul
Interna\ional de Cibernetic[ din
Germania m-am prezentat cu partea de
lucrare care viza comunicarea dintre
medic ;i bolnav. Aici lucrarea a reu;it s[
ia locul trei pe plan mondial, subliniez
c[ Institutul Politehnic din Japonia nu a
reu;it s[ ob\in[ dec]t locul IV. Deci m[
situam undeva `naintea japonezilor `n
momentul respectiv. ~n aceste condi\ii
orice comisie rom]neasc[ accepta s[-mi
dea titlul de doctor pe aceast[ lucrare ;i
m[ recuno;tea - “Comunicarea
extraverbal[ `n psihiatrie” (teza de
doctorat n.r.). Acest domeniu l-am tot
dezvoltat continuu. 

Dup[ sus\inerea tezei de doctorat m-
am trezit c[ `n \ar[ lumea nu `n\elege
informatica ;i mi-am pus un g]nd, o
ambi\ie, o dorin\[ - s[ fac speciali;tii din
Rom]nia s[ priceap[, s[ aib[ acces la
informatica medical[. Sprijinit atunci de
forurile locale, ;i aici trebuie s[ recunosc
c[ `n primul r]nd de Ioan Fori; (prim
secretar al Comitetului Jude\ean PCR,
Satu Mare n.r.), am reu;it s[ organizez
primul simpozion de informatic[
medical[ din Rom]nia, la Satu Mare, `n
1977, la care au fost 300 de participan\i.
A venit pre;edintele Academiei ;i a fost
o manifestare extraordinar[, deschiz]nd
seria congreselor de informatic[ pe care
din punct de vedere ;tiin\iVc le-am
condus o bun[ bucat[ de timp.

- Cine a fost mentorul
dumneavoastr[?

- Mentorii mei au fost la Academia
din Bucure;ti. Eu m-am format pe l]ng[
bucure;teni. Mergeam `n Vecare lun[ la
Academie, acolo era un cerc de VlosoVa
;i metodologia ;tiin\ei. L-a acest cerc le-
am cunoscut pe toate marile somit[\i<
pe Moisil, pe Noica, pe B[l[ceanu,
Nicolau,  pe Victor Sl[heanu. :i poate cel
mai important a fost b[tr]nul
academician :tefan Milcu, care mi-a dat
un sprijin formidabil. Ace;ti oameni care
erau mari somit[\i, to\i discutau de la
egal la egal cu noi cei tineri. Eu eram cel
mai t]n[r dintre ei.

- C]\i ani avea\i atunci?

- Eu aveam pe-atuncea 37 ani - 38 de
ani p]n[ la 40 de ani ;i ei erau to\i peste
60 de ani. :i l]ng[ ei m-am format. L]ng[
ace;ti colo;i ai g]ndirii ;tiin\iVce
rom]ne;ti. Deci, lunar m[ duceam acolo,
eram membru al acestui cerc. Ceea ce a
fost  foarte interesant este c[ `n 1972 a
fost prima mea recunoa;tere - a ceea ce
realizam - f[cut[ de academicianul
Moisil, de matematic[. Pentru c[ eu
atunci am `ncercat s[ fac un model de
g]ndire a diagnosticului `n spa\iu
endimensional, un model matematic
absolut nou pentru medicin[, ;i el mi-a
trimis foile de drum, clasa I, s[ particip
la un congres de matematic[ al Societ[\ii
de Matematic[ al Academiei care s-a
desf[;urat la Cluj cu aplica\ia
matematicii `n  medicin[, farmacie,
biologie ;i sociologie. Asta era `n '72. :i
m-a pus s[ conduc o sec\iune. Pentru
mine acest lucru a fost o mare surpriz[.
De altfel a fost prima recunoa;tere ;i
prima dat[ c]nd am prins curaj. Dar
faptul c[ un academician ca Moisil  m-
a stimulat, ;i apoi un profesor universitar
ca Victor Sl[heanu m-a felicitat, sau ca
profesorul academician Tiberiu Popovici
din Cluj, care m-a ̀ ncurajat, toate aceste
lucruri mi-au permis s[ `mi continuu
activitatea, s[ nu o `ntrerup. 

Dup[ simpozionul de informatic[ pe

care l-am organizat prima dat[ la Satu
Mare am primit un sprijin extraordinar
;i din partea Institutului Central de
Informatic[, de la academicianul
Dr[g[nescu. El mi-a trimis dot[ri, tot
felul de lucruri cu ajutorul c[rora mi-
am f[cut laboratorul de informatic[
medical[ `n Satu Mare. Ce a fost de
ne`n\eles pentru cei de aici. Cei din
industrie, au vrut s[-mi ia tehnica de
calcul pentru ei, pentru c[ era tehnica de
calcul de ultim[ or[, iar acad.
Dr[g[nescu care a fost invitat `n Satu
Mare a refuzat s[ le-o transmit[ spun]nd
“voi vre\i s[ utiliza\i aceast[ tehnic[
pentru ni;te lucruri curente, cotidiene,
pe c]nd ceea ce lucreaz[ dr. En[tescu
este inteligen\[ artiVcial[ ;i probabil c[
este singurul  din Rom]nia care aduce
contribu\ii originale din inteligen\a
artiVcial[ pe plan interna\ional”.

- Mai exist[ astfel de
preocup[ri `n ziua de azi?

- Ceea ce este foarte interesant - m-
a durut tare suWetul, m-am sim\it foarte
trist - c]nd s-a purtat discu\ia despre
robotica medical[. Noi `n 1977 ne-am
adus prima contribu\ie `n robotica
inteligent[ printr-o lucrare publicat[ la
editura Dacia, care de altfel a fost
prezentat[ `n cadrul lucr[rilor de la
congresle organizate `n Satu Mare,
modelul robo\ilor inteligen\i, industriali
copiind inteligen\a sugarului. Deci o
contribu\ie absolut rom]neasc[. P]n[
atunci nimeni nu s-a g]ndit. Ei, ;i-acum
l-am auzit pe dl. Irinel Popescu c[ nimeni
nu s-a g]ndit la robotica medical[. Asta
ce ̀ nseamn[? C[ ce s-a discutat ̀ n '77 de
noi era science-Vction. Nu-i adev[rat,
noi la vremea aceea ne g]ndisem,
publicasem lucr[ri ̀ n revista academic[,
am avut contribu\ii rom]ne;ti, originale,
despre care nimeni nu a vrut s[ publice
nimic, nimeni nu a vrut s[ le fac[
cunoscute ;i de aceea rom]nii n-au
niciodat[ nicio valoare pe plan
interna\ional.

Mihaela Ghi\[
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Dr. Virgil En[tescu se claseaz[ pe locul 17 `ntre geniile ;tiin\ei în catalogul
realizat de Institutul BiograVc American



~n anul 1943 se re`ntoarce `n Rom]nia iar P.S. Sa Fren\iu, episcopul Oradei, `l nume;te preot la :imleul Silvaniei
;i profesor la ;colile din localitate. Din 1946 administreaz[ Parohia Jurtelecul :imleului p]n[ ̀ n 1948, cu o ̀ ntrerupere
de 1 an petrecut la `nchisoare. RELIGIE
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P[rintele Alexandru Ra\iu,
un lupt[tor pentru drepturile

bisericii greco-catolice
P[rintele Alexandru Ra\iu, a

c[rui trecere la cele ve;nice s-a
`nt]mplat `n urm[ cu 7 ani, la 23
iulie 2002, se num[r[ printre acei
preo\i, episcopi, prela\i, adev[ra\i
“atle\i ai lui Cristos” pe care se
cuvine s[ nu-i uit[m niciodat[ ;i
care trebuie s[ Fe ni;te exemple
vii `n fa\a poporului credincios.
Preotul greco-catolic Eugen Radu
Sava i-a dedicat un material, din
al c[rui con\inut vom reda `n
continuare.

Sf]nta Scriptur[ ne ̀ nva\[ c[ “Pomul
dup[ roade se cunoa;te”. C]t de
adev[rate sunt cuvintele dac[ privim
roadele celor dou[ biserici “surori” `n
ultimii 50 de ani. Biserica Unit[ cu Roma
(greco-catolic[) prin jertfe inegalabile a
rezistat eroic, ie;ind `nving[toare,
`nt[rit[, `n timp de Biserica Ortodox[ a
plecat capul ca “sabia s[ n-o taie”. Dac[
biserica greco-catolic[, cea care este
numit[ Biserica Martir[, a rezistat
t[v[lugului ateisto-comunist, se
datoreaz[ `n primul r]nd conducerii ei
ierarhice care n-a acceptat compromisul
;i a rezistat pl[tind cu libertatea sau chiar
cu via\a ap[rarea Bisericii lui Cristos. 

P[rintele Alexandru Ra\iu nu a fost
str[in de experien\ele triste ale

`nchisorilor prin care a fost h[r\uit
`ncep]nd cu anul 1947. ~n sensul acesta
se eviden\iaz[ confesiunile sale din
publica\iile de mare valoare, mai ales din
binecunoscuta lucrare “Biserica Furat[“.

S-a n[scut ̀ n satul Scalp Level,
Pennsylvania

El a v[zut lumina zilei `ntr-un sat
numit Scalp Level, din statul american
Pennsylvania. Tat[l s[u, Grigore Ra\iu,
era originar din satul Mo\inu Mic, iar
mama sa, Elisabeta Chindri;, din
S]nmicl[u;. ~n acea localitate american[
s-au n[scut cei 4 feciori ai familiei Ra\iu<
Ioan, Grigore, Alexandru ;i Emilian.
Faptul c[ au revenit `n satul de ob]r;ie
al tat[lui lor, Mo\inu Mic, nu a fost
`nt]mpl[tor. Dorul dup[ p[m]ntul din
satul natal, dragostea de \ar[ - dat Vind
c[ dup[ 1918 unirea Transilvaniei cu \ara
era realizat[ - au fost c]teva cauze.

P[rintele Vasile Lucaciu Vind prezent
`n Statele Unite mai multe luni `n
preajma evenimentelor de la 1918, a
c[l[torit mult prin coloniile rom]ne;ti
de-acolo. Prin predici, prin discu\ii, i-a

`ndemnat pe mul\i compatrio\i s[ revin[
acas[. El s-a g]ndit atunci c[ acele
principii “egal[ `ndrept[\ire tuturor
confesiunilor din stat” ;i “nu dorim s[
devenim din persecuta\i persecutori”,
sus\inute la Alba Iulia `n 1918, se vor
respecta. Nu a fost s[ Ve a;a. Spiritul
reg[\ean, oriental, balcanic, s-a f[cut
resim\it din ce ̀ n ce mai mult ̀ n politica
Rom]niei moderne ;i `n aproape
`ntreaga societate rom]neasc[. ~n felul
acesta g]ndindu-se rom]nii ardeleni, au
revenit mul\i `n satele lor. Unora le-a
p[rut r[u apoi c[ s-au `ntors. Mi-aduc
aminte c[ prin satele noastre cei care au
fost `n America spuneau< “acolo dac[
lucrezi ai, aici ;i de lucrezi ;i de nu lucrezi
nu ai”. Cuvinte extrem de adev[rate ;i ̀ n
zilele de azi.

Convingerile religioase
;i le-a des[v]r;it `n anii
de preo\ie ;i `n cei de deten\ie

A;adar familia p[rintelui Ra\iu se
re`ntoarce acas[, munce;te p[m]ntul, iar
unul dintre cei 4 feciori se g]nde;te s[ se
`nscrie la teologie. Aceste convingeri spre
teologie le va des[v]r;i p[rintele
Alexandru prin parohiile pe care le-a
administrat `n cei peste 60 de ani de
preo\ie, dar mai ales `n anii grei de
deten\ie. La v]rsta de 5 ani vine `n

Rom]nia, urmeaz[ la Mo\inu Mic ;coala
primar[, apoi Liceul “Vasile Lucaciu” la
Carei. Se `nscrie la Academia Teologic[
din Oradea, unde urmeaz[ `n perioada
1935-1937 cei 2 ani de VlozoVe, dup[
care pleac[ la Roma unde `;i continu[
studiile la renumitul Institut din cetatea
etern[ “Propaganda Fide”. Ob\ine licen\a
`n 1941, Vind totodat[ hirotonit preot
de c[tre episcopul rus exilat Alexandru
EvreinoX al Moscovei. ~n continuare a
efectuat studiile pentru doctorat la
Universitatea Gregorian[ condus[ de
p[rin\ii iezui\i, specializ[ri orientale la
Institutul “Sf. Ioan Damaschinul” din
Roma.

~n anul 1943 se re`ntoarce `n
Rom]nia iar P.S. Sa Fren\iu, episcopul
Oradei, `l nume;te preot la :imleul
Silvaniei ;i profesor la ;colile din
localitate. Din 1946 administreaz[
Parohia Jurtelecul :imleului p]n[ `n
1948, cu o `ntrerupere de 1 an petrecut
la `nchisoare. La Oradea episcopul
Fren\iu l-a numit paroh la Biserica
Seminarului ;i a Parohiei Oradea -
Olosig. Aici preg[te;te suWete;te
parohienii `n toamna lui 1948 prin
rug[ciuni, predici, con;tientiz]ndu-i de

furtunile ce se vor r[sfr]nge asupra
bisericii greco-catolice. Duce o lupt[ de
rezisten\[, deviza Vindu-i< “Semnezi
trecerea la ortodoxie, semnezi
colaborarea cu Securitatea”, deoarece
deja Biserica Ortodox[ Rom]n[ era `n
m]inile comuni;tilor.

A fost `nchis timp de 16 ani,
dup[ care a ales calea Americii

A fost arestat ̀ n data de 29 octombrie
1948 pentru a doua oar[ f[r[
condamnare, timp de 16 ani trec]nd prin
15 `nchisori, p]n[ `n 1964 c]nd au fost
elibera\i de\inu\ii politici. Una dintre
`nchisorile prin care a trecut a fost cea de
la Sighet, unde erau `ncarcera\i cei mai
distin;i Vi ai neamului rom]nesc. Dup[
eliberarea sa din `nchisoare ;i p]n[ `n
1968 n-a fost angajat nic[ieri, tr[ind
al[turi de fra\ii ;i nepo\ii s[i la Mo\inu
Mic. Este apoi angajat ca profesor
suplinitor de limbi str[ine la Livada, apoi
la Liceul “Eminescu” din Satu Mare,
datorit[ lipsei de cadre didactice.

Pre;edintele Statelor Unite, Nixon,
aprob[ `n 1971 repatrierea tuturor
rom]nilor n[scu\i `n America. Printre
cei care au beneVciat de aceast[ m[sur[
a fost ;i p[rintele Ra\iu, al[turi de
p[rintele Pavel, ;i el n[scut `n America
din p[rin\i din Mo\inu Mic, ;i de al\ii.
P[rintele Ra\iu a administrat ̀ n America

timp de 20 de ani diferite parohii ale
ritului roman, deoarece parohii
rom]ne;ti nu erau vacante. A avut o
bogat[ activitate cultural[, na\ional[,
spiritual[, a colaborat la diferite
publica\ii de limb[ rom]n[ ;i englez[ ̀ n
Episcopia Romano-Catolic[ de Joliet, ̀ n
care ;i-a desf[;urat activitatea. N-a
`ncetat niciodat[ s[-;i iubeasc[ \ara,
neamul ;i biserica greco-catolic[,
demonstr]nd-o prin contribu\ii b[ne;ti
substan\iale< a cump[rat noua cas[
parohial[ greco-catolic[ din satul s[u
Mo\inu Mic, a contribuit substan\ial la
ediVcarea noii biserici greco-catolice din
Zal[u etc. La 7 ani de la trecerea sa la
Domnul, p[rintele Ra\iu este prezent
prin ce-a f[cut ;i prin ideile care le-a
propagat noilor genera\ii de preo\i.
Mo\inu Mic, oamenii de-aici, pot V
m]ndri de `nainta;ii lor, de mul\i preo\i
greco-catolici care s-au ridicat prin
munc[ ;i perseveren\[  din aceast[
comun[. Tinerele genera\ii ar trebui s[
Ve mai preocupate de adev[rata istorie
na\ional[. Numai ̀ n cazul bisericii greco-
catolice c]te lucruri r[m]n f[r[ a V
cunoscute... 

Pr. Eugen Radu Sava

Alexandru Ra\iu (a cincea persoan[ din r]ndul de sus), Episcopul dr. Valeriu Fren\iu (jos)

Scandalul legat de catedrala Sf. Iosif
din Bucureşti este concludent pentru
eşecul pe care autorităţile române nu
sunt pregătite să şi-l asume, într-o ţară
în care “corupţia instituţionalizată” a dus
la un masacru cultural, similar celui din
perioada comunistă, relatează,
vehement, “Le Monde”. Bucureşti,
supranumit  “micul Paris al Balcanilor”,
a fost deja desVgurat de megalomania
dictatorului comunist Nicolae Ceuşescu.
“Astăzi, oraşul e desVgurat a doua oară,
de capitalismul sălbatic”, scrie cotidianul
francez, care reface, cu migală, traseul
juridic al ridicării gigantului Cathedral
Plaza, dar şi jocurile de interese de pe
scena politică românească.

În poVda opoziţiei Bisericii Catolice,
lucrările la colosul de metal situat la nici
10 metri de lăcaşul de cult au fost
accelerate, după alegerea primarului
Adriean Videanu, succesorul în funcţie
al preşedintelui Traian Băsescu. 

Autorul articolului aminteşte că, deşi
Adriean Videanu, “ale cărui proiecte i-
au exasperat pe bucureşteni”, nu a mai
candidat pentru un mandat în 2008, el a
fost, “totuşi, numit ministru al
Economiei, câteva luni mai târziu”. După

o serie de procese, arhiepiscopia
Bucureştiului a pierdut procesul, pe 25
iunie, tribunalul acordând Millenium
Building Development dreptul irevocabil
de a continua lucrările.

Clădirea gigant, plasată în centrul
Capitalei, este o structură metalică înaltă
de 75 m, cu 19 etaje şi patru niveluri sub
sol. Pe 12 iulie, toate bisericile catolice
din România şi-au închis porţile,
invitându-şi credincioşii să participe la
o slujbă unică, la catedrala Sf. Iosif.
Această “mobilizare fără precedent de
după căderea regimului comunist,
contra rechinilor imobiliari care
ameninţă lăcaşul de cult” a beneVciat de
sprijinul Vaticanului, prin vocea
nunţiului apostolic în România,
Francisco Javier Lozano. “România este
o ţară foarte bogată, mai ales bogată în
săraci”, este citat în articol Înalt Prea
SVnţitul Mons. Dr. Ioan Robu,
Arhiepiscopul Mitropolit de Bucureşti.

Articolul din “Le Monde” face un
pas în plus şi situează cazul catedralei Sf.
Iosif într-un context politic mai amplu,
amintind de tensiunile din guvernul de
coaliţie şi de problemele din justiţia
românească.  

Scandalul legat de
catedrala Sf. Iosif din

Bucure;ti a ajuns `n Fran\a 

Comemorarea lui Nae
Antonescu la Terebe;ti

S-a împlinit recent un an de la
trecerea la cele veşnice a cărturarului
Nae Antonescu. Biblioteca din comuna
marelui dispărut a organizat o acţiune
comemorativă la locul de veci al
acestuia. Au participat la comemorare
primarul Gavril Dan Vinţ, viceprimarul
TeoVl Mădăras, numeroşi localnici,
îndeosebi mici cititori din Terebeşti,
însoţiţi de bibliotecara Monica

Czegenyi, suWetul întregii acţiuni.
S-au făcut scurte evocări din viaţa

şi activitatea cărturarului care a făcut ca
Terebeştiul să Ve considerat un pol al
revuisticii româneşti.  Întreaga
comunitate locală, la care se alătură tot
Sătmarul cultural, aprind o candelă,
prinos de recunoştinţă pentru cel care
a fost Nae Antonescu.

Viorel Câmpean

Patriarhul Daniel a
primit o ma;in[ demn[

de un ;ef de stat

Patriarhia Română a primit o
superlimuzină Audi A8 pentru
deplasările oVciale ale Patriarhului
Daniel, potrivit ziarului Gândul.

Preafericitul Părinte va avea la
dispoziţie una dintre cele mai luxoase

limuzine nemţeşti, o maşină care face
parte din Wota oVcială a mai multor
şeV de stat şi de guvern, printre care şi
a celor din Austria, Germania,
Argentina ;i nu `n ultimul r]nd
Portugalia.
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~n 1863, Ioan Darabanth a ctitorit
;coala confesional[ din Veti;

Anul acesta s[rb[torim bicentenarul na;terii celui ce a slujit 60 de ani
`n biserica satului

Este îndătinat ca sărbătoarea
Naşterii Maicii Domnului să
însemne pentru românii din
Vetiş, dar nu numai, cel mai
important praznic de peste an,
prilej de reunire a familiilor, de
primire a musaFrilor.
Bineînţeles că aproape
centenarul lăcaş românesc de
închinăciune (construit în 1911,
după cum se va vedea mai jos),
este în centrul evenimentelor,
deoarece festivităţile putem
spune că se deschid cu slujirea
sFntei liturghii. 

Întâmplarea face ca în acest an
praznicul Vetişului să Ve prefaţat de o
altă aniversare, deosebit de importantă
pentru istoria acestei localităţi atestate
documentar din 1238. Desigur, puţini
sunt cei care ştiu că în data de 1 august
se împlinesc 200 de ani de la naşterea
unui preot greco-catolic care a slujit în
parohia Vetiş mai mult de şase decenii.
Vom încerca în cele ce urmează să
marcăm frumoasa aniversare printr-
o succintă prezentare a biograVei
acestui preot cu care comunitatea
românilor vetişeni se poate spune că
a străbătut o bună parte din zbuciumatul
secol XIX.

Din neamul episcopului
Ignatie Darabant

Preotul greco-catolic Ioan
Darabanth s-a născut în 1 august 1809
la Nyir Abrányi (localitate aWată azi în
Ungaria, aproape de graniţa
sătmăreană), în familia preotului local
cu acelaşi nume ca al său, mamă Vindu-
i Maria Lazin. Se pare că tatăl făcea parte
din aceeaşi ramură a familiei Darabanth
cu episcopul greco-catolic de Oradea,
Ignatie Darabant. Strămoşii familiei
Darabanth fuseseră înnobilaţi în secolul
XVII, având căpătată diplomă pentru
eroismul dovedit în lupte de la principele
Mihail ApaV, în 16 aprilie 1666. Familia
mamei, Lazin, era de asemenea
nobiliară, vatra acestui neam aWându-se
dincolo de Someş, la Petea şi Atea,
localităţi înainte vreme cu majoritate
românească. Despre tatăl său ştim că
după ce a părăsit parohia unde se
născuse Vul său Ioan a funcţionat la
Portiţa, iar ultimii ani de preoţie i-a
dedicat slujirii românilor din Nanda (azi
Hurezu Mare), unde a şi repausat în
1839. Tot în familia lui Ioan Darabanth
sen. s-a născut o fată, Eudochia (1805-
1872, decedată tot la Vetiş), căsătorită cu
preotul Alexandru Csigy-Cighianu, cum
obişnuia să semneze, după 1848, slujitor
la Cărăşeu, Amaţi, Hurezu Mare şi
Soconzel.

Peste 6 decenii de slujire

Ioan Darabanth junior a absolvit
teologia la Ungvár. S-a căsătorit cu
Rachila Belme, născută la Vezendiu în
1812, aşijderea născută într-o familie de
mici nobili români. A fost hirotonit în
18 decembrie 1831. 

Activitatea preoţească îi este legată
de parohia Vetiş, unde a slujit din 1832,
deci de la debutul întru sacerdoţiu până
la săvârşirea din viaţă. A început
consemnarea în registre în limba
română din decembrie 1849, aidoma
celor mai mulţi parohi greco-catolici din
zonă, adică după liniştea şi libertatea
care a venit după sângeroasele
evenimente ale revoluţiei paşoptiste.
Printre funcţiile şi titlurile dobândite
de-a lungul vieţii, amintim că Ioan

Darabanth a fost canonic onorar din
1865, vice-arhidiacon, deci protopop al
Sătmarului, din 1853, inspector al
şcolilor confesionale din protopopiat,
asesor consistorial.

În anul 1879 a fost tentat a pleca într-
o parohie considerată mai bună, Leta
Mare (localitate aWată de asemenea azi
în Ungaria)> s-a întors însă repede la
Vetiş, unde adunase deja peste patru
decenii de slujire.

Din câte informaţii posedăm noi,
căsătoria lui Ioan Darabanth cu Rachila
Belme a dat naştere la trei fete< Terezia
(1832 - 1834), Maria (1834 -1848),
Veronica (1842-1843). După cum se
vede din puţinii ani pe care i-au trăit
cele trei odrasle, soţii Darabanth nu prea
au avut noroc la copii. De altfel, Ioan
Darabanth a rămas văduv încă din anul
1851.

Mijlocul secolului XIX a însemnat,
printre alte momente de deşteptare
naţională, şi acela de constituire de către
intelighenţia română, îndeobşte de către
tinerii “ştudenţi”, a societăţilor de
lectură. Ioan Darabanth a fost unul
dintre marii sprijinitori ai Societăţii de
lectură din Oradea. Numeroasele sale
donaţii i-au determinat pe membrii
societăţii să-l declare patron al acesteia,
alături de episcopul orădean Vasile
Erdelyi, revista “Familia” aducându-i
adesea elogii. În anul 1867 i se aduce
chiar “mulţumită publică”. 

Fără teama de a greşi se poate aVrma
că dezvoltarea literaturii şi limbii
române pe teritoriul Sătmarului se
datorează în bună măsură Societăţii de
lectură orădene. A fost un model pentru
ceea ce urma să facă Petru Bran> a
constituit un rezervor de iubitori de
cuvânt scris românesc, care
propovăduiau Cuvântul lui Dumnezeu,
dar şi dragostea de limba română în
părţile Sătmarului. Doi iluştri mentori ai
Societăţii au fost sătmărenii Dimitrie
Sfura şi Iustin PopVu. Mai puţin
cunoscutul, dar atât de importantul
mecenat al lui Ioan Darabanth vine să
se adauge contribuţiilor sătmărene la
bunul mers al Societăţii de lectură din
Oradea. MonograVa dedicată instituţiei
de istoricul orădean Viorel Faur,
încredinţată tiparului în 1978, subliniază
meritele sătmărenilor.

Ioan Darabanth a activat cu
consecvenţă şi în “Astra”. De asemenea,
în 1869 a militat pentru înVinţarea unei

Casine sătmărene, sub patronajul său.
S-a implicat şi în plan politic,
îndeosebi în alegerile din 1865
desfăşurate în cercul Cărăşeului.

În anul 1872 a avut loc la Satu Mare
prima adunare generală a Societăţii
pentru fond de teatru român în
Ardeal. Alexandru Roman şi Iosif
Vulcan, cei doi reprezentanţi, au fost
primiţi în gara Satu Mare de o mulţime
entuziastă, cuvântul de bun sosit Vind
rostit tocmai de către canonicul
onorar Ioan Darabanth.

Printre realizările în parohia Vetiş
amintim înălţarea unei frumoase case
parohiale în 1848 precum şi o şcoală
confesională, zidită în 1863. A rămas
în memoria credincioşilor ca un
vindecător prin rugăciuni al celor
bolnavi cu nervii.

A trecut la cele veşnice în 13 ianuarie
1894, după 62 de ani de slujire în
aceeaşi parohie, Vetiş. A fost condus
pe ultimul drum de preoţii din
vecinătate< Mihai Cinca, Antoniu
Popdan, Mihail Ciurdariu, Iosif
Popovici, Ioan Popovici, Ioan Szabo şi
urmaşul lui în parohie, Vasile Ladislau
Ardelean, care slujise alături de
repausat la Vetiş încă din 1890, în
calitate de capelan. Mormântul lui
Ioan Darabanth se aWă sub altarul

actualei biserici ortodoxe din Vetiş (un
nou lăcaş greco-catolic este în
construcţie), zidită în 1911, pe locul
bisericii de zid dinainte, ridicată în 1620
şi renovată în 1790, în care slujise peste
şase decenii şi eroul articolului nostru.
Lucru mai puţin ştiut este faptul că
biserica românească din Vetiş s-a ridicat
în 1911 cu ajutorul a 8.000 de coroane
de aur, precum şi a unei importante
cantităţi de lemn de construcţie primite
de parohul Vasile Ladislau Ardeleanu
(1863-1929) de la contele Tisza István,
a cărui rudă era.

Limbă, tradiţie, obiceiuri

După cum aVrmă realizatorul
monograVei localităţii Vetiş (lucrare
apărută anul trecut la editura “Napoca
Star” din Cluj-Napoca), pr. prof. dr. Ioan
M. Bota, presa vremii, în speţă “Gazeta
Transilvaniei”, îl acuza pe parohul Ioan
Darabanth că se număra printre preoţii
care, prin faptul de a V predicat
ungureşte, poporul şi-a uitat limba
maternă, româna. Trecând, Ve şi sumar,
în revistă istoricul locurilor din zonă,
referindu-ne aici în special la Vetiş, Oar
şi Boghiş, lucrurile nu sunt deloc simple,
Vind foarte nuanţate. Cum bine observa
un urmaş întru slujire la Vetiş al
părintelui Darabanth, pr. Petru Rusu,
într-un istoric al parohiei Vetiş realizat
în 1973< “populaţia română din Vetiş şi-
a însuşit doar limba maghiară, nu şi
credinţa şi obiceiurile”. Iar faptul că în
bună măsură şi populaţia maghiară
consideră sărbătoarea de Sfânta Mărie
Mică drept “ziua Vetişului” arată cum,
dacă o comunitate îşi însuşeşte limba
celeilalte, nici reciproca nu este exclusă!
Mai mult, este cu putinţă ca tradiţiile şi
obiceiurile să devină comune.

Realizările parohului Ioan
Darabanth în cei peste 60 de ani de
slujire la altarul românilor din Vetiş nu
pot V contestate. Păstrarea credinţei şi
obiceiurilor, implicit a naţionalităţii,
îndrumarea spirituală a parohienilor,
dărnicia lui întru ajutorarea tinerilor
români studioşi de la Oradea, implicarea
în atâtea acţiuni culturale şi politice
româneşti, sunt merite ale Vdelului
păstor spiritual care a fost Ioan
Darabanth, numele lui meritând a V
readus în actualitate în aceste zile
aniversare. 

Viorel Câmpean

Pictura lui Salvador Dali despre care
se spune că ar V primul portret făcut soţiei
sale, Gala, va V expusă, începând de joi,
de Fundaţia care poartă numele
pictorului, potrivit presei de specialitate.

Pictura realizată în ulei, numită
“Gala”, cu dimensiuni de 13,7/9,2
centimetri, va V expusă în cadrul unui
montaj special creat pentru această ocazie
de Pep Canaleta. Salvador Dali a
cunoscut-o pe Gala Éluard în 1929, când
aceasta era căsătorită cu poetul Paul
Éluard. După ce s-au cunoscut, Gala, pe
numele său adevărat Elena Ivanovna
Diakonova, a devenit soţia şi muza
pictorului, iar cei doi au fost nedespărţiţi
până în 1982, când aceasta a decedat. Dali
scrie în “Viaţa secretă a lui Salvador Dali”
(editura Est, 2003), că s-a îndrăgostit la
prima vedere de Gala. “Era destinată să
devină Grandiva mea (eroina unui roman
al lui W Jensen), victoria mea. Soţia mea”,
scria Dali.

În partea de jos a portretului este scris
“pour loliveta. Salvador Dali 1931”.
Oliveta este unul dintre numele de alint
pe care Dali le folosea pentru Gala. 

Pe baza unui portret fotograVc al
Galei, Dali a pictat mini-tabloul, un
portret detaliat, începând de la fumul de
ţigară şi până la simbolurile pe care le-a
folosit în picturile făcute între 1929 şi

1931< homarul, pasărea, scoicile, veveriţa
şi furnicile. Portretul este executat delicat,
iar datorită mărimii este considerat o
adevărată bijuterie.

Mini-portretul a fost achiziţionat de
Fundaţia Dali, miercuri, în urma unei
licitaţii a casei Sotheby, pentru 540.000 de
dolari.

Mini-portretul f[cut
de Dali so\iei sale
Gala a fost v]ndut

Charlize Theron va produce
un film despre drepturile

femeilor din Orientul Mijlociu

Actriţa Charlize ]eron va produce
un Vlm despre drepturile femeilor din
Orientul Mijlociu, intitulat “Florence
of Arabia”, în care va deţine şi rolul
principal, anunţă revista Variety.
Actriţa de origine sud-africană, în
vârstă de 34 de ani, a achiziţionat
drepturile de ecranizare asupra
romanului “Florence of Arabia”, scris
de Christopher Buckley, prin
intermediul casei sale de producţie
Denver and Delilah Films. Scenariul
Vlmului va V scris de Dean Craig.
“Florence of Arabia” va prezenta
povestea unei angajate a

Departamentului american de stat,
care se implică în lupta pentru
drepturile femeilor din Orientul
Mijlociu după ce o prietenă a sa,
căsătorită cu un prinţ arab, este
executată.

Charlize ]eron a mai lucrat ca
producător la Vlmele “Monster”
(realizat în 2003), “East of Havana”
(2006), “Sleepwalking” (2008) şi “]e
Burning Plain” (2008).

Actriţa a câştigat un Oscar, în 2003,
pentru rolul din drama “Monster”, în
care a avut-o parteneră pe Christina
Ricci.
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Jennifer Lopez – 
o zi de na;tere, trei petreceri

Chandler din serialul “Prietenii tăi”
a trebuit să urmeze un tratament
medical – injec\ii cu steroizi în mână -
după ce tendoanele i s-au umWat ;i a
început să aibă dureri din ce în ce mai
severe. Motivul? S-a jucat prea mult la
calculator.

Actorul a recunoscut că nu reu;e;te
să se dezlipească de monitorul
calculatorului ;i că petrece zile întregi,
de diminea\a până seara, jucându-se.
“Îmi place la nebunie să-mi petrec
timpul jucându-mă la calculator. Sunt
pasionat de jocurile video, iar printre
preferatele mele se numără Xbox360 ;i
Fallout 3. 

E adevărat că această pasiune mi-a
distrus mu;chii mâinii ;i tendoanele, a;a
încât a trebuit să fac injec\ii cu steroizi,
dar mi-e team[ că, imediat ce mă voi
recupera, o voi lua de la capăt”, spune
Perry.

Vineri, 24 iulie, vedeta a `nceput
cu s[rb[torirea celei de-a 40-a zi de
na;tere `mpreun[ cu so\ul ei, Marc
Anthony, ;i cu actorii din distribu\ia
Vmului "]e Back-Up Plan", chiar pe
platourile Vlmare. 

Actri\a a primit un tort ;i un buchet
de Wori.

Apoi, Jennifer a avut parte de dou[

petreceri-surpriz[ puse la cale de Marc.
Prima, desf[;urat[ vineri seara `ntr-
un hotel din New York, a fost o cin[
intim[ `mpreun[ cu familia. 

Cea de-a doua petrecere surpriz[,
denumit[ “O sear[ pentru Lola” (a;a
cum `i place lui Marc s[-i spun[ so\iei
sale), a avut loc s]mb[t[ seara, la
Edison Ballroom din New York.

Jennifer ;i-a f[cut apari\ia ̀ ntr-o rochie
vaporoas[ alb[ Roberto Cavalli ;i i s-
au umplut ochii de lacrimi c]nd a
cobor]t din ma;in[.

La aceast[ petrecere au participat
mama ;i sora ei, managerul Benny
Medina, precum ;i prietena ei cea mai
bun[, actri\a Leah Remini. 

Printre invita\i s-au mai aWat Ricky

Martin, Liza Minnelli, Alicia Keys,
Gayle King, juc[torul de baschet
Carlos Beltran ;i mogulul industriei
muzicale LA Reid.

Pentru acest eveniment traVcul de
pe strada 47 a fost `nchis, astfel `nc]t
toate vedetele s[ poat[ ajunge `n
siguran\[ la petrecere. 

Niciunul dintre invita\i nu a fost

l[sat s[ intre cu telefoane mobile,
aparate foto sau camere de luat vederi.
Vedetelor le-au fost “conVscate”
telefoanele la intrare.

Printre cei absen\i s-au num[rat
Tom Cruise ;i so\ia lui, Katie Holmes,
Will Smith ;i Jada Pinkett, Eva
Longoria ;i Tony Parker, precum ;i
Victoria Beckham ;i so\ul ei.

Cântăreţul ;i-a inaugurat, la
sfâr;itul săptămânii trecute, propriul
său teren de golf, conceput în
conformitate cu normele ecologiei
moderne, informează pagina web
accesshollywood.com. El a mărturisit
în timpul ceremoniei de inaugurare că
"nimeni nu este mai fericit dec]t mine
pentru faptul că acest teren a fost
amenajat".

Timberlake a dat lovitura de
începere la partida inaugurală
disputată pe acest teren de golf din
localitatea Mirimichi, din apropiere de
ora;ul Memphis, Tennessee. Artistul a
cheltuit 16 milioane de dolari pentru
renovarea ;i amenajarea acestui teren
conform normelor ecologice moderne.

Aproximativ 50 de spectatori au
asistat la această partidă inaugurală.
Justin Timberlake a jucat golf cu mama
sa, tatăl lui vitreg ;i o familie de prieteni
din Tennessee. El a mărturisit că ideea
achizi\ionării acestui teren i-a fost
sugerată de tatăl său, în 2007.

Justin Timberlake 
este proprietarul unui teren de golf ecologic

Matthew Perry
s-a `mboln[vit de la
jocurile pe calculator


