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P]n[ magia neagr[ e numit[ ;i “C[rarea st]ng[“,
cea alb[ mai e amintit[ ;i sub numele de “C[rarea
dreapt[“. Practican\ii magiei negre pl[tesc mereu o
datorie prea grea, deoarece ritualurile sunt folosite
`n scopuri personale. ~n schimb, magia alb[ este
sacr[, puterile ei Vind ale binelui.

Descoperiri arheologice din
comuna C[ua;

Comuna Căuaş este cunoscută ca una din zonele cu
descoperiri arheologice deosebite. Cele mai vechi urme de
locuire datează încă din epoca pietrei. Din această perioadă
au fost semnalate trei aşezări ale căror urme au fost
descoperite pe teritoriul comunei Ghenci. Două dintre aceste
situri se aWă în punctele numite Lutărie şi Ierul Körte, iar a
treia în apropierea zonei aWate la est de şoseaua spre Căuaş,
în apropierea unui canal. Urma unei alte aşezări din epoca
pietrei a fost descoperită şi în zona localităţii Hotoan, situată
pe terasa înaltă a Ierului.

Grupul NemEZ s-a format `n toamna anului 2007. La `nceput, membrii trupei f[ceau
naveta din trei ora;e pentru a se `nt]lni pentru repeti\ii. Acum toat[ trupa s-a stabilit la Sf]ntu
Gheorghe, unde Vecare ;i-a `ntregit via\a at]t din punct de vedere familial, c]t ;i profesional.
Forma\ia a fost invitat[ la Satu Mare pentru un recital `n cadrul Samfest Jazz, `n ziua 1. La
sf]r;itul concertului i-am prins pe cei 5 membri la cap[t de microfon pentru un interviu
detaliat privind stilul muzical pe care `l interpreteaz[, evolu\ia trupei ;i alte planuri.

NemEZ< “Facem muzic[ pentru a bucura
oamenii `ntr-o zi obi;nuit[“
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Ludovic Seucan s-a născut în 1 aprilie 1909 la
Valea Vinului, în familia lui Mihai Seucan şi a
Esterei Tăutu (născută la Terebeşti). Estera Tăutu
era sora monseniorului Aloisie L. Tăutu. Mihai
Seucan era originar din Botiz. În familia Seucan
aveau să se nască trei băieţi - Iuliu, Ludovic şi
Calmi - precum şi o fată, Angela. Iuliu a ajuns
aviator, după cel de-al doilea război mondial
refugiindu-se în Venezuela, unde a decedat la
vârsta de 94 de ani. PAGINA 3
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Am intrat pentru c]teva ceasuri bune `n lumea fantastic[ a arti;tilor, `nso\i\i de gazda Vasile Pop Negre;teanu

Ludovic Seucan, un motor al
culturii din Valea Vinului
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Negre;ti-Oa;, un loc
c[utat de arti;tii plastici

“Aveam o trup[ de prieteni cu care `mi petreceam mai
tot timpul. De obicei mergeam `n excursii cu bicicletele,
excursii care erau relativ lungi. Ne urcam pe biciclet[ ;i ne
duceam la O\eloaia, la C[line;ti. Apoi, pe toat[ perioada
liceului am organizat, tot cu prietenii mei, discotecile.
~n incinta liceului era o sal[, la subsol, pe
care noi am amenajat-o, am `mbr[cat-o
`n lumini ;i cu tot ce mai era nevoie. De
obicei aceste chefuri aveau loc la
sf]r;itul s[pt[m]nii.”

Dac[ despre festivit[\ile de la
starea civil[ am mai amintit,
suntem datori s[ revenim cu
am[nunte de la nunta \inut[ la
un restaurant select din Satu
Mare. Invita\ii au fost de la toate
partidele.

“Am tr[it o copil[rie mult mai frumoas[ ;i
mai relaxat[ dec]t pruncii din ziua de azi”
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Csehi Arpad a primit multe obiecte de
art[ ca dar de nunt[

G[zdui\i cu ospitalitate de Muzeul O;enesc
`n aer liber, cu sprijinul Prim[riei ;i Consiliului
Local din Negre;ti, sus\inu\i de Uniunea
Arti;tilor Plastici, Muzeul |[rii Oa;ului ;i
TVR Cultural, arti;tii au sosit `n tab[r[, `n 25
iulie sculptorii, iar pictorii c]teva zile mai
t]rziu.

Manifestarea intitulat[ “Form[, Culoare,
Timp” se claseaz[ ca una dintre cele mai bine
cotate din \ar[, la ea particip]nd de-a lungul
edi\iilor arti;ti dintre cei mai cunoscu\i.
Prezen\i vor V anul acesta ;i doi reputa\i critici
de art[, ;i anume Dr. Alexandra Ionescu Titu
;i Dr. Constantin Ionescu Prut. Deoarece

sculptorii au ales s[ lucreze `n piatr[, ei au dorit
s[ o fac[ chiar la o carier[ din Huta Certeze, `ntr-
un loc minunat. Purcedem `n cele ce urmeaz[ s[
v[ povestim despre arti;ti ;i lucr[rile lor, despre
lumea fantastic[ `n care am intrat pentru c]teva
ceasuri bune, `nso\i\i de gazda Vasile Pop
Negre;teanu.
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Rom]nia are cele mai
tari vr[jitoare din Europa

Valul de premii Informa\ia Zilei continu[!
Joac[ cu noi ;i po\i pleca la mare al[turi de
cineva drag. ~ncep]nd d azi, p]n[ `n 23 august
trimite-ne un e-mail la adresa
redactiasm@informatia-zilei.ro ;i spune-ne ce
`\i place cel mai mult `n suplimentul “Informa\ia
Zilei de Duminic[“, iar noi te premiem cu o
vacan\[ senza\ional[ la mare.

Informa\ia Zilei ;i Agen\ia de Turism
Aurora `\i ofer[ 7 zile ;i 6 nop\i la sora cea mic[
a Auror[i, Hotel Violeta din sta\iunea Jupiter.
A;adar, `n perioada 28 august - 3 septembrie po\i
V chiar tu cea sau cel care poate savura briza
m[rii ;i s[ petreac[ o vacan\[ de milioane `ntr-
una din cele mai magniVce sta\iuni de pe litoral.

A;tept[m e-mailurile tale cu urm[toarele
informa\ii< nume, prenume, data na;terii,
adresa, adresa de e-mail, num[rul de telefon ;i
r[spunsul la `ntrebarea “Ce `\i place cel mai
mult `n suplimentul nostru de duminic[?”.

~nscrierile `n concurs se fac p]n[ la data de
23 august, ora 12, urm]nd ca `n Informa\ia Zilei
din data de 24 august s[ aWi dac[ e;ti tu cel sau
cea care se va bucura de o vacan\[ la hotel
Violeta din sta\iunea Jupiter. Nu uita! Cu
Informa\ia Zilei c];tigi toat[ vara premii pe
placul t[u. Surprizele se \in lan\. Urm[re;te `n
Vecare zi Informa\ia Zilei ;i vei avea numai de
c];tigat!

Informa\ia Zilei `\i ofer[
o vacan\[ de 5 stele pe
litoralul M[rii Negre

Anul VII Nr. 349 Se distribuie `mpreun[ cu Informa\ia Zilei
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Luni Miercuri

Ministrul pentru IMM-uri,
Constantin Ni\ă, a declarat luni, la Vnalul
;edin\ei coali\iei, că PSD ;i PDL au
convenit, în contextul discu\iilor privind
Comisia de anchetă în cazul Elenei Udrea,
să se ab\ină de la atacuri reciproce sau
"comentarii răuvoitoare" în următoarea
perioadă.

Social-democratul Constantin Ni\ă a
sus\inut că ;edin\a Coali\iei a avut loc "într-
un cadru calm" ;i că cele două partide nu
s-au criticat reciproc, iar liderul PSD
Mircea Geoană a insistat asupra faptului
că "nu este în regulă ce s-a întâmplat în
ultima săptămână". El a adăugat că, totu;i,
"au fost discu\ii pro ;i contra în această
chestiune, dar problemele principale au
fost legate de criză". Ni\ă a apreciat că o
abordare tensionată între cele două partide
este contraproductivă pentru partide ;i
pentru \ară. "Din aceste motive, credem că
este mai ra\ional să ne vedem de treburile
\ării ;i mai pu\in de treburile existente
între partide, de orgoliile existente între
anumite persoane. Toată lumea este de
acord că trebuie să ne ab\inem de la
comentarii ", a spus social-democratul.

Liderii PDL ;i PSD au declarat, înainte
de ;edin\a coali\iei, că parteneriatul PSD-
PDL nu se va rupe, dar au continuat
replicile acide, Mircea Geoană sus\inând
că atacurile reciproce au pornit de la
"onoarea rănită a dnei Udrea", iar Vasile
Blaga replicând că liderul PSD are "idei
pu\ine dar Vxe".

Liderii PDL, în frunte cu premierul
Emil Boc, au aV;at aceea;i atitudine ca
social-democra\ii, subliniind la unison că
nu se pune problema ruperii coali\iei.
"Acest guvern ori face reforma de care are
nevoie \ara, ori pleacă acasă, altă
alternativă nu există", a precizat Emil Boc.
Discu\iile dintre PSD ;i PDL au privit ;i o
eventuală continuare a guvernării
împreună, după alegerile preziden\iale, cu
condi\ia ca PDL să nu mai Ve obedient fa\ă
de Traian Băsescu iar PSD "să slăbească
rela\ia cu PNL", au mai arătat surse
participante la dicu\ii.

Primarii de comune se pl]ng c[
parlamentarii nu-i ajut[

Mai mul\i primari de comune prezen\i
la Adunarea Generală a Asocia\iei

Comunelor din România s-au plâns că
banii ajung la sate în func\ie de clientela
politică ;i pe criterii stabilite de pre;edin\ii
de consilii jude\ene, iar primarii sunt buni
doar în campaniile electorale ale ;eVlor de
la centru. "Fondurile trec prin Vltrul
jude\ului, prin Vltrul pre;edintelui
Consiliului Jude\ean, ;i ajung la comune
numai pe criterii politice ;i în func\ie de
clientelă", a sus\inut Petre Dinei, primarul
comunei Belciugatele, din jude\ul Călăra;i,
la Mamaia, s-a desf[;urat Adunarea
Generală a Asocia\iei Comunelor din
România.Primarii s-au arătat nemul\umi\i
de politicienii de la centru ;i parlamentari
despre care au spus că îi folosesc doar
pentru a le aduce voturi în campaniile
electorale, după care îi critică ;i le spun că
sunt incapabili să contracteze fonduri
europene pentru dezvoltarea satelor. "Noi,
primarii, ducem în spate toate
promisiunile de;arte ale celor care sunt
mari politicieni ;i care au nevoie de noi în
campaniile electorale, dar care ne uită când
avem noi campanii electorale ;i care-;i bat
joc de noi. Atât suntem noi buni, primarii,
cât aducem voturi. După aceea, nu are
nimeni nevoie de noi, decât să ne arate că
suntem incapabili", a spus ;i primarul
Alexandru Drăgan din comuna Ta;ca,
jude\ul Neam\.

Peste 250 de primari au participat, în
perioada 2-9 august, la Mamaia, la
Adunării general[a Asocia\iei Comunelor
din România.

Mar\i

Comisia parlamentară de anchetă în
cazul ministrului Turismului, Elena
Udrea (PDL), ;i-a început, mar\i, prima
;edin\ă de la constituire, urmând să
stabilească persoanele care vor V audiate
de deputa\i ;i documentele pe care ace;tia
le vor solicita de la Ministerul Turismului.

Ministrul Turismului, Elena Udrea, a
declarat, luni seară, că va participa la
;edin\ele comisiei de anchetă în cazul în
care parlamentarii nu se vor lămuri din
datele postate pe site-ul ministerului ;i
vor solicita informa\ii pe care ea le-ar
putea pune la dispozi\ie. "Nu m-a invitat
nimeni la comisie. Eu sper ca, atunci când
mă duc, domnul Orban să Ve pregătit.
Dacă nu se pot lămuri din datele pe care
le avem puse pe site-ul ministerului, dacă
sunt informa\ii pe care eu pot să le pun la
dispozi\ie ;i nu angaja\ii ministerului,
sigur, voi merge", a declarat derutat[
Udrea. Pre;edintele Comisiei, Ludovic
Orban, a precizat, la Vnalul ;edin\ei, că
ministrul Turismului, Elena Udrea, va V
audiată, dacă se va considera necesar,

după ce membrii forului vor studia
documentele solicitate de la minister ;i
după audierea angaja\ilor Ministerului
Turismului care au fost implica\i în
evenimentele analizate de Comisie.

Boc aruncat în cursa
preziden\ială, dacă Băsescu
nu mai candidează

Secretarul general al PDL, Vasile
Blaga, a declarat mar\i, la Tg Mure;, că
forma\iunea sa are în vedere ;i posibila
intrare în cursa preziden\ială a
premierului Emil Boc, dacă Traian
Băsescu va renun\a să mai candideze.

"Domnul Boc este o variantă clară, la
o adică, dacă domnul pre;edinte nu va
candida. Pe toate analizele, indiferent cine
le face, domnul Boc este printre
primii patru la credibilitate”, a declarat
Blaga. Politicianul consideră, însă, că ;eful
statului nu va renun\a să candideze.

"Atunci când am constituit PDL am

scos din Programul politic acea precizare
prin care fostul PD îl sus\inea pe domnul
Băsescu la preziden\iale, la cererea
domniei sale, ;i am prevăzut un alt articol
că cel mai bine plasat ne va reprezenta.
Indiscutabil că cel mai bine plasat în
România este domnul Băsescu ;i eu cred
că va candida”, a arătat liderul democrat
liberal. Întrebat cum vede o posibilă
alian\ă anti-Băsescu, făcută de restul
forma\iunilor, Vasile Blaga a spus că nu o
vede viabilă. "Imposibilă. Cel pu\in din
toate declara\iile de până acum, dar via\a
politică românească e în mi;care. Eu ;tiu
doar trei forma\iuni puternice care ;i-au
desemnat candida\ii. Din acest punct de
vedere, după luna august vor trebui să
înceapă disputele între domniile lor,
pentru că până la urmă numai unul intră
în turul doi. Deocamdată este dolce
farniente, toate tunurile sunt pe Băsescu,
deocamdată \ine, dar, din septembrie,
intrăm în linie dreaptă. Trebuiesc strânse
semnături ;i intrăm ;i în campanie
electorală propriu-zisă”, a conchis Blaga.

Pre;edintele PSD ;i al Senatului,
Mircea Geoană, a declarat, miercuri, la
Sibiu, că degradarea situa\iei economice
va conduce la renegocierea acordului cu
FMI ;i Comisia Europeană ;i că actuala
schemă a Ministerului Finan\elor nu
permite utilizarea banilor din tran;a FMI
în economie. "Este evident că degradarea
situa\iei economice, va conduce la
renegocierea acordului cu FMI ;i Comisia
Europeană. Este evident că în aceste zile
se creează premisele, sau nu, pentru
ob\inerea celei de a doua tran;e de
împrumut din partea FMI ;i a CE, care în
condi\iile de scădere economică
dramatică devine indispensabilă pentru
asigurarea unui minim de stabilitate
bugetară ;i asigurarea de resurse pentru
pensii ;i salarii ;i buna func\ionare a
statului român", a spus Geoană.

Pre;edintele PSD a criticat politica
Vscal[ a Ministerului de Finan\e. El a
subliniat că va discuta joi cu
reprezentan\ii FMI asupra acordului de
împrumut sus\inând că schema
Ministerului Finan\elor de utilizare a
acestor fonduri nu permite dirijarea lor
către economia reală. "De fapt mi;căm
ace;ti bani între BNR ;i băncile comerciale
;i Ministerul Finan\elor. Nici un fel de
resursă disponibilizată, de bună credin\ă
de Banca Centrală, nu a ajuns în economia

reală. De fapt acesta a fost scopul principal
al contractarii acestui împrumut al FMI,
nu doar acoperirea deVcitului bugetar, ci
repornirea motorului de lichiditate către
economie', a explicat Geoană.

Tăriceanu scrie pe blog dup[
modelul N[stase

Fostul premier C[lin Popescu
Tăriceanu scrie pe blog dup[ modelul
fostului premier Adrian N[stase.
Guvernul Boc-Băsescu nu face decât să
ucidă economia privată prin ultimele sale
ac\iuni, sus\ine Tăriceanu, într-o nouă
postare pe blogul său. Liderul liberal
critică rolul dublu de "călău ;i maestru de
pompe funebre" pe care actualul Executiv
l-ar juca ;i cere cetă\enilor să sac\ioneze
la toamnă prin vot transformarea
"Salvatorului economiei române;ti în
Călăul acesteia".

"Ce ar trebui să se întâmple atunci
când "salvatorul" ucide victima?" se
întreabă Tăriceanu referindu-se la
ultimele măsuri adoptate de către
Guvernul Boc, în special la impozitul
forfetar ;i efectele sale. Deputatul PNL
face rapid un paralelism între situa\ia
guvernării ;i încercarea de reparare a unei
ma;ini într-un service.

Joi

Vineri

La Drobeta Turnu Severin a început,
vineri, primul Congres al Jurnali;tilor
Români de Pretutindeni, sub
genericul "Limbaj-Mesaj-Libertate". Prima
edi\ie a congresului este organizată, în
perioada 7-8 august 2009, de Forumul
Interna\ional al Jurnali;tilor Români, cu
sprijinul Departamentului pentru Rela\iile
cu Românii de Pretutindeni (DRRP) din
cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
Evenimentul are loc la Drobeta Turnu
Severin (România) ;i Kladovo (Serbia).

Potrivit MAE, la eveniment sunt
invita\i circa 100 de reprezentan\i ai
organismelor de presă românească din
\ară ;i din vecinătate (Republica Moldova,
Ucraina, Serbia, Ungaria, Bulgaria,

Republica Macedonia, Albania),
reprezentan\i ai Parlamentului,
Guvernului, oameni politici, diploma\i,
exper\i ;i reprezentan\i ai societă\ii civile
din România, urmărind identiVcarea unor
solu\ii pentru a face mai vizibilă presa
românească din jurul României. Prezent
la eveniment, pre;edintele Traian Băsescu
a declarat vineri că, din punctul său de
vedere, presa din România este liberă,
neexistând pârghii ale statului care să
îngrădească libertatea de exprimare, ;i că
pe de altă parte presa trebuie să-;i ia
libertate "atât cât vrea ea". "Referindu-ne
la libertatea presei, cred că este una din
principalele garan\ii pe care un sistem
politic trebuie să le dea", a spus Băsescu.

S]mb[t[

Premierul Boc a declarat, joi, că
Guvernul nu e limitat de Constitu\ie la
numărul de ini\iative privind asumarea
răspunderii, dorind să utilizeze această
procedură pentru adoptarea legii
salarizării unice în sistemul bugetar, legii
sistemului public de pensii ;i pachetului
de legi ale educa\iei. "Guvernul poate de
oricâte ori, Constitu\ia României permite
să-;i asume răspunderea. Nu există o
limită numerică a numărului de angajări
a răspunderii Guvernului pe proiecte de
legi", a sus\inut, la postul public de radio,
primul-ministru Emil Boc, inclusiv din
calitatea de profesor de drept
constitu\ional. Boc a arătat că
inten\ionează să propună asumarea

răspunderii Guvernului în privin\a legii
salarizării unice în sistemul bugetar, legii
sistemului public de pensii ;i pachetului
de legi ale educa\iei, pentru a nu întârzia
adoptarea lor până anul viitor.

"Nu avem practic altă modalitate
rapidă de adoptare decât mergând în fa\a
Parlamentului ;i spunând< «Ori se adoptă
legea, ori plecăm acasă»", a aVrmat Boc.

Premierul Emil Boc a convocat
pentru sâmbătă, de la ora 10.00, o ;edin\ă
extraordinară de Guvern pentru
discutarea proiectelor legii salarizării
unice în sistemul bugetar ;i legii privind
reforma sistemului de pensii ;i condi\iile
ca acestea s[ Ve adoptate p]n[ `n
octombrie.

Geoan[ critic[ politica fiscal[
a Ministerului Finan\elor

Elena Udrea este derutat[ `n fa\a comisiei de anchet[

~ncepe primul Congres al Jurnali;tilor
Români de Pretutindeni

Guvernul discut[ proiectele
legii salariz[rii unice ;i pensiilor

"Sunt nemul\umit de Coali\ia PSD
PD-L!" AVrma\ia a fost făcută de
pre;edintele Traian Băsescu, în cadrul
unei emisiuni, la postul public de
televiziune. :eful statului îi acuză pe liderii
celor două partide aWate la guvernare că
î;i pierd vremea cu comisia Udrea, în loc
să se ocupe de "o \ară muribundă".

"Partidele de la guvernare, în loc să
discute despre problemele importante,
discută despre comisia Elena Udrea. Este
ridicol. Cred că există un dram de
incon;tien\ă în Guvern. Pe cine vor să
aleagă pre;edinte, când cele două partide
î;i pierd vremea!? Nu cred că avem nevoie
să alegem pre;edinte peste o \ară
muribundă, ci avem nevoie să scăpăm de
criză", a spus pre;edintele Traian Băsescu.

Bugetarii vor 5 pl[ti\i
din `mprumuturi

Pre;edintele B[sescu a subliniat că
diminuarea numărului de agen\ii
guvernamentale trebuie să se facă \inând

cont de structurile corespondente celor
din statele UE, care trebuie păstrate,
;i eliminând agen\iile înVin\ate clientelar.

:eful statului a subliniat că, dacă nu
există voin\ă politică pentru ca aceste
reduceri să Ve făcute, salaria\ii de la stat
vor trebui să Ve plăti\i din împrumuturi.
"Dacă nu există voin\ă politică, îi vom
plăti din împrumuturi. :i cei care astăzi
pleacă în ;omaj din economie vor trebui
ca din taxele lor să plătim împrumuturile
înapoi ;i pentru ace;tia", a spus Băsescu.
"Avem împrumuturi pe care le luăm,
pentru că trebuie luate, dar trebuie să
ne diminuăm volumul de bani pe care îl
împrumutăm pentru a \ine un
aparat excesiv. ;i asta face orice
gospodar(..) Nu sunt deloc cinic, dar este
interesul ca societatea să facă fa\ă
acestei crize cu costuri cât mai mici", a
adăugat pre;edintele.

:eful statului a spus că orice criză
economică înseamnă costuri ;i că, dacă se
va trece criza cu costuri mai pu\ine
costuri, atunci se va reac\iona mai rapid
la revenirea la cre;terea economică.

B[sescu< Tr[im `ntr-o \ar[ muribund[

Liderii PSD ;i PDL au decis s[ nu se mai atace `n public
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Ludovic Seucan
a contribuit
la cre;terea
cultural[
a localit[\ii
Valea Vinului
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Anul acesta învăţământul
sătmărean a avut şi va mai avea
mai multe aniversări. Printre
acestea se numără şi centenarul
naşterii a doi dascăli renumiţi,
născuţi pe Valea Someşului,
împrejurimi în care şi-au şi
desfăşurat mare parte din
activitatea dăscălească. Ne
referim la Ludovic Seucan şi
Mihai Bălaj> întâmplarea face ca
ei să H fost colegi la Şcoala
Normală Greco-catolică din
Oradea.

Numele lui Mihai Bălaj, al cărui
destin a fost legat de Seini în special, cu
siguranţă că va V pomenit în 14
noiembrie, atunci când se vor împlini
cei 100 de ani de la naşterea dascălului
originar din Roşiori> recunoaşterea
meritelor de care are parte acesta la Seini
ar trebui să constituie un model pentru
noi, sătmărenii. Astăzi dorim să ne
oprim asupra biograVei lui Ludovic
Seucan. Nu am V putut reconstitui paşii
acestui vrednic dascăl fără ajutorul
demnului său urmaş, profesorul Mihai
Seucan, care ne-a pus cu dărnicie la
dispoziţie multe informaţii despre iubitul
său părinte.

Din neamul monseniorului
Aloisie L. Tăutu

Ludovic Seucan s-a născut în 1
aprilie 1909 la Valea Vinului, în familia
lui Mihai Seucan şi a Esterei Tăutu
(născută la Terebeşti). Estera Tăutu era
sora monseniorului Aloisie L. Tăutu.
Mihai Seucan era originar din Botiz. În
familia Seucan aveau să se nască trei
băieţi - Iuliu, Ludovic şi Calmi - precum
şi o fată, Angela. Iuliu a ajuns aviator,
după cel de-al doilea război mondial şi
instalarea puterii comuniste la noi în ţară
refugiindu-se în Venezuela, unde a
decedat la vârsta de 94 de ani. Calmi a
terminat teologia greco-catolică, dar în
condiţiile interzicerii Bisericii Unite în
1948 a fost nevoit să renunţe la preoţie,
absolvind ulterior Facultatea de
Psihologie-pedagogie la Oradea. A lucrat
multă vreme ca şef de cabinet
psihotehnic la Cluj-Napoca. Angela a
studiat doi ani la călugăriţe> nu s-a
căsătorit niciodată (este înmormântată
la Valea Vinului).

Imaginea care ilustrează articolul
nostru a fost realizată în 1916, într-un
studio sătmărean, şi îi reprezintă pe
Estera şi msg. Aloisie L. Tăutu,
înconjuraţi de cei trei băieţi ai familiei
Seucan> fotograVa fusese realizată cu
scopul de a-i potoli dorul de locurile şi
persoanele dragi lui Mihai Seucan, aWat
pe frontul primei conWagraţii mondiale.
Legătura familiei Seucan cu monseniorul
Aloisie Tăutu a fost foarte puternică,
Ludovic Seucan reuşind să îi facă două
vizite la Roma, în anii 1970 şi 1973, în
poVda numeroaselor obstacole întâlnite
în cale.

O frumoasă generaţie de
dascăli

Ludovic Seucan a absolvit Şcoala
normală de la Oradea în 1930, într-o
generaţie care îi număra printre alţii pe
Mihai Bălaj, Ioan Bretan, Emil Sfura. Din
corpul profesoral remarcăm numeroşi
sătmăreni, printre care directorul Cornel
Sabo, profesorii dr. Vasile Chirvai, Mihai
Silaghi-Sălăgeanu, Ambroziu Iluţiu ori
alţi cunoscuţi dascăli ai vremii, Vasile
Bolca, dr. Coriolan Tămâian. Dirigintele
clasei a fost profesorul Petre Fodor. Cu
colegul Mihai Bălaj avea să Ve o viaţă
prieten, dar şi competitor întru
săvârşirea binelui, corurile conduse cu
măiestrie de ei, Ludovic Seucan pe cel din
Cicârlău şi Mihai Bălaj pe cel din Seini,
înfruntându-se de nenumărate ori.

Uzanţa timpului a făcut ca la
absolvire elevii Şcolii Normale să
dobândească şi diploma de cantor. Din
comisia examinatoare au făcut parte
canonicul Grigore Pop în calitate de
preşedinte, directorul Şcolii Normale,
Corneliu Sabo, consătean cu Ludovic
Seucan, şi profesorul de cântări
bisericeşti şi tipic, Mihai Silaghi-
Sălăgeanu.

“Doina someşană”
Ludovic Seucan şi-a început

apostolatul dirijoral în localitatea natală,
unde a fondat Asociaţia corală “Doina
Someşană”, pe temelia vechiului cor
bisericesc. Se întâmpla acest lucru în
1930. În fruntea asociaţiei a realizat zeci
de piese corale prezentate cu succes la
concursurile judeţene organizate sub
egida “Lunei Sătmarului”.

În timp, asociaţia a fost dotată cu un
pian. Venirea la putere a comunismului
a dus la conVscarea pianului, sub
pretextul că trebuie “transferat” la casa
de cultură din reşedinţa de judeţ. În 1936
a fost premiat pentru iscusinţa sa
dirijorală, “Doina Someşană” obţinând
de asemenea premiul I.

Ludovic s-a căsătorit cu Maria
Bogdan, aşijderea localnică din Valea
Vinului, născută în 21 iunie 1921, în
familia lui Ioan Bogdan şi a Floarei
Văsuţiu. Ceremonia cununiei a fost
oVciată în 5 iulie 1937.

A activat la Valea Vinului până la
tristul moment al sfărâmării graniţelor
României Mari, Dictatul de la Viena,
când a fost nevoit să se refugieze. De
notat contribuţia sa pentru construirea
noului local al şcolii din Valea Vinului,
muncind Vzic alături de muncitori. Noul
sediu al şcolii a fost recepţionat, sVnţit şi
inaugurat în 1 mai 1940. Păcat că apoi
şcoala românească a fost exilată pentru
câţiva ani.

Refugiul
Şi în perioada refugiului,

concomitent cu activitatea dăscălească,
Ludovic Seucan a dirijat coruri la
Sintea Mare şi Bârsa. A avut parte de
împliniri pe plan familial în aceşti ani.
Astfel, în 1 aprilie 1941 s-a născut la
Bârsa Vul Mircea, pentru ca în 30

noiembrie 1943 să vadă lumina zilei la
Sintea Mare Vul Mihai Florian, care a
urmat şi el, aidoma tatălui său, cariera
didactică.

După întoarcerea din refugiu a
continuat activitatea la Valea Vinului,
până în 1948, când a ajuns învăţător la
Ardusat. Aici a avut o activitate
dirijorală scurtă, de aproximativ un an
de zile. Între 1 septembrie 1950 şi 31
ianuarie 1951 a fost încadrat ca
profesor suplinitor la clasele V-VII la
Şcoala din Pomi.

După aceşti ani petrecuţi la
Ardusat şi Pomi, Ludovic Seucan a
preluat corul din Cicârlău, în toamna
anului 1952. Şi aici a funcţionat vreme
de trei ani, distingându-se prin puterea
de a da formaţiei unitate şi forţă.
Formaţia a cutreierat satele din jur cu
programe artistice deosebit de
apreciate. Dintre realizările avute aici,
opinăm că la loc de cinste este faptul
că l-a descoperit pe viitorul mare
interpret de muzică populară Nicolae
Sabău.

A concertat la Ardusat, Valea
Vinului, Pomi, Şomcuta Mare etc.
Peste tot s-a distins ca un bun
organizator de coruri, Vind un om de
iniţiativă, caracterizat prin muncă
perseverentă. Priceperea în arta
dirijoratului a făcut să Ve chemat la
Sighetu Marmaţiei, pentru a preda
cursuri pentru dirijorii de coruri.

Aprecierile inspectorilor
Activitatea dăscălească i-a fost

apreciată de către iluştri conducători
ai învăţământului sătmărean interbelic
precum Dariu Pop, Iosif Nistor,
Ludovic Anderco, Anghel C. Vlăduţ.
Inspectorii apreciau faptul că
învăţătorul deţinea o frumoasă

bibliotecă personală, un muzeu al
clasei, albume geograVce şi istorice,
concluzionând, Ludovic Anderco spre
exemplu, că “acest învăţător are multă
bunăvoinţă faţă de şcoală”. Revizorul
şcolar Paul Benea (Cherecheş)
concluziona în raportul său făcut în
urma inspecţiei din 7 iunie 1934 că
“învăţătorul a muncit cu mult zel şi
are o ţinută potrivită şi prietenoasă faţă
de elevi”. A obţinut gradul didactic I
începând cu data de 1 aprilie 1937.

Valentin Băinţan, cel care a lăsat
pentru viitorime nemuritoare pagini
despre istoria corurilor din judeţele
Maramureş şi Satu Mare, scrie
frumoase rânduri despre Ludovic
Seucan. Cunoscând contextul politic în
care a trebuit să-şi împlinească destinul
dascălul Ludovic Seucan, se simte
faptul că au fost numeroase
neîmpliniri, cauzate tocmai de
opreliştile aduse de vitregia
vremurilor.

Noile condiţii politice în care a
ajuns România după cea de-a doua
conWagraţie mondială au impus noi
atitudini, noi metode de învăţământ,
alte limbi moderne au ajuns “la modă”.
Nu a scăpat nici Ludovic Seucan de
noile directive, astfel că în 1953, cu
caliVcativul “suVcient”, absolvă
cursurile populare de limba rusă,
certiVcatul de absolvire Vind eliberat
de Comisia Centrală a Învăţământului
Popular de Limba Rusă. Cât suWet
puneau bieţii dascăli români întru
familiarizarea cu noua limbă modernă
reiese şi din faptul că din cele trei
semestre Ludovic Seucan frecventase
doar în unul singur cursurile.

S-a implicat în construirea
căminelor culturale, atât din Cicârlău,
cât şi din Valea Vinului. În 18 iunie
1965, pe scena Teatrului de Stat din

Baia Mare, o trupă din Valea Vinului,
condusă de către Ludovic Seucan, a
prezentat spectacolul “Dragu mi-i să
cânt, să joc”. A funcţionat ca învăţător
în localitatea natală până în 1970.

A trecut la cele veşnice în
octombrie 1975, Vind înmormântat la
Valea Vinului. Iubita lui soţie avea să
rămână văduvă până în 1998, când
Dumnezeu a chemat-o acolo unde nu
mai este întristare, suspinare ci viaţă
veşnică.

Respectul
pentru trecut

Respectul pentru trecut,
conservarea memoriei iluştrilor
înaintaşi, au fost principii de la care
dascălul şi omul Ludovic Seucan nu s-
a abătut. A transmis învăţăturile sale
Vului Mihai, profesor de română-
franceză, cel care a organizat în casa
părintească din Valea Vinului muzeul
memorial “Aloisie L. Tăutu”, o
destinaţie din păcate prea puţin
cunoscută turismului cultural la
nivelul judeţului nostru ori, de ce nu,
chiar la nivel naţional.

Viaţa şi activitatea lui Ludovic
Seucan îndreptăţeşte situarea lui în
galeria personalităţilor care au văzut
lumina zilei la Valea Vinului, destinul
făcând să contribuie, atâta cât
vremurile au permis, la creşterea
culturală a localităţii de baştină. În ceea
ce priveşte istoria artei corale, Sătmarul
poate V mândru cu o altă nestemată.
Chiar dacă nu am reuşit să semnalăm
la ceasul aniversar centenarul naşterii
sale, recte 1 aprilie, omagierea lui este
şi acum binevenită.

Viorel Câmpean
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Cifrele se aliniaz[ o
dat[ la 1.000 de ani

Vineri, la ora 12,34 de minute şi 56
de secunde cifrele s-au aliniat în ordine
crescătoare - 1,2,3,4.5,6,7,8,9.

7 e cifra zilei, 8 a lunii şi 9 a anului.
A durat preţ de o secundă. Motiv
pentru astrologi şi pentru cei care cred
în numerologie să spună că cei veniţi
pe lume la această oră vor avea un
destin special. La fel şi cei care au luat
decizii importante Vx în acest moment.

S-a descoperit cea
mai veche hart[ din

Europa de Vest
Marcajele complexe au fost gravate

pe o piatră de mărimea unei mâini, în
urmă cu 13.660 de ani, cel mai
probabil de magdalenieni, oameni
care au trăit în paleoliticul superior şi
care au prezentat primele elemente de
cultură umană.

O echipă condusă de Pilar Utrilla,
de la Universitatea Zaragoza din
Spania, a descoperit roca în 1994, dar
le-a trebuit mai bine de 15 ani pentru
a descifra liniile trasate. Acestea par a
indica vârfurile unor munţi din
apropiere, precum şi râuri, iazuri şi o
regiune păduroasă. Există chiar şi
schiţă a unor animale, printre care o
căprioară, un cerb şi câteva capre
sălbatice.

"Toate aceste gravuri ar putea
reprezenta doar o schiţă sau o hartă
simplă a zonei din preajma peşterii.
Ar putea V planul pentru următoarea
vânătoare sau o poveste a unei
vânători care se petrecuse deja", a
aVrmat Utrilla în Journal of Human
Evolution. Alţi experţi nu sunt de
acord cu interpretarea hărţii. Jill Cook,
directorul Departamentului de
Preistorie de la British Museum, a
declarat că este o teorie curajoasă, dar
este puţin probabil ca vânătorii de
atunci să V avut nevoie de hărţi. "O
serie de linii deasupra conturului unui
animal nu este ceva neobişnuit pentru
acea perioadă. Nu le-am considerat
hărţi. Cunoştinţele lor despre mediul
înconjurător ar V făcut hărţile
neimportante".

O singură hartă mai veche a fost
descoperită în Europa, în orasul
Pavlov, din republica Cehă. Roca veche
de 25.000 de ani înfăţişează un munte,
un râu şi câteva văi ale regiunii.

Următoarea hartă ca vechime a
fost descoperită în Sippar, în sudul
Irakului, pe o bucată de lut. Aceasta
datează din 600 î.e.n şi este prima hartă
cunoscută a unui oraş, mai precis a
Babylonului.

S[rb[tori religioase `n
luna august

Luna aceasta calendarele
biserice;ti anun\[ trei s[rb[tori
mari< 6 august - “Schimbarea la
fa\[“, 15 august - “Adormirea
Maicii Domnului” - ;i 29 august
- “T[ierea Capului Sf. Ioan
Botez[torul”. De asemenea, `n
perioada 1-14 august are loc ;i
postul Adormirii Maicii
Domnului la ortodoc;i.

Iat[ c]teva r]nduri despre cele trei
mari s[rb[tori din aceast[ lun[, dup[
care importan\a postului din perioade
de s[rb[tori ;i postul de peste an.

Schimbarea la fa\[

Joi, 6 august, a fost marea
s[rb[toare a Schimb[rii la fa\[ a
Domnului Iisus Hristos, pe Muntele
Tabor, `n fa\a ucenicilor S[i< Petru, Ioan
;i Iacov. Evenimentul este relatat `n
Sf]nta Scriptur[ de evangheli;tii Matei,
Marcu ;i Luca, dar ;i de Petru `ntr-una
din epistole.

S[rb[toare numit[ ;i Pobrejenia
(nume dat s[rb[torii sub inWuen\a
slav[), Schimbarea la fa\[ este un
praznic `mp[r[tesc cu dat[ Vx[ `n
calendarul bisericesc. Fa\[ de alte
s[rb[tori biserice;ti, aceasta a ap[rut
mai t]rziu `n calendarul ortodox. ~n
documentele din secolul V, at]t `n
R[s[rit c]t ;i `n Apus, apar c]teva
men\iuni despre aceast[ s[rb[toare. ~n
secolul VII sVn\ii Cosma ;i Damian
au compus imnuri `n cinstea s[rb[torii.
~n acea perioad[, cultul ei era deja
generalizat `n biserica din R[s[rit. ~n
schimb, `n Apus, Schimbarea la fa\[
era s[rb[torit[ rar ;i izolat `n secolul
VII, cultul ei generaliz]ndu-se abia
c]nd Papa Calist III a hot[r]t ca ea s[
Ve o s[rb[toare de mul\umire fa\[ de
biruin\a o;tilor asupra turcilor la
Belgrad `n 1456.

S[rb[toarea `n biserici se manifest[
astfel< se aduc struguri ca prinoase, pe
care preo\ii `i binecuv]nteaz[, iar mai
apoi oamenii `i `mpart. La ru;i, `n
biseric[, exist[ obiceiul ca la aceast[
s[rb[toare s[ se fac[ pomeniri generale
ale mor\ilor ;i ale eroilor c[zu\i `n
timpul ap[r[rii patriei lor. 1-14 august
Vind perioada postului Adormirii
Maicii Domnului, `n ziua de 6 august
este dezlegare la pe;te.

Postul Adormirii Maicii
Domnului< 1-14 august

Anual, `nainte de s[rb[toarea
Adormirii Maicii Domnului, cre;tinii
ortodoc;i intr[ `n post timp de 14 zile
`n cinstea Prea SVntei N[sc[toare de
Dumnezeu, Fecioara Maria, Maica
Domnului.

Timp de 14 zile, cre;tinii postesc cu
trupul ;i cu suWetul, fa\[ de cre;tinii
catolici care postesc `ntr-o singur[ zi,
`n ajunul ultimei zile `nainte de
s[rb[toare< 14 august.

Acest post, la fel ca toate celelalte,
este r]nduit de Biseric[. Scopul lui este
aducerea aminte de virtu\ile alese ale
SVntei Fecioare ;i de postul cu care
`ns[;i Maica s-a preg[tit la adormirea
ve;nic[.

Acest post este necesar pentru a
cinsti ;i mai mult cele dou[ mari
praznice care cad `n aceast[ perioad[<
“Schimbarea la fa\[“ ;i “Adormriea
Maicii Domnului”.

Din cele patru posturi de lung[
durat[, acesta este cel mai nou.

Originea lui dateaz[, probabil, din
secolul V, c]nd cultul Maicii Domnului
a trecut la o dezvoltare mai mare ;i
c]nd aceast[ s[rb[toare a `nceput s[
primeasc[ o importan\[ tot mai mare.

~n primii ani, “Adormirea Maicii
Domnului” nu se s[rb[torea la fel peste
tot. Nici data, nici durata ;i nici felul
postirii nu coincideau. Unii posteau
c]te o singur[ zi (`n 4, 6 sau 8 august),
al\ii posteau toat[ luna august ;i `i
d[deau numele “postul lui August”,
erau ;i cre;tini care posteau `n
septembrie, `ns[ mereu se g[seau ;i
persoane care nu posteau deloc,
consider]nd c[ Adormirea Maicii
Domnului este o bucurie, deoarece
aceasta a trecut de la am[r[ciunea
p[m]nteasc[ la bucuria cereasc[ s[ stea
al[turi de Fiul ei.

Ortodoxia a uniformizat postul
propriu-zis abia `n secolul XII, c]nd la
sinodul local din Constantinopol s-a
hot[r]t ca postul s[ dureze 14 sau 15
zile, p]n[ la s[rb[toarea Adormirii (din
15 august).

Cum postim?

Seara de 31 iulie se las[ sec, iar dac[
31 cade pe miercuri ori vineri se las[
sec seara din ziua anterioar[ ;i postul
se prelunge;te p]n[ inclusiv `n ziua
s[rb[torii cu pricina. Dac[ ziua de 15
august cade pe miercuri ori vineri, se
face dezlegare la untdelemn.

Postul Adormirii Fecioarei Maria
este un post mai u;or dec]t al
Patruzecimii, `ns[ mai aspru dec]t al
Na;terii Domnului ;i al SVn\ilor
Apostoli.

Tipic acestui post este ajunarea
p]n[ `n ceasul 9 `n zilele de luni,

miercuri ;i vineri, respectiv consumul
de m]ncare uscat[> mar\i ;i joi se
consum[ legume Verte, f[r[
untdelemn, iar s]mb[ta ;i duminica
se face dezlegare la untdelemn ;i vin.
La data de 6 august, indiferent de ziua
`n care pic[, se face dezlegare la
untdelemn, pe;te ;i vin.

~n timpul acestui post, se citesc
zilnic `n bisericile m[n[stire;ti
paraclisele Maicii Domnului. Pentru
copiii cu v]rsta cuprins[ `ntre 7 ;i 12
ani ;i pentru credincio;ii de orice
v]rst[ care sunt cuprin;i de sl[biciune
;i suferin\e trupe;ti, se recomand[
acest post ca Vind obligatoriu.

Gabriela Pu;ca;iu

~n vreme de post cite;te aceste
rug[ciuni `n Vecare zi. Prima este cea
mai important[ rug[ciune< crezul sau
simbolul credin\ei, a doua este adresat[
icoanei Maicii Domnului, iar cea din
urm[ este rug[ciunea ce se recomand[
a V citit[ `n Vecare zi de post.

Crezul sau Simbolul credin\ei

Cred `ntru unul Dumnezeu, Tat[l
Ato\iitorul, F[c[torul cerului ;i al
p[m]ntului, al tuturor celor v[zute ;i
nev[zute.

:i `ntru unul Domn Iisus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu, Unul-N[scut,
Carele din Tat[l S-a n[scut mai `nainte
de to\i vecii.

Lumin[ din lumin[, Dumnezeu
adev[rat din Dumnezeu adev[rat,
n[scut nu f[cut< Cel de o Vin\[ cu Tat[l,
prin Carele toate s-au f[cut.

Carele pentru noi oamenii ;i
pentru a noastr[ m]ntuire S-a pogor]t
din ceruri ;i S-a `ntrupat de la Duhul
Sf]nt ;i din Maria Fecioara, ;i S-a f[cut
om.

:i S-a r[stignit pentru noi `n zilele
lui Pon\iu Pilat ;i a p[timit ;i S-a
`ngropat.

:i a `nviat a treia zi, dup[ Scripturi.
:i S-a suit la ceruri ;i ;ade de-a

dreapta Tat[lui.
:i iar[;i va s[ vin[ cu slav[, s[

judece vii ;i mor\ii, a C[rui ~mp[r[\ie
nu va avea sf]r;it.

:i `ntru Duhul Sf]nt, Domnul de
via\[ f[c[torul, Carele de la Tat[l
purcede, Cela ce `mpreun[ cu Tat[l ;i
cu Vul este `nchinat ;i sl[vit, Carele a
gr[it prin prooroci.

~ntru una, sf]nta, soborniceasc[ ;i
apostoleasc[ Biseric[.
M[rturisesc un Botez, `ntru iertarea
p[catelor.

A;tept `nvierea mor\ilor.
:i via\a veacului ce va s[ Ve. Amin

Rug[ c[tre icoana Maicii
Domnului

N[sc[toare de Dumnezeu, ceea ce
e;ti izvorul milei, `nvrednice;te-ne ;i
pe noi milostivirii tale. Caut[ spre
robul t[u cel p[c[tos. Arat[-\i puterea,
ca `ntotdeauna. C[ci n[d[jduind `ntru
tine `\i strig[m, cum oarec]nd \i-a
strigat Gavriil, mai-marele voievod al
celor f[r[ de trup< Bucur[-te!

Rug[ciune care se cite;te `n
Hecare post

Dumnezeul nostru, n[dejdea
tuturor marginilor p[m]ntului ;i a
celor ce sunt pe mare departe, Cel ce
mai `nainte ai tocmit, prin Legea Ta
cea Veche ;i cea Nou[, aceste zile de
post, la care ne-ai `nvrednicit s[
ajungem acum, pe Tine Te l[ud[m ;i
|ie ne rug[m< `nt[re;te-ne cu puterea
Ta, ca s[ ne nevoim `ntru ele cu
s]rguin\[, spre m[rirea numelui T[u
celui sf]nt ;i spre iertarea p[catelor
noastre, spre omor]rea patimilor ;i
biruin\a asupra p[catului, ca `mpreun[
cu Tine r[stignindu-ne ;i `ngrop]ndu-
ne, s[ ne ridic[m din faptele cele
moarte ;i s[ petrecem cu bun[ pl[cere
`naintea Ta `ntru toate zilele vie\ii
noastre. C[ |ie se cuvine a ne milui ;i
a ne m]ntui pe noi, Hristoase-
Dumnezeule, ;i |ie slav[ `n[l\[m,
`mpreun[ ;i Celui f[r[ de `nceput al
T[u P[rinte, ;i Preasf]ntului ;i bunului
;i de via\[ f[c[torului T[u Duh, acum
;i pururea ;i `n vecii vecilor. Amin.

G.P.

Rug[ciuni `n
vremea postului
Sfintei Marii
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Descoperiri arheologice din comuna C[ua;
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În cadrul proiectului
“Moştenire culturală ca factor de
legătură transfrontalieră”,
Hnanţat 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
valoriHcă cercetările complexe
efectuate de specialişti din
România şi Ungaria. În
continuare, redăm partea privind
descoperirile arheologice inclusă
în ghidul comunei Căuaş, aIat
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.

Din punct de vedere hidrograVc,
microzona Căuaşului este caracterizată
de existenţa mai multor pârâuri, cursuri
de ape în direcţia sud sau sud-vest care
se unesc în cursul principal al Ierului.
Foarte probabil că în vechime zona era
una mlăştinoasă, cu o cumpănă a apelor
nu foarte clar delimitată, situată spre râul
Crasna.

Cele mai vechi descoperiri
dateaz[ din epoca pietrei

Comuna Căuaş este cunoscută ca
una din zonele cu descoperiri
arheologice deosebite. Cele mai vechi
urme de locuire datează încă din epoca
pietrei. Din această perioadă au fost
semnalate trei aşezări ale căror urme au
fost descoperite pe teritoriul comunei
Ghenci. Două dintre aceste situri se aWă
în punctele numite Lutărie şi Ierul Körte,
iar a treia în apropierea zonei aWată la est
de şoseaua spre Căuaş, în apropierea
unui canal. Urma unei alte aşezări din
epoca pietrei a fost descoperită şi în zona
localităţii Hotoan, situată pe terasa înaltă
a Ierului. Aceste aşezări au evoluat de-a
lungul unor perioade cuprinse în
intervalul mileniilor VI–V î.Hr., aşezarea
de la Ghenci - Ierul Körte Vind mai
recentă. De locuirea din epoca neolitică
(eventual şi aceea a epocii aramei)
trebuie legate şi toporul din piatră
şlefuită descoperit în vatra localităţii
Ghenci sau o piesă de acelaşi tip
descoperită în hotarele localităţii
Hotoan. Descoperiri semniVcative au
apărut şi din epoca cuprului. Din
perioada timpurie a acestei epoci datează
aşezarea de la Hotoan (cultura

Tiszapolgár). Aşezarea a fost identiVcată
prin fragmentele ceramice cu butoni
ascuţiţi, ce au fost descoperite în terenul
arat din zona fostelor grajduri CAP. La
Hotoan, în punctul La Păşune, a fost
descoperit un mormânt ce conţinea un
şirag de mărgele din marmură albă
speciVce acestei epoci. Alte două aşezări
din epoca cuprului au fost descoperite pe
teritoriul localităţii Ghenci, în apropiere
cu hotarul Tireamului, în punctele
numite Ierul Körte şi Păpurişte.
Gruparea descoperirilor din epoca
cuprului de-a lungul Văii Ierului se poate
explica prin importanţa deosebită pe
care o joacă creşterea animalelor în
această perioadă. Din perioada timpurie
şi mijlocie a epocii bronzului (perioada
2000–1400 î. Hr.) sunt cunoscute patru
aşezări. Două dintre ele, Ghenci - Tagul
Kati şi Răduleşti - Grădina lui Ţurcaş Fl.
au fost identiVcate prin materialele
ceramice scoase la suprafaţă de plug. În
schimb, o aşezare situată în apropiere de
intrarea în Ghenci dinspre Carei a fost
descoperită în şanţul în care, în anul
1997, a fost montat un cablu de Vbră
optică. Tot în urma săpării unui şanţ
(Canalul Gat) au fost descoperite
fragmente de vase şi un topor de piatră
ce atestă existenţa unei aşezări în hotarul
localităţii Ady Endre.

Br[\[rile de aur, o comoar[
preistoric[

Începând cu epoca târzie a bronzului
(1400–1150 î. Hr.) se constată o creştere
a intensităţii de locuire a zonei. Pentru
această perioadă sunt cunoscute patru

aşezări. În două dintre aceste aşezări
(Ghenci–Pădurea Ciorilor şi Ghenci–
Ierul Körte) împreună cu resturile de
locuinţe şi ceramica au fost descoperite
şi două topoare realizate din bronz. Un
frumos topor de bronz cu gaura de
înmănuşare verticală a fost descoperit şi
pe teritoriul localităţii Hotoan. Însă
descoperirile cele mai interesante din
această perioadă provin de pe teritoriul
localităţii Căuaş. Prima dintre ele este
reprezentată de brăţările masive de aur
ce au fost descoperite în apropierea zonei
Sighetiu. Cele două brăţări şi fragmentele
descoperite împreună cu ele cântăreau
nu mai puţin de 367,8 g! S-a mai
descoperit şapte topoare cu disc şi spin
de bronz, ce au fost scoase la lumina zilei
cu ocazia săpării unui canal, în zona
aWată la sud de drumul Căuaş–Ady
Endre. Cauza pentru care au fost
îngropate aceste arme frumoase se
datorează intenţiei de a le oferi ca jertfă
pentru divinităţi. Probabil că aceasta a
fost şi cauza îngropării brăţărilor de aur,
la fel ca şi în cazul altor piese de valoare
din epocă.

Pentru perioada cuprinsă între anii
1150 şi 750 î. Hr. în zona comunei Căuaş
continuă să existe descoperiri deosebit de
interesante. Fără îndoială că cea mai
importantă aşezare din zonă a fost aceea
ce se aWă în punctul Sighetiu din hotarul
Căuaşului. Aceasta a jucat rolul unui
centru tribal ce se întindea pe o suprafaţă
de peste 100 de iugăre. Pentru a obţine
o bună apărare de atacurile duşmane,
aşezarea a fost amplasată pe insula ce,
înainte de desecarea Ierului, era aproape
în întregime înconjurată de ape şi
mlaştini. Latura de nord, înspre care se

aWa poarta de intrare
în aşezare, a fost
fortiVcată cu un val-
zid de trunchiuri de
copaci şi pământ, ale
cărui urme se văd şi
acum pe o distanţă de
cca. 500 m. Există
indicii care sugerează
că aşezarea a fost
înconjurată de o
palisadă complexă de
trunchiuri de copaci.
Acest tip de aşezare, a
cărei construcţie se
făcea cu un mare
consum de energie
socială, este speciVc
centrelor tribale din
zonă. Descoperirile
din interiorul aşezării
atestă şi ele statutul
important al acesteia.
Pe suprafaţa sa este
prezentă o mare
cantitate de lut ars ce
provine de la
numeroase
construcţii
incendiate.

Cantitatea mare de ceramică ce iese pe
urmele plugului atestă o locuire intensă
a aşezării. Două tipare folosite la
confecţionarea pieselor de bronz şi
numeroase bucăţi de bronz rămase de la
turnarea unor piese sunt dovezi
incontestabile ale practicării metalurgiei.
În aşezare a mai fost descoperit un topor
de luptă şi un vârf de săgeată (ambele din
bronz), numeroase statuete de lut ce
reprezintă animale şi oameni, râşniţe
pentru măcinat cereale etc. Din aceeaşi
perioadă cu aşezarea de la Sighetiu
datează o frumoasă spadă cu cupă la
mâner, descoperită în zona Togul Mare
din Ghenci. În apropierea locului de
descoperire a spadei au fost observate
urmele unei aşezări. Alte aşezări au fost
descoperite în zona Ghenci–Păpurişte, în
zona grădinilor din localitatea Răduleşti
şi în zona grajdurilor din Hotoan.
Numărul mare de aşezări databile în
perioada 1100–750 î. Hr. atestă existenţa
unor sate nefortiVcate ce gravitau în jurul
centrului de la Sighetiu.

~n Ghenci, sub movile zac
mormintele r[zboinicilor

După această perioadă intens locuită
se cunosc doar urmele unei aşezări ce se
datează pe la mijlocul mileniului I î. Hr.
Aceasta a fost cercetată prin săpături
arheologice în zona Lutăriei de la
Ghenci, Vind descoperite urme de
locuinţe şi gropi menajere. Din aceeaşi
perioadă cu aşezarea datează un cimitir
ce a fost cercetat în aceeaşi localitate, în
zona numită Movila Spânzurătorii

(Akasztódomb). Mormintele erau
reprezentate de urne funerare acoperite
cu capac, ele Vind atribuite tracilor.

Între localităţile Carei, Tiream şi
Ghenci, în zona unui holm de mari
dimensiuni, numit Holmul Mare, au fost
descoperite fragmente ceramice
modelate la roată, un fragment dintr-un
chiup cărămiziu, cu o bandă de trei linii
în val. La est de Ghenci, spre Sânmiclăuş,
au fost identiVcate, pe o rază de cca. 1 km,
mai multe puncte cu descoperiri din
epoca romană, care probabil aparţineau
aceleiaşi aşezări. La Lutărie, în urma
lucrărilor de exploatare a lutului au fost
scoase la iveală vestigii ce atestă o aşezare
cu mai multe faze cronologice.
Fragmentele ceramice din pastă Vnă,
cărămizie, printre care un fragment de
strachină cu urme de vopsea roşie, cu
motive ştampilate, care imită terra
sigillata, sunt dovezile unor legături
comerciale cu provincia Dacia.
Locuitorii îşi continuă traiul până la
sfârşitul secolului al IV-lea, perioadă în
care se datează o strachină brună, cu
buză îngroşată, trasă puternic spre
interior, lustruită în dungi orizontale, şi
un piaptăn de os fragmentar cu mâner
semicircular, ornamentat cu linii în reţea
şi în romb. Presupunem că zona de
grinduri şi terase joase din estul bazinului
Ierului Superior a fost locuită intens în
epoca romană. Astfel, în hotarul
localităţii Căuaş, la Dinyés Domb, în
stânga drumului dintre Căuaş şi Hotoan,
Petri Mór menţionează fragmente
ceramice din epoca romană şi o verigă
dintr-un lanţ de aur. La Hotoan, la ieşirea
din localitate spre Căuaş, în apropiere de
fostele grajduri ale CAP, în punctul
numit Losonczi Tag, au fost descoperite
fragmente ceramice modelate la roată,
Vne, cenuşii, lustruite.

Pentru epoca migraţiilor cunoaştem
mai puţine vestigii. Pe alungul văii
Ierului au pătruns probabil grupuri de
avari. În intravilanul localităţii Ghenci a
fost descoperit un mormânt avar, iar, la
sfârşitul secolului al XIX-lea, la Căuaş, pe
lotul aparţinând lui Kovács István, au
fost descoperite mai multe obiecte
(catarame, limbă de curea ornamentată
cu motive animaliere, piese de
harnaşament) care indică mormintele
unei populaţii avare datând din secolele
VIII–IX. La Ghenci–Lutărie au fost
semnalate vestigii (ceramică, Ver de plug,
clopoţel) care pot V datate în această
perioadă şi atestă o prezenţă avară târzie.
În epoca târzie a migraţilor, o aşezare a
fost atestată la Răduleşti - Grădina lui
Ţurcaş, unde au fost descoperite
fragmente ceramice modelate la roată,
zgrunţuroase, databile în secolele IX–X.
O aşezare din secolele XI–XIII a fost
atestată spre sud de drumul Carei-Căuaş,
în direcţia Insulei. Asemenea fragmente
ceramice au fost descoperite şi în zona
fermei de oi din Ghenci.

Pentru mai multe informa\ii despre rela\iile dintre Rom]nia ;i Uniunea European[, viziteaz[<
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Vasile Pop Negre;teanu a reu;it
;i anul acesta, datorit[ abnega\iei ce
`l caracterizeaz[, s[ organizeze
tab[ra de crea\ie care a devenit de
acum tradi\ie, la Negre;ti-Oa;.
Ajuns[ anul acesta la a patra edi\ie,
tabara a adunat laolalt[ pictori ;i
sculptori de prim[ m]n[, nume
mari, cunoscute, care au aceptat
invita\ia curatorului Negre;teanu.
G[zdui\i cu ospitalitate de Muzeul
O;enesc `n aer liber, cu sprijinul
Prim[riei ;i Consiliului Local din
Negre;ti, sus\inu\i de Uniunea
Arti;tilor Plastici, Muzeul |[rii
Oa;ului ;i TVR Cultural, arti;tii au
sosit `n tab[r[, `n25 iulie sculptorii,
iar pictorii c]teva zile mai t]rziu.
Manifestarea intitulat[ “Form[,
Culoare, Timp” se claseaz[ ca una
dintre cele mai bine cotate din \ar[,
la ea particip]nd de-a lungul
edi\iilor arti;ti dintre cei mai
cunoscu\i. Prezen\i vor / anul
acesta ;i doi reputa\i critici de art[,
;i anume Dr. Alexandra Ionescu
Titu ;i Dr. Constantin Ionescu
Prut.

Deoarece sculptorii au ales s[ lucreze
`n piatr[, ei au dorit s[ o fac[ chiar la o
carier[ din Huta Certeze, `ntr-un loc
minunat. Purcedem `n cele ce urmeaz[ s[
v[ povestim despre arti;ti ;i lucr[rile lor,
despre lumea fantastic[ `n care am intrat
pentru c]teva ceasuri bune, `nso\i\i de
gazda Vasile Pop Negre;teanu.

Nu departe de inima Hutei Certeze, la
c]teva sute de metri de ;oseaua na\ional[,
pe care po\i s[-i iei u;or la pas pe marginea
unui drum ;erpuitor, ajungi s[ dai de locul
unde vreme de c]teva zile patru me;teri
mari reunesc elementele sacre ale
universului `n piatr[ ;i lemn. Buc[\i mari
de marmur[ \esute pe alocuri cu stria\ii de
Ier prind form[ `ncetul cu `ncetul. Le
vedem creionate, t[iate. Multe dintre ele nu
poart[ un nume, `ns[ suntem asigura\i c[
la Inal, atunci c]nd artistul `;i va des[v]r;i
lucrarea, `i va spune Iec[ruia `ntr-un fel
anume. A;a, mai mult ca s[ `n\eleag[ omul
ce are s[ le vad[. ~nt]mplarea face c[ din
cei patru sculptori invita\i doar trei erau
prezen\i `n ziua c]nd am ajuns la carier[.

Pe sculptorul Vlad Ciobanu l-am
`nt]lnit `n fa\a”obiectului muncii”. St[tea
al[turi de un trunchi mare de stejar
pov]rnit `n mijlocul unui hangar `nc[rcat
cu lemne, ce `i st[ drept atelier de lucru.
Acolo la `n[l\ime, pe v]rful de la Huta,
v]ntul bate din toate z[rile, `\i taie
respira\ia, iar cuvintele abia rostite se
risipesc `n v[zduh. M[ uit la copac, v[d la
un cap[t cioplite degetele unor picioare,
dar nu ;tiu nimic despre ce ar urma s[ ia
Iin\[. ~l `ntreb pe artist ce vrea s[ Ie. ~mi
r[spunde simplu c[ tot ceea ce face are ca
punct de pornire “Sf]nta Treime” a lui
Rubliov, iar dac[ vreau s[ `n\eleg mai bine
la ce lucreaz[ o s[-mi fac[ pentru `nceput
o schi\[ pe h]rtie. Dar nu-mi r[spunde
direct, asemeni tuturor arti;tilor se a;eaz[
o t[cere lung[ `n care vorbim despre alte
lucruri, le-am putea spune fr]nturi din
via\a de artist, amintiri de pe meleaguri
s[tm[rene.

Tot aici i-am `nt]lnit ;i pe sculptorii
Sava Stoianov ;i Gheorghe MaNei. Vlad
Ciobanu `mi spune `ntr-o doar[ c[ to\i trei
s-au cunoscut prin anii ‘70 pe vremea c]nd
se preg[teau pentru examenele de la
facultate, c[ s-au mai certat `ntre ei, s-au
mai `mp[cat ;i c[ acum, dup[ at]\ia ani, nu
`i mai desparte nimeni ;i nimic. Depre arta
creatoare se las[ cu greu convin;i s[
vorbeasc[, g]ndind c[ totul trebuie s[ vin[
`n mod instantaneu, din senin, f[r[ o
preg[tire prealabil[, f[r[ o tem[ dat[.

Ne adun[m cu to\ii `n jurul mesei,
unde arti;tii `ncep s[ vorbeasc[ despre
orice, mai pu\in despre lucr[rile lor. La un

moment dat `l rog pe sculptorul Ciobanu
s[-mi fac[ o schi\[ a lucr[rii. ~n timp ce o
deseneaz[, vorbe;te ;i despre c]teva detalii
tehnice, cum ar I locul unde va I
amplasat[, modul `n care vor I dispuse
cele trei elemente ale trilogiei etc.

“Pe mine m[ intereseaz[ s[ m[ `nfrunt
cu teme mari. Prefer s[ m[ rup[ un leu
dec]t s[ m[ cotonogeasc[ un c]ine. Eu
cred c[ orice artist trebuie s[-;i g[seasc[
vocea cea dint]i, aia cu care a plecat de
acas[. ~n rest ;coala, procedeele tehnice
sunt cele de care se folose;te ca s[ exprime
uimirea cea dint]i. Nu ;tiu care va I titlul
lucr[rii. E ultimul lucru pe care `l voi da.
Poate s[ se numeasc[ oricum, c[ cineva
tot `i spune `ntr-un fel. Eu cred c[ dac[
al\ii ;i-au g[sit resurse de modernitate din
propriile lor r[d[cini treaba mea este s[
g[sesc resursele mele de modernitate din
propriile mele r[d[cini. Nu m[ raportez la
r[d[cinile altuia. Asta este ceea ce cred eu.
Pentru mine este valabil”, sunt cuvintele
sculptorului Vlad Ciobanu.

Spre deosebire de Vlad Ciobanu, care
este o Ire a;ezat[, colegul s[u Stoianov
exprim[ mult[ exuberan\[, energie
exploziv[. ~;i aminte;te despre primele
`ncerc[ri din vremea tinere\ii, c]nd vroia
s[ se fac[ designer vestimentar, trece `n
revist[ c]teva nume ilustre din domeniu,
soarbe o gur[ de cafea, `;i reia discu\ia,
dup[ care vr]nd-nevr]nd vorbe;te a;a -
`ntr-un mod ciudat - despre ce ar urma s[
fac[ aici la Huta Certeze din cea bucat[
mare de marmur.

“Ce s[ zic? Eu chiar am lucrat o lun[
jum[tate, dou[ luni la macheta lucr[rii.
~nt]mplarea face c[ eu am fost `nainte s[
v[d amplasamentul. Am vrut prima dat[
s[ v[d locul pentru ca s[ ;tiu ce s[ abordez.
Nu sunt la primul simpozion, slav[
Domnului, am vreo 60 p]n[ acum ;i aici
;i dincolo... Pur ;i simplu am vrut s[ v[d
locul ;i am venit cu Vasile Pop Negre;teanu
aici. Este o lucrare nea;teptat de mare,
\in]nd cont c[ se desf[;oar[ pe o suprafa\[
de 8 metri, practic este un covor patriarhal,
el este ca o \es[tur[ de fapt. Prima dat[ am
g]ndit s[ fac un tron patriarhal, dar p]n[
la urm[ acest covor se prelinge ;i ajunge la
tron. Deci am inclus ambele simboluri”, ne
spune Stoianov.

“P]ine ;i suJet” se cheam[ lucrarea
sculptorului Gheorghe MaNei. E cel mai
a;ezat dintre to\i. ~ns[ cumin\enia lui e
activ[< prive;te, analizeaz[, transform[. Nu
ne spune mai nimic despre lucrarea lui.
Asteapt[ s[ o vedem afar[. Este dintre
arti;tii care tace ;i face. C]nd ajungem la
bucata lui o m]ng]ie cu palmele trec]ndu-
;i m]ng]ierea pe suprafa\a pietrei reci, f[r[
suJet deocamdat[. Sculptorul artist `;i va
pune suJetul `n ea. “Sculptura se face cu
Jexul acum, doar ultimul strat,
“m]ng]ierea” cum `i spun, eu o fac cu
dalta, `ndulcind detaliile.” Maf, cum `i spun
prietenii, ne-a creionat pe to\i cei trei
ziari;ti intru;i, d[ruindu-ne crochiurile cu
autograf cu tot.

Printre cuvinte, printre arti;ti, r[sun[
c]nd ;i c]nd muzica din Juierul ori vioara
lui Negre;teanu. Artistul-spectacol ne
uime;te pe to\i cu multele haruri primite
de sus, `ntregind cu muzica lui vraja lumii
`n care am p[truns.

Vlad Ciobanu
S-a n[scut `n 11 aprilie 1948 `n

localitatea Punge;ti din Vaslui. S-a format
ca student la Institutul de Arte Plastice “N.
Grigorescu” Bucure;ti, sec\ia Sculptur[.

Participant la numeroase expozi\ii `n
\ar[< Fundatia “G. C[;inescu”, One;ti,
“Simeza”, “Artis”, Bucure;ti, dar ;i
interna\ionale, cum ar I cele de la SoIa,
Moscova, Belgrad, Budapesta, Rotterdam,
Milano, Viena, Sevilla, Berlin, Chi;in[u,
Strassbourg, Formosa - Spania, Taipei –
Taiwan, Petersburg, Viena, Berlin,
Bruxelles.

A participat de-a lungul anilor la
prestigioase Simpozioane na\ionale ;i
interna\ionale< Hobi\a, S[li;te, M[gura,
Sighet, Ipote;ti, Negre;ti-Oa;, Bor –

Iugoslavia, Troian - Bulgaria, Usice –
Serbia, “Constantin Brâncu;i” - Tg Jiu.

Lucr[ri publice< Eroul Necunoscut –
Alexandria, Regele Ferdinand - Alba Iulia,
D. Cantemir – One;ti, Bac[u.

De\in[tor a numeroase premii ;i burse
ca bursa UAP Sculptura, Premiul
“Constantin Brâncu;i” - Tg. Jiu, Premiul
UAP pentru Art[ Ambiental[ (colectiv),
Medalia de aur “Dantesca” – Ravenna. ~n
2005 prime;te Premiul Uniunii Arti;tilor
Plastici pentru Sculptur[.

Sava Stoianov
Este un b[n[\ean veritabil n[scut la 4

aprilie 1951 la Timisoara. A studiat la
Liceul de Muzic[ ;i Arte Plastice “Ion
Vidu” Timi;oara, dup[ care a absolvit
Academia de Arte Frumoase, Sec\ia
Sculptur[, Bucure;ti (1977). Este de
asemenea membru al Uniunii Arti;tilor
Plastici din România.

De\ine a numeroase burse ;i premii
na\ionale, dar ;i intrena\ionale care `l
recomand[ ca pe un artist `n deplin[tatea
capacit[\ii de crea\ie. Dintre cele mai
importante burse ;i premii amintim< 1977-
1979 - Bursa “Dimitrie Paciurea” pentru
sculptur[> 1982 - Marele Premiu
Interna\ional al Simpozionului de
Sculptur[ în Lemn,Triavna, Bulgaria> 1993
– Premiul pentru Arta Ambiental[ al
U.A.P. la Simpozionul de Sculptur[ în
Lemn, Sibiu> 1995 - Premiul U.A P. pentru
Sculptur[> 1998 - Premiul U.A.P.pentru
Art[ Ambiental[ la Simpozionul de
Sculptur[ în Metal, C[l[ra;i. Zeci de
expozi\ii personale ;i colective vorbesc
despre activitatea proliIc[ a sculptorului,
recomand]ndu-l ca pe unul dintre cei mai
mari arti;ti> crea\iile sale sunt z[mislite Ie
`n lemn, piatr[, marmur[ sau granit, dar
;i sticl[, plumb sau alam[.

Multe dintre lucr[rile lui se g[sesc în
colec\ii din Anglia, Australia, Columbia,
Ecuador, Elvetia, Fran\a, Israel, Mexic,
Spania, Statele Unite ale Americii ori
Suedia.

Gabriela Drinceanu
Este o t]n[r[ artist[ n[scut[ `n 1968 la

Ia;i. Este absolvent[ a Academiei de Art[
Ia;i, sec\ia sculptur[, dup[ care `ntre anii
1989 - 1995 o g[sim urm]nd :coala de
Art[ Monumental[ a Patriarhiei Rom]ne.
Participant[ la numeroase expozi\ii
na\ionale ;i intrena\ionale, personale sau
de grup, Gabriela Drinceanu a ob\inut `n
2006 Premiul Na\ional pentru Sculptur[ al
Uniunii Arti;tilor Plastici, dar ;i
numeroase alte distinc\ii care o certiIc[
`n calitate de artist[ cu reale calit[\i
creative.

Iat[ ce spune despre ea criticul de art[
Constantin Prut<”Gabriela Drinceanu este
un t]n[r artist care `n anii din urm[ ;i-a
conturat `ntr-un mod semniIcativ zonele
;i func\ionalit[\ile discursului sculptural.
Forma\ia `ntr-un climat artistic
binecunoscut - cel al ;colii ie;ene, care
integreaz[ tradi\iei exerci\iul modernit[\ii
- ;i paralela frecventare a picturii bizantine
au marcat evolu\ia sa conceptual[ ;i
stilistic[“. Lucr[rile ei pot I g[site `n
colec\ii particulare sau de stat `n Germania,
Fran\a, Elve\ia, Cipru, Grecia sau Israel.

Marilena Preda S]nc
Este n[scut[ `n 1955, la Bucure;ti.
Studii< Academia de Art[ Bucure;ti,

promo\ia 1979. ~n prezent este doctor `n
arte vizuale, conferen\iar la Universitatea
Na\ionala de Arte Bucure;ti.

Premii< 1978 - Bursa “Ion Andreescu”,
1980 - Diploma de merit la absolvirea
Academiei de Art[, 1982 - Premiul pentru
pictur[ Atelier 35, 1983 - Medalia Amici
Del Pomero, 1988 - Premiul pentru cea
mai buna expozitie de grup, JUNIJ -
“Photo Moon in Paris”, Premiul III pictur[
Habitat, acordat de U.N.D.P, 1997 - Artist
in residence Kultur Kontakt, 1998 -
ArtsLink Fellowship, New York, 2004 -
Ordinul Meritul Cultural.

Personalitatea Marilenei Preda-S]nc
este asociat[ `ntotdeauna cu o anume
expresie a avangardei `n zona limbajului
plastic al noilor medii de expresie. Este
unul dintre arti;tii care au `n\eles
provocarea pe care o ridic[ vizualului
tehnologia informa\ional[. Din 1980
realizeaz[ lucr[ri de pictur[ de
;evalet/mural[, desen, obiect, fotograIe
intervenit[, c[r\i de artist, body art, land
art, instala\ie video, performance, Ilm
video, spectacol multimedia, CD-ROM.
Particip[ la expozi\ii de grup na\ionale ;i
interna\ionale. Marilena Preda S]nc se aJ[
acum `n momentul deplinei maturit[\i. Ea
reprezint[ un suJu proasp[t reg[sit `n zona
expresivit[\ii, un discurs ce s-a dezvoltat
echilibrat, at]t `n zona expresiei
tradi\ionale a limbajului plastic, c]t ;i a
experimentului, a noilor medii de expresie
plastic[.

Florica Prevenda
S-a n[scut la 5 aprilie 1959 `n

localitatea Dor M[runt, C[l[ra;i.
Absolvent[ a Universit[\ii de Art[ din Ia;i,
pictori\a a activat `ntre anii 1992-1997 ca
profesor asociat la Universitatea Na\ional[
de Art[ din Bucure;ti. Ea face parte din
genera\ia de arti;ti ai anilor ‘80 care au
reu;it s[ fac[ o carier[ intrena\ional[. ~n
prezent tr[ie;te la New York, dar ;i la
Bucure;ti, iar lucr[rile ei Igureaz[ pe
galeriile Saatchi online. Zeci de expozi\ii
personale ;i particip[ri multiple la expozi\ii
de grup o recomand[ ca pe o artist[
prezent[ ;i foarte activ[.

Florica Prevenda este un strălucit
exemplu românesc al cercetării plastice
fragmentariste. De la tema fundamentală
a Chipului (Muzeul Naţional de Artă,
1999) pînă la mulţimea anonimă a
siluetelor Metropolei (Umbrele
prezentului, Galeria Simeza, 2004) şi pînă
la autoportretul proiectat în Juxul citadin
(Timpul regăsit, Complexul Muzeal
Mogoşoaia, 2008). Tipul său de
picturalitate se ad]nceşte restrictiv tocmai
în scoarţa, pielea, solzii, cicatricele,
amprentele şi pojghiţele tonurilor de alb,
gri, negru, alături de ocrul cartonului de
ambalaj.

Ioan Gozman
N[scut `n 1948, este profesor de desen

;i pictor `n Negre;ti-Oa;. A absolvit
Institutul de Arte Plastice Nicolae
Grigorescu. Lucr[rile sale de pictur[,
graIc[ ;i desen au fost deseori prezente `n
expozi\ii de grup sau personale. Cu o lini;te
;i un echilibru interior care r[zbat ;i `n
crea\iile lui, Ioan Gozman este unul din
arti;tii care face parte din grupul de
creatori de la Negre;ti.

Oana Mirabela P[curar
N[scut[ la Satu Mare `n 12 februarie

1981, este absolvent[ a Academiei de Arte
Vizuale “Ion Andreescu” din Cluj-Napoca,
sec\ia pictur[ de ;evalet.

T]n[ra artist[ are `n palmares
participarea la o expozi\ie de pictur[ `n
Olanda `n 2001 ;i la mai multe expozi\ii de
pictur[ `n Cluj-Napoca. Dup[ Inalizarea
studiilor s-a angrenat `n coordonarea
lucr[rilor de restaurare a Centrului
Multicultural Poesis `n perioada 2004-2009
;i coordonarea lucr[rilor de restaurare ;i
reamenajare a sediului cotidianului
Informa\ia Zilei, cele dou[ loca\ii Iigur]nd
acum printre cele mai frumoase cl[diri de
patrimoniu din jude\.

Grija pentru p[strarea elementelor
originale ;i armonizarea elementelor
existente cu ideile ;i amprenta artistei o
recomand[ ca pe un redutabil designer.
De asemenea a g]ndit concep\ia graIc[ ;i
prezentarea artistic[ pentru revista
cultural[ Poesis, dar ;i ale mai multor c[r\i.
Preocup[rile ei se `ndreapt[ ;i spre
organizarea diferitelor ;i multiplelor
evenimente ce au loc la Centrul
Multicultural Poesis.

V. Shibata, Mihaela Ghi\[
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Tab[ra de crea\ie de la Negre;ti-Oa; a devenit deja o tradi\ie
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NemEZ< “Facem muzic[ pentru a
bucura oamenii `ntr-o zi obi;nuit[“
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- Bine a\i venit la Satu
Mare. Sunte\i pentru prima
oar[ la noi. Cum vede\i
publicul de la noi? Cum v[
place atmosfera?

- Bine v-am g[sit. ~ntr-adev[r pentru
prima dat[ suntem la voi ;i deja putem
aVrma c[ din punctul de vedere al
publicului sunte\i excep\ionali. Ceea ce
putem spune, din cele v[zute la concert,
este c[ oamenii de aici sunt deschi;i spre
nou. Ne-au primit muzica cu mult drag
;i, de;i nu suntem cunoscu\i `n aceast[
zon[ a \[rii, am observat o reac\ie
pozitiv[ vizavi de muzica noastr[.

- Povesti\i-ne pu\in despre
ceea ce face\i voi la capitolul
muzic[. Am observat c[ ave\i
un stil ce con\ine mai mult
dec]t elemente de jazz. Cum
pute\i contura conceptul
vostru?

- La aceast[ `ntrebare noi mereu
spunem c[ `mbr[c[m muzica
tradi\ional[ ungureasc[ `n haine noi.
Astfel, spunem noi, ob\inem acel stil
jazz-folk.

- De ce a\i ales tocmai
acest stil?

- La prima prob[ la care ne-am
adunat am stabilit c[ vrem neapărat s[
abord[m muzica tradi\ional[
ungureasc[, sub o oarecare form[. Dup[
aceea, s-a ̀ nt]mplat ca clăparul nostru s[
ni se al[ture la a doua prob[. El a adus
acel stil de jazz `n grup pentru care am
spus c[ acest folk ;i jazz sun[ bine. Nu
am decis ̀ n antecedent c[ vrem neaparat
s[ c]nt[m acest stil, ci pur ;i simplu a;a
s-a `nt]mplat.

- ~n ce alte stiluri mai
c]nta\i, `nafar[ de acest jazz?

- P[i, cu to\ii am f[cut sau facem

parte ;i din alte forma\ii, Ve mai rock, Ve
de muzic[ tradi\ional[, iar unii din noi
c]nt[ ;i `ntr-o forma\ie jazz 100% sau
chiar blues.

- Doar `mbr[ca\i muzica,
sau ave\i ;i propria muzic[?

- Ceea ce facem noi cu muzica e pu\in
altfel dec]t schimbarea ritmului.
Versurile `ncerc[m s[ nu le modiVc[m,
`ns[ ritmul `l rescriem `n propro\ie c]t
mai mare posibil.

- Unde a avut loc primul
concert cu public al trupei
voastre?

- Primul concert l-am sus\inut la data
de 2 noiembrie 2007 la T]rgu Mure;.

- Pute\i aminti c]teva din
locurile frumoase ;i
evenimentele mai deosebite
unde a\i c]ntat?

- Desigur. Noi consider[m c[ zona
aceasta, Ardealul sau Transilvania, cine
cum `i spune, este una din cele mai
frumoase zone ale \[rii. Am c]ntat la
zilele ora;elor ;i la diferite festivaluri
tradi\ionale precum ;i la Viena la un
festival de c[utarea noilor talente.

- Care este scopul muzicii
voastre?

- ~n primul r]nd ne dorim s[
populariz[m acest stil ;i implicit forma\ia
noastr[. ~n principiu visul nostru pricipal
nu e s[ facem muzic[ în calitate de
ocupa\ie principal[, deoarece acest lucru
ar trage dup[ sine lucruri mult prea
serioase la un nivel de a;tept[ri prea mare
fa\[ de ce putem noi oferi din cauza vie\ii
pe care o tr[im.

- C]te albume ave\i ;i care
sunt acestea, respectiv ce
pl[nui\i `n ceea ce prive;te o

nou[ apari\ie discograHc[?
- P]n[ `n prezent avem un singur

al;bum, editat anul trecut, ce se nume;te
Ötösfogat (`n traducere liber[< 5 puteri
sau 5 capacit[\i). Discul con\ine 10 piese,
dar `n afara pieselor de pe album avem
;i piese noi, 4-5, din care la acest concert
am prezentat 3. C]nd vom avea toate
piesele noi pentru cel de-al doilea album,
ne vom retrage la studio s[ facem
`nregistr[rile.

- S[ vorbim pu\in despre
muzica ce se face la noi `n
\ar[. Ce p[rere ave\i despre
nevoia oamenilor de a asculta
muzic[, despre gusturile
publicului larg, despre
muzica rom]neasc[ `n
general?

- La noi `n \ar[ se g[sesc trupe din
absolut toate stilurile ;i genurile ;i putem
spune c[ exist[ ;i forma\ii foarte bune.
Unele trupe au posibilit[\i de dezvoltare
foarte bune, fa\[ de multe trupe din
provincie, `n schimb noi suntem foarte
deschi;i vizavi de muzica ce se face la
noi ̀ n Ardeal ;i sus\inem faptul c[ foarte
multe trupe din zona noastr[ fac muzic[
mult mai bun[ dec]t unele trupe care au
ajuns celebre prin intermediul capitalei.
Dac[ ar V s[ critic[m pe cineva, ar V
organizatorii diferitelor festivaluri,
deoarece dac[ st[m bine s[ analiz[m
programul marilor festivaluri trupele din
Ardeal nu prea sunt prezente la astfel de
evenimente. C]nd spunem festivaluri,
nu ne referim neap[rat la cele mari
organizate `n capital[. Iat[ de exemplu
Peninsula. Aici au fost zeci de trupe, din
care nici m[car un sfert nu sunt din zona
ardeleneasc[. Consider[m c[ e o
gre;eal[, deoarece avem destule valori
muzicale ce ar face fa\[ cu brio. Nu ne
referim aici strict la noi, ci la foarte multe
alte trupe care chiar au ceva special `n
ceea ce fac.

- Care este esen\a ;i
mesajul muzicii voastre?

- Oamenii sunt plini de griji ;i prostii
din via\a de toate zilele, sunt prea stresa\i
;i obosi\i `n majoritate. Dac[ st[m s[
privim un om `ntr-o zi obi;nuit[,
constat[m c[ din cele 24 de ore doar 15
minute z]mbe;te, `n cel mai bun caz.
Scopul nostru e ca cei care vin la
concertele noastre s[-;i lase problemele
acas[, s[-i smulgem din via\a lor
obi;nuit[ ;i s[ le oferim o or[ de relaxare
;i distrac\ie. Acesta este scopul principal
a ceea ce facem noi< s[ oferim bucurie
oamenilor prin intermediul muzicii.

- Ce planuri ave\i pentru
viitorul apropiat, dar ;i cel
dep[rtat?

- Principalele planuri, `n ceea ce
prive;te trupa, sunt< muzica, muzica,
muzica. Preg[tim noile piese, deoarece
nu vrem s[ plictisim publicul cu ce avem
acum ;i nici noi nu vrem s[ ne plictisim
de muzica pe care o facem acum. Dup[
cum spuneam, vise prea mari nu avem.
Tot ce ne dorim este s[ avem posibilitatea
de a c]nta, de a face muzic[ pentru
public. Sper[m ca muzica noastr[ s[
ofere o mic[ bucurie, un z]mbet pentru
public.

- Ave\i vreun mesaj
publicului s[tm[rean?          

- Pentru cei care `nc[ nu ne cunosc,
s[ asculte muzica noastr[ ;i s-ar putea s[
le plac[ ;i s[ g[seasc[ ceva special ̀ n ceea
ce facem noi. Pentru cei care ne-au
ascultat p]n[ acum, v[ transmitem s[ v[
p[stra\i bunul obicei. Publicul iubitor al
culturii ;tie c[ un muzician, ori un grup
de muzicieni, merit[ banii at]t la
concerte, c]t ;i s[-i cumpere albumul.

Pentru vorbitorii limbii maghiare,
alte informa\ii ;i nout[\i sunt oferite pe
site-ul forma\iei, www.nemezband.com.

Gabriela Pu;ca;iu

Grupul NemEZ
s-a format `n
toamna anului
2007. La `nceput,
membrii trupei
f[ceau naveta din
trei ora;e pentru a
se `nt]lni pentru
repeti\ii. Acum
toat[ trupa s-a
stabilit la Sf]ntu
Gheorghe, unde
Hecare ;i-a `ntregit
via\a at]t din
punct de vedere
familial, c]t ;i
profesional.
Forma\ia  a fost
invitat[ la Satu
Mare pentru un
recital `n cadrul
Samfest Jazz, `n
ziua 1. La sf]r;itul
concertului i-am
prins pe cei 5
membri la cap[t de
microfon pentru
un interviu
detaliat privind
stilul muzical pe
care `l
interpreteaz[,
evolu\ia trupei ;i
alte planuri de
viitor.

Grupul este
format din 5

muzicieni, dup[
cum urmeaz[< Katai

Judit - c]nt[ cu
vocea ;i la vioar[ -

singura prezen\[
feminin[ din

forma\ie. Judit, de
meserie profesoar[
de limba maghiar[

;i englez[, formeaz[
cuplu cu Joco. Dac[

tot veni vorba de
Joco Katai,

tobo;arul trupei,
colegii spun c[ e cel

mai mare `n toate.
Konczey Jeno,

cl[parul trupei, a
fost cel care a adus

nota de jazz `n
folkul unguresc.

Orban Ferenc c]nt[
la vioar[ ;i chitar[,
;i-i binedispune pe

to\i. De meserie este
profesor de muzic[.

Kerezsi Csongor
c]nt[ la chitar[ bass.
El d[ sarea ;i piperul

muzicii.



SUPERSTI}II

Horoscopul s[pt[m]nii 
10 - 16 august 

Special creat pentru cititorii no;tri de Doamna Xenia
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~ncep]nd cu acest num[r
pute\i citi o serie de articole
despre tot ce `nseamn[ ghicitul
viitorului, magie alb[ vs. magie
neagr[, adev[rul despre
horoscop, ghicitori celebrii din
Rom]nia, metode ;i tehnici de
ghicit, ezoterism ;i tot ce are
leg[tur[ cu supersti\ii.

~n primul num[r al seriei, v[ facem
c]te o scurt[ prezentare despre tot ce
`nseamn[ ghicit, dup[ care, `ncep]nd
cu urm[torul num[r, vom dezbate pe
larg Vecare situa\ie ;i metod[ de aWat
viitorul.  Pe l]ng[ informa\iile
interesante, v[ vom oferi ;i  un
horoscop s[pt[m]nal.

La realizarea acestor materiale
informa\iile ne sunt oferite de una din
cele mai cotate ghicitoare din ora;.
D]nsa a dorit s[ r[m]n[ sub
anonimat, din acest motiv o vom
aminti sub pseudonimul “Doamna
Xenia”.

“A trecut pu\in timp de c]nd
Rom]nia, \ar[ balcanic[ aWat[ la
por\ile Orientului, ;i-a r[sturnat
dictatorul. O lume nou[ se n[scuse
dup[ decenii `ntregi de totalitarism,
`ns[ un fapt mai important se
considera rena;terea religiei ;i a
credin\elor ancestrale (str[vechi)”,
`ncepe s[ povesteasc[ Doamna Xenia.
Men\ion[m faptul c[ d]nsa are ani de
experien\[ ̀ n ceea ce prive;te “magia”,
iar c]nd ne `mp[rt[;e;te cuno;tin\ele
sale o cuprind ni;te Vori. Desigur nu
foarte mul\i cred `n aceast[ revela\ie,
`ns[ oricine e cel pu\in interesat s[
aud[ despre ceva ce `n mod cert nu e
divin.

:i povestea continu[...

A;a cum am aWat de la marile
vr[jitoare din Rom]nia, Ceau;escu
credea `n tradi\iile magice, ba chiar
mai mult, una din vr[jitoarele din
Muntenia avea por\ile deschise la
fostul ;ef al statului. ~ns[ practicile
vr[jitore;ti de la noi din \ar[ erau cu
totul diferite fa\[ de “magia
occidental[“. Vr[jitoarele din
Rom]nia ;i-au mo;tenit tehnicile
dintr-un fond arhaic, dar ;i din ;tin\a
ocult[ a \iganilor sosi\i din Asia
misterioas[, o zon[ din care s-au
n[scut foarte multe metode
vr[jitore;ti.

~n compara\ie cu vr[jitoarele din
vest, care fac parte din culturi bine

organizate, precum wicca, cele din
Rom]nia lucreaz[ numai pe cont
propriu, f[r[ s[ se cunoasc[ `ntre ele.
~n magia occidental[ se acord[ o
deosebit[ importan\[ magiei. ~n
Rom]nia, tradi\ia se manifest[ printr-
o singur[ s[rb[toare la ;apte ani, c]nd
se fac pelerinaje `n anumite locuri
sacre din mun\ii Carpa\i, `n spe\[ `n
Ceahl[u ;i pe masivul Retezat.

Pu\ine femei primesc taina
magiei

“:tiu c[ al[turi de mine zeci de
femei stau, a;tept]nd astrul nop\ii s[
le `mprosp[teze puterile ;i s[ se
contopeasc[ cu ele. Luna, `n m[re\ia
ei,  ne dezv[luie doar nou[
ascunzi;urile ei, pentru c[ noi suntem
slujitoarele ;i adoratele ei.

Sunt p[str[toarea unor taine care
mi-au fost transmise, taine care devin
puteri doar pentru c[ am fost `n
contact permanent cu natura.

Darul este semnul pe care unii
dintre noi `l  purt[m, iar el ne
predestineaz[ ;i ne `mpinge s[ facem
binele prin aceste puteri.”

~ntre magia alb[ ;i cea
neagr[ e un Hr sub\ire

Doamna Xenia sus\ine c[ `ntre
magia alb[ ;i magia neagr[ nu e dec]t
o foarte mic[ distan\[, c]t un Vr de
p[r. Magia neagr[ e numit[ ;i “C[rarea
st]ng[“, cea alb[ mai e amintit[ ;i sub
numele de “C[rarea dreapt[“.
Practican\ii magiei negre pl[tesc
mereu o datorie prea grea, deoarece
ritualurile sunt folosite `n scopuri
personale. ~n schimb, magia alb[ este
sacr[, puterile ei Vind ale binelui,
av]nd scopul de a servi binele.

Cei care vor s[ st[p]neasc[ lumea,
;i s[ nu mai Ve victime ale for\elor
nefaste din jurul lor, trebuie s[-;i
fr]ng[ de la `nceput toate
prejudec[\ile, tensiunile ;i teama de
nescunoscut. Fi\i aten\i ̀ n permanen\[
la subcon;tient, pentru c[ el are
`ntotdeauna un mesaj de transmis pe
care trebuie s[ `l  capta\i ;i  s[-l
interpreta\i a;a cum este corect. Nimic
nu v[ este ascuns, o lume `ntreag[ de
mister se deschide `n fa\a voastr[.

La noi `n Rom]nia sunt cele mai
bune ;i cele mai puternice vr[jitoare
din Europa. Cele mai bune tr[iesc `n
centrul \[rii, `n v]rfuri `nalte.

Gabriela Pu;ca;iu 

Rom]nia are cele mai 
puternice vr[jitoare 

din Europa
Berbec

S[pt[m]na aceasta reu;i\i  s[
rezolva\i o ne`n\elegere mai veche cu o
rud[ apropiat[, cu care nu reu;ea\i s[ v[
pune\i de acord sub nicio form[. Acum,
c[ a\i g[sit solu\ia care v[ poate mul\umi
pe am]ndoi, v[ ve\i `n\elege mult mai
bine. Ies la lumin[ c]teva lucruri
interesante despre un cunoscut care
ocup[ un loc proeminent `n societate.
Ini\ial crede\i c[ aceste dezv[luiri ̀ l vor
compromite, dar v[ da\i seama c[
dimpotriv[, vor face s[ `i creasc[
popularitatea, deoarece lumea `i vede
astfel ;i latura uman[. 

La sf]r;itul s[pt[m]nii vor exista
destule momente `n care v[ ve\i sim\i
singur. Indiferent dac[ ve\i fi `nchis `n
cas[ ori al[turi de prieteni, ve\i sim\i c[
nimeni nu v[ `n\elege cu adev[rat.

Taur

Pe parcursul s[pt[m]nii, una dintre
dorin\ele dumneavoastr[ mai vechi se
`mpline;te ̀ n sf]r;it. Totul se datoreaz[
faptului c[ v[ lua\i inima `n din\i ;i
`ncepe\i `nc[ o dat[ s[ vorbi\i cu
persoanele care v[ pot ajuta. De aceast[
dat[ dau dovad[ de deschidere ;i v[
ofer[ tot sprijinul de care ave\i nevoie.
Pute\i ob\ine o ilustrare perfect[ doar
dac[ ajunge\i la performan\a de a v[
`mbun[t[\i modul de a comunica. ~ntr-
adev[r, vorba dulce mult aduce. Ve\i
merge `ntr-un loc unde nu a\i fost mai
mult timp ;i ve\i observa foarte multe
schimb[ri.

La sf]r;it de s[pt[m]n[ ve\i fi al[turi
de un grup mai mare de prieteni,
particip]nd la o activitate cu totul
special[.

Gemeni

S[pt[m]na aceasta o persoan[ mai
`n v]rst[, de sex feminin, rud[ cu
dumneavoastr[, v[ ofer[ mai multe
sfaturi. Ini\ial sunte\i tentat s[ nu le
acorda\i nicio aten\ie, pentru c[ nu i-a\i
cerut niciodat[ p[rerea. Ea singur[ a
sim\it nevoia s[ v[ vorbeasc[. A\i face
bine `ns[ s[ o asculta\i, cel pu\in dintr-
o privin\[, pentru a v[ da seama dac[ are
sau nu dreptate. ~ntotdeauna v-a\i
`ntrebat de unde are at]\ia bani unul
dintre cunoscu\ii dvs. Acum ve\i afla,
`ns[ cu dezam[gire. Nu este deloc vorba
de vreo afacere spectaculoas[ cu sp[l[ri
de bani sau cu fonduri de la servicii
secrete str[ine, ci de o surs[ de venituri
pe c]t se poate de banal[.

Rac

~n aceast[ s[pt[m]n[, asista\i la o
discu\ie aprins[ `ntre partenerul
dumneavoastr[ de via\[ ;i o persoan[ cu
care, `n mod normal, se `n\elege foarte
bine. Astfel, ave\i ocazia s[ vede\i o
latur[ a sa pe care nu o cuno;tea\i p]n[
acum. Ve\i fi uimit de modul `n care se
comport[ atunci c]nd vrea neap[rat s[
i se dea dreptate. Ave\i un sim\ estetic
foarte bine dezvoltat, care v[ permite s[
alege\i mereu cele mai frumoase lucruri.
Nu este de mirare c[ deveni\i
principalul sf[tuitor al  oric[rei
cuno;tin\e care dore;te s[ achizi\ioneze
`mbr[c[minte sau orice alt obiect
decorativ. 

La sf]r;itul s[pt[m]nii merge\i la o
plimbare mai lung[, care v[ ofer[ ocazia
s[ afla\i o mul\ime de informa\ii noi
despre locurile pe care le vizita\i.

Leu

Pe parcursul s[pt[m]nii ,  v[
sf[tuiesc s[ ave\i grij[ de organismul
dumneavoastr[. Evita\i, pe c]t posibil,
orice exces, dar ;i m]ncarea nes[n[toas[
sau nop\ile pierdute. :tim c[ aceste

sfaturi sunt echivalente cu o pancart[
mare pe care scrie “Adio, distrac\ie”,
dar dac[ organismul dumneavoastr[ va
avea de suferit oricum nu o s[ mai ave\i
niciun chef de distrac\ie. ~n aceast[
s[pt[m]n[ ave\i ;ansa s[ c];tiga\i o
sum[ remarcabil[. Nu e vorba de bani
g[si\i pe strad[, c];tigat[ la loto sau
"c[zut[" din cer, ci de r[splata care vi se
cuvine dup[ o munc[ grea, care la
r]ndul s[u a dat rezultate mul\umitoare.

La sf]r;itul s[pt[m]nii ave\i grij[ s[
pune\i la punct o persoan[ care v[ tot
sup[ra cu rem[rcile sale r[ut[cioase.
Aceast[ demonstra\ie de for\[ face s[
v[ creasc[ ;i mai mult respectul pentru
propria persoan[.

Fecioar[

S[pt[m]na aceasta, dac[ ave\i ceva
de scris sau sunte\i angajat `n orice tip
de activitate care necesit[ efort
intelectual, ve\i da randamentul maxim.
~n\elege\i cu u;urin\[ orice informa\ie
nou[, iar memoria v[ func\ioneaz[
perfect. V[ aminti\i foarte clar de cele
mai mici am[nunte ;i reu;i\i s[ face\i
leg[turi  `ntre ele astfel  `nc]t
impresiona\i pe toat[ lumea cu resursele
dumneavoastr[ intelectuale. Le acorda\i
mai mult[ aten\ie copiilor, iar datorit[
acestui fapt `ncepe\i s[ `n\elege\i cu
adev[rat jocurile lor. ~n acest mod v[
da\i seama c[ acest lucru nu reprezint[
o simpl[ distrac\ie sau pierdere de timp,
ci o adev[rat[ ;coal[ a vie\ii.

La sf]r;it de s[pt[m]n[ sunte\i
al[turi de persoana iubit[, care se
confrunt[ cu c]teva probleme minore,
`ns[ sup[r[toare.

Balan\[

Pe parcursul s[pt[m]nii, v[ pune\i
priceperea ;i puterea de munc[ ̀ n slujba
unei persoane care v[ cere ajutorul.
Aceasta este impresionat[ de toate
eforturile pe care le face\i ;i v[ prive;te
ca pe cel mai mare binef[c[tor al s[u. O
persoan[ din familie v[ dezv[luie un
secret,  dar v[ cere s[ nu spune\i
nim[nui. De;i arde\i de ner[bdare s[
transmite\i vestea mai departe ;i s[
spune\i  m[car unei persoane de
`ncredere ceea ce a\i aflat, v[ ab\ine\i.
:ti\i  foarte bine c[ la fel  cum
dumneavoastr[ sunte\i tentat s[ vorbi\i,
la fel ;i cel sau cea c[ruia a\i putea s[ `i
spune\i ar face la fel ;i un secret s-ar
transforma astfel `ntr-un lucru pe care
toat[ lumea `l cunoa;te.

La sf]r;itul s[pt[m]nii v[ ve\i
confrunta cu o indispozi\ie trec[toare,
`ns[ suficient[ pentru a v[ strica starea
de bne.

Scorpion

Pe parcursul s[pt[m]nii,  prin
talentul dvs. excep\ional de a ̀ ntreba, ̀ l
descoase\i pe unul dintre prieteni, p]n[
c]nd v[ ofer[ toate informa\iile de care
avea\i nevoie. Dup[ aceea ve\i putea
ac\iona ̀ n cuno;tin\[ de cauz[, ;tiind de
ce trebuie s[ v[ feri\i, dar ;i care sunt
persoanele care v[ pot fi de folos. O
discu\ie purtat[ cu o persoan[ plecat[
de mai mult timp ̀ n str[in[tate v[ pune
pe g]nduri. Plecat din \ar[, respectivul
sau respectiva are o alt[ percep\ie
asupra situa\iei de aici, iar lucrurile pe
care le afirm[ vi se par foarte bine
g]ndite. V[ propune\i ca de acum
`nainte s[ deveni\i ;i dumneavoastr[
mai atent la aspectele pe care
acesta/aceasta le sublinia `n discu\ie.

La sf]r;it  de s[pt[m]n[ ave\i
tendin\e autoritare care pot avea un
efect negativ asupra persoanelor din
preajma dvs.

S[get[tor

Pe parcursul s[pt[m]nii ave\i ;ansa

s[ descoperi\i o metod[ nou[ de a face
bani. Nu este vorba nici de vreun joc
piramidal ;i nici de vreo afacere cu
p[m]nt pe Lun[, ci de o activitate
recunoscut[ ;i de lege, care v[ poate
aduce c];tiguri importante. Totu;i,
p]n[ s[ ajunge\i acolo nu este suficient
doar s[ ave\i o idee, ci trebuie s[
`ndeplini\i o serie de formalit[\i pentru
a putea demara afacerea cu adev[rat.
Sunte\i  de-a dreptul
cuceritor/cuceritoare cu ocazia unei
reuniuni mondene, unde reu;i\i s[
c];tiga\i admira\ia tuturor. Aminti\i-
v[ `ns[ c[ gloria este trec[toare ;i
publicul mofturos. Se plictise;te foarte
repede de ceea ce ieri `i pl[cea la
nebunie.

Sf]r;itul de s[pt[m]n[ v[ surprinde
acas[, `mpreun[ cu familia, `ntr-o
atmosfer[ lini;tit[ ;i relaxant[.

Capricorn

Pe parcursul s[pt[m]nii sunte\i mai
comunicativ/[ dec]t de obicei. Astfel,
cei care se afl[ ̀ n preajma dvs. pot s[ ̀ ;i
fac[ o p[rere mai apropiat[ de adev[r
despre modul ̀ n care g]ndi\i ̀ n realitate
;i despre ceea ce sim\i\i `n diferite
`mprejur[ri. Totu;i, aceast[ deschidere
nu `nseamn[ c[ v[ ve\i  etala
sentimentele ca la pia\[. Acest lucru v[
dezgust[ `n continuare, ca pe orice
Capricorn. Participa\i la mai multe
`nt]lniri cu prietenii ;i v[ distra\i de
minune `mpreun[. Sunte\i  `ns[
con;tien\i c[ nu a\i putea s[ v[ petrece\i
tot timpul astfel ;i c[ un regim de via\[
ca al lor este s[n[tos numai atunci c]nd
`l urma\i `n timpul vacan\ei, maxim de
dou[ ori pe an.

La sf]r;it de s[pt[m]n[ fie primi\i
vizita unui prieten, fie dvs. sunte\i cea
care e invitată la o persoan[ cunoscut[.

V[rs[tor

Pe parcursul s[pt[m]nii, v[ s[tura\i
s[ v[ ascunde\i ;i `ncepe\i s[ spune\i
tuturor adev[rul verde `n fa\[. Cum nu
sunte\i tocmai genul de persoan[ care
`i apreciaz[ foarte mul\i pe ceilal\i,
ace;tia nu vor fi deloc `nc]nta\i s[ afle
p[rerea pe care v-a\i format-o despre ei.
Dar cu timpul le va trece,  iar
dumneavoastr[ ve\i  r[m]ne cu
satisfac\ia c[ a\i spus tot ce avea\i pe
suflet. Este momentul potrivit pentru a
`ncepe o diet[ sau o alt[ form[ de
tratament care necesit[ respectarea
unor reguli  stricte.  Corpul
dumneavoastr[ va reac\iona pozitiv, iar
rezultatele dorite vor fi ob\inute cu mai
mare u;urin\[ dec]t de obicei. 

La sf]r;it de s[pt[m]n[ nu ve\i avea
prea mult t imp pentru odihn[ ;i
relaxare, deoarece se vor ivi tot felul de
treburi m[runte, care v[ vor umple
`ntreaga zi. 

Pe;ti

S[pt[m]na aceasta, faptul c[ v[
deschide\i total `n fa\a persoanei iubite
spore;te `ncrederea acesteia `n dvs.
Acesta are un rol important `n
consolidarea rela\iei pe care o ave\i.
~nclina\ia spre joc ;i distrac\ie v[ face o
persoan[ care se bucur[ de popularitate
`n preajma prietenilor. Toat[ lumea se
bucur[ atunci c]nd v[ face\i apari\ia,
deoarece emana\i o energie pozitiv[ ;i
foarte frumoas[. Achizi\iona\i un obiect
de ultim[ genera\ie, pe care nici m[car
nu ;ti\i foarte bine s[ `l folosi\i.

La sf]r;it de s[pt[m]n[, sunte\i
destul de instabil emo\ional ;i, din
aceast[ cauz[, exist[ riscul de a intra `n
conflict cu o rud[ apropiat[.



AMINTIRI DIN COPIL~RIE

“Am tr[it o copil[rie mult mai frumoas[ ;i
mai relaxat[ dec]t pruncii din ziua de azi”

Mirel Eugen Marinescu este directorul coordonator al Comisariatului Regional pentru Protec\ia Consumatorilor
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~n aceast[ s[pt[m]n[ a venit
r]ndul lui Mirel Eugen
Marinescu s[ povesteasc[
cititorilor no;tri despre copil[ria
sa ;i despre viziunea sa despre
copil[rie `n general.  Ca
majoritatea adul\ilor, ;i “copilul”
nostru din aceast[ s[pt[m]n[
consider[ c[ a avut o copil[rie
mult mai frumoas[ dec]t au
micu\ii din ziua de azi. F[r[ at]ta
tehnologie, f[r[ at]t de multe
preocup[ri ;i cuno;tin\e, copiilor
de mai demult nu le r[m]nea
dec]t frumuse\ea jocurilor. “:i a
fost mult mai bine”, spune Mirel
Marinescu, directorul
coordonator al Comisariatului
Regional pentru Protec\ia
Consumatorilor.

- Sunte\i s[tm[rean?
- Da, sunt n[scut ;i crescut `n Satu

Mare. M-am n[scut `n 24 iunie 1966.
Am locuit ;i la cas[ ;i la bloc, `mpreun[
cu p[rin\ii ;i cu sora mea. Cel mai mult
mi-a pl[cut ̀ ns[ traiul la cas[. Revenind
la sora mea, ea este mai mic[ dec]t mine
cu ;ase ani ;i este economist de profesie.

- Av]nd o sor[ mai mic[,
a\i fost un frate protector?

- Rela\iile noastre au fost mereu de
la foarte bune ̀ n sus, at]t ̀ n copil[rie, ̀ n
adolescen\[, c]t ;i acum, c]nd suntem
adul\i ;i avem Vecare familiile noastre.
Normal c[ am avut grij[ de ea, ca un
frate mai mare, dar `n copil[rie ne-a
`ngrijit pe am]ndoi bunica din partea
tat[lui, deoarece locuia cu noi, a;a c[
pot spune c[ mai mult[ grij[ avea bunica
de ea, deci nu intra `n datoriile mele.

- Unde a\i f[cut ;coala
general[?

- Normal, aici `n Satu Mare, `n
cartierul Carpa\i, deoarece locuiam pe
strada care pe atunci purta numele de
Uzinei. Am umblat la :coala General[
Nr. 8 pe vremea aceea, p]n[ `n clasa a
VII-a. Atunci ne-am mutat cu familia,
a;a c[ m-am transferat la Colegiul
Na\ional “Mihai Eminescu”, unde am
continuat ;i  l iceul,  la proVlul
matematic[-Vzic[. L-am avut ca
diriginte pe profesorul de biologie
Sab[u, iar la Vzic[ pe domnul profesor
Pop, actualul director al colegiului. 

- Cu ce amintiri a\i r[mas
din perioada ;colii generale?

- Am fost un elev foarte silitor ;i un
copil foarte cuminte. Acest lucru pot s[
spun c[ s-a datorat faptului c[ m[tu;a
mea, sora tat[lui meu, era ̀ nv[\[toare la
aceast[ ;coal[, deci nu `mi permiteam
foarte multe. Mai t]rziu a fost chiar
director adjunct, deci nu puteam s[ ̀ mi
fac de cap ;i s[ fac tot felul de n[zb]tii
pentru c[ eram `n permanen\[
supravegheat. ~n ceea ce prive;te
materiile de la ;coal[... toate mi-au
pl[cut. Fiind un elev foarte silitor,
`nv[\am la toate ;i cred c[ tot din cauza
m[tu;ii mele. 

- Care erau pasiunile
dumneavoastr[ `n copil[rie?

- ~n primul r]nd mersul cu bicicleta,
iar apoi Vlatelia. De fapt, am avut chiar
o perioada destul de lung[ `n care am
colec\ionat timbre. Am avut un v[r mai
mare dec]t mine ;i cu el am `nceput s[
str]ngem ;i s[ Vm pasiona\i de acest
domeniu. Am f[cut ;i  volei de
performan\[, `n ;coala general[ ;i `n

primul an de liceu. Am activat la Clubul
Sportiv :colar.

- Ave\i aici o poz[
`mbr[cat `n pionier. Spune\i-
ne c]teva cuvinte despre acea
perioad[.

- Am fost pionier din clasa a II-a, ba
chiar comandant de deta;ament, un fel
de ;ef al clasei din ziua de azi. Mai t]rziu
am fost loc\iitor al comandantului de
unitate, care avea doi loc\iitori, unul
pentru ciclul I ;i unul pentru ciclul II.
Se organizau tot felul de activit[\i,
excursii de orientare, activit[\i sportive,
spectacole, spectacole sportive. Am
chiar ;i o ̀ nt]mplare hazlie legat[ de un
astfel de spectacol sportiv, de pe vremea
c]nd eram clasa a V-a. De fapt, ne-a
distrat pe noi, copii Vind. Era un dans
cu umbrele, iar ̀ n timp ce dansau fetele,
colegele noastre, a `nceput s[ bat[ un
v]nt puternic ;i v[ da\i seama c[ tot
dansul lor a fost dat peste cap, iar noi,
b[ie\ii, ne-am distrat de minune.

- Cum v-a\i caracteriza ca
;i copil, `n c]teva cuvinte?

- Am fost un copil cuminte,
ascult[tor. Cred c[ nu prea am ie;it din
cuv]ntul p[rin\ilor mei ;i al bunicilor
mei. Am mai f[cut eu ;i n[zb]tii destule,
ca orice copil, dar nimic serios sau grav.

- V-a r[mas vreo n[zb]tie
`n memorie?

- Da, dar niciuna foarte serioas[.
Cum locuiam pe strada Uzinei, `n
spatele gospod[riei noastre curgea
canalul Homorod, care comunica direct
cu Some;ul, iar digul era chiar ̀ n spatele
cur\ii noastre. Pe atunci iernile erau

ierni, nu ca ;i acum, ;i ne puteam bucura
din plin de z[pad[ `n Vecare iarn[.

Bine`n\eles, iarna, principala atrac\ie era
sania. Ne s[niam pe dig ̀ n jos, iar canalul

era tot timpul `nghe\at, te puteai ;i
plimba lini;tit. ~ntr-o zi, ne ̀ ntreceam cu
copiii care ajunge mai departe, iar eu
am ajuns `n canal ;i nu am mai putut
ie;i, pentru c[ alunecam cu sanie cu tot.
:i m-am tot str[duit,  o vreme
`ndelungat[, de unul singur, pentru c[
ceilal\i copii plecaser[ deja, iar afar[ era
`ntuneric. Nu am reu;it, `ns[ am avut
noroc c[ la un moment dat a trecut pe
acolo un b[rbat care m-a scos din
necazul `n care intrasem. A doua zi m-
am dus s[ reconstitui totul, s[ v[d cum
a fost posibil a;a ceva, ;i am observat c[
dac[ m[ duceam pu\in mai `ncolo
puteam ie;i cu u;urin\[, pentru c[ nu era
a;a alunecos, dar eu, Vind foarte speriat,
nu m-am mai uitat `n jur.  

- Povesti\i-ne cum `;i
petreceau tinerii pe vremea
aceea timpul liber.

- Eu aveam o trup[ de prieteni cu
care `mi petreceam mai tot timpul. De
obicei mergeam `n excursii  cu
bicicletele, excursii care erau relativ
lungi. Ne urcam pe biciclet[ ;i ne
duceam la O\eloaia, la C[line;ti. Apoi,
pe toat[ perioada liceului am organizat,
tot cu prietenii mei, discotecile. ~n
incinta liceului era o sal[, la subsol, pe
care noi am amenajat-o, am `mbr[cat-
o `n lumini ;i cu tot ce mai era nevoie.
De obicei aceste chefuri aveau loc la
sf]r;itul s[pt[m]nii,  s]mb[t[ cu
prec[dere, dar doar cu aprobarea
conducerii ;colii. 

- A\i avut vreun model `n
via\[?

- Nu, nu neap[rat. Pot spune c[ tat[l
meu, p]n[ la un moment dat, cum se
`nt]mpl[ `n majoritatea cazurilor. Care
b[iat nu `;i dore;te s[ Ve ca tat[l s[u ;i
nu ̀ l are pe tat[ drept model? Tat[l meu
a fost jurnalist, dar, de;i am fost foarte
bun la limba rom]n[, nu am `ncercat
niciodat[ s[ v[d dac[ mi s-ar V potrivit
aceast[ meserie.

- La ce meserii visa\i `n
copil[rie?

- C]nd am fost copil visam s[ Vu
pilot de curse, ceea ce `ns[ nu s-a putut
`nt]mpla. Apoi, mi-am dorit s[ lucrez ̀ n
domeniul informaticii, motiv pentru
care ;i optat pentru Colegiul “Mihai
Eminescu” ;i pentru acel proVl. Pe
vremea aceea s[ lucrezi `n domeniul
informaticii era ceva deosebit, ceva
foarte interesant.

- ~n `ncheiere spune\i-ne
c]teva cuvinte despre familia
dumneavoastr[.

- Pe so\ia mea am cunoscut-o `n
timpul liceului, `ns[ dup[ absolvire nu
am p[strat leg[tura. Apoi, `n 1987 ne-
am re`nt]lnit, pentru c[ lucram am]ndoi
la Centrul de Calcul, iar `n 1990 ne-am
c[s[torit. Avem `mpreun[ doi copii, o
feti\[ care luna viitoare va V deja major[
;i un b[iat, `n v]rst[ de 11 ani.

- Cum a\i deHni cuv]ntul
“copil[rie”?

- Pot spune doar c[ noi, cei de v]rsta
mea, am tr[it o copil[rie mult mai
frumoas[ ;i mai relaxat[ dec]t copiii din
ziua de azi. Noi nu am avut internet, nu
am avut calculatoare. Noi ne bucuram
de jocurile copil[riei, iar micu\ii din ziua
de azi au de pierdut, pentru c[ acest stil
de via\[ le afecteaz[ `n primul r]nd
s[n[tatea. ~n vremea copil[riei mele nu
erau at]\ia copii bolnavi. Calculatorul
le distruge ;i vederea, dar `i face ;i mai
nervo;i.

Laura Micovschi

“Visam s[ fiu pilot de curse, ceea ce `ns[ nu s-a putut
`nt]mpla. Apoi, mi-am dorit s[ lucrez `n domeniul

informaticii”
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Mark Wahlberg s-a
c[s[torit cu mama

copiilor s[i

Michael Jackson era pe
punctul de a suferi o c[dere

nervoas[
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Actorul a luat o scurt[ pauz[ de la
Vlm[rile pentru “]e Fighter”, deoarece
avea un alt rol principal - `n cadrul
propriei nun\i care-a avut
loc la biserica catolic[
Good Shepherd din
Beverly Hills.

Cei trei copii ai
cuplului Wahlberg
Durham, Ella (5
ani), Michael (3
ani) ;i Brendan
(10 luni), au fost
“vedetele”
evenimentului. 

La cere-
monia de că-
sătorie, cu-
plul a fost
acompaniat
de 12 prie-
teni ;i
membri ai
familiei. 

O sursă a dezvăluit
pentru revista “People” că mireasa arăta
"ca o prin\esă", ea Vind îmbrăcată cu o
rochie albă, cu umerii goi.

Mark Wahlberg, nominalizat la

premiile Oscar din 2007 la categoria "rol
secundar" pentru presta\ia din "Cârti\a",
are la cei 37 de ani ai săi un curriculum

vitae ie;it din comun, chiar ;i
pentru criteriile holly-
woodiene.

După ce a stat în
închisoare pentru traVc de
droguri ;i vătămare
corporală, a făcut parte
dintr-o trup[ de muzi-

cieni. A devenit
apoi un cântă-
re\ rap de succes

;i a fost imaginea
unei celebre
mărci de
lenjerie de

corp.
S-a impus

ca actor cu rolul
din "Jurnalul

unei vedete
de Vlm

porno/ Boogie
Nights", în 1997. 

Wahlberg mai poate V v[zut în
"Planeta maimu\elor", "Jaf în stil italian",
"Lunetistul" sau "Max Payne".

Aceasta era concluzia unui
psihiatru care l-a consultat pe
cântăreţ cu 13 zile înainte de deces,
informează edi\ia online a
tabloidului “Oe Sun”. 

Comportamentul starului american
era îngrijorător de Wuctuant, starea lui de
dispozi\ie pendulând între entuziasmul
cauzat de începerea concertelor ;i lungi
momente de tăcere, în timpul cărora
cântăre\ul privea în gol.

Michael Jackson "nu era, în mod
evident, pregătit pe plan mental ;i Vzic"
pentru cele 50 de concerte de la O2 Arena
din Londra, a declarat, pentru tabloidul
britanic, o sursă apropiată investigatorilor
care anchetează decesul starului. "Michael
era întotdeauna de neclintit în privin\a
continuării repeti\iilor, încât ajunsese să Ve
obsedat de ideea că va muri dacă nu va
putea să urce pe scenă", a adăugat aceea;i
sursă.

Un psihiatru, a cărui identitate nu a
fost dezvăluită, l-a vizitat pe c]nt[re\ de
două ori în luna iunie. În timpul primei
lor întâlniri, starul i-a vorbit acestuia foarte
deschis despre copilăria lui, despre
problemele pe care le avea cu
medicamentele prescrise ;i despre
cancerul de piele de care suferea ;i pe care
îl considera "o pedeapsă de la Dumnezeu".
Artistul a fost avertizat de către medici că
dependen\a lui de medicamente este
extrem de periculoasă ;i a fost sfătuit să ̀ ;i
angajeze un "antrenor personal pentru
trezire", care să îi controleze doza zilnică
de medicamente, în perioada în care starul
ar V trebuit să locuiască la Londra.

Psihiatrul le-a spus medicilor vedetei,

inclusiv dermatologului Arnold Klein, că
a doua întâlnire, pe care a avut-o la pu\ină
vreme după prima întâlnire din 12 iunie,
i-a oferit "motive serioase de îngrijorare".
Potrivit acestuia, cântăre\ul se refugiase
în spatele unui zid de tăcere după refuzul
de a-i arăta o mică cicatrice din zona
toracelui, rămasă în urma unei proceduri
chirurgicale de îndepărtare a unei tumori.
"Michael a fost foarte candid în timpul
primei lor întâlniri, dar a prezentat
semnele evidente ale unei căderi nervoase
în timpul celei de-a doua vizite. Ei au
discutat inclusiv despre posibilitatea
anulării sau amânării acelor concerte", a
declarat o sursă.

Jackson amânase deja debutul seriei de
concerte, primul spectacol Vind mutat de
pe 8 iulie pe 13 iulie, organizatorii

declarând că au luat această decizie pentru
"o mai bună pregătire" a concertului de
revenire a starului american pe scena
muzicală interna\ională, după o pauză
îndelungată. După decesul cântăre\ului,
pe 25 iunie, mai multe surse au aVrmat că
Michael era chinuit de repeti\iile extrem
de solicitante ;i se temea de revenirea pe
scenă.

Pe de altă parte, mama lui Jackson,
Katherine, a declarat, în numeroase
rânduri, că are o serie de suspiciuni privind
moartea Vului ei. "Tot ce ;tiu este că Vul
meu este mort ;i nu cred că a murit din
cauze naturale. Era mult prea tânăr. Ceva
s-a întâmplat. Nu ;tiu încă ce a fost", a
spus ea, într-un interviu acordat
moderatorului unui show TV din Statele
Unite.

Ea a scandalizat opinia publică din
arhipelagul nipon, după ce a purtat un
chimono foarte scurt, care lăsa se se
întrevadă lenjeria intimă. Blogul tinerei
Emiri Miyasaka, în vârstă de 25 de ani,
care va reprezenta Japonia în competi\ia
Miss Univers din luna august, în
Bahamas, a fost inundat de comentarii
scrise de concetă\enii ei scandaliza\i.
Motivul acestei reacţii a fost că lenjeria
intimă a candidatei era vizibilă sub
chimonoul negru, din piele, creat special
pentru eveniment ;i conceput
inten\ionat mai scurt decât în mod
normal. 

Mul\i japonezi au protestat
vehement împotriva acestui chimono
original, pe care l-au considerat vulgar.
"Suntem surprin;i de comentariile severe

făcute de multe persoane", au declarat
reprezentanţii IBG Japan, societatea
însărcinată cu participarea japoneză la
concurs. Ei au mai spus că respectiva
\inută va V modiVcată, pentru a acoperi
lenjeria intimă purtată de Emiri
Miyasaka. 

Creatoarea \inutei, fran\uzoaica Inès
Ligron, i-a criticat pe blogul ei pe
"conservatorii ;i dinozaurii din modă"
care au fost revolta\i de obiectul
vestimentar. "Cei care contează sunt cei
care dictează în industria modei", a
adăugat Ligron, care se ocupă de zece
ani de pregătirea concurentelor japoneze
pentru concursul de frumuse\e Miss
Univers. Japonia a reu;it să ob\ină trofeul
competi\iei în 2007, prin intermediul lui
Riyo Mori.

Ea este considerată prima femeie de
culoare care a avut succes ca manechin
profesionist atât pe podiumurile
deVlărilor de modă, cât ;i pe copertele
revistelor de modă din anii '60. Sims a
murit din cauza unui cancer, la Newark,
o periferie a ora;ului New York.

Născută în 1948 în statul Mississippi,
Naomi a reu;it să se impună în lumea
deVlărilor de modă ale anilor '60. 

În august 1967, la patru ani după
celebrul discurs sus\inut de Martin
Luther King Jr., "I Have a Dream", Naomi
Sims, pe atunci în vârstă de 19 ani, a
apărut pe coperta revistei "Fashion of the
Times", suplimentul dedicat modei,

lansat de cotidianul “]e New York
Times”. 

Era pentru prima oară când o femeie
de culoare ajungea pe coperta unei
reviste de modă. 

În plus, Naomi Sims a înlăturat un alt
tabu, câ\iva ani mai târziu, reu;ind să
apară pe coperta unei reviste de modă
conservatoare, “Ladie Home Journal”.
Ulterior, ea a pozat pentru coperta “Life
Magazine” ;i apoi pentru edi\ia
americană a revistei “Cosmopolitan”.
"Naomi Sims a ;tiut să le aducă pe femeile
de culoare în domeniul modei", a
declarat Marcellous Jones, redactorul-
;ef al site-ului ]eFashionInsider.com.

Cotidianul Detroit News, citat de
accesshollywood.com, a publicat ;tirea
conform c[reia o soma\ie pentru plata
celor 6.257.005 dolari a fost depusă pe
numele starului american. Potrivit
documentelor oVciale, suma datorată de
actor provine din neplata taxelor pe anul
2007.

Acelea;i documente precizează ;i că
Nicolas Cage nu a plătit impozitul nici
pentru re;edin\a sa din New Orleans, a
cărei valoare este de 3,55 milioane de dolari
;i care este actualmente scoasă la vânzare,
;i nici pentru re;edin\a sa din Hollywood,
în valoare de 35 de milioane de dolari.

Soma\ia a fost completată la câteva
luni după ce actorul a încheiat o în\elegere
cu inspectorii IRS în privin\a plă\ii altor
datorii acumulate. Potrivit ABC News,
Cage a acceptat, în septembrie 2008, să
plătească datoria de 660.000 de dolari ;i
penalită\ile aferente, rezultată din
deducerea incorectă a cheltuielilor
personale.

Candidata Japoniei la Miss Univers,
prea dezbr[cat[ pentru publicul nipon

Naomi Sims, primul top-model de
culoare de succes, a decedat

Nicolas Cage
datoreaz[ Fiscului

peste 6,2 milioane de
dolari



Csehi Arpad ;i mireasa lui au primit multe obiecte de
art[ ;i tablouri ca dar de nunt[
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Beyoncé ;i Lady Gaga au primit cele mai multe
nominaliz[ri la Premiile Muzicale MTV

La gala premiilor MTV, ce va avea loc în septembrie, cele dou[ artiste pop
sunt nominalizate fiecare la nouă categorii, iar Britney Spears `;i continuă

revenirea pe scena muzicală, primind ;apte nominalizări.
Reuters informează că toate cele trei cântăre\e vor concura la categoria

"videoclipul anului" - Beyoncé cu piesa "Single Ladies (Put a Ring on It)",
Lady Gaga cu piesa "Poker Face", iar Britney Spears cu "Womanizer".

Celelalte două nominalizări la această categorie au revenit rapperilor Kanye
West cu piesa "Love Lockdown" ;i Eminem cu "We Made You".

Paula Abdul
renun\[ la

“American Idol”

Ea a anun\at pe pagina personală de
pe Twitter.com că nu va reveni în juriul
noului sezon al emisiunii. “Cu mare
triste\e am decis c[ nu m[ voi `ntoarce
la IDOL. ~mi va V cu siguran\[ dor s[ m[
`ngrijesc de noile talente, dar cel mai
mult `mi va lipsi sentimentul de
apartenen\[ la un show pe care l-am
ajutat din prima zi s[ creasc[ ;i s[ devin[
un fenomen. Apreciez `n mod deosebit
suportul ;i dragostea pe care mi-au
ar[tat-o fanii `n ultima vreme. F[r[
`ndoial[, am cei mai minuna\i fani din
`ntreaga lume ;i-i iubesc pe to\i”, a spus
Abdul.

Juriul celebrului concurs de talente
din 2010 care-o exclude pe c]nt[rea\a ̀ n
v]rst[ de 47 de ani ar putea V format
doar din Simon Cowell, Randy Jackson
;i Kara DioGuardi.

Fiul lui Michael
Douglas, arestat
pentru posesie 
de droguri

Potrivit publica\iei “]e New York
Post”, autorită\ile americane au declarat că
au găsit asupra lui Cameron Douglas "o
cantitate imensă" de metamfetamine în
stare cristalizată, pe care acesta inten\iona
să le distribuie.

O purtătoare de cuvânt a Biroului
procuraturii americane din districtul de
sud din New York a declarat că
reprezentan\ii acestei institu\ii nu doresc
să comenteze această informa\ie. Însă
Departamentul Poli\iei din New York a
conVrmat faptul că "agen\ii federali l-au
arestat". Cameron a fost arestat,
săptămâna trecută, de oV\erii Agen\iei
Americane Antidrog, într-un hotel din
Manhattan, având asupra lui aproximativ
230 de grame de metamfetamine,
informează ]e New York Post. Potrivit
altor surse, inclusiv site-ul TMZ.com,
arestarea a avut loc în această săptămână,
în cursul zilei de luni.

Cameron Douglas a mai fost arestat în
2007 pentru posesie ilegală a unor
substan\e cu un regim strict de utilizare.

Dup[ cum am mai scris `n paginile
ziarului nostru, s]mb[ta trecut[ a avut
loc la Satu Mare evenimentul monden
num[rul 1 al anului 2009< nunta lui Csehi
Arpad - pre;edintele Consiliului
Jude\ean Satu Mare. Dac[ despre
festivit[\ile de la starea civil[ am mai
amintit, suntem datori s[ revenim cu

am[nunte de la nunta \inut[ la un
restaurant select din Satu Mare. Invita\ii
au fost de la toate partidele, din toate
domeniile ;i. dup[ cum unii spuneau `n
glum[, cine `nseamn[ ceva `n jude\ul
Satu Mare, acela a participat la starea
civil[, la cununia religioas[ ;i la nunta
propriu-zis[.

La nunt[ tonul la dans l-au dat tinerii
miri cu un vals vienez, apoi nea;teptat de
repede nunta;ii li s-au al[turat pe ringul
de dans, care s-a umplut p]n[ la refuz.
Pauze s-au \inut doar pentru servirea
bucatelor alese ;i gustoase, multe din ele
purt]nd re\eta preparatelor tradi\ionale
ungure;ti. S-a servit de pild[ gulyas

secuiesc, dar ;i pl[cint[ "a la Hortobagy",
apreciate de to\i cei prezen\i.

Na;ii tinerilor au fost rude apropiate,
unchi ;i m[tu;i, care s]mb[t[ la Zal[u
vor intra din nou ̀ n rol, pentru c[ nunta
se repet[ ;i `n ora;ul miresei.

La nunta de la Satu Mare tinerii miri
au dansat p]n[ diminea\a, iar cheful a

fost stra;nic.
Dup[ Vecare nunt[ lumea e curioas[

de un singur lucru< c]\i bani s-au str]ns?
La nunta lui Csehi Arpad e greu de
evaluat acest lucru. pentru c[ foarte mul\i
invita\i au adus tinerilor ca dar de nunt[
obiecte de art[, tablouri. 

Iosif |iproc 


