
Maria Mari; D[r[ban -
expozi\ie `n aer liber PAGINA 10

“Informa\ia Zilei te duce
la Marea Neagr[“,
ultima zi de concurs

Dac[ `nc[ nu te-ai `nscris la concursul
nostru, acum mai ai ;ansa. Trimite un e-mail
p]n[ `n 23 august, ora 12, cu urm[toarele
date< nume, prenume, adres[, e-mail, num[r
de telefon ;i r[spunde la `ntrebarea “Ce `\i
place cel mai mult `n suplimentul Informa\ia
de Duminic[?” ;i noi te premiem. E-mailurile
le a;tept[m pe aceea;i adres[<
redactiasm@informatia-zilei.ro.

Cum v[ spuneam ;i `n numerele
precedente, Informa\ia Zilei ;i Agen\ia de
Turism Aurora te duce la mare GRATIS. Tot
ce trebuie s[ faci e s[ te `nscrii ;i s[ urm[re;ti
ziarul de luni pentru a aWa dac[ e;ti norocosul
sau norocoasa care va petrecere 7 zile ;i 6
nop\i `n frumoasa sta\iune Jupiter, la hotel
Violeta.

Premiile extraordinare te vor \ine toat[
vara al[turi de Informa\ia Zilei. Nu rata nicio
ocazie de a juca ;i c];tiga cu noi.

Bucure;ti, cel mai ieftin
ora; din Europa

Hainele pe care le `mbrac[ mireasa c]nt[resc 20 kg ;i cost[ 3.500 euro

Valori istorice ;i arhitecturale din
comuna C[ua;

Căuaşul este atestat documentar pentru
întâia oară în anul 1215, în Registrul de la
Oradea. Sunt consemnate în acest an două
procese de judecată în care locuitorii Căuaşului
sunt acuzaţi de furt.
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PAGINA 5 Preo\ii rom]ni din Apa, de-a lungul timpului

M[n[stirea M[riu; a devenit cel mai popular
a;ez[m]nt monahal din jude\

Prin num[rul mare de credincio;i, `n jur
de 12.000, care au urcat dealul, s]mb[t[ 15
august 2009, cu ocazia s[rb[torii “Adormirea
Maicii Domnului”, M[n[stirea M[riu; a
dovedit `nc[ o dat[ c[ este cel mai popular
a;ez[m]nt monahal din jude\. Frumuse\ea
locului, h[rnicia ;i ospitalitatea gazdelor de la
m[n[stire sunt elementele de baz[ care au
contribuit la acest lucru. Aici `;i duc veacul
vie\uitorii de la m[n[stire, `n frunte cu

p[rintele Gherontie - stare\ul M[n[stirii. Via\a
lor nu `nseamn[ `ns[ numai rug[ciune, ci ;i
mult[ munc[. La m[n[stire sunt crescute
animale, care apoi sunt v]ndute la t]rgurile din
jude\ iar recolta, adunat[ de pe cele 15 ha de
p[m]nt luate `n arend[, are ;i ea aceea;i soart[.
Din banii aduna\i ;i din dona\iile oamenilor
se contruie;te o minunat[ catedral[ care va
d[inui aici ;i peste sute de ani. Lucrarea e `ns[
departe de a V terminat[. PAGINA 11

Capitala României s-a clasat pe locul 67 din 73
de ora;e ale lumii, după nivelul pre\urilor, Vind
considerat cel mai ie\in ora; din Europa ;i unul
dintre cel mai pu\in costisitoare din lume, dar ;i
salariile sunt printre cele mai mici, arată un studiu
publicat miercuri de banca elve\iană UBS. Potrivit
studiului “Pre\uri ;i salarii” derulat în martie 2009,
ora;ele cu pre\uri mai mici decât în Bucure;ti sunt
Ciudad de Mexico, Cairo, Kuala Lumpur, Manila,
New Delhi ;i Mumbai. SoVa, capitala
Bulgariei, ocupă locul 58 în clasamentul celor mai
scumpe ora;e, pe locul următor Vind Kievul. În
schimb, cele mai scumpe ora;e sunt Oslo,
Copenhaga, Zurich, Geneva, Tokyo ;i New York.

În poVda extinderii Uniunii Europene, există
încă disparită\i semniVcative de pre\uri între Europa
Occidentală ;i cea de Est. Co;ul calculat pentru 95
de bunuri ;i 27 de servicii este cu aproape 35% mai
ie\in în ora;ele Europei de Est comparativ cu
metropolele occidentale.

Bucure;tenii trebuie să lucreze 27 de minute ca
să-;i poată lua un kg de pâine. Dacă olandezii sunt
nevoi\i să muncească numai 10 minute pentru a-;i
cumpăra un kg de pâine, românii trebuie să lucreze
27 de minute în acela;i scop. Bulgarii au de lucrat 18
minute, iar ungurii 20 de minute pentru un kg de
pâine.

PAGINA 3

~n 1985 Valentin Breban a luat locul
IV la Campionatul Mondial de Popice

O controversat[ zi istoric[<
23 august 1944

“Am `nceput s[ fac sport `n primul an de liceu.
Am f[cut ;ase luni de box, dup[ care am trecut la
popice, care s-au dovedit a V o adev[rat[ pasiune
pentru mine ;i am ajuns departe cu acest sport.
Aveam ni;te colegi la internat care jucau popice la
IPSUIC ;i cum f[ceam ;i eu acolo practica, m-am
al[turat lor. Am `nceput la 16 ani, iar dup[ c]teva luni
am fost cooptat `n echipa Unio, care era `n Divizia
A. La 18 ani eram deja `n lotul na\ional.”
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Pescarul sportiv sus\ine c[ aceast[ ;tiuc[ ar reprezenta pentru acest
an, sau cel pu\in p]n[ acum, record na\ional neomologat. Poate va
`ncerca s[ `l omologheze. Cea mai mare captur[ a `nregistrat-o cu un
amur de peste 19 kilograme. Ca
mul\i al\i pescari, Petre este
`ndr[gostit ;i de
preg[tirea pe;telui
pentru consum.

Pescarul Petre Iuri;ni\ a prins zilele trecute
o ;tiuc[ de 14.7 kilograme

PAGINA 8

Azi se `mplinesc ;aizeci ;i cinci de ani
de la evenimentele din 23 august 1944, `n
urma c[rora Rom]nia a `ntors armele
`mpotriva aliatului s[u de p]n[ atunci,
Germania. ~n prezent, aceast[ dat[ aproape
;i-a pierdut din semniVca\ie, totu;i
manualele de istorie ne informeaz[ c[ la
acea dat[ \ara noastr[ s-a aWat
`ntr-un moment de r[scruce. PAGINA 4
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Se distribuie `mpreun[ cu Informa\ia Zilei

“Cinstitul n[na;ilor“ - tradi\ie
p[strat[ la T]r;ol\ ;i C[m[rzana
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Luni Miercuri

Strategii americani ai Benenson
Strategy Group le-au recomandat liderilor
PSD ca Mircea Geoană să recupereze
decalajul pe care, conform sondajelor, îl are
fa\ă de partid, o strategie electorală bazată
pe aspecte economice ;i folosirea lui Iliescu
;i Năstase ca purtători de mesaj la TV.
Geoană trebuie să recupereze decalajul de
6% pe care îl are fa\ă de PSD ca să reu;ească
să-l depă;ească pe Traian Băsescu în cursa
pentru alegerile preziden\iale. Aceasta a
fost indica\ia pe care liderii social-
democra\i au primit-o de la strategii
americani ai Benenson Strategy Group,
luni seară, într-o ;edin\ă de campanie.

Consilierii străini au prezentat
conducerii pesediste datele unui sondaj
de opinie realizat de CURS, dar cu
întrebările cerute de Benenson Strategy
Group. Potrivit unor surse din PSD, la
discu\ii, reprezentan\ii Vrmei de
consultan\ă au insistat, pe lângă problema
procentelor pe care le-ar ob\ine candida\ii
pentru Cotroceni, pe necesitatea elaborării
unei strategii electorale care să plece de la
aspectele economice. "Va trebui să
renun\ăm la a mai face promisiuni mari
în campanie, deoarece sondajul relevă
faptul că românii acceptă doar promisiuni
mici, cu posibilită\i de găsire a unor

solu\ii", au spus sursele citate, men\ionând
o parte a propunerilor făcute în urma
prezentării studiului sociologic.

Ion Iliescu< “Dă-o în mă-sa
de guvernare!”

Pre;edintele de onoare al PSD, Ion
Iliescu, s-a declarat luni împotriva
asumării răspunderii Guvernului pe legile
educa\iei, aVrmând iritat "dă-o în mă-sa
de guvernare".

"Dă-o în mă-sa de guvernare, deci nu
de guvernare vorbim acum, vorbim de un

pachet de legi care înseamnă asumarea
răspunderii", a declarat luni Iliescu,
sus\inând totodată că varianta ca
Guvernul să pice pe 2 septembrie ar V "o
altă prostie, să condi\ionezi soarta unei
guvernări de o lege sau de o dispută pe un
domeniu". Întrebat din partea cui ar
proveni această prostie, Iliescu a răspuns
că "din partea celor care o adoptă".

Pre;edintele de onoare al PSD a mai
comentat că posibilitatea ruperii coali\iei
"este o chestiune adiacentă, nu asta este
important", acuzând tendin\a democrat-
liberalilor de a impune măsuri for\ate.
"Probabil că sunt ni;te ambi\ii proste;ti să
Ve legea cu numele celui care a patronat-
o", a mai spus fostul ;ef de stat.

Premierul Emil Boc a declarat că
analizează "extrem de riguros" cele două
propuneri de reformă în educa\ie, Codul
elaborat de ministrul Andronescu ;i
pachetul Comisiei preziden\iale conduse
de Mircea Miclea, ;i că cele mai
importante solu\ii vor V promovate prin
asumarea răspunderii. Adriean Videanu,
prim-vicepre;edintele PDL a declarat, că
partidul său acceptă luarea în dezbatere a
tuturor pachetelor legislative din
domeniul educa\iei, cu condi\ia respectării
Pactului Na\ional pentru Educa\ie.

Mar\i

Dezbaterea publică cu tema
"Reforma structurală a societă\ii
române;ti. Modernizarea României prin
educa\ie" organizată de pre;edintele
Camerei Deputa\ilor Roberta Anastase a
început, discu\iile de mar\i Vind rezervate
dezbaterilor generale ;i măsurilor de
reformare a învă\ământului
preuniversitar. Dezbaterile au scos la
iveal[ faptul c[ legile educa\iei nu
`ntrunesc consensul politic. Discputele
au `nceput cu un schimb de replici acide
`ntre pre;edintele B[sescu ;i liberalul
Varujan Vosganian ;i au continuat cu
contradic\ii ;i critici `ntre PSD ;i PDL.

La deschiderea discu\iilor a participat
pre;edintele Traian Băsescu. După
discursul său, pre;edintele s-a scuzat ;i a
cerut voie să părăsească dezbaterea,
motivând că ;i din punct de vedere politic
preferă să nu Ve la discu\ie. Moderatorul
dezbaterii a încercat să îl convingă pe
pre;edinte să mai stea, dar interven\ia nu
a putut V auzită din cauza microfonului
defect. "La o altă comisie de anchetă se
auzea mai bine", a glumit Băsescu pe tema
micii probleme tehnice, făcând aluzie la

înregistrarea apărută în presă ce îi are ca
protagoni;ti pe câ\iva dintre membrii
Comisiei Udrea. ~n cadrul interven\iei
sale, ;eful statului a criticat modul de
lucru al echipei conduse de ministrul
Educa\iei, Ecaterina Andronescu, care a
elaborat Codul Educa\iei. Băsescu a
declarat că nu dore;te să sus\ină o
anumită formulă a legilor educa\iei.

Ninel Potîrcă, un nou
candidat la pre;edin\ie

Pre;edintele Patronatului Oamenilor
de Afaceri Romi din România,
Constantin Ninel Potîrcă, ;i-a anun\at,
mar\i, inten\ia de a-;i înscrie candidatura,
ca independent, la alegerile preziden\iale.

El a precizat că a luat această decizie
în urma consultărilor pe care le-a avut cu
mai mul\i lideri din România de etnie
romă, care ;i-au manifestat inten\ia de a
avea un candidat care să reprezinte nu
numai interesele minorită\ilor, ci ;i ale
tuturor românilor.

Potîrcă a spus că efortul pe care l-a
depus de 20 de ani în mi;carea romilor

este palpabil ;i că s-a implicat acolo unde
a fost nevoie cu toată pregătirea sa, cu
solu\ii pentru "elucidarea unor probleme
economică, spirituală, culturală,
educa\ională".

Fiul lui Năstase a rămas fără
carnet de conducere

Poli\ia rutieră l-a prins pe Vul fostului
premier Adrian Năstase conducând cu
viteză mare în sectorul 1 al Capitalei,
astfel că l-au amendat ;i i-au suspendat
permisul de conducere, informează surse
judiciare.

În 16 august, Andrei Năstase a fost
oprit de poli\i;ti, după ce constataseră că
acesta conducea cu 141 de kilometri pe
oră, în condi\iile în care limita era de 50
de km/h. De;i Andrei Năstase a spus că
nu are obiec\iuni, când i-a fost încheiat
procesul-verbal de constatare a
contraven\iei, tânărul a făcut contesta\ie
la Judecătoria sectorului 1 Bucure;ti,
spun sursele citate.

Termenul de judecare a contesta\iei
a fost stabilit pentru luna noiembrie.

Secretarul Camerei Deputa\ilor
Dumitru Pardău a declarat miercuri că
;edin\a Biroului Permanent nu s-a putut
\ine din lipsă de cvorum. Pardău a spus că
nu în\elege de ce reprezentan\ii PNL, PSD
;i UDMR din Biroul Permanent nu au
venit la ;edin\ă cât timp aceasta a fost
convocată regulamentar. Reprezentan\i ai
PNL, PSD ;i UDMR au declarat că nu vor
participa la ;edin\a Biroului Permanent,
în care urma să se discute solicitarea
Robertei Anastase de suspendare a
Comisiei în cazul Udrea, pe motiv că nu
au fost convoca\i în timp util. Astfel, prin
coalizarea PSD ;i PDL, Elena Udrea nu a
reu;it s[ desVin\eze comisia Udrea.

“Instigările” lui Udrea sunt
mai grave decât mineriadele

Deputatul PSD Dumitru Chiri\ă,
membru al Comisiei Udrea, a propus,
miercuri, sesizarea Biroului Permanent ;i
a Comisiei juridice în privin\a
pre;edintelui Camerei Deputa\ilor
Roberta Anastase pe motiv că aceasta a
încercat să intimideze comisia.

Chiri\ă - unul dintre cei patru membri
ai Comisiei Udrea care apar în
înregistrarea audio difuzată în presă - a
arătat că Roberta Anastase a avut un
comportament "abuziv" ;i nu a respectat
Regulamentul Camerei atunci când a cerut
suspendarea lucrărilor comisiei.

Chiri\ă a mai aVrmat că atitudinea,
comportamentul ;i "instigările la
nerespectarea legii ale doamnei Elena
Udrea" sunt, în opinia lui, "mai grave decât
mineriadele organizate de către Miron
Cozma". Chiri\ă a mai spus că "instigările"
lui Udrea mai "au drept scop subminarea
statului de drept".

"Mi-aduc aminte că am văzut scene
de acest tip ;i la procesul so\ilor Ceau;escu,
când coana Leana îi spunea lui Nea Nicu
să nu răspundă decât în fa\a Marii Adunări
Na\ionale", a mai spus deputatul PSD,
exprimându-;i totodată nemul\umirea că
reprezenta\ii Ministerului Turismului "nu
au dat curs citării" Comisiei de anchetă
pentru ziua de mar\i. "Doamna Udrea se
comportă cu salaria\ii Ministerului
Turismului ca ;i când ar V prorii sclavi, în
propria feudă", a mai acuzat Chiri\ă

Joi

Vineri

Fostul ministru al Apărării, Teodor
Mele;canu, a declarat, vineri, că rudele
demnitarilor nu trebuie să facă afaceri cu
statul. "Atunci când e;ti înt-o pozi\ie
publică atât de înaltă, familia ta trebuie să
evite să aibă afaceri cu statul, afaceri care
pot crea un semn de întrebare", a spus
Mele;canu. Fostul ministru al Apărării
spune că implicarea fratelui pre;edintelui
într-o astfel de afacere este o "gravă eroare".

Mircea Băsescu este asociat din luna
iunie 2009 cu câ\iva militari într-o Vrmă
de consultan\ă în domeniul armatei, astfel
fratele pre;edintelui Traian Băsescu devine
jucător în industria de armament. Mircea
Băsescu s-a asociat cu ;eVi industriei de
apărare, dar ;i cu reprezentan\ii unor mari
companii americane din industria de
armament ;i tehnică militarã. ~n afacere

este implicat[ ;i Maria Cazacu, Vica lui
Aurel Cazacu, fost ;ef al Romtehnica,
pre;edinte Romarm ;i director în
Ministerul Economiei pe probleme ale
industriei. Cazacu este cel care a negociat
;i a Vnalizat în 2002 contractul privind
achizi\ionarea fregatelor britanice, care
acum trebuie renovate.

"Am fost ;i eu ministru al Apărării ;i
nu mi-au lipsit nici ofertele pentru mine
;i nici pentru familia mea de a face
asemenea lucruri. Din punctul meu de
vedere, este clar conWictul de interese", a
mai precizat Mele;canu. El declară că
programele de înzestrare a armatei se
ridică undeva la 10 miliarde de euro< "Este
vorba de foarte mul\i bani. Este nevoie de
transparen\ă, să Ve totul legal ;i pentru
asta avem institu\ii".

S]mb[t[

:eVi din Justi\ie ;i reprezentan\ii celor
două Camere ale Parlamentului au
coborât de pe prima treaptă de salarizare
până la 14,5 salarii minime pe economie,
iar ;eful statului a rămas singurul
demnitar plătit cu 15 salarii minime,
potrivit ultimei forme a proiectului Legii
unitare de salarizare. În prezent, salariul
minim lunar pe economie este de 600 lei.
Pre;edintele Cur\ii de Conturi va putea
primi doar 11,9 salarii minime pe
economie, fa\ă de 15 salarii minime în
variantele anterioare.

În actuala formă, primul
ministru ar urma să câ;tige 12,95 salarii
minime, mini;trii câte 10,95 salarii
minime, iar senatorii ;i deputa\ii - 10,35

salarii minime. :eVi institu\iilor aWate în
subordinea Guvernului ar putea primi cel
mult 10 salarii minime, potrivit
proiectului elaborat de Ministerul Muncii.

Medicii primari vor câ;tiga cel mult
5,1 salarii minime. Profesorii universitari
cu peste 40 de ani vechime ar putea câ;tiga
7,6 salarii minime, în timp ce un asistent
cu o vechime de 35-40 ani ar putea avea
un venit echivalent cu maximum 3,4
salarii minime pe economie. Un profesor
cu grad I, ciclul II Bologna, va câ;tiga între
3,4 ;i 4,1 salarii minime, în func\ie de
vechime, în timp un profesor gradul II cu
studii superioare, ciclul I Bologna, ar
putea câ;tiga între 2,65-3,4 salarii minime
pe economie.

PSD ;i PDL se coalizeaz[
`n Comisia Udrea

Legea `nv[\[m]ntului nu `ntrune;te consensul politic

Rudele demnitarilor fac afaceri cu statul Basescu r[m]ne singurul demnitar
pl[tit cu 15 salarii minime

Liberalii au solicitat joi, din nou,
demisia sau demiterea de urgen\ă a lui
Gheorghe Pogea, după ce ministrul
Finan\elor a făcut declara\ii pe tema
documentelor trimise Comisiei Udrea,
aVrma\ii interpretate de PNL drept
"confuze" ;i "justiVcări puerile".

"PNL solicită pentru a doua zi
consecutiv demisia sau demiterea de
urgen\ă a ministrului Finan\elor, domnul
Gheorghe Pogea (...) Explica\iile confuze
ale ministrului Gheorghe Pogea
conVrmă, încă o dată, că cererea PNL ca
acesta să Ve demis sau să î;i dea demisia
de urgen\ă este fundamentată. Domnia
sa nu este capabil să conducă nici măcar
sub aspect organizatoric Ministerul
Finan\elor, cu atât mai pu\in să mai ia ;i
decizii care presupun concep\ie ;i
planiVcare bugetară în timp de criză
economică", se arată într-un comunicat
remis joi. Potrivit liberalilor, prin
declara\iile sale, ministrul Finan\elor
"girează ascunderea adevărului privind
modul în care ministrul Udrea a cheltuit
banii publici" ;i nu ;i-ar asuma
responsabilitatea pentru modul în care

MFP a gestionat problema documentelor
emise ";i sustrase" de la Registratura
Camerei Deputa\ilor.

Udrea, s<d[toare cu comisia
de anchet[

Ministrul Turismului Elena Udrea s-
a prezentat, joi, la Comisia de anchetă
privind cheltuielile de la Ministerul
Turismului, ea Vind întâmpinată de
secretarul comisiei, Claudiu |aga, care i-
a oferit un buchet de Wori.

~n ciuda acestei primiri, Elena Udrea
a aV;at o atitudine dispre\uitoare `n fa\a
comisiei parlamentare de anchet[. Udrea
;i-a prezentat punctul de vedere în
legătură cu activitatea comisiei, timp în
care a avut mai multe dispute verbale cu
pre;edintele acesteia, liberalul Ludovic
Orban, după care a plecat de la comisie.

Udrea a plecat de la ;edin\a comisiei
după ce a lansat un atac dur la adresa
membrilor acestei comisii, i-a în;tiin\at
că a depus plângeri penale `mpotriva lor
;i le-a cerut demisia din comisie ;i din
Parlamentul Rom]niei.

PNL cere demisia sau demiterea
ministrului Pogea

Geoan[, sf[tuit de exper\ii americani, s[-i trimit[ la atac
pe Iliescu ;i N[stase
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Valori istorice ;i arhitecturale din comuna C[ua;

http<//ec.europa.eu/romania/index_ro.htm
www.mdrl.ro

În cadrul proiectului
„Moştenire culturală ca factor de
legătură transfrontalieră”,
Inanţat 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
valoriIcă cercetările complexe
efectuate de specialişti din
România şi Ungaria. În
continuare, redăm partea privind
descoperirile arheologice inclusă
în ghidul comunei Căuaş, aJat
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.

Primele informaţii istorice
Căuaşul este atestat documentar

pentru întâia oară în anul 1215, în
Registrul de la Oradea. Sunt
consemnate în acest an două procese
de judecată în care locuitorii Căuaşului
(în document menţionat în forma
Cayhas, Kahas, Rahas), sunt acuzaţi de
furt. Învinuiţii au fost trimişi la
judecata divină, care se manifesta prin
prezenţa sau absenţa urmelor de arsură
de pe mâinile celor siliţi să poarte Verul
înroşit în foc. După o absenţă de mai
bine de 150 de ani, satul reapare în
sursele documentare, de această dată
ca obiect al donaţiei regale pentru
Nicolae, Vul lui Gheorghe din Căuaş
(Kávási). Începând cu acest moment,
satul ca un întreg şi mai târziu părţi ale
acestuia apar mereu în documente ca
proprietate a acestei familii. Averea
familiei s-a redus însă de-a lungul
timpului. Încă din secolul al XV-lea,
alături de aceştia sunt menţionaţi şi
alţi nobili proprietari ai Căuaşului,
dintre care cei mai importanţi sunt
familia Szántai-Becski. În evul mediu,
Căuaşul nu era un sat foarte bogat.
Acest lucru reiese din impozitul plătit
cămării regale în anul 1475, care
însuma 5 Worini şi 1 denar, în timp ce,
de la satul vecin, Mecenţiu (azi Ady
Endre), cămara încasa în acelaşi an o
sumă triplă.

Zorii epocii moderne
La sfârşitul secolului al XVII-lea,

mai multe atacuri şi expediţii de jaf

pustiesc Căuaşul. Cea mai marcantă
este una dintre invaziile tătarilor,
desfăşurată înainte de 1682. În timpul
atacului, unul dintre membrii familiei
Kávási, numit Iov, este capturat de
atacatori şi jupuit de viu în faţa bisericii
reformate. Locuitorii care scapă cu
viaţă părăsesc satul, care devine pustiu
până la începutul secolului al XVIII-
lea. Dintr-o statistică realizată în anul
1720 reiese că în acea perioadă în sat
trăiau un nobil, 20 de iobagi, şapte
jeleri şi opt armalişti. Din cele 36 de
familii din sat, 27 erau de etnie
maghiară, iar nouă de etnie română.
Numărul total al locuitorilor era destul
de mare, ridicându-se la 324 de
persoane. În perioada premodernă, cel
mai important proprietar al satului era
familia Vay. Aceasta dispunea iniţial de
o mică moşie în zonă, însă în anul 1779
obţine prin arendă şi partea Căuaşului
inclusă anterior în domeniul Tăşnad.
Alături de nobilii Vay, între
proprietarii satului Căuaş se numără,
la sfârşitul secolului al XVIII-lea, o
mulţime de alţi moşieri cu posesiuni
mai reduse. Până în perioada
contemporană, pe tot parcursul istoriei
sale, Căuaşul a făcut parte din
comitatul Solnocu de Mijloc, respectiv

judeţul Sălaj în perioada interbelică.
După reforma administrativă din anul
1968, satul a fost inclus în judeţul Satu
Mare, ca centru al comunei cu acelaşi
nume. Despre existenţa şcolii primele
date documentare le avem din secolul

al XIX-lea. În acea perioadă existau la
Căuaş două instituţii de învăţământ,
una confesională greco-catolică şi una
de stat, fondată în 1896. Ambele
dispuneau de câte o clădire pentru
desfăşurarea activităţii.

Viaţa religioasă în Căuaş
Populaţia românească din Căuaş

îmbrăţişează relativ târziu Unirea cu
Biserica Romei. Conform unei
însemnări de pe o veche carte de cult,
în anul 1768 biserica era încă ortodoxă.
În acea perioadă, comunitatea utiliza
un ediVciu de cult din lemn. Biserica
ortodoxă actuală, dedicată Naşterii Sf.
Fecioare a fost construită între anii
1878–1882. Lucrări de reparaţie şi
renovare s-au desfăşurat în mai multe
rânduri, cele mai semniVcative având
loc între 1966–1969. În acea perioadă
s-a schimbat acoperişul bisericii, s-a
introdus curentul electric, s-a refăcut
în totalitate pictura interioară,
exterioară şi s-a schimbat iconostasul.
Turnul este inclus în navă, prevăzut
cu ceas şi un acoperiş în formă de bulb
de ceapă. De o parte şi de alta a intrării
principale au fost realizate două nişe,
conţinând reprezentări picturale ale
Fecioarei cu Pruncul şi ale lui Iisus
Hristos. Pictura murală interioară este
o imitaţie de marmură, intercalată de
decoraţii Worale. Cadrul iconostasului
este sculptat în lemn şi vopsit în auriu.

Biserica greco-catolică din Căuaş
este recentă, construcţia sa Vind
încheiată după anul 2000. Intrarea se
realizează printr-un portic de mici
dimensiuni. Turnul este ataşat navei,
iar altarul are forma unei abside
semicirculare. Interiorul bisericii este
simplu, fără picturi.

Biserica reformată din Căuaş a fost
construită în anul 1824, pe locul unei
biserici de lemn. Clădirea este de
dimensiuni reduse, remarcabilă prin
simplitate. După tradiţie, cărămizile
folosite proveneau din biserica
reformată din Hotoan. În cimitirul
satului se păstrează cavoul familiei
moşiere Kávási (sau Kávássy).

Fiii satului
La Căuaş s-a născut în anul 1879

marele pictor Aurel Popp.
Personalitate marcantă a culturii
sătmărene, artistul şi-a desăvârşit
formaţia profesională la Budapesta,
apoi în Italia şi Franţa. Lucrările sale,
îndeosebi picturile, sunt cunoscute
astăzi pe plan naţional şi internaţional.
La Satu Mare se păstrează şi poate V
vizitat Atelierul Memorial „Aurel
Popp”.

Tot Căuaşul este locul natal al
avocatului George Filep, cel care şi-a
donat averea pentru ridicarea naţiunii
române. În centrul localităţii se aWă
monumentul ridicat în cinstea
ostaşilor căzuţi pe front în timpul celui
de al doilea război mondial.

Pentru mai multe informa\ii despre rela\iile dintre Rom]nia ;i Uniunea European[, viziteaz[<
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Cripta familiei Kávási

Casa natal[ a pictorului Aurel Popp
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O controversat[ 
zi istoric[< 
23 august 1944

Aceast[ zi are o semniIca\ie
aparte `n istoria Rom]niei, dat
Iind c[ timp de patru decenii
p]n[ la c[derea regimului
comunist, ziua de 23 august a fost
ziua na\ional[ a Rom]niei,
marcat[ cu parade militare,
steaguri ;i spectacole pe
stadioanele ̀ ntregii \[ri. Rom]nii
s[rb[toreau `nainte de revolu\ie
23 august muncitoresc. 

Azi se ̀ mplinesc ;aizeci ;i cinci de ani
de la evenimentele din 23 august 1944,
`n urma c[rora Rom]nia a ̀ ntors armele
`mpotriva aliatului s[u de p]n[ atunci,
Germania. ~n prezent, aceast[ dat[
aproape ;i-a pierdut din semniVca\ie,
totu;i manualele de istorie ne informeaz[
c[ la acea dat[ \ara noastr[ s-a aWat ̀ ntr-
un moment de r[scruce.

Lovitura de stat

La data de 23 august 1944, regele
Mihai, pentru a evita un r[zboi pe
teritoriul Rom]niei, a dat o lovitur[ de
stat `mpotriva guvernului Antonescu,
trec]nd de partea alia\ilor. Astfel, regele

a scurtat al doilea r[zboi mondial,
salv]nd vie\ile a sute de mii de persoane.
Acesta a oferit posibilitatea Armatei
Rom]ne de a elibera \ara de sub ocupa\ia
german[. ~n absen\a unui armisti\iu
semnat, sovieticii `i tratau pe rom]ni
drept inamici. Armisti\iul a fost semnat
`n cele din urm[ pe 12 septembrie 1944,
`n termenii dicta\i de Moscova. Lovitura
de stat a dus practic la capitularea
necondi\ionat[ `n fa\a alia\ilor.

Desf[;urarea evenimentelor

~n dup[ amiaz[ zilei de 23 august
1944, regele i-a invitat la palat pe Ion ;i
Mihai Antonescu. Datorit[ refuzului lui
I. Antonescu de a `ncheia imediat
armisti\iul cu alia\ii, regele a ordonat
arestarea celor doi (ace;tia Vind prelua\i
de c[tre comuni;ti)> tot atunci au mai
fost aresta\i ;i alti membri din guvernul
s[u. Spre sear[ a fost emis decretul
potrivit c[ruia generalul Constantin
S[n[tescu a fost numit prim ministru.
Armata rom]n[ a `nceput blocarea
principalelor institu\ii de stat, asedierea
obiectivelor de lupt[ germane> Vind
barate c[ile de acces ale trupelor
hitleriste. 

Seara, regele a citit proclama\ia c[tre
\ar[ prin care poporul a fost anun\at de
ruperea rela\iilor diplomatice cu
Germania ;i `ncheierea armisti\iului cu
Na\iunile Unite. Documentul a fost
redactat anterior de Lucre\iu P[tr[;canu
;i aprobat de conducerea partidului
comunist “Rom]ni! - se spunea `n
aceast[ proclama\ie - Un nou guvern de
uniune na\ional[ a fost `ns[rcinat s[
aduc[ la `ndeplinire voin\a hot[r]t[ a
\[rii de a `ncheia pacea cu Na\iunile
Unite... din acest moment `nceteaz[
lupta ;i orice act de ostilitate `mpotriva
armatei sovietice... Poporul nostru
`n\elege s[ Ve singur st[p]n pe soarta
sa... vom trece hotarele impuse prin
dictatul de la Viena pentru eliberarea
p[m]ntului Transilvaniei noastre de sub
ocupa\ia str[in[“. Na\iunile Unite au
salutat actul de curaj al regelui.

~nsemn[ri

La aceast[ dat[, 23 august, au avut loc
dou[ evenimente cu urm[ri negative
pentru Rom]nia, petrecute la o diferen\[
de cinci ani. La 23 august 1939 s-a
semnat la Moscova protocolul, cunoscut
;i sub numele de pact, Ribbentrop -

Molotov, `ntre ministrul de externe al
Germaniei naziste, Joachim Von
Ribbentrop ;i cel al Uniunii Sovietice,
Viaceslav Molotov. Pe l]ng[ acordurile
militare ;i economice, pactul cuprindea
;i o anex[ secret[ prin care cei doi
dictatori, Hitler ;i Stalin pl[nuiau s[-;i
`mpart[ teritorii `n Estul Europei. Pe
l]ng[ o parte din Polonia, URSS urma s[
ocupe |[rile Baltice (Estonia, Lituania,
Letonia), iar Rom]niei urma s[-i smulg[
Basarabia.

Aceast[ zi memorabil[ a avut mai
multe denumiri< “ziua na\ional[ a

poporului rom]n” (1945), “marele act
istoric” (1946), “ziua eliber[rii poporului
de sub jugul fascist de c[tre glorioasa
armat[ sovietic[“, “revolu\ie popular[“,
“insurec\ie armat[ antifascist[“,
“revolu\ia de eliberare social[ ;i
na\ional[, antifascist[ ;i antiimperialist[“
(1979-1989). 

23 august 1944 a `nsemnat pentru
Rom]nia o mare nenorocire< intrarea
\[rii noastre ̀ n sfera de inWuen\[ a URSS,
dar ;i o nou[ epoc[ `n istoria
contemporan[ a \[rii noastre.

Dana T.

~n urm[ cu 20 de ani, la 9
noiembrie, Germania trecea print-
unul din momentele cele mai
relevante ale secolului XX, odat[
cu c[derea zidului Berlinului.
D[r]marea acestuia continu[ s[
Ie un subiect de dezbatere dup[
dou[ deceni. 

Directorul Funda\iei Zidul Berlinului,
Axel Klausmeier, spunea că< „în general,
zidul a fost detestat. Era un hotar,
reprezenta durere, teamă. Au existat
multe victime, nu numai pierderi de vie\i
omene;ti dar ;i oameni ̀ nchi;i din cauza
zidului ;i a sistemului pe care l-a
reprezentat. A;a că au existat motive
foarte valabile pentru care oamenii au
vrut ca el să dispară”.

Scurt istoric

Dup[ `nfr]ngerea Germaniei
hitleriste, Berlinul a fost ̀ mp[r\it ̀ n patru
zone de ocupa\ie. ~n r[s[rit era zona
sovietic[ de ocupa\ie, iar ̀ n restul acestuia
erau cantonate trupe americane, britanice
;i franceze. Stalin a `ncercat s[ ocupe

`ntregul Berlin deoarece ora;ul era situat
`n partea estic[ a teritoriului german, aWat
sub control sovietic. Acesta nu putea
tolera prezen\a trupelor alia\ilor
occidentali ̀ n zona ̀ n care dorea s[ creeze
un stat german comunist. De aceea
dictatorul sovietic a ini\iat o m[sur[ de
for\[, impun]nd la 24 iulie 1948 blocada
Berlinului. Prin aceasta, Stalin nu a permis
alia\ilor s[ p[trund[ pe cale terestr[ spre
ora;. Totu;i, englezii, americanii ;i
francezii au ajutat popula\ia berlinez[
trimi\]ndu-le m]ncare pe cale aerian[
p]n[ `n data de 9 mai 1949, dat[ la care
blocada a fost ridicat[. Astfel planul lui
Stalin a e;uat. ~n 1949 s-au constituit cele
dou[ state germane. ~n zona sovietic[ a
fost creat cel comunist cu capitala `n
Berlinul r[s[ritean ;i Berlinul de Vest `n
care sta\ionau trupele americane, engleze
;i franceze, era `nconjurat de un stat
comunist aWat sub ocupa\ie sovietic[.
Datorit[ faptului c[ berlinezii din R[s[rit
puteau trece `n partea vestic[ a ora;ului,
put]nd compara lumea occidental[ cu
iadul comunist, s[r[c[cios, sovieticii au
ordonat la 13 august 1961 ridicarea
zidului care s[ izoleze Berlinul occidental
de cel r[s[ritean. Din 1961 p]n[ `n 1989
nu s-a mai putut circula liber din vestul

`n estul ora;ului, Vind desp[r\i\i de a;a-
zisul zid al ru;inii. ~n 1989, falimentul
comunismului a determinat ;i c[derea
zidului Berlinului. 

SemniIca\ii

Zidul Berlinului, un simbol al
r[zboiului rece, a fost construit ini\ial pe
13 august 1961, Vind apoi demolat la 9
noiembrie 1989. A fost conceput de
administra\ia liderului comunist al
Germaniei R[s[ritene, Walter Ulbricht ;i
aprobat de liderul sovietic Nikita
Hru;ciov> zidul a fost o barier[ de separare
`ntre Berlinul Occidental ;i Republica
Democrat[ German[ pentru aproximativ
28 de ani. A fost construit `n perioada
postbelic[ (perioad[ c]nd Germania a fost
divizat[), cu scopul de a stopa
consecin\ele scurgerii  for\ei de munc[ ;i
a pierderilor economice asociate cu
migra\ia zilnic[ a unui num[r mare de
profesioni;ti ;i muncitori caliVca\i `ntre
est ;i vest. Mul\i cet[\eni est-germani
(aprox. 170) ;i-au pierdut via\a ̀ ncerc]nd
s[ escaladeze zidul `n c[utarea libert[\ii. 

Zidul Berlinului a fost un simbol al
tiraniei comuniste  aV;at `n lumea
occidental[, mai ales dup[ `mpu;carea

unor evada\i. La 9 noiembrie 1989 a fost
dat publicit[\ii un decret al oVcialit[\ilor
est-germane care permitea libera trecere
a frontierei. A fost un moment de
s[rb[toare ̀ n momentul ̀ n care berlinezii
din est s-au unit cu cei din Occident. Acest
zid a fost distrus de mul\imi `n c]teva
s[pt[m]ni, Vind primul pas c[tre

uniVcarea Germaniei. 
C[derea zidului Berlinului a avut o

dubl[ semniVca\ie< pe de-o parte a marcat
`nceputul procesului de reuniVcare al
Germaniei, iar pe de alt[ parte este
simbolul pr[bu;irii dictaturilor comuniste
din Europa. 

D. T. 

D[r]marea zidului Berlinului continu[ s[ fie subiect 
de dezbatere dup[ dou[ decenii
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Cancelarul german Angela Merkel
rămâne în 2009 cea mai puternică femeie
din lume, potrivit revistei Forbes, care a
publicat miercuri un clasament anual
dominat de oameni de afaceri.

În afară de Angela Merkel, clasată a
patra oară pe primul loc, ceilal\i nouă
clasa\i pe primele zece locuri sunt
pre;edin\i de companii, precum
fran\uzoaica Anne Lauvergeon,
pre;edinte al grupului nuclear francez
Areva, pe al noulea loc la fel ca în 2008,
sau americanca Irene Rosenfeld,
pre;edinte al companiei Kra\ Foods (a
;asea pozi\ie).

Dacă anul trecut a ;aptea pozi\ie în
clasament a fost ocupată de Condoleezza
Rice, secretar de Stat în acea perioadă,
actualul ;ef al diploma\iei americane,
Hillary Clinton, se aWă în 2009 pe locul
36, în situa\ia în care în 2008, în calitate
de senator al statului New York, s-a clasat
pe locul 28.

Ministrul francez al Economiei,
Christine Lagarde , ocupă a 17-a pozi\ie,
în scădere cu trei puncte, iar Prima
Doamnă a Statelor Unite, Michelle
Obama, locul 40.

Pre;edintele argentinian, Cristina
Fernandez, se aWă pe al 11-lea loc (locul
al 13-lea anul trecut) în clasamentul în
care Vgurează încă o fran\uzoaică,
Dominique Senequier (grupul AXA), pe
locul 50.

Lista con\ine personalită\i americane
în propor\ie de peste 60%. Clasamentul
include de asemenea personalită\i din
India precum Sonia Gandhi, pre;edinte
al Partidului Congresului, care a câ;tigat
ultimele alegeri legislative ;i care a urcat
în top pe locul al 13-lea, de pe al 21-lea,
ocupat în 2008.

Magistratul newyorkez de origine
portoricană Sonia Sotomayor, devenită
judecător la Curtea Supremă a Statelor
Unite, s-a clasat pe a 54-a pozi\ie ;i este
devansată de Janet Napolitano, secretar
pentru Securitate internă (locul 51).

Regina imperiului mediatic, Oprah
Winfrey, ajunge pe a 41-a pozi\ie în
clasament, anterior ocupând locul 36.
Noul pre;edinte al companiei Yahoo,
Carol Bartz, se clasează pe locul al 12-lea,
după ce a înlocuit-o pe Susan Decker,
locul 50 în 2008.

Regina Elisabeta a II-a a Marii
Britanii urcă în clasament de pe locul 58,
ocupat în 2008, pe 42.

Angela Merkel, cea
mai puternic[

femeie din lume

Obama nu vrea un
elicopter rezistent
la atac nuclear

Pre;edintele american, Barack
Obama, a făcut, luni, aVrma\ii ironice în
legătură cu aplicarea rigorii bugetare ;i
în cazul său, declarând că este exclus ca
administra\ia sa să cumpere un nou
elicopter preziden\ial echipat cu o
bucătărie rezistentă la un atac nuclear.

O bucătărie de acest tip "mi-ar
permite să îmi pregătesc masa în caz de
atac nuclear", a aVrmat Obama, care s-
a exprimat în fa\a asocia\iei Fo;tilor
combatan\i de război în străinătate
(Veterans of Foreign Wars), la Phoenix,
în Arizona.

"Dar lăsa\i-mă să vă spun că, dacă
Statele Unite ar V atacate cu arma
nucleară, ultimul lucru care mi-ar veni
în minte ar V să-mi prepar o gustare", a
adăugat per;edintele american. El se
referea la comanda Marinei americane
de 28 de elicoptere preziden\iale
(numite "Marine One", atunci când îl
transportă pe pre;edinte), făcută
constructorului aerospa\ial Lockheed
Martin, în 2005. În momentul comenzii,
factura se ridica la ;ase miliarde de
dolari, dar ea a ajuns în prezent la 11,2
miliarde de dolari, relateaz[ Mediafax.

Colaborarea noastră cu pictorul şi
totodată profesorul de istorie Nicolae
Pop, un om devotat localităţii sale de
adopţie s-a materializat şi prin
închegarea acestui material în care ne
propunem să facem un excurs printre
parohii români care au funcţionat de-
a lungul anilor la Apa. Noi ne vom
concentra îndeosebi asupra slujitorilor
aparţinând perioadei care face obiectul
cercetărilor noastre aprofundate, adică
epoca modernă.

Şirul parohilor
Întâiul paroh român despre care

avem ştire că ar V funcţionat la Apa
este Gavril Bota ,  care ştim cu
certitudine că a slujit în această parohie
în perioada 1794 (poate şi înainte de
această dată) şi 22 aprilie 1798.

A fost urmat întru slujire de către
Gavril Dunca, care a slujit la Apa între
27 iulie 1799 şi 25 martie 1802. După
martie 1802 părăseşte Apa ;i cu
certitudine ştim că în 1816 era paroh
la Dumbrăviţa, districtul Baia Mare.

Următorul slujitor va păstori la
Apa un sfert de veac. George Buday,
născut în 1761, a slujit la Apa între
aprilie 1802 şi data repausării, deţinând
concomitent, probabil din 1811 şi
funcţia de vice-arhidiacon al
districtului Seini. Cel puţin între anii
1819-1826 a administrat şi parohia
Someşeni. A trecut la cele veşnice în 13
septembrie 1827, Vind înmormântat
la Apa.

Următorul paroh a fost, Simion
Erdös de Ugla sen. Va depăşi anii de
slujire ai lui George Buday, rămânând
Vdel credincioşilor din Apa mai mult
de patru decenii. Familia sa, originară
din Maramureş, a fost înnobilată în
1440 de către regele Albert. Despre
familia Erdös se crede că s-a numit
iniţial Codrea, numele Vind supus
maghiarizării..

Simion Erdös s-a născut în 1795.
Era căsătorit cu Iuliana Fenyvesi (n.
1808). A fost hirotonit în 1823.
Probabil după hirotonire a slujit la
Potău, unde cu siguranţă se aWa în
1825, şi unde a continuat să slujească
până la sfârşitul anului 1827. La Potău
s-a născut în 1826 Vica Emilia,
decedată în aceeaşi localitate în 1827.
Viaţa i-a fost legată de localitatea Apa
unde a fost paroh, ajungând
vicearhidiacon ordinar de Seini încă
din 1830, şi assessor consistorial. A
slujit aici începând cu 28 septembrie
1827, imediat după repausarea fostului
paroh, George Buday. 

A avut 3 băieţi şi 5 fete< Alexandru
(n. 1824, preot, a ajuns arhidiacon
onorar, iar apoi canonic cancelist al
episcopiei de Gherla), Simion (n. 1836,
preot în Trip şi Certeze), Gavril (fost
prim-pretor), Ana (n. 1834, c. cu
protopopul Ştefan Bilţiu), Amalia (c.
cu pr. Petru Erdös, care a slujit în Tăuţii
de Jos şi apoi în Tur), Iuliana (Lila) (n.
1831, c. cu prot. on. Paul Orosz, paroh
în Tăuţii de Jos, Leordina şi Vişeu de
Sus), Terezia (c. cu pr. George Pop,
paroh în Tăuţii de Jos, este mama
medicului maior Andrei Pop,
participant la Războiul de
Independenţă din 1877-1878,
considerat un “Carol Davilla”
sătmărean), altă fată, al cărei nume nu
l-am identiVcat încă era căsătorită cu
pr. Grigore Balint, paroh în Bocicoel).
Cea mai mare realizare în parohie o
reprezintă ridicarea primei biserici de
piatră aparţinând credincioşilor
români, lucru întâmplat în jurul anului

1860, după ce lucrul la noul lăcaş
începuse în sângerosul an 1848. A
trecut la cele veşnice în 12 august 1868
la Racşa, unde Vul său  Alexandru era
paroh. 

După plecarea venerabilului
părinte Simion Erdös de Ugla sen. la
Racşa, a rămas să-i continue munca
de păstorire Vul său care purta acelaşi
nume, Simion Erdös de Ugla jun.
Acesta era Vu al satului, căci la Apa a
văzut lumina zilei în 13 mai 1836. A
absolvit gimnaziul din Satu Mare, iar
în 1860 teologia la Gherla. Căsătorit cu
Maria Szabo (1847, Şurdeşti-1920,
Certeze), fata protopopului – paroh
Teodor Szabo din Baia Mare. Soţia sa
făcea parte din familia nobiliară
românească Szabo de Csenger-Ujfalu.
Hirotonit în 1867. A fost capelan al
tatălui său la Apa, apoi administrator,
până în 1870 când pleacă la Trip,
înregistrându-se de fapt un schimb de
parohii cu Iosif Pop-Lemeni. Slujeşte
acolo până în aprilie 1888 când trece
ca paroh la Certeze unde va sluji până
ce a trecut la cele veşnice, în 16 iulie
1912. A fost înmormântat lângă
biserica din Certeze.

Odată cu anul 1870 destinul
credincioşilor din Apa va V legat de
numele lui Iosif Pop-Lemeni. S-a
născut în 1822, în familia nobiliară Pop
de Lemény (Lemniu), cu diplome de
la Rákóczi (1610), Gabriel Bethlen

(1616, 1634 şi 1640) şi Mihail ApaV
(1670, 1674 şi 1676). Semna „Iosif Pop
de Lemnii”. Căsătorit cu Ana Meleşiu.
Hirotonit în 1848. 

A slujit la Trip începând din febr.
1849. La venire semna „Iosif Papp”,
din febr. 1850, „Iosif Popescu”, iar
după aceea „Iosif Popp Lemény”.
Explicaţia constă în faptul că după
sfârşitul revoluţiei paşoptiste,
populaţia românească şi-a câştigat
dreptul de a-şi folosi limba. În 1866 a
reuşit la Trip ridicarea bisericii de
piatră cu hramul „Adormirea
Preacuratei”.

A slujit apoi multă vreme la Apa,
în intervalul mai 1870-27 apr. 1905,
deţinând şi funcţia de adm. al oVciului
vice-arhidiaconal, assessor consistorial
şi inspector al şcolilor gr.-cat. din distr.
Seini. De remarcat faptul că încă la
„Vnea” lunii mai a anului 1870 a
realizat o conscripţie în parohie.

Autorităţile erau îngrijorate în
privinţa lui, considerându-l ca pe unul
dintre  fruntaşii mişcării naţionale
româneşti.

Următorul paroh, Alexandru Pop
sen., s-a născut în 12 martie 1860 la
Gherţa Mare, unde tatăl său, pr.
Dumitru Pop era paroh. Căsătorit cu
Elena Breban, Vica parohului din
Târşolţ.  A fost hirotonit în 1884. 

Din ian. 1884 până în nov. 1885 a
slujit la Târşolţ, pentru început în

calitate de capelan al socrului său, după
aceea ca adm. interimar. În 1885 s-a
născut la Târşolţ Vul Valeriu Alexandru
(viitor preot).

Începând din 1885, vreme de două
decenii, a funcţionat ca adm. parohial
şi apoi paroh la Băbăşeşti. A reuşit aici
să se remarce prin hotărâre şi hărnicie
iniţiind şi reuşind construirea bisericii
cu hramul „Sf. Dumitru” în 1893 şi a
unei clădiri pentru şcoala confesională. 
În aceşti ani s-au născut copiii<
Alexandrina Veturia (1887, c. cu pr.
Artemiu Anderco), Alexandru (1889,
viitor preot), Vasile (1892, preot),
Lucreţia Maria (1894), Elena (1897) şi
Cornelia Irina (1900). 

Din vara anului 1905 destinul său
a fost legat de parohia Apa. Patriot
român, în 31 aug. 1909 a fost prezent
la Baia Mare, unde s-au pus bazele
P.N.R. comitatens Satu Mare. A fost
ales în comitetul cercului electoral
Medieşu Aurit. În nov. 1918 a fost ales
în Consiliul Naţional Român cercual,
conducând organizaţia din Apa.

A slujit la Apa, din 1 mai 1905 până
în anul repausării. În acest ultim an
deţinea titlul de protopop onorar. Între
1925-1928 avea capelan personal pe
Vul său pr. Valer Pop.

Căsnicia i-a fost binecuvântată cu
trei băieţi (preoţi) şi patru fete
(preotese). A trecut la cele veşnice în
16 martie 1930.

I-a urmat preotul Ioan Chişiu, care
slujise de fapt alături de Alexandru Pop
în ultima vreme.  S-a născut în 1886.
Hirotonit în 1910. Protopop onorar. 
Cel puţin între anii 1914-1925 a
funcţionat ca adm. parohial la Văraiu,
distr. Şomcuta Mare. A slujit la Apa
până în decembrie 1955, cu această
dată pensionându-se.

Cu slujirea lui Petru Bologa putem
spune că începe perioada
contemporană în istoria parohiei. O
altă epocă, ţinând cont de desVinţarea
Bisericii Române Unite. I-a revenit
părintelui Bologa misiunea de a
conduce corabia parohială în noile
condiţii.

S-a născut în 23 mai 1915 la
Bârsana. Studiile liceale le-a efectuat la
Lic. “Dragoş Vodă” din Sighetu
Marmaţiei. A absolvit teologia ca
greco-catolic dar, după 1948 a trecut la
ortodoxie, slujind cu vrednicie peste 35
de ani (1955-1993) în parohia Apa. A
ajuns la gradul de iconom stavrofor. 
I se datorează existenţa Casei
Memoriale dr. Vasile Lucaciu precum
şi alte realizări din localitatea Apa.
Cărturar şi biblioVl, miile de volume
pe care le deţinea au ajuns în
proprietatea instituţiei muzeale
sătmărene.

După pensionare a locuit o vreme
la Baia Mare. A repausat în 16 nov.
1994, după 9 ani de văduvie.
Înmormântat la Apa.

Mult regretatului paroh Petru
Bologa i-a urmat întru slujire părintele
Sorin Donca, până în anul 2000 când
în urma concursului postul va V ocupat
de către părintele Daniel Gros (născut
în Târgu Lăpuş, absolvent de teologie
la Cluj-Napoca), vrednic slujitor şi
astăzi în Apa. Dar, despre dânsul şi
realizările sale, cât şi despre viaţa
spirituală a localităţii Apa în amănunt,
vom avea ocazia să citim mai pe larg
în monograVa pe care profesorul
Nicolae Pop o are în stadiu de
Vnalizare.

Viorel Câmpean

Preo\ii români din localitatea
Apa de-a lungul timpului



Potrivit obiceiurilor din urm[ cu 40-45 de ani, cununia religioas[ se f[cea `n localitatea de domiciliu a miresei.
Binecuv]ntarea preotului era urmat[ de servirea mesei la casa miresei.TRADI}II
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“Cinstitul n[na;ilor“ - tradi\ie de nunt[ 
p[strat[ cu sfin\enie `n T]r;ol\ ;i C[m[rzana
La aceast[ petrecere care prefa\eaz[ nunta se adun[ `ntre 150-200 de persoane

Nunta \ine de unul din
ritualurile sacre ale unei etnii,
implicit ale unei comunit[\i. ~n
func\ie de zona etno-folcloric[,
acest eveniment este desf[;urat
dup[ tradi\ii care difer[ de la o
localitate la alta, chiar dac[
acestea fac parte din aceea;i zon[
etnograIc[. Condi\iile
economice, dar ;i trecerea spre o
alt[ etap[ de dezvoltare a
societ[\ii rom]ne;ti au condus la
o serie de schimb[ri `n acest
domeniu. S-a renun\at la multe
momente care au fost considerate
arhaice ;i ie;ite din trend. Unii le
consider[ ca Iind degradante. ~n
ultimii ani multiplele deplas[ri ̀ n
str[in[tate ale conjude\enilor
no;tri, dar ;i pa;ii impu;i de
condi\iile economico-sociale au
condus la renun\area la unele
tradi\ii ce odinioar[ erau de
nedep[;it. 

Odinioar[ la sate mai ales pe Valea
Some;ului nunta avea cel pu\in dou[
componente, mai ales dac[ tinerii
c[s[tori\i nu erau din aceea;i localitate.
Potrivit obiceiurilor din urm[ cu 40-45
de ani, cununia religioas[ se f[cea `n
localitatea de domiciliu a miresei.
Binecuv]ntarea preotului era urmat[
de servirea mesei la casa miresei. Acolo
participau vecinii, copii ;i chiar invita\i
care nu puteau participa la cina care se
oferea la casa mirelui sau la c[minul
cultural din satul respectiv. P]n[ ;i
masa de la casa miresei con\inea toate
bucatele care urmau s[ se serveasc[ la
cin[. Se ofereau cadouri tinerilor
c[s[tori\i, dup[ care se dansa. Era
distrac\ie `n toat[ regula. ~n lipsa
numeroaselor autoturisme de acum,
nunta;ii mergeau cu c[ru\ele. Caii erau
`nstru\a\i cu ;terg[ri ;i cu panglici
colorate, zurg[l[i ;i alte accesorii care
s[ atrag[ aten\ia privitorilor. Acest
obicei s-a pierdut `n timp, a;a cum s-
au pierdut multe altele ;i continu[ s[ se
piard[. 

Tradi\ii `n Oa;
Sunt `nc[ pu\ine comunit[\ile din

|ara Oa;ului ̀ n care s-a mai p[strat a;a
numitul obicei “Cinstitul n[na;ilor”.
Datina, care se pare c[ a r[mas `nc[ `n
actualitate `n comunele T]r;ol\ ;i
C[m[rzana, veste;te c[s[toria tinerilor.
Obiceiul presupune printre altele
cinstirea na;ilor, a localnicilor de c[tre
socrii mici (p[rin\ii fetei) ;i nu `n
ultimul r]nd de a face preparativele
str[bune ̀ nainte ca cei doi tineri s[ fac[
ultimul pas spre c[snicie - cununia
religioas[. Asta nu `nainte de a legifera
pasul ̀ ntemeierii familiei prin cununia
`n fa\a oV\erului de stare civil[.
Renun\area la aceast[ tradi\ie pare s[ Ve
iminent[. Lumea modern[ `;i pune
amprenta tot mai mult pe ceea ce
`nseamn[ datini.

“Cinstitul n[na;ilor”, veche tradi\ie
la care mai \in pu\ini locuitori din |ara
Oa;ului a avut loc zilele trecute `n
comuna T]r;ol\, localitate din care ;i-
a g[sit mireas[ Eugen Tripon, Vul cel
mic al cunoscutei soliste de muzic[
popular[ o;eneasc[ Maria Tripon.
Eugen ;i-a unit destinul cu Solome;
Cristina. 

Roata miresei
Iat[ ce ne-au povestit cei doi tineri

despre obiceiul care mai rezist[, dar nu
se ;tie p]n[ c]nd. Potrivit tradi\iei, cu

o s[pt[m]n[ `nainte de nunt[ ;i de
cununiile civil[ ;i religioas[, mirii se
`nt]lnesc ;i se mai v[d `n satul fetei. Ei
`nso\i\i de p[rin\i ;i ceilal\i membri ai
familiilor merg la biseric[, particip[ la
slujba religioas[, preotul le d[
binecuv]ntarea ;i se face vestirea c[ cei
doi tineri se vor c[s[tori. Desigur se
anun\[ ;i ziua ̀ n care va avea loc nunta.

Dup[ slujba religioas[, tinerii
`nso\i\i de membrii familiilor lor, de
na;i ;i de al\i invita\i se duc acas[ la
mireas[ unde ̀ i a;tepat[ cetera;ul. El d[
semnalul `nceperii distrac\iei. Se face
roata miresei (dans `n care se prind de
la mic la mare). Particip[ familia, na;ii,
stegarul, fetele ;i feciorii care vor V
inclusiv domni;ori de onoare, prieteni,
vecini. Mama mirelui `;i joac[ nora, `n
vreme ce ̀ n jurul lor este ̀ ncins[ roata.
S-a subliniat faptul c[ potrivit tradi\iei,
aceast[ petrecere este organizat[
exclusiv de familia miresei f[r[
contribu\ia Vnanciar[ a celorlal\i socri.

Experien\a anilor trecu\i a dovedit
c[ la aceast[ petrecere denumit[
“Cinstitul n[na;ilor” se adun[ `ntre
150-200 de persoane. Nu se dau daruri
la aceast[ distrac\ie ce prefa\eaz[ nunta.
Se bea, se m[n]nc[, se “gioac[“, iar spre
sear[ alaiul de nunt[ se duce spre
centrul satului unde tinerii `nsur[\ei
sunt a;tepta\i de s[teni. Ie;irea ̀ n sat se
face ca urmare a faptului c[ la biseric[
a fost vestit[ c[s[toria tinerilor. Ajun;i
`n sat se face iar roata (se joac[), al
doilea dan\ - se veste;te iar mireasa - se
strig[ de c[tre stegar informa\iile
privind nunta. Apoi mirii cu sticle cu
p[linc[ `nchin[ la cei prezen\i ;i `i
cheam[ la nunt[. Continu[ distrac\ia
mai multe ore. Cei prezen\i sunt prin;i
`n dan\ ;i `;i mai ud[ gurile cu p[linc[.

Dup[ ce se termin[ dansul `n sat,
`nso\i\i de cetera;, stegar ;i tineri, se
duc la casa socrilor mici - p[rin\ii
miresei ;i continu[ distrac\ia precum ̀ n
poveste.

Cununa miresei se `nchiriaz[
Organizarea petrecerii `ncepe cu o

zi ̀ nainte, atunci c]nd se desf[;oar[ a;a
numitul ritual - `mpletitul miresei. ~n
ziua cinstirii na;ilor, dis de diminea\[,
miresei i se pune pe cap cununa, obiect
tradi\ional de podoab[ care se
`nchiriaz[. ~mpletitoarea o aranjeaz[ pe
mireas[, `i aranjeaz[ cununa ;i o ajut[
la `mbr[cat. Familia `;i preg[te;te `n
prealabil costumele populare. Mama
miresei trebuie s[ se ocupe de
asigurarea costumelor at]t pentru mire
c]t ;i pentru mireas[. ~n cazul despre
care vorbim soacra mic[ s-a ocupat
personal de confec\ionarea celor dou[
costume ale mirilor. Costumele
costisitoare sunt f[cute dup[ tradi\ie.
|inuta miresei poate costa aproape
3.500 de euro, iar cea oferit[ mirelui
poate ajunge la 1.000. Se descurc[
Vecare cum poate cu banii. Cei care au
`nclina\ie spre croitorie ;i munc[
manual[ pot s[ asigure aceste costume
la pre\uri considerabil mai mici.

Poate p[rea ciudat, dar toate hainele
pe care le ̀ mbrac[ mireasa pentru a lua
parte la acest eveniment tradi\ional
c]nt[resc aproape 20 de kilograme.
Adesea miresele se aleg cu r[ni sau cu
dureri la nivelul bustului ca urmare a
`mbr[c[rii ;i purt[rii acestor \inute
tradi\ionale. Datina spune c[ to\i
nunta;ii ar trebui s[ participe la
petrecere `n \inuta popular[, dar `ncet
se pierde obiceiul, cu siguran\[ ;i din
cauza costurilor.

Ioan Ani\a;



“Cheltuim banii pe fanii no;tri, nu cred c[ am putea s[ investim mai bine dec]t a;a”, le spunea ]e Edge, chitaristul trupei
U2, reporterilor BBC `nainte de concert. Este cel mai ambi\ios decor al vreunui turneu ;i dep[;e;te scena unora ca
Madonna sau ]e Rolling Stones. VEDETE
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Scarlett Johansson 
vede via\a în roz 

pentru D&G

Uria;a scen[ a trupei U2, atacat[ din
cauza costurilor exagerate

Noua scen[ a st]rnit controverse,
costurile ei Vind criticate de al\i arti;ti.
„360º Tour” prezint[ trupa `n mijlocul
arenelor, pe o structur[ de o\el care cost[
peste 17 milioane de euro. Vizibilitatea
bun[ a uria;ei construc\ii `n form[ de
ghear[ a atras peste 88.000 de mii de
spectatori pe Stadionul Wembley.
“Cheltuim banii pe fanii no;tri, nu cred
c[ am putea s[ investim mai bine dec]t
a;a”, le spunea ]e Edge, chitaristul
trupei, reporterilor BBC `nainte de

concert. Luna trecut[ protestele au
`nt]rziat demontarea scenei dup[ un
concert U2 din Irlanda, iar fostul
component al grupului „Talking Heads”,
David Byrne, a atacat ;i el gigantica
investi\ie. Este cel mai ambi\ios decor al
vreunui turneu ;i dep[;e;te scena unora
ca Madonna sau ]e Rolling Stones , dar
asta nu l-a impresionat pozitiv pe Byrne.

Artistul a apreciat costurile scenei ca
Vind “excesive” ;i a condamnat investi\ia
f[c]nd trimitere la foametea din Africa.

“E vorba de 200 de camioane care
traverseaz[ Europa cu acest turneu” – a
spus David Byrne. Replica lui ]e Edge
nu a `nt]rziat s[ apar[< “Ne-ar V pl[cut
s[ transport[m altfel echipamentele, dar
din p[cate nu exist[ alt[ posibilitate.”
Arhitectul scenei sper[ ca, odat[ ̀ ncheiat
turneul U2, scenele `n form[ de ghear[
s[ r[m]n[ func\ionale, ca paviloane
pentru concerte. Fiecare dintre cele trei
scene poate suporta 200 de tone de
echipament. 

Céline Dion, îns[rcinat[
cu al doilea copil

Cântărea\a canadiană, în vârstă de
41 de ani, are deja un băie\el în vârstă
de opt ani, René-Charles, singurul ei
copil cu so\ul, René Angelil, în vârstă
de 67 de ani. Presa nord-americană
sus\ine că acest al doilea copil a fost
conceput după ce cuplul a urmat un
tratament pentru infertilitate.

Dion ;i so\ul ei au apelat la serviciile
unei echipe de speciali;ti în probleme
de fertilitate din New York, care au
ajutat-o pe renumita cântărea\ă să-;i
îndeplinească visul de a deveni mamă
pentru a doua oară, potrivit publica\iei
„Journal de Montréal”.

Vedeta a mărturisit recent că `;i
dorea un al doilea copil,  după
încheierea turneului ei mondial,
“Taking Chances”. Ea a declarat în
emisiunea găzduită de Oprah Winfrey<
“Vom mai face o încercare după
încheierea turneului meu. Sper să
rămân gravidă din nou. Nu îmi fac prea
multe speran\e. Cu toate acestea, am
fost deja binecuvânta\i. Am încercat
;ase ani pentru a-l avea pe René-
Charles. Avem deja copilul nostru
minune”. René Angelil, fostul manager
al cântăre\ei canadiene, mai are trei
copii din două căsătorii anterioare. 

George Michael,
eliberat dup[ un

accident de circula\ie

Artistul englez continuă să ;ocheze
prin comportamentul lui bizar. Potrivit
unor surse din poli\ie, cântăre\ul a fost
arestat sub suspiciunea că a condus sub
inWuen\a alcoolului sau a drogurilor la
doar două luni după ce ;i-a recuperat
permisul de conducere. Interpretului i
s-a făcut testul de alcoolemie la marginea
drumului ;i a fost condus apoi la sediul
poli\iei, după ce Range Roverul lui, în
valoare de 60.000 de lire sterline, s-a
ciocnit cu partea din spate a unui camion. 

A fost re\inut la sediu în jur de cinci
ore, înainte de a V eliberat fără nicio
acuza\ie. Laurie Rowe, conducătorul
camionului, a declarat< „Părea complet
dezorientat, ca ;i cum nu ar V avut nicio
idee unde merge. Arăta complet zăpăcit
;i chiar a încercat să se urce în cabina
ma;inii mele. Continua să spună că este

îngrijorat că ar putea merge la
închisoare”. C]nt[re\ul ̀ n v]rst[ de 46 de
ani s-a ciocnit cu masivul vehicul pe A34,
în Berkshire, la primele ore ale dimine\ii.
Rowe a declarat că a văzut Range Roverul
argintiu rulând în zig-zag de la o margine
la alta a drumului în oglinda retrovizoare,
înainte de coliziune. Impactul a fost atât
de puternic, încât ;oferul camionului a
crezut că Michael a murit. „M-a lovit atât
de tare, încât atunci când am oprit
camionul ;i m-am dus să văd ce s-a
întâmplat nu credeam că a supravie\uit”,
a completat bărbatul. 

Arestarea lui a venit la două luni după
ce ;i-a îndeplinit cei doi ani de pedeapsă,
în care nu a avut dreptul să conducă.
Purtătorul de cuvânt al lui George
Michael a negat însă vestea arestării lui,
dar a refuzat să comenteze detaliile. 

Actri\a americană este prota-
gonista celei mai noi campanii lansate
de renumita casă Dolce&Gabbana.

Se pare că în ultima vreme
frumoasa blondă a lăsat actoria pe
planul al doilea. Scarlett face mai multe
campanii publicitare decât Vlme. De

curând, Scarlett a semnat un contract
cu Dolce&Gabbana pentru
promovarea parfumului „Rose ]e
One”. 

Calită\ile actorice;ti ale actri\ei
sunt evidente nu numai pe marele
ecran, ci ;i în ;edin\ele foto. Pentru

această campanie, ea le-a detronat pe
cele mai vânate dive din lumea modei
;i ale Hollywood-ului, Vind aleasă
pentru trăsăturile sale delicate ;i
naturale, care se potrivesc foarte bine
cu noul parfum al casei de modă
italiene. 



Consecvent cultiv[rii pasiunii, Petre Iuri;ni\ ne spunea c[ au fost zile la r]nd c[ a ie;it la pescuit ;i s-a `ntors acas[
doar cu pl[cerea c[ a petrecut ore `ndelungi `n natur[. PASIUNI

M
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Pescar `nr[it, Petre Iuri;ni\ se mul\ume;te 
de multe ori doar cu pl[cerea de a sta 

`n mijlocul naturii
Pescuitul sportiv reprezint[ o

atrac\ie pentru majoritatea
copiilor. Cei care sub diverse
forme reu;esc la momentul
respectiv s[ aib[ dotarea minim[
pentru cultivarea pasiunii, pot
deveni mari iubitori de natur[,
dar ;i ocrotitori ai acesteia chiar
dac[ `;i pot pune `n valoare
aceast[ chemare.

De o asemenea conjunctur[
favorabil[ se pare c[ a avut parte Petre
Iuri;ni\, din Halmeu. AWat la v]rsta
maturit[\ii, Petre `;i aminte;te cu
mult[ pl[cere despre momentele de
`nceput ale sale `n ale pescuitului. Era
copil crescut pe valea Some;ului, `n
jude\ul Bistri\a. Ie;ea adesea cu \]ncii
de v]rsta lui pe malul apei. Privea cu
anume nemul\umire c[ unii au undi\[,
se pot distra cu un b[\, un Vr ;i un
c]rlig, iar el nu. Nu se putea vorbi
atunci despre scule profesionale sau
cel pu\in despre be\ele care
impresioneaz[ acum Ve ;i prin modul
de prezentare sau compozi\ie chimic[.

La `nceput b[\ul de alun era
varga folosit[

Dup[ cum ne-a spus, primul s[u
b[\ de pescuit ;i al multor copii de
v]rsta lui crescu\i la \ar[ a fost b[\ul de
alun ales cu grij[ din p[dure. Firul de
nailon era ceva mai greu de g[sit.
Trebuia pu\in[ inventivitate pentru a
g[si solu\ia potrivit[. Un simplu Vr de
a\[ nu putea V folosit ca Vr pentru
pescuit. Se rupea `n clipa `n care se
lansa. Inventivitatea rom]neasc[ s-a
f[cut sim\it[. P]n[ ;i copiii au aWat la
momentul respectiv c[ cel mai potrivit
Vr pentru pescuit sportiv se reg[se;te
`n cauciucurile uzate ale camioanelor.
Avea rezisten\a similar[ cu unele
nailoane actuale. S-a descurcat Vecare
dup[ capacitatea sa. Era destul de greu
de g[sit pe atunci la \ar[ p]n[ ;i
banalele c]rlige. Pentru distrac\ie se
foloseau adesea c]rlige confec\ionate
din ace cu g[m[lie. Dezam[girea era
uria;[ `n clipa `n care pe;tele odat[
ag[\at se desprindea de pe c]rligul
improvizat. Pentru a avea plumbul
necesar ca greutate pe Vr, adesea copiii
rupeau sigiliile de pe vagoanele de
marf[ de pe calea ferat[, sau c[utau
printre ;ine p]n[ g[seau o bucat[ de
plumb.

De aproape 25 de ani are be\e
`n ton cu moda

Cu o doz[ de jen[, interlocutorul
ne-a spus c[ abia `n urm[ cu aproape
25 de ani a intrat `n r]ndurile
pescarilor autentici. Atunci a `nceput
s[ ̀ ;i cumpere, nu f[r[ renun\[ri, be\e
;i alte accesorii indispensabile
practic[rii acestui sport. ~n prezent
de\ine scule de pescuit `n valoare de
3.500-4.000 de lei. Prin anul 1985,
Petre a devenit membru al asocia\iei de
specialitate, ob\in]nd astfel ;i dreptul
de a pescui pe mai multe cursuri de
ap[. Avea permis de pescuit. :i-a
exercitat pasiunea ̀ n mod sporadic pe
barajul de la V]r;ol\, `n zona Cehul
Silvaniei sau/;i pe Crasna la S[rm[;ag.
A tr[it momente frumoase `n lini;tea
naturii. Chiar a ̀ nv[\at s[ lege monturi.
Asta dup[ ce a avut decep\ii cu unele
monturi cump[rate. A ratat pe;ti de
dimensiuni considerabile. Nu le-a
putut `nscrie `n palmares.

A;a cum se ̀ nt]mpl[ ̀ n general cu
`ncep[torii, capturile mai mari l-au

cam ocolit. Abia dup[ anul 1990, dup[
cum `;i aminte;te, cunosc]nd o serie
de secrete ale pescuitului, a ̀ nregistrat
primele capturi mai mari. Era vorba
despre pe;ti de diferite specii cu
greut[\i p]n[ la cinci kilograme.
Atunci a prins gustul pescuitului
serios. S-a sim\it nevoit s[ `nve\e
dimensiunile minime ale pe;tilor care
pot V p[stra\i. Timpul l-a convins c[
un pescuit de cru\are - aruncarea
`napoi `n ap[ a pe;tilor sub o anume
dimensiune poate aduce bog[\ie `n
anul sau `n anii urm[tori. A re\ine
capturile care au dimensiuni aproape
de cele minime admise ar ̀ nsemna un
adev[rat m[cel `n fauna piscicol[.
Acest fapt trebuie s[ `l realizeze to\i
pescarii adev[ra\i. Pl[cerea pescarului
const[ `n special `n `nregistrarea unor
capturi mari ;i nu neaparat de a pleca
acas[ cu juvelnicul plin cu pe;ti

indiferent de condi\ii. 

Cea mai mare captur[ - un
amur de peste 19 kilograme

Consecvent cultiv[rii pasiunii,
Petre Iuri;ni\ ne spunea c[ au fost zile
la r]nd c[ a ie;it la pescuit ;i s-a ̀ ntors
acas[ doar cu pl[cerea c[ a petrecut
ore ̀ ndelungi ̀ n natur[. Uneori al[turi
de Csabi Mike, alt iubitor de natur[.
Cea mai mare captur[ a `nregistrat-o
cu un amur de peste 19 kilograme.
Prefer[ s[ pescuiasc[ la crap, ;tiuc[ ;i
caras. Zilele trecute a `nregistrat un
record al s[u la ;tiuc[. Pe o balt[ din
jude\ a prins o ;tiuc[ de 14,7 kilograme,
care avea lungimea de 115 centimetri,
`n vreme ce unii pescari se laud[ cu
capturi de 100-120 de centimetri
`nregistrate `n str[in[tate. Pescarul
sportiv sus\ine c[ aceast[ ;tiuc[ ar

reprezenta pentru acest an, sau cel
pu\in p]n[ acum, record na\ional
neomologat. Poate va `ncerca s[ `l
omologheze.

Iuri;ni\ sus\ine c[ nu `i place
pe;tele congelat. ~;i pierde gustul ;i
savoarea. P]n[ ;i ;tiuca despre care ne-
a vorbit a ̀ mp[r\it-o prietenilor care s-
au bucurat s[ o consume dup[ bunul
lor plac f[r[ a V ̀ nghe\at[. Ca mul\i al\i
pescari, Petre este `ndr[gostit ;i de
preg[tirea pe;telui pentru consum.
Una din re\ele sale preferate este
pe;tele la tav[. Potrivit re\etei, al[turi
de pe;te `n tav[ se reg[sesc cartoV,
legume, felii de portocale, l[m]ie, m[r,
pu\in vin alb, c]teva zeci de miligrame
de coniac ;i condimente. V[ l[s[m
dumneavoastr[ pl[cerea de a descoperi
aceast[ re\et[ la care a f[cut referire
interlocutorul nostru.

Ioan Ani\a;  

Zilele trecute, pe o balt[ din jude\, a prins o ;tiuc[ de 14,7 kilograme

Se vor interzice
rug[ciunile pe

terenul de fotbal
FIFA studiază posibilitatea de a

interzice orice manifestare publică a
credin\ei la Cupa Mondială din Africa
de Sud. Acest lucru nu este, însă, pe
placul Vaticanului.

După Cupa Confedera\iilor,
fotbali;tii na\ionalei Braziliei, în frunte
cu Kaka, s-au rugat împreună, după ce
s-au impus în fa\a na\ionalei SUA, iar
acest gest a stârnit comentariile
pre;edintelui federa\iei din
Danemarca, Jim Stjerne Hansen, care
a atras aten\ia că "religia nu are loc în
fotbal".

Pre;edintele FIFA, Joseph Blatter,
a luat atitudine ;i a admonestat
Brazilia, o \ară cu 125 de milioane de
catolici. La fel ca în 2002, când Brazilia
a primit avertisment din aceea;i cauză.

FIFA consideră că prin interzicerea
manifestărilor cu caracter religios ar
putea ajuta la evitarea problemelor,
însă ;i-a atras critici de la Vatican.

"Este o gre;eală să văduve;ti
fotbalul de valorile etice pe care religia
cre;tină ;i Biserica Catolică le apără de
secole. Sper ca această decizie să Ve
regândită", a spus Eddio Constantini,
pre;edintele Funda\iei Ioan Paul al II-
lea.

Forul fotbalistic mondial nu vrea să
interzică doar rugăciunile, ci ;i ca
jucătorii să poarte tricouri cu mesaje
religioase gen "Eu cred în Iisus", cum
a fost cazul brazilienilor. Vizate sunt
toate religiile, nu doar cele cre;tine,
astfel că, la fel ca Vaticanul,
musulmanii critică inten\ia FIFA. 

Ministrul german al
Economiei, cel mai
sexy politician

Tânărul ministru conservator al
Economiei Karl-]eodor zu Guttenberg,
stea în ascensiune a politicii germane,
este considerat "cel mai sexy politician al
\ării", potrivit unui sondaj publicat joi
de Laviva, relatează AFP.

Aristocratul în vârstă de 37 de ani, cu
un surâs cuceritor, a primit acest titlu în
urma unui sondaj efectuat de Institutul
Gewis din Hamburg pentru această
publica\ie. Zu Guttenberg, membru al
partidului conservator CSU, aripa
bavareză a CDU-ului cancelarului
Angela Merkel, era aproape necunoscut
marelui public când a fost propus pentru
Ministerul Economiei la 10 februarie
2009. De atunci a devenit politicianul cel
mai apreciat de germani.

Ministrul a făcut să se vorbească
despre el când ;i-a pus în joc demisia în
cursul negocierilor pentru salvarea Opel.
Căsătorit ;i tată a doi copii, ministrul
pozează de bunăvoie pentru fotograV
alături de so\ia sa, o frumoasă blondă,
născută von Bismarck-Schönhausen, în
\inută de gală la Operă sau în blugi la un
concert AC-DC.



AMINTIRI DIN COPIL~RIE

23 august 2009/Informa\ia de Duminic[ 9

~n 1985 Valentin Breban a luat locul IV 
la Campionatul Mondial de Popice 

I-a venit r]ndul `n aceast[
s[pt[m]n[ s[ ne vorbeasc[ despre
copil[ria sa ;i despre copil[rie `n
general, directorului coordonator
adjunct al Autorit[\ii Na\ionale
pentru Protec\ia
Consumatorului, Comisariatul
Jude\ean Satu Mare, Valentin
Breban. 

Cine `l cunoa;te pe Valentin Breban
`;i poate imagina c[ ;i `n copil[ria sa
acesta a fost un real ajutor pentru p[rin\ii
s[i. Fiind cel mai mare dintre cei cinci
fra\i, Valentin era cel care r[spundea de
fr[\iorii s[i mai mici. Alte pasiuni ̀ n afar[
de munc[? Sportul, pasiune pe care ;i-a
descoperit-o `n perioada liceului ;i care
l-a dus la competi\ii de nivel mondial.
Detalii ̀ ns[ ̀ l l[s[m chiar pe el s[ ne dea.

- S[ `ncepem cu `nceputul
pove;tii...

- M-am n[scut `n 4 iulie 1967, `n
Timi;oara. Sunt timi;orean ̀ ns[ doar ̀ n
acte, pentru c[ de copil[rit am copil[rit
`n jude\ul Satu Mare, de unde sunt ;i
p[rin\ii mei de fapt, ̀ n localitatea Racova,
din comuna Supur. De ce m-am n[scut
la Timi;oara? Din ̀ nt]mplare. Tat[l meu
lucra acolo, `n construc\ii, iar mama s-a
dus la el `n vizit[. Chiar dac[ sunt
timi;orean doar ̀ n certiVcatul de na;tere,
merg de Vecare dat[ cu pl[cere acolo.

- Ave\i fra\i sau surori?
- Am, suntem o familie numeroas[.

Suntem cinci fra\i. A;a erau toate
familiile la \ar[ pe vremea lui Ceau;escu,
cu mul\i copii, spre deosebire de acum
c]nd natalitatea este, din p[cate, `n
sc[dere. Suntem patru b[ie\i ;i o fat[,
dintre care eu sunt cel mai mare. Pot
spune c[ eu am dus greul `n familie,
`ncep]nd de la cinci sau ;ase ani c]nd `i
ajutam deja pe p[rin\i la muncile
agricole, la sap[, la t[iat de lemne. Cum
situa\ia Vnanciar[ a familiei nu era prea
bun[, eram cu to\ii nevoi\i s[ muncim.
Dup[ ce s-au n[scut fra\ii mei a revenit
`n sarcina mea s[ am grij[ de to\i. Cea
mai mic[ dintre noi este sora mea, de
care bine`n\eles am avut o grij[
deosebit[. 

- Vorbi\i-ne pu\in despre
studiile dumneavoastr[.

- Clasele primare le-am f[cut `n
Racova, dup[ care, din clasa a V-a am fost
nevoi\i s[ facem naveta ̀ n satul vecin, la
o distan\[ de 3,5 kilometri `n Vecare zi.
Nu conta c[ e soare, ploaie sau ger, noi
trebuia s[ mergem la ;coal[, pe jos sau
cu bicicleta, cum putea Vecare. Dup[
clasa a VIII-a am venit la Satu Mare, la
Liceul Industrial Nr. 6, unde am f[cut
clasele a IX-a ;i a X-a, iar urm[toarele
dou[ clase le-am continuat la Liceul
Unio. ~ntre timp, `n clasa a IX-a am
`nceput s[ fac ;i sport.

- :tim c[ ave\i un palmares
frumos `n domeniul
sportului.

- Dup[ cum spuneam, am ̀ nceput s[
fac sport ̀ n primul an de liceu. Am f[cut
;ase luni de box, dup[ care am trecut la
popice, care s-au dovedit a V o adev[rat[
pasiune pentru mine ;i am ajuns departe
cu acest sport. Aveam ni;te colegi la
internat care jucau popice la IPSUIC ;i
cum f[ceam ;i eu acolo practica, m-am
al[turat lor. Am `nceput la 16 ani, iar
dup[ c]teva luni am fost cooptat `n
echipa Unio, care era ̀ n Divizia A. La 18
ani eram deja ̀ n lotul na\ional de juniori,
unde eram cel mai t]n[r din lot. Am
participat la Campionatul Mondial din

1985, unde am ob\inut cu echipa
Rom]niei locul patru. :i acum m[
impresioneaz[ ;i mi-a r[mas proasp[t
`n minte momentul `n care se intona
imnul nostru na\ional. E un moment
unic, inegalabil. :tiind c[ ai f[cut ceva
pentru \ara ta, te trec Vori pe ;ira spin[rii. 

- Din c]te v[ aminti\i, 
ce fel de copil a\i fost? 

- Cred c[ am fost un copil lini;tit.
Mai f[ceam n[zb]tii, dar cele pe care le
fac to\ii copii. Eram cuminte, din
moment ce eram ocupat cu gospod[ria,
s[ `mi ajut p[rin\ii ;i s[ am grij[ de cei
patru fra\i mai mici. Ce `mi pl[cea mult
era s[ merg la sc[ldat. ~nv[\asem s[ ̀ not
`ntr-o balt[ din sat ;i a; V stat acolo toat[
ziua. Dar trebuia ;i s[ `mi fac treaba `n
gospod[rie. :i acum ̀ mi amintesc c[ ̀ ntr-
o zi am fugit la balt[, iar spre dup[-mas[,
v[z]nd c[ nu mai dau pe acas[, tat[l meu
a trimis pe cineva dup[ mine, c[ avea
ceva sarcin[ s[ `mi dea. Nu am ascultat,
am r[mas `n continuare, p]n[ a venit el
dup[ mine. Mi-a ;i tras atunci o palm[,
prima ;i ultima. ~n afar[ de acestea eram
un copil lini;tit. Oricum, la \ar[ nu aveau
multe de f[cut.

- Cum v-a r[mas `n minte
uli\a copil[riei?

- ~n mintea ;i ̀ n suWetul meu a r[mas
cu un parfum aparte. La fel ca `n
amintirea mea ;i `n realitate este
neschimbat[. Nu s-a f[cut nimic, nu s-a
construit, nu s-a modernizat nimic `n
sat. Au `mb[tr]nit ;i oamenii ;i satul.
Diferen\a `n ziua de azi e c[ pe atunci
erau foarte mul\i copii. Azi s-a desVin\at
;i ;coala din sat. 

- La ce meserii visa\i?
- Tat[l meu a fost pilot `n armat[ ;i

tot `mi d[dea o carte de avia\ie s[ citesc.
Probabil vroia s[ m[ ̀ ndrume ̀ n aceast[
direc\ie. Dar pe mine nu m-a pasionat
acest domeniu. Eu visam s[ devin
inginer. La Unio era o ;coal[ de
subingineri, `ns[ din motive Vnanciare
nu am putut s[ o urmez. Am urmat
c]\iva ani mai t]rziu :tiin\ele
Economice.

- Unde sunt mul\i fra\i, ca ̀ n
cazul dumneavostr[, sunt ;i
multe n[zb]tii, nu-i a;a?

- Da, bine`n\eles. Necazul meu era c[
trebuia s[ am grij[ de to\i, iar eu, copil
Vind, mai doream ;i s[ m[ joc. Unul
dintre ei era ̀ n leag[n, ̀ l mi;cam bine de
c]teva ori ;i fugeam pe uli\[ la joac[.
C]nd `ncepea s[ pl]ng[ mergem iar ;i `l
leg[nam. Se mai `nt]mpla ;i s[ `l leag[n
p]n[ `l r[sturnam. Cu toate acestea, e
bine s[ ai o familie numeroas[. E frumos.

- La liceu a\i stat `n
internat?

- Da ;i a fost ;i aceasta o perioad[
foarte frumoas[ din via\a mea. Aveam
doi pedagogi, dintre care unul era mai
sever ;i nu aveam voie s[ `nt]rziem nici
un minut. Eu aveam totu;i noroc c[ mai
ie;eam la antrenamente. De fapt, ̀ n ideea
aceasta am `nceput cu sportul, pentru a
mai sc[pa de medita\iile de dup[ masa.
Cel[lalt pedagog era ̀ ns[ mai maleabil ;i
ne mai l[sa s[ ie;im `n curte, la un tenis
de mas[, seara `n dormitor ne mai
b[team cu pernele, ceea ce nu
`ndr[zneam `n cazul celuilalt. Dac[ ne
prindea cu vreo abatare ne pedepsea s[
facem cur[\enie, s[ aranj[m paturile. ~n
ora; erau discoteci, dar eu nu prea le
frecventam. |in minte c[ era o discotec[
chiar vizavi de internat, dar sincer, eu nu
prea mergeam. C]teodat[ mai s[ream
geamul cu colegii. Mai erau ;i baluri, la
Unio, de exemplu.

- Nu v-a fost greu s[ I\i
departe de cas[?

- Mergeam acas[ cam o dat[ la dou[
s[pt[m]ni, s]mb[ta, cu bilet de voie.
Aveam acas[ ;i o bunic[. Ea a fost cea
care m-a crescut ;i a avut grij[ de mine
;i \ineam foarte mult la ea. Eu eram
nepotul ei preferat, din cel pu\in 40 de
nepo\i c]\i avea. O ;i ajutam cu ce aveam
nevoie ̀ n gospod[rie. Iar c]nd mergeam
eu acas[, bunica mea t[ia o g[in[. P]n[
atunci, indiferent cine ce i-ar V zis, oric]t
ar V ̀ ncercat s[ o conving[ s[ taie o g[in[,
nu reu;eau nicicum s[ o `nduplece, ea
\inea g[ina pentru mine. 

- S[ `ncheiem cu ceva
frumos despre familia
dumneavoastr[.

- Am cunoscut-o pe so\ia mea ̀ n anul
2000, am v[zut-o ;i mi-a pl[cut. Avem
`mpreun[ o feti\[, `n v]rst[ de doi ani ;i
dou[ luni. O cheam[ Valentina ;i este o
micu\[ neast]mp[rat[.

Laura Micovschi



De remarcat este faptul c[ ̀ n primul an de bacalaureat de la “Eminescu” pre;edintele examenului de maturitate
a d[ruit 120 de coroane pentru premierea unuia dintre maturan\i care a ob\inut rezultate deosebite la literatura
rom]n[ at]t la proba scris[ c]t ;i la examenul oral.CULTUR~
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Lumea artistic[ ;i cultural[ ̀ n
general, dar ;i cea a pictorilor ;i
a sculptorilor `n special,
reprezint[ un domeniu aparte al
vie\ii. Mul\i necunosc[tori nu pot
s[ `n\eleag[ uneori logica
demersurilor unor arti;ti care
`ncearc[ ;i adesea reu;esc s[ `;i
pun[ `n valoare imagina\ia
debordant[, care dep[;e;te `n
anumite segmente ale cotidianul.

Adesea pictorii ;i/sau sculptorii
privesc o realitate imaginar[ pe care o
transpun ̀ n lucr[rile lor cu mult[ d[ruire
;i mai ales convingere. Multe din lucr[ri
prin abstractul lor sunt ̀ n\elese adesea cu
diVcultate p]n[ ;i de cei aviza\i sau de
criticii de art[. Debordante pot V ideile
arti;tilor ;i ̀ n ceea ce prive;te organizarea
unor expozi\ii. Dac[ unii prefer[ locurile
cu anume intimitate oferite de galeriile
de art[, al\ii ajung s[ expun[ lucr[ri `n
strad[ pentru a V vizionate de c]t mai
mul\i oameni, chiar dac[ ace;tia nu sunt
interesa\i ̀ n mod expres de art[. Culmea
imagina\iei nu este asta. Exist[ fel ;i fel
de posibilit[\i. Una din aceste posibilit[\i
mai greu imaginabile este aceea de a
expune tablouri ̀ ntr-o gr[din[ de la \ar[
`n care prunii sunt pe post de simeze
speciale. Un asemenea act artistic a avut
loc zilele trecute ̀ n comuna Apa, a;ezare
din jude\ cunoscut[ ca Vind locul de
na;tere al Memorandistului dr. Vasile
Lucaciu - preot greco-catolic, iar
revenind `n actualitate vorbim despre
poe\ii Emil Matei ;i Ioan Codreanu,
pictorul Nicolae Pop a c[rui elev[ a fost
odinioar[ pictori\a Maria Mari; D[r[ban
;i lista ar putea continua  cu alte nume
devenite de notorietate.

Artista a avut numeroase
vernisaje interna\ionale

Pictori\ia Maria Mari; D[r[ban de-

a lungul carierei sale artistice s-a sim\it
oarecum mai atras[ de cercurile artistice
din Baia Mare. Acolo locuie;te ;i ̀ ;i pune
`n valoare talentul artistic. Calit[\ile sale
dar ;i diversitatea lucr[rilor realizate au
recomandat-o ca un artist european.
Dovada acestei aVrma\ii are suport.
Pictori\a a participat la diverse expozi\ii
interna\ionale. P]n[ ;i `n prim[vara
acestui an a reprezentat Rom]nia la o
manifestare cultural[ `n  Austria.

Pictori\a din Apa a \inut s[ ̀ ;i serbeze

onomastica `ntr-un mod inedit, zi care
a coincis cu sVn\irea atelierului de crea\ie
construit ̀ n curtea casei ̀ n care a copil[rit
;i crescut. Imobilul a fost realizat pe baza
unei sponsoriz[ri ;i urmeaz[ s[ devin[
spa\iu de crea\ie pentru unele tabere pe
care proprietara inten\ioneaz[ s[ le
organizeze la Apa. La sVn\ire a fost
invitat preotul ortodox din comun[
Daniel Gros, dar ;i al\i localnici. Cum un
asemenea moment nu poate V trecut sub
t[cere artista plastic[ a \inut s[ invite la

acest dublu eveniment din via\a sa
personal[ ;i artistic[ o serie de prieteni
`n special din Baia Mare. Mul\i dintre
invita\ii b[im[reni au onorat
evenimentul cu prezen\a. Nu acela;i
lucru se poate spune despre al\i invita\i
care din diverse motive au fost trecu\i
lips[, inclusiv s[tm[reni.

Cum a fost vorba despre un
eveniment inclusiv artistic, nu putea s[
se desf[;oare f[r[ o expozi\ie personal[
inedit[. Pictori\a Maria Mari; D[r[ban

ajutat[ de familie ;i prieteni a `ntins
s]rme ̀ ntre prunii din gr[dina casei sale
;i pe acestea a expus aproximativ 30 de
lucr[ri ale sale ;i ale unor invita\i dragi
ei. Participan\ii la sVn\irea atelierului de
crea\ie au r[mas u;or surprin;i de cele
v[zute, dar s-au l[sat convin;i c[ este
bine ;i a;a. Nu s-a organizat o expozi\ie
la Centrul cultural, ci `ntr-un cadru
atipic, acolo unde au avut ;ansa de a
admira lucr[rile doar s[tenii care au \inut
s[ participe la sVn\irea atelierului.

Numero;i participan\i la
ineditul eveniment

Dup[ sVn\irea cl[dirii, lucrurile au
evoluat similar cu cele petrecute la
vernisajul unei expozi\ii g[zduite de o
sal[ expozi\ional[ sau o galerie de art[
care se respect[. A rostit c]teva cuvinte
de apreciere primarul Mihai Apan,
Traian Florea din partea municipalit[\ii
Baia Mare, S[luc Horvat - pre;edintele
Asocia\iei Scriitorilor din Baia Mare,
cadru universitar, Liviu Borga, Magda
Pu;ca;, iar ca invitat de onoare Mihaela
Gan\a. Al[turi de lucr[rile artistei din
Apa s-au reg[sit ;i c]teva picturi ale celor
dou[ `n urm[ men\ionate prietene ale
sale. A fost o dovad[ de solidaritate ;i
semn de prietenie. Cuvintele rostite de
vorbitori au fost ̀ n marea lor majoritate
de admira\ie ;i pre\uire a lucr[rilor
expuse `ntr-un cadru inedit
neconven\ional. Expozi\ia dintre pruni
a r[mas deschis[ vizitatorilor p]n[ la
l[sarea serii, vreme `n care oaspe\ii ;i
prietenii familiei s-au cinstit cu b[uturile
;i bun[t[\ile culinare oferite cu
generozitate de gazde.

Potrivit estim[rilor Mariei Mari;
D[r[ban, la acest eveniment ie;it din
nota tradi\ional[ au participat
aproximativ 100 de persoane care au
ciocnit m[car c]te un pahar de p[linc[
sau de vin. De remarcat printre invita\i
;i prezen\a fostului secretar de stat
Nicolae Lazin, Vu al satului.

Ioan Ani\a;

Primul bacalaureat `n limba rom]n[ din Satu Mare 
s-a \inut la Colegiul Mihai Eminescu

S[pt[m]na aceasta a debutat
cu a doua sesiune de Bac. Cei care
nu au avut norocul s[ ia din prima
examenul de maturitate ̀ ncearc[
acum, c]nd poate sunt mai bine
preg[ti\i, mai familiariza\i cu
acest gen de evaluare a
cuno;tin\elor dob]ndite pe
parcursul anilor de ;coal[. Fiecare
absolvent de 12 clase indiferent
c[ a terminat acum 10 ani sau `n
urm[ cu 50 de ani are propriile
amintiri despre modul de
organizare ;i desf[;urare a
bacalaureatului. Unii ̀ ;i amintesc
cu lux de am[nunte subiectele
primite la toate materiile, notele
ob\inute, profesorii care au fost ̀ n
comisiile de corectare a lucr[rilor,
chiar ;i unele detalii picante ;i
uite-a;a aJ[ c[ Iecare genera\ie
de absolven\i a avut propriile
experien\e. C]t de familiar ne
sun[ un dialog care `ncepe cu
urm[toarele cuvine “Pe vremea

mea era a;a... ;i a;a... 

~ntoarcem timpul cu aproximativ 80
de ani ;i ne oprim ̀ n perioada interbelic[
c]nd la Liceul “Mihai Eminescu”, a fost
sus\inut primul examen de maturitate.
Datele pe care vi le prezent[m `n
r]ndurile de mai jos au fost culese de
domnii profesori Gheorghe Cosma ;i
Ovidiu Pop, cei care apoi le-au a;ezat cu
grij[ `ntre coper\ile c[r\ii Profesorii de
Matematic[ ai Colegiului Na\ional
“Mihai Eminescu” Satu Mare.

Din r]ndurile acestei lucr[ri aW[m
c[ `n primul an de activitate al ;colii,
1919-1920 au fost `nscri;i 331 de elevi,
iar `n anul ;colar 1920-1921 s-au `nscris
313 elevi, majoritatea elevilor Vind
rom]ni greco-catolici, iar un num[r mic
de elevi erau de alte religii (ortodoc;i,
romano-catolici, izraeli\i, luterani). Cei
mai mul\i dintre copiii care frecventau
;coala proveneau din familii de
agricultori, preo\i, ̀ nv[\[tori, meseria;i,
func\ionari, comercian\i dar ;i c]\iva
copii de industria;i ;i orfani. 

Dup[ clasa a VI-a, absolven\ii
decideau ce sec\ie s[ urmeze<

uman[ sau real[
La vremea respectiv[ s-au introdus

`n ;coal[ mai multe tipuri de examene<
examen de admitere ̀ n clasa a I-a ;i a V-
a. Exemenul de admitere `n clasa a V-a
se d[dea din limba rom]n[, matematic[,
istorie, geograVe ;i francez[. Elevii din
clasele V-VII `ncheiau anul ;colar cu
examene de sf]r;it de an, iar cei de clasa
a VIII-a sus\ineau examenul de
bacalaureat. O alt[ schimbare intervine
`n sistemul de notare< se introduc
trimestrele, uniforma ;colar[ obligatorie
;i notarea de la 10 la 1. Din anul ;colar
1922-1923 intr[ `n vigoare Legea
~nv[\[m]ntului din Regatul Rom]niei ;i
se acord[ o aten\ie sporit[ ̀ nv[\[rii limbii
latine ;i limbilor moderne( franceza ;i
germana). Totodat[  elevii, absolven\i
de clasa a VI-a puteau opta pentru sec\ia
uman[ sau real[.

La Satu Mare sus\ineau
examenul de maturitate ;i
elevi din Maramure; ;i S[laj

Examenele de admitere erau
sus\inute `n fa\a unei comisii compus[
din profesorii liceului, sub pre;edin\ia
directorului, iar examenul de bacalaureat

`n fa\a unei comisii formate din profesori
str[ini, iar ca pre;edinte de comisie era
numit un profesor universitar. ~ntr-unul
din ani, pre;edinte de comisie a fost
marele `nv[\at N.Cortojan. Legea din
1925 prevedea ca examenul de
bacalaureat s[ se organizeze pe centre. 

~n centrul Satu Mare examenele erau
sus\inute la Liceul “Mihai Eminescu”
unde veneau absolven\i de liceu din
jude\ele Maramure;, S[laj ;i Satu Mare.
La primul examen de bacalaureat
organizat astfel, s-au prezentat 91 de
candida\i, reu;ind s[ ob\in[ diploma de
bacalaureat 44 de candida\i. 

Primul examen de maturitate
organizat `n Liceul “Mihai Eminescu” a
avut urm[toarele probe scrise< literatura
rom]n[, limba latin[, limba francez[ ;i
matematic[. Nici atunci nu a fost u;or s[
promovezi un astfel de examen. La proba
oral[ notele se d[deau pe baz[ de
caliVcative< “foarte bine”, “bine” ;i
“suVcient”. Cei care nu promovau erau
declara\i Ve corigen\i, Ve repeten\i.

Mul\i dintre “maturii” examenului
de bacalaureat optau pentru continuarea
studiilor universitare `n urm[toarele
domenii< drept, litere, medicin[
veterinar[, silvicultur[, studii comerciale,

conservator, teologie sau inginerie.

~nt]lnirea de 10 ani, o
tradi\ie din perioada
interbelic[

De remarcat este faptul c[ ̀ n primul
an de bacalaureat de la “Eminescu”
pre;edintele examenului de maturitate a
d[ruit 120 de coroane pentru premierea
unuia dintre maturan\i care a ob\inut
rezultate deosebite la literatura rom]n[
at]t la proba scris[ c]t ;i la examenul
oral.

Datele despre acest prim examen de
maturitate se termin[ cu men\iunea c[
bacalaurea\ii luaser[ hot[r]rea  de a
s[rb[tori peste 10 ani luarea primului
bacalaureat rom]nesc din Satu Mare.

Iat[ c[ `n acest mod putem s[
explic[m una din tradi\iile ;colii
rom]ne;ti care se mai p[streaz[ ;i acum
;i anume aceea de a stabili `nt]lniri din
10 `n 10 ani, `ntre absolven\ii de
genera\ii. Un moment care treze;te de
Vecare dat[ emo\ii `n r]ndul fo;tilor
absolven\i, dar ;i a profesorilor care i-au
`ndrumat `n via\[.

Irina Maier

Maria Mari; D[r[ban - 
expozi\ie `n aer liber
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M[n[stirea M[riu;, cel mai popular
a;ez[m]nt monahal din jude\

Prin num[rul mare de
credincio;i, ̀ n jur de 12.000, care
au urcat dealul, s]mb[t[ 15
august 2009, cu ocazia s[rb[torii
“Adormirea Maicii Domnului”,
M[n[stirea M[riu; a dovedit ̀ nc[
o dat[ c[ este cel mai popular
a;ez[m]nt monahal din jude\.
Frumuse\ea locului, h[rnicia ;i
ospitalitatea gazdelor de la
m[n[stire, sunt elementele de
baz[ care au contribuit la acest
lucru, spre bucuria miilor de
credincio;i care au g[sit aici nu
numai o oaz[ de lini;te, dar ;i
locul ideal de rug[ciune, unde se
aJ[ mai aproape de Dumnezeu. 

Aceast[ ultim[ aVrma\ie apar\ine
p[rintelui Iustin - venerabilul episcop
al Maramure;ului ;i S[tmarului care
`ndeamn[ cu Vecare ocazie credincio;ii
spre m[n[stiri.  Cei care ascult[
`ndemnul p[rintelui ;i vin pentru
prima dat[ la M[riu; se vor ̀ ntoarce ̀ n
mod sigur, pentru c[ aici departe de
lume, unde `ntr-un decor inegalabil,
`ntre p[duri ;i la poale de codru g[sesc
un adev[rat loc pentru lini;tea lor
suWeteasc[.

Rug[ciune ;i mult[ munc[,
preocuparea c[lug[rilor 
de aici

Aici `;i duc veacul vie\uitorii de la
m[n[stire, `n frunte cu p[rintele
Gherontie - stare\ul M[n[stirii. Via\a
lor nu ̀ nseamn[ ̀ ns[ numai rug[ciune,
ci ;i mult[ munc[. La m[n[stire sunt
crescute animale, care apoi sunt
v]ndute la t]rgurile din jude\ iar
recolta, adunat[ de pe cele 15 ha de
p[m]nt luate `n arend[, are ;i ea
aceea;i soart[. Din banii aduna\i ;i din
dona\iile oamenilor se contruie;te o
minunat[ catedral[ care va d[inui aici
;i peste sute de ani. Lucrarea e `ns[
departe de a V terminat[. Cu Vecare
ocazie, c]nd pelerinii vin la m[n[stire,
ei contribuie cu mai mult sau mai
pu\in la aceast[ construc\ie, de care
apoi vor V lega\i suWete;te pe ve;nicie.

Credincio;ii din zon[, ajut[
m[n[stirea cu alimente

Cei de la m[n[stire nu au cerut
totu;i niciodat[ bani de la nimeni, `n
cei 17 ani de c]nd a fost `nVin\at acest
a;ez[m]nt monahal. Oamenii cu suWet
;i cu stare au ;tiut c]nd, ;i mai ales c]t,
s[ doneze. Dincolo de dona\iile b[ne;ti
r[m]ne `ns[ fapta s[tenilor care
locuiesc `n zon[. Credincio;ii din
Lip[u, Culciu, B]rs[u, Cruci;or,
Poiana Codrului, M[riu;, Pomi,
Iegheri;te, Valea Vinului, ajut[
m[n[stirea cu alimente la Vecare
s[rb[toare iar prin str[dania lor
pelerinii sunt servi\i cu m]ncare cald[.
E un sentiment aparte s[ m[n]nci la
m[n[stire, nu numai pentru gustul
deosebit al m]nc[rii de cazan, dar ;i
pentru faptul c[ aceast[ m]ncare este
oferit[ de gazde din suWet. Printre cei
care vin la m[n[stirea M[riu; se aW[
foarte mul\i tineri ;i copii, care vor
p[stra mereu `n amintirile lor
pelerinajul f[cut `n acest loc miriVc.

Iosif |iproc
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Miss Universe 2008, topless 
`n revista „Maxim”

Jack Nicholson 
se odihne;te pe trotuar

Actorul `n v]rst[ de 72 de ani se aWa
`n Fran\a, unde `;i petrecea vacan\a de
var[ `mpreun[ cu Vul s[u. Ca `n Vecare
an, celebrul actor se relaxeaz[ `n zona
Nisa, Vind pozat aproape zilnic pe ;alupa
sa, al[turi de tot felul de femei. Fum[tor
`nr[it, Jack nu s-a desp[r\it de viciu nici

`n ap[, el neezit]nd s[ fumeze ̀ n timp ce
`noat[. Mar\i, 11 august ̀ ns[, starul de la
Hollywood i-a l[sat cu gura c[scat[ pe
trec[torii din Saint-Jean-Cap-Ferrat. ~n
timp ce mecanicii lucrau la ;alupa sa,
Nicholson s-a `ntins la umbr[, pe iarba
de pe trotuar. 

Madonna, petrecere de aniversare 
cu iubitul, micu\ii adopta\i ;i fiica ei

Petrecerea de aniversare a celor 51
de ani ai vedetei a început duminică
seară, când diva a găzduit o
somptuoasă cină, în localitatea italiană

PortoVno. Pentru ea, regina muzicii
pop a închiriat un etaj întreg la hotelul
exclusivist „Splendido”, unde o cameră
costă peste 5.000 de euro pe noapte.

Diva a fost înconjurată de 30 de
invita\i, printre care ;i creatorii de
modă italieni Domenico Dolce ;i
Stefano Gabbana.

În timpul cinei, Madonna a fost
zărită în repetate rânduri sărutându-l
pe modelul Jesus, pe care l-a întâlnit în
luna decembrie. Se pare că brazilianul
;i-a luat în serios rolul de tată pentru
micu\ii Madonnei, alături de care a
fost văzut jucându-se. A;a că merită
declara\iile făcute de regina muzicii
pop< „Jesus este iubirea vie\ii mele. A
fost atât de prezent pentru mine. Nu
voi putea să-i mul\umesc destul
niciodată”.

În cursul zilei de luni, interpreta a
fost zărită pe un iaht privat, împreună
cu copiii ei ;i Jesus, îndreptându-se
spre casa designerilor, unde a
continuat petrecerea. Îmbrăcată într-
un echipament de baschet cu numele
ei scris pe el, Madonna s-a aruncat în
mare pentru a se răcori.

Michael Jackson va fi înmormântat 
pe 29 august, de ziua lui

Familia artistului a conVrmat,
printr-un purtător de cuvânt, faptul că
starul va V înmormântat în cadrul unei
ceremonii private, pe 29 august - ziua în
care acesta ar V împlinit 51 de ani, la
cimitirul Forest Lawn-Glendale din Los
Angeles, informează accesshollywood.
com.

Ken Sunshine a declarat că la
ceremonie vor V invita\i doar rudele ;i
prietenii foarte apropia\i. “Familia
Jackson dore;te să-;i exprime
gratitudinea fa\ă de fanii lui Michael din
lumea întreagă, în vremurile acestea
diVcile”, a adăugat Sunshine. Detaliile
ceremoniei au fost \inute secrete.
Anun\ul a venit după ce, luni, publica\ia
„New York Daily News” scria că tatăl
regretatului star, Joe Jackson, a spus că
Vul său va V înmormântat în ziua în care
ar V împlinit 51 de ani.

Purt[torul de cuv]nt a spus că
Jackson va V înmormântat pe Terasa
Sfântă de la Marele Mausoleu al
cimitirului Forest Lawn-Glendale.

Potrivit site-ului cimitirului, mausoleul
este decorat cu imita\ii ale unor opere
create de Michelangelo, dar ;i cu o
replică a “Cinei cea de taină” a lui

Leonardo da Vinci. Familia a luat aceast[
decizie deoarece mausoleul nu poate V
vizitat de fani, el Vind destinat doar
familiilor deceda\ilor ;i lucr[torilor de
la cimitir. Printre vedetele care sunt
depuse `n acest mausoleu, se num[r[
Clark Gable, Jean Harlow ;i Nat King
Cole.

Presa interna\ională scria, în urmă
cu o săptămână, că Michael Jackson,
decedat pe 25 iunie, în urma unui stop
cardiac, a fost deja înmormântat, la
începutul lunii august. Însă acele
informa\ii se bazau doar pe câteva surse
neidentiVcate ;i nu au fost niciodată
conVrmate de reprezentan\ii familiei
Jackson.

Motivul care a provocat stopul
cardiac suferit de Michael Jackson a
rămas învăluit în mister. Reprezentan\ii
Institutului de Medicină Legală din Los
Angeles au completat deja raportul
autopsiei, însă rezultatele lui vor rămâne
conVden\iale până când poli\ia va
Vnaliza ancheta.

Ricky Martin cu gemenii
pe plaj[

Cântăre\ul portorican este cu
adevărat un părinte fericit ;i mândru.
De curând, gemenii săi au împlinit un an,
iar tăticul a făcut o pauză de la
înregistrările pentru noul album ;i a
petrecut cu ei pe plajă.

La cererea fanilor, interpretul a
postat fotograVi cu el ;i copiii pe pagina
sa de Twitter. Ricky a pus ;i poze cu ei
separat. Matteo este blond cu ochi
alba;tri, în timp ce Valentino este ;aten.

O lini;te extraordinară după anii
agita\i în care a fost prins în vârtejul unei

cariere muzicale de succes, devenită
centrul existen\ei sale. La un moment
dat, Ricky a sim\it că a sosit timpul să se
calmeze ;i să caute ceva autentic ;i mult
mai profund în via\a sa. Iar o idee a prins
contur - să Ve tată. A găsit o mamă
surogat care i-a născut doi băie\i de care
a avut grijă el însu;i.

Nu a abandonat cariera muzicală,
dar acum, de;i s-a întors în studioul de
înregistrare, face tot posibilul să `;i
petreacă o bună parte din timp alături de
micu\ii Matteo ;i Valentino.

C];tigătoarea de anul trecut a
concursului Miss Universe nu se
dezminte nici de această dată. După
ce, în 2008, Dayana Mendoza a stârnit
indignare ;i controverse Vindcă a pozat
nud pentru o reclamă la bijuterii, de
data aceasta venezueleanca s-a decis
să renun\e din nou la haine. Însă numai
după ce va înmâna coroana unei alte
frumoase, în cadrul celebrului concurs,
care va avea loc pe 23 august, în
Bahamas.

Pentru edi\ia din luna septembrie
a revistei „Maxim”, Dayana a pozat
topless, însă, ca să Ve sigură că nu `;i
va pierde coroana, a cerut ;i acordul
organizatorului concursului, nimeni
altul decât Donald Trump. 

~n mod normal, o c];tig[toare a
concursului Miss Universe nu are voie
s[ apar[ `n asemenea ipostaze, `ns[ `n
cazul frumoasei din Venezuela,
conjuctura a fost una favorabil[. Edi\ia
din septembrie a revistei Maxim apare
pe pia\[ pe 18 august, cu 5 zile `nainte
de Vnala concursului Miss Universe
2009, c]nd Dayana va preda ;tafeta.


