
de

Tangoul este cel mai popular stil de dans
din toate timpurile. Are mult[ personalitate
care transmite tr[irile interioare ;i `;i
cucere;te publicul de la primii pa;i.
Principalele caracteristici sunt
mi;c[rile rapide, opririle bru;te ;i
pauzele tensionante ce creeaz[
suspans `n r]ndul spectatorilor.
Este unul din cele mai erotice
dansuri.

Dansul de societate este cel mai
frumos sport
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Mona Lisa lui Leonardo da
Vinci zâmbe;te ;i chiar
răspunde unor întrebări în
dialectul mandarin, într-o
expozi\ie high-tech în care
capodopere ale picturii
mondiale sunt recreate în
variantă interactivă.

În cadrul expozi\iei
"World Classic Interactive Arts
Exhibition", care va Y deschisă
la Beijing săptămâna viitoare,
vor Y prezentate 61 de replici
în variantă high-tech ale unor
cunoscute opere de artă.
Lucrările interactive au fost
realizate de o galerie din
Coreea de Sud, timp de doi ani.

"Ceea ce este cu adevărat
special la această expozi\ie este
că sunt folosite în premieră o
sumă de tehnologii - de la 3D
la tehnici de recunoa;tere a
vocii, holograme", a declarat
pentru Reuters organizatorul
expozi\iei.

Ca ;i în cazul picturii
originale din muzeul Luvru
din Paris, varianta digitală a
lucrării "Mona Lisa" este
atrac\ia expozi\iei. Putătoarea
zâmbetului enigmatic poate,
însă, în prezent să facă cu mâna
celor care o privesc ;i să
răspundă chiar câtorva
întrebări în dialectul
mandarin. O altă pictură
celebră a lui Leonardo da Vinci
"animată" în 3D este "Cina cea
de taină", în versiunea high-
tech a tabloului Iisus vorbind
cu apostolii.

O zi prin jude\ cu Mircea Geoan[
Miercuri, 26 august 2009. O zi

torid[ cu temperaturi peste 30 de
grade `nc[ de la orele 10 ale dimine\ii.
Suntem `n fa\a Asocia\iei Agricole
de la Petre;ti unde trebuie s[
aterizeze din clip[ `n clip[
pre;edintele Senatului, Mircea
Geoan[. Dintr-o ma;ină a cobor]t
sur]z[tor Mircea Geoan[. Este un
b[rbat `nalt zvelt, `mbr[cat lejer care
salut[ ;i str]nge m]inile tuturor `n
jurul lui. Chiar dac[ de cur]nd a
`mplinit 50 de ani, Geoan[ nu are,
spre deosebire de cei mai mul\i
politicieni rom]ni, nici m[car un
`nceput de burt[. Are cuvinte
potrivite pentru toat[ lumea. Mie `mi
str]nge m]na ;i o frac\iune de
secund[ `;i arunc[ ochii pe ecusonul
meu. “Ce face presa de sorginte
latin[?”, m-a `ntrebat. Se vede clar
c[ este un om de echip[, c[ atunci
c]nd speciali;ti sunt prezen\i, merge
pe m]na lor. Dup[ trei grajduri
ajungem `n zona vi\eilor pe care nu
se ab\ine s[ nu-i ating[. La ie;ire un

grup de femei care lucreaz[ la ferm[
`;i fac curaj s[ vorbeasc[ cu Geoan[.
Se codesc pentru c[ nu ;tiu o boab[
rom]ne;te ;i o `mping `n fa\[ pe una
dintre ele care solicit[ ca v]rsta de
pensionare pentru femei s[ r[m]n[
la 56 de ani. “C[ altfel noi nu mai
ajungem s[ beneYciem de pensie,
domnu’ Geoan[“, spune ea. Brusc el
devine serios ;i `;i face loc printre ele
d]nd m]na cu Yecare. “Ministrul
Muncii e chiar aici”, spune el.
Pentru c]teva secunde fa\a lui
devine preocupat[. Chiar dac[
unii ar Y dorit s[ sar[ peste
acest moment el s-a ar[tat
interesat de problemele lor,
c]teva minute dialog]nd cu
ele. Se porne;te apoi cu tot
alaiul spre Carei unde primul
popas este la Monumentul
Osta;ului Rom]n. C]\iva veterani
sunt deja `n fa\a mausoleului. Pe
piepturi au decora\ii iar m]inile lor
tremur]nde ;i sl[bite str]ng m]na
demnitarului. Au to\i peste 70 de ani

;i generalul maior `n rezerv[
Gheorghe S[veanu `i salut[ pe
oaspe\i cu m]na la chipiu. Pe
chipurile lor se poate citi
demnitate. “~mi aduce\i aminte de
tat[l meu care a fost militar ;i care
s-a stins de cur]nd” spune Mircea
Geoan[. “Trebuie neap[rat s[
facem ceva pentru dumneavoastr[,
;i vom face”, a mai ad[ugat el. ~n
c]teva minute `n pia\a din jurul

monumentului s-au
adunat c]teva sute de

careieni care, Ye au
venit special, Ye

erau `n zon[.

Bulgarii `;i
petrec
vacan\a în
România

Tot mai mul\i vecini de
la sud de Dunăre aleg să î;i
petreacă vacan\a în România.
În acela;i timp, numărul
românilor care Ye ;i-au
petrecut vacan\a în Bulgaria,
Ye au tranzitat această \ară s-
a redus cu o treime în luna
iulie fa\ă de datele raportate
în luna iulie 2008. Astfel,
numărul bulgarilor care au
ales să vină în concediu în
România a crescut cu 7%,
până la 16.200, potrivit
Institutului Na\ional de
Statistică de la SoYa, citat de
Mediafax.

Numărul românilor care
au trecut grani\a în Bulgaria
este de aproape 5 ori mai
mare, respectiv 79.200 de
persoane. Cei mai mul\i
turi;ti care ales Bulgaria ca
destina\ie de vacan\ă în iulie
sunt din Germania, România
;i Turcia.Magazin

IstorieDescoperiri arheologice din comuna Berveni
Semnarea Tratatului de la Trianon -
dup[ 90 de ani

Popoarele germanice au sosit probabil în mai multe valuri. În izvoarele
scrise sunt menţionate triburile germanice numite vandali–hasdingi şi
viktovali–lakringi ca participanţi în războaiele marcomanice (166–180) şi
luptând în vecinătatea nord-vestică a provinciei romane Dacia. Un alt val de
pătrundere a avut loc probabil în a doua jumătate a secolului III d. Hr. O aşezare
din această perioadă a fost descoperită la Berveni–Holmoş.

La 30 august 1919, armata rom]n[ intr[
victorioas[ `n Budapesta, capitala Ungariei ;i arbora
opinca pe turnul Parlamentului. ~n momentul intr[rii
Armatei Rom]ne `n Budapesta, locuitorii ora;ului i-
au primit pe osta;ii rom]ni cu urale ;i Zori, privindu-
i ca pe ni;te eliberatori.

Obama ;i-a programat
s[ citeasc[ în concediu
cinci c[r\i

Barack
Obama a
intrat în
vacan\ă, după
;apte luni de
muncă la
Casa Alb[.
Joacă tenis ;i
golf, dar ;i
cite;te.
Pre;edintele
american se
aZă cu familia
pe insula
Martha's
Vineyard.

Dar vrea
să-;i folosească timpul în mod util, a;a că ;i-a propus
ca până la Ynalul concediului să citească Yx cinci
căr\i. În total, aproximativ 2.300 de pagini, ceea ce
înseamnă că pre;edintele american trebuie să
parcurgă cel pu\in 300 de pagini zilnic.

Obama a ales, între cele cinci volume, ;i un
roman poli\ist al lui George Pelecanos, un autor care
scrie despre crimele ;i violen\ele de pe străzile rău
famate din Washington. Liderul de la Casa Albă mai
este interesat de biograYa lui John Adams, unul
dintre părin\ii fondatori ai Americii, ;i de o carte a
lui Tom Friedman, editorialist la New York Times,
despre necesitatea unei revolu\ii verzi.

Anul VII Nr. 351 Se distribuie `mpreun[ cu Informa\ia Zilei

Mona Lisa,
într-o
expozi\ie high-
tech la Beijing

PAGINA 2 Guvernul aprob[ rectificarea bugetar[ www.informatia-zilei.ro

PAGINA 3

PAGINA 9

PAGINA 5

Ladislau Konya< “~n copil[rie
visam s[ devin astronaut”

Vezendiu - sat rom]nesc ce a dat
S[tmarului o pleiad[ de personalit[\i

“Nu visam ;i nu speram s[ Yu `ntr-
o zi profesor. Aceast[ dorin\[, de a m[
face astronaut c]nd voi Y mare, mi-a
fost insuZat[ de primul pas al omului pe
Lun[, prima ie;ire pe orbit[. C]nd am
terminat `ns[ liceul ;i am aZat c[
astronomia se studia `n \ara noastr[ doar
la Bucure;ti, am renun\at, pentru c[ mi
se p[rea prea departe de cas[.”

Vezendiu, atestat documentar din anul 1262 cu
denumirea de Wezend este un sat românesc încărcat
de istorie. De anul trecut, data de 29 august a devenit
„ziua oYcială” a Vezendiului. De precizat că iniţiativa
i-a aparţinut vrednicului paroh local Vasile Ghiurcău,
sărbătoarea Yind menită în primul rând a-i aduna
laolaltă pe Yii satului. Personalităţile prezentate de
noi s-au format la binefăcătoarea umbră a bisericii
din localitate, care în acele vremuri
îndruma şi şcoala greco-catolică. PAGINA 10PAGINA 4
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Luni Miercuri

Jurnalistul Sorin Ro;ca Stănescu îi
acuză public pe fra\ii Băsescu, pe blog-ul
personal, că ar avea legături cu o
organiza\ie teroristă. "Unul a făcut, iar
celălalt a acoperit", spune jurnalistul.

Sorin Ro;ca Stănescu scrie pe blog-ul
personal că fratele pre;edintelui României
a participat la o opera\iune ultrasecretă de
traYc interna\ional cu mari cantită\i de
explozibil. Jurnalistul mai sus\ine că
Traian Băsescu s-ar Y folosit de furtul de
arme de la Ciorogârla pentru a demite
persoanele care ar Y putut compromite
afacerile fratelui său.

Cinci vapoare sosite din bailanda au
fost ancorate în portul Constan\a.
Opera\iunea a fost dirijată de Mircea
Băsescu, fratele pre;edintelui României.
Încărcătura consta în substan\e explozive
;i muni\ie, sus\ine Ro;ca Stănescu pe
www.sroscas.ro.

Destina\ia Ynală, conform
contractului încheiat de partea
thailandeză cu ROMARM S.A.,
apar\inând Ministerului Industriilor, era
UM Băbeni din jud. Vâlcea. "Acolo
explozibilii ;i muni\ia, în loc să Ye distru;i,
au fost reambala\i. În scurt timp, a avut
loc exportarea acestora, Yind utilizat drept

intermediar ;i cărău; S.C. ROMAGRO
CEREAL SRL. Opera\iunea s-a realizat
tot pe cale maritimă, Yind asigurată din
nou de Mircea Băsescu", scrie jurnalistul.

INTERPOL Belgia se interesează de
traseul a 12 milioane euro, care reprezintă
doar o frac\iune din câ;tig.

Noile m[suri anti-criză cost[
248 de milioane lei

Ministrul Economiei, Adriean

Videanu, a anun\at luni că Guvernul î;i
va asuma răspunderea pe o parte a
măsurilor convenite în coali\ie pentru
redresarea economiei, pentru a căror
aplicare se vor cheltui 248 milioane lei în
2009, dar care vor aduce, în 2010, 398 de
milioane de lei la buget.

"Accentul discu\iilor s-a pus pe
măsurile convenite, pe cele patru categorii
de măsuri, pentru stimularea economiei,
pentru cre;terea veniturilor bugetare,
pentru cre;terea lichidită\ii monetare în
sistemul bancar ;i pentru ra\ionalizarea
cheltuielilor publice", a declarat, luni, la
Ynalul ;edin\ei Coali\iei, prim-
vicepre;edintele PD-L Adriean Videanu.

"Setul de măsuri propus a fost ;i
cuantiYcat sub aspectul impactului
bugetar ;i, pentru anul 2009, aplicarea
acestor măsuri înseamnă un efort bugetar
de aproape 248 milioane de lei, dar pe
2010 avem un venit suplimentar de
aproape 398 milioane de lei în bugetul
consolidat.

Practic, chiar dacă aceste măsuri
necesită o alocare bugetară în această
perioadă, pe termen mediu î;i produce
efecte, ceea ce înseamnă venituri în cadrul
bugetului", a spus Adriean Videanu.

Mar\i

Pre;edintele fondator al PC, Dan
Voiculescu, a declarat, mar\i, înaintea
BPN al Alian\ei PSD-PC, că actualul
Cabinet reprezintă "cel mai prost guvern
de după 1989", el apreciind că ie;irea
României din criză poate Y făcută numai
prin demisia Executivului. "Lucrurile sunt
mult mai grave decât par. Împrumuturile
făcute de Guvernul Boc duc la o plată a
circa 4.000 de euro, acum, pentru Yecare
salariat. Fiecare salariat va plăti câte 4.000
de euro numai pentru a acoperi dobânzile
la împrumuturile făcute de domnul prim-
ministru Boc. Este cel mai prost guvern
de după '89", a aYrmat Voiculescu.

Întrebat cum comentează cele 32 de
propuneri anticriză, Voiculescu a
răspuns< "Nu există. Există o singură
propunere anticriză< demisia primului-
ministru Boc, imediat. :i asta e treaba
domnului Traian Băsescu".

PSD va avea echipe comune
de campanie cu PC

PSD va avea echipe comune de

campanie cu PC ;i în centru ;i în Yliale,
au anun\at luni pre;edintele PSD, Mircea
Geoană, care a mai declarat că
forma\iunile vor face ;i o listă de
personalită\i din afara politicului, pe care
vor încerca să le coopteze pentru "efortul"
electoral din toamnă. "Am stabilit ca la
nivelul Yecărui jude\ să lucrăm în comun
pentru echipele de campanie. Acest lucru
va Y comunicat ca instruc\iuni clare de la
centru în următoarele zile. (...) De
asemenea, am solicitat să ne îndreptăm ;i
către profesioni;ti din afara sferei politice.
În acest moment, \ara are nevoie de solu\ii
pe care nu doar politicul le poate furniza.
De aceea, vom stabili ;i listă comună de
personalită\i, de speciali;ti în diverse
domenii, care să ni se alăture în acest efort
important", a declarat liderul PSD.

Băsescu, acuzat c[ a oprit
ancheta în afacerea cu
armament

Sorin Ro;ca Stănescu sus\ine că în cazul
afacerii cu armament în care este implicat

Mircea Băsescu a existat o investiga\ie
chiar în primăvara acestui an. Potrivit lui
Stănescu, pre;edintele Băsescu ar Y dat
ordin ca această anchetă să Ye întreruptă.

"În condi\iile în care o investiga\ie
făcută pe marginea acestui caz a fost oprită
din motive necunoscute - dar pe care le
po\i presupune - în primăvară, apoi
decapitată întreaga conducere a
ministerului de interne, moment în care
Mircea Băsescu a ajuns ca musca în lapte
în afacere, atunci cine ar putea să încerce
să oprească această anchetă? Ancheta nu
putea Y blocată decât de Băsescu", a spus
Stănescu. Acesta a adăugat că "dincolo de
aspectele legate de fra\ii Băsescu, ne
putem pune întrebarea dacă nu cumva a
fost mu;amalizată o anchetă care putea să
agite Interpolul cu privire la fapte de
terorism". Au ap[rut ;i noi elemente în
scandal. O echipă de televiziune a Ylmat
muni\ia adusă din bailanda ;i descărcată
în portul Constan\a. Aceasta a fost dusă
la fosta unitate militară din Băbeni.
Stănescu a declarat luni că muni\ia a fost
reambalată ;i reexportată în secret.

Guvernul amână cu două săptămâni
asumarea răspunderii pe pachetul de legi,
printre care ;i cel al salarizării unice în
sistemul bugetar, pe 2 septembrie proiectul
urmând să Ye înaintat Parlamentului ;i să
înceapă dezbaterile, a declarat, miercuri,
liderul CNS Cartel Alfa, Bogdan Hossu.
Liderul sindical a precizat că, la întâlnirea
de miercuri de la Guvern, reprezentan\ii
sindicatelor ;i cei ai patronatelor au avut
doar o primă discu\ie cu reprezentan\ii
Guvernului privind pachetul de legi pe
care Executivul urmează să ;i-l asume. "În
;edin\a de astăzi Guvernul î;i va însu;i o
formă scrisă ;i cel mai probabil luni vom
avea o discu\ie la Ministerul de Finan\e pe
actul scris", a precizat liderul Cartel Alfa,
conYrm]nd astfel faptul c[, sub presiunea
sindicatelor, Boc am]n[ legea unic[ a
salariz[rii. Guvernul a recunoscut că se
a;teaptă la reac\ii din partea partidelor de
opozi\ie, dar ;i din partea Justi\iei.

Udrea continu[ s[ fac[ mi;to de
comisia “Organ”

Deputatul PSD Nicolae Bănicioiu a
anun\at miercuri că membrii Comisiei de

anchetă în cazul Udrea au primit o sesizare
semnată de ministrul Turismului, în care
se arată "anumite aspecte care fac
improprie orice cercetare în acest caz" ;i
diverse posibile incompatibilită\i ale
membrilor Comisiei. În sesizarea semnată
de ministrul Turismului, `n care recuzarea
comisiei, numele pre;edintelui Comisiei,
deputatul PNL Ludovic Orban, este scris
de câteva ori gre;it - Ludovic Organ.
Bănicioiu, a reclamat faptul că o persoană
din sta[-ul pre;edintelui Camerei
Deputa\ilor, Roberta Anastase, a venit la
Comisia de anchetă pentru a retrage
sesizarea Elenei Udrea, motivând că în
document este o gre;eală la numele
deputatului PNL, Ludovic Orban, scris
"Organ". Membrii Comisiei au decis să
sesizeze secretarul general al Camerei în
acest caz pentru a lămuri incidentul,
acuzând "tentativa de sustragere" a
documentului.

La r]ndul s[u, Elena Udrea, ministrul
Turismului, a declarat că se a;tepta să Ye
apreciată pentru economiile pe care le-a
făcut de când este în această func\ie. "Mă
a;teptam să mi se ridice statuie pentru
economiile pe care le-am făcut la
Ministerul Turismului", a spus Udrea.

Joi

Vineri S]mb[t[

Premierul Emil Boc a declarat că
proiectul de ordonan\ă care vizează
rectiYcarea bugetară va Y adoptat
sâmbătă. Bugetele a 13 ministere vor Y
reduse în urma rectiYcării bugetare cu
circa 1,1 miliarde lei, în timp ce cinci
ministere vor primi alocări suplimentare
cu 6,416 miliarde lei, se arată în proiectul
de Ordonan\ă de rectiYcare bugetară.

Cea mai mare sumă alocată în plus de
la bugetul de stat va Y transferată
Ministerului Muncii, de 5,362 miliarde
lei, bani aloca\i în principal pentru
acoperirea deYcitului bugetului de pensii,
care a depă;it la jumătatea anului nivelul
prevăzut la prima rectiYcare pentru tot
anul 2009.

Ministerul Transporturilor va primi
sus\inerea transportului feroviar public

de călători ;i pentru investi\ii în
infrastructura de transport 756,5 milioane
lei, iar Ministerul Economie 169,876
milioane lei, sumă din care se va asigura
;i plata datoriilor către bugetul de stat ;i
bugetul asigurărilor sociale de stat ;i
pentru plata datoriilor către Societatea
Na\ională a Lignitului Oltenia Târgu Jiu.

Bugetul Ministerul Administra\iei ;i
Internelor va Y suplimentat cu 66,15
milioane lei, în timp ce Ministerul Justi\iei
va primi 61,265 milioane lei, în special
pentru plata cheltuielilor salariale.

Cel mai mult vor avea de suferit de pe
urma rectiYcării bugetare Ministerele
Dezvoltării Regionale ;i Locuin\ei ;i
Educa\iei, ale căror bugete vor Y reduse
cu 346,5 milioane lei, respectiv 154,19
milioane lei.

Sub presiunea sindicatelor,
Boc am]n[ legea unic[ a salariz[rii

Dan Voiculescu cere demisia premierului Boc,
adev[rata m[sur[ anticriz[

Guvernul aprob[ rectificarea bugetar[

Administra\ia Preziden\ială a
transmis joi precizări pe tema
"specula\iilor privind transporturi ilegale
de armament ;i legături cu organiza\ii
teroriste", potrivit cărora unii politicieni
;i persoane asociate acestora "desfă;oară
o campanie de discreditare sistematică a
unor institu\ii ale statului".

"Pre;edintele Traian Băsescu îi
asigură pe români că institu\iile statului
au capacitatea de a gestiona problemele
care \in de siguran\a na\ională.
Pre;edintele României a fost informat de
institu\iile statului cu privire la specula\iile
fără legătură cu realitatea lansate în aceste
zile", se mai precizează în comunicatul
Administra\iei Preziden\iale. În Ynal,
Pre;edin\ia anun\ă că Traian Băsescu va
explica "la momentul oportun" ce se aZă
în spatele "manipulării politico-mediatice
care vizează discreditarea statului". De
fapt, B[sescu a;teapt[ momentul oportun
ca s[-;i loveasc[ adversarii.

La r]ndul s[u, Mircea Băsescu a
declarat joi că îl va da în judecată pe Sorin
Ro;ca Stănescu pentru calomnie.

Antonescu deschide conturi
pentru bani de campanie

Pre;edintele PNL Crin Antonescu a
postat joi primele mesaje pe blogul
personal, anun\ând că va deschide conturi
pentru a primi sprijin Ynanciar
transparent de la to\i cei care doresc să-i
sus\ină campania electorală.

"Voi propune o campanie total
diferită, axată pe sinceritate ;i simplitate.
Voi deschide conturi în care cei care vor
să mă sprijine, să doneze transparent bani.
Voi face publice costurile reale ale
activită\ilor mele electorale. Îi voi lăsa pe
cei care vor să mă sus\ină să îmi facă
materiale de promovare, cu condi\ia de a
publica toate costurile. Voi aplica regulile
occidentale de transparen\ă în legătură
cu campania mea, chiar dacă legea nu mă
obliga la asta. De ce? Pentru că eu nu
vreau să ajung pre;edinte prin manipulare
;i fraudă. Nu cred că lumea mă va vota
pentru ce scriu în pliante ;i aY;e", se
adreseaz[ liberalul Crin Antonescu celor
care-i citesc blogul.

B[sescu a;teapt[ un moment oportun
ca s[-;i loveasc[ adversarii

Sub acoperirea lui Traian, Mircea B[sescu a f[cut
trafic cu armament

Tribunalul Bucure;ti a decis, în cadrul
Adunării generale, ca, începând cu 31
august, să se judece numai cauzele penale
urgente ;i cele civile care privesc
plasamentul minorilor, a declarat vineri
vicepre;edintele instan\ei, Laura Andrei.
Restul dosarelor vor Y amânate pe
temeiuri legale, iar plafonul cauzelor nou
intrate se va reduce prin acordarea unor
termene îndelungate, a precizat Andrei.

Tribunalul a mai decis să refuze
desemnarea judecătorilor în birourile
electorale, prin cerere scrisă a Yecăruia. De
asemenea, activitatea judecătorilor
desemna\i la Registrul Comer\ului va viza
strict o ;edin\ă pe lună. Începând cu data

de 1 septembrie, personalul auxiliar va
refuza orice activitate cu publicul. Laura
Andrei a declarat că a informat Consiliul
Superior al Magistraturii, despre deciziile
adoptate de Tribunalul Bucure;ti (TB).

Laura Andrei a declarat că bugetul a
fost redus drastic, iar legea salarizării nu
are legătură cu echilibrul puterilor în stat
;i că nu se încurajează rămânerea în
sistem. Mai multe instan\e din \ară au
început să voteze pentru întreruperea
activită\ii începând cu data de 1
septembrie ;i pentru boicotarea alegerilor,
în semn de protest fa\ă de subYnan\area
justi\iei ;i salarizarea magistra\ilor în
raport cu celelalte puteri ale statului.

Magistratii amenin\[ cu boicotarea
alegerilor preziden\iale
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O zi
prin jude\
cu Mircea
Geoan[
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Miercuri, 26 august 2009. O zi
torid[ cu temperaturi peste 30 de
grade `nc[ de la orele 10 ale
dimine\ii. Suntem `n fa\a
Asocia\iei Agricole de la Petre;ti
unde trebuie s[ aterizeze din clip[
`n clip[ pre;edintele Senatului,
Mircea Geoan[.

~n zon[ s-au str]ns cam 200 de
oameni, `ncep]nd cu conducerea
jude\ului, administra\ia local[,
politicieni, jandarmi, mass media dar
;i localnici dornici s[-l vad[ pe `naltul
demnitar. ~n buna tradi\ie a ;vabilor
localnici, locul este curat iar `n aer
plute;te un miros `mbietor de pl[cinte.
Peste drum de ferm[ c]teva harnice
gospodine modeleaz[ ;i coc p[trate de
aluat auriu. Lumea zumz[ie
ner[bd[toare f[c]nd supozi\ii despre
locul unde va ateriza Geoan[ cu
elicopterul.

Sosirea la Petre;ti a `nt]rziat
p]n[ `n jurul orei 11.20

Anun\at[ pentru ora ora 10.40
sosirea a `nt]rziat p]n[ `n jurul orei
11.20. C]teva limuzine negre cu
geamuri fumurii au r[scolit praful
drumului din zona fermei. O rumoare
se aude printre cei care a;teapt[ de zeci
de minute bune< “A sosit”! Lumea se
agit[ form]nd un adev[rat culoar.

Dintr-o ma;ină a cobor]t sur]z[tor
Mircea Geoan[. Este un b[rbat `nalt
zvelt, `mbr[cat lejer care salut[ ;i
str]nge m]inile tuturor `n jurul lui.
Chiar dac[ de cur]nd a `mplinit 50 de
ani, Geoan[ nu are, spre deosebire de
cei mai mul\i politicieni rom]ni, nici
m[car un `nceput de burt[. Are cuvinte
potrivite pentru toat[ lumea. Mie `mi
str]nge m]na ;i o frac\iune de secund[
`;i arunc[ ochii pe ecusonul meu. “Ce
face presa de sorginte latin[?”, m-a
`ntrebat.

Din suita lui face parte ministrul
muncii Marian S]rbu, doi secretari de
stat de la agricultur[ ;i economie, ;efa
de cabinet dar ;i un american de
origine asiatic[, despre care aZ[m c[
este consilierul de imagine. Unul din
cei care l-au f[cut pe Obama
pre;edinte.
~ncepe vizitarea fermei doar dup[ ce
oaspe\ii au primit halate albe.
Administratorul Mozer conduce suita,
d[ explica\ii referitoare la efectivele de

vaci ;i la produc\ia de lapte. Mircea
Geoan[ pune `ntreb[ri despre
problemele cu care se confrunt[ ;i
roag[ colaboratorii s[ noteze ;i s[ se
informeze `n leg[tur[ cu aceste aspecte.

Primarul î;i invită oaspeții la
plăcinte

Se vede clar c[ este un om de
echip[, c[ atunci c]nd speciali;ti sunt
prezen\i, merge pe m]na lor. Dup[ trei
grajduri ajungem `n zona vi\eilor pe
care nu se ab\ine s[ nu-i ating[. La
ie;ire un grup de femei care lucreaz[
la ferm[ `;i fac curaj s[ vorbeasc[ cu
Geoan[. Se codesc pentru c[ nu ;tiu o
boab[ rom]ne;te ;i o `mping `n fa\[ pe
una dintre ele care solicit[ ca v]rsta de
pensionare pentru femei s[ r[m]n[ la
56 de ani. “C[ altfel noi nu mai
ajungem s[ beneYciem de pensie,
domnu’ Geoan[“, spune ea. Brusc el
devine serios ;i `;i face loc printre ele
d]nd m]na cu Yecare. “Ministrul
Muncii e chiar aici”, spune el. Pentru
c]teva secunde fa\a lui devine
preocupat[. Chiar dac[ unii ar Y dorit
s[ sar[ peste acest moment el s-a ar[tat
interesat de problemele lor, c]teva
minute dialog]nd cu ele.

Primarul comunei Petre;ti
`mpreun[ cu ;eful fermei `i invit[ pe
oaspe\i la pl[cinte subliniind c[ de fapt
e ;trudel sv[besc. Toat[ lumea gust[
din cel cu cartoY sau cu gem l[ud]nd
tradi\iile sv[be;ti ;i ;trudelul.

Veteranii de război l-au
`nt]mpinat la Monumentul
Osta;ului Rom]n din Carei

Se porne;te apoi cu tot alaiul spre
Carei unde primul popas este la
Monumentul Osta;ului Rom]n.
C]\iva veterani sunt deja `n fa\a
mausoleului. Pe piepturi au decora\ii
iar m]inile lor tremur]nde ;i sl[bite
str]ng m]na demnitarului. Au to\i
peste 70 de ani ;i generalul maior `n
rezerv[ Gheorghe S[veanu `i salut[ pe
oaspe\i cu m]na la chipiu. Pe chipurile
lor se poate citi demnitate. “~mi aduce\i
aminte de tat[l meu care a fost militar
;i care s-a stins de cur]nd” spune
Mircea Geoan[. “Trebuie neap[rat
s[ facem ceva pentru dumneavoastr[,
;i vom face”, a mai ad[ugat el. ~n c]teva
minute `n pia\a din jurul
monumentului s-au adunat c]teva sute
de careieni care, Ye au venit special, Ye
erau `n zon[. Toat[ lumea salut[ ;i

ureaz[ bun venit oaspe\ilor. ~n timp ce
veteranii `;i spun p[surile, de la
Catedrala Ortodox[ din apropiere se
aud clopotele care r[sun[ parc[ a
omagiu pentru cei ce au luptat. De;i nu
era inclus[ `n program, Geoan[ `;i
exprim[ dorin\a de a intra pentru
c]teva momente `n[untru. Pe l]ng[
ajutorul material care i se cere pentru
terminarea picturii murale din
biseric[, Geoan[ `;i face timp s[
semneze `n cartea de oaspe\i a
l[ca;ului.

Urm[toarea oprire este la fabrica
de procesare a laptelui “ Schwaben
Molkerei” din Carei. Accesul presei
este interzis a;a c[ r[m]nem
descump[ni\i `n fa\a u;ii de intrare.
A;tept[m la umbra unui siloz plin cu
gr]u. Vizita nu dureaz[ mai mult de 20
de minute dup[ care `n apropierea
fabricii se aZ[ Asocia\ia Agricol[
~nfr[\irea, spre care se `ndreapt[ suita.
~n unul dintre hambare sunt a;ezate
b[nci ;i scaune pentru oaspe\i. ~n jurul
acestora sunt prezen\i cam 500-600 de
agricultori, fermieri, mici cresc[tori de
animale din tot jude\ul. Auzim c[ unii
au venit chiar din jude\ele vecine. Sunt
impresiona\i c[ cineva se intereseaz[
de soarta lor, de at]\ia ani agricultura
a fost fata nim[nui a economiei
noastre.

Au urmat discuțiile cu
agricultorii veniți ;i din
județele vecine

Geoan[ sose;te, salut[, str]nge
m]ini `n toate p[r\ile ;i `n c]teva
minute se leag[ un real dialog `ntre
sta[ ;i agricultori. Se pun `ntreb[ri
punctuale, se r[spunde la fel.
Pre;edintele Senatului apeleaz[ la
ajutorul celor doi secretari de stat
atunci c]nd e vorba de chestii strict de
legisla\ie sau tehnice. Oamenii prind
curaj ;i pun `ntreb[ri. Un hohot de r]s
se ridic[ atunci c]nd un \[ran din
Homorod spune c[ mistre\ii le-au
invadat culturile. “Facem o v]n[toare,
dac[ vre\i “, au r[spuns mai multe voci.
Poate c[ era doar o invita\ie subtil[, sau
o ironie care viza direct un alt lider
marcant al PSD, mare v]n[tor. Totu;i
tonul discu\iilor a fost unul serios ;i
constructiv. Concluzie Ynal[<

agricultura poate ;i se dore;te s[ devin[
una din ramurile importante ale
economiei. Oricum industrie nu mai
avem....Din planul secund, asisten\ii
lui Geoan[, vreo trei la num[r, noteaz[
totul. Dinspre consilierul american
care supravegheaz[ cu un ochi critic ;i
atent tot ce mi;c[ se transmite c[tre :ef
c[ ar da bine dac[ s-ar urca pu\in `n
tractoarele care sunt pe platou.
Informa\ia ajunge unde trebuie ;i
Geoan[ d[ cheie la un tractor de ultim[
genera\ie. Lumea comenteaz[ `n jur
“S[ vezi c[ se urc[“.

Urmeaz[ masa de pr]nz
binemeritat[, tot `ntr-un ;opron
acoperit. Geoan[ ;tie c[ ;i aici lumea
e cu ochii pe el. M[n]nc[ bucate
tradi\ionale, sl[nin[, c]rna\i, ca;... dar
;i aYne. :i nu a uitat `nainte o gur[ de
p[linc[ dup[ care a ;i scos “\]\]itul” de
rigoare< taree!

E trecut de ora 15 c]nd ajungem la
Fabrica Drexelmaier din Satu Mare.
~n[untru, muncitorii din schimbul de
dup[-amiaz[ par un mu;uroi de
furnici care se mi;c[ dup[ reguli doar
de ei ;tiute. E cald ;i toat[ lumea

n[du;e;te din bel;ug. Geoan[ e atipic
;i de data aceasta, intr[ printre
r]ndurile de utilaje ;i vorbe;te cu toat[
lumea. Se uit[ drept la oameni ;i `i
`ntreb[ simplu< “Cum merge?” ~l
intereseaz[ aspecte sociale din fabric[,
c]te ore se lucreaz[, unde iau masa
muncitorii, ce salarii sunt, cine le
asigur[ transportul, dac[ beneYciaz[
de cursuri de caliYcare ;i cine pl[te;te
aceste cursuri.

Muncitorii sunt rezerva\i ;i se
rezum[ la salut ;i la z]mbetul
conven\ional. Spre Ynalul vizitei toat[
lumea bea o cafea sau un pahar cu ap[
rece `n sala de protocol, prilej cu care
se mai abordeaz[ c]teva teme legate
de afaceri ;i de interesul Yrmelor
multina\ionale pentru m]na de lucru
rom]neasc[. Ie;im `n toropeala de
afar[ condu;i p]n[ la poart[ de gazde.
Toat[ lumea r[suZ[ oarecum u;urat[,
constat]nd c[ a trecut ;i asta.
Cam asta a fost tot... sau mai corect tot
ce am avut noi de scris. A;a l-am v[zut
pe omul Geoan[, a;a l-am simțit.

V. Shibata

Miercuri, liderul PSD a vizitat Satu Mare
`nso\it de c]teva figuri marcante din partid

Mircea Geoan[ este un b[rbat `nalt zvelt, `mbr[cat lejer care salut[ ;i str]nge m]inile
tuturor `n jurul lui. Chiar dac[ de cur]nd a `mplinit 50 de ani, Geoan[ nu are, spre
deosebire de cei mai mul\i politicieni rom]ni, nici m[car un `nceput de burt[. Are
cuvinte potrivite pentru toat[ lumea.
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Vezendiu - satul rom]nesc
care a dat jude\ului
o pleiad[ de personalit[\i

De anul trecut, data de 29 august a devenit „ziua oficială” a localit[\ii
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Vezendiu, atestat documentar
din anul 1262 cu denumirea de
Wezend este un sat românesc
încărcat de istorie. De anul trecut,
data de 29 august a devenit „ziua
oMcială” a Vezendiului. De
precizat că iniţiativa i-a aparţinut
vrednicului paroh local Vasile
Ghiurcău, sărbătoarea Mind
menită în primul rând a-i aduna
laolaltă pe Mii satului.
Personalităţile prezentate de noi
s-au format la binefăcătoarea
umbră a bisericii din localitate,
care în acele vremuri îndruma şi
şcoala confesională greco-
catolică.

Întru onorarea acestui eveniment ne-
am gândit să prezentăm în acest material
un buchet cu personalităţile care au văzut
lumina zilei de-a lungul timpului în
Vezendiu. Spuneam într-un articol mai
vechi că Vezendiul este „satul cu preoţi”,
aici văzând lumina zilei numeroase feţe
bisericeşti cu care Sătmarul se poate
mândri. Dar, sfera poate Y lesne lărgită,
căci numeroase personalităţi s-au născut
la Vezendiu. Am ordonat cronologic
acest şir de personalităţi.

Dimitrie Sfura
S-a născut în 28 iulie 1833 în familia

ţăranilor Teodor şi Rachila Sfura. Şcoala
primară a urmat-o la Carei, gimnaziul la
Beiuş, apoi teologia greco-catolică la
Oradea. Printre profesori l-a avut pe Al.
Roman. S-a remarcat ca unul dintre cei
mai activi membri ai “Societăţii de
lectură”, Yind considerat ca unul dintre
cei mai promiţători membri, sub
aspectul talentului literar.

În 1857 a fost numit profesor la
preparandia orădeană şi prefect de studii
la seminarul din localitate, tot atunci
Yind ales ca preşedinte al “Societăţii de
lectură a junimei române” din Oradea,
căreia îi preconiza un serios program de
revigorare. Din păcate s-a aZat doar
pentru câteva luni la conducere, destinul
lui oprindu-se la o fragedă vârstă. S-a
căsătorit în 14 oct. 1858 la Borleşti cu
Adalberta Terebesy. A repausat
prematur, la doar câteva săptămâni după
căsătorie, adică la 7 noiembrie 1858,
înmormântat Yind la Oradea.

A publicat numai în “Diorile
Bihorului” 16 poezii, tot acolo văzând
lumina tiparului nuvela Cursoriul lui
Horea şi Cloşca şi poema comică Luca
Pescereanul. Cântecul Mai turnaţi-mi!
l-a impresionat foarte mult pe poetul
naţional. Se spune că Eminescu cânta
Mai turnaţi-mi, “cu ochii scânteietori,
în atitudine dramatică şi cuprins de un
adânc sentiment”.

Vasile Sfura
S-a născut în 1843, în familia lui

Teodor Sfura şi a Anei Geran. A absolvit

liceul la Beiuş în 1863. A studiat apoi
teologia gr.-cat. la seminarul din Gherla.
Căsătorit cu Ana Corbu, Yica pr. Vasile
Corbu din Cehal. Hirotonit în 1868.
Imediat după hirotonire, până în
septembrie 1872 a slujit la Corund. Acolo
s-a născut în 1871 Yul Patriciu (casier al
băncii “Vulturul”). A fost apoi legat de
parohia Blaja şi Ylia Cehăluţ, slujind aici
între 1875 şi 1925, deci o jumătate de
veac. S-a remarcat ca un activ membru
al Despărţământului Tăşnad al “Astra”,
dar funcţionând cu mult înainte de
înYinţarea acestui despărţământ.

A trecut la cele veşnice în 4
decembrie 1925. Era protopop onorar,
paroh în aceeaşi localitate de care şi-a
legat destinul, Blaja.

Vasile Leşianu
S-a născut în 8 noiembrie 1845 într-

o familie modestă de ţărani, Todor şi
Iulia Leşian. A absolvit liceul la Beiuş. A
activat în cadrul Societăţii de lectură,
deţinând la un mnoment dat funcţia de
bibliotecar. A urmat apoi teologia gr.-cat.
la Oradea. De asemenea a absolvit şi
facultatea de litere la Universitatea din
Cluj-Napoca. Hirotonit în 1874. Între
anii 1872-1888 a fost profesor la Liceul
din Beiuş, îndeplinind mulţi ani şi
funcţia de bibliotecar. A fost expulzat
din această instituţie în urma scandalului
petrecut în iulie 1888 cu drapelul
unguresc.

Din luna noiembrie a acelui an a fost
slujitor Ydel credincioşilor din
Sânmiclăuş, nepărăsindu-i decât atunci
când şi-a dat obştescul sfârşit. Între timp
reuşise să ediYce noua biserică a parohiei,
cu hramul „Sf. Arh. Mihail şi Gavril”, în
chiar anul săvârşirii sale din viaţă. A
îndeplinit funcţiile de notar districtual şi
asesor consistorial. Membru al
despărţământului Sătmar al „Astra”.
Publicist remarcabil, a colaborat la
„Gazeta de Transilvania”, „Familia”,
“Foaia scolastică”. A purtat
corespondenţă cu George Bariţiu. A
repausat în 1904.

George Pteancu
Figură de prim rang a vieţii culturale

sătmărene, s-a născut în 29 august 1855.
A absolvit Şcoala Normală la Oradea. A
fost dascăl la Borleşti, Pomi şi apoi la
Carei, peste tot distingându-se prin
activitate neobosită. A avut mult de
suferit datorită patriotismului său.
Pentru merite deosebite, în 1923 i-a fost
acordată decoraţia “Steaua României”
în rang de cavaler. Cetăţean de onoare
al oraşului Carei. Acolo a şi decedat în 9
februarie 1939.

Iosif Pataki
S-a născut în 1872 în familia ţăranilor

George Pataki şi Maria Filep. A absolvit
liceul la Oradea în 1892, iar teologia la
Strigoniu în 1896. Căsătorit cu Carolina,
Yica lui Gavril Lazăr de Purcăreţi.
Hirotonit în 8 mai 1898. A început
preoţia în calitate de cooperator şi

învăţător în parohia Sanislău, până în
anul 1907 când va ajunge paroh în Săsar,
lângă Baia Mare.

În 1909 a fost prezent la Baia Mare
la constituirea P.N.R. comitatens Satu
Mare. În 1 Decembrie 1918 a participat
la Marea Adunare de la Alba Iulia, Yind
deputat de drept. Şi după Unire a avut
activitate politică, pe aceeaşi linie
naţională, ulterior naţional-ţărănistă.
Din 1928 până la pensionare a slujit la
Sanislău. Se implică în viaţa comunităţii
de aici, Yind unul dintre membrii
fondatori ai băncii româneşti “Arina”
din Sanislău. A avut activitate
îndelungată în cadrul „Astrei”, încă de pe
vremea când slujea la Săsar. Ajunge
protopop emerit, asesor al Exactoratului
diecezan. A trecut la cele veşnice în 1952,
Yind înmormântat la Oradea.

Iuliu Văleanu
S-a născut în 1876 în aceeaşi familie

cu Iosif Pataki. Ultima clasă de liceu a
urmat-o la piarişti în Carei. A studiat
teologia la Satu Mare. Căsătorit cu
Veturia Şteer, Yica pr. Vasile Şteer. A fost
hirotonit în 1905.

A început preoţia prin a administra
parohia Drăgeşti de lângă Holod. S-a
remarcat acolo printre membrii “Astrei”,
despărţământul Ceica. Din 1914 a fost
slujitor în Chegea, până în 1923. Între
1924-1928 va păstori la Beltiug, Yind
primul preot român din nou-înYinţata
parohie.

Între anii 1929 şi 1940 a fost paroh
la Terebeşti. Şi-a schimbat numele din
Pataki în Văleanu, semnând cu noul
nume din decembrie 1919. A părăsit
parohia Terebeşti în toamna lui 1940,
Yind şicanat de noile autorităţi instalate
după Dictatul de la Viena, refugiindu-se
în teritoriul rămas României. A trecut la
veşnice în 1950, Yind înmormântat la
Satu Mare.

Corneliu Pop
S-a născut în 14 decembrie 1883. A

urmat dreptul la Ungvár, obţinând
diploma de avocat la Târgu Mureş.
Implicat în luptele politice ale românilor
din Sătmar, membru de frunte al P.N.R.
În 1918 a fost prezent la Marea Adunare
Naţională de la Alba Iulia, pentru ca
peste un an să Ye ales deputat în
Parlamentul României. Ulterior a trecut
la P.N.L., din cauza disensiunilor din
cadrul formaţiunii Partidului Naţional.
Din 1924 a ocupat funcţia de prim
juristconsult al oraşului Carei. S-a
remarcat şi pe tărâm cultural, Yind
membru în diverse asociaţii şi reuniuni.
Decorat cu ordinul “Coroana României”
în grad de oYţer. A decedat, probabil, în
1950 la Carei.

Gheorghe Pataki-Văleanu
S-a născut în 1888. Avea studii de

drept şi conservator la Viena. S-a
remarcat ca unul dintre cei mai
cunoscuţi voluntari pentru armata
română din zonă în primul război

mondial. A fost prezent în 1 Decembrie
1918 la Alba-Iulia, unde a încântat
asistenţa cu cântecele sale, ascultătorii
aYrmând că „Niciodată n-am auzit aşa
de frumos a hori româneşte”. La
începutul lunii decembrie 1918, având
gradul de sublocotenent, a fost trimis de
către Marele Cartier General al Armatei
Române în misiune de informare în
comitetul Satu Mare, aducând nepreţuite
servicii în campania din anii 1918-1919.
La primele alegeri de după Marea Unire
a câştigat alegerile în circumscripţia
Ecedul Mare. A decedat în 1938.

Vasile Văleanu
A văzut lumina zilei în 1896. Şcoala

primară a urmat-o în satul natal, iar
şcoala normală la Oradea, absolvind în
1915. Ia parte la primul război mondial.
Reîntors de pe front a luat parte la
înfăptuirea marelui ideal naţional, Yind
şef al gărzilor naţionale din plasa Carei.
Pentru atitudinea românească a fost
arestat la Debrecen între 19 martie şi 1
aprilie 1919. În timpul acelor evenimente
purta numele de la naştere, Pataki.

A funcţionat ca învăţător la
revizoratul şcolar din Oradea, iar în 1934
este numit director la Şc. primară nr. 10
din Oradea. Decorat cu „Coroana
României” în grad de cavaler.

George Voicu
S-a născut în 4 iulie 1912 la Vezendiu

în familia învăţătorului local. Studiile
liceale le-a urmat la Beiuş, apoi a fost
student la Facultatea de Ştiinţe în Cluj-
Napoca, tot acolo absolvind şi Seminarul
Pedagogic. Doctor în Ştiinţe Naturale-
Paleontologie la Universitatea din
Bucureşti, 1949. Între anii 1937-1941 a
fost asistent la catedra de Geologie-
Paleontologie a Universităţii din Cluj. A
fost în această perioadă şeful Centrului
Studenţesc Legionar din Cluj. Din 1952
a lucrat în industria carboniferă ca
geolog şef, după aceea în Comitetul
Geologic şi la Comitetul de Stat al Apelor
până la pensionare. Şi după această dată
şi-a continuat activitatea de cercetare

publicând numeroase lucrări în ţară şi
străinătate.

Traian Pilca
S-a născut în 20 iunie 1922 la

Vezendiu, în familia lui Ioan Pilca şi a
Mariei Pataki. A mai avut un frate,
Teodor, de asemenea preot, slujitor
multă vreme la Supuru de Sus, atât ca
greco-catolic cât şi ca ortodox. A studiat
la Oradea, începând cu şcoala primară,
liceul, Academia de Teologie greco-
catolică, apoi Şcoala de confesori militari,
ai cărei absolvenţi erau încadraţi în
armată cu grad de căpitan. Căsătorit cu
Eaimia Simion.

Furtuna adusă de anul 1948, cu
interzicerea practicării cultului greco-
catolic, l-a împiedicat să intre în
rândurile preoţilor militari, astfel că a
ajuns în parohia Valcăul de Sus, slujind
acolo vreme de 1 an. A trecut apoi în
parohia Cosniciul de Jos. Aici va Y
condamnat la 3 ani de închisoare, acuzat
Yind că a răspândit manifeste ostile
regimului, socotită a Y „uneltire”.
Negăsindu-i-se nici o vină, recursul i-a
fost acceptat, a fost eliberat pe 7
decembrie 1953.

Va sluji multă vreme apoi la Satu
Mare, între 1969-1972 la Curtuiuş, apoi
la catedrala “SYnţii Arhangheli”, după
aceea la capela familiei Popp şi, în cele
din urmă, la catedrala “Adormirea Maicii
Domnului”. Păstor suZetesc exemplar,
orice „pionier” catehizat de dânsul
depunând mărturie. A repausat în 1997,
Yind înmormântat la Satu Mare.

***
Gândul nostru a fost să Ym prezenţi

la sărbătoarea Vezendiului cu acest mic
album de personalităţi născute acolo.
Lista noastră nu este completă, spaţiul
ne-a limitat şi propria contribuţie, iar
biograYile celor prezenţi azi în materialul
nostru, neîndoios ar putea Y, şi trebuie
întregite. Va cădea acest lucru în sarcina
unui Yu al Vezendiului, în stare de a se
ridica la înălţimea celor prezentaţi în
aceste succinte rânduri.

Viorel Câmpean

Vezendiu, atestat documentar din anul 1262 cu
denumirea de Wezend este un sat românesc încărcat de
istorie. (...) Personalităţile prezentate de noi s-au format
la binefăcătoarea umbră a bisericii din localitate, care în
acele vremuri îndruma şi şcoala confesională greco-
catolică.
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Semnarea Tratatului de la Trianon -
dup[ 90 de ani

Austro-Ungaria n-a restituit `nc[ documentele istorice
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Profesorul dr. Ioan Corneanu,
`mpreun[ cu Vasile Moi; ;i
Andrada Moi; au elaborat un
material vast, bine documentat ;i
cu citate din documentele vremii,
intitulat “O nou[ viziune asupra
Conferin\ei de pace de la Paris -
Trianonul a f[cut dreptate
Ungariei”. Red[m din acest
material c]teva citate
semniMcative.

“La 19 aprilie s-au `mplinit 90 de ani
de la eliberarea Ardealului de Nord de
sub teroarea Republicii Sovietelor
Maghiare, organizat[ dup[ modelul
sovietic. Despre acest eveniment s-a scris
foarte pu\in ;i nu a fost comemorat
`nainte de 1990.

Acum putem spune adev[rul, f[r[
nici o re\inere ;i s[ le pomenim numele
celor care ne-au ajutat s[ ajungem la
momentul astral al istoriei noastre,
Unirea cea Mare de la 1918< Wilson,
Clemenceau, Lloyd George, Saint
Aulaire, Berthelot ;i al[turi de ei Regele
Ferdinand ~ntregitorul ;i regina Maria.

Articolul 177 prevede c[
“Ungaria va restitui Mec[ruia
dintre guvernele aliate sau
asociate interesate, toate
actele”

~n articolul 45 al Tratatului de la
Trianon, semnat `ntre Puterile aliate ;i
asociate, Statele Unite ale Americii,
Imperiul Britanic, Fran\a, Italia, Japonia,
Belgia, Cuba, China, Grecia, Nicaragua,
Panama, Polonia, Portugalia, Rom]nia,
Statul S]rbo-Croat-Sloven, Siam ;i
Cehoslovacia, pe de o parte ;i Ungaria pe
de alt[ parte, la 4 iunie 1920, se
stipuleaz[< “Ungaria renun\[, `n ceea ce
o prive;te, `n favoarea Rom]niei, la toate
drepturile situate dincolo de frontierele
Ungariei, astfel cum sunt Yxate la art.
27, Partea a II-a, Frontierele Ungariei ;i
recunoscute prin prezentul TRATAT sau
orice alte tratate `ncheiate `n scop de a
regula afacerile actuale, ca f[c]nd parte
din Rom]nia”. ~n art. 177 din acela;i
tratat, se prevede c[ “Ungaria va restitui
Yec[ruia dintre guvernele aliate sau
asociate interesate, toate actele,
documentele ;i memoriile istorice aZate
`n stabilimentele ei publice, care au o
leg[tur[ direct[ cu istoria teritoriilor
cedate ;i care au fost ridicate din aceste
teritorii la 1 ianuarie 1868”.

Au trecut 90 de ani de la semnarea
Tratatului de la Trianon ;i Ungaria nu
;i-a executat obliga\iile fa\[ de Rom]nia
prev[zute la art. 177. Cine este de vin[?
Oricum, Tratatul de la Trianon a f[cut
un mare bine Ungariei ;i poporului
maghiar deoarece, pentru prima dat[ `n
istorie, ungurii au devenit majoritari `n
propria lor \ar[ ;i nu mai erau `neca\i
`ntr-o mare de slavi ;i rom]ni. A;adar,
iredenti;tii ;i nostalgicii hungarismului
ar trebui s[ declare la unison< merci
Trianon, merci la France!

Bela Kohn, adev[ratul st[p]n
al Ungariei

~n ziua de 21 martie 1919, s-a
constituit la Budapesta, “Consiliul
Muncitorilor ;i al Solda\ilor”, care ;i-a
asumat conducerea \[rii ;i a proclamat
Republica Ungar[ a Sfaturilor, dup[
modelul Rusiei bol;evice, care avea s[
dureze 133 de zile. S-a format un guvern
din comuni;ti ;i sociali;ti, condus,
formal, de Garbay Sandor. Adev[ratul
st[p]n al Ungariei era Bela Kohn,
comisarul poporului pentru afaceri
externe.

Bela Kohn, un revolu\ionar
comunist de profesie, s-a n[scut `n
localitatea Lelei, comuna Hodod, jude\ul
Satu Mare, iar republica sfaturilor
instaurat[ de el `n Ungaria s-a bucurat
de sprijinul lui V. I., Lenin, care la 23
martie 1919 declar[ c[ “a dus el `nsu;i
tratative cu tovar[;ii unguri”.

Bela Kohn a refuzat s[ dea curs
propunerilor formulate `n cadrul
Conferin\ei de pace de la Paris conform
c[rora “s[ se creeze o zon[ neutr[ pe
linia ce marcheaz[ frontiera deYtiniv[
rom]no-ungar[, p]n[ la semnarea
Tratatului de pace cu Ungaria”.

Armata rom]n[ `nainteaz[ `n
Ardeal p]n[ la aliniamentul
Satu Mare - Carei - Oradea

~n 12 aprilie 1919, Guvernul
Rom]niei a hot[r]t `naintarea armatei pe

aliniamentul stabilit prin hot[r]rea
Conferin\ei de pace de la Paris din 26
februarie 1919, pentru a proteja
popula\ia rom]neasc[ din zon[,
`mpotriva violen\elor ;i atrocit[\ilor
comise de autorit[\ile maghiare. La 14
aprilie 1919, Guvernul francez ;i-a dat
acordul cu privire la hot[r]rea
Guvernului Rom]niei, ar[t]nd c[
“`naintarea armatei rom]ne trebuie s[
se opreasc[ la limita de est a zonei
neutre”.

~n noaptea de 30 spre 31 iulie 1919,
Guvernul Ungariei ia decizia ferm[ de a
trece la o ampl[ ofensiv[ `mpotriva
armatei rom]ne sta\ionat[ pe r]ul Tisa,
care trebuie respins[ p]n[ la Oradea. Se
preYgura astfel ruperea Transilvaniei de
Rom]nia.

La 30 august 1919, armata rom]n[
intr[ victorioas[ `n Budapesta, capitala
Ungariei ;i arbora opinca pe turnul
Parlamentului.

~n momentul intr[rii Armatei
Rom]ne `n Budapesta, locuitorii ora;ului
i-au primit pe osta;ii rom]ni cu urale ;i
Zori, privindu-i ca pe ni;te eliberatori
de sub teroarea ro;ie instaurat[ de Bela
Kohn. Rom]nii au pus cap[t torturilor,
crimelor, violurilor, t]rlh[riilor ;i
abuzurilor comise de c[tre un guvern
damnat.

Cotidianul “Nemzeti Ujsag” din 2
octombrie 1919 a scris<
“Comandamentul militar rom]n, `n
cursul celor mai critice vremuri, cu o
r]vn[ ce merit[ toat[ lauda, s-a gr[bit s[
vin[ `n ajutorul popula\iei capitalei
`nfometate”.

Dup[ 40 de zile de ocupa\ie, la 16
noiembrie a anului 1919, Armata
Rom]n[ s-a retras din Budapesta, golul
de putere Yind umplut de Horty Miklos.

Tratatul de la Trianon a
consMn\it existen\a unui stat
unguresc independent

Participan\ii la Conferin\a de pace
erau, `n marea lor majoritate, con;tien\i
de faptul c[ Imperiul Austro-Ungar
`ncetase s[ mai existe, cu mult `naintea
lucr[rilor coferin\ei ;i c[ popoarele
oprimate `;i hot[r]ser[ singure destinul.
Charles Seymour, expert al Comisiei
americane pentru Austro-Ungaria, arat[
c[ atunci c]nd s-a deschis Conferin\a de
pace, “Monarhia habsburgic[ nu mai era
dec]t o institu\ie ce apar\inea trecutului,
a;a `nc]t, cea mai mare parte a sarcinii
paciYcatorilor a constat `n determinarea,
pur ;i simplu, a detaliilor frontierelor”.

Tratatul de la Trianon a consYn\it
existen\a unui stat unguresc
independent, ideal pentru care au luptat
revolu\ionarii maghiari de la 1848 ;i
oamenii politici unguri din perioada de
sf]r;it a Dublei Monarhii, chiar dac[ nu
`n frontierele imaginate de ace;tia. A;a
cum am ar[tat, Trianonul i-a f[cut
dreptate, `n primul r]nd, Ungariei.
Pentru prima dat[ `n istoria sa milenar[,
dup[ Trianon, poporul maghiar devenea
majoritar ;i st[p]n `n propria sa \ar[“.

Texte selectate de M. G.

La 30 august 1919, armata rom]n[ intr[ victorioas[ `n Budapesta, capitala Ungariei ;i arbora opinca pe turnul Parlamentului

~n momentul intr[rii Armatei Rom]ne `n Budapesta,
locuitorii ora;ului i-au primit pe osta;ii rom]ni cu urale
;i Zori, privindu-i ca pe ni;te eliberatori de sub teroarea
ro;ie instaurat[ de Bela Kohn. Rom]nii au pus cap[t
torturilor, crimelor, violurilor, t]lh[riilor ;i abuzurilor
comise de c[tre un guvern damnat.

Trupe rom]ne;ti trec]nd Podul Elisabeta

~n 1974, ru;ii au
pl[nuit s[ invadeze
ora;ul Manchester

O hartă şocantă care ilustrează
planurile fostei Uniuni Sovietice de a
invada oraşul britanic Manchester a
fost publicată în premieră, după 35 de
ani, scrie be Daily Mail, în ediţia
electronică.

Harta detaliată, întocmită în urmă
cu 35 de ani, arată cum tancurile ruseşti
urmau să atace oraşul. Ea arată că
tancurile T-72 ar Y putut veni pe
Mancunian Way şi conţine mai multe
ţinte codate din jurul oraşului, printre
care o zonă nucleară şi o închisoare.

Harta în alfabet chirilic a
Manchesterului, întocmită în 1974
după atlase rutiere şi indexuri de străzi,
imagini surprinse de satelit sau
obţinute probabil de avioanele-spion,
subliniază cu portocaliu rutele propuse
pe care tancurile de atac T-72 urmau
să ajungă în oraş.

Chris Perkins, lector la
Universitatea din Manchester şi
curator al noii expoziţii care a dezvăluit
harta, susţine că generalilor sovietici nu
le-au lipsit prea multe detalii.

“Este incredibil cât de detaliate erau
informaţiile pe care le aveau”, a
declarat el. Harta “ilustrează drumurile
- cunoscute multor locuitori din
Manchester - pe care sovieticii le
considerau suYcient de largi ca să
circule pe ele cu tancurile, printre care
Washway Road, Mancunian Way şi
Princess Road. “Au tradus până şi
denumirile unor locaţii - ca Urmston,
Salford şi Stretford - în rusă”, a adăugat
el.

Edward Kennedy,
`nmorm]ntat
l]ng[ fra\ii s[i

Funeraliile senatorului american
Edward Kennedy, care a decedat marţi,
la vârsta de 77 de ani, au avut loc
sâmbătă dimineaţă la Boston, în
Massachusetts, în nord-estul SUA,
acesta Yind înhumat în cimitirul
naţional Arlington, în apropiere de
Washington, alături de cei doi fraţi ai
săi asasinaţi, preşedintele John F.
Kennedy şi Robert Kennedy, ambii
ucişi în anii ‘60, a precizat familia.
Ceremonia de înhumare a început la
ora locală 17.00 (24.00 ora României).

Trupul neînsuZeţit al acestuia a fost
transportat joi de la locuinţa sa din
Hyannis Port la biblioteca John F.
Kennedy din Boston. Aici a avut loc o
ceremonie privată vineri, începând cu
ora locală 17.00 (24.00 ora României).
Înaintea acestei ceremonii, publicul a
avut acces în sală în intervalul orar
10.00-16.00 (17.00-23.00 ora
României).
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Burning Ashes< “Vrem s[ avem
propriul stil”
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Forma\ia s[tm[rean[ Burning
Ashes este format[ din 6 b[ie\i,
tineri ;i ambi\io;i care nu-;i
doresc altceva dec]t s[ c]nte rock
`n stil propriu. B[ie\ii s-au `ntors
recent de la Festivalul Tinere\ii
“Youth Rock Fest” edi\ia a V-a de
la Costine;ti, unde au luat locul
IV din cele 18 echipe participante.
Forma\ia activeaz[ `n aceast[
formul[ de numai 4 luni, dar deja
au avut multe concerte `mpreun[
;i spun c[ sper[ la ;i mai multe.

S[ facem cuno;tin\[ cu Marius,
Flaviu, Danny, Liviu, Adam ;i Gyuri<

Dobie Adam, claparul forma\iei,
este s[tm[rean n[scut la 16
septembrie 1991. El este unul din cei
doi fondatori ai trupei. Va Y elev `n
clasa a XII-a la Colegiul Na\ional Ioan
Slavici, proYlul Ylologie bilingv
englez[. Studiaz[ pianul de 6 ani la
:coala de Arte, iar de 11 ani c]nt[ la
org[ electric[. Este pasionat de c[l[torii
;i muzic[. Idolul lui e Rick Wakeman
din trupa Yes ;i `i mai place muzica
celor de la Voltaj ;i Coldplay. Anul
trecut de ziua `ndr[gosti\ilor a pus
bazele trupei Unusuals(devenit
ulterior Burning Ashes) al[turi de
Danny ;i Bianca Trip;a.

Danny Schonberger este
responsabil pentru chitara ritmic[ `n
trup[. Ele ste n[scut la data de 31 iulie
1991 `n Insulele Filipine. Povestea lui
e interesant[< tat[l lui este s[tm[rean.
Acesta s-a mutat la New York unde s-
a angajat la o societate civil[ secret[(nu
divulg[m numele la cererea acestuia).
Din New York a fost trimis `n Insulele
Filipine `ntr-o misiune. Acolo a
cunoscut-o pe actuala lui so\ie, iar din
aceast[ dragoste s-a n[scut Danny.
Ulterior s-au mutat la Satu Mare, acest
lucru `nt]mpl]ndu-se acum aproape
10 ani. ~n prezent a reu;it s[ se
acomodeze `n Rom]nia ;i vorbe;te
foarte bine limba. Este elev la Colegiul
Na\ional “Ioan Slavici” la proYlul
mate-info blilingv englez[. A `nv[\at s[
c]nte la chitar[ de pe You Tube,
deoarece, unul din hobby-urile lui este
navigatul pe internet. ~i place muzica,
`n special Metalica ;i el este al doilea
membru fondator al grupului Burning
Ashes

Marius Goie, solistul forma\iei,
este n[scut la data de 31 august 1993
`n zodia fecioar[. Este s[tm[rean get-
beget ;i studiaz[ la Colegiul Na\ional
“Mihai Eminescu” `n clasa a X-a. El
c]nt[ de mic ;i a participat la
nenum[rate concursuri, festivaluri ;i
concerte, at]t solo, c]t ;i al[turi de
trupa lui. Face parte din Burning
Ashes de 4 luni, dar spune c[ se simte
foarte bine al[turi de b[ie\i ;i consider[
c[ au ajuns la o formul[ pe c]t se poate
de bun[. Marius ascult[ mult[ muzic[,
`i place mai ales genul rock, iar printre
prefera\ii lui se num[r[ `n primul r]nd
Metalica ;i Korn. Cei care l-au ascultat
c]nt]nd vreodat[, spun c[ are o voce
extraordinar[ ;i foarte mul\i `l
compar[ chiar cu Dan Bitman.

Flaviu Cuteanu este chitaristul
solo al grupului. Este n[scut `n Satu
Mare, la data de 11 iulie 1994. Este
mezinul trupei ;i, de;i are doar 15 ani,
Flaviu deja are 3 ani de muzic[ la activ.
Este elev `n clasa a X-a la Liceul de
Art[ “Aurel Popp” ;i `i plac foarte mult

genurile muzicale heavy metal, hard
rock, trash metal ;i metal neo-clasic. ~n
ceea ce prive;te trupele preferate,
Flaviu spune c[ `i plac foarte mult Def
Leppard, Iron Maiden ;i Yngwie
Malmsteen.

Liviu Mure;an, bassistul de la
Burning Ashes este n[scut la data de 5
decembrie 1990. El e singurul membru
care nu e din Satu Mare. Este n[scut la
Bor;a, `n jude\ul Maramure;, ;i
studiaz[ la Baia Mare la Colegiul
Na\ional Gheorghe :incai, mate-info.
Anul acesta intr[ `n clasa a XII-a ;i,
de;i ;coala ;i o mare parte din via\[ `l

leag[ de jude\ul vecin, vine des la Satu
Mare, spun]nd c[ pe l]ng[ Burning
Ashes, mai are o leg[tur[ la Satu Mare<
iubita lui. Lui Liviu `i plac genurile de
muzic[ trash metal ;i death metal, iar
muzicienii lui prefera\i sunt Kreator,
Sepultura ;i Necrophagist. St[p]ne;te
chitara bass de 2 ani ;i spune c[ a reu;it
s[ `nve\e s[ c]nte f[r[ niciun profesor.

Beres Gheorghe, zis Gyuri, este
tobo;arul trupei. N[scut la 1 octombrie
1990 la Satu Mare, Gyuri este foarte
pasionat de ceea ce face. Pasiunea lui
l-a determinat s[ `nve\e s[ c]nte la cel
mai greu instrument muzical, f[r[

profesor. A reu;it acest lucru `n numai
doi ani, timp `n care deja b[tea toba ;i
pe scen[. De;i este elev la Grupul
:colar “Gheorghe Drago;”, t]n[rului
`i place `n mod deosebit pictura ;i
graYca. Trupele lui preferate sunt
Mega Death, Metalica ;i Iron Maiden.

Burning Ashes, de;i este o trup[
foarte t]n[r[, de la `nYin\are, 14
februarie 2008, p]n[ acum 4 luni a
trecut prin foarte multe schimb[ri.
Membrii au venit ;i au plecat ;i numele
trupei a suferit de asemenea modiYc[ri
pentru ca `ntr-un Ynal s[ capete o
formul[ ;i un nume perfect. B[ie\ii

spun c[ acum se simt bine, nu mai vor
schimb[ri ;i c[ “numai moartea `i va
desp[r\i”. ~n cele ce urmeaz[ i-am
interogat succint despre cele 4 luni
petrecute `mpreun[ ;i planurile de
viitor.

- Sunteti foarte
“proaspe\i” `n aceast[
formul[, cum e acum?
Sunte\i mul\umi\i?

- Dup[ at]tea schimb[ri sim\im ;i
noi c[ ne-a ajuns. Ne-am stresat foarte
mult ba cu unii, ba cu al\ii, p]n[ s[
ajungem la aceast[ formul[. Acum,
credem noi, am ajuns o echip[ foarte
bun[. Am trecut prin multe `mpreun[
;i acest lucru ne-a `nt[rit foarte mult.
Cel mai mult ne-am unit zilele trecute
c]nd am participat la Festivalul
Tinere\ii “Youth Rock Fest” edi\ia a
V-a de la Costine;ti. :i drumul lung, ;i
a;tept[rile ;i s[ nu mai vorbim de nervi
;i r[bd[ri inYnite, ne-au f[cut s[ Ym
mai tari ;i mult mai uni\i dec]t eram
`nainte.

- Ce s-a `nt]mplat la
Costine;ti? Cum a\i ajuns
acolo ;i cum au decurs
lucrurile?

- Ne-am `nscris acum vreo 2 luni
la un festival concurs pentru tineri
rockeri. De la `nscriere ;i p]n[ acum
s-au `nt]mplat multe. Era s[ nu mai
particip[m din anumite motive pe care
prefer[m s[ le l[s[m `n trecut, drumul
a fost lung, cazarea iar[;i s-a rezolvat
foarte greu (transmitem pe aceast[ cale
mamei lui Flaviu, doamna Camelia
Cuteanu, pentru tot sprijinul acordat),
colac peste pup[z[ am a;teptat ;i 23 de
ore nemi;ca\i s[ urc[m `n sf]r;it pe
scen[ ;i s[ c]nt[m. De;i a fost greu, am
rezistat ;i am reu;it s[ ob\inem un loc
onoriYc, mai ales c[ am fost singurii
din Satu Mare care au participat.

- Ce planuri de viitor
apropiat ave\i pentru
Burning Ashes?

- Anul acesta dorim s[ particip[m
la data de 11 septembrie la Festivalul
Rock Neighbours din Baia Mare, 21
octombrie la Festivalul gaudeamus de
la Bra;ov ;i mai avem `n plan, pentru
luna noiembrie, ;i festivalul “Muzica
inimii mele”.

- Ce `nseamn[ muzica
pentru voi? Cum a\i descrie
aceast[ no\iune?

- Pentru noi to\i, muzica reprezint[
cel mai bun mod de a ne exprima.
Suntem de p[rere c[ orice s-ar
`nt]mpla, indiferent c[ te despar\i de
iubit[ ori te las[ cineva balt[, muzica
este cel mai bun refugiu `n via\[.

- Ave\i ;i un moto?
- Da. E simplu ;i foarte adev[rat<

“Practice makes perfect!”

- Ave\i ;i un mesaj de
transmis publicului?

- Tot ce putem spune despre noi e
c[ nu `ncerc[m s[ copiem pe nimeni.
Noi vrem s[ avem propriul stil ;i s[ nu
ne inspir[m de la nimeni. Cei care vor
s[ ne cunoasc[, au posibilitatea s[ ne
vad[ a;a cum suntem.

Gabriela Pu;ca;iu

Burning Ashes, de;i este o trup[ foarte t]n[r[, de la `nYin\are,
14 februarie 2008, p]n[ acum 4 luni a trecut prin foarte multe
schimb[ri. Membrii au venit ;i au plecat ;i numele trupei a suferit
de asemenea modiYc[ri pentru ca `ntr-un Ynal s[ capete o formul[
;i un nume perfect.
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Nu toată lumea are de suferit de pe
urma crizei Ynanciare. Este ;i cazul
celebrului cuplu Brad Pitt -Angelina
Jolie. Cei doi vor investi 12 milioane de
euro în renovarea castelului pe care l-
au cumpărat anul trecut în Fran\a. Asta
de;i clădirea a costat peste 40 de
milioane de euro. Arti;tii au hotărât
că a venit vremea să transforme
castelul, care are nu mai pu\in de 35 de
dormitoare, într-unul ultramodern.
Angelina vrea jacuzzi, saună ;i spa, iar
Brad `;i dore;te o cramă, o pistă de
motociclete ;i un heliport.

Angelina Jolie ;i Brad Pitt - 12 milioane de
euro pentru modernizarea castelului din Fran\a

Dacă dori\i ca Rolling Stones să vă
cânte la nuntă, va trebui să scoate\i din
buzunar aproape ;ase milioane de
euro. Nu contează locul sau amploarea
evenimentului, pentru că legendarii
arti;ti acceptă să cânte în orice condi\ii.
Mai mult, cu cât petrecerea este mai
restrânsă, cu atât tariful este mai mare.

Potrivit unui clasament realizat de
publica\ia „be Independent”, Mick
Jagger ;i colegii săi de trupă sunt cei
mai scumpi arti;ti care pot Y angaja\i
pentru o noapte. Tariful cerut de
britanici este de mai bine de două ori
mai mare decât cel al lui Elton John sau
Kylie Minogue, următorii clasa\i.

Muzicianul american a fost
condamnat s[ efectueze 180 de zile de
muncă în folosul comunit[\ii ;i a fost
pus sub supraveghere judiciară timp de
cinci ani, după ce în iunie, a pledat
vinovat la acuza\ia de agresiune comisă
împotriva fostei sale iubite, cântărea\a
Rihanna.

Artistul în vârstă de 20 de ani va
efectua zilele de muncă în folosul
comunită\ii în Richmond (Virginia),
unde locuie;te, a precizat judecătorul
Patricia Schnegg. Munca va consta în
“strângerea gunoiului, spălare de
automobile ;i între\inerea terenurilor
publice”, a adăugat judecătorul, care a
dorit ca muzicianul să facă “muncă cu

adevărat Yzică“. Brown va mai urma,
timp de un an, un program de
prevenire a violen\ei ;i va trebui să se
prezinte o dată la trei luni în fa\a
judecătorului pentru a Y evaluat.

Cântăreţul, care a fost prezent la
audiere înso\it de mama sa, cel mai
bun prieten ;i garda sa de corp, nu are
voie să se apropie la mai pu\in de 91
de metri de Rihanna, fosta sa iubită pe
care a agresat-o. În cazul
evenimentelor artistice, el va trebui să
men\ină o distan\ă de minim nouă
metri de aceasta.

În iunie, Brown a încheiat o
în\elegere cu parchetul american, care
i-a permis să evite închisoarea. Altfel,

el ar Y riscat o pedeapsă de până la
cinci ani de închisoare, după ce a fost
pus sub acuza\ie, la începutul lunii
martie, pentru comiterea unei
agresiuni “de natură să provoace răni
grave” ;i pentru amenin\ări cu moartea
la adresa fostei sale iubite.

Rihanna nu a fost prezentă la
audiere, dar avocatul său, Donald Etra,
a declarat că aceasta se simte bine.
Incidentul s-a petrecut cu doar câteva
ore înainte de gala premiilor Grammy,
care a avut loc pe 8 februarie, în Los
Angeles. Rihanna, originară din
Barbados, ;i Chris Brown se întorceau
de la o petrecere din partea de vest a
ora;ului californian.

Rolling Stones, cea mai scump[ trup[ de
“închiriat” la nun\i

Milla Jovovich s-a c[s[torit
cu regizorul Paul W. S. Anderson

Cei doi s-au căsătorit sâmbătă,
în cadrul unei ceremonii private,
care a avut loc în locuin\a lor din
Beverly Hills, Los Angeles,
informează revista „People”.

Printre cei circa 50 de oaspe\i
prezen\i la ceremonie s-au numărat
actorul Patrick Dempsey (din
„Anatomia lui Grey”) ;i so\ia sa, Jillian.
Fiica în vârstă de 20 de luni a cuplului
Jovovich-Anderson, Ever Gabo, a fost ;i
ea prezentă la ceremonie.

Jovovich, în vârstă de 33 de ani, ;i
Anderson, în vârstă de 44 de ani, s-au
cunoscut în 2002, când actri\a a jucat în
Ylmul "Resident Evil", sub bagheta lui. Ei
s-au logodit în 2003, iar feti\a lor s-a
născut în noiembrie 2007. "Copilul mi-
a schimbat total perspectiva asupra
vie\ii", declara Jovovich, la începutul
acestui an, pentru revista „People”.

"Nu-mi fac griji pentru cariera mea
sau pentru ceea ce ar crede al\ii despre
mine. Copilul ;i familia constituie acum
prioritatea mea", adăuga ea. "Vreau mai
mul\i copii", a spus Jovovich în legătură
cu planurile sale de viitor. "Am crescut
singură la părin\i ;i întotdeauna mi-am

dorit o familie numeroasă. Nu ;tiu ce-mi
rezervă viitorul, dar - bat în lemn - sper
că-mi va aduce o familie numeroasă", a
mai spus aceasta. Jovovich a fost

căsătorită cu Luc Besson, regizorul
Ylmului "Al cincilea element", în care ea
a jucat. După o căsătorie care a durat doi
ani, cei doi au divor\at, în 1999.

Chris Brown, pedepsit
s[ strâng[ gunoiul ;i s[ spele ma;ini

Milla Jovovich ;i Paul W.S. Anderson s-au căsătorit sâmbătă, în cadrul unei
ceremonii private, care a avut loc în locuin\a lor din Beverly Hills, Los Angeles,
informează revista „People”.



ACTUALITATEA

Schimburi culturale `ntre
dou[ localit[\i surori -

St. Marcel de Valance ;i Halmeu

M
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Experien\a ultimilor ani a
dovedit faptul c[ de cele mai
multe ori cultura ;i sportul
constituie cei mai buni
ambasadori ai Rom]niei `n lume.
Dovada o reprezint[ `n special
numele mari din sportul
rom]nesc pe care le cunoa;te\i ;i
sunt cunoscute `n cele mai
`ndep[rtate col\uri ale planetei.

~n acest context poate Y integrat[
;i vizita f[cut[ la Halmeu de un grup
de tineri din St. Marcel de Valance.
Aceast[ `nt]lnire ce a avut caracter
cultural ;i de cunoa;tere reciproc[ a
fost posibil[ ca urmare a `nfr[\irii
comunei Halmeu cu aceast[ a;ezare
din Fran\a. Dac[ la `nceput au fost
perioade de tatonare `ntre
administra\iile locale, au `nceput
vizitele reciproce, Yind urmate de
schimburi culturale ;i prietenii
individuale.

La Porumbe;ti s-a organizat
un adev[rat festival al artei ;i
culturii populare

Vreme de 10 zile, cu implicarea
unor cadre didactice de la :coala
general[ din Halmeu - directorul
Daniela Nagi ;i profesoara Elisabeta
Donghi, a devenit posibil[ realizarea
unor activit[\i comune ale tinerilor din
Fran\a ;i din Halmeu. Au fost vizitate
satele din `mprejurimile comunei
Halmeu, inclusiv Porumbe;ti - unde la
sf]r;itul s[pt[m]nii trecute a fost
organizat un adev[rat festival al artei
;i culturii populare. Pentru o mai bun[
cunoa;tere a zonei a fost organizat[ ;i
o excursie la Negre;ti-Oa; ;i la
Cimitirul Vesel din S[p]n\a.

Ca obiective ale acestei vizite a
tinerilor francezi la Halmeu
men\ion[m ;i realizarea `n comun a
unor c]ntece pe melodii populare
cunoscute. Francezii au adus texte
scrise `n limba francez[, dup[ care au
fost traduse ;i puse pe note. Acela;i
lucru au f[cut ;i colegii lor din Halmeu.
Rezultatul muncii lor `n echip[ a fost
materializat `ntr-un compact disc.
~nregistr[rile s-au f[cut la ;coala din
Halmeu, cu o dotare mai modest[, dar
totu;i util[ scopului urm[rit. Pentru a
duce cu ei amintiri din cele mai
frumoase din acest nord de \ar[, tinerii
francezi au Ylmat majoritatea zonelor
vizitate. Ei inten\ioneaz[ s[ le prezinte
`n Fran\a pentru a le face cunoscute
prietenilor ;i cunoscu\ilor. Dup[ cum
era de a;teptat, tinerii francezi au
imortalizat pe pelicul[ ;i o serie de
aspecte din via\a spiritual[ a zonei, f[r[
a Y uitate tradi\iile.

Francezii au realizat ;i un
blog cu imagini din jude\

Pentru o ;i mai bun[ cunoa;tere ;i
prezentare `n Fran\a a celor v[zute la
Halmeu, francezii au realizat un blog
pe care au plasat imagini din
momentele mai interesante ale ;ederii
lor `n Rom]nia.

Alt obiectiv al vizitei fancezilor la
Halmeu l-a constituit `nt]lnirea cu
locatarii centrului de plasament ;i
petrecerea unor momente frumoase.
Cum recesiunea economic[ s-a f[cut
sim\it[ ;i `n Fran\a, tinerii n-au venit
de acolo cu prea multe aten\ii pentru
copiii de la acest centru. Au g[sit
solu\ia de ie;ire din criz[. ~mpreun[ cu

prietenii lor deja din
Halmeu au f[cut ;i
v]ndut pl[cinte pentru oameni aZa\i
pe strad[. Din aceast[ mic[ afacere au
adunat bani care apoi au fost
transforma\i `n cadouri pentru cei mai
oropsi\i pe care i-au vizitat.

Cazare de margarete

Cei zece tineri francezi ;i adul\ii
Jean Duprat, Jean Paul Sandelion ;i
Maite Machon, au fost caza\i la familii
care au copii de v]rste apropiate cu ale
celor care au sosit `n vizit[ din Fran\a.
Cazarea a fost una de margarete `n
condi\ii de agroturism. Familiile gazd[
au asigurat gratuit toate serviciile
pentru oaspe\ii lor, dovedind ;i pe
aceast[ cale ospitalitatea despre care a

mers vestea peste hotare. Dac[ mai
trebuia subliniat, al[turi de cei 10 tineri
francezi, la activit[\ile organizate `n
comun au participat tot at]\ia tineri
din Halmeu.

Discu\ia noastr[ cu grupul de
francezi a avut loc `n preziua plec[rii
lor acas[. Tocmai `nregistrau piesele
muzicale realizate `mpreun[. Unii
dintre cei care au mai fost `n vizit[ la
Halmeu ;i-ar Y dorit s[ prelungeasc[
;ederea, iar al\ii s-au manifestat
mul\umi\i de excursie, dar li s-a p[rut
suYcient[ pentru a cunoa;te unele
tradi\ii din acest nord de \ar[.

A;a cum am aZat de la Jean Duprat,
vizita grupului la Halmeu a fost
posibil[ prin implicarea inclusiv
Ynanciar[ a asocia\iei de `nfr[\ire ;i a

autorit[\ilor locale
din Halmeu. :i `n

aceast[ situa\ie a fost necesar[ ;i o
contribu\ie Ynanciar[ din partea
familiilor tinerilor sosi\i `n Rom]nia.
Miercuri dup[ amiaz[, tinerii francezi
;i cei din Halmeu au sus\inut un
moment artistic `n parcul din cetnrul
re;edin\ei de comun[, unde au fost
aplauda\i de privitorii gr[bi\i. La
`ncheierea acestor momente, o parte
din tinerii francezi ;i-au manifestat
inten\ia de a reveni la prietenii lor
halmeeni, dovad[ c[ s-au sim\it
suYcient de bine `mpreun[. Tinerii ;i-
au promis c[ vor continua s[ poarte
dialoguri interesante prin Internet,
Yind modalitatea de comunicare la
`ndem]na multora.

Ioan Ani\a;

Dezvelire de plac[
memorial[ închinat[
lui Corneliu Balla
Cu ocazia festivităţilor ocazionate

de „Zilele Careiene” s-a consumat în
23 august un moment care face cinste
autorităţilor locale careiene, factorilor
culturali care au militat pentru
cinstirea memoriei unui cărturar
devotat elegantei urbe.

Astfel, de duminică o placă
memorială instalată pe un imobil din
cartierul Republicii aminteşte că în acel
loc „a trăit şi a creat” cărturarul
Corneliu Balla. Momentul solemn al
dezvelirii a fost onorat de prezenţa lui
Bogdan Georgescu şi Paul Szarvadi,
iniţiatorii şi principalii factori în
realizarea nobilului demers, precum şi
de un mănunchi de prieteni ai lui
Corneliu Balla şi ai culturii, din Carei
şi Satu Mare. Scurte şi sobre luări de
cuvânt, în spiritul celui omagiat, au
avut Paul Szarvadi, Viorel Câmpean,
Aurel Pop şi preotul greco-catolic
Radu Eugen Sava.

Întâmplarea face ca peste drum de
acel imobil să se aZe o altă placă,
închinată memoriei celui care a fost
scriitorul de limbă maghiară Fényi
István.

Această alee, care s-ar putea numi
„a cărturarilor”, uneşte nu numai doi
scriitori ci două culturi, cei doi
literaţiYind pricepuţi şi devotaţi
tălmăcitori, intermediari între
literatura română şi cea maghiară. Toţi
cei care au contribuit la realizarea
acestui frumos act înfăptuit duminică
la Carei merită deplină recunoştinţă.

Teodor Racovan

Azi se `ncheie Festivalul
Na\ional al C]ntecului
;i Dansului Popular?
La fel ca `n anii preceden\i, nici `n

2009 nu poate lipsi din agenda
Cultural[ Rom]neasc[ evenimentul
dedicat muzicii ;i dansului popular
rom]nesc.

Desf[;urat `n perioada 24-30
august la Mamaia, evenimentul se
`mparte pe dou[ sec\iuni< soli;ti vocali
;i soli;ti instrumenti;ti.

La fel ca `n anii preceden\i, cel mai
bun solist, indiferent c[ e vocal sau
instrumentist, va primi Trofeul
Festivalului.

Preselec\ia pentru festival s-a
desf[;urat `n perioada 15 iunie - 31
iulie sub forma campaniei “Folclorul la
MARE...c[utare”, ajung]nd la edi\ia a
II-a. Preselec\ia s-a desf[;urat `n ;ase
etape, dup[ cum urmeaz[< zonele
Dobrogea ;i Muntenia - etapa I,
Moldova ;i Republica Moldova - etapa
II, Maramure; ;i Bucovina - etapa III
(`n aceast[ categorie `ncadr]ndu-se ;i
jude\ul nostru), Cri;ana ;i Banat -
etapa IV, Transilvania - etapa V, iar la
Ynal Oltenia - etapa VI. Din
Maramure;ul istoric a participat Gadja
Silvia Ioana.

To\i concuren\ii trecu\i de
preselec\ie au fost audia\i de un juriu
de specialitate, dup[ care din Yecare
etap[ pe regiuni au fost admi;i c]te 5
concuren\i, `n semiYnal[ intr]nd `n
total 30 de soli;ti.

S[pt[m]na trecut[ concuren\ii au
c]ntat c]te dou[ piese, dup[ care juriul
a selectat patru concuren\i pentru
Ynala din perioada 24-30 august.

Premiile celor trei c];tig[tori
const[ `n< 1500, 1000 respectiv 500 de
euro, `n func\ie de locul ocupat `n
clasamentul Ynal.

G.P.

Vizita grupului la Halmeu a fost posibil[ prin implicarea inclusiv
Ynanciar[ a asocia\iei de `nfr[\ire ;i a autorit[\ilor locale din Halmeu.

Miercuri dup[ amiaz[, tinerii francezi ;i cei din Halmeu
au sus\inut un moment artistic `n parcul din centrul
re;edin\ei de comun[, unde au fost aplauda\i de privitorii
gr[bi\i.
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Descoperiri arheologice din comuna Berveni

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

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

Comuna Berveni este situată pe
malul înalt al mlaştinii Ecedea. Azi, după
desecare, se află pe malul drept al
canalului principal, în care sunt colectate
apele râului Crasna. Terasa stângă a
mlaştinii Ecedea, precum şi grindurile
(insulele) din apropierea malului înalt
sunt zonele cele mai intens locuite de-a
lungul vremurilor.

Urme ale civilizaţiei
preistorice în zona
Berveniului

Cea mai complexă locuire se află la
cca. 1,5-2 km de vatra satului, pe o insulă
înconjurată odinioară de mlaştină, ce
poartă numele de Cetate (Vársziget).
Este un grind imens, situat la cca. 500 de
m de malul iniţial al vechii albii. În partea
centrală a grindului este vizibilă o movilă
artificială având diametrul de 25–30 m,
înconjurată de un şanţ adânc despre care
se crede că a fost săpat în epoca
medievală, pentru a fortifica o parte a
insulei. Acesta este motivul pentru care
localnicii numesc acest grind „cetate”.
În realitate însă, pare să nu fie vorba de
o cetate medievală de pământ în
adevăratul sens al cuvântului, ci mai
degrabă de un punct de pază, ce ţinea
probabil de cetatea de la Ecedea, aflată
în vecinătate, pe teritoriul Ungariei.
Acest punct de pază era alcătuit probabil
dintr-un turn de veghe şi din câteva
barăci pentru adăpost, toate realizate din
bârne de lemn. Pentru ca terenul să fie
mai înălţat, pământul scos din şanţ a fost
aruncat în interiorul fortificaţiei. Aşa

poate fi explicată prezenţa, pe suprafaţa
cetăţii, a unui strat gros de argilă
albicioasă, care conţine multe
concreţiuni calcaroase provenite din
fundul şanţului săpat. Sondajul
arheologic efectuat în anul 1986 a
identificat sub movila artificială, la
adâncimea de 1,60 m, depuneri din
epoca bronzului timpuriu (cultura
Sanislău). Aceste descoperiri se regăsesc
atât în interiorul cât şi în afara şanţului.
Insula a reprezentat un loc ideal pentru
habitat, fiind locuită de-a lungul mai
multor intervale de timp din preistorie.
Primul nivel de locuire este atestat prin
ceramica roşiatică ornamentată cu dungi
albe, caracteristică fazei Pişcolt III, ce
datează din perioada târzie a epocii
neolitice. Dintr-o zonă periferică a
grindului au fost culese din arătură
fragmente ceramice specifice unei locuiri
Cernavodă III – Boleraz, datată în epoca
târzie a cuprului. Locuirea a continuat,
după cum s-a menţionat, în epoca
bronzului timpuriu când a fost locuită o
mare parte a insulei. În malurile unui
canal care traversează partea nordică a
insulei au fost observate urme de locuire
ce datează şi din epoca târzie a bronzului.

În apropierea satului, în partea
hotarului numită Râtul Caprei
(Kecskerét) se află urmele unei alte
aşezări din epoca târzie a bronzului,
ulterioară aceleia din punctul Cetate.
Urmele sale se întind pe o vastă
suprafaţă, evidenţiate fiind de
fragmentele de pereţi arşi ai locuinţelor,
de câteva unelte şi multă ceramică
încadrată în ultimul timp de cercetători

în faza pre-Gáva. Zona de la Râtul Caprei
(Kecskerét) a fost locuită şi anterior,
deoarece pe acest loc au fost surprinse
urmele unei aşezări din epoca cuprului
(cultura Tiszapolgár). La o dată mult mai
recentă aici a existat şi o aşezare celtică.
Aceasta este faimoasă ca urmare a
descoperirii, într-una dintre locuinţe, a
unui fragment de amforă elenistică cu
toarta ştampilată, care poate fi bine
datată în ultimul sfert al secolului III. î.
Hr. Cu ajutorul ei a fost importat un
lichid special – probabil ulei de măsline
sau un sortiment de vin scump – tocmai
din Crimeea, din oraşul elenistic
Kersonesos.

O a treia aşezare, intens locuită în
vechime în hotarele Berveniului, se află
în apropierea frontierei, în locul numit
Halmos. Aici există un tell (aşezare cu
mai multe nivele de locuire) din epoca
mijlocie a bronzului (cca. 1800–1300 î.
Hr.). După abandonarea acestei aşezări
îndelung locuite de purtătorii culturii
Otomani, zona a început să fie din nou
populată după anul 1000 î. Hr. de către
purtătorii culturii Gáva. Noua locuire
este atestată atât de ceramica specifică,
cât şi de un frumos topor de bronz cu
gaură de înmănuşare verticală (numit
celt), descoperit pe suprafaţa aşezării în
anul 1968. Tot o armă de acest tip (celt
cu plisc) a fost descoperită împreună cu
fragmente ceramice în apropierea unui
pâlc de pădure, piesa fiind donată
muzeului din Carei.

În urma cercetărilor de suprafaţă în
apropierea fermei Ágerdőmajor
(Ungaria) au fost descoperite fragmente

ceramice care indică existenţa unor
aşezări din epoca neolitică, epoca târzie
a cuprului (cultura Baden), epoca
bronzului timpuriu (cultura Nyírség) şi
din epoca târzie a bronzului (cultara
Gáva). Împreună cu o mare cantitate de
fragmente ceramice, în zona acestor
aşezări au fost descoperite şi două
topoare de piatră neperforate. Tot prin
cercetări de suprafaţă în partea de hotar
numită Korán-tag, ce se prezintă ca o
insulă înconjurată iniţial de mlaştină, a
fost identificată o aşezare ce datează din
prima fază a epocii târzii a bronzului
(orizontul Pişcolt – Cehăluţ/
Hajdúbagos). Cu ocazia lucrărilor de
hidroamelioraţii, pe malul stâng al
Crasnei au fost identificate urmele unor
aşezări din neoliticul târziu şi eneoliticul
timpuriu (cultura Tiszapolgár, la bornele
3/3–3/1) şi o altă locuire aparţinătoare
culturii Gáva, din epoca târzie a
bronzului (bârnele 2/4–2/7).

Descoperiri preistorice interesante
au fost realizate şi în hotarul satului
Lucăceni. Pe malul Crasnei au fost
descoperite două topoare de piatră, iar
în apropierea fostului sediu C.A.P., la
dreapta drumului spre pichetul
grănicerilor, între drum şi canalul
principal, au fost identificate urmele a
două aşezări ce datează din epoca
timpurie a bronzului (Cultura Sanislău)
şi de la începutul epocii târzii a bronzului
(Grupul Pişcolt – Cehăluţ/ Hajdúbagos).

Primii migratori pe teritoriul
Berveniului

În epoca romană perimetrul
comunei a fost deosebit de intens locuit.
În comparaţie cu perioada preistorică, în
epoca romană mlaştina Ecedea nu a
reprezentat o graniţă naturală între
diferite culturi materiale. Mişcarea
popoarelor germanice din direcţia nord-
vest, din zona Europei Nordice şi
Centrale în direcţia sud-est, spre
graniţele Daciei romane s-a realizat atât
pe latura nordică, cât şi pe latura sudică
a mlaştinii. Popoarele germanice au
întâlnit la sud de mlaştina Ecedea o
populaţie de daci liberi. Prezenţa lor este
atestată de fragmentele ceramice
modelate cu mâna, ornamentate cu
butoni plastici sau brâu alveolat, ceşti
dacice, descoperite la punctul Cetate
(Vársziget) şi în zona canalului Crasna
Veche.

Popoarele germanice au sosit
probabil în mai multe valuri. În izvoarele
scrise sunt menţionate triburile
germanice numite vandali–hasdingi şi
viktovali–lakringi ca participanţi în
războaiele marcomanice (166–180) şi
luptând în vecinătatea nord-vestică a
provinciei romane Dacia. Un alt val de
pătrundere a avut loc probabil în a doua
jumătate a secolului III d. Hr. O aşezare
din această perioadă a fost descoperită la

Berveni–Holmoş. Pe parcursul
săpăturilor efectuate au fost dezvelite
părţi din mai multe locuinţe şi câteva
vetre cu gropi de deservire. Aşezarea,
având o suprafaţă de cca. 150 x 50 m, a
fost amplasată pe malul unui pârâu care
se vărsa în mlaştină. Ridicarea
topografică a confirmat faptul că
aşezarea a fost amplasată pe o zonă mai
ridicată decât câmpia mlăştinoasă din
jur. În prima fază au fost săpate în
pământ cuptoare cu gropi de deservire.
După abandonarea acestora, au fost
construite mai multe locuinţe de
suprafaţă, de dimensiuni impresionante
pentru perioada respectivă. Lăţimea lor
era de 6-7 m, lungimea depăşea probabil
20 m. Acest tip de casă a fost
compartimentat în trei celule< prima
pentru locuit, de regulă cu o vatră de foc,
a doua de trecere şi de depozitare, iar a
treia, în spate, găzduind grajdul cu vitele.
Analogii pentru asemenea construcţii
există la popoarele germanice din nordul
Europei, dar ele apar sporadic şi în
Europa Centrală. Locuinţele descoperite
la Berveni–Holmoş atestă prezenţa unei
elite de origine germanică în epoca
romană târzie pe malul sudic al Mlaştinii
Ecedea. Materialul arheologic descoperit
la Holmoş se compune din fragmente
ceramice modelate la roată, ceramică
romană de import, un vas de bronz
roman, reparat de barbari, fibulă cu
picior întors dedesubt. Indicii pentru
contactul cu dacii liberi sunt oferite de
fragmentele de ceşti dacice descoperite
împreună cu obiectele de origine
germanică.

Alte aşezări din epoca romană sunt
cunoscute de la Ágerdő, Kántor tag,
Korán tag. Din aceste puncte provin
fragmente ceramice modelate cu mâna
şi la roată, fragmente ceramice ale unor
vase de import romane şi fusaiole. În
perimetrul localităţii Berveni sunt
cunoscute şi mai multe descoperiri de
monede romane de argint. Astfel, de la
Cetate (Vársziget) au fost recuperate
două monede emise de împăratul
Antonius Pius în anul 141 şi respectiv în
anii 153–154. La Holmoş a fost găsită o
monedă de la Hadrian, emisă în anii
132–134.

Vestigii arheologice din evul
mediu timpuriu

În epoca migraţiilor scade
intensitatea locuirii zonei. Descoperiri
din această perioadă, reprezentând
câteva fragmente ceramice şi o aplică din
bronz, au fost identificate la Cetate
(Vársziget). Două aşezări din evul mediu
timpuriu, perioada secolelor XI–XIII, au
fost identificate la Korán tag, respectiv
pe malul Crasnei, la bornele 1,8–2,4.

Pentru mai multe informa\ii despre rela\iile dintre Rom]nia ;i Uniunea European[, viziteaz[<
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Vase din epoca bronzului



AMINTIRI DIN COPIL~RIE

Ladislau Konya< “~n copil[rie visam 
s[ devin astronaut”
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Amintirile din copil[rie ale lui
Ladislau Konya, inspector
general adjunct `n cadrul
Inspectoratului :colar Jude\ean
par desprinse dintr-o carte de
pove;ti. Personajul central al
interviului nostru din aceast[
s[pt[m]n[ ne-a purtat `ntr-o
lume de basm, `ntr-un univers
patriarhal, `n care tradi\iile ;i
obiceiurile fac deliciul copil[riei
;i reprezint[ un punct de plecare
pentru via\a adult[. Ladislau
Konya ;i-a tr[it copil[ria `ntr-un
sat de pe malul Mure;ului, `ntr-o
perioad[ ̀ n care ;ez[torile, cl[cile,
balurile era principalele
`ndeletniciri ale tinerilor.

- Care este `nceputul
pove;tii dumneavoastr[?

- M-am n[scut `n 25 iulie 1945 `n
Aiud, jude\ul Alba. Am crescut `ntr-o
familie de preot. Am dou[ surori, dintre
care una este asistent[ social[ ;i una
profesoar[ de limba rom]n[ ;i maghiar[,
ambele sunt acum `n pensie. Am mai
avut un frate, care a decedat din p[cate
la v]rsta de 48 de ani. :i el a fost tot
profesor, de limba rom]n[.

- De unde aceast[
`nclina\ie spre pedagogie,
at]t la dumneavoastr[ c]t ;i
la majoritatea fra\ilor?

- Dup[ cum spuneam, tat[l meu a
fost preot reformat, iar mama mea
profesoar[ de limba german[. A;a cred
c[ am ajuns, trei dintre cei patru fra\i s[
`mbr[\i;[m meseria de dasc[l. 

- Cum v-a r[mas `n
memorie zona `n care a\i
copil[rit?

- Am crescut `n parohia s[teasc[.
Primii 25 de ani din via\[ mi i-am
petrecut pe Valea Mure;ului, `n satul
Ciuci, care acum poart[ denumirea
St]na de Mure;. Casa noastr[ ;i toat[
parohia era chiar l]ng[ Mure;. ~n
copil[rie mergeam foarte mult la poart[,
m[ a;ezam ;i priveam la activit[\ile pe
care le desf[;urau oamenii la r]u. Pe
vremea aceea, era un fel de “televizor al
timpului”. Mai ales pe perioada verii,
80% din sat `;i desf[;ura activitatea la
Mure;. Era un loc cu pietri;, cu mult
nisip. Chiar ;i a cum `mi amintesc
perfect. Diminea\a veneau oamenii cu
animalele la ad[pat, cai, bivoli, vaci, care
ce avea. Mai t]rziu, veneau s[ pun[
c]nepa la ̀ nmuiat, femeile sp[lau rufe, c[
pe atunci ma;ina de sp[lat era
reprezentat[ de cele dou[ m]ini ale
femeilor. Foarte mul\i veneau la sc[ldat,
chiar ;i din alte sate. La noi `n sat
majoritatea copiilor ;tiau s[ `noate ;i
cuno;teau zona, ̀ ns[ cei care veneau din
satele ̀ nvecinate, nu, a;a c[ de multe ori
se `nt]mplau tragedii. Iarna, la fel, toat[
ziua eram la r]u. Pe atunci iernile erau
ierni ;i apa ̀ nghe\a bocn[. Ne d[deam cu
sania sau alunecam pe ghea\[. Era at]t
de `nghe\at r]ul `nc]t oamenii
transportau diferite lucruri cu sania.
Prim[vara ne uitam cum veneau sloiurile
de ghea\[.

- Ce fel de copil a\i fost?
- ~n general pot spune c[ am fost un

copil bun, cuminte, dar vr]nd-nevr]nd
mai c[deam ;i ̀ n “p[cate”. ~mi amintesc
c[ o dat[, `n clasa I, nu puteam nicicum
s[ `nv[\ litera “u” ;i nu mi-am f[cut
lec\ia. ~nv[\[toarea m-a `nchis `n clas[,
ca s[ `mi termin ;i tema din ziua
anterioar[. C]nd am ajuns acas[ nu m-

am dus `n[untru ci `n grajd ;i m-am
apucat de cur[\enie, de str]ns gunoiul iar
apoi m-am pus ;i am sp[lat vaca. Mama
m-a v[zut ;i m-a `ntrebat de ce nu intru
`n cas[ s[ m[n]nc. I-am spus c[ voi
merge dup[ ce `mi termin treaba, am
devenit mare gospodar dintr-o dat[. :i
mama nu `n\elegea de ce. A `n\eles ea
peste dou[ zile c]nd i-a povestit
`nv[\[toarea c[ nu `mi f[cusem tema de
cas[.

- ~n satul natal a\i f[cut
;coala general[?

- Da, primele clase, apoi la Aiud,
unde am f[cut ;i liceul. A fost o perioad[
foarte interesant[, frumoas[, cu bune ;i
cu rele. ~mi vine acum `n minte o
`nt]mplare, un ghinion pe care l-am avut
;i `n urma c[ruia am tras o sperietur[
zdrav[n[, pe care nu am uitat-o prea
repede, nici eu, dar nici dasc[lii mei.
Eram `n clasa a IV-a ;i au venit lemnele
pentru ;coal[. Doamna `nv[\[toare ne-
a pus s[ le c[r[m `n magazia de lemne.
~n acea period[ se zugr[veau s[lile de
clas[, a;a c[ tablourile cu Stalin, Marx,
Engels, Lenin ;i ceilal\i erau depozitate
;i ele ̀ n magazie. Nu am fost atent ;i din
gre;eal[ am spart sticla de la tabloul lui
Stalin cu un lemn. Am tras atunci o mare
sperietur[ ;i parc[ nu era de ajuns, l-au
chemat ;i pe tat[l meu la ;coal[ ;i l-au
acuzat c[ el m-a `nv[\at aceste lucruri. 

- Care erau materiile

dumneavoastr[
preferate?

- ~mi pl[ceau toate ;i
`nv[\am bine la toate
materiile. Printre preferate
se aZa `ns[ ;i matematica.
Am o amintire legat[ de o
or[ de matematic[, un
moment care, copil Yind,
mi-a f[cut mare pl[cere.
La o or[, din clasa a VIII-
a, colegii mei nu ;tiau s[
rezolve un anumit
exerci\iu ;i atunci
profesorul le-a zis “haide\i
s[ v[ ar[t c[ se poate, Loczi
hai la tabl[“. Am mers, am
rezolvat exerci\iul, iar
colegii mei au r[mas
uimi\i. Profesorul m-a l[udat, ceea ce
pentru mine a `nsemnat foarte mult.

- Dar a\i ajuns profesor de
istorie. Ce v-a `ndrumat pa;ii
c[tre acest drum?

- ~n parohie erau foarte multe c[r\i
vechi, c[r\i istorice pe care le-am citit cu
foarte mult[ pl[cere. Mai mult chiar, `n
jurul satului erau numeroase ruine, cet[\i
din secolul al V-lea. Exista ;i un deal
st]ncos, care se numea “muntele
uria;ilor”, Yind format din bolovani
foarte mari. Se spunea c[ uria;ii au jucat
popice ;i astfel s-a format acel munte.
Toate acestea m-au f[cut s[ `ndr[gesc
istoria. A;a am ales s[ urmez cursurile

Facult[\ii de Istorie ;i Limba ;i Literatura
Maghiar[, la T]rgu Mure;, iar apoi m-
am specializat pe Istoria Rom]niei la
Cluj.

- Ce activit[\i v-au umplut
timpul `n copil[rie?

- Ca s[ avem bani lucram foarte mult.
De;i eram copii de preo\i, Yind patru
copii nu era tocmai u;or, a;a c[ mergeam
la s[pat, la coas[, la s[c[ri;, defri;[ri de
p[duri, c]nep[, purtatul gr]ului la moara
de pe Mure;, acas[ f[ceam
legumicultur[. Tot `n sat era o forma\ie
de dansuri, din care am f[cut ;i eu parte
mul\i ani. Apoi, c]nd am mai crescut am
participat duminca seara la “s]rb[“. Se
aduna acolo tot tineretul din sat, `ntr-o

curte sau `ntr-o livad[, veneau doi
l[utari, unul cu acordeonul ;i altul cu
vioara. Ei c]ntau, iar noi dansam. La fel,
se organizau cl[ci. Pe atunci, nu existau
Yrme de construc\ii, iar dac[ cineva avea
ceva de construit, se adunau oameni din
sat ;i `l ajutau. Totul `n sat se lucra prin
clac[. Se lucra cam p]n[ la amiaz[, iar
apoi se d[dea m]ncare bun[. Ce ̀ nsemna
pe atunci m]ncare bun[? Pe dou[ mese
lungi erau puse zece-dou[zeci de table
mari cu sl[nin[, dou[ co;uri cu ceap[ ;i
p]ine. La un moment dat, ap[reau
bine`n\eles ;i l[utarii. Trebuie s[ mai
spun c[ am f[cut o mas[ de ping-pong,
din sc]nduri de brad, `mpreun[ cu un
inginer t]n[r din sat ;i de obicei c]nd
avea timp liber jucam ping-pong.

- Povesti\i-ne despre via\a
de licean.

- ~n liceu eram foarte ocupat cu
sportul. Am f[cut mult atletism, am
participat la multe competi\ii, la greutate,
la disc, la suli\[ ;i la ciocan, iar la toate
am c];tigat faza raional[. La disc am
ajuns chiar la faza na\ional[, unde am
fost vicecampion. Aceasta este o amintire
foarte frumoas[ pentru mine. Am jucat
multe meciuri de handbal, la
campionatele regionale ;i raionale.
Profesorul meu de educa\ie Yzic[
obi;nuia s[ ̀ mi spun[ c[ dup[ ce m[ voi
c[s[tori `mi voi putea acoperi toat[
familia cu diplome, `n loc de plapum[.
F[ceam ;i multe, multe excursii. Fie cu
p[rin\ii mei, ̀ n jurul satului, Ye cu ;coala,
prin `ntreaga \ar[.

- ~n copil[rie a\i visat la
alt[ meserie dec]t cea de
profesor?

- ~mi amintesc doar c[ doream s[
devin astronom. Nu visam ;i nu speram
s[ Yu ̀ ntr-o zi profesor. Aceast[ dorin\[,
de a m[ face astronaut c]nd voi Y mare,
mi-a fost insuZat[ de primul pas al
omului pe Lun[, prima ie;ire pe orbit[.
C]nd am terminat `ns[ liceul ;i am aZat
c[ astronomia se studia `n \ara noastr[
doar la Bucure;ti, am renun\at, pentru
c[ mi se p[rea prea departe de cas[. Dar
ulterior, prin munc[ ;i prin via\a din
satul natal mi-am dezvoltat o pasiune
pentru etnograYe. Am scris mai multe
c[r\i ;i toate se leag[ de via\a satului, de
obiceiuri, tradi\ii, arhitectura popular[,
evenimente istorice. ~mi amintesc de
exemplu de obiceiul mersului la tors. De
exemplu, o dat[ pe lun[ veneau acas[ la
noi femeile din sat ;i torceau, iar mama
Yerbea atunci porumb. Un alt obicei era
mersul la colindat. To\i f[ceam acest
lucru, rom]nii la maghiari ;i invers.
Diminea\a mergeau copiii mai mici,
dup[ masa cei mai m[ri;ori, iar seara
tineretul. Chiar `mi amintesc de o
`nt]mplare hazlie. ~ntr-un an, c]nd am
mers la colindat am `mbr[cat o capr[, i-
am pus p[l[rie ̀ n cap ;i am luat-o cu noi.
Dup[ ce am terminat de colindat, am
fost chema\i `n cas[, servi\i cu tot felul
de bun[t[\i, iar noi am pus capra `n fa\a
gazdelor ;i am ̀ ntrebat “ La [sta nu ̀ i da\i
nimic?”.

- Cum a\i ajuns la Satu
Mare?

- Am ajuns la Satu Mare dup[
absolvirea facult[\ii.  ~n centrul
Transilvaniei nu mai erau posturi libere,
doar `n jude\ele limitrofe, departe de
centrele universitare. A;a c[ am ales
jude\ul Satu Mare, localitatea Ac];. Am
fost apoi un an director la :coala din
Dobra, 12 ani la :coala din C[r[;esu, opt
ani la :coala din Ambud ;i din 1990 la
:coala cu clasele I-VIII “Avram Iancu”,
iar la Inspectoratul :colar Jude\ean sunt
de zece ani.

Laura Micovschi
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Dansul de societate este cel mai frumos
sport cu care s[ `\i ocupi timpul liber 

Iat[ zece stiluri care au cucerit lumea

M
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2 din 3 rom]ni simt nevoia de
a face sport cel pu\in o dat[ pe
s[pt[m]na. Mul\i nu ;tiu ̀ ns[, c[
dansul este unul din cele mai
beneMce sporturi practicate `n
zilele noastre. Dansul modern, de
societate sau cel sportiv,
indiferent de alegerea f[cut[,
ajut[ omul s[ tr[iasc[ o via\[ mult
mai s[n[toas[ ;i, de ce nu, mult
mai frumoas[.

Dansul de societate este cel mai iubit
dans din lume. Se practic[ acas[, la ;coli
de dans, ̀ n tabere ;i cantonamente ;i, nu
`n ultimul r]nd, e petrecerea ideal[ `n
serile c]nd ie;i cu prietenii. Dac[ p]n[
acum nu a\i reu;it s[ aZa\i lucrurile
interesante despre cele mai populare
stiluri de dans, acum v[ prezent[m zece
dansuri magniYce, originea lor, modul de
desf[;urare ;i farmecul Yec[rui stil `n
parte.

Samba
Este un dans pasional ce combin[

inZuen\ele africane, iberice ;i indiene.
Este unul din stilurile de succes ;i la
Carnavalul din Rio de Janeiro. ~n cultura
afro-brazilian[, samba `nseamn[ “a te
ruga”.

~n jurul anului 1830 s-a dezvoltat un
dans ̀ n care se executau Ygurile negrilor
combinate cu rota\ii ale corpului ;i sway,
ulterior Yind ad[uga\i ;i pa;i de carnaval.
Cu timpul, samba a suferit o mul\ime de
modiYc[ri, devenind `n scurt timp
preferatul europenilor. Samba se
caracterizeaz[ prin mi;c[ri ample ale
;oldurilor, prin alternarea pa;ilor rapizi
cu cei len\i ;i o interpretare plin[ de
energie ce aminte;te de vestitele
Carnavaluri de la Rio.

Rumba
Are dou[ origini< spaniol[ ;i african[.

Cea mai mare popularitate l-a avut `n
Cuba, cu trecerea timpului cunosc]nd o
gr[mad[ de denumiri. B[rbatul adopt[
o atitudine senzual[ ;i totu;i agresiv[,
iar femeia are mi;c[ri defensive. Ritmul
muzicii este ̀ ntrerupt, iar instrumentele
acompaniatoare sunt maracas, clavecin,
marimbola ;i tobe.

Rumba este recunoscut ca dansul
iubirii ;i totodat[ al suferin\ei. Melodiile
pe care se danseaz[ sunt cu note de
dramatism ce exprim[ o poveste
emo\ionant[ de dragoste. ~n rumba,
femeia se folose;te mult de bazin, iar
b[rbatul de `ntregul corp.

Paso Doble
Un alt dans interesant este Paso

Doble, un dans spaniol, ce `n traducere
liber[ `nseamn[ “doi pa;i”(f[c]nd
referire strict la natura de mar; a pa;ilor
de dans ce se num[r[ cu “1,2” pentru
st]nga-dreapta). Pozi\ia ;i atitudinea
dansatorului sunt foarte importante<
primul moment prezint[ pozi\ia larg[ a
pieptului, umerii desf[cu\i ;i `ndrepta\i
`n jos, g]tul `ndoit ;i capul u;or `nclinat
;i p[strarea permanent[ a contactului
vizual cu taurul imaginar.

Puterea ;i impresionalitatea dansului
sunt sus\inute de structura melodic[ a
dansului \ig[nesc spaniol. La `nv[\area
dansurilor latino-americane, se
recomand[ ca Paso Doble s[ Ye ultimul,
Yind mai diYcil ca celelalte.

Cha-Cha
S-a dezvoltat din mambo ;i rumba de

acum 60 de ani. Originea lui se `ntinde
p]n[ `n continentul african. Cubanezul
Enrique Jorrin a `ncetinit ritmul de trei
pa;i rapizi ;i a botezat dansul din mambo
`n cha-cha-cha.

Din 1961 cha-cha-cha face parte din
lista dansurilor de concurs, devenind `n
scurt timp stilul preferat `n competi\ii
`n toat[ lumea. Britanicii au fost cei care
au abordat stilul ̀ n varianta de petrecere,
`n prezent exist]nd trei tipuri de cha-
cha-cha< stradal, cubanez ;i party.

Acest dans necesit[ mi;c[ri rapide,
pline de vitalitate ce degaj[ veselie ;i o

atitudine ;treng[reasc[. Ritmul sacadat,
plin de for\[ se aplic[ asupra melodiilor
cu elemente de jazz, beat ;i disco.

Jive-ul
Cu provenien\[ din America, a fost

conceput drept stilul tineretului. El
`mbin[ rock’n’roll cu boogie-woogie,

swing american ;i jitteburg. Este un stil
g[l[gios ;i colorat ce ;i-a c];tigat
popularitatea prin energia degajat[ ;i
acroba\iile efectuate de partenerii de
dans. Are o coregraYe expansiv[ ce nu
necesit[ foarte mult spa\iu pe ringul de
dans. Dansul se manifest[ prin arcuirea
u;oar[ a picioarelor ;i a tendoanelor
genunchilor ;i pa;i tripli condu;i prin

bounce. Estetica mi;c[rilor ;i a pa;ilor
sunt foarte importante, mai ales `n
competi\ii.

Elementul principal al dansului este
priza palmelor, pe l]ng[ coordonarea
partenerilor desigur, mai ales `n
momentele `n care se execut[ `ntoarceri
rapide ;i schimb[ri ale prizei m]inilor.
Jive-ul, la nivel competi\ional, dureaz[ de
la 1,5 la 2 minute.

Quick step
Este un alt dans foarte vesel. Este

energic, cu Yguri dinamice ce implic[
foarte mult[ sincronizare ;i exerci\iu.
Provine din suburbiile New Yorkului ;i
s-a r[sp]ndit prin America, dup[ care a
fost preluat de ;colile de dans din
`ntreaga lume.

Stilul s-a dezvoltat cu ajutorul
Charleston-ului, elementele c[ruia s-au
combinat cu Fox Trot. Cu pa;ii rapizi ;i
mi;c[rile dinamice, stilul a devenit foarte
celebru, mai ales `n r]ndul tinerilor din
clasa mijlocie a societ[\ii.

Slow Fox
Se caracterizeaz[ prin pa;i liniari ;i

mi;c[ri lungi de alunecare, care amintesc
de silul englezesc. Este elegant cu mult
raYnament, acestea Yind caracteristicile
deYnitorii ale stilului. Slow Fox-ul se
danseaz[ pe piese lente de jazz, unul din
celebrii c]nt[re\i ai stilului Yind Louis
Armstrong.

Tangoul
Este cel mai popular stil de dans din

toate timpurile. Are mult[ personalitate
care transmite tr[irile interioare ;i `;i
cucere;te publicul de la primii pa;i.
Principalele caracteristici sunt mi;c[rile
rapide, opririle bru;te ;i pauzele
tensionante ce creeaz[ suspans ̀ n r]ndul
spectatorilor. Este unul din cele mai
erotice dansuri, consider]ndu-se un
dans al dragostei, tipic Americii de Sud.

Valsul lent
Originea lui dateaz[ ̀ nc[ din secolul

XII ;i e cunoscut ca “dansul ̀ n pereche”.
Este de origine german[, dansat chiar ;i
la balurile din Munchen la `nceputul
secolului XX. Muzica este lent[,
melodic[ cu mi;c[ri care ̀ i entuziasmau
at]t pe dansatorii tineri, c]t ;i pe cei
v]rstnici.

Valsul vienez
De;i valsul lent este cel mai vechi

dans de societate, valsul vienez are cea
mai veche tradi\ie. Se dansa `n popor,
f[r[ maestru de dans, `n cerc, iar
perechile se ̀ mbr[\i;au ;i se roteau unul
`n jurul celuilalt respectiv `n jurul unui
cerc imaginar. O perioad[ mai lung[,
dansul era interzis `n societate deoarece
permitea partenerilor s[ se ating[, lucru
care sup[ra oYcialit[\ile din biserici ;i
conduc[torii comunit[\ii austriace.
Ulterior, valsul vienez, a devenit un dans
de salon cu mi;c[ri Ynu\e ;i elegante pe
muzic[ raYnat[ ;i orchestrat[, folosind
des instrumente precum pianul, vioara
;i bassul.

Unul din marii admiratori al
dansului era Mozart, cel care a introdus
trei valsuri consecutiv `n opera sa, Don
Giovanni, prezentarea c[reia a provocat
dezbateri aprinse pe scena Operei
vieneze. De asemenea valsul vienez se
reg[se;te `n mari opere precum “Lacul
lebedelor”, “Frumoasa din p[durea
adormit[“ sau “Sp[rg[torul de nuci”.

Indiferent de v]rst[, sex, ocupa\ie ori
stil de via\[, dansul este cel mai frumos
sport ;i o activitate ideal[ pentru timpul
liber.

Gabriela Pu;ca;iu

Dansul de societate este cel mai iubit dans din lume. Se practic[ acas[, la ;coli de
dans, ̀ n tabere ;i cantonamente ;i, nu ̀ n ultimul r]nd, e petrecerea ideal[ ̀ n serile c]nd
ie;i cu prietenii. 



Beyoncé, desemnat[ “femeia anului”
de revista „Billboard”
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Aten\ie! Jessica Biel poate dăuna
grav computerului vostru! Celebra
actri\ă a fost desemnată cea mai

periculoasă celebritate de pe Internet
de către o companie care se ocupă de
programe antivirus, anun\ă AOL
News. McAfee sus\ine că numele lui
Biel este asociat cu diver;i viru;i ;i
programe de tip spyware, în căutările
web. Dacă da\i o căutare pe Internet
după Jessica Biel, unul din cinci
rezultate este un site realizat special
pentru a afecta alte computere. 

Printre cele mai periculoase vedete
de pe Internet se numără Beyoncé,
Jennifer Aniston, Tom Brady ;i Jessica
Simpson. Anul trecut, Brad Pitt a fost
desemnat starul cu un grad ridicat de
periculozitate în căutările pe Internet.

Barack Obama ;i Michelle Obama
se aZă la polul opus ;i sunt două dintre
căutările cele mai sigure, care nu
prezintă risc de infectare cu viru;i.

Eveniment inedit în istoria
concursurilor Miss Univers -
pentru prima dată, Venezuela
c];tigă doi ani la rând. Noua
regină a frumuse\ii universale
este Stefania Fernandez, în vârstă
de 18 ani, care a primit coroana
de la regina de anul trecut,
Dayana Mendoza. Este a ;asea
oară când coroana frumuse\ii
merge la o femeie din Venezuela.

Fernandez le-a întrecut, în Ynală, pe
Miss Republica Dominicană - clasată a
doua, ;i pe concurentele din Australia,
Puerto Rico ;i Kosovo. Concursul Miss
Univers s-a desf[;urat duminica trecut[ în
Insulele Bahamas ;i a reunit participante
din 83 de \ări, printre care ;i România.
Stefania Fernandez este studentă în
economie hotelieră. Chiar înainte de a Y
aleasă Miss Venezuela, ea era cunoscută
de public ca imagine a unei renumite
mărci de iaurt. Stefania a concurat de;i
familia sa trece prin momente grele -
bunica sa este în comă după un infarct ;i
din cauza pregătirilor pentru competi\ie
nici nu s-a putut duce să o vadă. Cu tot
surâsul ei cuceritor, tânăra nu era cotată,
la bursa pariurilor, cu mari ;anse la
c];tigarea titlului. Nimănui nu-i venea să
creadă că Venezuela ar putea primi
coroana doi ani la rând. 

Publica\ia muzical[ a motivat
alegerea prin faptul că artista “a
inspirat industria muzicală cu
succesul său”, informează
bbc.co.uk.

Cel mai recent album al c]nt[re\ei,
"I Am... Sasha Fierce", lansat în 2008, s-
a situat pe primul loc în topurile
americane pentru mai multe săptămâni,
iar o parte din piesele de pe acest material
discograYc, precum "If I Were a Boy" ;i
"Single Ladies (Put a Ring on It), au
devenit hituri. Beyoncé a primit
nominalizarea revistei „Billboard” ;i
pentru inZuen\a sa asupra culturii pop,
dar ;i pentru operele sale de caritate.

Printre celebrită\ile care au primit
din partea Billboard titlul de "femeia
anului" în anii trecu\i se numără
cântărea\a R&B Ciara ;i vedeta muzicii
country Reba McEntire. Beyoncé va
primi acest premiu în cadrul unei gale,
care va avea loc la New York, pe 2
octombrie. "Beyoncé este o femeie foarte
premiată ;i foarte talentată, care
reune;te, în mod clar, calită\ile de
excelen\ă ;i reu;ită pentru care a fost
creat premiul. Ea a inspirat femeile din
toată lumea cu stilul său unic ;i cu
succesul în afaceri", a declarat Bill Werde,
director editorial al publica\iei
americane.

Cântărea\a urmează să sus\ină un
concert la competi\ia de Formula 1 din
Singapore, luna viitoare. De asemenea,
ea este nominalizată la nouă premii
MTV, care vor Y decernate pe 13
septembrie. 

Cripta situată deasupra celei
în care este înmormântată celebra
actri\ă americană Marilyn
Monroe, vândută pentru suma de
4,6 milioane de dolari, în urma
unei licita\ii organizate pe site-ul
eBay.com, este din nou
disponibilă, după ce
cumpărătorul ;i-a retras oferta.

Potrivit cotidianului „Los Angeles
Times”, cumpărătorul este un japonez.
La câteva ore după încheierea licita\iei,
acesta a trimis reprezentan\ilor
vânzătorului un mesaj prin care anun\a
că `;i retrage oferta. "Îmi pare rău, dar
trebuie să anulez oferta din cauza unor
probleme privind plata", se arată în
mesaj.

Dintre cele 21 de persoane care au
licitat pentru criptă, 11 au făcut oferte de
peste 4,5 milioane de dolari ;i `;i pot
relua propunerea în următoarele 24 de

ore. 
Cripta a fost scoasă la vânzare de o

văduvă americană, Elsie Poncher, care a
declarat că a vândut locul unde este
înmormântat so\ul său pentru a acoperi
ipoteca asupra locuin\ei sale. Licita\ia a
fost deschisă la începutul lunii, pe site-
ul eBay.com, ;i a avut un pre\ de pornire
de 500.000 de dolari. Richard
Poncher, so\ul lui Elsie Poncher, a
cumpărat cripta de la vedeta baseball-
ului american Joe DiMaggio, fostul so\
al lui Marilyn Monroe, în timpul
procesului de divor\ al acestora, în 1954.

Monroe a decedat la vârsta de 36 de
ani, în 1962. Richard Poncher a decedat
în 1986, iar Elsie Poncher a declarat că
so\ul său a fost a;ezat în criptă cu fa\a în
jos, astfel încât să poată să o privească pe
Marilyn Monroe. Printre celebrită\ile
înmormântate la cimitirul Westwood
Village Memorial Park se numără Dean
Martin, James Coburn, Roy Orbison,
Truman Capote, Natalie Wood, Carl
Wilson ;i Farrah Fawcett.

Actorii din „Ugly Betty” ;i „Wizards
of Waverly Place” se aZă printre cei care
vor Y distin;i cu premii în cadrul
Premiilor ALMA, acordate pentru
contribu\ia starurilor latino în industria
de divertisment. Vor Y acordate premii
pentru mai multe categorii - Ylm,
televiziune ;i sport.

Printre cei onora\i la ceremonia din
17 septembrie se numără Javier
Bardem, John Leguizamo, Penelope
Cruz ;i Rosario Dawson. Salma Hayek
va primi trofeul Anthony Quinn,
pentru excelen\[ `n industria
divertismentului.

Prezentatorii ceremoniei vor Y
actorul de comedie George Lopez ;i Eva
Longoria Parker, vedeta serialului
„Neveste disperate”. Printre cei care vor
urca pe scenă se numără David
Archuelta, Nelly Furtado, Selena
Gomez, Sean Kingston, Pitbull ;i Luis
Fonsi.

Reprezentanta
Venezuelei a c];tigat
Miss Universe 2009

Salma Hayek - premiu onorific 
la ALMA Awards

Locul de veci situat deasupra celui al
lui Marilyn Monroe, scos la vânzare

Cele mai periculoase vedete 
de pe Internet


