
Palatul Copiilor
a prins din nou via\[

“~n Satu Mare, am reu;it s[ fac
multe cercet[ri”

Nou n[scu\ii de azi vor
tr[i peste 100 de ani

Dacă speranţa de viaţă medie a oamenilor va
continua să crească în acelaşi ritm ca în ultimele
două secole, mai mult de jumătate dintre bebeluşii
care există în prezent în ţările dezvoltate îşi vor
putea celebra centenarul având o stare a sănătăţii
bună. Potrivit unui studiu realizat de profesorul
Kaare Christensen de la Universitatea Odense din
Danemarca, publicat în revista Lancet, în secolul
al XX-lea, creşterea speranţei de viaţă a fost de
aproximativ 30 de ani, în Europa Occidentală,
America de Nord şi în Australia, sau chiar puţin
mai mare în Japonia, Spania şi Italia.

În 1950, probabilitatea de a trăi până la 90 de
ani pentru persoanele în vârstă de 80 de ani era de
15-16% pentru femei şi de 12% pentru bărbaţi. În
2002, ea a ajuns la 37%, respectiv 25%. În Japonia,
ţara în care oamenii au cea mai mare speranţă de
viaţă medie, acest procent a depăşit pragul de 50%
pentru femei.

Jimmy Carter, criticat
pentru sprijinul acordat
unor dictatori precum
Nicolae Ceau;escu

Fostul pre;edinte american Jimmy Carter este
dur criticat într-un articol de opinie publicat în
edi\ia electronică a cotidianului Jerusalem Post,
autorul acestuia denun\ând sprijinul pe care el l-a
acordat de-a lungul carierei sale unor "tirani ;i
dictatori", între care ;i Nicolae Ceau;escu.

Gre;eala lui Carter este că se alătura mereu
păr\ii mai "slabe, în poXda imoralită\ii acesteia".
Administra\ia Carter a considerat Khmerii Ro;ii
ca Xind "Guvernul legitim în Cambodgia, chiar
dacă a masacrat o treime din popula\ia \ării",
comentează autorul articolului, adăugând că în
"opinia lui Carter, slăbiciunea este ea însă;i un
semn al virtu\ii".

La burs[ se fac tranzac\ii cu
valori mobiliare sau cu m[rfuri

Tranzacţiile bursiere se fac cu simboluri ce simbolizează
o anumită marfă, iar unitatea de măsură este contractul.
Comerţul cu bunuri viitoare – se dezvoltă ca urmare a
diferenţei de timp datorată transportului sau sezonalităţii
producţiei în raport cu consumul. Existenţa bursei este
condiţionată de existenţa pieţei, ca atare, guvernată de
cerinţele de concurenţă liberă.

Una din cele mai dezb[tute teme din ultima vreme este legalizarea prostitu\iei. Nu puteam
trece cu vederea peste acest subiect, a;adar am cercetat pia\a s[tm[rean[ `n materie de prostituate
;i am aYat multe lucruri interesante.

~n cele 3 zile de cercetare am constatat cu regret c[ Satu Mare este unul din pu\inele ora;e
`n care prostitu\ia se aY[ `n top. ~n alte ora;e “fetele” se a;eaz[ strategic la ie;ire din ora;. La noi,
prostituatele se plimb[ pe Centru.

Prostituatele din Satu Mare au o via\[ chinuit[

PAGINA 2 Interimarii nu vor fi pl[ti\i ;i pentru ministerele cedate de PSD

Vezendiul s-a remarcat în perioada istoriei
moderne ca un furnizor de personalităţi, lucru
dealtfel remarcat de noi într-un articol apărut în
preajma zilei consacrate ca sărbătoare a satului,
29 august.

Pe parcursul secolului XIX la Vezendiu, alături
de familiile Sfura, Leşian, Belme, Pop şi altele care
au dat numeroşi intelectuali români, s-a remarcat
şi familia Patachi, Vălean în traducere, cu
numeroasele ei ramuri.
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283 de copii ;i tineri au dansat joi seara `n centrul
Careiului pe celebra melodie `riller PAGINA 6

~n 1 octombrie 2009, `n cadru festiv, Palatul Copiilor
din Satu Mare a prins via\[, dup[ o vacan\[ lung[ `n care
institu\ia nu a r[sunat de glasul copiilor. Spectacolul
sus\inut de copii ;i elevi, sub atenta `ndrumare a cadrelor
didactice, a atras aplauzele publicului prezent la eveniment.
Programul artistic a fost pe placul tuturor.

La Xnele lui octombrie, `nceputul lui noiembrie, Palatul
copiilor organizeaz[ concursul interjude\ean de
informatic[ intitulat “Campionul”. ~n februarie va avea loc
concursul de interpretare la pian “Prietenii muzicii”, ajuns
la edi\ia a II-a, iar apoi concursul interjude\ean de ecologie,
concursul na\ional de informatic[, care e organizat la Satu
Mare din 2002 `ncoace ;i concursul na\ional “Prietenii
pompierilor”, pentru a patra oar[ `n organizarea
s[tm[renilor.

PAGINA 5

Iosif ;i Iuliu Patachi-V[leanu, doi
vrednici preo\i n[scu\i la Vezendiu
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Un imigrant român din New York
a devenit eroul oraşului, după ce a
salvat un copil dintr-un bloc cuprins de
Yăcări. Incidentul a avut loc miercuri,
când un bloc din cartierul în care
locuieşte românul a fost cuprins de
Yăcări. Horia Creţan n-a stat nicio clipă
pe gânduri< s-a repezit pe scara de
incendiu să-i ajute pe locatari.

"Am auzit ţipete care veneau de sus.
Când m-am uitat, nu se vedea nimic,
era prea mult fum. Şi cred că pur şi
simplu... am băgat viteză", a declarat
românul.

Românul a spart geamurile şi a
pătruns într-o cameră plină de fum,
unde zăcea un băieţel de patru ani. L-
a scos afară, ajutat şi de pompierii sosiţi
între timp la faţa locului, şi nu s-a
liniştit până n-a fost sigur că băiatul
respiră. Creţan a coborât apoi cu
copilul în braţe, având grijă să-l
protejeze de ploaia de cioburi. Copilul
este acum în spital iar medicii spun că
se va face bine. Invitat la un program
matinal de televiziune, Horia Creţan i-
a surprins pe americani cu un gest
romantic< i-a cerut mâna, în direct,
iubitei sale care, bineînţeles, a spus da.

Noi detalii despre
evolu\ia omului

Cele mai vechi fosile de hominid,
datând din urmă cu 4,4 milioane de ani
şi analizate de oamenii de ştiinţă încă
de la descoperirea lor, în Etiopia, în
1994, oferă noi detalii despre originile
şi evoluţia omului modern, potrivit
unui studiu publicat în revista Science.

Acest specimen, botezat de
comunitatea ştiinţiXcă Ardipithecus
ramidus, prezintă caracteristici
biologice datând din prima etapă a
evoluţiei umane, nemaiîntâlnite
înainte la alte fosile, au explicat
paleoantropologii şi geologii care au
realizat acest studiu.

Fosilele aparţin unei femele,
numită "Ardi", şi reprezintă cel mai
vechi schelet cunoscut până în prezent
din familia primatelor, în care au fost
incluse Homo Sapiens şi speciile strâns
înrudite cu omul, precum cimpanzeii.

Descoperirea scheletului lui Ardi
a oferit noi informaţii despre modul în
care hominizii, care înglobează
oamenii şi familia marilor primate -
precum cimpanzeii, gorilele şi
urangutanii -, ar X putut să evolueze
dintr-un strămoş comun, a explicat
Giday WoldeGabriel, de la Los Alamos
National Laboratory din New Mexico,
specialistul care a efectuat studiile de
datare geologică a sitului în care a fost
descoperit scheletul.
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Madonna, în vârstă de 51 de ani, mamă a patru copii,
a declarat că nu exclude posibilitatea de a-şi mări familia
cu încă un copil, deşi în prezent este foarte ocupată cu
creşterea celor mici şi cu actualul ei turneu mondial,
informează femaleXrst.co.uk. Întrebată dacă va deveni
mamă încă o dată, renumita cântăreaţă americană
a declarat< "Nu ştiu. Dar niciodată să nu spui
«niciodată»". Madonna are deja patru copii,
dintre care doi biologici - Lourdes, în vârstă de
12 ani, şi Rocco, în vârstă de nouă ani - şi doi
copii adoptaţi din Malawi - David şi Mercy,
ambii în vârstă de patru ani.

Madonna se g]nde;te la al cincilea copil
Amintirile din copil[rie ale interlocutorului nostru din

aceast[ s[pt[m]n[ reprezint[ `nc[ o dovad[ a faptului c[
prin responsabilitate ;i munc[ `\i po\i croi un drum `n
via\[. Iulian Burz, inspectorul ;ef al Inspectoratului
Jude\ean pentru Situa\ii de Urgen\[ nu a avut o copil[rie
"furtunoas[", marcat[ de peripe\ii ;i n[zb]tii. ~n num[rul
de azi nu vom avea un interviu cu `nt]mpl[ri
hazlii ;i poante speciXce copiilor, ci povestea
unui om care a aYat de t]n[r ce `nseamn[
munca ;i care apoi s-a dedicat trup ;i suYet
;colii ;i carierei militare.

Iulian Burz a aflat de t]n[r ce `nseamn[ munca
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Michael
Jackson,
omagiat
la Carei

Un rom]n, erou al
ora;ului New York

“Michael Jackson’s Day” (n.r. Ziua lui Michael
Jackson”) s-a dovedit a avea un real succes `n r]ndul
careienilor, ba chiar a `ntregului jude\. Rar \i-e dat
s[ vezi at]\ia iubitori ai celui supranumit regele
muzicii pop, at]\ia copii ;i tineri costuma\i aidoma
lui Michael. Timp de aproximativ patru ore, Careiul
a r[sunat de faimoasele piese “`riller”, “Billie Jean”,
“Smooth Criminal”, “Bad”, “Dirty Diana” ;i multe,
multe altele.

Conform ultimelor cercet[ri date publicit[\ii
vineri, la moartea sa, Michael Jackson era la fel de
sănătos ca orice om normal de 50 de ani. Este
constatarea oarecum surprinzătoare a raportului de
autopsie, obţinut, în exclusivitate, de agenţia
Associated Press. Avea, însă, unele afecţiuni normale
pentru cineva care are 50 de ani. Raportul notează
că Michael suferea de artrită la coloana vertebrală
şi câteva degete, iar plămânii săi prezentau inYamaţi.
Urmele injecţiilor erau, de asemenea, vizibile. Dar
niciuna dintre aceste afecţiuni nu-i punea viaţa în
pericol. Inima şi rinichii erau în stare bună, iar
greutatea era normală. Medicii au găsit, în corpul
megastarului, puternicul anestezic Propofol şi mai
multe sedative, a căror combinaţie a dus la deces.
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Luni Miercuri

Premierul Emil Boc a informat luni
coali\ia despre inten\ia de remaniere a
ministrului de Interne, Dan Nica. El a
men\ionat, pentru a explica decizia,
situa\ia proastă legată de siguran\a
cetă\eanului ;i i-a repro;at ministrului
declara\iile despre închirierile de
autobuze la preziden\iale.

Reac\iile nu au `nt]rziat s[ apar[.
Toat[ ziua s-au f[cut declara\ii ;i s-au dat
ultimatumuri. S-a luat `n calcul chiar ;i
demisia `n bloc a mini;trilor PSD din
Guvern. PSD a primit termen 24 de ore
să nominalizeze un înlocuitor. Tot 24 de
ore i-a dat ;i PSD premierului Boc s[ se
r[zg]ndeasc[. Liderii PSD ;i
reprezentan\ii organiza\iilor partidului s-
au reunit `n CEx, despre situa\ia creată.

Premierul a spus că în Programul de
guvernare se men\ionează ca sarcină
pentru ministrul Administra\iei ;i
Internelor cre;terea gradului de siguran\ă
;i protec\ie pentru cetă\eni. El a adăugat
că "din nefericire", siguran\a cetă\enilor s-
a deteriorat grav în ultima perioadă.

Pre;edintele PDL a amintit că
ministrul de Interne a făcut o aXrma\ie
potrivit căreia "cineva se pregăte;te de
fraudarea alegerilor preziden\iale prin
utilizarea turismului electoral" ;i că nu
mai există niciun fel de autocar care să Xe
disponibil pentru închiriere la data
alegerilor preziden\iale. Boc a men\ionat

că aXrma\iile lui Nica sunt grave ;i pun
sub semnul întrebării legitimitatea ;i
legalitatea scrutinului preziden\ial ;i,
având în vedere importan\a acestuia
pentru ceea ce înseamnă via\a democrati-
că din România în perioada următoare.

PSD `;i men\ine sprijinul
politic pentru Nica

Purtătorul de cuvânt al PSD, Bogdan
Niculescu Duvăz, a declarat după ;edin\a
BPN al PSD că social-democra\ii îl sus\in
;i men\in sprijinul politic pentru Dan
Nica ;i a;teaptă ca premierul Emil Boc să
revină asupra deciziei de a-l remania.

Duvăz a spus că cine î;i asumă un
asemenea gest unilateral, de a schimba
un ministru, înseamnă că a încălcat
protocolul de colaborare pentru Guvern
;i î;i asumă toate consecin\ele. “Emil Boc
are 24 de ore să revină asupra deciziei”, a
mai spus Duvăz.

Întâlniri PDL-UDMR
;i PSD-PNL

Liderii PDL Emil Boc, Adriean
Videanu ;i Radu Berceanu ;i pre;edintele
UDMR Marko Bela s-au întâlnit, luni
după-amiază, tot luni având loc discu\ii
;i între social-democra\i ;i liberali. O
posibilă temă de discu\ie a întâlnirii PDL-
UDMR ar X colaborarea, Xe în Executiv,
Xe pentru sus\inerea în Parlament a unui
Guvern minoritar, în cazul în care PSD ar
decide retragerea de la guvernare, în semn
de protest fa\ă de decizia premierului Boc
de revocare din func\ie a ministrului de
Interne. Pe de altă parte, discu\iile PSD-
PNL au vizat colaborarea în Parlament, în
condi\iile în care, unii lideri social-
democra\i, au evocat, încă de duminică
seară, posibilitatea retragerii de la
Guvernare ;i a ini\ierii unei mo\iuni de
cenzură alături de liberali. ~nsă, liderul
PNL Crin Antonescu a declarat că liberalii
nu sus\in o mo\iune de cenzură a PSD.

Mar\i

Pre;edintele Traian Băsescu i-a invitat
mar\i, la Palatul Cotroceni, începând cu
ora 14.15, pe pre;edin\ii celor două partide
politice aYate la guvernare - Emil Boc ;i
Mircea Geoană - pentru a discuta despre
situa\ia din coali\ie.

Invita\ia a fost f[cut[ după ce
premierul Emil Boc a anun\at că a
transmis la Cotroceni propunerile de
revocare a ministrului Dan Nica ;i de
numire ca interimar la MAI a lui Vasile
Blaga. Ini\ial, Geoan[ a declarat c[ nu va
merge la Cotroceni, dar s-a r[zg]ndit.

Băsescu le-a spus liderilor PDL ;i PSD
că neîncrederea partidelor cu privire la
capacitatea MAI de a organiza alegerile
preziden\iale se transferă popula\iei, a
cerut o întâlnire cât mai repede a coali\iei
;i a propus numirea unui ministru
independent sau din opozi\ie la Interne.

"Ori să cadă de acord asupra unei
persoane care este neutră din punct de
vedere politic pentru a X desemnată în
func\ia de ministru de Interne,(..) ori -
mai există o solu\ie care eu cred că poate
închide gura celor două partide sau poate
limita capacitatea propagandistică a

politicienilor care cred că MAI poate X
utilizat ca instrument în câ;tigarea sau
pierderea alegerilor preziden\iale - ;i asta
poate X desemnarea unui ministru care să
provină din opozi\ie", a propus ;eful
statului, arătând că ambele măsuri reclamă
o hotărâre a Parlamentului, pentru că în
vederea respectării protocolului ar trebui
ca func\ia de vicepremier să revin[ PSD.

Pre;edintele le-a cerut celor două
partide să nu suprapună o criză politică pe
o criză economică, precizând în acela;i
timp că, în calitate de fost pre;edinte al
unui partid, în\elege presiunea la care atât
Emil Boc, cât ;i Mircea Geoană sunt supu;i
din partea organiza\iilor din teritori
u "atunci când este vorba de orgolii".

"Eu cred că sunt la stadiul în care ;eXi
celor două partide trebuie să stăpânească
orgoliile partidelor în favoarea unei solu\ii
care să nu împingă România într-o criză
politică, pornită de la un act constitu\ional
al premierului", a pledat Băsescu,
subliniind totu;i că, atunci când premierul
nu mai dore;te un ministru în echipă, "este
clar că remanierea trebuie să aibă loc".

"Nu mă grăbesc însă, prefer să las cele

două partide să găsească solu\ii, cu atât
mai mult cu cât propunerea de preluare a
portofoliului pe care a făcut-o premierul
cu interimatul de la MAI este una care
poate accentua neîncrederea între cele
două partide", a completat pre;edintele.

Mini;trii PSD stau cu
demisiile `n buzunar

Pre;edintele PSD, Mircea Geoană, a
declarat mar\i, după întâlnirea cu Traian
Băsescu, că pre;edintele inten\ionează să-
l revoce pe Dan Nica, a reaXrmat inten\ia
PSD de a se retrage din Guvern, ;i l-a
acuzat pe ;eful statului că a mimat
medierea. Geoan[ a men\ionat c[ mini;trii
PSD stau cu demisiile `n buzunar, iar cei
pleca\i `n str[in[tate ;i-au l[sat demisiile
la cabinetul s[u. "Este de-a dreptul ipocrită,
ideea de a găsi o solu\ie de ministru
independent la MAI. Propunerea este
evident o solu\ie care încearcă să mimeze
dialogul", a declarat Geoană. Liderul PSD
a precizat că i-a propus lui Băsescu un
Guvern condus de un premier
independent.

Decizia lui Mircea Geoană ;i a
reprezentan\ilor PSD de a refuza dialogul
cu PDL în cadrul Coali\iei este de natură
să genereze o criză politică pe care PSD
trebuie să ;i-o asume, democrat-liberalii
regretând că orgoliul a învins ra\iunea la
PSD, a declarat miercuri prim-
vicepre;edintele PDL Adriean Videanu.
El a arătat că premierul Emil Boc a
convocat reuniunea Coali\iei în baza
Protocolului de colaborare, dar că, din
păcate, liderul PSD Mircea Geoană ;i
ceilal\i reprezentan\i ai social-
democra\ilor au refuzat "nejustiXcat" să
participe la această ;edin\ă.

"Decizia lui Mircea Geoană ;i a PSD
de a refuza dialogul este de natură să
genereze o criză politică, pe care PSD
trebuie să ;i-o asume public. PDL regretă
că la PSD orgoliul a învins ra\iunea", a
spus Videanu.

De partea cealalt[, liderul PSD Adrian
Năstase a declarat că nu este posibil un
dialog cu PDL, care a încălcat protocolul
coali\iei, men\ionând că este nevoie ca

premierul, despre care a spus că ar trebui
"luat de ciuf " de către ;eful statului, să
revină aspura propunerii de revocare a
social - democratului Dan Nica.

Vicepremierul Dan Nica a declarat
că face un apel către pre;edintele Traian
Băsescu să clariXce situa\ia din coali\ie,
ori respinge cererea de revocare, ori
pemierul Emil Boc să retragă solicitarea de
a-l revoca din func\ie, pentru ca situa\ia să
revină la normalitate. De;i au refuzat
dialogul `n coali\ie, mini;trii PSD au
participat la ;edin\a de guvern. La Xnalul
reuniunii, premierul Emil Boc i-a întrebat
pe mini;trii social-democra\i ce vor face
în cazul în care pre;edintele Traian
Băsescu va semna decretul de revocare a
lui Dan Nica, iar ace;tia au răspuns că î;i
vor înainta demisiile, potrivit deciziei luate
în PSD. Potrivit unor surse ministeriale,
premierul a avut un ton "prietenos". "A
avut un ton chiar prietenos. Mini;trii PSD
au răspuns că î;i vor depune demisiile, a;a
cum s-a decis în cadrul partidului", au
declarat sursele citate.

Joi

Vineri

Premierul Emil Boc a anun\at, vineri
diminea\ă, că to\i secretarii de stat ai PSD
au fost demi;i ;i că la Xecare minister vor
rămâne cel mult doi secretari de stat.

"To\i secretarii de stat de la toate
ministerele au fot demi;i, de la PSD, ;i nu
vom proceda decât la o înlocuire
punctuală acolo unde va X nevoie, pentru
că dorim să facem o economie
substan\ială ;i de resurse Xnanciare prin
demiterea secretarilor de stat ;i a
cabinetelor aferente. Aici la Ministerul
Educa\iei, sunt trei secretari de stat de la
PSD ;i principiul pe care îl voi discuta cu
colegii mei este să păstrăm câte unul,
maxim doi secretari de stat de stat în total
la Xecare minister, realizând pe această

cale o reducere substan\ială de fonduri",
a spus Boc. Premierul s-a întâlnit, vineri
diminea\a, la sediul Ministerului
Educa\iei, cu fostul ministru de resort
Ecaterina Andronescu, pentru a prelua
noile atribu\ii.

Boc a demis ;i întreaga conducere a
Autorită\ii pentru ValoriXcarea Activelor
Statului (AVAS). Printr-o serie de decizii,
;eful Guvernului a decis ca Mircea
Ursache (pre;edinte), Andi Petri;or Gaiu,
Ion Mînzînă ;i Bogdan Cristian
Georgescu (vicepre;edin\i) să Xe elibera\i
din func\ie, iar vicepre;edintele Mircea
Ioan Pavelescu, care este ;i vicepre;edinte
PDL, să exercite atribu\iile de pre;edinte
al institu\iei.

S]mb[t[

Mini;trii interimari nu vor X plăti\i
;i pentru activitatea prestată suplimentar,
la ministerele cedate de PSD, ci vor X
remunera\i în continuare cu acelea;i
indemniza\ii, a declarat premierul Emil
Boc. "Mini;trii interimari nu vor primi
niciun leu în plus, rămân cu cât au acum,
nimic în plus", a spus Boc, răspunzând
unei întrebări a presei pe această temă.

Vor munci far[ s[ ia bani `n plus<
Emil Boc (prim-ministru) la Educa\ie>
Cătălin Predoiu (ministru de Justi\ie) la
Externe> Adriean Videanu (ministru al
Economiei) la Sănătate> Radu Berceanu
(ministru al Transporturilor) la
Agricultur[> Gheorghe Pogea (ministru
de Finan\e) la Munc[> Gabriel Sandu

(ministru al Comunica\iilor) la IMM>
Lumini\a Plăcintă (ministru pentru
Tineret ;i Sport) la Rela\ia cu
Parlamentul> Elena Udrea (ministrul
Turismului) la Mediu. Vasile Blaga
(ministrul Dezvolt[rii) a fost numit prin
decret preziden\ial la ;eXa MAI ;i
vicepremier.

"Vom restrânge în continuare
cheltuielile bugetare. Acum, odată cu
plecarea PSD de la guvernare, mai avem
o ocazie suplimentară să mai reducem
din costurile legate de func\ionarea
cabinetelor demnitarilor, a secretarilor
de stat, astfel încât administra\ia să
devină una func\ională, în respect pentru
interesele cetă\eanului", a spus Boc.

PSD nu a mers la sedin\a coali\iei

B[sescu nu a semnat remanierea lui Nica

To\i secretarii de stat ai PSD au fost
demi;i

Interimarii nu vor fi pl[ti\i ;i pentru
munca de la ministerele cedate de PSD

Pre;edintele Traian Băsescu a semnat
joi decretul de revocare a lui Dan Nica ;i
cel de numire a lui Vasile Blaga ca
interimar în func\ia de vicepremier ;i
ministru de Interne.

La scurt timp dup[ ce s-a anun\at
oXcial revocarea lui Dan Nica, mini;trii
social - democra\i au avut o scurt[ ;edin\[
cu pre;edintele partidului, Mircea
Geoan[. Acesta a anun\at c[< "Întreg
grupul ministerial al PSD este în măsură
să-;i anun\e demisia", `n semn de
solidaritate cu vicepremierul Dan Nica.
Astfel, Cabinetul Boc s-a `njum[t[\it ;i
PSD a trecut `n opozi\ie.

Pedeli;tii spun că începând de joi
sunt 15 zile în care mini;trii PSD vor
părăsi efectiv posturile, iar după acest
interval, PDL va propune pentru 45 de
zile interimari pentru posturile ce au
apar\inut PSD. O problemă pe care cei de
la PDL nu au rezolvat-o încă este ce se va
întâmpla după cele 60 de zile de
"provizorat", în condi\iile în care
mandatele interimarilor ar expira chiar
înaintea celui de-al doilea tur al
preziden\ialelor, adică pe 29 noiembrie.

PDL s-a gr[bit s[-;i `mpart[
portofoliile care au apar\inut PSD. Joi
sear[, premierul Boc a anun\at ce
minister va conduce interimar Xecare
ministru PDL. A avut loc ;i prima ;edin\[
de guvern f[r[ PSD, care s-a `ncheiat cu

anun\ul schimb[rii prefec\ilor ;i
subprefec\ilor sus\inu\i de social -
democra\i. PDL este gata s[ guverneze
singur ;i caut[ sprijin pentru un guvern
minoritar.

PSD ia `n serios trecerea `n opozi\ie
;i face planuri anti - PDL. Dup[ demisia
din guvern, dac[ PSD nu va reu;i să aducă
noul cabinet în fa\a Parlamentului pentru
a-l debarca prin vot de blam, social-
democra\ii iau în calcul varianta
depunerii unei mo\iuni proprii de
cenzură sau sus\inerii unui demers
similar al PNL, sus\in surse social-
democrate.

Această variantă de atac a fost
analizată joi, ;i în cadrul ;edin\ei avute de
liderii PSD cu mini;trii social-democra\i
în biroul lui Mircea Geoană, decizia Xind
amânată până după ce premierul Emil
Boc va prezenta formula de guvernare
pentru care va opta, sus\in surse social-
democrate. În paralel, vor X ini\iate
discu\ii cu liberalii pentru sondarea
inten\iilor acestui partid. O altă cale de a
atac parlamentară o va constitui venirea
cu solicitări de înXin\are a unor noi
comisii parlamentare de anchetă pentru
al\i demnitari PDL, precum ministrul
Transporturilor, Radu Berceanu, într-o
tentativă de erodare a imaginii ;i
credibilită\ii democrat-liberalilor răma;i
la guvernare, mai sus\in sursele citate.

Guvernul Boc s-a `njum[t[\it.
PSD trece `n opozi\ie

Premierul Boc l-a demis pe vicepremierul Nica
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La burs[ se fac tranzac\ii cu
valori mobiliare sau cu m[rfuri

Termenul de “burs[“ desem-
nează o instituţie cu putere de
autoreglementare, speciCcă
economiei de piaţă liberă ca
formă organizată de schimb
pentru mărfuri şi valori. În
esenţă, noţiunea indică locul de
întâlnire a negustorilor şi
oamenilor de afaceri, în sensul
unui spaţiu de concentrare a
cererii şi ofertei.

Pornind de la limbajul comun,
denumirea de bursă reprezintă o
alocaţie, iar din punct de vedere
etimologic această denumire provine
din grecescul “bursa” semniXcând
săculeţ cu bani.

Primii bani cu dob]nd[
s-au dat `n Mesopotamia

Din punct de vedere economic,
bursa reprezintă o piaţă unde au loc
tranzacţii bursiere după o anumită
procedură reglementată. Schimburile,
tranzacţiile se cunosc din cele mai
vechi timpuri şi se efectuau, la început,
sub formă de troc. Ulterior, regele
Lidiei din Asia Mică a înlocuit trocul
tradiţional printr-un schimb de
mărfuri contra unor piese din argint şi
aur.

Astfel “Legea română asupra
burselor” din 1929 - “Legea Madgearu”
- se arată că „bursele sunt instituţii
publice create în scopul de a reuni pe
comercianţi, industriaşi, producători,
armatori şi asigurători în vederea
negocierii valorilor publice şi private,
monedelor, devizelor, mărfurilor,
productelor, închirierii vaselor şi
acoperirii riscurilor de tot felul” .

Prin urmare bursa este o piaţă, care
se particularizează prin obiectul
tranzacţiilor şi modul de organizare şi
funcţionare.

În domeniul dreptului se apreciază
că bursele sunt instituţii unde se
negociază (se vând şi se cumpără)
valori mobiliare sau mărfuri, după o
procedură anumită şi numai de către
anumiţi intermediari, sub supra-
vegherea autorităţilor.

Formarea şi aXrmarea bursei
exprimă însăşi deXnirea relaţiilor de
schimb, a pieţei ca structură de bază a
economiei de piaţă moderne. Odată
cu consacrarea bursei, relaţiile de
schimb ajung la deplină extindere şi
maturizare, primind rolul central în
reglarea mecanismului de piaţă.

În Mesopotamia apare pentru
prima dată sistemul de împrumut cu
dobândă, la care apelau cei ce doreau
să dezvolte o activitate comercială.
Câteva secole mai târziu, în Roma
antică, apare categoria de “publicani”
reprezentând comercianţii abilitaţi de
către Senat ce aveau exclusivitate în
colectarea impozitelor, aprovizionarea
armatei, etc. Aceştia întemeiau
societăţi în comandită pe acţiuni
numite societăţi “publicanorum”, iar
acţiunile acestor societăţi se negociau
în bazilici construite special în acest
scop. Cei ce se ocupau de vânzarea
acestor acţiuni se numeau argentari.

La aproximativ 1000 de ani după
prăbuşirea Imperiului Roman, această
activitate de schimb apare la genovezi
şi la armatorii şi comercianţii veneţieni
care, pe durata unei călătorii,
constituiau societăţi pe acţiuni ce se
dizolvau la sfârşit prin separarea
părţilor cu care Xecare a contribuit.

~n Fran\a termenul provine
de la familia “Van der
Boursen”

Începând cu secolul XIV, în Franţa,
printr-o ordonanţă a lui Filip cel
Frumos este dată prima reglementare
cu privire la schimbul organizat într-
un anumit loc bine stabilit, schimbul
realizându-se prin negocieri pe Podul
cel Mare.
Tot în secolul 14, la Brouge negustorii
veniţi din îndepărtatele Indii îşi
negociau mărfurile într-un han la
familia Van der Boursen care avea pe
frontispiciu 3 săculeţi, de unde şi
denumirea de “bursă”.

În 1771, în timpul Mariei Tereza,
este dată prima reglementare în
materie de burse, cu referire la bursele
de valori. În continuare, dezvoltarea
activităţii economice a determinat
apariţia în 1792 a primei burse în
America la New York unde se
negociau acţiuni ce se derulau sub un
platan în faţa unei clădiri din Wall
Street. În mai 1792 se semnează
documentul “Barter Wood
Agreement”. În 1848 apare Bursa de la
Chicago la intersecţia celor două mari
drumuri ce întretăiau America.

Tranzacţiile bursiere se fac cu
simboluri ce simbolizează o anumită
mafă, iar unitatea de măsură este
contractul.

Comerţul cu bunuri viitoare – se
dezvoltă ca urmare a diferenţei de timp
datorată transportului sau sezonalităţii
producţiei în raport cu consumul.

Existenţa bursei este condiţionată
de existenţa pieţei, ca atare, guvernată
de cerinţele de concurenţă liberă.
Această concurenţă apare numai dacă
piaţa permite manifestarea unei oferte

suXcient de largi ca volum şi structură,
iar cererea să Xe solvabilă şi purtătoare
de lichidităţi. Din confruntarea cererii
cu oferta se formează cotaţiile bursiere,
raport care trebuie să se manifeste liber,
neviciat şi care devine informaţie
primară în lumea afacerilor.

În bursă se tranzacţionează mărfuri
cu un anumit speciXc sau valori
mobiliare care trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii< *să Xe fungibile,
adică uşor de schimbat (mărfurile în
vrac - orz, ovăz)> *să Xe uşor
standardizabile.

Marile burse de valori
din lume

Ast[zi, cele mai mari burse de
valori sunt New York Exchange (circa
3.000 de societ[\i cotate) ;i London
Stock Exchange (circa 2.900 de
societati cotate). Primele 24 de burse
din lume, incluz]ndu-le pe l]ng[ cele
men\ionate anterior, sunt cele din
Paris, Milano, Frankfurt, Amsterdam,
Bruxelles, Sydney, Madrid, Lisabona,
Viena, Singapore, Berlin, Buenos
Aires, Stockholm, care coteaz[ peste
1.000 din cele mai mari societ[\i din
lume.

Bursele de m[rfuri se `mpart pe
domenii de activitate. Metale< *Londra
– “London Metallic Exchange” (cupru
raXnat, cositor, plumb, zinc, aluminiu,
nichel, argint)> *New York –
“Commodities Exchange” – COMEX
(cupru, plumb, zinc, argint, mercur)>
*Phenan (cositor)> Cereale< *Chicago
– “Chicago Board of Trade” (grâu,
porumb, ovăz)> *Londra – “Asociaţia
de Comerţ pentru cereale şi furaje” –
GAFTA> *Bangkok ;i Kuala Lumpur
(15 sortimente de cauciuc natural)> ;i

Bursa din Hamburg `n anul 1890

Cei mai boga\i
americani au pierdut
300 miliarde $ în 2009

Cei mai boga\i americani au devenit
mai săraci cu 300 miliarde dolari în
acest an. Averea celor 400 de persoane
a ajuns în 2009 la 1.270 miliarde dolari,
de la 1.570 miliarde dolari în 2008.
Primii zece americani din acest
clasament au pierdut în total 39,2
miliarde dolari, mai arată Forbes, într-
un comunicat.

Bursele volatile, căderea pie\ei
imobiliare, escrocheriile ;i divor\urile
stau la baza “sărăcirii” a 314 miliardari
;i au dus la dispari\ia a 32 de pe lista
celor mai boga\i americani.

Numărul doi din clasament, omul
de afaceri ;i investitorul Warren BuZett
a pierdut 10 miliarde dolari, iar averea
sa este evaluată acum la 40 miliarde
dolari. Vedeta de televiziune Oprah
Winfrey se clasează pe locul 14, iar
averea acesteia s-a mic;orat cu 400
milioane dolari. Primarul New York-
ului, Michael Bloomberg, care va
candida în noiembrie pentru al treilea
mandat, a pierdut 2,5 miliarde dolari ;i
se aYă pe pozi\ia a opta cu o avere
estimată la 17,5 miliarde dolari.

Printre cei 28 de nou-intra\i în
clasamentul celor mai boga\i americani
se numără ;i un client al escrocului
Bernard MadoZ, investitorul JeZry
Picower - aYat pe 371 pe această listă,
care este în prezent supravegheat de
lichidatorul judiciar Irving Picard,
însărcinat cu colectarea fondurilor
pentru a indemniza milioanele de
victime ale lui MadoZ.

Potrivit lui Picard, JeZry Picower
Xgurează printre investitorii care au
primit mai mul\i bani decât au investit,
ceea ce nu face din el o victimă, ci un
beneXciar al escrocheriei, împotriva
căruia lichidatorul vizează deschiderea
unei plângeri.

Bill Gates r[m]ne pe
locul I `n topul Forbes

Bill Gates s-a men\inut pe prima
pozi\ie în topul Forbes al celor mai boga\i
400 de americani în 2009, pentru al 16-
lea an consecutiv, însă valoarea însumată
a averii acestora a scăzut cu 300 de
miliarde de dolari în ultimele 12 luni, la
1.270 miliarde de dolari.

În poXda scăderii averii cu ;apte
miliarde de dolari în ultimul an,
fondatorul Microso_ se men\ine pe
primul loc al clasamentului cu o avere de
50 de miliarde de dolari.

Declinul pie\elor de capital ;i al
sectorului imobiliar, împreună cu
divor\urile ;i fraudele au condus la
scăderea averii americanilor foarte boga\i
pentru a cincea oară în ultimii 27 de ani,
potrivit Forbes. Astfel, 314 membri din
Top 400 au în 2009 averi mai mici ca în
2008, în timp ce numai 32 au înregistrat
o cre;tere.

Miliardarul Warren BuZet,
ocupantul locului al doilea, a suferit cea
mai mare scădere, de zece miliarde de
dolari, după ce ac\iunile companiei sale
de investi\ii, Berkshire Hathaway, au
înregistrat un declin de 20% în ultimele
12 luni. Averea lui BuZet totalizează în
prezent 40 de miliarde de dolari.

În top zece al americanilor boga\i
urmează fondatorul Oracle, Larry Ellison
(cu 27 de miliarde de dolari), Christy
Walton (21,5 miliarde de dolari),
mo;tenitoarea grupului de retail Wal-
Mart, Jim C. Walton (19,6 miliarde de
dolari), Alice Walton (19,3 miliarde de
dolari), S. Robson Walton (19 miliarde
de dolari), magnatul media Michael
Bloomberg (17,5 miliarde de dolari),
respectiv Charles ;i David Koch (16
miliarde de dolari Xecare), cu afaceri în
domeniul energetic.
Averile cumulate ale celor mai boga\i
zece americani au scăzut cu 14% în
ultimele 12 luni, la 39,2 miliarde de
dolari.

BVB `mpline;te
127 de ani

~n data de 1 decembrie 1882 are loc
deschiderea oXcială a Bursei de Valori
Bucureşti (BVB). De-a lungul timpului
bursa a fost afectată de evenimentele
social-politice.

Activitatea BVB este întreruptă
începând cu anul 1941, timp de 5
decenii rămânând închisă.

În anul 1995 are loc reînXinţarea
Bursei, prima tranzacţie având loc `n
20 noiembrie 1995. De atunci ea se
aYă într-o dezvoltare continuă. BVB
este organizat[ ca societate pe ac\iuni
iar `n anul 2005 ea absoarbe Bursa
Electronică RASDAQ.

~n 14 Februarie 2008, la bursă se
listează prima companie inter-
naţională< Erste Bank.

Ultimul eveniment notabil la BVB
a fost organizarea miercuri, 30
septembrie, a “Zilei por\ilor deschise”.
“BVB organizează din două în două
săptămâni asemenea evenimente, cu
scopul de a promova avantajele
investiţiei la bursă, de a atrage cât mai
mulţi potenţiali investitori şi de a-i
familiariza cu mecanismele bursiere,
cu implicaţiile investiţiei pe piaţa de
capital, cu semniXcaţia indicatorilor
bursieri. Cei care vor dori să-şi
aprofundeze cunoştinţele, se vor putea
înscrie ulterior la seminariile de
iniţiere sau de perfecţionare organizate
de Asociaţia Brokerilor. Sediul BVB
ar putea deveni, prin această iniţiativă,
unul din punctele de atracţie turistică
pe harta economico-Xnanciară a
Bucu-reştiului”, se spune `n invita\ia
conducerii bursei la acest eveniment.

Mihai G.
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Iulian Burz
a aflat de t]n[r
ce `nseamn[
munca

Amintirile din copil[rie ale
interlocutorului nostru din
aceast[ s[pt[m]n[ reprezint[
`nc[ o dovad[ a faptului c[ prin
responsabilitate ;i munc[ `\i po\i
croi un drum `n via\[. Iulian
Burz, inspectorul ;ef al Inspec-
toratului Jude\ean pentru Situa\ii
de Urgen\[ nu a avut o copil[rie
“furtunoas[“, marcat[ de peri-
pe\ii ;i n[zb]tii.

~n num[rul de azi nu vom avea un
interviu cu `nt]mpl[ri hazlii ;i poante
speciXce copiilor, ci povestea unui om
care a aYat de t]n[r ce `nseamn[ munca
;i care apoi s-a dedicat trup ;i suYet ;colii
;i carierei militare.

- C]nd ;i unde v-a\i n[scut?
- Sunt originar din localitatea Vidra,

jude\ul Alba. M-am n[scut `n data de 18
octombrie 1957. ~n aceast[ localitate am
copil[rit ;i am crescut, p]n[ `n jurul
v]rstei de 18 ani, c]nd familia mea s-a
mutat `n localitatea Livada, din jude\ul
Arad, datorit[ faptului c[ pe Arie; a
`nceput construc\ia unei hidrocentrale.
Locuin\a noastr[ intra `n zona de
nesiguran\[, a;a c[ p[rin\ii mei au decis
s[ ne mut[m `n Arad.

- Ave\i fra\i sau surori?
- Da, am dou[ surori mai mici dec]t

mine, una mai mic[ cu doi ani ;i una cu
trei ani.

- :coala ;i liceul unde
le-a\i urmat?

- Primele opt clase le-am f[cut `n
Vidra, apoi am urmat cursurile Liceului
Industrial de Construc\ii din Alba Iulia.
De ce am optat pentru acest liceu? ~n
zon[ erau doar trei licee. Unul cu proXl
teoretic, pe care nu `l agream, un liceu
pedagogic, care nu mi se p[rea c[ `mi
ofer[ vreo perspectiv[ `n via\[ ;i cel
industrial de construc\ii, pe care am ales
s[ `l urmez.

- Ce v-a r[mas `ntip[rit
`n memorie din perioada
copil[riei?

- Am avut o copil[rie foarte
frumoas[. Am avut norocul s[ m[ nasc
`n locuri de o frumuse\e deosebit[.
Mun\ii Apuseni `\i confer[ o dezvoltare
incredibil[ ;i inedit[. Am crescut `n
gospod[rie, `ngrijind animale,
preg[tindu-le hrana. ~mi amintesc
cositul de diminea\[, nu cu foarte mult[
pl[cere, recunosc. Spun acest lucru
deoarece, c]nd venea vremea cositului
tat[l meu m[ trezea la trei diminea\a ;i
plecam sus pe deal cu noaptea `n cap,
pentru c[ el la ora opt trebuia s[ Xe la
serviciu, Xind diriginte de po;t[. Eu
r[m]neam acas[ ;i aveam grij[ de
gospod[rie. Toate acestea se `nt]mplau

`n vacan\a de var[, c]nd nu mergeam la
;coal[.

- Spune\i-ne c]teva lucruri
de care v[ aminti\i cu pl[cere.

- ~mi pl[cea mult s[ ajut la culesul
fructelor, prune, mere, pere. ~mi
amintesc cu drag Arie;ul, cu bunele ;i cu
relele lui. Mergeam adesea la pescuit,
care era una dintre pasiunile mele.
F[ceam plimb[ri, excursii. Am avut
noroc s[ am profesori foarte devota\i
nou[, elevilor ;i `mpreun[ cu ei am
vizitat cam tot ce se putea `n zon[. Pe
l]ng[ faptul c[ am fost supraveghea\i
`ndeaproape de `nv[\[torii no;tri, a; vrea
s[ le mul\umesc, dac[ se mai poate,
pentru c[ mul\i dintre ei au murit, pentru
modul `n care ne-au preg[tit pentru
via\[.

- Ce fel de copil a\i fost?
- Am fost un copil pu\in ciudat, a;

putea spune. Fiind zodia balan\[, de
multe ori `mbrac dou[ tr[s[turi.
Caracteristica mea deXnitorie a fost ;i
este, cu siguran\[, responsabilitatea.
Fiind cel mai mare copil din familie, de
multe ori a trebuit s[ am grij[ de surorile
mele. Uneori `mp[r\eam ziarele prin
comun[. Cel mai pl[cut moment era
atunci c]nd duceam pensiile, pentru c[
`mi r[m]nea ;i mie ceva de o bomboan[
sau de un biscuite.

- Oric]t de cuminte
ar C, orice copil mai face
;i n[zb]tii. Ne povesti\i
;i dumneavoastr[ una?

- Da, ave\i dreptate. Eu `mi amintesc
c[ o dat[, `n joaca noastr[ de copii era s[
d[m foc mai multor gospod[rii din sat.
~n data de 23 aprilie la noi `n zon[ era
obiceiul s[ se cure\e resturile vegetale. Ce
ne-am g]ndit noi? S[ d[m o m]n[ de
ajutor, dar ca s[ p[rem mai de;tep\i am
dus un cauciuc uzat de ma;in[ sus pe
deal, l-am umplut cu paie, am turnat
petrol ;i i-am dat foc. La un moment dat
`ns[, focul a luat-o spre gospod[ria unui
vecin. Norocul nostru a fost c[ `nainte cu
c]\iva metri ;i-a schimbat direc\ia ;i a
aprins un boschet, evit]nd astfel
gospod[ria plin[ cu f]n a vecinului.
Poate atunci am `ncercat s[ m[ corijez
;i s[ m[ formez ca pompier.

- La ce meserii visa\i?
- Nu prea am visat la vreo meserie

anume. Am f[cut de toate. Am `nceput,
dup[ cum spuneam, cu micile treburi
gospod[re;ti. Visam `n limita `n care `mi
permitea viitorul, motiv pentru care
spun c[ am fost un copil responsabil.
Puteam s[ urmez liceul teoretic, dar nu
aveam perspectiva viitoarei mele evolu\ii.
Dac[ a; X ajuns profesor, ;tiam c[ trebuie
s[ alerg pe dealuri, deoarece `n zon[
localit[\ile erau destul de r[sXrate. Iarna,
duc]nd ziarele prin localit[\i m-am

`nt]lnit ;i cu lupi, a;a c[ aceste pericole
m-au f[cut s[ exclud varianta acestei
meserii. De altfel, mereu am avut o
`nclina\ie c[tre partea tehnic[, motiv
pentru care am ;i ales Liceul de
Construc\ii.

- Cum a fost via\a
de liceean?

- ~n cei cinci ani de liceu m-am
confruntat cu foarte multe lucruri grele,
dar ;i frumoase. Liceul Industrial era un
fel de `nalt[ ;coal[ de meserii. Acolo am
`nv[\at s[ sudez, s[ lucrez cu aparatele de
Xletat, cu micile scule, `ncep]nd cu
bonfaierul. ~ncep]nd cu anul doi lucram
deja singur, la construc\ii de blocuri.
Tr[geam conductele de gaz, de ap[, de
canalizare, iar la sf]r;itul Xec[rei zile de
lucru eram recompensat cu 50-100 de
lei, bani care erau destul de mul\i pe
vremea aceea.

- V[ aminti\i primul lucru
pe care vi l-a\i cump[rat
din banii c];tiga\i
de dumneavoastr[?

- Nu `mi amintesc s[ `mi X luat
lucruri importante. Biciclet[ mi-a luat
tata, primul ceas l-am primit `n 1968 de
la mama, deci nu aveam nevoie de ceva
anume, de ceva special. Mi-am cump[rat
m[run\i;uri ;i le-am dat bani ;i surorilor
mele.

- A\i locuit `n internat
`n timpul liceului?

- Da ;i pot s[ spun c[ a fost o
perioad[ extrem de dur[ pentru mine.
Dup[ 14 ani petrecu\i `n gospod[rie, `n
libertate, mi-a fost greu. ~n primul
planton pe care l-am f[cut `n internat s-
a furat o pereche de pantoX ;i a trebuit
s[ scot din buzunar 80 de lei ca s[ `i
pl[tesc. Eram c]teva sute de copii `ntr-o
cl[dire, eram p[zi\i ;i ie;eam `n ora; doar
la sf]r;itul s[pt[m]nii. Aveam patru serii
la servitul mesei, mergeam `n coloan[
spre s[lile de studiu. Pot s[ spun c[ a fost
o ini\iere pentru via\a din armat[.

Mi-a pl[cut foarte mult Alba-Iulia,
ora; istoric cu numeroase locuri
deosebite. BeneXciam la acces `n s[lile de
spectacole, de fapt, mergeam obligatoriu
la activit[\ile culturale. Cu mare pl[cere
`mi amintesc c[ am c]ntat doi ani `n
fanfara liceului. Am `nceput cu alton,
am trecut la trompet[, iar pe c]nd s[ trec
la taragot, care a fost patima mea, a murit
profesorul de muzic[ ;i fanfara s-a
dezintegrat. Timp liber nu prea exista,
dec]t la sf]r;itul s[pt[m]nii. S]mb[ta
dup[ masa aveam de `ntocmit proiecte,
care ne r[peau foarte mult timp.
Mergeam apoi la discotec[, ceaiuri
dansante de fapt, nu v[ imagina\i c[ erau
ca discotecile de azi. Acolo ne `nt]lneam
cu alt[ clas[, de fete, de la Liceul
Economic. Nu era b[utur[, dec]t suc,
ap[ mineral[ ;i muzica de pe vremea

respectiv[ - Phoenix ;i Savoy. Nu se
stingeau becurile, nu era lumin[ difuz[,
profesorii ne supravegheau, dansam,
povesteam iar la ora 20 ne `ncolonam ;i
plecam c[tre internat.

- A\i cunoscut vreo mare
dragoste `n tinere\e?

- Nu ;i chiar nu ;tiu de ce. De fapt,
Xind `nchis `n internat ;i mai ales Xind
con;tient de faptul c[ trebuia s[ `mi
men\in bursa, nu aveam eu timp de
prietene. La noi `n clas[ erau zece burse,
din care patru erau pentru copiii ai c[ror
p[rin\i aveau TBC, a;a c[ trebuia s[ m[
clasez printre primii ;ase. Cinci ani am
avut `n permanen\[ burs[, pentru c[
altfel nu se putea. Erau ;i surorile mele,
tat[l meu avea un salariu de 1.200 de lei,
iar dac[ nu aveam burs[ trebuia s[
pl[tesc 500 de lei pentru internat, ceea
ce era imposibil pentru familia mea.
Acas[ mergeam o dat[ pe lun[, de
s]mb[ta seara p]n[ duminica. Probabil
din aceste motive nu am avut timp
pentru o prieten[. Oricum, eu am crescut
`ntr-o familie plin[ cu femei - mama,
bunica ;i cele dou[ surori. ~mi este foarte
u;or s[ comunic cu sexul feminin, nu
am avut niciodat[ re\inere `n a discuta
cu o femeie. Au fost simpatii, dar nu am
fost orbit de dragoste, iar o rela\ie
serioas[ am avut doar `n anul trei de
;coal[ militar[.

- Care a fost urm[torul pas
dup[ terminarea liceului?

- Pe vremea aceea trebuia s[ mergi
`n armat[, un an ;i patru luni. Cum eram
s[tul de construc\ii, deoarece deja aveam
foarte mult de lucru ;i pe deasupra
munceam ;i singur, am zis c[ locul meu
nu este pe ;antier. Avem 60 ;i ceva de
kilograme ;i trebuia s[ duc `n spate \evi
de 40-50 de kilograme. Nu fuga de
munc[ m-a determinat s[ aleg alt drum.
:i apropo de munc[, `mi amintesc c[ mi-
a citit tata o carte, pe c]nd eram prin
clasa a treia. A deschis-o ;i mi-a zis< “Hai
s[ vedem ce ne spune nou[ viitorul”. Mi-
a spus atunci< “Tu e;ti predestinat pentru
munc[“ ;i am `ntrebat “Tata, ce
`nseamn[ predestinat?” , iar r[spunsul
s[u a fost “~n momentul `n care vei
`n\elege ce `nseamn[ acest cuv]nt vei
pricepe ;i ce te a;teapt[ `n via\[“. :i `ntr-
adev[r a;a a fost ;i a;a ;i este. Le aveam
pe surorile mele, a;a c[ trebuia s[ m[
g]ndesc ce voi face, deoarece din salariile
p[rin\ilor mei nu se putea merge prea
departe. Visam la facultatea de mecanic[
din Timi;oara, dup[ terminarea armatei.
Am decis c[ vreau s[ `mi depun dosarul
pentru Mili\ie. Nu m-au primit, deoarece
nu aveam vechime `n munc[. :i cum
st[team eu prin curtea Mili\iei din Arad,
`nt]mpl[tor am intrat `n vorb[ cu un
colonel. Mi-a spus c[ este pompier, m-a
chemat la ei. Nu am ;tiut cu ce se
m[n]nc[, am urmat procedurile de
rigoare, test[ri ;i a;a am intrat, datorit[

destinului, la :coala Militar[ de OX\eri
din Bucure;ti.

- :i a;a a\i ajuns la Satu
Mare?

- Nu, nu chiar. La 22 de ani am
terminat :coala Militar[ de OX\eri, chiar
am reu;it s[ m[ clasez pe o pozi\ie destul
de bun[. Generalul a spus c[ primii trei
din promo\ie pot s[ `;i aleag[ unde
doresc s[ Xe repartiza\i, iar eu Xind
printre ei, am ales Aradul. Am lucrat aici
doi ani ca loc\iitor comandant de
companie, iar `n anul al treilea am fost
promovat `n func\ia de comandant de
companie. ~ntre timp am vrut s[ merg la
Facultatea de Mecanic[ din Timi;oara,
`ns[ generalul mi-a spus c[ eu nu am ce
c[uta `n facultate civil[, ci la Academia
Militar[. Zis ;i f[cut, am urmat
procedurile de rigoare, iar `n 1985 am
intrat. Nu a fost u;or, aveam foarte mult
de `nv[\at, programul era greu. La
absolvire am solicitat reparti\ie tot la
Arad, `ns[ din cauza unei alterca\ii cu
fostul meu ;ef de la Bucure;ti, cu toate
c[ era loc liber, mi-au spus c[ eu voi
r[m]ne la Bucure;ti. Am refuzat, am
avut ni;te replici destul de dure ;i a;a
am ajuns la Re;i\a, p]n[ `n martie 1989,
c]nd am fost chemat iar la Bucure;ti ;i
`ntrebat ce vreau s[ fac `n continuare. :i
am ales s[ vin la Satu Mare, pe func\ia
de ;ef de stat major. P]n[ `n luna
septembrie am avut aceast[ func\ie, am
fost prim-adjunct al Inspectoratului
pentru Situa\ii de Urgen\[ (ISU), iar `n
urma examenului din 16 septembrie am
fost numit inspector ;ef al ISU.

- V[ aminti\i prima
experien\[ cu focul?

- Nu chiar prima, ci una din gara
Arad, care a avut loc la dou[ s[pt[m]ni
dup[ ce am ie;it locotenent. St]nd prin
cazarm[, sun[ alarma ;i ne anun\[ c[
arde gara Arad. Erau `n Y[c[ri 90 de tone
de \i\ei, sub linia de `nalt[ tensiune.
Tinere\ea `\i ofer[ un elan, un curaj pe
care nu `l mai ai la maturitate. Am lucrat
sub cablul de `nalt[ tensiune, am stins
foarte repede incendiul. Mai am o
amintire destul de trist[, din ziua de 10
mai 1982, c]nd a r[bufnit o sond[ ;i au
murit 23 de oameni, s-au distrus c]teva
ma;ini de pompieri. A fost o adev[rat[
tragedie. Pe militarii de la geniu i-am
recunoscut doar dup[ centur[.

- Ce i-a\i sf[tui pe tinerii
din ziua de azi?

- ~n primul r]nd s[ Xe responsabili,
s[ `nve\e, deoarece f[r[ acumularea unor
cuno;tin\e generale ;i de specialitate nu
po\i s[ faci nimic. Nu trebuie s[ te bazezi
pe nimeni, vine un moment `n via\[ c]nd
trebuie s[ te sus\ii singur. Fiecare om
trebuie s[ ;tie ce dore;te, dar ;i dac[
poate s[ ajung[ la acel lucru.

Laura Micovschi



~n aceast[ toamn[, Palatul Copiilor Satu Mare a fost gazda Cupei Some; la
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Vacan\a de var[ s-a `ncheiat `n
15 septembrie, odat[ cu deschi-
derea noului an ;colar. Au trecut
zilele de concediu ale p[rin\ilor,
iar bunicii sunt acum ocupa\i cu
str]nsul recoltei. Toamna aduce
multe daruri, lucruri bune pentru
copii ;i p[rin\i `n acela;i timp.

~n 1 octombrie 2009, `n cadru
festiv, Palatul Copiilor din Satu Mare
a prins via\[, dup[ o vacan\[ lung[ `n
care institu\ia nu a r[sunat de glasul
copiilor. Spectacolul sus\inut de copii
;i elevi, sub atenta `ndrumare a
cadrelor didactice al[turi de care
muncesc `n Xecare dup[ mas[, a atras
aplauzele publicului prezent la
eveniment. Programul artistic a fost
pe placul tuturor, `nc[rcat cu momente
de muzic[ u;oar[, muzic[ popular[,
gimnastic[ ;i pian.

Pentru reu;ita programului artistic
au muncit al[turi de copii ;i tineri
profesorii Sorin Berindei, Nicu
Micl[u; ;i Mariana Moga. Pe placul
celor prezen\i a fost ;i programul
sus\inut de cercul de gimnastic[,
preg[tit de profesoara Adina Ra\iu. :i,
Xindc[ a avut loc deschiderea oXcial[
a anului ;colar 2009/2010 la Palatul
Copiilor, din spectacol nu puteau lipsi
lucr[rile acestora, adev[rate opere de
art[.

Au fost expuse crea\ii ale cercurilor
de tapiserie, pictur[ - art[ decorativ[
;i art[ textil[ - croitorie. De aceste
cercuri sunt responsabile cadrele
Szarvady Edit, Virginia Pi;corean,
Herczeg Edi ;i Lucica Moldovan.

Modalitatea pl[cut[ de
petrecere a timpului liber

“Las[-te purtat de vise, l[rge;te-\i
orizontul, `mpline;te-\i dorin\ele!”.
Acestea sunt doar c]teva dintre
sloganurile Palatului Copiilor din Satu
Mare. An de an, institu\ia s[tm[rean[
este a doua cas[ pentru sute ;i chiar mii
de copii din jude\ul nostru. Da, mii de
copii. Anul ;colar anterior, deci `n
2008/2009, nu mai pu\in de 2.135 de
copii ;i elevi din `ntreg jude\ul au
frecventat cercurile Palatului Copiilor
s[tm[rean. Sunt copii care au ;tiut
foarte bine, sprijini\i de p[rin\i, s[ `;i
umple timpul liber, s[ `mbine utilul cu
pl[cutul.

Ori, ce este mai frumos dec]t un
copil care descoper[ de micu\ lumea,
`;i `nsu;e;te noi abilit[\i, `nva\[ s[ c]nte
la un instrument sau s[ devin[
“croitora;ul cel viteaz”? Poate copilul
prefer[ ;tiin\ele exacte, limbile str[ine,
ecologia sau sportul. Orice `nclina\ii ar
avea acesta, Palatul Copiilor Satu Mare
se str[duie;te s[ `i ofere prin
participarea la cercurile gratuite
satisfac\ii `n tot ceea ce face.

O scurt[ incursiune
`n timp…

Palatul Copiilor din Satu Mare a
fost `nXin\at `n 1952, desigur, purt]nd
la vremea aceea numele de Casa
Pionierilor. ~n anul de debut, la Palat
puteau merge s[ studieze doar elevii
din ciclul primar ;i gimnazial, ceea ce
s-a ;i p[strat p]n[ `n 1990. Abia dup[
1990, cercurile institu\iei au putut X
urmate ;i de elevi mai mari, adic[ de
liceu. ~n 1952, c]nd s-a `nXin\at, Casa
Pionierilor avea 10 cercuri ;i 10
catedre. Anii au trecut ;i `n 1970,

aceea;i Cas[ a Pio-
nierilor vremii ajunsese
s[ aib[ 14 cercuri. ~n
1982, actualul Palat al
copiilor `;i schimba
denumirea `n Casa
Pionierilor ;i :oimilor
Patriei, cu 22 de catedre
;i 25 de cercuri.
Revolu\ia din 1989
aduce schimb[ri noi la
denumire< Casa Elevilor
;i Copiilor, cu 35 de
cercuri ;i 25 de catedre.
La doar 4 ani distan\[,
Palatul Copiilor de
ast[zi se numea Clubul
Elevilor ;i Copiilor,
p]n[ la Xnele lui august
1998, c]nd au loc din
nou schimb[ri de nume,
de data aceasta de-
venind Palatul Copiilor.
~n acel an, Palatul
Copiilor a `nregistrat 28
de cercuri ;i 20 de
catedre.

~n acest an ;colar,
la cl[direa
institu\iei se vor
face repara\ii
capitale

Din 1 martie 1995,
Constantin One\ este
directorul Palatului
Copiilor Satu Mare. Chiar dac[ e
vacan\[, directorul este mereu la
munc[. Al[turi de cadre didactice care
`;i desf[;oar[ activitatea la Palatul

Copiilor, chiar ;i `n perioada vacan\ei
a muncit la amenajarea s[lilor de clas[
pentru ca elevii ;i copiii s[ intre `n s[li
primitoare ;i puse la punct. “Anul

acesta ;colar ne a;teapt[ mult[ munc[.
Vom continua de fapt ceea ce am
`nceput `n urm[ cu mai bine de un an
de zile, c]nd am demarat dosarul

pentru `ntocmirea documenta\iei
necesare lucr[rii de repara\ii capitale
a institu\iei. Prin urmare, `n acest an
;colar vom schimba instala\iile
electrice, sanitare, canalizare, izolare
termic[ exterioar[, `nc[lzirea ;i `n
interior vom face lucr[rile necesare
const]nd `n tencuieli, zugr[vit”, ne
informeaz[ directorul Palatului
Copiilor Satu Mare.

Se mai fac `nscrieri la cercuri

P]n[ `n momentul de fa\[, potrivit
directorului Constantin One\, 70% din
planul de ;colarizare pentru anul `n
curs este acoperit, adic[ s-au `nscris
majoritatea copiilor. ~nscrierile
continu[ la cercurile Palatului Copiilor
s[tm[rean.

~n acest an, copiii ;i elevii cu v]rste
cuprinse `ntre 5 ;i 18 sau 19 ani, adic[
aceia care frecventeaz[ o form[ de
`nv[\[m]nt preuniversitar la zi, pot
urma unul din cele 24 de cercuri<
informatic[, aeromodele, automodele,
karting, cineclub, foto, ecologie,
radiogoniometrie, construc\ii
electronice, chimie experimental[,
prietenii pompierilor, art[ decorativ[,
pictur[, origami, art[ textil[ - croitorie,
design ambiental – tapiserie, pian,
fanfar[, muzic[ u;oar[, muzic[
popular[, dans modern, gimnastic[,
aerobic, cultur[ ;i civiliza\ie englez[.
Cercurile sunt gratuite, cursurile av]nd
loc dup[-masa, inclusiv s]mb[ta.

Rezultate excep\ionale
la concursuri na\ionale
;i interna\ionale

Pe l]ng[ faptul c[ `;i petrec dup[-
masa `ntr-un mediu pl[cut, la Palatul
Copiilor tinerii socializeaz[, leag[ noi
prietenii ;i `nva\[ s[ concureze,
particip]nd la numeroase concursuri
regionale, na\ionale ori interna\ionale.

~n aceast[ toamn[, Palatul Copiilor
Satu Mare a fost gazda Cupei Some; la
interjude\eanul de aeromodele ;i
automodele, primul ajuns la cea de-a
IX-a edi\ie, al doilea la prima.
Conduc[torii cercurilor sunt profesorii
Gheorghe Mastan ;i Valentin Gergely.

La Xnele lui octombrie, `nceputul
lui noiembrie, Palatul copiilor
organizeaz[ concursul interjude\ean
de informatic[ intitulat “Campionul”.
~n februarie va avea loc concursul de
interpretare la pian “Prietenii muzicii”,
ajuns la edi\ia a II-a, iar apoi concursul
interjude\ean de ecologie, concursul
na\ional de informatic[, care e
organizat la Satu Mare din 2002
`ncoace ;i concursul na\ional “Prietenii
pompierilor”, pentru a patra oar[ `n
organizarea s[tm[renilor.

Desigur, pe l]ng[ aceste competi\ii,
elevii care frecventeaz[ cercurile de la
Palatul Copiilor particip[ la nume-
roase concursuri `n organizarea
cluburilor elevilor ;i palatelor copiilor
din alte jude\e ale \[rii.

Directorul Constantin One\,
al[turi de cadrele didactice, ne-a
m[rturisit c[ toate diplomele aduse
acas[ de s[tm[reni se datoreaz[ muncii
;i eforturilor depuse de elevi, de
profesori ;i de p[rin\i, care se implic[
`n educarea copiilor lor ;i le acord[ tot
sprijinul.

Ioana Pop Vladimirescu

Dup[ o lung[ vacan\[,
Palatul Copiilor a prins din nou via\[



Momentul cel mai a;teptat al serii a fost dansul colectiv “`riller”. :i a;teptarea
chiar a meritat. Nu mai pu\in de 283 de copii ;i tineri, costuma\i `n zombie, au executat
`mpreun[ celebra coregraXe a melodiei “`riller”.IN MEMORIAM
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Careiul a devenit joi ora;ul din
Rom]nia cu cei mai mul\i fani ai
lui Michael Jackson. Peste 500 de
careieni ;i oameni din `ntreg
jude\ul, s-au str]ns cu mic, cu
mare pentru a participa la
evenimentul organizat de c[tre
Casa de Cultur[ a municipiului
Carei, `n memoria mult
regretatului rege al muzicii pop.
Punctul de atrac\ie al zilei a fost
`ns[ dansul colectiv pe melodia
“Hriller”.

~nc[ o dat[ se dovede;te faptul c[
piesele lui Michael Jackson vor r[m]ne
mul\i ani de acum `ncolo un reper `n
muzic[ ;i c[ inegalabilele sale mi;c[ri de
dans vor domina lumea zeci ;i poate sute
de ani de acum `ncolo. Hai s[ Xm serio;i,
nu ai cum s[ confunzi ;i nici s[ compari
“Moonwalk-ul” cu nicio alt[ mi;care de
dans. E oarecum trist c[ toate acestea se
`nt]mpl[ acum, c]nd megastarul nu mai
e printre noi s[ guste ;i el un strop din
cupa recuno;tin\ei. Dar vorba aceea, mai
bine mai t]rziu, dec]t niciodat[.
Careienii au demonstrat `ns[ joi c[

Michael Jackson este o poveste care nu
se termin[ ;i care nu se va termina
niciodat[.

Primul record la dans
colectiv `n Carei

“Michael Jackson’s Day” (n.r. Ziua
lui Michael Jackson”) s-a dovedit a avea
un real succes `n r]ndul careienilor, ba
chiar a `ntregului jude\. Rar \i-e dat s[
vezi at]\ia iubitori ai celui supranumit
regele muzicii pop, at]\ia copii ;i tineri
costuma\i aidoma lui Michael. Timp de
aproximativ patru ore, Careiul a r[sunat
de faimoasele piese “`riller”, “Billie
Jean”, “Smooth Criminal”, “Bad”, “Dirty
Diana” ;i multe, multe altele. Dintr-un
aX; gigant instalat pe scena de la
Monumentul Osta;ului Rom]n, Michael
Jackson p[rea c[ z]mbe;te mul\umit ;i
c[ spune “You are not alone” (n.r. “Nu
sunte\i singuri”). :i cum ar X putut X
altfel, c]nd sute de oameni au venit s[ `i
omagieze numele ;i opera? Nu s-au l[sat
intimida\i nici de pic[turile de ploaie
care din c]nd `n c]nd `ncercau s[ strice
petrecerea. Muzica ;i dansul au
continuat nestingherite.

Momentul cel mai a;teptat al serii a

fost dansul colectiv “`riller”. :i
a;teptarea chiar a meritat. Nu mai pu\in
de 283 de copii ;i tineri, costuma\i `n
zombie, au executat `mpreun[ celebra
coregraXe a melodiei “`riller”. Ei s-au
preg[tit pentru acest moment timp de
dou[ s[pt[m]ni, sub atenta supraveghe-
re ;i `ndrumare a profesoarei de dans
Raluca P[v[luc. A fost o adev[rat[
`nc]ntare s[ vezi aproape trei sute de
persoane, `ncep]nd cu micu\i de doar
c]\iva ani ;i p]n[ la tineri `n jurul v]rstei
de 20 de ani, costuma\i ca actorii din
videoclipul “`riller” ;i imit]nd
mi;c[rile unuia dintre cele mai
cunoscute ;i iubite videoclipuri din lume.
:i a;a s-a stabilit primul record la dans
sincron `n municipiul Carei, record care,
potrivit organizatorilor, va `ncerca s[ Xe
dep[;it `n Xecare an.

Gergo Olariu - vedeta zilei
Cea mai aplaudat[ persoan[ a serii a

fost t]n[rul Gergo Olariu, care de altfel
a fost ;i premiat cu trofeul “Michael
Jackson’s Day”. Cu p[l[ria neagr[ tras[
pe ochi, cu o geac[ de piele ro;ie ;i cu
m[nu;a alb[ pe care Michael o purta la
mai toate concertele, Gergo aduce izbitor
cu megastarul. :i nu doar aspectul s[u l-

a f[cut faimos ci ;i mi;c[rile de dans pe
care le-a executat cu o adev[rat[
m[iestrie. Faimosul “Moonwalk” a fost
prezentat de c[tre Gergo `n fa\a
publicului ;i a smuls adev[rate ropote
de aplauze. C]nd a cobor]t de pe scen[,
sosia lui Michael a fost asaltat[ de “fani”,
dar mai ales de “fane” care se `nghesuiau
s[ se fotograXeze cu t]n[rul. Vizibil
emo\ionat, Gergo Olariu, `n v]rst[ de 18
ani, elev `n clasa a XII-a la Grupul :colar
“Simion B[rnu\iu” ne-a spus f[r[
ocoli;uri c[ nu era fan Michael Jackson
`nainte de a se crea toat[ aceast[ isterie
generat[ de moartea megastarului.
Asem[narea sa cu acesta, `ns[, `i era
invocat[ de mul\i ;i `nainte. Pentru
momentul pe care l-a prezentat pe scen[
;i pentru a-;i procura costuma\ia, Gergo
s-a preg[tit doar dou[ s[pt[m]ni.
Judec]nd dup[ mi;c[rile de dans
executate, putem spune c[ `n cazul s[u
;i-a spus mult cuv]ntul ;i talentul.
R[m]ne de v[zut c]t[ faim[ `i va aduce
t]n[rului asem[narea sa cu Michael
Jackson. Cert e `ns[ c[ succesul s[u la fete
a crescut sim\itor.

Pe parcursul zilei au mai avut loc
competi\ii, una de imita\ie a
megastarului ;i una de karaoke. Nou[

concuren\i au executat inconfundabilele
mi;c[ri de dans ale regelui pop, iar cei
mai mul\i dintre ei au venit costuma\i
dup[ modelul adoptat de artist `n
concertele sale. Nu putem s[ nu
men\ion[m faptul c[ cel mai t]n[r dintre
concuren\i a fost Abel Chereji, `n v]rst[
de doar cinci ani;ori, care a dansat pe
piesa “Bad”. Cel care s-a remarcat `n
cadrul concursului de imita\ie a fost,
bine`n\eles, Gergo Olariu, prin coregraXa
executat[ pe ritmurile melodiei “Smooth
Criminal”. ~n cadrul concursului de
karaoke s-au `ntrecut 11 concuren\i. ~n
Xnal, cu to\ii au fost r[spl[ti\i cu diplome,
iar, dup[ cum spuneam anterior, trofeul
zilei i-a fost `nm]nat lui Gergo Olariu.

A fost, f[r[ discu\ie, un eveniment
reu;it, care le aduce celor de la Casa de
Cultur[ `nc[ o bil[ alb[ pentru
numeroasele activit[\i organizate `n
ultima vreme pentru careieni ;i nu
numai. De admirat sunt ;i cei aproape
300 de tineri care au executat dansul
colectiv, dar ;i publicul numeros care a
ales ca, `n ciuda vremii capricioase s[ `i
aduc[ un ultim omagiu celui care a fost
;i va X mereu regele muzicii pop, sau pur
;i simplu... Michael Jackson.

Laura Micovschi

Michael Jackson a fost omagiat ieri
la Carei de peste 500 fani

283 de copii ;i tineri au dansat pe celebra melodie Thriller



Monica Bellucci, Michele Placido, Fanny Ardant ;i regizorii Ettore Scola ;i Bertrand Tavernier sunt doar câ\iva din
semnatarii unei peti\ii pentru eliberarea lui Polanski. VEDETE

Barbra Streisand, pe scena unui
club din New York
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După aproape 50 de ani, vedeta a
prezentat cântece de pe noul său album
pentru numai o sută de spectatori -
atât celebrită\i, cât ;i fani obi;nui\i.
Discul va X pus în vânzare, iar cei care
l-au ascultat spun că are un puternic
parfum de jazz.

Streisand (67 de ani) nu mai
cântase la clubul Vanguard din
tinere\e, când se prezentase la o audi\ie,
dar fusese respinsă. Ea a ales acum
micul club din Greenwich Village
pentru avanpremiera noului său
album, “Love is the answer”.

So\ul cântăre\ei, actorul James
Brolin, s-a aYat în primul rând al sălii.
Alte vedete, ca Nicole Kidman,
creatoarea de modă Donna Karan sau
fostul pre;edinte Bill Clinton, cu
familia, au preferat pozi\ii mai retrase.
Câ\iva fani ai artistei au putut X în sală
prin tragere la sor\i sau prin diferite
concursuri pe Internet.

Recitalul va X urmat de un turneu
în 20 de ora;e americane. Laureată cu
opt premii Grammy, Barbra Streisand
nu a mai scos un album nou din 2005.

Conan O’Brien a ajuns la spital
dup[ o c[z[tur[ `n studio

Prezentatorul emisiunii “Tonight
Show” a ajuns la spital dup[ ce a c[zut
`n platou `n timpul unei `ntreceri pe care
a f[cut-o cu actri\a Teri Hatcher . O’Brien
a Xlmat o curs[ de alergare al[turi de
vedeta din „Neveste disperate”. La sosire,
prezentatorul TV a alunecat pe podea ;i
a c[zut, lovindu-se la cap. Noaptea,
postul NBC a fost nevoit s[ difuzeze o
reluare, deoarece O’Brien se aYa la spital.

~n emisiunea de mar\i, prezentatorul
a dat pe post Xlmul evenimentelor. Mai
mult, el a reu;it s[ ;i glumeasc[, spun]nd<
“la show-ul de m]ine sear[, ve\i vedea
cum Eva Longoria m[ arunc[ `n casa
li_ului”.

Eva Longoria - transformare
spectaculoas[ pentru coperta „Citizen K”

Peti\ie pentru eliberarea lui Polanski,
semnat[ de mai multe celebrit[\i

Lumea Xlmului nu prive;te cu ochi
buni re\inerea lui Roman Polanski,
pentru un delict din urmă cu peste 30
de ani. Cineastul a fost arestat zilele
trecute pe aeroportul din Zürich ;i se
aYă ;i acum în închisoare. El refuză
extrădarea în Statele Unite, unde este
urmărit pentru că ar X între\inut rela\ii
sexuale cu o minoră, în 1977.

Monica Bellucci, Michele Placido,
Fanny Ardant ;i regizorii Ettore Scola
;i Bertrand Tavernier sunt doar câ\iva
din semnatarii unei peti\ii pentru
eliberarea lui Polanski. Peti\ia a fost
lansată chiar la festivalul de la Zürich,
unde regizorul urma să primească o
distinc\ie pentru întreaga carieră. Chiar
;i mini;trii de externe ai Fran\ei ;i ai
Poloniei au cerut eliberarea cineastului.

Autorită\ile americane dispun de 40
de zile pentru a înainta o cerere oXcială
de extrădare. Potrivit legii elve\iene,
cineastul poate cere eliberarea pe
cau\iune dar aceasta nu se acordă decât
în mod excep\ional. Polanski ar putea

X, totu;i, un asemenea caz, mai ales că
;i adolescenta cu care a avut rela\ia ilicită
- azi o mamă de familie cu trei copii -
;i-a retras, de atunci, plângerea. Ea a
cerut justi\iei americane să renun\e la
acuza\ii, pentru ca “acel capitol din via\a
ei să se încheie”.

Actri\a ;i-a schimbat total imaginea
de “so\ie disperat[“ pentru noua copert[
a revistei de mod[ “Citizen K”.
Cunoscutele sale bucle au fost `nlocuite
de o peruc[ neagr[, cu p[rul drept, `n
timp ce ea a pozat `ntr-un costum
inspirat de Lady GaGa - sutien, lenjerie

intim[ cu talie `nalt[ ;i sacou.
Vedeta de 34 de ani a fost foto-

graXat[ de cunoscutul Ruven Afanador.
Probabil c[ Eva a luat noti\e de la
prietena ei apropiat[, Victoria Beckham,
care a experimentat `n repetate r]nduri
cu imaginea ei, noteaz[ Mail.online.

“Victoria ;i cu mine ne aY[m `n aceea;i
situa\ie c]nd vine vorba de so\ii no;tri.
O admir ca nevast[ ;i ca mam[, dar ea
este ;i o femeie de afaceri `mplinit[. Asta
`mi doresc ;i eu s[ devin”, a m[rturisit
Eva, so\ia juc[torului de baschet Tony
Parker.



“Suntem de p[rere c[ ar trebui legalizat[ prostitu\ia deoarece a;a ar avea ;i fetele de pe strad[ un
loc de munc[ cinstit, ar pl[ti TVA la stat ;i ar X obligate s[-;i efectueze vizitele medicale ;i s[ respecte
igiena de care, `n prezent, nu sunt con;tiente”.REPORTAJ
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Una din cele mai dezb[tute
teme din ultima vreme este
legalizarea prostitu\iei. Nu
puteam trece cu vederea peste
acest subiect, a;adar am cercetat
pia\a s[tm[rean[ `n materie de
prostituate ;i am aDat multe
lucruri interesante. Nu ne-am
putut r[bda f[r[ s[ d[m o tur[
prin ora; noaptea ;i s[ observ[m
cum se procedeaz[ la noi.
~ngrozi\i ne-am dat seama cum
ora;ul nostru micu\, frumu;el ;i
bl]ndu\ se transform[ peste
noapte `ntr-un ora; periculos din
toate punctele de vedere. Zona
central[, ne referim aici la parc,
zona Corso, zona `n care se a;eaz[
hotelurile, strada Horea, Calea
Traian ;i p]n[ la fabrica
Electrolux respectiv Gr[dina
Romei sunt cele mai cotate loca\ii
`n materie de prostitu\ie.

Plimb]ndu-ne vreo or[ ;i jum[tate
`n aceste zone examin[m cu aten\ie
cum acele doamne ;i domni;oare,
majoritatea \ig[nci, se plimb[ foarte
provocator, oferindu-;i serviciile f[r[
orice fel de jen[. Inspect]nd strada
Corso observ[m c[ pe col\ cu :tefan cel
Mare nu e niciuna. Ne a;ez[m strategic
`ntr-o pozi\ie din care s[ putem vedea
ce fac fetele. A;tept[m. Nici un minut
nu trece ;i deja apare “una”, care ne d[
de `n\eles c[ acel loc e teritoriul ei. F[r[
s[ mai st[m pe g]nduri ne deplas[m
mai la margine, iar doamna se tot
apropie. La un moment dat nu am mai
riscat ;i ne-am `ndreptat spre sta\ia de
taxi. ~n momentul `n care ne-am urcat
`ntr-un taxi, s-a lini;tit ;i s-a `ntors de
unde a venit.

Cercet[rile continu[. A doua sear[
ie;im din nou la observator. De aceast[
dat[ nu mai `ndr[znim s[ cercet[m
pia\a f[r[ s[ ne asigur[m. Acum \intim
alt[ zon[< Calea Traian col\ cu strada
Corvinilor. E un bar acolo unde,
conform unor martori oculari,
prostitu\ia e la zi. :i `ntr-adev[r, cum
treci pe-acolo, nu vezi altceva dec]t
femei disponibile... oricui.

“Datorit[ UE ;i datoriilor la
stat suntem nevoi\i s[
practic[m prostitu\ia”

~ntr-o alt[ parte din cercetarea

efectuat[ pe acest subiect, am
intervievat un cuplu t]n[r care sus\ine
c[ practic[ prostitu\ia din nevoi
materiale. St]nd la o cafea cu
Florentina(31);i Cristi(35) am avut
posibilitatea de a aYa r[spunsurile la
`ntreb[rile care m[ fr[m]ntau.
Principala mea nel[murire a fost< ce
condi\ii pot motiva o femeie sau un
b[rbat s[ `;i v]nd[ practic trupul unui
str[in? Ei bine, cei doi m-au l[murit.

“De c]nd am intrat `n Uniunea
European[ micile afaceri au falimentat
;i foarte mul\i au fost disponibiliza\i.
Suntem am]ndoi f[r[ loc de munc[,
avem doi copii, datorii la banc[ ;i nu
avem bani. E foarte greu s[ ne
descurc[m. Tot ce am construit `n
ace;ti ani nu vrem s[ pierdem. Am
`ncercat s[ g[sim o solu\ie, s[ ne
c[ut[m de lucru, `ns[ f[r[ succes. A;a
am recurs la prostitu\ie”, `mi
motiveaz[ cei doi faptul c[ practic[
prostitu\ia.

Discut]nd tot mai mult cu cei doi,
intr[m ;i `n detalii privind
“desf[;urarea ac\iunii”, costurile ;i
serviciile oferite. Ceea ce mi s-a p[rut
foarte interesant, a fost faptul c[ cei
doi sunt foarte `ncrez[tori unul `n
cel[lalt. Am]ndoi mi-au ar[tat clar c[
nu se tem c[ `ntr-o zi ar putea ap[rea
un “client” care s[-i fure inima
Florentinei ;i aceasta s[-l p[r[seasc[ pe
Cristi sau invers. Din contr[, cei doi s-
au sprijinit reciproc. ~mpreun[ au
venit s[-;i depun[ anun\urile la mica
publicitate, discut[ `ntre ei... ca ;i cum
ar X vorba de un lucru at]t de inocent
;i natural...

Cum trece timpul, discu\ia devine
mai liber[ ;i emo\iile dispar. Discu\ia
devine mai interesant[ `n clipa `n care
vine vorba de tarife, servicii, iar ca
r[spuns el `mi spune lejer< 50 de euro
e compania pentru 2-3 ore, cu sau f[r[
sex, iar dac[ o doamn[ vrea doar sex,
cam acela;i e tariful. Pre\ul cre;te `n
momentul `n care persoana respectiv[
dore;te s[ proXte de companie toat[
noaptea. “Totul depinde de timpul
petrecut cu respectiva, atitudinea ei ;i
corectitudinea de care d[, sau nu,
dovad[. Dac[ v[d pe client[ c[ e
corect[, `mi poate da banii ;i dup[, `n
schimb, dac[ observ un semn de
certitudine, `i cer banii `n avans. A;a
func\ioneaz[ lucrurile”, `mi poveste;te
Cristi.

Ce nu ;ti\i `nc[ e faptul c[ cei doi
au copii. Incredibil, dar adev[rat.
Acum sigur v[ `ntreba\i cum se poate

ca frunta;ii familiei s[ fac[ a;a ceva.
Florentina e mama a doi b[ie\i< unul
de 4 ani ;i jum[tate, iar cel[lalt de 13
ani. Despre ea mai trebuie s[ ;ti\i c[ la
v]rsta de 19 ani, la scurt timp dup[ ce
l-a cunoscut pe Cristi, a devenit
dansatoare la un night club din ora;,
club care azi nu mai exist[. Timp de 3-
4 ani a dansat ;i a practicat prostitu\ia.
“M-am dus cu `ncredere cu ei. Aveam
camere deasupra clubului, bodyguarzi
;i se pl[tea bine. Nu `mi era fric[ ;i `n
plus Cristi m-a sus\inut. :tia c[ `l
iubesc ;i a avut `ncredere `n mine ;i ;tia
c[ nu l-a; p[r[si niciodat[“, spune ea.

Cuplul e c[s[torit de mai bine de
15 ani ;i se iubesc. Sus\in c[ nu ;i-ar
p[r[si familia pentru nimeni ;i nimic
`n lume. O singur[ dat[ `n cei 15 ani
s-a ivit ocazia ca ea s[ plece `n
str[in[tate pentru 1 s[pt[m]n[ ;i nu a
rezistat. Joi a plecat, iar s]mb[ta deja
era `n drum spre cas[. Interesant[
povestea celor doi, mai ales c[, de;i au
o familie frumoas[ ;i s[n[toas[, ei sunt
de p[rere c[ a practica prostitu\ia e un
lucru normal, un c];tig cinstit.

“Suntem de p[rere c[ ar trebui
legalizat[ prostitu\ia deoarece a;a ar
avea ;i fetele de pe strad[ un loc de
munc[ cinstit, ar pl[ti TVA la stat ;i ar
X obligate s[-;i efectueze vizitele
medicale ;i s[ respecte igiena de care,
`n prezent, nu sunt con;tiente. Sincer,
dac[ s-ar legaliza prostitu\ia chiar ;i

noi am practica-o f[r[ orice fel de
problem[, aduce bani frumo;i ;i
cinsti\i”, `ncheie cei doi.

Lumea de noapte `n ochii
unui taximetrist

Bine`n\eles nu ne-am mul\umit cu
ceea ce am v[zut `n ora;. Mai lipsea
ceva pentru a `ntregi povestea. A;adar,
am purtat c]teva discu\ii cu ni;te
taximetri;ti. La cererea lor, nu vom
dezv[lui numele sau compania de taxi
pentru care lucreaz[. ~ns[, greutatea
informa\iilor pe care le-am aYat este
destul de mare. Unul din ei ne
poveste;te c[ `n majoritatea cazurilor,
c]nd transport[ o prostituat[, ruta este
de pe Calea Traian col\ cu strada
Corvinilor, de la bar, p]n[ la strada
Cr]ngului. Toat[ lumea ;tie c[ pe
strada Cr]ngului (`n zona Unio)
locuiesc cele mai multe prostituate, iar
activit[\ile ;i le desf[;oar[ `n centrul
ora;ului.

Un alt taximetrist spune c[ sunt
c]teva fete care au un obicei de a
cerceta pia\a, c[ut]nd locurile
aglomerate, f[r[ poli\i;ti. “Se plimb[ cu
taxiul c]teva ture prin ora;, de vreo
40-50 de lei, ;i unde v[d ele c[ e zona
mai aglomerat[, sta\ioneaz[. S-a
`nt]mplat de multe ori ca nu numai
fetele s[ le transport, ci ;i “pe;tele” care
le protejeaz[ ;i le `ncurajeaz[

activitatea. ~nc[ nu am p[\it ca el s[ Xe
agresiv, s[ o loveasc[ sau s[ o certe de
fa\[ cu mine, chiar din contr[. Se
comport[ frumos cu ele”, poveste;te
un ;ofer. Acesta mai spune c[ fetele
sunt foarte cinstite ;i `;i pl[tesc cursele.

Am apelat `ns[ ;i la un al treilea
;ofer de la care am `ncercat s[ aY[m
dac[ a fost vreodat[ ofertat `n sta\ia de
taxiuri din centru. Foarte retras ;i cu
grea inim[ mi-a r[spuns c[ nu exist[
sear[ `n care s[ nu primeasc[ vreo
ofert[ sau chiar mai multe, pe care
bine`n\eles le refuz[.

~n cele 3 zile de cercetare am
constatat cu regret c[ Satu Mare este
unul din pu\inele ora;e `n care
prostitu\ia se aY[ `n top. ~n alte ora;e
prostituatele se a;az[ strategic la ie;ire
din ora;, `ns[ la noi cele mai frumoase
locuri, cum ar X centrul ora;ului,
g[zduiesc un adev[rat centru al
prostitu\iei. Oare dac[ s-ar legaliza
prostitu\ia, unde s-ar putea amenaja
un bordel `n ora;?

***
Conform Art 6 din Codul

Deontologic al Jurnalistului, adoptat
de Clubul Rom]n de Pres[, avem
obliga\ia de a p[stra `n secret
identitatea martorilor ;i intervieva\ilor
;i de a ne proteja sursele chiar ;i `n fa\a
justi\iei.

Gabriela Pu;ca;iu

Prostituatele
din Satu Mare
duc o via\[
chinuit[,
lipsit[
de pl[ceri
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Iosif ;i Iuliu
Patachi-V[leanu,
doi vrednici preo\i
români n[scu\i
la Vezendiu

Vezendiul s-a remarcat în pe-
rioada istoriei moderne ca un fur-
nizor de personalităţi, lucru dealtfel
remarcat de noi într-un articol
apărut în preajma zilei consacrate ca
sărbătoare a satului, 29 august. Am
înşiruit în acel articol un număr de
11 personalităţi originare din
Vezendiu. Numărul acela a fost
stabilit de limita spaţiului tipograCc,
dealtfel destul de generos. Patru din
acei „oameni din Vezendiu” apar-
ţineau familiei Patachi (Pataki) sau
Văleanu, cum îşi vor retraduce după
Marea Unire mulţi dintre membrii
acestei familii numele.

Între acei reprezentanţi ai familiei
Patachi, doi erau fraţii Iosif şi Iuliu,
vrednici preoţi greco-catolici şi
exemplari patrioţi români ale căror
scurte portrete vom încerca să le evocăm
în rândurile care urmează. În
documentele vremii apare îndeobşte
forma numelui Pataki, vom folosi în
acest material forma Patachi, aşa cum
este scris pe crucea care străjuieşte
mormântul de la Oradea al părintelui
Iosif Patachi.
O familie de „plebei”

Pe parcursul secolului XIX la
Vezendiu, alături de familiile Sfura,
Leşian, Belme, Pop şi altele care au dat
numeroşi intelectuali români, s-a
remarcat şi familia Patachi, Vălean în
traducere, cu numeroasele ei ramuri. O
frumoasă familie au întemeiat „plebeii”
George Patachi, născut în 1838 şi Maria
Filep. Locuiau în Vezendiu, pe Uliţa
Mare. Aceştia au avut nu mai puţin de
11 copii.

Se ştie că în Vezendiu a funcţionat ca
paroh între anii 1882-1896 preotul
greco-catolic Ioan-Silviu Sălăgeanu,
născut într-o localitate din vecinătatea
Vezendiului, Irina. Era vestit acest preot,
cărturar ce încă îşi aşteaptă ”desco-
perirea” din partea istoriograXei, prin
numeroasa-i familie, înzestrată cu
frumoase prenume pentru copilaşi,

imposibil de maghiarizat. Iată însă că în
Vezendiul unde avea să-şi găsească
obştescul sfârşit Ioan-Silviu Sălăgeanu,
dintr-o familie numeroasă şi cu multe
nevoi, aveau să se nască doi copii care au
urmat şcoli înalte. În acea perioadă
parohul locului cumula şi funcţia de
director al şcolii confesionale greco-
catolice, deci româneşti. Aşa că este uşor
de dedus cine a fost catalizatorul
Vezendiului în acei ani< fostul profesor
de la Beiuş Ioan-Silviu Sălăgeanu, ajutat
îndeaproape de dascălul Vasile Kiss, el
însuşi având un Xu ajuns preot. Anii
slujirii la Vezendiu a celui care căpătase
încă la catedra Beiuşului porecla de
„Vodă” coincid cu cei ai formării fraţilor
Iosif şi Iuliu Patachi.

Ginerele lui Gavril Lazăr
de Purcăreţi

Iosif Patachi s-a născut la Vezendiu
în 20 martie 1872, în familia ţăranilor
George Patachi şi Maria Filep, după cum
am precizat. Liceul l-a terminat la
Oradea în 1892. A urmat apoi cursurile
Seminarului teologic din Strigoniu,
absolvind în 1896. S-a căsătorit cu
Carolina, Xica lui Gavril Lazăr de
Purcăreţi, paroh mulţi ani la Domăneşti
şi Sanislău, coleg de catedră la Beiuş cu
Ioan-Silviu Sălăgean, prieten bun al
acestuia, legaţi Xind de aceeaşi nădejde
de izbăvire a neamului lor. Hirotonirea
părintelui Iosif Patachi s-a oXciat în data
de 8 mai 1898.

A început preoţia ca şi cooperator şi
învăţător în parohia Sanislău, până în
anul 1907 când va ajunge paroh în Săsar,
lângă Baia Mare. În 1917 conducea
oXciul vice-arhidiaconal al districtului
Ardusat. În 1909 a fost prezent la Baia
Mare la constituirea P.N.R. comitatens
Satu Mare. Era unul dintre abonaţii
locului la ziarul “Românul” din Arad.

La 4 august 1907, Xind prezent la
sărbătorirea lui George Pop de Băseşti,
adresează românilor sălăjeni invitaţia de
a participa la adunarea naţională a
românilor din Sătmar, pentru a discuta

realizarea scopurilor naţionale şi
apărarea limbii strămoşeşti. În 1
decembrie 1918 a participat la Marea
Adunare de la Alba Iulia, în calitate de
deputat de drept. Şi după Unire a avut
activitate politică, pe aceeaşi linie
naţională, ulterior naţional-ţărănistă. S-
a numărat printre cei care au sprijinit
material acţiunile Xlantropice ale
Reuniunii femeilor din Baia Mare.

Acasă la Sanislău
Destinul lui, şi preoţesc, se va

contopi, începând din 1928 cu aceeaşi
localitate şi parohie importantă în care
debutase ca preot, Sanislău. Îi urma la
slujire protopopului Alexa Pop, cel care
continuase munca în parohie a lui Gavril
Lazăr de Purcăreţi. Părintele Iosif Patachi
s-a implicat în viaţa comunităţii pe
parcursul ambelor etape ale slujirii sale
la Sanislău, Xind 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. Între 1928
şi 1942 a fost preşedinte al cercului
Sanislău al ”Asociaţiunii”. Ajunge
protopop emerit, asesor al Exactoratului
diecezan. Despre familia sa, ştim că a
avut o Xică, Elvira, născută în 1899,
căsătorită tot cu un preot, Titus Pop.
Iosif Patachi a trecut la cele veşnice în
1952, Xind înmormântat în cimitirul
central din Oradea, alături de Xica şi de
ginerele său.

Iuliu Văleanu
Ca şi fratele său mai vârstnic, şi Iuliu

Patachi a îmbrăţişat cariera preoţească.
S-a născut tot la Vezendiu, la 2 iunie
1876.

Am găsit documente care atestă
faptul că ultima clasă de liceu a urmat-o
la piarişti în Carei. A studiat teologia la
Satu Mare. S-a căsătorit cu Veturia Şteer
(1880-1950), Xica pr. Vasile Şteer
(originar din Sătmărel), nimeni alta
decât sora celebrului avocat care a activat
în părţile tăşnădene, Coriolan Şteer.

Hirotonirea lui Iuliu Văleanu a avut loc
în 12 noiembrie 1905.

A început preoţia prin a administra
parohia Drăgeşti de lângă Holod. Acolo
s-a născut în 1906 Xica Angela (căsătorită
cu renumitul învăţător Ioan Giurgea, a
decedat în 1989). S-a remarcat în acei
ani petrecuţi în Bihor prin activitatea
neobosită depusă în cadrul “Astrei”,
despărţământul Ceica.

Din 1914 a fost numit administrator
parohial în Chegea. În zilele pre-
mergătoare Unirii, la 30 noiembrie 1918,
explică într-o scrisoare protopopului
districtual din ce cauze nu s-au putut
constitui Comitet Naţional Român şi
Gardă Naţională în această localitate.
După Marea Unire nu a stat pe gânduri,
retraducându-şi numele din Patachi în
Văleanu, semnătura “Văleanu” apare în
documente începând din decembrie
1919.
Beltiug, Terebeşti, refugiu...

Între 1924-1928 va păstori la Beltiug,
Xind primul preot român din nou-
înXinţata parohie Beltiug. Se va muta
apoi, slujind vreme de peste un deceniu
la Terebeşti. A părăsit Sătmarul în
toamna lui 1940, după Dictatul de la
Viena, Xind şicanat de noile autorităţi, s-
a refugiat în teritoriul rămas României
după spulberarea speranţelor româneşti,
nutrite între cele două conYagraţii
mondiale.

După terminarea războiului familia
Văleanu s-a întors pe meleagurile
sătmărene. Părintele Iuliu Văleanu a
trecut la veşnicie în 1950, Xind
înmormântat în cimitirul de lângă gară
la Satu Mare, alături de soţia sa, decedată
în acelaşi an. Destinele acestor doi preoţi
născuţi într-o familie modestă la
Vezendiu vin să demonstreze faptul că
modestele şcoli confesionale româneşti,
prin dăruirea nemăsurată a dascălilor,
au dat excepţionale elemente, care au
făcut cinste tuturor acelora care s-au
zbătut pentru scoaterea copiilor români
din întunericul necunoştinţei.

Viorel Câmpean

Scriitoarea Ana Blandiana a primit,
miercuri, Legiunea de Onoare, cea mai
înaltă distinc\ie civilă din Fran\a,
anun\ă Ambasada Fran\ei în România.

Ceremonia de decorare a Anei
Blandiana a avut loc miercuri, de la
ora 18.00, la re;edin\a ambasadorului
Fran\ei în România, Henri Paul.

Fran\a aduce astfel un omagiu
pre;edintei Funda\iei Academia civică,
care este la originea Centrului
interna\ional de studii asupra
comunismului ;i a Memorialului
victimelor comunismului ;i al
rezisten\ei de la Sighet.

Ana Blandiana (nume literar al
Otiliei Valeria Rusan) este ;i autoarea
a 12 volume de versuri, a două volume
de nuvele fantastice, a unui roman ;i

a ;apte volume de eseuri publicate în
limba română începând cu 1964,
reeditate în ultimii ani în numeroase
edi\ii. Volumele sale au apărut în 23 de
limbi. Ea este laureată a mai multor
premii na\ionale ;i interna\ionale,
printre care se numără Premiul
Interna\ional Herder, Premiul
Na\ional de Poezie, Premiul “Opera
Omnia” al Uniunii Scriitorilor,
Premiul Interna\ional Vilenica,
Premiul Interna\ional Camaiore, dar
;i subiectul a trei interdic\ii de
publicare< 1959 - 1964, 1985, 1988 -
1989. Blandiana este membră a
Academiei de Poezie Stephane
Mallarme, a Academiei Europene de
Poezie ;i a Academiei Mondiale de
Poezie (UNESCO).

Fiicele premierului
spaniol, pozate
al[turi de Obama

Pre;edintele Barack Obama ;i sotia
sa s-au fotograXat alături de familia
primului ministru spaniol. FotograXile
au provocat agita\ie în presa străină.
Motivul< cele două Xice ale lui José Luis
Zapatero, fane ale rock-ului gotic.

Cu toate că familia premierului a
încercat din răsputeri să le ascundă de
public, pozele în care apar
adolescentele au atras aten\ia presei.

În fotograXi, Xicele premierului
spaniol, de 13 ;i respectiv 16 ani, sunt
îmbrăcate în rochii negre, lungi ;i ghete
negre. În plus, adolescentele sunt
machiate cu negru în jurul ochilor.
FotograXile au ajuns în presă, cu toate
că autorită\ile americane le-au ;ters la
scurt timp de la publicare lor pe
internet.

Un ;eic arab interesat
de casa de mod[
Christian Lacroix

Ana Blandiana, Cavaler al Legiunii de Onoare

:eicul emiratului Ajman care s-a
declarat interesat de casa de modă
Christian Lacroix ar urma să depună
miercuri o ofertă de scoatere de sub
administrare judiciară “complet
satisfăcătoare”, după discuţiile purtate
cu proprietarii americani ai casei de
modă ;i cu Christian Lacroix, potrivit
AFP.

:eicul Hassan ben Ali al-Naimi este
un apropiat al familiei conducătoare
din emiratul Ajman, cel mai mic din
Emiratele Arabe Unite. “După
negocieri destul de u;oare cu fraţii Falic
(proprietarii americani ai casei de
modă) ;i unele ceva mai lungi cu
Christian Lacroix, ;eicul din Ajman
urmează să transmită o ofertă complet
satisfăcătoare”, a declarat admi-
nistratorul judiciar care se ocupă de
acest caz, Régis Valliot.

Oferta, care trebuie să Xe formală
;i depusă oXcial în cel mult 48 de ore,
prevede păstrarea angajaţilor, reglarea
datoriilor ;i cumpărarea de creanţe de
la acţionari, a mai spus Valliot.

Acesta a adăugat că vor X
menţinute atât liniile de pret-a-porter,
cât ;i cele de lux, iar detaliile juridice
vor X soluţionate ulterior.

“Este soluţia ideală pe care nu
îndrăzneam să o sper”, a spus
administratorul, care a adăugat că
grupul italian Borletti “se retrage, fără
legătură cu această ofertă, ci după
îndelungi reYecţii”.

Casa de modă Christian Lacroix,
creată în 1987 ;i proprietate a grupului
american Falic, a anunţat, la sfâr;itul
lunii mai, sistarea plăţilor, după
scăderea vânzărilor la colecţia
feminină de prêt-à-porter cu 35%. În
2008, compania a înregistrat pierderi
de 10 milioane de euro, raportate la o
cifră de afaceri de 30 de milioane de
euro.



Luna aceasta trebuie s[ Xm aten\i la mai multe semne, cum ar X de exemplu scaie\ii. ~n cazul
`n care ace;tia `nYoresc, toamna va X lung[ ;i frumoas[.SUPERSTI}II
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Horoscopul s[pt[m]nii
5-11 octombrie

Berbec<
Devii eroul zilei pentru c[ ideile pe

care le emi\i vor X folosite cu succes ;i
de al\ii. F[r[ urm[ de egoism, sari `n
ajutorul oricui ;i dai sfaturi bine
argumentate, f[r[ s[ stai pe g]nduri
vreo clip[ dac[ ai, sau nu, de c];tigat
ceva `n urma generozit[\ii tale. Dai
cuiva un pont bun, de;i ar X fost perfect
;i pentru tine, dar dac[ acea persoan[
e capabil[ s[ foloseasc[ ideea ta `ntr-un
mod avantajos, i-l oferi cu inim[
deschis[. Prietenii vor vedea `n tine
sc]nteia de geniu, deoarece tot ce spui
con\ine unicitate. E;ti special!

Taur<
E;ti foarte organizat ;i vrei s[

a;ezi totul la locul potrivit.
Umbli cu legi, cu cifre, cu
documente clare, toate
acestea pentru c[
ceea ce decizi
ast[zi va aduce
un plus de
stabilitate
`n planu-
rile tale.
Fie c[
faci tot
felul
de

calcule
ce im-
plic[ su-
me con-
sistente
pentru a ve-
dea dac[ faci
fa\[ facturilor la
`nceput de lun[, Xe
te a;ezi la tratative cu
un colaborator pentru a
pune la punct p]n[ ;i cele mai
mici am[nunte. Nimic nu te poate
lua prin surprindere c]nd deXne;ti
direc\ii at]t de clare!

Gemeni<
Ai un efect excelent asupra unui

prieten aYat `ntr-o perioad[ proast[ ;i
nu-l la;i s[ alunece ;i mai mult `n
depresie. Mereu ai o glum[ de spus, o
m]n[ de ajutor de oferit, un as `n
m]nec[ prin care faci un bine. ~ncearc[
s[ atragi persoana `n cauz[ `ntr-o
activitate comun[, care s[-i alunge
g]ndurile de la sup[rare, deoarece
direc\ia `n care `l duci `i prie;te de
minune. Parc[ ai X o “por\ie de
vitamine” pentru o persoan[ f[r[ puteri
;i reu;e;ti s[ tragi dup[ tine pe cei
demoraliza\i.

Rac<
E;ti mul\umit de inYuen\a pe care

o ai asupra colegilor t[i mai tineri.
Reu;e;ti s[ le demonstrezi c[ st[p]nirea
de sine este, de cele mai multe ori,
superioar[ tinere\ii ;i `ndr[znelii de
care dau ei dovad[. Cel mai bine ar X
s[ stai pe margine ;i s[ a;tep\i
momentul potrivit dec]t s[ ri;ti ceva
prin impulsivitate. Ai ultimul cuv]nt
`ntr-o confruntare aprins[ cu persoane
tinere ;i agitate ;i e;ti extrem de
mul\umit c[ \i se d[ dreptate `n Xnal.

Leu<
Pentru a merge mai departe spre

\inta deXnit[, e nevoie s[ faci un

compromis major, s[-\i calci m]ndria
;i principiile ;i s[ accep\i condi\ii care
\i se par complet defavorabile, `ns[, la
Xnal, se va dovedi a X cel mai `n\elept
lucru. Spune “da” unui lucru pe care `n
alte condi\ii l-ai X respins cu t[rie,
deoarece acesta e pre\ul pentru succesul
care te a;teapt[ la Xnal. SacriXciul t[u
va avea urm[ri fericite, deci merit[!

Fecioar[<
Dai dovad[ de toleran\[ ;i nu te

implici `n conYictele din jur. Unii se
ceart[ f[r[ rost `n anturajul t[u ;i
`ncearc[ s[ te atrag[ ;i pe tine `n aceast[
lupt[ de idei, `ns[ tu nu vrei s[ participi,

pentru c[ \ii prea mult la lini;tea
personal[. Dac[ stai pe margine ;i nu
pui la suYet nimic din tensiunile la care
e;ti supus, vei X cel care are de c];tigat
la Xnalul zilei. Acest lucru datorit[
faptului c[ nu te-ai `nc[rcat de nervi.
Pref[-te c[ nici nu-i auzi ;i vei sc[pa de
orice confruntare, f[r[ alte efecte
secundare. Lini;tea ta conteaz[ mai
mult dec]t victoria.

Balan\[<
Dac[ ai trecut recent printr-un

moment critic ce p[rea f[r[ rezolvare,
iat[ c[ dup[ o perioad[ de deta;are ;i
stagnare, `ncepi s[ descoperi ;i c[ile de
ie;ire din aceast[ stare. Un proiect
e;uat, o rela\ie destr[mat[, o surpriz[
nepl[cut[ ce \i-a stricat planurile sau un
cutremur care a trecut prin via\a ta `n
ultimele dou[ s[pt[m]ni `;i g[sesc
acum solu\ia salvatoare ce restabile;te
calmul. Ce a fost mai greu a trecut ;i
reiei totul de la cap[t.

Scorpion<
Nu e;ti mul\umit de rolul pe care `l

joci `ntr-un grup mai mare. Ai a;teptat
ca ceilal\i s[ `\i acorde mai mult[
aten\ie, s[ te asculte sau chiar s[ te
urmeze, dar te sim\i dat la o parte ;i
eclipsat de persoane care ;tiu s[-;i
argumenteze mai bine ideile. Creezi o
p[rere separat[ dintr-un orgoliu r[nit

;i, `n loc s[ cau\i cele mai potrivite
cuvinte pentru a atrage din nou aten\ia
asupra ta, te superi pe toat[ lumea ;i te
retragi `n umbr[, f[c]nd pe sup[ratul.

S[get[tor<
Cineva se joac[ prea mult cu

emo\iile tale ;i te face s[ treci de la
bucurie la triste\e, dintr-un moment `n
altul. Nu ar trebui s[-i permi\i s[ te
joace pe degete, pentru c[ ;i toleran\a
ta are o limit[ ;i te vei ridica `mpotriva
celor care-;i bat joc de sentimentele
tale. Ve;tile care sosesc sunt at]t de
contradictorii, `nc]t pe parcursul zilei
anumite planuri vor trece de la plus la
minus de c]teva ori, m[rind

nesiguran\a. Toate aceste schimb[ri
de dispozi\ie te afecteaz[

profund.

Capricorn<
Activitatea

care azi repre-
zint[ prio-

ritate pen-
tru tine,

are mari
sor\i de
izb]n-
d[,
poate

;i da-
torit[

faptului
c[ `nt]l-

ne;ti per-
soana potri-

vit[ pentru a te
ajuta exact c]nd

ai mai mare nevoie
de ea. E un mare

noroc s[ ai parte de
asemenea succese, pentru c[

dac[ n-ai X avut inspira\ia de a
c[uta aceast[ persoan[ acum, ai X ratat
o ocazie foarte bun[. Coinciden\ele
acestei zile nu sunt `nt]mpl[toare, de
parc[ cineva `\i ;opte;te `ncotro s[
mergi.

V[rs[tor<
Faci planuri pentru perioada

urm[toare, planuri care sunt legate
direct de via\a familial[. Propui celor
dragi o schimbare `n cas[, sau chiar ai
de g]nd s[ cumperi mobil[ sau o cas[
nou[, `ns[ nu po\i lua decizii de unul
singur. Trebuie s[ \ii cont ;i de p[rerile
partenerului, pentru c[ ideile tuturor
vor putea forma o imagine de
ansamblu foarte frumoas[ asupra
modiXc[rilor pe care `mpreun[ dori\i
s[ le ini\ia\i. Tot ce vrei s[ `ncepi `n
cur]nd, are `n vizor confortul vie\ii tale
familiale.

Pe;ti<
E;ti solicitat de cineva din dep[rtare

s[ mergi de urgen\[ `ntr-un loc unde e
nevoie de interven\ia ta decisiv[.
Merit[ s[ la;i la o parte orice activitate
care nu are leg[tur[ cu acest scop ;i s[
ajungi c]t mai repede `n locul de
`nt]lnire. Discut]nd cu cel care te
a;teapt[ la destina\ie, ve\i putea rezolva
`mpreun[ problema care te-a pus pe
drumuri, astfel `nc]t s[ te `ntorci acas[
cu suYetul `mp[cat c[ totul a revenit la
normal. Problema s-ar putea rezolva ;i
prin telefon.

Dac[ `n septembrie e cald, `n
octombrie va fi umezeal[

A doua ju-
m[tate a lunii
septembrie are o
semniXca\ie a-
parte `n calen-
darul popular.
Aceast[ lun[, a
noua din an, des-
chide anotimpul
toamna, un ano-
timp frumos, cu-
noscut ca Xind
cel mai darnic de
peste an, cel `n
care se str]ng
recoltele.

Numele a-
cestei luni pro-
vine de la numele
generalului roman Septimus. :i `n
prezent, `n general prin sate, luna
septembrie e cunoscut[ de b[tr]ni ca
“R[pciune”. Luna octombrie este
Brum[rel. Dac[ `n R[pciune ne bucur[m
de vreme cald[, se spune c[ de Brum[rel
vom avea vreme rece ;i mult[ umezeal[.

Ei bine, se mai spune c[ dac[ tun[ `n
septembrie, `n luna februarie, `n F[urar,
vom avea parte de mult[ z[pad[. Tot
luna aceasta trebuie s[ Xm aten\i la mai
multe semne, cum ar X de exemplu
scaie\ii. ~n cazul `n care ace;tia `nYoresc,
toamna va X lung[ ;i frumoas[. ~n
schimb, dac[ r]ndunelele se duc repede
de pe meleagurile noastre, iarna bate la
u;[ ;i ne putem a;tepta la o r[cire
semniXcativ[ a vremii. ~n septembrie se
culeg strugurii, deci s[ nu v[ mira\i dac[

vreodat[ au-
zi\i c[ ne g[-
sim `n Vini\el,
c[ sunt oa-
meni care `i
spun lunii
septembrie pe
acest nume.

S[rb[tori ce
marcheaz[
sf]r;itul
lunii

~n a doua
jum[tate a lu-
nii septem-
brie sunt ;i
c]teva s[rb[-

tori tradi\ionale pe care le marc[m.
A;adar, dac[ `n 24 septembrie avem
Teclelele, `n 26 - 28 septembrie e r]ndul
Filipilor de toamn[. Luna septembrie
este o lun[ bun[ pentru culegerea
plantelor de leac. De Filipi, tradi\ia spune
s[ nu coasem, s[ nu `mpungem `n piele,
s[ nu m[cin[m. Gospodinele nu au voie
s[ m[ture ;i nimeni nu trebuie s[
`mprumute din cas[. De asemenea, se
mai spune c[ de Filipi nu ar trebui f[cut
foc `n cas[, pentru ca lupii s[ nu ne fac[
pagube. ~n 29 septembrie, zi cunoscut[
`n poporul nostru drept Mioi, S]n -
Mihai sau Arie\ii, berbecii trebuie
slobozi\i la oi pentru a se `mperechia.
Dac[ `n aceast[ zi ghinda e c[zut[, e
semn c[ vine iarna foarte repede.

Heodora V.

Pe Terra vie\uiesc 1,9 milioane
specii de animale ;i plante

Noul catalog al
speciilor de plan-
te ;i animale
cunoscute
până în

prezent
pe Terra in-
clude 1,9 mili-
oane de specii,
marcând o cre;tere cu
114.000 comparativ cu prece-
dentul volum, lansat în urmă cu trei ani,
au declarat cercetătorii australieni.

Numărul speciilor cunoscute ;i
descrise în acest catalog a crescut cu 6,3%
comparativ cu totalul de 1.786.000 de
specii descrise în edi\ia din 2006, a
explicat Peter Garrett, ministrul
australian al Mediului, cu ocazia lansării
oXciale a volumului intitulat “Numbers
of Living Species in Australia and the
World”.

Australia de\ine una dintre cele mai
diversiXcate “colec\ii” de specii, 87%
dintre speciile de mamifere ;i 93% dintre
cele de reptile trăind doar pe acest
continent. Dintre acestea nu lipsesc,
desigur, emblematicii canguri ;i ur;i
koala.

Acest nou catalog prezintă ;i nu-

mărul actualizat de
specii australiene,

pentru prima
oară în ul-

timele
două

decenii,
cu 48 de

specii noi de
reptile, opt specii

noi de broa;te, opt specii
noi de mamifere, 1.184 de specii

noi de plante ;i 904 noi specii de
păianjeni, căpu;e ;i scorpioni.

În ciuda acestei abunden\e, o
cincime din aceste specii sunt pe cale de
dispari\ie în Australia, cel mai secetos
continent din lume, au declarat exper\ii
australieni.

Anual, aproximativ 18.000 de noi
specii sunt descoperite ;i descrise de
oamenii de ;tiin\ă, iar 75% dintre acestea,
potrivit catalogului din 2007, sunt
nevertebrate, 11% sunt plante, iar 7%
sunt animale vertebrate.

Potrivit autorilor, munca de
catalogare a speciilor este departe de a X
Xnalizată, numărul total al speciilor
prezente pe Terra Xind estimat de
speciali;ti la o cifră între 5 ;i 50 de
milioane.



“Aici `n Rom]nia exist[ ;coala de medicin[ francez[ care este un pic mai bulversat[ cum este ;i psihicul francez,
nu are o ordine, pe c]nd `n Israel este ;coala medical[ american[ unde totul se face riguros, ordonat, ceea ce face
ca ;i explica\iile s[ Xe mai clare”. INTERVIU

“Satu Mare a fost locul
`n care am reu;it s[ fac
foarte multe cercet[ri”
Interviu cu doamna doctor Rumelia Koren, un renumit anatomopatolog

M
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Zilele trecute am avut pri-
vilegiul s[ o cunosc pe doamna
doctor Rumelia Koren, un re-
numit anatomopatolog, profesor
universitar la Universitatea de
Medicin[ din TelAviv, Israel. Este
un om de un calibru intelectual ;i
suDetesc indiscutabil despre care
auzisem doar cuvinte de apreciere
din partea medicilor s[tm[reni.
De fapt nu po\i s[ stai de vorb[ cu
doamna profesor ;i s[ nu remarci
c]t[ elegan\[ interioar[ eman[.
S-a n[scut pe t[r]mul de poveste
al lui Creang[, a fost “adoptat[“
de s[tm[reni unde vreme de peste
15 ani a profesat `n cadrul
Spitalului Jude\ean Satu Mare, iar
din 1988 este stabilit[ `n Israel. ~n
prezent desf[;oar[ o activitate
laborioas[ `n domeniul cercet[rii.

D]nsa e elaborat o tehnic[ rapid[ de
identiXcare a unui num[r c]t mai mare
de ganglioni limfatici - Lymph Node
Revealing Solution (LNRS). Pe plan
oncologic prin aceast[ tehnic[ bolnavii
sunt categorisi\i `n stadiul bolii reale ;i
astfel pot s[ primeasc[ tratamentul
adecvat. Pentru aceast[ tehnic[ doamna
doctor a primit premiul Societ[\ii
Americane de Chirurgie ;i recunoa;terea
interna\ional[ pentru contribu\iile aduse
`n domeniul patologiei (ramur[ a
medicinei care studiaz[ cauzele,
simptomele ;i evolu\ia bolilor, precum ;i
mijloacele de prevenire ;i tratare a
acestora n.r.).

A revenit `n Satu Mare pentru a
participa `n calitate de pre;edinte de
onoare la cea de-a VI-a edi\ie a Zilelor
Medicale S[tm[rene. Cu aceast[ ocazie
a prezentat medicilor s[tm[reni trei
studii personale de mare valoare< `e
use of Lymph Node Revealing Solution
in up-staging of Malignant, `e Role of
the Pathologist in the management of
Testicular Germ Cell Tumors a_er
Radical Orchiectomy ;i Expression of
Epithelial Cell Adhesion Molecule in
Gallbladder Carcinoma. Cu acest prilej
am rugat-o s[ ne povesteasc[ c]teva
cr]mpeie din via\a ei profesional[,
invita\ie la care ne-a r[spuns cu mult[
amabilitate.

- Spune\i-ne c]teva ceva
despre anii copil[riei

- Eu m-am n[scut la F[lticeni. Este
un loc despre care se spune c[ dac[ s-ar
trage o ax[ `n literatura rom]n[ acea ax[
ar trece prin F[lticeni. A;a c[ am fost
educat[ `ntr-un colegiu de `nalt[ calitate
unde am avut cinstea s[ am profesori
deosebi\i ;i colegi deosebi\i. Colegul meu
de banc[ din clasele primare ;i p]n[ la
liceu era Grigore Elisei (critic de art[,
profesor ;i scriitor n.r.), iar unul dintre
bunii mei prieteni cu toate c[ era mult
mai mare dec]t mine a fost poetul
Nicolae Labi; al c[rui scris `l deosebesc
;i acuma.

Dac[ v[d o foaie cu scrisul lui Labi;,
`l recunosc. Eu l-am cunoscut `nc[ de pe
vremea c]nd nu era marele Labi;, eram
prieteni din copil[rie. Tr[ind `ntr-o
atmosfer[ de b[ie\i cu talent literar am

fost ;i eu “adoptat[“ `n aceast[ societate
de c[tre profesoara noastr[ de limba
rom]n[ care f[cea lec\ii cu noi, f[r[ bani.
~n zilele acelea nu se luau bani, ea era
mul\umit[ ca la sf]r;itul anului s[
numere c]\i elevi de-ai ei au intrat la
Filologie. Am fost admis[ ;i eu `n cercul
lor, dar la limba rom]n[ eu nu primeam
dec]t `ntotdeauna nota 8, iar b[ie\ii 10
;i nu existau “protec\ii” de felul [sta cum
sunt acum. Atunci am `ntrebat-o pe
doamna profesoar[ de ce m-a acceptat
pe mine care nu am talent literar ;i ea mi-
a r[spuns c[ voi scrie articole ;tiin\iXce
;i c[ “trebuie s[-\i dau ;i \ie tehnica
scrisului a;a cum o dau b[ie\ilor”. A;a c[
acesta este mediul `n care am crescut. Un
mediu modest, s[rac, onest, dar cu o
`nalt[ calitate moral[. Nu pot s[ nu
amintesc aici numele acestei doamne
care este< Eugenia Scripcaru.

- La \ar[ ;i primii ani de
activitate ca medic stagiar...

- Anii au trecut, mi-am `ndeplinit
visul s[ devin medic, era visul meu de
copil ;i dup[ terminarea facult[\ii de
medicin[ am fost uimit[ de atmosfera
lumii medicale de la F[lticeni `n care au
p[truns o serie de persoane de condi\ie
proast[ ;i `n care mi-am dat seama c[ nu
am ce c[uta. Dup[ ce mi-am f[cut stagiul
la \ar[ `ntr-o comun[ din jurul
F[lticenilor, de fapt dou[ comune ;i 14
sate. Ast[zi m[ `ntreb cum s-a dat pe
m]na unei fete de 25 de ani r[spunderea
s[n[t[\ii a 11.000 de persoane, `ns[ am
acumulat at]t de multe, acolo m-am
format, mi-am dat seama de siguran\a de
sine, pentru c[ nu aveam cui s[ cer
ajutorul, trebuia s[ m[ descurc singur[.

- Cum a\i ajuns s[ v[
specializa\i `n anatomie
patologic[?

- Am f[cut secundariatul la anatomie
patologic[ pentru c[ mi-am dat seama c[
este o specialitate inteligent[, pentru c[
trebuie s[ ;tii s[ te adaptezi ;i s[ discu\i
cu doctorii din toate celelalte specialit[\i
;i nu s[ `nve\i un singur lucru ci s[
p[trunzi `n adev[ratele taine ale
medicinei. S[ cercetezi `n am[nun\ime
cauzele bolii, s[ ajungi la originea bolii.
Atunci visam c[ voi face mai mult pentru
cancer. Ce am reu;it este c[ pot s[ dau
un diagnostic bun al acestor cazuri astfel
`nc]t s[ nu-mi Xe ru;ine c[ bolnavii au
trecut prin m]na mea ;i nu ;i-au primit
tratamentul necesar. Din acest motiv am
f[cut anatomie patologic[. Secundariatul
mi l-am f[cut la Bucure;ti unde am avut
dasc[li buni ;i pe l]ng[ asta l-am `nt]lnit
pe viitorul meu so\, care era medic
radiolog la Negre;ti Oa;. :i datorit[ lui
am ajuns pe meleaguri s[tm[rene.
Tocmai se deschisese Spitalul Nou, nu
era `nc[ sec\ie de anatomie patologic[.
Aici am fost bine primit[, am g[sit
oameni care m-au `n\eles. Aici am g[sit
pentru prima dat[ un climat medical bun
`n care m[ puteam dezvolta. Eram t]n[r[
;i aici am `nt]lnit o pleiad[ de medici
care au venit de la Universitatea de
Medicin[ din T]rgu Mure;. Ei nu puteau
`nainta acolo din cauza considerentelor
politice de atunci, iar contactul meu cu
ace;ti ;eX de sec\ie care erau oameni de
valoare a fost foarte important. La Satu

Mare au avut `ncrederea ca la v]rsta de
30 de ani s[ devin ;ef de sec\ie, ceea ce
nu se poate `n alt[ parte. A fost mediul
propice `n care am putut face foarte
multe cercet[ri. Din punct de vedere
profesional am putut evolua, am putut
cerceta, erau colective de oameni care
erau dornici s[ `nainteze. Am lucrat
foarte bine cu medicii ORL, cu medicii
chirurgi. Prima comunicare ;tiin\iXc[ a
mea a fost la al doilea congres de
anatomie patologic[ de la Bucure;ti `n
care am prezentat un caz de limfom
primitiv `n splin[, un lucru foarte rar pe
atunci. Perioada Satu Mare, din punct de
vedere profesional pentru mine a fost o
perioad[ de dezvoltare. Aici am putut
s[-mi pun singur[ bazele, `ns[ lipsea
mediul `n care s[ pot ;ti cum pot s[
cercetez `n continuare. Am descoperit
ceva, dar n-am ;tiut s[ valoriXc. Ceea ce
se `nt]mpl[ tuturor aici. :i dup[ moartea
so\ului meu, care a fost un lucru deosebit
de traumatizant pentru mine am fost
nevoit[ s[ plec, eram singur[ cu doi
copii, nu mai aveam nicio rudenie `n \ar[
;i m[ temeam pentru s[n[tatea mea, s[
nu mi se `nt]mple ceva ;i copiii s[ ajung[
la orfelinat. Acesta a fost motivul
principal al plec[rii mele `n Israel. ~n
Satu Mare am stat peste 15 ani.
Adev[ra\ii mei prieteni sunt aici, la Satu
Mare, men\in leg[tura cu ei, cu doamna
doctor Iustina Demian, care este cea mai
bun[ prieten[ a mea, cu dr. Virgil
En[tescu care este un prieten de suYet.
Cu dr. Virgil En[tescu ne-am cunoscut
`n timpul secundariatului de la Bucure;ti.
Acolo ne-am format. Erau specialit[\i cu
num[r mic de cursan\i cum era<
psihiatria, radiologia, anatomia
patologic[. Ne-am cunoscut la cursuri de
statistic[ medical[, de management.

- Cum a fost trecerea
de la spitalul din Satu Mare
la mediul universitar
din Israel?

- A ;ti cum se caut[ ganglionii
limfatici `n \esutul axilar, `n cancerul de
s]n, eu atunci nu g[seam un num[r
satisf[c[tor. ~nt]mplarea face c[ Xind
clinic[ universitar[ `n Xecare s[pt[m]n[
se face journal club (o `nt]lnire `n cadrul
c[reia sunt prezentate ultimele nout[\i `n
materie de medicin[). Un secundar vine
cu un material al unor japonezi `n care
eviden\iaz[ ganglionii limfatici, procesul
de identiXcare dur]nd trei s[pt[m]ni. La
care am zis celor de fa\[ - “Oameni buni
p]n[ aici. Japonezii pot s[ fac[ `n trei
s[pt[m]ni ce eu pot s[ fac `n 6 ore. :i-
atunci ;efa de sec\ie `mi spune< Uite,
vrem s-o vedem ;i pe asta, c[ tu e;ti mai
de;teapt[ dec]t japonezii! (z]mbe;te) ;i
imediat le-am ar[tat acest lucru ;i ei au
r[mas tablou. Tu ;tii s[ faci a;a ceva?” La
care le-am spus c[ eu am vrut s[ le ar[t
acest lucru, dar pentru c[ eram nou
venit[, e;ti privit[ mai circumspect. Din
clipa aceea mi s-a spus s[ fac mai departe
cercet[rile.

- Difer[ mult ;coala
rom]neasc[ de medicin[
de cea din Israel?

- Aici `n Rom]nia exist[ ;coala de
medicin[ francez[ care este un pic mai
bulversat[ cum este ;i psihicul francez,

nu are o ordine, pe c]nd `n Israel este
;coala medical[ american[ unde totul se
face riguros, ordonat, ceea ce face ca ;i
explica\iile s[ Xe mai clare.

- Cum vi se pare Satu Mare
dup[ at]ta vreme?

- Ultima dat[ am fost la Satu Mare
`n urm[ cu doi ani. Pentru mine acest loc
reprezint[ Satu Mare suYetesc, `nseamn[
revederea colegilor, a celor cu care am
legat prietenii vechi. O parte din suYetul
meu a r[mas legat de Satu Mare. Faptul
c[ am putut s[ particip la acest
simpozion medical mi-a produs o mare
bucurie pentru c[ mi-am `nt]lnit o parte
din colegi.

- Ce v-a\i propus pentru
viitor?

- ~n primul r]nd voi continua
activitatea la Universitate. ~n afar[ de
medicin[ am scris dou[ c[r\i de cercetare
istoric[ pe care le-am publicat `mpreun[
cu actualul meu so\. Am contribuit la
unele dovezi istorice `n privin\a celui de-
al doilea r[zboi mondial petrecute `n
Moldova. Am foarte foarte mul\i tineri
pe care `i formez. Printre ei se aY[ ;i
rom]ni din a doua genera\ie. M[ refer la
copiii rom]nilor care au emigrat mai
demult. Eu de Xecare dat[ c]nd am
ocazia le spun - “Cu mine face\i
patologie, dar ve\i `nv[\a ;i pu\in[
rom]n[. Mul\i `n\eleg limba rom]n[
dintre cei care au un bunic acas[ care
vorbe;te limba rom]n[. Acela;i lucru mi
s-a `nt]mplat ;i c]nd mi s-au n[scut
nepo\elele. C]nd am avut ocazia s[ vin
`n Rom]nia mi-am cump[rat un set de
pove;ti `n limba rom]n[. Noi acas[
vorbim rom]ne;te ;i fetele vorbesc
rom]ne;te.

- Spune\i-ne c]teva vorbe
despre copiii dumneavoastr[

- Sunt doi b[ie\i de succes, `ns[
niciunul dintre ei nu mi-a c[lcat pe urme.
Cel mic a fost sportiv de performan\[,
scrimer ;i a ocupat un loc frunta; `n
clasamentul sportiv din Statele Unite. A
fost un succes s[tm[rean. A `nv[\at
scrima cu doamna profesoar[ Marcela
Moldovan. Ea l-a format, s-a comportat
`n mod deosebit, i-a dat o educa\ie deo-
sebit[. Modul cum a fost educat de acas[
;i modul cum a fost format de doamna
Moldovan a r[mas ca o amprent[ pentru
toat[ via\a lui. A fost imediat inclus `n
echipa na\ional[ de scrim[ a Israelului,
cu care a ajuns pe locul 13 `n Europa.
Apoi a ob\inut o burs[ la o universitate
american[ datorit[ scrimei ;i a ajuns pe
locul 9. N-a putut continua pentru c[ a
fost accidentat, a fost operat, iar acum
mai face scrim[ doar de pl[cere. B[iatul
cel mare este pasionat de calculatoare.
Am]ndoi au ajuns oameni de computere
;i lucreaz[ pentru companii mari.

- Ce anume v[ d[ cea mai
mare satisfac\ie?

- Sunt dou[ lucruri. Prima satisfac\ie
este aceea c[ am reu;it s[-mi educ b[ie\ii.
R]m]n]nd v[duv[ `nc[ de t]n[r[ am
avut unele temeri `n privin\a educa\iei lor
;i `n privin\a viitorului. ~ntr-adev[r acum
pot spune c[ ei sunt `mplini\i ;i pe plan
material ;i pe plan familial. Le-am dat
zborul ;i zboar[. A doua este `mplinirea
mea profesional[. Asta mi-am dorit s[
fac ;i cred c[ am reu;it. Profesia de
anatomopatolog e una grea, presupune
o r[spundere deosebit[, este o meserie
serioas[ `n care nu-\i po\i permite timp
liber, este o meserie `n care lucrurile se
schimb[ foarte repede ;i tu trebuie s[ \ii
pasul cu nout[\ile.

Mihaela Ghi\[
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Charlie Sheen `;i construie;te
propriul teren de baseball

Actorul din serialul „Doi b[rba\i ;i
jum[tate” vrea s[-;i construiasc[
propriul s[u teren de baseball. El `;i
dore;te cu disperare s[ le insuYe
pasiunea pentru sport ;i gemenilor s[i,
Bob ;i Max, `n v]rst[ de ;ase luni.

Ca un adev[rat star de la
Hollywood, Sheen nu se mul\ume;te
doar s[-i `nscrie pe cei mici `ntr-o
echip[ de baseball, ci s-a g]ndit s[ le
construiasc[ acestora un teren de
baseball `n toat[ regula, `n curtea din
spatele casei.

Dup[ ce a vizitat terenul de baseball
pe care Jerry Seinfeld l-a construit pe
proprietatea sa din New York, Sheen

nu a mai stat pe g]nduri ;i a demarat
deja proiectul de construc\ie a
propriului s[u stadion.

Pentru aceasta, el se aY[ acum `n
c[utarea unei propriet[\i mai
spa\ioase. “Are mai mul\i agen\i
imobiliari mobiliza\i, care colind[
dealurile din Malibu `n c[utarea unei
propriet[\i suXcient de mari pentru a-
;i construi un teren de baseball. :i-a
scos deja la v]nzare casa `n care
locuie;te ;i le-a m[rturisit prietenilor
c[ inten\ioneaz[ s[ construiasc[ un
teren cu tribune spa\ioase ;i un snack
bar”, a declarat un apropiat al
actorului.

Vedetele hollywoodiene
cu cei mai mul\i copii

Steven Spielberg, Brad Pitt, Mel
Gibson ;i Eddie Murphy se numără
printre celebrită\ile care se pot lăuda
cu familii numeroase, având drept
urma;i cinci, ;apte sau chiar opt copii.

Unul dintre prefera\ii Hollywood-
ului, Dustin Hoffman, are ;apte copii,
în urma a două căsnicii. Actorul ;i-a
c];tigat celebritatea datorită rolului
studentului timid, îndrăgostit de o
femeie matură, în Xlmul “`e
Graduate”, care i-a adus ;i prima
nominalizare la Oscar, în 1967.

Steven Spielberg, care a c];tigat de
două ori premiul Oscar pentru cel mai
bun regizor, în 1993, pentru “Lista lui
Schindler”, ;i în 1998, pentru “Salva\i
soldatul Ryan”, are ;apte copii.

Pierce Brosnan este tatăl a cinci
copii. Actorul de origine irlandeză a
jucat de patru ori rolul spionului
britanic 007, înainte de a X înlocuit de
Daniel Craig.

Solistul trupei Rolling Stones, Mick
Jagger, a fost căsătorit de două ori - cu
manechinele Bianca Jagger ;i Jerry Hall
- ;i are ;apte copii ;i trei nepo\i.

Mel Gibson are ;apte copii cu fosta
sa so\ie, Robyn, de care s-a despăr\it
recent, după un mariaj de 28 de ani.
Actorul, împreună cu actuala sa iubită,
cântărea\a Oksana Grigorieva,
a;teaptă încă un copil. Cei doi au avut
prima apari\ie în public la sfâr;itul
lunii aprilie, la două săptămâni după
ce Robyn, so\ia în vârstă de 53 de ani
a actorului, a depus actele pentru
divor\.

Eddie Murphy este tatăl a opt copii.
Printre cei opt se numără ;i Iris, rod al
rela\iei pe care Murphy a avut-o cu
Mel B, fosta componentă a trupei Spice
Girls, în vara anului 2006. Imediat ce
Mel B a anun\at că este însărcinată,
Murphy a declarat, în cadrul unei

emisiuni de televiziune, că rela\ia lor
s-a încheiat ;i a negat faptul că ar X
tatăl copilului. Angel Iris s-a născut pe
3 aprilie 2007, aceasta având aceea;i zi
de na;tere cu tatăl său. Murphy a

recunoscut că este tatăl feti\ei abia
după ce rezultatele testului de
paternitate au fost făcute publice.

Angelina Jolie ;i Brad Pitt au în
prezent ;ase copii, dintre care trei

adopta\i - Maddox, în vârstă de ;ase
ani, născut în Cambodgia, Pax în
vârstă de patru ani, născut în Vietnam,
;i Zahara în vârstă de trei ani, născută
în Etiopia.

În afară de gemenii Knox Leon ;i
Vivienne Marcheline, născu\i pe 12
iulie, la Nisa, în Fran\a, familia Jolie-
Pitt mai are o Xică biologică, Shiloh,
născută în Namibia, în mai 2006.

Will Smith ;i Jada Pinkett Smith, gazdele
concertului dedicat laureatului premiului

Nobel pentru pace
Actorul american ;i so\ia sa vor

prezenta concertul organizat în onoarea
laureatului premiului Nobel pentru pace
pe 2009, care va avea loc la Oslo, în
decembrie, potrivit organizatorilor cita\i
de accesshollywood.com.

La acest concert special, organizat
pe 11 decembrie, la o zi după ceremonia
de înmânare a premiilor Nobel, vor
participa Wyclef Jean, Toby Keith,
Donna Summer, cântăre\ul din Puerto
Rico Luis Fonsi ;i Amadou & Mariam,
un duet blues & jazz din Mali. “Ocazia
de a participa la evenimentul prin care
se recunoa;te contribu\ia laureatului
Nobel la pacea mondială va X o
experien\ă extraordinară”, au declarat
so\ii Smith. “Amândoi suntem onora\i
să participăm la concertul dedicat
laureatului Nobel pentru pace din acest
an”, au adăugat ace;tia.

C];tigătorul premiului Nobel pentru
pace pe 2009 va X anun\at la Oslo, pe 9
octombrie. Premiul îi va X decernat
acestuia pe 10 decembrie, data la care se
comemorează moartea lui Alfred Nobel,
cel care a înXin\at funda\ia care acordă
aceste distinc\ii. “Suntem încânta\i că
Will Smith ;i Jada Pinket Smith ni se vor
alătura pentru a prezenta concertul în
onoarea laureatului premiului Nobel
pentru pace”, a declarat Geir Lundestad,
secretarul Comitetului norvegian pentru
premiile Nobel. “Împreună, ei au o
inYuen\ă globală asupra artelor ;i
activită\ilor Xlantropice, Xind doi
excelen\i ambasadori ai păcii”.


