
Hitler avea plombe
de aur luate din
gurile evreilor

Adolf Hitler avea plombe
dentare din aur scos din gurile
evreilor din lagărele de
concentrare, pretinde o nouă
carte despre Führer. Concep\ia
se bazează pe o teorie recent[
care arată că dentistul lui Hitler
avea peste 50 kilograme de aur
dentar din lagărele de
concentrare pentru a-l folosi la
lucrări pentru nazi;ti.

Coautorul căr\ii Henrik
Eberle, istoric care a scris mai
multe căr\i de succes despre
liderul nazist, a declarat că
dentistul Hugo Blaschke i-a pus
10 plombe lui Hitler în 1944.

"Cel mai probabil aurul
provenea din livrările pe care
Blaschke le primea din lagărele
de concentrare," aprecia Dr
Eberle . "Cea mai mare parte
provenea de la evrei. Aur din
alte surse era greu de găsit în
Germania ;i de aceea cred că
plombele lui Hitler proveneau
de la victimele nazismului". De
altfel, deja este recunoscut că
nazi;tii scoteau din\ii de aur ;i
plombele victimelor.

Actualitatea

Azilurile ofer[ o b[tr]ne\e
lini;tit[ celor care
au r[mas singuri

Tot mai multe familii caut[ solu\ia la un azil sau
la o cas[ de b[tr]ni, unde bunicul sau bunica sunt
trata\i cum se cuvine, pentru a duce o via\[ mai
lini;tit[. ~n trecutul apropiat, no\iunea "cas[ de
b[tr]ni" reprezenta un aspect negativ, datorit[
condi\iilor precare ;i `nsemn[tatea pe care o avea.
Azi, casele de b[tr]ni de demult s-au transformat
`n locuri indispensabile v]rstnicilor cu mari
probleme de s[n[tate. ~n zilele noastre c]nd spunem
azil sau c[min de b[tr]ni, primul g]nd este<
siguran\[, asisten\[ medical[ ;i confort.

La Satu Mare exist[ dou[ c[mine pentru v]rstnici
`n regim social. Ambele apar\in de Direc\ia General[
de Asisten\[ Social[ ;i Protec\ia Copilului
(DGASCP).

C[minele private au tarife mult mai mari, `ns[
ofer[ condi\ii luxoase.

Biblia a fost tradus[ gre;it?
No\iunea de Dumnezeu ca Yind Creator este

gre;ită, crede un academician, care apreciază că
Biblia a fost tradusă gre;it mii de ani. Profesorul
Ellen van Wolde, autor ;i cunoscut expert în Vechiul
Testament, pretinde că prima propozi\ie a Genezei
"la început, Dumnezeu a creat Cerul ;i Pământul"
nu este traducerea corectă din ebraică. Ea arată că
a făcut o analiză a textului care arată că autorii nu
au inten\ionat să sugereze că Dumnezeu a creat
lumea - ci de fapt Pământul era deja acolo, când a
creat oamenii ;i animalele.

Aceasta va prezenta teoria la Universitatea
Radboud din Olanda, unde predă. Ea a concluzionat
că verbul ebraic "bara", care este folosit în prima
propozi\ie a Genezei, nu înseamnă "a crea", ci a
"separa în spa\iu ". Astfel că prima propozi\ie ar
trebuie să Ye "la început, Dumnezeu a separat Cerul
;i Pământul". Potrivit tradi\iei iudeo-cre;tine,
Dumnezeu a creat Pământul din nimic.

Sarkozy, acuzat
de nepotism
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Speciali;ti `n domeniu sus\in c[ exist[ peste 100 de
rase de iepuri de cas[, care se clasiYc[ dup[ greutatea
corporal[ - rase mari Uria;ul Belgian, Uria;ul alb, Berbecul
englez, Uria;ul francez, cu greut[\i de 5-10 kilograme> rase
mijlocii< Chinchila mare, Chinchila mic, Albastrul vienez, rasa
californian[, rase neozeelandeze, cu
greut[\i `ntre 3,5 ;i 5 kilograme> rase
cu greut[\i mici precum< Havana,
Olandez, Polonez, care au `ntre
2 ;i 3 kilograme.

Se distribuie `mpreun[ cu Informa\ia Zilei

Gyorgy Gaspar, specialist
`n psihoz[, p[r[se;te Satu
Mare pentru Bucure;ti

Pre;edintele francez a reu;it
să î;i pună propriul partid într-
o ipostază jenantă după ce s-a
aZat că Yul său de 23 de ani va
conduce cel mai mare district de
afaceri din Europa. Se apreciază
că Nicolas Sarkozy a mers prea
departe în acordarea func\iei lui
Jean Sarkozy, student în anul
trei la Drept. Acesta ar trebui să
conducă La Défense, zona de
turnuri de birouri din vestul
Parisului. Patrick Devedjian,
membru al cabinetului ;i actual
;ef al Défense, este înlăturat
pentru a face loc celui de-al
doilea Yu al pre;edintelui.

Devedjian a reac\ionat cu
amărăciune, cu un citat din
Corneille, dramaturg din
secolul 17< "pentru suZete nobil
înnăscute, valoarea nu a;teaptă
trecerea anilor." În timp ce al\i
membri ai partidului de
guvernământ s-au arătat
îngrijora\i că Sarkozy se expune
acuza\iilor de construire a unei
dinastii. Patrick Jarry, primarul
comunist al localită\ii Nanterre,
vecină cu La Défense, crede că
Yul pre;edintelui nu are nicio
legitimitate sau caliYcare pentru
un asemenea post, părere
împărtă;ită de mul\i politicieni
;i publicul larg.

Dacă func\ia sa este
conYrmată, ascensiunea lui
Jean va Y ;i mai meteorică decât
a tatălui, care a devenit primar
al Neuilly, bogata suburbie de
lângă La Défense, la 28 de ani.
Sarko junior a ob\inut anul
trecut un loc în consiliul de la
Neuilly.Pre;edin\ia EPAD,
agen\ia ce manageriază
districtul, este un post politic,
astfel că nu există dubii că Jean
va Y numit. Ca ;ef al agen\iei
publice, el va supraveghea
extinderea de multe miliarde a
districtului, loc unde multe
companii î;i au sediul.

Nem\oaica Herta Muller, primul
scriitor rom]n laureat Nobel

Nobelul are trei laurea\i de origine
română, dar pe care România nu i-a
nominalizat niciodată. Un cercetător
american, un luptător pentru memoria
Holocaustului stabilit la New York ;i o
autoare germană, to\i de origine
română, au primit distinc\ia Nobel la
multă vreme după ce au părăsit \ara
natală, Ye în perioada de după cel de-al
doilea război mondial, Ye în anii grei ai
comunismului. Medicul George Emil
Palade, militantul anti-nazist Elie
Wiesel ;i scriitoarea Herta Muller s-au
înscris în istoria distinc\iilor Nobel,
Yind propu;i însă de statele adoptive în
care ;i-au exprimat crezul profesional.

Dintre toate căr\ile pe care le-a scris
Herta Muller, toate vorbind despre
România ;i despre dezrădăcinarea unui
cetă\ean al ei, doar câteva au fost traduse
în română. A;a cum ea însă;i spune,
de-abia în Germania a fost acceptată ca
"româncă", pentru că la ea acasă, pentru
că incomodează sau pur ;i simplu din

ignoran\ă, nu este în niciun fel asumată.
"Chiar dacă societatea românească

m-a exclus ;i nu mi-a dat voie să îi
apar\in, chiar dacă românii nu mă
acceptă nici astăzi, pentru că spun
adevărul despre vechii securi;ti aZa\i
tot la putere, limba română mă înso\e;te
permanent", a mărturisit Herta Müller
în interviul acordat Comitetului Nobel.

Obama, premiul Nobel
pentru Pace

Premiul Nobel pentru Pace pentru
2009 a fost acordat, vineri, pre;edintelui
american, Barack Obama, pentru
"eforturile extraordinare de consolidare
a diploma\iei interna\ionale ;i a
cooperării între popoare".

Comitetul Nobel norvegian a luat
decizia abia luni, după mai multe
întâlniri în cursul cărora a analizat 205
candidaturi.
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Gyorgy Gaspar va lucra la
Centrul de Excelen\[ pentru Servicii
de S[n[tate Mintal[, va activa la
Institutul Rom]n de Psihoterapie
Integrativ[ pe partea de cercetare `n
domeniul psihoterapiei ;i va mai
colabora cu dou[ cabinete private de
psihologie. PAGINA 4

Copil[ria ;i tinere\ea directorului Agen\iei de
Pl[\i ;i Interven\ie pentru Agricultur[, Viorel
Pintea pot Y un bun exemplu de urmat pentru
cei care vor s[ reu;easc[ `n carier[. Interlocutorul
nostru din aceast[ s[pt[m]n[ are amintiri
extraordinare at]t din locurile natale, c]t ;i din
perioada liceului ;i a facult[\ii. Toate se leag[ `ns[
de cuvinte precum responsabilitate, munc[,
respect, prietenie, lucruri pe care Viorel Pintea
le-a pre\uit pe tot parcursul vie\ii. PAGINA 5
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Iepurii din rasa Uria; Belgian c]nt[resc
peste 10 kilograme

Herta Muller s-a n[scut `n Banat
;i a emigrat `n Germania `n 1987

V]n[toarea c[lare cu copoi, o tradi\ie nobiliar[ englez[
`nviat[ la Satu Mare

S]mb[ta trecut[, `n 3 octombrie, a avut loc un eveniment inedit la Satu Mare.
~n premier[ na\ional[ s-a organizat o partid[ de hunting sau c[l[rie de v]n[toare
cu hait[ de copoi, `n tocmai cum s-au f[cut pe vremuri la cur\ile nobilimii
engleze, respect]nd toate normele impuse la o v]n[toare adev[rat[, diferen\a Yind
doar faptul, c[ aici nu se v]neaz[. PAGINA 7

Viorel Pintea< “Secretul `n via\[ este
s[ ;tii s[ g[se;ti mul\umirea”
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Luni Miercuri

Primarul general al Capitalei, Sorin
Oprescu, a anun\at luni, în prezen\a a
câteva sute de persoane, că a decis să
candideze pentru Pre;edin\ie, ca
independent, nevând nicio obliga\ie fa\ă
de partide, spunând că va lucra cu to\i
politicienii ;i că România are nevoie de un
;ef de stat care să unească.

Câteva sute de persoane l-au a;teptat
luni pe Sorin Oprescu la Hotel Caro, încă
de la ora 15.00. Sus\inătorii actualului
primar au ocupat întreaga grădină
interioară a hotelului, dar ;i zona din jurul
intrării principale, doar o mică parte din
ace;tia având loc în sala în care Oprescu
;i-a anun\at candidatura. Înainte de
conferin\ă, fanii lui Oprescu au fost
invita\i să deguste preparate special
pregătite pentru acest eveniment.

Octav Cozmâncă, va coordona,
împreună cu fostul deputat PSD Alin
Teodorescu, campania lui Oprescu.
Consiliera lui Adrian Năstase, Anca
Alexandrescu, se va ocupa de rela\ia cu
presa în echipa de campanie a primarului.
Semnul electoral al lui Oprescu este un
soare albastru, inclus într-un cerc de
aceea;i culoare.

La lansarea lui Oprescu au participat
;i George Iorgovan, Pavel Abraham.

PSD sus\ine mo\iunea de
cenzur[ ini\iat[ PNL -UDMR

Pre;edintele PNL Crin Antonescu a
declarat că liberalii vor Ynaliza în cursul
zilei de luni textul mo\iunii de cenzură,
pe care-l vor trimite spre analiza tuturor
forma\iunilor parlamentare, a;teptând
semnături ;i de la PSD, ;i de la PDL, ;i de
la UDMR.

"PNL ini\iază o mo\iune de cenzură
a;a cum am declarat, împotriva
Guvernului Boc II. Până în cursul acestei
seri, mo\iunea de cenzură, textul, va Y

Ynalizat, iar mâine diminea\ă o vom
distribui tuturor grupurilor parlamentare
;i tuturor parlamentarilor din
Parlamentul României făcând apel la
con;tiin\a lor politică ;i civică ;i a;teptând
semnături din toate direc\iile politice pe
acest document", a aYrmat Antonescu
"Am avut o discu\ie diminea\ă cu
pre;edintele UDMR ;i tot a;a în cursul
serii ne vom mai consulta ;i vom trimite,
repet, acest text al nostru solicitând
sprijinul tuturor, inclusiv parlamentarilor
PSD, inclusiv parlamentarilor din PDL",
a adăugat pre;edintele PNL.

Întrebat dacă mo\iunea se referă ;i la
fostele ministere conduse de PSD,
Antonescu a spus că la fostele ministere
conduse de PSD ;i la responsabilitatea
PSD pentru dezastrul \ării în aceste nouă
luni de zile s-au făcut referiri în cele două
mo\iuni de cenzură care au fost înaintate
`mpreună cu UDMR. "Acum însă vorbim
de Guvernul existent ;i o mo\iune de
cenzură nu poate viza decât Guvernul Boc
II", a sus\inut liderul PNL.

Pre;edintele UDMR Marko Bela a
declarat luni că Uniunea a decis să
semneze ;i să elaboreze împreună cu PNL
mo\iunea de cenzură împotriva
Cabinetului Boc II.

Mar\i

Traian Băsescu ar putea pierde în turul
2 al alegerilor preziden\iale, din 6
decembrie, în fa\ă oricăruia dintre
contracandida\i, conform celui mai recent
sondaj de opinie CCSB, realizat la
comanda IMAS. Sondajul CCSB, cu o
eroare tolerată de 3,1%, a fost realizat în
perioada 2-3 octombrie..

În turul întâi al preziden\ialelor,
programat pentru 22 noiembrie, Traian
Băsescu din partea PDL ar ob\ine 31%,
Mircea Geoană (Alian\a PSD+PC) - 20%,
Crin Antonescu (PNL) - 18%, Sorin
Oprescu (independent) - 14%, C.V. Tudor
(PRM)- 8%, Gigi Becali (PNG) - 6%, iar
Kelemen Hunor - 2%.

Conform primei variante, doar 43%
din alegători ar opta pentru Traian
Băsescu, în timp Sorin Oprescu ar ob\ine
57%, dac[ ar intra `mpreun[ `n turul 2.

În situa\ia în care Antonescu ;i
B[sescu ar ajunge în al doilea tur, 54% din
alegători ar opta pentru Antonescu ;i
numai 46% pentru Băsescu. :i în condi\iile
unei a treia variante, în care competitori
ar Y Băsescu ;i Geoană, actualul ;ef al
statului român ar urma să Ye înfrânt.
Pre;edintele PSD cu 53%, l-ar surclasa pe
Băsescu, cel care nu va reu;i să adune decât
47% din sufragiile românilor.

PNL ;i UDMR au depus
mo\iunea de cenzur[

Mo\iunea de cenzură intitulată "11
împotriva României", ini\iată de PNL ;i
UDMR, alături de care au semnat ;i ;apte
parlamentari din afara celor două
forma\iuni a fost depusă mar\i la
Parlament.

Ini\ial, surse liberale declaraseră că
textul mo\iunii de cenzură a fost deYnitivat
;i este semnat de 127 de parlamentari PNL
;i UDMR, dar ;i câ\iva de la PSD, care ;i-
au depus semnăturile "în nume personal",
însă trei dintre ace;tia ;i-au retras până la
urmă semnăturile. Titlul mo\iunii, "11
împotriva României", se referă la
componen\a actuală a Cabinetului Boc,
format din zece mini;tri ;i premierul.

Textul mo\iunii de cenzură PNL ;i
UDMR este sus\inut de 123 de semnături,
după cum reiese din documentele puse la
dispozi\ie de către ini\iatori, fa\ă de cele
124 anun\ate de liderul deputa\ilor PNL
Călin Popescu Tăriceanu remarcându-se
absen\a lui Albert Almos, plecat în
străinătate. Pentru depunerea mo\iunii de
cenzură este nevoie de 118 semnături.
PNL ;i UDMR mizau, la momentul

anun\ării inten\iei pe 121 de parlamentari.

Guvernul î;i asum[
răspunderea pe legea pensiilor

Guvernul a decis să î;i angajeze
răspunderea în Parlament pentru legea
pensiilor, a anun\at premierul Emil Boc.
Proiectul de lege a fost aprobat de Guvern
;i va Y transmis Parlamentului, în vederea
angajării răspunderii.

Premierul Emil Boc a declarat, mar\i,
că este dispus să î;i pună "la bătaie"
mandatul de prim-ministru pentru legea
pensiilor, arătând că ia în considerare
riscul ca Guvernul să nu ob\ină încrederea
Parlamentului la momentul angajării
răspunderii pentru acest act normativ.
"Îmi pun mandatul de bătaie, ori trece
legea, ori pleacă Guvernul", a spus Boc.

Premierul a precizat că î;i va asuma
răspunderea pentru că nu poate intra cu
acest proiect în campanie electorală,
întrucât nu ar mai avea nicio ;ansă să
treacă. "Prin această lege desYin\ăm
pensiile parlamentarilor. Este inacceptabil
ca raportul dintre pensia minimă ;i cea
maximă să Ye atât de mare, respectiv de la
350 de lei la 35.000 de lei”, a spus Boc.

Aproximativ 15.000 de persoane s-au
adunat miercuri în Pia\a Victoriei, liderii
sindicali cerându-le acestora să nu meargă
la votul pentru alegerile preziden\iale dacă
autorită\ile nu vor începe un dialog real
pentru rezolvarea cerin\elor
protestatarilor. Manifesta\ia organizată
de Alian\a Bugetarilor a fost deschisă de
liderul Cartel Alfa, Bogdan Hossu, în jurul
orei 11.00, manifestan\ii scandând lozinci
antiguvernamentale. Lista revendicărilor
începe cu salariile, mai exact cu refacerea
grilei din Legea unică, ini\iativă la care
chiar premierul Boc i-a invitat, luni, pe
sindicali;ti, cu condi\ia "respectării
constrângerilor bugetare". Sindicali;tii
mai cer un salariu minim pe economie de
740 lei în 2010 ;i de 1.300 lei în 2014,
majorarea pensiilor, asigurarea protec\iei
lucrătorilor aZa\i temporar fără loc de
muncă ;i dezvoltarea economiei
na\ionale, în sensul sus\inerii unită\ilor
economice.

Sindicali;tii s-au gr[bit s[ plece acas[,
dup[ dou[ ore de stat `n soare, cu o or[
mai devreme dec]t era prev[zut s[ se
`ncheie mitingul, adic[ 14.30.

Poli\i;tii nu vor să asigure
paza sec\iilor de vot la alegeri

Liderul Sindicatului Na\ional al
Poli\i;tilor ;i Personalului Contractual,
Marin Gruia, a declarat, miercuri, la
mitingul Alian\ei Bugetarilor, că poli\i;tii
vor refuza să asigure paza sec\iilor de
votare la alegerile preziden\iale, din cauza
subYnan\ării sistemului de apărare ;i
ordine publică. Gruia a aYrmat că pe
stradă sunt tot mai mul\i infractori, din
cauză că există un deYcit de 8.000 de
poli\i;ti. "Ministerul de Interne a primit
un buget cu două luni mai pu\in, adică
până în noiembrie", le-a spus liderul
sindical participan\ilor la miting. Gruia
a aYrmat că îi roagă pe membrii
Guvernului "să înve\e să se apere singuri",
pentru că poli\i;tii nu o vor mai face.

Liderul Sindicatului Na\ional al
Poli\i;tilor ;i Personalului Contractual
din MAI a anun\at că sute de poli\i;ti din
\ară, îmbrăca\i în uniforme, participă la
miting. La ac\iunile de protest s-au
alăturat ;i sindicali;tii din Pro Lex, al
doilea sindicat din domeniu.

Joi

Vineri

Candidatul independent la
Pre;edin\ie Sorin Oprescu a declarat că,
în situa\ia în care va deveni ;ef al statului,
va numi un premier tehnocrat. Întrebat
pe cine ar numi, în eventualitatea în care
ar Y ales pre;edinte, Oprescu a răspuns<
"Sunt o mul\ime de oameni foarte buni.
Vă vorbeam de tehnocra\i. Lua\i-o de la
Mugur Isărescu, la Florin Georgescu,
Daniel Dăianu. A;a, la primă citire".

"Sunt mul\i care ;tiu, care pot, care au
o expertiză. Nu stă pre;edintele să se certe
cu primul-ministru ;i să-l urmărească pe
ăla ;i la toaletă dacă nu cumva n-a făcut
pe capac", a adăugat Oprescu. El a mai
spus că, dacă va ajunge ;ef al statului, va
propune un guvern de uniune na\ională,

alcătuit din cei mai buni oameni ai
partidelor, având în vedere situa\ia de
criză în care se aZă România.

:i pre;edintele PNL, Crin Antonescu,
a declarat că preferă un Guvern de
tehnocra\i condus de un premier
independent până după alegerile
preziden\iale, însă, dacă va câ;tiga
scrutinul, va opta pentru un Cabinet
politic "solid". Antonescu a refuzat să facă
nominalizări în privin\a premierului pe
care ;i l-ar dori, după ce în ultimele zile
s-a speculat că preferatul său ar Y primarul
Sibiului, Klaus Johannis. Antonescu a
spus doar că, dacă va ajunge la Cotroceni,
nu va desemna premierul \inând cont
exclusiv de op\iunea personală.

S]mb[t[

Ambasadorul SUA, Mark Gitenstein,
a declarat că ini\iativa lui Traian Băsescu
privind numărul de parlamentari este "o
idee interesantă", că politica românească
e "intensă ;i emo\ională", dar partea
americană nu are favori\i la preziden\iale.

Întrebat dacă "americanii l-au lăsat
din bra\e pe Băsescu", ambasadorul a
răspuns negativ. ":tiu că a existat o serie
de specula\ii legate de faptul că
pre;edintele Băsescu a dorit o întâlnire.
Pre;edintele Obama este cople;it - a;a
cum este ;i Băsescu - de problemele
interne. A;a cum Băsescu petrece o bună
bucată de timp ocupându-se de criza
economică de aici, Obama face acela;i
lucru în SUA. Acesta ar Y singurul motiv",

a precizat ambasadorul. El a adăugat că
"nu există nicio problemă în ceea ce
prive;te rela\ia dintre SUA ;i România".

Diplomatul a apreciat că dezbaterea
politică din România "este foarte intensă
;i emo\ională", dar a men\ionat că nu are
un politician favorit. "Nu avem favori\i în
această cursă electorală", a adăugat el.
Mark Gitenstein a mai spus că presa din
România este "foarte agresivă, la fel ca ;i
politica românească" ;i că oamenii care
citesc ;tirile sunt mai soYstica\i decât se
crede. Ambasadorul american s-a referit
;i la problema corup\iei. Mark
Gittenstein a precizat că în SUA,
imunitatea demnitarilor este mai
restrânsă decât cea din România.

Sindicatele `ndeamn[ bugetarii
s[ nu mearg[ la vot

Ultimul sondaj arat[ c[ B[sescu va pierde alegerile

Is[rescu, Georgescu, D[ianu, Johannis
propu;i premieri tehnocra\i

SUA nu are favori\i în cursa electoral[
din România

Fostul ministru al Agriculturii Ilie
Sârbu a declarat joi, la Timi;oara, că între
PSD, PNL ;i UDMR există discu\ii pentru
nominalizarea unui guvern de tehnocra\i.

Potrivit pre;edintelui PSD Timi;,
guvernul de tehnocra\i ar urma să
administreze problemele \ării până la
alegeri. "E o discu\ie la nivelul partidului
nostru ;i la nivelul PNL, dar ;i UDMR a
acceptat ideea asta< să Ye nominalizat un
guvern din tehnocra\i care să administreze
problemele curente ale \ării până la
alegeri”, a declarat Ilie Sârbu.

Sârbu a conYrmat faptul că există o
nouă majoritate în Parlament. "E făcută
deja publică - o nouă majoritate PSD,
UDMR, PNL. Sigur, nu avem un protocol
încheiat. Probabil acesta va Y încheiat după
turul întâi. Dar ea func\ionează ;i asta e cel
mai important”, a declarat Ilie Sârbu.

OYcial, niciuna dintre cele trei
forma\iuni nu a recunoscut existen\a unor
negocieri în vederea colaborării, însă un
prim test al func\ionării noii majorită\i
parlamentare invocate de Sârbu va Y
mo\iunea de cenzură, ini\iată de PNL ;i
UDMR ;i pentru care PSD ;i-a anun\at
oYcial sus\inerea.

Dup[ un mic scandal, s-a dat
citire mo\iunii de cenzur[

Viceliderul deputa\ilor liberali, Eugen
Nicolăescu, a citit în plenul reunit
mo\iunea de cenzură a PNL ;i UDMR, în
absen\a membrilor Guvernului,
premierului Emil Boc ;i a parlamentarilor
PDL. Dup[ un mic scandal, ;edin\a
Parlamentului a fost reluată după o pauză
de consultări în urma refuzului PDL de a
participa la ;edin\ă, considerând
neconstitu\ional[ depunerea
textului. PDL nu a participat nici acum la
;edin\ă. Guvernatorul BNR Mugur
Isărescu ;i ceilal\i candida\i pentru
Consiliul de Administra\ie al BNR au
a;teptat, joi, două ore pe holurile
Parlamentului pentru a Y valida\i de
parlamentari prin vot, timp în care
deputa\ii ;i senatorii s-au certat, în plen,
pe tema mo\iunii de cenzură. După ce
pre;edintele de ;edin\ă Ioan Oltean (PDL)
a suspendat ;edin\a Camerei Deputa\ilor
;i a Senatului fără să se ajungă la votul
privind Consiliul de administra\ie al BNR,
mai mul\i politicieni s-au înghesuit să-l
salute, pe hol, pe Mugur Isărescu.

PSD, PNL ;i UDMR discut[ formarea
unui guvern de tehnocra\i

Sorin Oprescu s-a lansat `n cursa preziden\ial[



S[tenii din Soconzel `;i pl]ng biserica. Pentru ei aceasta era un simbol al satului ;i reprezenta singurul obiectiv de
atrac\ie pentru turi;ti. La ea veneau anual sute de oameni din lumea larg[ ;i nu `nt]mpl[tor, pentru c[ era cea mai
frumoas[ dintre bisericile de lemn ale jude\ului. ISTORIE
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A fost odat[ o biseric[...
S]mb[t[ dup[-masa, `n data

de 3 octombrie 2009, a ars `n
`ntregime biserica veche din
Soconzel. Odat[ cu ea a disp[rut
de pe harta jude\ului una dintre
celemai valoroase l[ca;uri de cult
din jude\, care era declarat ;i
monument istoric.

Cum s-a aprins focul, poate c[
numai Dumnezeu ;tie, chiar dac[
organele de poli\ie i-au `ntocmit dosar
penal p[rintelui Ioan Malanca;, pentru
distrugere din neglijen\[.

S-a spus c[ p[rintele ar Y aruncat
un muc de \igar[ pe jos, `n timp ce era
la cules de nuci. Al\ii spun c[ `n
cimitirul de l]ng[ biserica veche
p[rintele Malanca;, `mpreun[ cu doi
s[teni, au cur[\at `n acea zi mormintele
iar vegeta\iei uscate i-au dat foc. ~n
seceta care persist[ de luni de zile, focul
s-a propagat repede spre biseric[.
Urm[rile se ;tiu iar valoarea pagubei
nu se poate echivala `n bani.

Construit[ `n secolul XVIII

Date despre biserica ars[ aZ[m din
bro;ura tip[rit[ de Muzeul Jude\ean
Satu Mare< "Remarcabil monument de
arhitectur[ popular[, biserica de lemn
"SYn\ii Arhangheli Mihail ;i Gavril se
`nscrie `n tipul clasic de biseric[ din
lemn, cu tind[, nav[ ;i altar retras,
pentagonal, de altfel forma cea mai
frecvent g[sit[ `n Transilvania. Datele
cele mai exacte despre biseric[ le avem
de pe un scaun de lemn care dateaz[
de la 1795 ;i care poart[ ini\ialele K.L.

Un alt scaun poart[ data de 1845
;i ini\ialele P.L.. La intrarea `n biseric[,
pe partea st]ng[, se g[se;te o inscrip\ie
unde sunt pomeni\i Popu Ioanu din
Hasznas Lapusiu 1874 ;i Papp Viktor
1879.

|in]nd seama de toate aceste date
putem spune c[ biserica a fost ridicat[
`n a doua jum[tate a secolului al XVIII-
lea.

Renovat[ `ntre 1994 - 1995

Asemeni celorlalte biserici din
lemn din zona Codru, biserica din
Soconzel este construit[ din b]rne
`mbinate orizontal, `n cheutori drepte.
Ea este tencuit[ doar pe interior ;i
pictat[. P]n[ `n anul 1994 talpa
bisericii se sprijinea pe pietre de r]u,
a;ezate `n col\urile bisericii.

~n urma restaur[rii survenite `ntre
1994 - 1995, biserica fost a;ezat[ pe o
nou[ temelie, partea din sol a fost
turnat[ din ciment iar partea de la
suprafa\[ a fost realizat[ din pietre
cioplite. Tot atunci a fost schimbat[ ;i
talpa bisericii care a fost realizat[ din
stejar.

Pridvorul deschis are ;ase st]lpi cu
capetele cioplite ;i arcade la grinzi ;i se
g[se;te pe latura de vest.

Portalul de lemn provine
de la m[n[stirea veche
de 4 secole, demolat[
de pe dealul Cu\ei

Din pridvor, intrarea `n biseric[ se
face printr-un portal din lemn, frumos
sculptat despre care b[tr]nii satului
spun c[ ar Y apar\inut vechii m[n[stiri
amplasate pe dealul dinspre Cu\a.

Motivele sculptate pe portal sunt
cele pe care le putem reg[si pe
portalurile bisericilor de lemn din nord
vestul Transilvaniei.

Compozi\ia portalului bisericii este
una deosebit[ ;i `mbin[ motivul funiei
cu cel al rozetei ;i al crucii. Cele dou[

funii urm[resc `ndeaproape forma
portalului, partea dintre cele dou[
motive Yind bogat sculptat[. ~n cele
dou[ col\uri avem dispuse dou[ cruci
`ncadrate de c]te dou[ rozete.

Altarul bisericii este la r]ndul s[u
acoperit de o mic[ cerime. ~n mijlocul
`nc[perii se aZ[ o mas[ de lemn care
`nlocuie;te vechiul altar. De pe mas[ se
`nal\[ o icoan[ de propor\ii,
reprezent]nd-o pe Maica Domnului
~ndurerat[.

Biserica este luminat[ de un num[r
redus de ferestre, dou[ `n nav[ ;i trei
`n altar".

Goste Gheorghe din sat
a ?lmat incendiul

Acestea ar Y c]teva din multele date
tehnice despre biserica de lemn din
Soconzel, pe care acum o pl]nge tot
satul. Dar oare c]\i dintre noi cunosc
povestea adev[rat[ a bisericii?

~n sat am `nt]lnit un om care din
biserica de lemn ;i-a f[cut o pasiune.
Se nume;te Goste Gheorghe iar pe
pere\ii din casa lui am g[sit mai multe
fotograYi `nr[mate ale bisericii de
lemn. El ne-a `mprumutat ;i bro;ura
editat[ de Muzeul Jude\ean Satu Mare
`n care este redat[ istoria bisericii ;i
tot Goste Gheorghe a fost cel care, cu
un aparat pu\in performant, a reu;it s[
Ylmeze incendiul `n care a ars biserica.
Cele surprinse `n imagine vor constitui
un material de arhiv[ nepre\ios pentru
istoria jude\ului.

Interlocutorul nostru ne-a povestit
;i despre u;a de lemn a bisericii care

a fost adus[ de la M[n[stirea din Cu\a,
veche de 400 de ani. "Ea a fost
desYin\at[, iar preo\ii izgoni\i. De
acolo s-a adus u;a. Restul bisericii a
fost construit de c[tre str[mo;ii no;trii
iar lemnul folosit era t[iat din p[durea
aZat[ pe dealul din apropiere".

Arderea bisericii,
un blestem?

Felician Pop - directorul Centrului
de crea\ie din Satu Mare ;i poetul
Robert Laszlo au preg[tit o carte,
"Istoria secret[ a S[tmarului", care va
Y lansat[ `n cur]nd. ~n ea apare ;i un
capitol despre M[n[stirea din Cu\a,
din care aZ[m lucruri senza\ionale. :i
anume incendiul bisericii de lemn nu
este altceva dec]t un blestem. :i anume
blestemul m[n[stirii care a fost
demolat[ de s[tenii din Soconzel ;i cei
din Cu\a.

M[n[stirea de pe dealul Cu\ei a
fost ridicat[ `n anul 1618 ;i a fost
demolat[ `n anul 1776. Cei din
Soconzel ;i Cu\a, care frecventau pe
vremea aceea m[n[stirea, au decis s[
demoleze biserica din incinta ei,
probabil pentru a nu mai urca dealul
`n Yecare duminic[, dar ca s[ aib[ ;i ei
o biseric[ `n satul lor.

Din obiectele duse de la m[n[stirea
construit[ `n 1618, o parte au ajuns la
biserica de lemn din Cu\a - construit[
`n 1778 - iar o parte la M[n[stirea din
Soconzel, ridicat[ de s[teni `n anul
1777.

Blestemul M[n[stirii, c[reia i s-au
luat bunurile de valoare, a fost cumplit

;i ambele biserici de lemn au ars. Cea
din Cu\a `n anul 1908, iar peste 101 ani
a ars ;i biserica din Soconzel. Ambele
aveau turnuri asem[n[toare ;i au ars
din motive neelucidate.

Cele dou[ biserici din lemn aveau
acela;i hram ;i `n momentul
incendiului din ele s-au putut salva
doar c]teva icoane. Destine identice.

Dar oare e posibil ca blestemul
unui l[ca; de cult dezmembrat s[ Y
avut rolul s[u `n incendiile care au
cuprins ambele biserici din lemn?

Sunt oameni care spun c[ da, `n
timp ce al\ii sus\in contrariul. "A fura
de la o biseric[ demolat[ este un p[cat,
lucru consemnat `n Decalog. Poate c[
episcopul de atunci s[-;i Y dat
consim\[m]ntul pentru demolare ;i
atunci altfel se pune problema. Nu cred
c[ poate Y vorba de un blestem pentru
c[ Dumnezeu nu face a;a ceva. ~n locul
fostei m[n[stiri din Cu\a ar Y bine s[
se ridice o cruce la care m[car odat[ pe
an s[tenii din Cu\a ;i Soconzel s[ fac[
un pelerinaj" - ne-a spus p[rintele
Radu Huton de la biserica greco
catolic[ din Dumbrava Mic[.

Oamenii `;i pl]ng biserica

C[ a fost blestem sau nu, nimeni nu
;tie. Un lucru e sigur `ns[. Cei din
Soconzel `;i pl]ng biserica. Pentru ei ea
era un simbol al satului ;i reprezenta
singurul obiectiv de atrac\ie pentru
turi;ti. La ea veneau anual sute de
turi;ti din lumea larg[ ;i nu
`nt]mpl[tor, pentru c[ era cea mai
frumoas[ dintre bisericile de lemn ale

jude\ului, Yind situat[ `ntr-un loc
superb, pe un deal, de unde priveli;tea
zonei de codru putea Y admirat[ `n
splendoarea ei.

P[curar Floare de 74 de ani, Petca;
Silvia, Lipovan Emilia de 77 de ani,
Bota Iuliana de 74 de ani, la fel ca ;i
Goste Gheorghe, sunt doar o parte
dintre s[teni care ne-au povestit cu
lacrimi `n ochi amintiri legate de
bisericu\a lor. Ei depl]ng ;i soarta
preotului lor, Malanca; Ioan, care va
purta pe vecie `n suZet drama sa ;i a
bisericii din lemn care i-a fost a;a de
drag[.

“Vom face alta, mai falnic[
;i mai frumoas[“

"Vom aduce alta. Vom cump[ra
una din S[laj sau vom construi alta" -
spun ;i s[tenii din Soconzel, spune ;i
p[rintele Malanca;. Vorbele lor e greu
de crezut c[ vor avea acoperire, `ntr-o
a;ezare `mb[tr]nit[ ;i mai ales `ntr-o
\ar[ care se confrunt[ ;i ea cu criza ce
persist[ `n `ntreaga lume.

"Pe p[rinte `l ap[r[m, pentru c[ a
tr[it printre noi 32 de ani, adic[ o via\[
de om. Nu `l l[s[m s[ plece dintre noi"
- mai spun oamenii din Soconzel,
marca\i ;i ei de durerea suZeteasc[ a
p[rintelui. Solidaritatea credincio;ilor
cu preotul lor este lucrul care ne va
r[m]ne mereu `n memorie, la fel ca ;i
Z[c[rile care au mistuit `n c]teva
minute tot ce a avut mai frumos zona
s[rac[ a Codrului s[tm[rean.

Iosif |iproc

Datele cele mai exacte despe biserica din Soconzel erau de pe un scaun de lemn care data de la 1795 ;i purta ini\ialele K.L.



“Din p[cate, `n Ardeal nivelul de trai e sc[zut. Oamenii nu `;i permit s[ mearg[ la un cabinet de psihologie.
~n Satu Mare, de exemplu, o ;edin\[ de terapie cost[ `ntre 35 ;i 50 de lei. ~n Capital[ aceia;i ;edin\[ ajunge
undeva la 100 lei”.INTERVIU
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T]n[rul Gyorgy Gaspar, specialist `n psihoz[,
p[r[se;te Satu Mare pentru Bucure;ti

El va colabora cu diferite institu\ii, precumCentrul deExcelen\[pentruServicii de S[n[tateMintal[ ;i InstitutulRom]ndePsihoterapie

~n ?ecare zi de miercuri, `n
Suplimentul “S[n[tate
&Frumuse\e” cititorii no;tri
g[sesc solu\ii pentru problemele
care `i fr[m]nt[, ?e pe partea de
s[n[tate, ?e pe frumuse\e sau pe
probleme de ordin psihologic.
Din anul 2007 `ncoace, cititorii
au avut parte de un prieten, un
aliat `n lupta cuproblemele lor, pe
psihologul Gyorgy Gaspar.

Iat[ c[, dup[ doi ani de zile `n care
s-a dovedit a Y un bun colaborator,
psihologul s[tm[rean face un pas
important `n cariera sa, p[r[sind ora;ul
Satu Mare pentru Capital[, unde va
lucra tot `n domeniul psihologiei la
institu\ii renumite de la noi din \ar[.

Ani de formare profesional[

Gyorgy Gaspar s-a n[scut `n 14
aprilie 1982 la Satu Mare, iar `nc[ din
anii de liceu a avut o `nclina\ie c[tre
studiul psihologiei. Astfel, dup[ ani de
;coal[, Gyorgy Gaspar este licen\iat `n
psihologie, absolvind `n 2006 Facultatea
de Psihologie ;i :tiin\e ale Educa\iei,
specializarea psihologie `n cadrul
Universit[\ii „Babe; - Bolyai” din Cluj
- Napoca. Anul urm[tor, `n 2007,
psihologul clinician Gyorgy Gaspar
devine coordonatorul Comparti-
mentului de Protec\ie Social[ din cadrul
Serviciului Public de Asisten\[ Social[
Satu Mare. Specializ[rile nu se opresc
aici. ~n ultimii doi ani de zile, psihologul
clinician s-a format `n hipnoz[, din
2003 p]n[ `n 2008, `n terapia familiei
`n 2006, iar `n 2008 a devenit formator
`n psihoterapie, ceea ce l-a ajutat foarte
mult `n aprofundarea cuno;tin\elor
despre cum s[ lucrezi `n cabinet cu
pacientul.

"Dintotdeauna am avut o aYnitate
fa\[ de familii, astfel m-am dedicat
terapiei familiei. ~mi place foarte mult

s[ lucrez cu oamenii ;i `mi dedic tot
timpul pe care `l am profesiei mele", ne
m[rturise;te psihologul. ~n acest sf]r;it
de s[pt[m]n[, psihologul Gyorgy
Gaspar se aZ[ `n drum spre Bucure;ti.
~n Capital[ va lucra la Centrul de
Excelen\[ pentru Servicii de S[n[tate
Mintal[, servicii destinate copiilor din
cadrul Organiza\iei "Salva\i Copiii".
Totodat[, psihologul s[tm[rean va
activa ;i la Institutul Rom]n de
Psihoterapie Integrativ[ pe partea de
cercetare `n domeniul psihoterapiei,
pentru a c[uta de exemplu strategii de
interven\ie `n tulbur[rile de anxietate.
Bucure;tiul ofer[ multe posibilit[\i,
psihologul Gyorgy Gaspar urm]nd s[
colaboreze ;i cu dou[ cabinete private
de psihologie. Centrul de Excelen\[ este
unic `n \ara noastr[, iar `n cadrul s[u
psihologul va lucra vreme de doi ani.
Coordonat de norvegieni, Centrul de
Excelen\[ ofer[ servicii complete
pentru a preveni anxietatea ;i depresia.

~ntre prieteni ;i psiholog
este o mare diferen\[

Discut]nd cu psihologul Gyorgy
Gaspar am fost interesa\i s[ aZ[m ce
`nseamn[ munca sa, care este viitorul
unui psiholog la Satu Mare ;i `n ce
const[ `nt]lnirile dintre psiholog ;i
pacient< "~n ultima perioad[, tot mai
mul\i s[tm[reni realizeaz[ c[ ;edin\ele
la psiholog conteaz[ foarte mult `n
rezolvarea problemelor pe care le au.
Mai sunt totu;i ;i s[tm[reni care
`ncearc[ s[ le rezolve povestind
prietenilor prin ceea ce trec. Vreau s[
scot `n eviden\[ faptul c[ exist[ totu;i
o diferen\[ foarte mare `ntre prieteni ;i
psiholog.

Un lucru bun care s-a petrecut `n
ultimii ani este acela c[ s-a diminuat
conZictul foarte mare care a existat
`ntre psihiatrii ;i psihologi. Iat[ c[ am
ajuns s[ colabor[m foarte bine unii cu
al\ii. Eu, personal, at]ta vreme c]t am

lucrat `n calitate de psiholog la Satu
Mare m-am bucurat de o colaborare
foarte bun[ at]t cu medicii de familie,
c]t ;i cu psihiatrii. Din p[cate, `n Ardeal
`n general nivelul de trai e sc[zut.
Oamenii nu `;i permit s[ mearg[ la un
cabinet de psihologie. ~n Satu Mare, de
exemplu, o ;edin\[ de terapie cost[ `ntre
35 ;i 50 de lei. ~n Capital[ aceia;i ;edin\[
ajunge undeva la 100 lei.

“Rela\ia terapeutic[
se dezvolt[ mai repede

`n cazul femeilor”

Spuneam c[ `mi place s[ lucrez pe
terapia familiei. ~n terapia de familie
este recomandat s[ se lucreze cu doi
terapeu\i, unul pentru so\ie, altul
pentru so\. Sunt de p[rere c[ rela\ia
terapeutic[ se dezvolt[ mult mai repede
`n cazul femeilor, reprezentantele
sexului frumos cooper]nd mai u;or.
Lucr]nd cu ambii parteneri, psihologul
nu este cel care sf[tuie;te, ci e persoana
care `i ajut[ pe pacien\i s[ recurg[ la
metode pentru a-;i schimba com-

portamentul. Cele mai des `nt]lnite
cazuri de-a lungul carierei mele de
psiholog `n Satu Mare au fost cele
const]nd `n probleme de comunicare,
de rela\ionare. C]nd doi so\i ajung la
concluzia c[ nu mai au un numitor
comun, nu mai cad de acord `n nicio
problem[, nu `nseamn[ c[ totul e
pierdut ;i c[snicia se destram[. Cu
ajutorul unui psiholog, `n cadrul
;edin\elor de terapie, se poate dep[;i
acest disconfort ap[rut `n familie. Totul
depinde de c]t de motivat este pacientul
s[ `nfrunte problemele ;i s[ se schimbe
pentru a trece de obstacole.

Probleme `ntre p[rin\i
;i adolescen\i

Alte probleme mari `n Satu Mare
sunt cele cu care se confrunt[ p[rin\ii
`n rela\ia cu adolescen\ii. Mul\i p[rin\i
nu ;tiu ce s[ fac[ s[ `;i apropie copiii,
nu ;tiu s[ vorbeasc[ cu copiii lor. Ori,
;i `n aceste situa\ii, psihologul `i poate
ajuta foarte mult", ne poveste;te
psihologul clinician Gyorgy Gaspar.

Potrivit interlocutorului, `n general
este nevoie de psihologi, `ns[ pe partea
de interven\ie psihologic[ Ye nu sunt
speciali;ti `n Satu Mare, Ye nu exist[ o
entitate `n cadrul c[reia s[ func\ioneze.
Gyorgy Gaspar se stabile;te la Bucure;ti
numai din motive care \in de cariera sa
profesional[. Acest lucru nu `nseamn[
c[ nu va reveni la Satu Mare ori de c]te
ori poate, colabor]nd `n continuare cu
Asocia\ia Multicultural[ de Psihologie
;i Psihoterapie, prima entitate de acest
gen din jude\ul Satu Mare, care
promoveaz[ psihologia ;i psihoterapia
at]t `n \ar[, c]t ;i `n str[in[tate.

Pentru buna colaborare la Supli-
mentul "S[n[tate&Frumuse\e", redac\ia
cotidianului Informa\ia Zilei `i dore;te
`mplinirea tuturor dorin\elor pe plan
profesional ;i personal.

A consemnat Ioana Pop
Vladimirescu

~n condi\iile actuale de accen-
tuare a crizei economice, implicit
de reducere a veniturilor unor
categorii de cet[\eni, suportarea
din agoniseala proprie a unor
tratamente medicale `n str[i-
n[tate sau chiar a interven\iilor
chirurgicale este de domeniul
imposibilului.

Ajunse `n pragul disper[rii,
persoanele suferinde sau apar\in[torii
acestora caut[ c[ile de ob\inere a
fondurilor necesare sau cel pu\in de a Y
`ndruma\i `n acest sens. Dep[;irea unor
asemenea situa\ii critice este adesea
posibil[ prin existen\a unor organisme
neguvernamentale care au printre
obiectele de activitate `ntrajutorarea
persoanelor cu probleme.

Una din aceste organiza\ii neguver-
namentale constituite pentru `ntra-
jutorarea semenilor este ;i "Alternative"
din Negre;ti-Oa;, condus[ de Lucia
Homorozan. Ea a acceptat s[ prezinte
c]teva din obiectivele organiza\iei, f[r[
a uita s[ puncteze ;i realiz[rile care au
avut ecou at]t `ntre oameni c]t ;i `ntre
sponsori.

- Doamna Lucia
Homorozan, c]nd ;i de ce a\i
`n?in\at asocia\ia caritabil[
pe care am `n\eles c[ o
coordona\i `mpreun[ cu mai
multe doamne din ora;ul
Negre;ti-Oa;?

- ~n urm[ cu patru ani, `ntr-un
moment pe care l-a; numi de "gra\ie", un
grup de femei cu suZet mare a hot[r]t ca
`n timpul liber s[ se preocupe ;i de
greut[\ile semenilor lor, nu numai de o
nou[ re\et[ culinar[ sau de o mic[ b]rf[
provincial[. Dar precum o reZect[ ;i
denumirea asocia\iei "Alternative",
proiectele de viitor vor cuprinde ;i
manifest[ri cultural-sportive ;i diferite
ac\iuni de `mbun[t[\ire a rela\ion[rii
sociale. Iat[ c]teva din obiectivele
asocia\iei< Realizarea de programe ;i
proiecte speciale pentru recuperarea ;i
reintegrarea social[ a copiilor
abandona\i, a tinerilor ;i persoanelor
v]rstnice> Asigurarea unui sprijin
material rapid ;i eYcient familiilor cu
resurse materiale limitate> Organizarea
de diferite activit[\i culturale cu copii,
tineri ;i adul\i, precum ;i activit[\i de
`nv[\are ;i practicare a tradi\iilor

rom]ne;ti> Organizarea de tabere ;i
manifest[ri culturale `n \ar[ ;i `n
str[in[tate.

- ~n actualele condi\ii
de tranzi\ie ;i criz[
economic[, ce a\i reu;it
cu adev[rat s[ `nf[ptui\i
din ceea ce v-a\i propus?

- Pas cu pas, cu tenacitate ;i d[ruirea
"echipei" am realizat surprinz[tor lucruri
cu adev[rat importante< concerte de
colinzi la Yecare Cr[ciun, adunarea de
fonduri pentru pachete destinate
familiilor cu mai mul\i copii ;i b[tr]ni
singuri> Yecare zi de 1 Iunie se
s[rb[tore;te cu jocuri, concursuri ;i
spectacole, la fel de "Ziua Femeii", cele
mai semniYcative ac\iuni au fost dou[
cazuri cu copii bolnavi - o feti\[ din
localitatea Nistru - jude\ul Maramure;,
diagnosticat[ cu neuroYbromatoz[, o
maladie care `n ciuda interven\iilor
chirurgicale are un prognostic nefast, caz
pe care l-am ajutat pentru `nceput cu
suma de 5.000 de lei ;i un b[ie\el din
localitatea Iojib, comuna Medie;u Aurit,
cu distroYe epispastic[ complex[ ;i
c[ruia nu i se prognosticase o via\[ prea
lung[. Cu ajutorul unor tineri inimo;i -

:tefania :imon ;i Lucian Homorozan,
b[ie\elul a fost operat la Belgrad de o
echip[ de chirurgi eminen\i, costul
opera\iei, `ngrijirile postoperatorii,
drumul, acoperindu-le `n totalitate
Asocia\ia "Alternative", Yind vorba
despre 10.000 de euro.

- Pentru viitor ce
v-a\i propus s[ face\i?

- De;i nu ne dorim imposibilul,
totu;i cele trei proiecte propuse cred c[
vor Y greu de realizat ;i anume< o cantin[
pentru s[raci, cu distribuirea hranei la
domiciliu, un azil pentru b[tr]ni ;i un
centru de zi pentru femeile maltratate.

- La at]tea realiz[ri ;i
proiecte mari de viitor cred
c[ cititorii no;tri ar dori
s[ cunoasc[ echipa
pe care o conduce\i

- Vicepre;edinte este :imon Doina,
casier Maria Berinde, contabil Georgeta
Bil\, cenzor ;i expert contabil Valeria
Achim. Mai avem al[turi de noi pe Irina
Fanea ;i Mariana Cionca, cea mai t]n[r[
coechipier[.

Le mul\umim tuturor sponsorilor ;i
oamenilor cu inima mare care ne-au
ajutat cu sume considerabile ;i cu tot ce
am avut nevoie la deschiderea
proiectului. Dac[ tuturor ne-ar p[sa de
cel de l]ng[ noi, am tr[i `ntr-o lume cu
adev[rat uman[.

Salah Mahdi

Lucia Homorozan, coordonatoarea Asocia\iei "Alternative" Negre;ti
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Viorel Pintea< “Secretul `n via\[
este s[ ;tii s[ g[se;ti mul\umirea”

Copil[ria ;i tinere\ea direc-
torului Agen\iei de Pl[\i ;i Inter-
ven\ie pentruAgricultur[,Viorel
Pintea pot ? un bun exemplu de
urmat pentru cei care vor s[ reu-
;easc[ `n carier[. Interlocutorul
nostrudin aceast[ s[pt[m]n[ are
amintiri extraordinare at]t din
locurile natale, c]t ;i dinperioada
liceului ;i a facult[\ii.

Toate se leag[ `ns[ de cuvinte
precum responsabilitate, munc[,
respect, prietenie, lucruri pe care
Viorel Pintea le-a pre\uit pe tot
parcursul vie\ii sale ;i care l-au ajutat
at]t `n formarea sa profesional[ c]t ;i
`n des[v]r;irea caracterului ;i a
personalit[\ii sale.

- C]nd ;i unde v-a\i n[scut?
- M-am n[scut `n localitatea

Abram, din jude\ul Bihor. P]n[ la 20
de ani nu am spus nim[nui c[ m-am
n[scut `n Abram, ci `n localitatea
Marginea. Am r[mas surprins c]nd
am v[zut c[ denumirea localit[\ii e
trecut[ Abram, mai ales pentru c[ eu
nu acceptam acest lucru `n mintea
mea. Pentru mine Abram era
dispensarul, dar c]nd a avut loc o
reorganizare administrativ[ a fost
schimbat[ denumirea. Lumina zilei
am v[zut-o `n data de 2 decembrie
1953. Am o sor[ cu 16 ani mai mic[
dec]t mine. C]nd s-a n[scut eram elev
de liceu ;i a fost un mare eveniment
pentru mine, pentru `ntreaga familie ;i
chiar ;i pentru colegii mei.

-A\i fost un frateprotector?
- Nu a; putea aYrma acest lucru,

pentru c[ eu aveam grij[ de surioara
mea mai mult `n inim[ ;i `n minte,
Yind plecat la liceu, la 100 de km de
cas[. Veneam acas[ doar `n vacan\e,
despre care pot s[ spun c[ erau de
excep\ie. Mi le petreceam al[turi de
familie ;i erau pline de activitate.
P[rin\ii abia a;teptau s[ vin[ copiii
acas[ `n vacan\e pentru a avea un
ajutor `n activit[\ile gospod[re;ti.
Toat[ lumea avea gospod[rii mari, era
foarte mult de lucru, a;a c[ munca ne
umplea cam tot timpul liber.

- Cum v-au r[mas
`ntip[rite `n minte locurile
natale?

- ~ntotdeauna m[ `ntorc acas[ cu
lacrimi `n ochi. Fiecare metru p[trat
din localitate `mi aminte;te de
copil[rie. Ultima dat[ c]nd am fost
acolo m-am plimbat pe toate uli\ele
satului ;i am rememorat diferite
lucruri. Interesant e faptul c[ `n cap[tul
ogr[zii mele se construie;te autostrada.
Pot s[ spun `ns[ c[, sub aspectul
agriculturii, satul nu arat[ cum ar
trebui, la fel cum nu arat[ nici jude\ul
Satu Mare ;i `ntreaga \ar[ de fapt. Pe
vremea c]nd eram eu copil nu existau
terenuri abandonate ;i nelucrate. Am
s[ v[ povestesc o `nt]mplare din care
cititorii vor putea `n\elege c]t de
important[ era munca pe vremea mea
;i c]t[ responsabilitate era pe umerii
copiilor.

Elev Yind, am beneYciat de o
vacan\[ gratuit[ `n China, timp de o
lun[ de zile, ceea ce nu era pu\in lucru.
~ns[, ;tiind c]t[ nevoie de ajutor au
p[rin\ii mei ;i c]t de mult se bazeaz[
pe mine nici nu am `ndr[znit s[ le
men\ionez despre acest lucru.

- Ce fel de copil a\i fost?
- Mama mea spune c[ am fost "un

prunc bun". ~n acele vremuri munca
era la mare pre\, la fel ;i ;coala. Nu
oricine ajungea elev de liceu, nu toat[
lumea intra la facultate. ~mi amintesc
cum `n trenul care venea de la
Marghita, cu elevi care au dat
examenul de admitere, jum[tate
pl]ngeau ;i jum[tate jubilau. Eu am
fost un elev silitor, `mi pl[ceau toate
materiile, `nv[\am la toate, `ns[
preferatele mele erau literatura ;i
istoria. Am citit toat[ biblioteca din
sat, `n afar[ de c[r\ile care \ineau de
politic[. Eu aveam cheie de la
bibliotec[, a;a c[ aveam acces ;i c]nd
era acolo bibliotecarul ;i c]nd nu era.

- Dar poznele din
copil[rie vi le aminti\i?

- S[ ;ti\i c[ nu prea f[ceam noi
multe pozne sau n[zb]tii deosebite.
Societatea, satul avea un rol de a face
corec\ie. S-a `nt]mplat o dat[ ca eu ;i
un veri;or s[ d[m foc la ni;te mizerii
dintr-o r]p[. Chiar dac[ eram destul de
m[ri;or, a aZat tot satul. Problema nu
a fost `ns[ c[ am dat foc, ci de unde am
avut noi chibrituri, pentru c[ nu era
normal. Tineretul din sat era grupat pe
atunci, cei pleca\i la ;coal[ ;i cei care
au r[mas `n sat. Noi, cei care umblam
la liceu ne `nt]lneam `n vacan\e ;i ne
mergea vestea, orice f[ceam aZa tot
satul.

O alt[ `nt]mplare despre care s-a
vorbit `n sat un jum[tate de an sau
poate chiar mai mult a avut loc `ntr-o
vacan\[ din perioada liceului. ~n
localitate era o moar[, pe valea

Barc[ului, iar `ntr-o zi ne-am pus noi
;i am ascuns c[ru\a unui mo; `n ap[,
ap[ care era destul de ad]nc[ `nc]t s[
acopere c[ru\a `n `ntregime. C]nd s[
plece mo;ul, ia c[ru\a de unde nu-i. Nu
ne-am g]ndit `ns[ c[ tot noi va trebui
s[ scoatem c[ru\a din ap[. C]nd am
scufundat-o era u;oar[, `ns[ lu]nd ap[
a devenit mult mai grea, a;a c[ ne-am
chinuit o jum[tate de zi. V[ da\i seama
c[ tot satul a povestit apoi ce a f[cut
Viorelul Florichii Petrii Munteanului,
c[ a;a mi se spunea.

- Unde a\i f[cut liceul?
- Am urmat cursurile Liceului

Agricol din Salonta, o ;coal[ de
renume, cu dasc[li buni profesioni;ti,
dar ;i foarte exigen\i. Ca s[ v[ da\i
seama de faima liceului pe care l-am
absolvit, v[ spun doar c[ `n celebra
Gazet[ Matematic[ erau dou[ nume
importante< unul de la liceul meu ;i
unul din Timi;oara. Perioada liceului
a fost una foarte frumoas[ ;i extrem de
important[ pentru formarea mea.
Traiul `n internat ;i apoi `n c[min, la
facultate a fost unul excep\ional. Liceul
`ns[ `nseamn[ foarte mult pentru
formarea caracterului unui om, pentru
deYnirea personalit[\ii sale. Cei care
erau din Salonta sau din apropiere `;i
doreau s[ locuiasc[ `n internat, a;a de
frumoas[ era via\a de acolo. Rela\ia
dintre noi ;i cadrele didactice a fost
una de prietenie ;i de respect reciproc.
Cu dirigintele meu din liceu suntem ;i
acum prieteni de familie. Mi-e foarte
dor de colegii mei, de cadrele didactice.
Pot s[ spun c[ ;i liceul ;i-a pus
amprenta asupra mea, dar ;i eu am

l[sat lucruri pozitive `n acel liceu. Apoi
am plecat la Institutul Agricol "Dr.
Petru Groza" din Cluj-Napoca.

- Cum a\i ajuns la Satu
Mare?

- La absolvirea facult[\ii urma s[ Yu
repartizat undeva. ~n jude\ul Bihor nu
era niciun post liber, iar `n Satu Mare
erau trei. Am avut a patra medie de pe
\ar[, a;a c[ puteam s[ aleg ce doream
eu, a;a c[ am optat pentru Satu Mare.
Am venit la OYciul Jude\ean de
Pedologie ;i Agrochimie, unde de fapt
am fost recomandat chiar de c[tre
decanul facult[\ii. Ajuns `n Satu Mare,
nu cuno;team absolut nimic, a;a c[
m-am dus la Poli\ie, la un oY\er s[ `mi
spun[ cam cum m-a; putea descurca
sub aspectul caz[rii. El m-a sf[tuit s[
merg la o frizerie, c[ acolo se cunoa;te
tot ce mi;c[ `n ora;. A;a am ;i f[cut.
Iar de atunci am tot r[mas aici. ~ntr-o
vreme mi-am dorit s[ ajung la
Marghita, am fost chiar solicitat de
c[tre cei de acolo, `ns[ s[tm[renii nu
doreau s[ m[ lase s[ plec, ceea ce a fost
chiar m[gulitor pentru mine.

- Ave\i o persoan[
care v-a in@uen\at drumul
`n via\[?

- Nu. Pe vremea aceea nu aveai de
unde s[ `\i alegi un model. Aveai
modelul p[rin\ilor care trudeau, a;a
c[, o persoan[ care mi-a inZuen\at
drumul `n via\[ ar putea Y tat[l meu.
Din familie am `nv[\at s[ Yu muncitor,
la liceu am ajuns `ntr-un mediu diferit,
`n care am `nv[\at ce `nseamn[
prietenia, respectul, ascultarea ;i

`ncrederea. Cele mai frumoase
amintiri `ns[ sunt legate de oamenii
cu care am intrat `n contact de-a lungul
vie\ii, `ncep]nd cu b[tr]nii din sat,
continu]nd cu colegii mei excep\ionali
;i ajung]nd p]n[ la oamenii minuna\i
pe care `i am azi `n jurul meu.

- Spune\i-ne c]teva
cuvinte despre familia
dumneavoastr[.

- Pe so\ia mea, Irina, o cunosc `nc[
din liceu. De atunci am `nceput s[ Ym
prieteni. Am venit `mpreun[ `n Satu
Mare, `n 1978. Ea lucreaz[ la OYciul de
Cadastru ;i Publicitate Imobiliar[. Am
doi b[ie\i, cel mare, Viorel, este jurist
;i are 30 de ani, iar cel mic, Florin, are
25 de ani ;i este medic la Cluj. Bijuteria
familiei este `ns[ Maria, nepo\ica mea,
`n v]rst[ de ;ase luni. Sunt foarte
mul\umit de educa\ia copiilor mei, de
ceea ce am realizat `n via\[. ~n familia
noastr[ Yecare `;i ;tie locul ;i niciodat[
nu am avut preten\ii mai mari dec]t
cele la care puteam accede.

Eu consider c[ esen\a `n via\[ este
s[ ;tii s[ g[se;ti mul\umirea. Acesta
este secretul vie\ii.

- ~n `ncheiere,
ce i-a\i sf[tui pe tinerii
din ziua de azi?

- Le-a; spune s[ deschid[ ochii, s[
vad[ frumosul acolo unde este, nu s[
`l caute `n alt[ parte ;i s[ `l absolutizeze.
Toate lucrurile au ceva frumos `n ele.
Apoi, s[ aib[ grij[ la ceea ce `;i doresc
;i cum `;i doresc.

A consemnat Laura Micovschi
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Baciu Ioan Ardeleanu din Prilog
cre;te trei stru\i `n ograd[

Stru\ul este cea mai mare pas[re
care tr[ie;te `n prezent pe p[m]nt,
apar\in]nd grupei p[s[rilor
alerg[toare. Masculul poate s[ ating[
`n[l\imea de 210 - 275 centimetri,
av]nd greutatea de 100 - 130 de
kilograme, iar femelele sunt pu\in mai
mici, la 175 - 190 centimetri `n[l\ime
;i 90 - 110 kilograme. Cei mai mul\i
dintre noi nu am avut ocazia s[ vedem
un stru\ `n carne ;i oase, admir]ndu-l
doar pe micul ecran.

Stru\ii `i hr[ne;te cu m[lai,
ov[z ;i @oarea-soarelui

Iat[ c[, `n localitatea Prilog din
jude\ul Satu Mare, acas[ la Ioan
Ardeleanu, tocmai pe strada
Cr[;p[tac, putem admira stru\ul `n
toat[ splendoarea sa. Trec]nd prin
acest s[tuc, admir]nd peisajul frumos,
aten\ia ne-a fost atras[ de o pas[re
imens[ care parc[ ne sorbea din priviri.
Ne-am apropiat, iar din prispa casei,
Ioan Ardeleanu, un locuitor al satului
`n v]rst[ de 74 de ani, ne-a po`it cu
amabilitate `n curtea sa, s[ vedem
`ndeaproape cum arat[ un stru\. Zis ;i
f[cut. Gazda perfect[, Ioan Ardeleanu
ne-a m[rturisit c[, de mai bine de dou[
luni de zile, Yul s[u a adus trei stru\i,
dou[ femele ;i un mascul, pe care
b[tr]nul `i `ngrije;te c]t poate de bine<
"Eu sunt zootehnist de t]n[r, iubesc
animalele, ;i c]nd Yul meu m-a

`ntrebat dac[ a; putea avea grij[ de
stru\i i-am spus c[ ;i draci grijesc dac[
trebuie. ~n curtea `n care stru\ii tr[iesc

mi-am pus o b[ncu\[ ;i zi de zi stau pe
ea ;i le vorbesc. Pe mine m[ cunosc
prea bine. Mi-s dragi. Dar trebuie s[ ai

mare grij[ cu ei, c[ altfel te-mproa;c[
;i te atac[ dac[ nu grije;ti. P]n[ ;i pe
Yul meu l-a `mpro;cat masculul".

Stru\ul Jancsi i-a rupt dou[
coaste unui vecin din Prilog

Stru\ii au ;i nume, c[ doar cei care
`i `ngrije;te vorbe;te mult cu ei. Pe
mascul `l cheam[ Jancsi, iar femelelor
le spune Juji ;i Rozi. ~n Yecare zi, ne
m[rturise;te b[tr]nul, le d[ s[ m[n]n-
ce c]te dou[ kilograme de boabe de
porumb. Stru\ii din Prilog mai primesc
;i alte bun[t[\i< Zoarea-soarelui ;i chiar
ov[z. "I-am `nv[\at ;i rom]ne;te, c[ nu
;tiau numai englez[ c]nd i-a adus Yul
meu de prin p[r\ile Timi;oarei", r]de
b[tr]nul `n timp ce-i m]ng]ie. "Au
f[cut ;i ou[ de c]nd sunt la mine, iar
Yul meu le-a dat cadou prietenilor".
Stru\ii par s[ se Y adaptat foarte bine
la Prilog, Yind ata;a\i de Ioan
Ardeleanu. Vizitatorii trebuie `ns[ s[
Ye aten\i, s[ nu se apropie nepermis de
mult de ei c[, de c]nd sunt la Prilog,
masculul Jancsi l-a `mpro;cat pe un
vecin din sat ;i i-a rupt dou[ coaste.

Oricine trece prin Prilog
se opre;te s[ admire stru\ii

Ioan Ardeleanu din Prilog iube;te
animalele cu adev[rat. Are iepuri,
p[s[ri de curte, oi ;i berbeci, c]ine ;i
pisicu\e. De c]nd are stru\ii `n curte nu
mai contene;te s[ povesteasc[ cu
trec[torii. E vizitat de maramure;eni,
s[tm[reni ;i vin curio;i ;i de dincolo
de grani\[, din Ungaria, s[ vad[ stru\ii.

Iepurii de cas[ prezint[ atrac\ie
deosebit[ `n special pentru copii.
Cre;terea lor poate deveni o pasiune,
`n vreme ce cuniculicultura (cre;terea
iepurilor de cas[) poate deveni o surs[
de venituri ;i nu `n ultimul r]nd una de
hran[ pentru persoanele care de\in
teren de pe care s[ poat[ asigura furajele
necesare ;i unde s[ se amenajeze
spa\iile de g[zduire ;i cre;tere.

Primii iepuri au fost
domestici\i `n Spania

Iepurele face parte din ordinul
lagomorpha. Potrivit unor informa\ii,
iepurele de cas[ s-a ob\inut `n urm[ cu
aproape 6.000 de ani, prin domesticirea
iepurelui de vizuin[. Dovezile
arheologice atest[ domesticirea
iepurilor `n Spania, de unde s-au
r[sp]ndit `n Asia ;i restul Europei.

Literatura de specialitate
men\ioneaz[ spre exemplu iepuri `n
Europa ;i Asia Occidental[, cu lungime
`ntre 65 ;i 75 de centimetri, care `;i
schimb[ culoare `n func\ie de anotimp.
Cu siguran\[ a\i auzit ;i despre iepurele
z[pezii, care au blana alb[ iarna ;i brun
ro;cat[ vara. Iepurii care tr[iesc `n
sudul Africii de pild[ difer[ de cei din
emisfera Nordic[.

Iepurele de vizuin[ domestic,
numit ;i iepure de cas[, prezint[
numeroase rase, din care cele mai
importante sunt< angora, rasa olandez[,
rasa b[l\at[ ;i rasa uria; belgian.

Domesticirea ;i crearea sistemelor
de cre;tere ;i selec\ie au condus la
modiYcarea carateristicilor biologice
(cre;tere ;i proliYcitate), dar s-a pierdut

enorm de mult prin sc[derea
rezisten\ei la boli. Speciali;ti `n
domeniu sus\in c[ exist[ peste 100 de
rase de iepuri de cas[, care se clasiYc[
dup[ greutatea corporal[ - rase mari
Uria;ul Belgian, Uria;ul alb, Berbecul
englez, Uria;ul francez, cu greut[\i de
5-10 kilograme> rase mijlocii< Chinchila
mare, Chinchila mic, Albastrul vienez,
rasa californian[, rase neozeelandeze,
cu greut[\i `ntre 3,5 ;i 5 kilograme> rase
cu greut[\i mici precum< Havana,
Olandez, Polonez, care au `ntre 2 ;i 3
kilograme. Din enumerare nu putem
omite rase cu p[r scurt precum Rex, sau
cu p[rul lung - Angora. ~n general
iepurii care se g[sesc `n majoritatea

gospod[riilor popula\iei au greut[\i
`ntre 1,5 ;i 5 kilograme, `n func\ie de
variet[\ile de ras[. Multe din rasele mai
sus enumerate se reg[sesc `n
cresc[toriile s[tm[rene, dar ;i meti;i ai
acestor rase, `n func\ie de scopurile
urm[rite.

Indiferent de ras[, majoritatea
iepurilor au urechi lungi, ascu\ite la
v]rf ;i late la baz[ ;i culcate spre spate,
Yind ridicate la orice zgomot. Capul
este ovoidal, ochii mari, rotunzi, de
culori variate `n func\ie de ras[. Buza
superioar[ este despicat[ pe linia
median[, Yind una dintre
particularit[\ile speciei. Corpul este
alungit, iar musculatura picioarelor

posterioare este bine dezvoltat[. Coada
este scurt[, musculoas[. Spre deosebire
de alte roz[toare, iepurele nu poate
folosi ghearele (5 `n fa\[ ;i 4 `n spate)
pentru a se prinde sau c[\[ra.

De spaim[, femelele `;i pot
m]nca puii

Iepurii de cas[ sunt animale
deosebit de fricoase ;i se sperie u;or,
dovedesc reac\ii puternice.
Reac\ioneaz[ la orice zgomot. ~n urma
unor frici datorate unor factori de stres,
femelele pot s[ `;i m[n]nce puii,
dovedind canibalism.

~n general iepurii de cas[ sunt

animale sociabile. Se ata;eaz[ relativ
repede de persoanele care `i `ngrijesc,
manifest]nd fric[ fa\[ de persoanele
str[ine. Cre;terea `n grup nu conduce
la realizarea unei ierarhii sociale
vizibile. Iepurii `;i marcheaz[ teritoriul
cu secre\ii ale glandelor odorante de la
nivelul b[rbiei ;i a regiunii anale. Sunt
animale vivace, juc[u;e ;i le place s[
road[ orice. Rosul contribuie la tocirea
din\ilor, dar ;i la testarea mediului.
Dintre roz[toare, iepurii sunt cei mai
afecta\i de schimb[rile bru;te ale
mediului, f[c]nd frecvent crize de
aclimatizare. Cu;tile trebuie s[ Ye
adaptate rasei ;i v]rstei iepurelui.
Cur[\area cu;tilor ;i a accesoriilor se va
face periodic.

Iepurii sunt animale erbivore. Ei
consum[ plante verzi, Ybroase uscate,
r[d[cinoase, siloz, furaje concentrate
;i nutre\uri combinate. Ra\ia pentru
`ntreaga zi se administreaz[ `n mai
multe tainuri. Cea mai mult[ m]ncare
se poate da seara. Necesarul zilnic de
ap[ este de 0,7 litri la femele gestante
;i de 1,5 litri la cele `n lacta\ie. Lipsa apei
poate conduce la `mboln[viri.

Iepurii pot ajunge la v]rsta de 8-12
ani dac[ li se asigur[ condi\ii bune de
`ngrijire ;i furajare.

La alegerea rasei de iepuri pe care
o dori\i `n gospod[rie trebuie s[ lua\i
`n seam[ aspecte precum< condi\ii de
ad[postire, de cre;tere ;i furajare,
cuno;tin\ele pe care le ave\i ;.a. ~nainte
de a cump[ra iepuri este bine s[ v[
sf[tui\i cu un cunosc[tor `n domeniu.
Asta mai ales pentru c[ adesea
necunosc[torii nu pot observa semnele
speciYce unor boli.
Text adaptat ;i prelucrat de Ioan A.

Iepurii din rasa Uria; Belgian c]nt[resc peste 10 kilograme
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V]n[toarea c[lare cu copoi, o tradi\ie
nobiliar[ englez[ `nviat[ la Satu Mare

S]mb[ta trecut[, `n 3 octom-
brie, a avut loc un eveniment
inedit la Satu Mare, sau mai
precis, pe malul Some;ului, la
M[rtine;ti.Asocia\ia Jude\ean[ a
Cresc[torilor ;i De\in[torilor de
Cai (ACDC) Satu Mare a orga-
nizat, `n premier[ na\ional[ o
partid[ dehunting, sau c[l[rie de
v]n[toare cu hait[ de copoi, `n
tocmai cums-au f[cut pe vremuri
la cur\ile nobilimii engleze,
respect]nd toatenormele impuse
la o v]n[toare adev[rat[, dife-
ren\a ?ind doar faptul, c[ aici nu
se v]neaz[. C[l[re\ii urm[resc
ogarii, care la r]ndul lor merg pe
ni;te urme arti?ciale, trasate cu
un sac de ceai de anason.

Acest eveniment, la realizarea
c[ruia, al[turi de ACDC ;i Autoritatea
Hipic[ Na\ional[ ;i-au adus
contribu\ia Informa\ia Zilei, Institu\ia
Prefectului, Consiliul Jude\ean Satu
Mare, Prim[ria municipiului Satu
Mare, Inspectoratul de Poli\ie ;i
Direc\ia de S[n[tate Public[ s-a
bucurat de un ecou favorabil, at]t la
nivel na\ional, c]t ;i interna\ional. Au
fost prezente numeroase personalit[\i

a vie\ii politice ;i civile din Satu Mare,
din \ar[ ;i de peste hotare, unii dintre
ei Yind chiar participan\i ai acestui
eveniment sportiv de elit[. Ini\ial,
"v]n[toarea" a fost planiYcat[ s[ se
desf[;oare pe malul Turului, `ns[, pe
calea `ntortocheat[ a birocra\iei,
lucrurile s-au `mpotmolit la ultimii
pa;i. Astfel, mul\umit[ bun[voin\ei
Asocia\iei Jude\ene a V]n[torilor ;i
Pescarilor Sportivi din Satu Mare,
evenimentul a fost transferat pe malul
Some;ului. C]inii, special dresa\i `n
acest scop, au fost adu;i din Ungaria.

~mbr[c[mintea are o
importan\[ deosebit[

Pasiona\ii acestui sport
organizeaz[ v]n[toare ;i f[r[ c]ini, un
c[l[re\ poart[ prins pe um[r o coad[
de vulpe, iar ceilal\i `l urm[resc c[lare
pe teren accidentat p]n[ c]nd coada de
vulpe este capturat[. Bine`n\eles,
nivelul de adrenalin[ cre;te ;i mai mult
c]nd din fa\a c[l[re\ilor, la plecare,
\];ne;te o hait[ de 20-25 perechi de
copoi l[tr]nd. Totul are o regie strict[.
V]n[torii sunt `mbr[ca\i `n frac ;i
joben de culori diferite `n func\ie de
v]natul urm[rit, la vulpe frac ro;u, la
cerb verde sau la urm[ artiYcial[ frac

gri, personalul auxiliar poart[ toc[
`mbr[cat[ `n catifea. :i culorile
gulerelor ;i a nasturilor auri\i sau
metalici avea importan\[ c]ndva.
Astfel se puteau identiYca membrii
anumitor cluburi sau familii.
Pantalonii de c[l[rie sunt obligatoriu
albi sau deschi;i la culoare, cismele
`nalte din piele neagr[ cu rever (kapni)
maroniu. Se accept[ ;i uniforma
militar[. Pe l]ng[ c]ini, la v]n[toare
obligatoriu particip[ ;i un "equipage"
compus dintr-un master, trei asisten\i
cu harapnice ;i un c[l[re\ care trebuie
s[ a;eze urma.

Regulile sunt stricte

~nt]lnirea participan\ilor are loc
diminea\a, urmeaz[ un mic dejun
comun cu pu\in[ ;ampanie, `nscrierea
participan\ilor `n registrul de
v]n[toare, saluturi ;i complimente
dup[ care masterul (jagdherr) sau
gazda (organizatorul) traseaz[
sarcinile. Se mai precizeaz[ `nc[ o dat[
regulile principale< masterul sau
asisten\ii nu pot Y dep[;i\i de niciun
v]n[tor, c[l[re\ii nu pot intra `ntre
c]ini, etc. Dac[ se `nt]mpl[ astfel de
evenimente "drastice" vinova\ii nu mai
au ce c[uta `n lumea select[.

Dup[ `nc[lecare mai are loc un mic

toast ;i ciocnirea din ;ea cu pu\in
brandy. O fa\[ bisericeasc[ sYn\e;te
c]inii ;i v]n[toarea. Evenimentul
`ncepe cu o mic[ plimbare c[lare
pentru `nc[lzire `n timp ce sun[
goarnele ;i se ajunge la locul de
`nt]lnire - "meeting" - unde se d[
drumul la c]ini. Masculul dominant
"c]inele alfa" dup[ ce recunoa;te urma,
latr[ lung iar haita `n clipa urm[toare
porne;te pe urm[ (artiYcial[). Unele
por\iuni denumite run-uri se parcurg
`n galop pe teren accidentat. Aici caii
sar peste obstacole naturale ;i artiYciale
(construite cu mare migal[) bosche\i,
;an\uri, garduri, urcu;uri, cobor];uri,
etc. Aceste run-uri sunt urmate de faze
la pas, iar dup[ trei-patru run-uri
urmeaz[ pauza ;i masa de pr]nz `n aer
liber.

V]n[torii asist[ la “r[splata”
c]inilor

Dup[-mas[ mai au loc dou[ sau
trei alerg[ri, dup[ care se ajunge la
Hallali. Aici se c]nt[ din goarne iar
c]inii ;i c[l[re\ii parcurg o distan\[ de
300-400 metri `n aplauzele
spectatorilor.

C]inii `;i primesc "r[splata". Spre
deosebire de trecut c]nd ei chiar

sf];iau prada, r[splata de azi este una
sau dou[ buc[\i de burt[ de vit[ de la
abator de care ei trag ;i rup, iar c[l[re\ii
asist[ cu capul descoperit conform
tradi\iei. Dup[ ce pleac[ c]inii, are loc
festivitatea de "sYn\ire" a v]n[torilor
`ncep[tori ;i se ciocne;te cu un pahar
de ;ampanie pentru succesul zilei. La
grajd Yecare c[l[re\ `;i cur[\[ ;i `;i
`ngrije;te calul. ~n timpul v]n[torii,
doamnele ;i ceilal\i invita\i `nso\esc
participan\ii ;i urmeaz[ parcursul cu
tr[suri.

Evenimentul se termin[ cu un bal
unde c[l[re\ii particip[ `n \inuta `n
care au c[l[rit `n cursul zilei, iar
doamnele `n \inut[ de epoc[.

~n trecut ;i pe teritoriul \[rii
noastre existau haite de c]ini ;i se
organizau v]n[tori. ~n Ardeal, pe l]ng[
principalele herghelii familiale existau
;i copoi, inclusiv unit[\ile militare de
cavalerie \ineau haite de c]ini.
V]n[toarea era considerat[ un sport,
aici se puteau `ncerca caii de cavalerie
iar balul de sear[ constituia un
eveniment monden de mare
importan\[ `n `nalta societate.

~n 3 octombrie, ACDC a reu;it s[
re`nvie acest sport ;i la Satu Mare, cu
speran\a real[, ca hunting-ul s[
(re)devin[ o tradi\ie ;i la noi.

Eva Laczko
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Rom]nia a cedat Basarabia sub
presiunile Germaniei ;i URSS

Denumirea de Basarabia a fost
dată de Imperiul Rus în 1812 şi
desemnează teritoriul voievo-
datului Moldovei dintre Prut şi
Nistru, anexat prin Tratatul de la
Bucureşti din 1812. Iniţial, numele
de Basarabia a fost dat Ţării
Româneşti datorită dinastiei
întemeietoare a acestui voievodat,
familia Basarabilor.

În urma luptelor împotriva tătarilor
dintre 1328 şi 1342, aceştia au luat în
stăpânire stepa curprinsă între Carpaţii
Vrancei-Dunăre-Marea-Neagră şi o linie
mergând de la conZuenţa Trotuşului cu
Siretul la capul Codăeşti (la sud de Cetatea
Albă, în apropiere de gura Nistrului).
Apoi, acest teritoriu a fost cedat în secolul
al XIV-lea de Alexandru Basarab,
voievodatului Moldova, de aici rămânând
şi numele de Basarabia. În 1812, Rusia a
ocupat teritoriul de est al Moldovei dintre
Prut şi Nistru, pe care l-a alăturat ţinutului
Hotin şi Basarabiei luate de la turci,
denumind ansamblul Basarabia. Acest
teritoriu a rămas anexat Rusiei până în
1918. După primul război mondial,
Basarabia s-a unit cu România, dar
Moscova n-a acceptat niciodată această
unire. Să vedem în cele ce urmează cum
datorită împrejurărilor şi izolării,
România este obligată să cedeze Basarabia
şi nordul Bucovinei.

Derularea evenimentelor

Situa\ia Rom]niei pe plan inter-
na\ional s-a agravat `nc[ din 1938 c]nd
Rom]nia avea din ce `n ce mai pu\ini

alia\i, `n condi\iile `n care preten\iile
statelor revizioniste erau tot mai mari. Cu
toate acestea, Rom]nia a decis s[ respecte
vechiul sistem de alian\e. ~n martie 1939
Rom]nia a fost obligat[ s[ semneze un
tratat economic cu Germania prin care
devenea subordonat[ Reichului din punct
de vedere economic. ~n schimbul acestor
avantaje economice, Rom]nia dorea s[ i
se recunoasc[ statul-quo-ul teritorial. Pe
de alt[ parte `ns[, Bucure;tiul ducea o
politic[ de creare a unui front anti-nazist
`n Europa Central[, `ncerc]nd ;i o

apropiere de Polonia, care `ns[ nu a avut
succes. Astfel, Bucure;tiul a sperat ca
Fran\a ;i Marea Britanie s[ o sprijine `n
baza sistemului de alian\e promovat `n
prima jum[tate a anului 1939. Garan\ia
franco-britanic[ era `ns[ unilateral[, ;i se
referea doar la o eventual[ agresiune din
partea Germaniei, ;i nu o alt[ agresiune.

La 23 august 1939, a fost semnat
tratatul de neagresiune sovieto-german
de ministrul de externe al Germaniei,
Joachim von Ribbentrop, ;i ministrul
afacerilor str[ine al URSS, Viaceslav

Molotov, `n prezen\a lui Stalin. ~n baza
acestui tratat, URSS-ului i s-au f[cut
concesii teritoriale `n statele din sudul ;i
sud-estul Europei, printre care ;i
Rom]nia. Pactul a fost `nso\it de un
protocol adi\ional secret, prin care cele
dou[ p[r\i `;i delimitau sferele de
inZuen\[ `n Europa, de la Marea Baltic[
la Marea Neagr[, partea sovietic[ `;i
manifest[ interesul pentru Basarabia,
partea german[ declara deplinul
dezinteres politic fa\[ de aceast[ regiune.

Rom]nia a fost supus[ presiunilor
naziste, at]t pe plan intern c]t ;i pe plan
extern, dar Yind prins[ `ntre Germania ;i
URSS, Rom]nia nu a mai putut exercita
nicio manevr[ diplomatic[ care s[-i
permit[ p[strarea identit[\ii sale
teritoriale.

Izolarea Rom]niei
`n plan interna\ional

~n situa\ia de izolare complet[ pe plan
interna\ional, Guvernul rom]n a ini\iat o
politic[ de apropiere de Germania, prin
care a urm[rit realizarea unui dialog cu
URSS pentru a vedea cum pot Y rezolvate
diferendele pe cale pa;nic[.

La 26 iunie 1940, Viaceslav Molotov
i-a prezentat ministrului Rom]niei la
Moscova, Gheorghe Davidescu, nota
ultimativ[ prin care sovieticii le cereau
rom]nilor sa cedeze Basarabia ;i nordul
Bucovinei. ~n 28 iunie 1940, sovieticii au
adresat Rom]niei o nou[ not[ ultimativ[
prin care cereau Rom]niei evacuarea
Basarabiei ;i nordului Bucovinei `n
termen de 4 zile. R[mas[ f[r[ sprijin,
Rom]nia a fost nevoit[ s[ cedeze aceste
teritorii.

Dana T.

Memorialul Victimelor Holo-
caustului a fost inaugurat, joi, în prezen\a
pre;edintelui Traian Băsescu, a
reprezentan\ilor comunită\ilor evreie;ti
din \ară ;i din străinătate, a amba-
sadorului SUA, Mark Gitenstein, dar ;i
a doi dintre supravie\uitorii deportărilor
;i lagărelor naziste.

Reprezentan\i ai comunită\ii evre-
ie;ti din România au prezentat 12 suluri
de Tora, "mărturii ale distrugerii", care
au apar\inut unor victime ale Holocaus-
tului ;i care, după ce au fost recondi\i-
onate la Ierusalim, au fost readuse în
\ară.Ceremonia de inaugurare a
monumentului a luat sfâr;it după ce
pre;edintele României împreună cu cei
doi supravie\uitori ai Holocaustului ;i
cu Marele rabin au depus o urnă de
pământ care con\ine rămă;i\e ale evreilor
mor\i în pogromurile de la Podu Iloaiei
;i de la Târgu Frumos, în 1941.

Monumentul
Holocaustului,

inaugurat la Bucure;ti

Criza Suezului reprezint[ un
moment foarte important din
timpul R[zboiului Rece ;i const[
pe de-o parte din atacarea
Egiptului de c[tre Fran\a ;i Marea
Britanie pentru redob]ndirea
controlului asupra Canalului Suez
;i pe de alt[ parte Israel care cere
`ncetarea atacurilor unit[\ilor
egiptene `mpotriva coloniilor ;i
popula\iei civile israeliene ;i
respectarea dreptului la naviga\ie
a vaselor israeliene prin Canalul
Suez.

Este cunoscut[ ;i sub denumirea de<
R[zboiul Suezului, R[zboiul din 1956,
Agresiunea Tripartit[, R[zboiul Sinaiului,
R[zboiul arobo-israelian din 1956, Ce-al
de-al doilea r[zboi arabo-israelian,
Campania Suez, Campania Sinai etc.

Egiptul a suferit un atac
puternic din partea israelienilor

~n urma r[scoalelor na\ionaliste anti-
engleze ;i a e;ecurilor din timpul primului
război israelo-arab din 1948-1949, Farouk
este destituit de către un grup de tineri
oYţeri reformişti. Imediat după destituirea
lui Farouk de către armată în 1952, Nasser
preia puterea în Egipt, şi se impune ca
lider al mişcării. Din 1954 Nasser a fost
conducătorul Egiptului, el a vrut să facă
din Egipt un lider al ţărilor arabe,
musulmane şi a Lumii a III a, dar era
preocupat de represaliile israelienilor
`mpotriva propagandei arabe ;i de
raidurile `ndreptate `mpotriva Egiptului.

Egiptul a suferit un atac puternic din

partea israelienilor în f];ia Gaza `nainte
de semnarea tratatului din 5 martie 1955.
Acest atac a fost provocat din ordinul lui
Ben Gurion (prim-ministru israelian)
care încerca să obţină arme din Franţa.
Israelul a g[sit un susţinător în Franţa
prin faptul că francezii se simţeau obligaţi
să-i ajute pe israelieni pentru că aceştia au
avut mult de suferit.

Din punct de vedere global, egiptenii
au optat pentru non-aliniere, iar Nasser
a ales o politică de răsturnare între Est şi
Vest (dac[ Nasser nu va ob\ine ce vrea de
la Statele Unite, va ob\ine de la Moscova).
Totu;i, Nasser a dus o politic[ extern[ `n
defavoarea occidentalilor prin faptul c[
importa arme de provenien\[ ceh[,
sprijinea rebeliunea algerian[ ;i datorit[
faptului c[ amenin\a Israelul.

Construc\ia barajului
de la Assuan

~n ceea ce priveşte construcţia
barajului de la Assuan, acesta reprezintă
un proiect major în domeniul
hidroelectric şi al irigaţiilor pe care Egiptul
l-a realizat pe cursul superior al Nilului în
anii 50 în timpul preşedintelui Abdel
Nasser, în apropierea graniţei Egiptului cu
Sudanul. Digul înalt de la Assuan era
prevăzut să regularizeze irigarea văii
Nilului şi să elimine dependenţa
populaţiei egiptene de revărsările anuale
ale Nilului. Barajul a fost construit pentru
a "transforma economia şi societatea
Egiptului, adăugând 860 000 de hectare
zonei de teren arabil, făcând din Nil un

râu navigabil până la frontiera sudaneză
în sud". În caz de neconstruire a barajului
de la Assuan urmau să se inunde
aproximativ 60.000 km p[tra\i de pământ,
dar costul acestui proiect a fost extrem de
ridicat. La 29 octombrie 1956 are loc
atacul israelienilor împotriva Egiptului.
Israelienii beneYciau de ajutorul Franţei
şi al Marii Britanii, au înaintat spre Canal
şi au bombardat aerodromurile egiptene.
În acel moment, Franţa şi Marea Britanie
intervin şi adresează un ultimatum
Israelului şi Egiptului, cerând retragerea
trupelor la 16 km de Canal, iar dacă nu
vor accepta acest lucru, atunci Franţa şi
Marea Britanie vor ocupa Canalul pentru
a asigura libertatea naviga\iei.

Atacul anglo-francez a început la 5
noiembrie, dar în aceeaşi zi Marea
Britanie a declarat încetarea operaţiunilor.
Motivul care a dus la anularea
operaţiunilor a fost eşecul în obţinerea
sprijinului american. Atacul împotriva
Egiptului a provocat în Marea Britanie
cea mai mare criză Ynanciară de după
1945. Până în 5 noiembrie, ruşii erau mult
prea ocupaţi cu înăbuşirea revoluţiei
ungare şi numai după această dată s-au
implicat în criza Suezului.

~nving[torii R[zboiului Suez

Războiul Suezului i-a adus un mare
prestigiu lui Nasser care a ocupat poziţia
de lider în Egipt numai în 1954. În cele din
urmă Nasser a reuşit să păstreze Canalul
şi a obţinut şi construirea barajului. În
ceea ce-i priveşte pe americani, aceştia au
fost obligaţi să sprijine un regim cu care
nu erau de acord.

URSS este unul din învingătorii
războiului Suez alături de Egipt datorită
faptului că nu mai este înfruntat direct.

Criza Canalului Suez ;i riposta franco-britanico-israelian[

Guvernul din Republica Maldive, în
frunte cu pre;edintele Mohamed
Nasheed, vor sus\ine pe 17 octombrie o
;edin\ă de cabinet subacvatică, pentru a
atrage aten\ia asupra amenin\ărilor pe
care le presupune încălzirea globală.

În timpul ;edin\ei, ;eful statului ;i al
Executivului, Mohamed Nasheed, va
semna, împreună cu ceilal\i membri ai
Cabinetului său, un document-apel
pentru reducerea emisiilor globale de
dioxid de carbon. Un consilier
preziden\ial a precizat că mini;trii vor
comunica între ei prin semne făcute cu
mâinile ;i prin mesaje scrise pe tăbli\e
speciale. Aproximativ 80% din arhipelagul
Maldivelor se aZă la mai pu\in de un
metru deasupra nivelului mării, Yind
vulnerabil în fa\a unei eventuale cre;teri
a volumului de apă. Din nefericire,
probabilitatea ca acest lucru să se întâmple
este foarte mare în contextul topirii
ghe\arilor polari. Maldive este cea mai
"scund[" \ar[ din lume< punctul ei cel mai
`nalt se `nal\[ la numai 2,3 m deasupra
nivelului m[rii ;i este supusă pericolului
cre;terii nivelului apelor oceanice,
datorate topirii calotelor polare.

Arhipelagul Maldive,
distrus de poluare

Cel mai sacru ;i poluat râu al Indiei
va Y cură\at conform unui plan ce va
costa peste 2,1 miliarde euro pentru a se
reu;i eliminarea tonelor de cenu;ă
umană, cadavre ;i alte gunoaie. Vestea va
Y o gură de aer proaspăt pentru cei 830
milioane de hindu;i, Yecare din ei
trebuind să facă baie cel pu\in o dată în
via\ă în apele sYnte ale Zuviului Gange.

Guvernul indian sponsorizează noi
unită\i de tratare pentru a cură\a râul,
care moare lent sub povara a miliarde de
litri de excremente, de;euri chimice,
cenu;ă ;i cadavre de oameni ;i animale.

Ministrul mediului Jairam Ramesh a
dezvăluit planul "Misiunea de cură\are a
Gangeului" pentru a crea noi unită\i de
tratare a apei, reducere a poluării chimice
;i aducerea de;eurilor ;i a resturilor de
canalizare la standarde normale până în
2020. Guvernul a cerut peste 1,5 miliarde
euro Băncii Mondiale să Ynan\eze
programul alături de stat. Fabricile de
tratare din nordul Indiei din ora;ele de
pe malurile Gange, precum Kanpur,
Lucknow ;i Alllahabad, pot cură\a doar
o treime din rezidurile menajere
aruncate zilnic în Zuviu. În timp ce alte
ora;e cură\ă doar 15% din de;euri înainte
de a le devărsa în râu. Mirosul ;i mizeria
Zuviului au devenit o problemă ;i pentru
turi;ti, iar India ar dori să redea acestuia
strălucirea din trecut.

Cur[\area râul Gange
cost[ 2 miliarde euro



Tot mai multe familii caut[ pentru apar\in[torii `n v]rst[ solu\ia la un azil sau
o cas[ de b[tr]ni, unde ace;tia sunt trata\i cum se cuvine. ~n trecutul apropiat,
no\iunea "cas[ de b[tr]ni" reprezenta un aspect negativ, datorit[ condi\iilor
precare ;i `nsemn[tatea pe care o avea. ACTUALITATEA
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La un moment dat, `n orice
familie se ivesc probleme de
s[n[tate `n r]ndul bunicilor.
Odat[ cu v]rsta, vin ;i bolile care,
din p[cate, sunt incurabile< boli
ale inimii, de?cien\e motorii,
instabilitate etc.

Datorit[ acestor probleme, tot mai
multe familii caut[ solu\ia la un azil
sau la o cas[ de b[tr]ni, unde bunicul
sau bunica sunt trata\i cum se cuvine,
pentru a duce o via\[ mai lini;tit[. ~n
trecutul apropiat, no\iunea "cas[ de
b[tr]ni" reprezenta un aspect negativ,
datorit[ condi\iilor precare ;i
`nsemn[tatea pe care o avea. Azi, casele
de b[tr]ni de demult s-au transformat
`n locuri indispensabile v]rstnicilor cu
mari probleme de s[n[tate. ~n zilele
noastre c]nd spunem azil sau c[min
de b[tr]ni, primul g]nd este< siguran\[,
asisten\[ medical[ ;i confort.

Pe 1 octombrie a fost Ziua
Interna\ional[ a V]rstnicilor. Am
cercetat pia\a pentru a avea o viziune
clar[ asupra azilurilor existente `n
jude\ul nostru. Astfel, am discutat cu
personalul ;i conducerea unui c[min
social ;i unul particular, iar `n cele ce
urmeaz[ v[ facem c]te o prezentare
general[.

Azilul social “:ansa” are
o capacitate de 190 de locuri

La Satu Mare exist[ dou[ c[mine
pentru v]rstnici `n regim social.
Ambele apar\in de Direc\ia General[ de
Asisten\[ Social[ ;i Protec\ia
Copilului(DGASCP). Am discutat cu
directorii institu\iilor pentru a aZa
c]teva detalii privind pa;ii necesari
pentru internare, costurile, serviciile
oferite v]rstnicilor ;i s[ vedem `n ce
const[ o zi din via\a unui b[tr]n din
incinta C[minului ":ansa".

C[minul a fost `nYin\at `n anul
1975 ;i p]n[ `n anul 2006 azilul a
apar\inut autorit[\ii locale, c]nd a fost
preluat de DGASCP. Centrul are o
capacitate de aproximativ 60 de camere
cu c]te 4 paturi. Unele camere au doar
1, 2 sau 3 paturi, `ns[ doar pentru
cazurile excep\ionale de boal[. Astfel,
capacitatea maxim[ este de 190 de
locuri, din care `n prezent sunt ocupate
`ntre 185-188. Solicit[rile se
`nregistreaz[ `n permanen\[, `ns[ `n
urma veriYc[rii dosarelor ;i situa\iilor
sociale, comisia din cadrul DGASCP
nu poate aproba dec]t 2-3 dosare,
locurile Yind limitate.

~n prezent, la c[minul pentru
v]rstnici ":ansa" tr[iesc b[tr]ni `n cea
mai mare parte imobiliza\i la pat, 40
dintre ace;tia av]nd ;i handicap.
Locuitorii azilului beneYciaz[ de
asisten\[ medical[ continu[, cu
asisten\i medicali de gard[ peste
noapte, medici, asisten\[ social[, igien[
personal[, 3 mese pe zi plus 2 gust[ri
diabeticilor cu regim special, personal
pentru cur[\enie ;i igien[.

Singura problem[ mai mare o
reprezint[ `n momentul de fa\[
ma;inile de sp[lat. De;i recent s-au
f[cut dona\ii cu ma;ini de sp[lat din
partea unei fabrici, personalul se
confrunt[ cu mari probleme `n ceea ce
prive;te sp[latul. Majoritatea
v]rstnicilor Yind imobiliza\i, e nevoie
s[ se schimbe lenjeria de pat zilnic,
uneori chiar ;i de dou[ ori pe zi.
Singura ma;in[ care ar face fa\[
cantit[\ilor mari este o ma;in[

industrial[. C[minul are o astfel de
aparatur[, `ns[ e veche de peste 30 de
ani, ceea ce `ngreuneaz[ situa\ia
personalului. Astfel, de;i condi\iile ;i
serviciile asigurate sunt optime,
c[minul are foarte mare nevoie de o
ma;in[ industrial[ pentru sp[lat ce
valoreaz[ sute de mii de euro, ceea ce
face imposibil[ achizi\ionarea ei.

Majoritatea v]rstnicilor care tr[iesc
`n acest c[min, sunt persoane a c[ror
familie se aZ[ `n imposibilitatea de a le
purta grija, ori nu au familie ;i condi\ii
`n care s[ tr[iasc[. Faptul c[ sunt
beneYciarii unui loc la ":ansa", nu
implic[ costuri foarte mari. Acestea
sunt calculate pe baza dosarelor depuse
odat[ cu cererea de solicitare a unui
loc, suma maxim[ de `ntre\inere Yind
de 300 de lei/lun[ pentru v]rstnici ;i de
170 lei/lun[ pentru persoanele cu
handicap.

C[minele private au tarife
mult mai mari, `ns[ ofer[
condi\ii luxoase

Am discutat ;i cu directorul unui
c[min privat pentru v]rstnici. Centrul
este situat `n Supuru de Jos ;i este un
loc modern, dotat cu `nc[peri renovate,
aparate noi ;i personal caliYcat `n
domeniul asisten\ei sociale respectiv
medicale. ~n acest loc, b[tr]nii sunt
`ngriji\i ;i se aZ[ `n permanent[
asisten\[, sub supravegherea
asisten\ilor sociali. Aici se pot
interna/caza v]rstnici pe perioad[
determinat[ sau nedeterminat[, la
alegerea beneYciarului ;i a familiei.

Camerele disponibile pot Y cu unul,
dou[ sau mai multe paturi, `n func\ie
de posibilit[\ile materiale ale familiei.
C[minul are ;i o curte cu gr[din[
special amenajat[, ideal[ pentru
recreere, plimb[ri sau odihn[ `n
vremurile calde.

Programul pentru v]rstnici este
astfel organizat, `nc]t ace;tia s[ aib[
parte de suYcient[ odihn[, timp
petrecut `n colectiv (sau individual, la
cerere), s[ participe la programele
recreative, culturale ;i s[ `;i petreac[

timpul `ntr-o ambian\[ pl[cut[.
Cazarea seniorilor `n acest centru se
face `n camere cu 1 sau 2 paturi, toate
camerele Yind dotate cu televizoare ;i
grup sanitar propriu.

De asemenea, seniorilor le sunt
asigurate vizitele medicale la medicul
de familie, garda non-stop asigurat[ de
medicii ;i asisten\ii din c[min. Pentru

s[n[tatea ;i igiena seniorului, se asigur[
personal separat pentru supraveghere,
igiena corporal[ ;i tot ce are nevoie
beneYciarul.

~n acest c[min, plata se face zilnic,
iar costul este de 70 lei pentru servicii
complete ;i 3 mese pe zi pe o durat[ de
24 de ore.

Gabriela Pu;ca;iu

Olga Tudorache
împline;te 80 de ani

La împlinirea vârstei de 80 de ani,
actri\a Olga Tudorache va Y sărbătorită,
duminică, pe scena Teatrului
Metropolis din Capitală, după
spectacolul "Pe;te cu mazăre", în care
actri\a va juca, de la ora 19.00, alături de
Tamara Cre\ulescu, anun\ă
reprezentan\ii institu\iei.

Aniversarea va include ;i lansarea
volumului “Portretul Doamnei T” (de
Ana-Maria Bamberger) ;i a CD-
ului omonim cu versiunea radiofonică
a piesei de teatru în care Olga
Tudorache îl are ca partener pe Marius
Bodochi. Produc\ia Teatrului Na\ional
Radiofonic – Radio România, regizată
de Attila Visauer, a primit în 2007, la
Gala Premiilor UNITER, distinc\ia
pentru cel mai bun spectacol radiofonic.

Într-o carieră de aproape ;ase
decenii, Olga Tudorache a debutat în
1951, la Teatrul Tineretului din
Bucure;ti, ajungând în 2007, la
Metropolis, să Ye aleasă ‘Actri\a Anului’
de cǎtre tinerii creatori de teatru ;i
publicul său.

Elizabeth Taylor,
operat[ de inim[

la 77 de ani
Actri\a britanică Elizabeth Taylor

;i-a anunta\ fanii despre rezultatele
opera\iei sale cardiace, spunând că se
simte ca ;i când ar avea o inimă nouă.

Taylor, în vârstă de 77 de ani, a făcut
anun\ul pe pagina sa de Twitter, care a
devenit înlocuitorul purtătorului său
de cuvânt ca primă metodă de
comunicare. Actri\a a anun\at, tot pe
Twitter, mar\i, că se va interna în spital
pentru a Y operată. "Dragi prieteni
opera\ia mea cardiacă a fost perfectă. E
ca ;i cum a; avea o inimă nouă. Vă
mul\umesc pentru rugăciunile ;i
gândurile bune, ;tiu că toate au ajutat.
Vă iubesc, Elizabeth", este mesajul
publicat de actri\ă. În urmă cu cinci
ani, actri\a a fost diagnosticată cu
insuYcien\ă cardiacă ;i a avut de
asemenea numeroase probleme cu
spatele ;i o opera\ie cerebrală pentru
îndepărtarea unei tumori benigne.

Fostul lider sovietic Mihail
Gorbaciov, în vârstă de 78 de ani, ;i-a
scurtat o călătorie în Europa ;i s-a
întors în Rusia, din cauza "oboselii", a
declarat purtătorul său de cuvânt Fostul
pre;edinte "nu are nimic special, este
doar obosit. Din acest motiv, el a vrut
să-;i scurteze călătoria", a spus el.

Ultimul lider al URSS urma să
participe vineri la un eveniment în
ora;ul Torino, organizat de World
Political Forum, o organiza\ie în care
ocupă func\ia de pre;edinte. El a
efectuat câteva analize la spital, dar
"totul este absolut normal" ;i s-a întors
acasă pentru a se odihni, a men\ionat
purtătorul de cuvânt. Gorbaciov a fost
spitalizat în decembrie 2008 la Moscova
pentru îngrijiri o`almologice, iar din
această cauză nu a putut participa la
reuniunea anuală a laurea\ilor
Premiului Nobel pentru Pace, la Paris.
Laureat al Premiului Nobel în 1990,
Gorbaciov intervine frecvent în cadrul
reuniunilor interna\ionale. El conduce
Funda\ia Gorbaciov care se ocupă de
programe de caritate ;i educa\ie.

Gorbaciov, prea
obosit pentru
c[l[torii

La c[minul pentru v]rstnici ":ansa" tr[iesc b[tr]ni `n cea mai mare parte
imobiliza\i la pat

La Centrul din Supurul de Jos, camerele disponibile pot Y cu unul, dou[ sau mai multe paturi, `n func\ie de posibilit[\ile
materiale ale familiei

Azilurile ofer[ o b[tr]ne\e
lini;tit[ celor r[ma;i singuri
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Regele Mihai, Doctor Honoris Causa al
Universit[\ii de :tiin\e Agricole din Cluj

Regelui Mihai I al României i-a fost
decernat, miercuri, titlul de Doctor
Honorius Causa al Universită\ii de :tiin\e
Agricole ;i Medicină Veterinară
(UPAMV) din Cluj-Napoca, în cadrul
manifestărilor dedicate aniversării a 140
de ani de învă\ământ agronomic la
universitatea clujeană.

La începutul ceremoniei, corul
Facultă\ii de Teologie Ortodoxă din Cluj-
Napoca a intonat imnul regal ;i
Gaudeamus. Laudatio a fost rostit de
rectorul USAMV Cluj, profesorul Doru
PamYl, care a vorbit despre contextul
politic al României din perioada în care
s-a născut Regele Mihai, precum ;i despre
via\a sa, cu accent pe educa\ia pe care a
primit-o ;i deciziile politice pe care le-a
luat în calitatea de suveran al României.

"Pentru toate meritele sale, aceste
mari merite istorice, pentru modelul
uman pe care îl întruchipează,
Universitatea de :tiin\e Agricole ;i
Medicină Veterinară din Cluj, la cei 140
de ani de la înYin\are, 90 de ani de
învă\ăm]nt superior agronom în limba

română, la 77 de ani de la inaugurarea
clădirii Facultă\ii de Agricultură ;i Aulei
Magna, este onorată să îl aibă alături pe
Majestatea Sa Regele Mihai ;i să îl poată
astăzi avea ca membru de excep\ie al
corpului său didactic în calitate de Doctor

Honoris Causa", a spus rectorul,
men\ionând că ultima dată când
Majestatea Sa a fost prezent la USAMV
Cluj a fost pe 27 octombrie 1932, când, la
vârsta de 11 ani, l-a înso\it pe tatăl său,
Regele Carol al II-lea, la inaugurarea
clădirii Facultă\ii. Fete purtând straie
tradi\ionale române;ti l-au îmbrăcat pe
Rege cu roba ;i e;arfa cu însemnele
USAMV, iar rectorul PamYl i-a înmânat
Majestă\ii Sale diploma de Doctor
Honoris Causa. Regele a mul\umit
universită\ii pentru distinc\ia acordată.

"Doamnelor ;i domnilor, nu privesc
acest gest ca Yind o recompensă
personală, ci mai degrabă ca o legătur[
între genera\iile care au suferit pentru a
vedea România liberă ;i prosperă", a spus
Regele Mihai în discursul de mul\umire.

La ceremonie a fost prezentă ;i Regina
Ana. La eveniment au mai participat IPS
Bartolomeu, Mitropolitul Clujului, Albei,
Cri;anei ;i Maramure;ului. Regele
Mihai a sosit la Cluj-Napoca în cursul
serii de mar\i, conducând singur, din
Bucure;ti, autoturismul cu care a venit.

7.000 de dolari -
pentru a deveni

personaj de roman
Jurnalista ;i autoarea canadiană

Rebecca Ekler a plătit 7.000 de dolari
pentru a deveni personaj în cel mai recent
roman al scriitoarei Margaret Atwood,
"ae Year of the Flood".

"Margaret Atwood reprezintă
motivul pentru care am vrut să scriu ;i eu.
I-am citit toate romanele", spune Rebecca
Ekler. În urmă cu doi ani, tânăra a plătit
7.000 de dolari în cadrul unei licita\ii de
caritate, pentru a avea ;ansa de a Ygura
ca personaj în romanul autoarei sale
favorite. Apărut în urmă cu o lună, "ae
Year of the Flood" este romanul pe care
Rebecca Ekler îl preferă din bibliograYa
lui Atwood. "Tot ceea ce mi-a spus legat
de personajul meu a fost că nu voi muri",
spune Ekler. Când a citit cartea, Rebecca
;i-a regăsit numele la pagina 30,
personajul neavând nimic în comun cu
ea. De;i personajul Rebecca Ekler dispare,
aparent răpit de o sectă religioasă, numele
său apare intermitent pe parcursul
romanului de 400 de pagini. Ekler nu
este prima persoană care a ob\inut la
licita\ie privilegiul ca un personaj al
scriitoarei Atwood să îi poarte numele.
Amanda Payne a plătit ;i ea pentru a
apărea în romanul "Oryx and Crake".

Nem\oaica Herta Müller, primul scriitor
rom]n care ia Premiul Nobel

Laureatul Nobelului pentru
literatură 2009 este scriitoarea
germană de origine română Herta
Müller, recompensată pentru
onestitatea prozei în care descrie
un peisaj al dezrădăcinării, a
anun\at, joi, Academia Suediei.

Herta Müller s-a născut într-o familie
de ;vabi din Banat, dar a emigrat în
Germania în 1987, după ce legăturile ei cu
studen\ii ;i scriitorii de limbă germană
din Aktionsgruppe Banat intră în aten\ia
Securită\ii. Mama scriitoarei a fost
deportată într-un lagăr din Uniunea
Sovietică, astăzi pe teritoriul Ucrainei. În
2008, laureatul a fost Jean-Marie Gustave
Le Clézio (Fran\a), pentru că este
"scriitorul desprinderii, al aventurii
poetice ;i extazului senzual, exploratorul
unei lumi umane aZate deasupra ;i
dedesubtul civiliza\iei predominante".

Comunismul, leitmotivul c[r\ii

Tema comunismului ;i cea conexă, a
opresiunii individului se regăsesc ca
leitmotive în căr\ile Hertei Müller, dar ;i
în con;tiin\a acesteia, autoarea scriind
despre România totalitară, despre
dezrădăcinare ;i despre zbuciumul unei
con;tiin\e care vrea să men\ină pură într-
o lume a terorii.

România postcomunistă nu a
dezbrăcat toate mă;tile ororii comuniste,
dintre care cea mai perYdă rămâne cea a
dela\iunii, iar cea mai cruntă cea a
"anihilării intimită\ii", spunea Herta
Müller în cel mai recent articol al său,
publicat în luna iulie a acestui an în
Germania, vorbind despre drama
totalitară ;i despre societatea de după,
neie;ită încă de sub mâna Yer a Securită\ii.

Tot zbuciumul din comunism, când
lupta era una a con;tiin\ei, pentru
păstrarea demnită\ii ;i a oazei de
intimitate, i se pare scriitoarei de origine
română, emigrată în Germania în timpul
totalitarismului, o repeti\ie care frizează
absurdul, într-o Românie încă prăfuită
de dosarele grele ;i infame ale Securită\ii.

Amintiri nepl[cute din \ar[

Trauma de a nu Y niciodată singură,
invadarea spa\iului intim ;i teroarea par
a Y lăsat semne nevindecabile în mintea
Hertei Müller. În primăvara lui 2008,
poveste;te scriitoarea într-un amplu
articol din luna iulie din Die Zeit, invitată

Yind la New Europe College (NEC) la
Bucure;ti, a fost interpelată pe un ton dur
de un agent de la for\ele de ordine, care
"i-a urlat" că fotograYerea nu este permisă.
Un alt episod, când un prieten care venea
să o ia de la hotel a fost obligat să
completeze la recep\ie o Y;ă de vizitator,
îi dă autoarei sentimentul că ochiul
vigilent al puterii încă îi urmăre;te,
oriunde, pe români. "M-am mutat. Nu
am mai observat că sunt urmărită după
acest incident. Fie serviciul secret s-a
retras, Ye ;i-au fãcut treaba foarte bine ;i
anume fãră a Y observa\i", poveste;te
Müller.

"Serviciul secret al lui Ceau;escu nu
a fost dizolvat, ci doar redenumit in SRI
(Serviciul Rom]n de Informa\ii). Iar
acesta a preluat, după declara\iile proprii,
40% dintre cadrele Securită\ii. Probabil
procentajul real este ;i mai mare. Iar
ceilal\i 60% astăzi sunt pensionari (cu
pensii triple fatã de to\i ceilal\i) sau sunt
cei care învârt azi economia de pia\ă.
Exceptând diploma\ia, un fost colaborator
poate ocupa azi în România orice func\ie",
tran;ează Herta Müller.

Dosar la Securitate

AZarea adevărului ;i, mai ales,
deconspirarea colaboratorilor regimului

opresiv nu au fost o provocare pentru
societatea românească, spune scriitoarea,
care poveste;te că solicitarea de a-;i vedea
dosarul de la Securitate, a rămas fără
răspuns. Accidental însă, un grup de
cercetători a găsit dosarele scriitorilor de
origine germană, care au fãcut parte din
“Grupul de Ac\iune Banat”, grupa\i în
sec\ia “Na\ionali;ti ;i Fasci;ti Germani”,
unde se aZa ;i dosarul Hertei Müller. În
trei volume, dosarul intitulat “Cristina”,
a fost deschis la 8 martie 1983, dar con\ine
;i documente din anii anteriori. Motivul
pentru deschiderea dosarului< “Distor-
siune tenden\ioasă a realită\ilor din \ară,
cu predilec\ie în mediul rural”, în cartea
"Niederungen". Prilej pentru scriitoare să
î;i amintească de zilele de presiune, de
degradarea vie\ii, de decăderea socială ;i,
mai ales, de "jucarea pe degete" a
demnită\ii personale ;i publice< "Ne
opunem fricii până în străfundul
suZetului nostru. Dar prin calomniere ne
este furat suZetul. Tot ce mai există este
o încătu;are monstruoasă".

Întrebată, în 2007, dacă premiul
Nobel este semniYcativ pentru crea\ia
unui scriitor, Müller spunea că singurul
atuu al acestei distinc\ii este suma mare
de bani pe care laureatul o prime;te,
nicidecum recunoa;terea literară.

Giulgiul din Torino,
un fals medieval

Un om de ;tiin\ă italian sus\ine că a
realizat o copie Ydelă a giulgiului din
Torino, un experiment care dovede;te că
pânza pe care unii cre;tini o venerează
drept ve;mântul de înmormântare al lui
Iisus Hristos este un fals medieval.

Asemenea unui negativ fotograYc,
giulgiul poartă pe el imaginea unui bărbat
despre care mul\i sus\in că ar Y Hristos.
Pânza ilustrează perspectiva din fa\ă ;i
din spate a unui bărbat cu barb[ ;i păr
lung, cu mâinile încruci;ate pe piept ;i
răni însângerate la încheieturile de la
mâini ;i picioare ;i la ;olduri."Am
demonstrat că este posibil să reproducem
cu Ydelitate giulgiul, folosind exclusiv
tehnici medievale" sus\ine cercetătorul
Luigi Garlaschelli, profesor de chimie
organică la Universitatea din Pavia.

Valentin Ceau;escu
;i-a rec[p[tat

jum[tate din tablouri

Statul român ar putea
pierde colec\ia de art[

Zambaccian

Valentin Ceau;escu ;i-a recăpătat
aproape jumătate din tablourile câ;tigate
în instan\ă în cadrul proceselor avute cu
Muzeul Na\ional de Artă al României, iar
pentru recuperarea celorlalte tablouri ;i
obiecte de artă va executa silit muzeul, a
declarat avocatul acestuia. Avocatul lui
Valentin Ceau;escu a precizat că este
vorba despre recuperarea a aproximativ
20 de tablouri, crea\ii ale unor pictori
români. În data de 2 octombrie,
Judecătoria Sectorului 1 a admis cererea
formulată de Valentin Ceau;escu privind
încuviin\area executării silite a Muzeului
Na\ional de Artă al României, pentru o
parte dintre tablourile ;i obiectele de artă
câ;tigate în instan\ă, în cadrul procesului
penal. De asemenea, Valentin Ceau;escu
se judecă în instan\ă cu Muzeul Na\ional
de Artă în cadrul unui proces ce are ca
obiect revendicarea a cinci tablouri.

Statul ar putea pierde colec\ia
Zambaccian, cea mai importantă colec\ie
de artă din patrimoniul românesc.
Urma;ul lui Krikor Zambaccian sus\ine
că o parte din tablouri au fost preluate
abuziv ;i a cerut justi\iei să i le dea înapoi.
Colec\ia Zambaccian cuprinde 252 de
picturi semnate de marii pictori români
;i francezi, 41 de sculpturi, 430 de căr\i
;i numeroase piese de mobilier.

Colec\ia de tablouri occidentale
adunată de Zambaccian este probabil cea
mai importantă din Rom]nia. Povestea
colec\iei a început în 1947 când un
negustor armean, Krikor Zambaccian, a
donat statului 205 picturi ;i 36 de
sculpturi. Aproape toată colec\ia lui.
Păstrase pentru familie doar tablourile
pictorilor francezi. Dar în 1962, statul
român le-a primit, prin dona\ie, ;i pe
acestea. Ultimul Zambaccian spune că
actul a avut la bază un ;antaj.

Multe dintre tablouri sunt de negăsit.
Se spune că o parte din ele au fost făcute
cadou de către Nicolae Ceau;escu altor
pre;edin\i. Altele se pare, împodobesc
birourile de demnitari.

Reprezentan\ii organiza\iei regionale
na\ionaliste Svoboda, din Odesa, au cerut
Serviciului de Securitate ;i Ministerului
ucrainean de Externe să adopte măsuri
necesare pentru încetarea instalării
monumentului mare;alului Alexandru
Averescu în satul Oziornoe, din raionul
Izmail. Potrivit autorilor acestui apel,
instalarea monumentului lui Averescu
face parte din politica de românizare a
Basarabiei ;i a Bucovinei. "S-a anun\at că
mai multe organiza\ii române;ti precum
;i diploma\i, în particular consulul
general al României din Odesa, încearcă
să instaleze monumentul ideologului
a;a-numitei«României Mari» Alexandru
Averescu. De asemenea, există informa\ii
că monumentul deja a fost făcut ;i
cercurile revan;arde din România
a;teaptă instalarea acestuia", se arată în
declara\ia organiza\iei.

"Instalarea monumentului
ocupantului român pe teritoriul Ucrainei
reprezintă o batjocură la adresa na\iunii
ucrainene. Este inadmisibilă instalarea
monumentelor unor persoane, care au
ocupat teritorii ucrainene ;i au propagat
un regim dur de ocupare", a subliniat
;eful organiza\iei Svoboda din Odesa,
Pavel Kirilenko.

Monumentul
mare;alului Averescu,
interzis în Ucraina

Sighi;oara, premiul
“Bijuteria medieval[

a României”
Comitetul ;tiin\iYc pentru Decernarea

Premiilor Turismului Elve\ian a anun\at
oYcial Primăria Sighi;oara că ora;ul a
primit premiul "Bijuteria medievală a
României” la categoria "Destina\ie care
trebuie descoperită”.

"Comitetul pentru decernarea
Premiilor Turismului Elve\ian are
plăcerea să invite ora;ul Sighi;oara la
Lugano cu ocazia Târgului Interna\ional
Elve\ian al Vacan\elor (29 octombrie – 1
noiembrie 2009) pentru a ridica
prestigiosul premiu ;i pentru a putea
proYta de numeroasele beneYcii ;i condi\ii
favorabile rezervate special pentru
dumneavoastră”, se arată în scrisoarea
transmisă municipalită\ii. "Fascinantul ;i
înZoritorul trecut, unicitatea medievală
;i Zerul romantic, pozi\ia sugestivă pe
Valea Târnavei Mari, vechiul ora; cu ziduri
medievale, cu alei ;i strădu\e caracteristice,
casa natală a Prin\ului Vlad |epe; ;i
legenda lui Dracula, numeroasele clădiri
istorice, ca ;i Turnul cu ceas ;i Biserica
Mănăstirii, sunt câteva din motivele care
ne-au determinat să desemnăm această
prestigioasă considera\ie Sighi;oarei”, se
arată în motiva\ia Comitetului ;tiin\iYc
pentru Decernarea Premiilor Turismului
Elve\ian.



Regizorul Michael Moore a acordat un interviu canalului CNS News, cu ocazia lansării noului său Ylm, “Capitalismul<
O poveste de dragoste”. “Capitalismul nu m-a ajutat cu absolut nimic”, a spus Moore în timpul interviului. “Am fost
nevoit să cer;esc bani ca să-mi duc la capăt proiectul. Sistemul nu este conceput ca să ajute pe cineva din clasa muncitoare
să realizeze un Ylm de acest gen să scoată adevărul la lumină”. VEDETE

Jennifer Garner< „Nu trece o zi
f[r[ s[ spun o minciun[“

M
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Serena Williams - goal[
pe coperta revistei “ESPN”

Celebra Serena Williams (28 de ani)
a lăsat în urmă terenul de tenis unde era
fotograYată până acum pentru o apari\ie
specială pe coperta revistei „ESPN”, într-
o edi\ie specială a publica\iei. Cu toate
că a recunoscut în repetate rânduri că
este nesigură în legătură cu aspectul ei
Yzic, Serena a uitat de prejudecă\i pentru
a demonstra că nimic nu se compară cu
un corp atletic.

Ediţia revistei intitulată “ae body

issue” a convins-o pe Williams să nu
mai Ye pudică ;i să-;i dea jos toate
hainele. Cu intimitatea protejată numai
de pozi\ia atent studiată, Serena a arătat
ce se ascunde sub \inutele sport care au
intrat în rutina ei zilnică.

Jucătoarea de tenis, în prezent
numărul 1 mondial, a recunoscut în
trecut că are mari probleme cu
înfă\i;area ei ;i că este nesigură când
vine vorba de formele ei. “Cred că

;oldurile mele sunt prea mari. :i bra\ele
mele sunt prea musculoase, prea
groase”, a mărturisit jucătoarea. “Mă
gândesc că trebuie să fac măcar câte o
oră de sport pe zi ca să slăbesc. Câteodată
încerc să renun\, dar mă apucă iar
îndoiala de sine. Vreau ca femeile din
întreaga lume să ;tie că e în regulă. Po\i
să rămâi frumoasă ;i pe interior ;i pe
exterior indiferent de ce m[rime por\i
la haine”.

David Letterman ;i-a
cerut scuze fa\[ de so\ie

Celebrul prezentator de televiziune
a fost nevoit să recunoască, în direct,
că a avut rela\ii intime cu mai multe
colege de platou. Demascat de presă,
Letterman s-a văzut obligat să `;i ceară
public scuze fa\ă de “victime” ;i fa\ă de
soţie. :i victimele, ;i soţia l-au iertat.

La cinci zile după ce Letterman a
recunoscut că a avut rela\ii intime cu
ni;te colaboratoare, acestea au fost
“demascate”. Una dintre ele este
Stephanie Birkitt, în vârstă de 34 de
ani, o fostă asistentă a starului. Tot
Stephanie Birkitt a fost, până luna
trecută, iubita producătorului care ar
Y încercat să îl ;antajeze pe Letterman
pentru două milioane de dolari.

Cea de-a doua rela\ie a lui
Letterman a fost cu Holly Hester. În
anii ‘90, Holly era practicantă pe

platourile unde se Ylma emisiunea lui
Letterman. Acum, sus\ine că era
îndrăgostită până peste cap de
prezentator. Ambele rela\ii s-au
consumat înainte ca vedeta să se
căsătorească cu Regina Lasko.

În ceea ce îl prive;te pe presupusul
;antajist, el este acum liber. A plătit o
cau\iune de 200.000 de dolari ;i spune
că `;i va dovedi nevinovă\ia.

Va Y greu, pentru că există multe
dovezi acuzatoare, printre care
convorbiri înregistrate ;i cecul de două
milioane de dolari semnat “David
Letterman”. Sentin\a urmează să Ye
pronun\ată.

Un lucru e însă sigur - scandalul
aduce succes. Numai în seara
confesiunii lui David Letterman
audien\a emisiunii a crescut cu 38%.

Nu există om care să nu Y spus
măcar o minciună nevinovată de-a
lungul vie\ii, însă Jennifer Garner ;i-a
făcut un obicei din acest lucru. La scurt
timp după ce a terminat Ylmările la
comedia „Invention of Lying”, so\ia
lui Ben A\eck recunoa;te cu mâna pe
inimă că este o mincinoasă cu acte în
regulă. „Nu trece nici măcar o zi fără
să spun o minciună. Ce faci dacă te
întreabă cineva cum te sim\i?! Te
opre;ti ;i le poveste;ti cu adevărat cum
te sim\i?! Ar dura toată ziua. Deci,
trebuie să mint. Cu to\ii o facem!”,
spune actri\a de 37 de ani.

Vedeta din serialul „Alias” ;i din
comedia „Fantomele fostelor iubite”
spune că, uneori, evită adevărul pentru
a nu le răni sentimentele celor dragi.
Cu toate acestea, sus\ine că nu este
expertă ;i că, de multe ori, se dă singură
de gol. „Mint oribil! Pur ;i simplu nu
pot. De exemplu, dacă ziua ta este în
noiembrie ;i eu \i-am luat cadou de
acum, trebuie să î\i spun, nu mă pot
ab\ine. Pot \ine un secret, dar doar dacă
mă rogi mult de tot. Altfel, mi-e
imposibil...”, a m[rturisit Jennifer.
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Naomi Watts, cea mai rentabil[
actri\[ de la Hollywood

Într-o epocă în care banul face
legea - mai ales acum, în plină rece-
siune - revista „Forbes” a întocmit un
clasament al celor mai rentabile actri\e
din Cetatea Filmului, pe anul 2009.

Ce înseamnă însă rentabil?!
Criteriul este dat de raportul dintre
salariul primit ;i proYtul înregistrat în
box-o[ce. De exemplu, c];tigătoarea
topului – Naomi Watts - a produs 44
de dolari pentru Yecare dolar investit
în ea.

Cu rolul din „ae International<
Puterea banului”, în care a jucat-o pe
procuroarea Eleonor Whitman,
australianca de 41 de ani a devansat
nume de top, printre care ;i Angelina
Jolie, cea mai bine-plătită actri\ă a
anului, în opinia aceleia;i „Forbes”.
Watts a dat prima lovitur[ cu pelicula
horror „ae Ring” (2002), o produc\ie
cu un buget redus care a avut `ncas[ri
de 250 de milioane pe plan
interna\ional.

Locul secund este ocupat de
Jennifer Connoly, pentru rolul din
„Despre bărba\i ;i nu numai”, în timp
ce pozi\ia a treia îi revine talentatei
Rachel McAdams, pentru „Jocuri la
nivel înalt”.

Top 10 - Cele mai rentabile actri\e
de la Hollywood< 1. Naomi Watts - 44$
pentru Yecare 1$ investit. 2. Jennifer
Connelly - 41/1. 3. Rachel McAdams
- 30/1. 4. Natalie Portman - 28/1. 5.
Meryl Streep - 27/1. 6. Jennifer Aniston
- 26/1. 7. Halle Berry - 23/1. 8. Cate
Blanchett - 23/1. 9. Anne Hathaway -
23/1. 10. Hilary Swank - 23/1.

Nepotul lui Elvis,
cinci milioane de dolari
pentru a lansa albume

Ben Presley, nepotul legendarului
Elvis, a primit o oferă pentru un contract
în valoare de cinci milioane de dolari de
la casa de discuri Universal, pentru a lansa
cinci albume, potrivit presei americane.

Fiul în vârstă de 17 ani al Lisei Marie,
va lansa primul album în 2010. Potrivit
purtătorului de cuvânt al lui Ben, muzica
acestuia nu va avea de-a face cu stilul
consacrat de Elvis.

Beyoncé, desemnat[ “Femeia anului”
de revista Billboard

Evenimentul a avut loc în cadrul unei
gale organizate la New York, pe 2
octombrie. Acest premiu anual
recunoa;te meritele artistice ale
c];tigătoarei, aleasă dintr-o listă de 30 de

femei care au inZuen\at industria
muzicală. Bill Werde, editorul publica\iei
americane, consideră că desemnarea
cântăre\ei `n v]rst[ de 27 de ani a fost o
alegere u;oară. “Beyoncé este o artistă

care a vândut mai multe discuri de
platină, multitalentată, care posedă în
mod cert calită\ile de excelen\ă ;i
măiestrie pe care premiul «Woman of
the Year», creat de revista Billboard, le

onorează. Ea a inZuen\at nu doar cultura
pop prin cântecele ei de succes ;i prin
celebrele ei mi;cări de dans, dar a inspirat
multe femei din lumea întreagă cu stilul
ei unic, priceperea ei în afaceri ;i

devotamentul ei pentru ac\iunile
caritabile”, a declarat Werde.

Printre celelalte artiste recompensate
în 2009 s-a numărat ;i Lady Gaga, ei
Yindu-i acordat premiul Rising Star.


