
Sorin O;an Berindea ;i
pasiunea lui pentru agricultur[

Poligam[, demascat[
de so\ul cu num[rul 801

1.250 de pitici de
gr[din[ hitleri;ti
invadeaz[ Bavaria

Al Doilea R[zboi Mondial `n imagini
;i obiecte, la Muzeul Jude\ean

O femeie care este bănuită a ^ cea mai mare
poligamă din lume este căutată de poli\ie după ce
o listă cu cei 800 de so\i ai săi a fost descoperită
de so\ul cu numărul 801.

So\ul Lu Wen, de 60 de ani, i-a găsit agenda
femeii după ce aceasta s-a mutat cu el în Nanning,
sudul Chinei, ;i a început să îi fure bani din
conturile de economii. Poli\i;tii au reu;it să
contacteze până acum peste 600 dintre victimele
lui Nan Ying, de 35 de ani, care au declarat că au
cunoscut-o în urma unor anun\uri matrimoniale.

Interpolul a deschis o
expozi\ie de opere art[ furate

Galeria de artă online a Interpolului, una dintre
cele mai cuprinzătoare ;i eclectică din lume, \inută
departe de ochii curio;ilor timp de ani de zile,
permite acum accesul la capodopere semnate de
Rembrandt, Vermeer, Picasso sau Cézanne.

Noua galerie de artă online a Interpolui constă
într-o bază de date care con\ine 34.100 de fotogra^i
ale unor opere de artă adunate după un unic
criteriu< au fost furate, în intervalul de timp din
1947 ;i până în prezent, ;i nu au fost recuperate
niciodată. În afară de picturi ;i sculpturi, galeria
online con\ine ;i piese de mobilier, covoare ;i
antichită\i babiloniene, datând din anul 1000
înainte de Hristos. Colec\ia dedicată obiectelor de
artă furate este accesibilă pornind de la pagina de
internet a Interpolului. Inedita expozi\ie, care
include mai multe capodopere decât muzeul
Luvru, a fost deschisă recent pe internet pentru
oricine trece de câteva întrebări formale, puse din
motive de securitate. Ho\ii ;i tra^can\ii de opere
de artă ar trebui, astfel, să nu ^e lăsa\i să aibă acces
la această bază de date, cel pu\in nu sub numele
lor real. Codurile de acces sunt furnizate în câteva
zile de la data aplicării.

~n 20 septembrie 1672, la Botiz s-a dat o
lupt[ cr]ncen[ `ntre armata imperial[ austriac[
;i solda\ii b[;tina;i maghiari. ~n urma acestei
b[t[lii, 50 de tineri ;i-au pierdut via\a.
Mormintele lor se a_[ `ntre fostele localit[\i
Botiz ;i Vasvari. De atunci cele dou[ sate s-au
extins, s-au unit, la ora actual[ form]nd o singur[
localitate, Botizul, Vasvari ^ind partea sa nord-
vestic[, cea din apropierea p[durii Noroieni.
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50 tineri reforma\i mor\i `n r[zboiul
curu\ilor ;i lobon\ilor din 1672
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A reu;it ca actri\ă a;a cum ;i-ar dori oricine, cucerind
un Oscar, iar acum a primit o nouă recunoa;tere din
partea compatrio\ilor săi. Publicitatea cu Marion
Cotillard a fost votată de 62% dintre francezi ca
^ind cea mai reu;ită, la categoria presă scrisă.
Firma care a avut inspira\ia să o aleagă ca imagine
este Dior. Veritabilă icoană a glamour-ului francez,
protagonista din „La Môme” („La vie en rose”) a
adus celebrei mărci o recunoa;tere binemeritată ;i de
care s-a bucurat până acum în lumea modei.

Un bancher german m]ndru c[ a fost
elev la Colegiul Mihai Eminescu

"~n numele tat[lui" este un roman de un profund realism.
Totul este notat cu precizie, cu un ^n spirit de observa\ie, cu
un excelent talent, stil nuan\at, bogat `n expresii. Ideilor ;i
sentimentelor le d[ o expresivitate nud[ sincer[.
Spaima de o civiliza\ie nimicitoare pe care o
`nt]lnim la scriitorul dr. Ioan Bolo; cap[t[ o
semni^ca\ie ^lozo^c[. Personajele romanului
suntconturatecuclaritate,suntindividualizate
distinct, cu m[iestrie, av]nd valoare de
personaje tipice.

“~n numele tat[lui", noul roman
semnat Ioan Bolo;
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Marion Cotillard - preferata francezilor
;i în publicitate
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Pilo\ii cer s[ poat[ dormi în timpul zboruluiHajdúszoboszló ofer[ o
vacan\[ cald[ ;i iarna

Vaticanul celebreaz[
anul astronomiei

Nobelul `n economie
atribuit unei femei

De;i nu foarte populară în
rândul publicului, o astfel de idee
este sus\inută de industria
aeronautică în cazul zborurilor
de pasageri. O astfel de măsură
ar face zborurile mai sigure, sunt
de părere pilo\ii ;i liniile aeriene
americane. Problema oboselii
resim\ite de pilo\i este destul de

veche, iar exemplele cu incidente
provocate de lipsa somnului sunt
numeroase. După un accident
aviatic propunerea de a lăsa
pilo\ii să a\ipească este agreată
de industria aeronautică.

"O astfel de ini\iativă ar
îmbunătă\i performan\ele
pilo\ilor în momente importante

ale zborului precum aterizările",
declară un cercetător în
domeniul somnului. Numero;i
pilo\i trag deja un pui de somn
în timpul zborului, orele de lucru
ale acestora ^ind adesea
epuizante. Somnul programat
acordat pilo\ilor a fost la un pas
de a ^ aprobat în anii '90.

Sunt oameni pentru care anii
petrecu\i pe b[ncile ;colii r[m]n
o frumoas[ amintire ad]nc
`nr[d[cinat[ `n su_etul lor. (...)

~n urm[ cu c]teva zile am
cunoscut un astfel de Om. Numele
lui este geobald Paulowitz, fost
elev al Colegiului Na\ional "Mihai
Eminescu" din Satu Mare ;i care
mai bine de trei decenii a lucrat `n
sistemul ^nanciar-bancar din
Germania.

St]nd de vorb[ cu dumnealui
po\i u;or s[-\i dai seama c[ \ine
mult la eticheta de "eminescian", ;i
c[ este foarte m]ndru de ;coala pe
care a absolvit-o.

Am absolvit liceul `n 1954 ^ind
prima promo\ie de absolven\i de
liceu de 10 clase. ~n acela;i an am
absolvit ;i prima promo\ie cu 11
clase de liceu. ~mi amintesc c[ de;i
era pe vremea comunismului, noi
am avut dasc[li care au ;tiut s[ ne
preg[teasc[ pentru via\[, oarecum
`ntr-un mod curajos. Eram o clas[
cam de derbedei (z]mbe;te), `n
ceea ce prive;te purtarea nu eram
grozavi, dar `n schimb `nv[\am
cel mai bine. Eram o clas[ care a
`nv[\at pe rupte. Nu pot s[
vorbesc c[ exista vreo concuren\[
`ntre noi, `ns[ `nv[\am foarte
mult. N-aveam c[r\i, n-aveam

manuale, trebuia s[ scriem. Tot
ce dictau profesorii, noi scriam..

Cred c[ datorit[ profesorilor pe
care i-am avut c]t[ vreme am
`nv[\at la "Eminescu", care ne-au
preg[tit pentru via\[ am ;tiut cum
s[ deosebesc un om care `mi spune
adev[rul de un altul care are
inten\ia s[ m[ `n;ele oarecum.

Mi-am luat la revedere de la
domnul Paulowitz g]ndindu-m[ la
c]t de ata;ate de ;coal[ sunt
genera\iile mai vechi de elevi. Am
r[mas pl[cut impresionat[ s[ v[d c[
;i dup[ at]\ia ani `nt]lnirile lor
reprezint[ un prilej de aducere
aminte.
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Elevi ;i profesori din cinci \[ri, 
`n vizit[ de documentare 

la Liceul de Art[ “Aurel Popp”

Ora;ul bavarian Straubing este
invadat, de miercuri, de 1.259 de
pitici de grădină care execută salutul
hitlerist, cu mâna dreaptă în aer, un
proiect artistic provocator care
vizează denun\area extremei drepte.

Artistul Ottmar Hörl ;i-a
prezentat deja colec\ia de pitici în
Belgia, Italia ;i în două galerii de
artă germane, dar este prima oară
când ace;tia sunt expu;i public în
Germania. Este o operă care are ca
scop provocarea oamenilor să
gândească ;i să reac\ioneze
împotriva cre;terii extremei drepte
în Europa, a declarat artistul
german. În iulie, parchetul din
Nurenberg a deschis o anchetă
pentru a vedea dacă expunerea unei
astfel de miniaturi provocatoare de
40 de centimetri înăl\ime într-o
galerie încalcă legea germană,
pentru că salutul hitlerist ;i orice
alt simbol nazist sunt ilegale în
Germania de la sfâr;itul celui de-al
Doile Război Mondial. Parchetul a
acceptat într-un ^nal argumentul
artistului, care a^rmă că nu
promovează, ci ridiculizează nazi;tii
cu opera sa. Pe site-ul lui Ottmar
Hörl piticii sunt sco;i la vânzate la
pre\ul de 45 de euro sau 120 de euro
pentru varianta semnată de artist.
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Luni Miercuri

Vicepre;edintele PSD, Victor Ponta,
a declarat că liderii celor trei partide din
opozi\ie se vor întâlni luni ;i mar\i pentru
a conveni asupra sus\inerii unui premier
independent în situa\ia în care mo\iunea
de cenzură va ^ adoptată ;i Guvernul va
^ demis. "Suntem de acord cu un
principiu, acela de a avea un prim-
ministru tehnocrat din afara celor
trei partide de opozi\ie, dar vom sus\ine
;i încercăm astăzi ;i mâine ;i în discu\iile
pe care le avem cu PNL ;i cu UDMR,
încercăm să avem un singur candidat,
agreat de cele trei partide, deja pot să le
numesc democratice", a declarat Ponta.

Întrebat despre posibilitatea sus\inerii
lui Klaus Johannis, propus luni de liberali,
pentru a prelua postul de premier, liderul
PSD a precizat că în Biroul Politic
Na\ional al partidului nu s-a discutat încă
despre această variantă. "Nici nu suntem
de acord, nici nu suntem împotriva
domnului Johannis, în acela;i timp, pot
exista alte două trei personalită\i care să
întrunească până la urmă sprijinul
celor trei partide", a mai declarat Ponta,
sus\inând că "există ideea unei întâlniri
între liderii celor trei partide".

Pre;edintele UDMR, Marko Bela, a
precizat duminică că votarea mo\iunii,
alături de PSD ;i PNL nu înseamnă că
maghiarii au intrat într-o coali\ie. Luni,
o atitudine la fel de reticentă fa\ă de

a^rma\iile liderului PSD a avut ;i Crin
Antonescu. PNL nu are cu PSD sau altă
forma\iune nicio în\elegere politică
pentru o majoritate, a spus el. "Nu avem
niciun fel de în\elegere politică cu PSD sau
cu altcineva. Ce va face UDMR, ce va face
PSD vom vedea după ce Guvernul Boc va
cădea", a mai a^rmat Antonescu. Întrebat
despre majoritatea parlamentară pe care
trebuie s-o asigure un premier,
pre;edintele liberal a răspuns< "Vor avea
loc consultări politice ;i noi vom încerca
să ob\inem o majoritate pentru învestirea
acestui premier, asta nu înseamnă însă o
alian\ă politică nici cu PSD, nici cu
altcineva", a spus liberalul.

PDL cere suspendarea lui
Geoană de la ;e@a Senatului

Senatorii ;i deputa\ii PDL au sesizat
CCR pentru neconstitu\ionalitatea
articolului 40 din Regulamentul comun
în baza căruia pre;edintele Senatului,
Mircea Geoană, ;i-a exercitat votul decisiv
în trimiterea scrisorii lui Traian Băsescu
privind referendumul spre comisiile
juridice, ;i nu spre plen.

Acuz]ndu-l de vot dublu, PDL cere
suspendarea lui Mircea Geoan[ din
func\ia de pre;edinte al Senatului.

Mo\iunea de cenzur[,
declarat[ constitu\ional[

Curtea Constitu\ională (CC) a
respins, luni, sesizarea PDL privind
neconstitu\ionalitatea mo\iunii de
cenzură PNL-UDMR, cu o zi înaintea
datei programate pentru dezbaterea ;i
votarea în Parlament a documentului
Opozi\iei. Curtea a decis cu unanimitate
de voturi ca sesizarea PDL să ̂ e respinsă
ca inadmisibilă. Astfel, mo\iunea va ^
dezb[tut[ mar\i ̀ n plenul Parlamentului.
Teoretic, adoptarea mo\iunii duce la
c[derea guvernului. Dar, Cabinetul Boc 2
ar putea r[m]ne `n func\ie p]n[ dup[
alegerile preziden\iale.

Mar\i

Mo\iunea de cenzură "11 împotriva
României" a fost adoptată mar\i, 254 de
parlamentari votând pentru, în timp ce
176 au votat împotrivă, iar patru voturi au
fost anulate, dintr-un total de 448 de
parlamentari prezen\i, ;i un număr de 434
voturi au fost valabil exprimate.

Pre;edintele Senatului, Mircea
Geoană, a declarat că Guvernul Boc a
pierdut încrederea Parlamentului ;i acest
Guvern îndepline;te numai actele
necesare administrării României.
Termenul de 45 de zile până când acest
Guvern poate exercita interimar
atribu\iile executive se încheie pe 27
noiembrie, între cele două tururi de
scrutin de la preziden\iale.

Agen\iile de presă interna\ionale au
preluat imediat ;tirea c[derii Guvernului
Boc. Parlamentarii opozi\iei speră să îi
diminueze ;ansele lui Băsescu la alegerile
preziden\iale, noile turbulen\e politice
riscă să afecteze acordul cu FMI, demiterea
Guvernului spore;te ;ansele instabilită\ii
politice, demiterea Guvernului amenin\ă

reformele> `n premieră după 1990,
Guvernul a fost demis printr-o mo\iune
de cenzură, au comentat agen\iile de pres[.

Opozi\ia a ̀ nceput negocierile pentru
formarea unui nou guvern. PSD ;i PNL au
propus formarea unui guvern de
tehnocra\i, care s[ gestioneze \ara p]n[
dup[ preziden\iale. UDMR ar prefera un
guvern politic. Liberalul Ludovic Orban a
declarat că liberalii vor participa la
consultările cu ;eful statului cu
propunerea< Klaus Johannis - premier
independent ;i a sugerat că PSD că ar
putea să sus\ină această candidatură.
UDMR a declarat c[ ar putea sprijini
propunerea, la fel ca ;i grupul
minorit[\ilor na\ionale.

Băsescu aminte;te 
c[ el desemneaz[ premierul

Pre;edintele Traian Băsescu este de
părere că Guvernul Boc II a fost demis în
mod democratic ;i i-a mul\umit

premierului demis, Emil Boc, pentru
efortul ;i curajul de a ^ împins reformele
înainte, în ciuda umilin\elor din partea
presei ;i a politicienilor.

Băsescu a anun\at că începe consultări
pentru desemnarea unui premier,
precizând că nu se va abate de la "litera ;i
spiritul Constitu\iei". El a invocat situa\ia
în care nu există un partid cu majoritate
absolută în Parlament iar pre;edintele este
cel care desemnează primul ministru. 

Sindicatele renun\[ la proteste 

Protestele ;i grevele nu-;i mai au rostul
în această perioadă, în condi\iile în care
guvernul a căzut, însă sindicatele nu
renun\ă la negocierea salariului minim pe
2010 ;i a;teaptă să vadă cine va ^ noul
premier, a declarat, pre;edintele CNSLR
Fră\ia, Marius Petcu. 

"A;teptăm reac\ia pre;edintelui, să
vedem pe cine pune prim-ministru, iar în
aceste condi\ii actualii mini;tri trebuie să
plece”, a spus Petcu.

Pre;edintele Traian Băsescu le-a spus
reprezentan\ilor partidelor parlamentare
că nu crede în valabilitatea unui Guvern
de tehnocra\i ;i nici în ideea unui mandat
limitat în timp, cerându-le să-;i asume
guvernarea. Astfel, ;eful statului  a refuzat
oferta majorit[\ii parlamentare< Klaus
Johannis - premier independent.
Pre;edintele Traian Băsescu le-a sugerat
partidelor să re_ecteze la ideea unui
guvern de uniune na\ională, precizând că
este dispus să discute varianta unui
premier independent dacă toate
forma\iunile ajung la aceea;i concluzie ;i
a apreciat că până acum a observat o
majoritate "doar pe hârtie".

Băsescu a declarat, miercuri sear[,
dup[ consult[rile de la Cotroceni cu toate
partidele parlamentare, că România are
nevoie, în prezent, de un premier care să
aibă experien\ă economică. "Op\iunea
mea pentru func\ia de prim-ministru este
un om care să aibă expertiză economică,
un om cu experien\ă în rela\ia cu băncile
dar ;i cu institu\iile interna\ionale
bancare ;i ̂ nanciare. Avem nevoie de un
prim-ministru care sa aibă capacitatea

de a coordona toate ministerele de care
depinde realizarea obliga\iilor noastre în
rela\iile cu FMI ;i cu UE", a declarat
Băsescu. "F[r[ s[ tragem cele dou[ tran;e
de la FMI ;i Banca Mondial[ avem
di^cult[\i, putem ̂  ̀ n imposibilitatea de
a pl[ti salariile ;i pensiile", a avertizat ;eful
statului.

PDL a renun\at la propunerea ca Boc
să ^e premier, a precizat pre;edintele,
care a mai spus că a rugat partidele să
continue până joi consultările, el
precizând că nu se va abate de la
Constitu\ie în desemnarea premierului.
Responsabilitatea pentru formarea unei
majorită\i parlamentare apar\ine
primului-ministru desemnat, a declarat
Băsescu, men\ionând că, dacă acesta nu
poate constitui majoritatea în 10 zile, î;i
depune mandatul. PDL, care a `nceput
negocieri cu alte partide, a renun\at la
propunerea ca Boc să ^e premier, a
precizat Băsescu. Dar premierul va
proveni din PDL ;i miz]nd pe refuzul
noii majorit[\i, pre;edintele preg[te;te
dizolvarea Parlamentului ;i alegeri
anticipate.

Joi

B[sescu refuz[ oferta majorit[\ii
parlamentare

Guvernul Boc a c[zut `n Parlament, prin adoptarea 
mo\iunii de cenzur[

Pre;edintele Traian Băsescu a declarat
joi că propunerea ca Lucian Croitoru să
^e desemnat premier corespunde
dezideratelor partidelor care au dorit un
;ef de Executiv desemnat, mai pu\in PDL,
care a dorit un om politic pentru această
func\ie. Băsescu a mai spus că Lucian
Croitoru i-a făcut o impresie de "profund
profesionist" ;i că nominalizarea sa
corespunde dezideratului de a avea un
premier cunoscător al problemelor
economice. "Sigur, el va trebui sus\inut de
partide", a spus Băsescu. :eful statului a
spus că a avut trei propuneri de premier<
Klaus Johannis, Lucian Croitoru, PDL
avansând numele unui om politic.

Decretul preziden\ial pentru
desemnarea lui Croitoru la func\ia de
prim-ministru a fost publicat în
Monitorul O^cial, acesta ^ind pasul
o^cial pentru constituirea noului Guvern.
Premierul desemnat a declarat că prima
sa op\iune este formarea unui Guvern "în
care să ^e reprezentate partidele politice
prin tehnocra\i". În calitate de premier
desemnat, Croitoru are, potrivit
Constitu\iei, zece zile în care să-;i
negocieze cu partidele majoritatea, să-;i
facă programul de guvernare ;i echipa

guvernamentală, la expirarea acestui
termen trebuind să vină în Parlament
pentru votul de încredere.

PSD ;i PNL< Croitoru nu va
trece de Parlament

Liderul PSD Mircea Geoană a declarat
că ;eful statului a propus un nume "despre
care se ;tie că nu are sus\inere" în
Parlament ;i că Traian Băsescu apelează
"la un ;antaj politic ;i constitu\ional"
pentru a păstra Guvernul Boc până la
alegeri. Geoană a precizat că acesta este
punctul de vedere al majorită\ii constituite
de PSD, PNL ;i UDMR. Liderul PSD a
spus că desemnarea lui Lucian Croitoru
ca premier este "un fapt de gravă
iresponsabilitate politică" din partea
pre;edintelui Băsescu ;i că premierul
desemnat nu are cum să treacă de
Parlament. Geoană a precizat că este
deschis la discu\ii cu Lucian Croitoru dar
nu va negocia ;i sus\inerea acestuia.
Liberalul Ludovic Orban a declarat că
liberalii se vor întâlni cu Croitoru ;i îi vor
transmite că partidul îl sprijină pe Klaus
Johannis ;i că parlamentarii nu îl vor vota.

Lucian Croitorul, premierul desemnat
de pre;edinte

PSD, PNL ;i UDMR negociaz[ un premier independent

Vineri

Premierul desemnat, Lucian
Croitoru, a ajuns la sediul Guvernului
vineri la prima oră a dimine\ii, înaintea
premierului în exerci\iu Emil Boc.

Surse o^ciale au declarat că
premierului desemnat i s-a amenajat un
birou la etajul al II-lea al Palatului Victoria
;i i s-a pus la dispozi\ie un ;ofer angajat
la Serviciul de Protec\ie ;i Pază. Emil Boc
are biroul la etajul I al clădirii.

Croitoru a declarat că va începe vineri
consultările cu partidele parlamentare
pentru formarea unui nou Cabinet. "O să
mă lămuresc cum trebuie făcut ;i cu cine
trebuie să încep. Mă gândesc să încep
negocierile cât mai repede, de fapt vineri
le voi începe", a spus Croitoru.

Întrebat dacă, în urma discu\iei cu
Emil Boc, a stabilit o întâlnire cu PDL, el
a arătat că a fost agreată varianta unei
astfel de întâlniri pentru vineri, fără ca
agenda întâlnirilor să ̂ e însă de^nitivată.

Pre;edintele PNL, Crin Antonescu, a
declarat că liberalii se vor întâlni cu
Lucian Croitoru dacă vor ^ invita\i ;i îi
vor spune că nu are calitatea de premier,
adăugând că nu vor cădea "în capcana
ordinară" a lui Băsescu cu Guvernul de
uniune. Pre;edintele PSD, Mircea
Geoană, a declarat la rândul său
referindu-se la premierul desemnat de
;eful statului, că "Lucian este băiat bun",
men\ionând însă că acesta este "un pion
de sacri^ciu al lui Traian Băsescu".

S]mb[t[

Consiliul Na\ional al Maghiarilor din
Transilvania (CNMT) a început la Cluj
reorganizarea în teritoriu ;i a anun\at că
se va înregistra ca o asocia\ie cu caracter
politico-civic. Vicepre;edintele CNMT,
Toro T. Tibor, a declarat că prin
reorganizare consiliul dore;te să aducă
problema autonomiei mai aproape de
comunită\ile locale.

"Ne-am dat seama că dacă vrem să
avem succes trebuie să aducem
autonomia aproape de comunită\ile locale
;i ne-am hotărât să formăm organiza\iile
teritoriale ale CNMT, respectiv să ne
înregistrăm ca personalitate juridică ca o
asocia\ie civilă. CNMT se de^ne;te ca o
organiza\ie politico-civilă autonomistă
care militează pentru scopuri politice cu
metode civile”, a a^rmat Toro. El a

adăugat că, de;i legea e ambiguă, sub noul
statut juridic CNMT va putea candida la
alegeri în România, la fel cum a făcut ;i
UDMR. "Deocamdată, nu ne-am propus
să participăm la alegeri. Dorim să avem
rela\ii de colaborare cu partidele politice
în vederea chiar ;i a unei colaborări
electorale în 2012, dar în trei ani se pot
întâmpla multe lucruri ;i, dacă nu reu;im
să găsim o formulă de colaborare cu aceste
partide, atunci poate o să ^m nevoi\i să
ne angajăm ca un jucător politic separat,
dar, încă o dată repet, nu ne-am propus
acest lucru”, a precizat Toro T. Tibor. 

Prima ̂ lială reorganizată este cea din
Cluj, al cărei pre;edinte a fost ales Gergely
Balazs – nepotul europarlamentarului
Tokes Laszlo, fost pre;edinte PCM Cluj-
Napoca.

Croitoru a ajuns la Guvern înaintea 
lui Emil Boc

CNMT a început reorganizarea



~n 20 septembrie 1672, la Botiz s-a dat o lupt[ cr]ncen[ ̀ ntre armata imperial[ austriac[ ;i solda\ii b[;tina;i maghiari.
~n urma acestei b[t[lii, 50 de tineri ;i-au pierdut via\a. Mormintele lor se a_[ `ntre fostele localit[\i Botiz ;i Vasvari.
De atunci cele dou[ sate s-au extins, s-au unit, la ora actual[ form]nd o singur[ localitate. ISTORIE
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~n 1672, `n luptele dintre curu\i ;i lobon\i
au murit 50 de tineri reforma\i din Botiz

Duminic[, la monumentul ridicat `n cinstea lor la Botiz va avea loc o slujb[ de comemorare
Duminic[, 18 octombrie, la

Biserica Reformat[ din Botiz va
avea loc o slujb[ comemorativ[ ̀ n
cinstea elevilor reforma\i c[zu\i ̀ n
aceast[ localitate ̀ n luptele dintre
curu\i ;i lobon\i.

Parohul bisericii, pastorul Kiraly
Lajos, care ne-a invitat la acest
eveniment a ar[tat c[, dup[ slujb[, `n
cimitirul reformat se vor depune
coroane la "Monumentul Tinerilor din
Botiz", iar la `ntoarcere ;i la placheta
memorial[ Szilagyi Domokos din
curtea parohiei. P[rintele ne-a relatat c[
`n 20 septembrie 1672, la Botiz s-a dat
o lupt[ cr]ncen[ ̀ ntre armata imperial[
austriac[ ;i solda\ii b[;tina;i maghiari.
~n urma acestei b[t[lii, 50 de tineri ;i-
au pierdut via\a. Mormintele lor se a_[
`ntre fostele localit[\i Botiz ;i Vasvari.
De atunci cele dou[ sate s-au extins, s-
au unit, la ora actual[ form]nd o
singur[ localitate, Botizul, Vasvari ̂ ind
partea sa nord-vestic[, cea din
apropierea p[durii Noroieni. 

B[t[lia din 20 septembrie
1672, relatat[ `ntr-un
document vechi

Botizul, a_]ndu-se `n vecin[tatea
cet[\ii din Satu Mare, a suferit mult `n
urma r[zboaielor. Cele mai mari
distrugeri le-au provocat luptele pentru
libertate na\ional[ din ultima parte a
secolului XVII ;i `nceputul secolului
XVIII. Cit]nd un document original
p[strat p]n[ la na\ionalizarea ;colilor
teologice din 1948, ̀ n biblioteca fostului
Gimnaziu Reformat din Satu Mare,

bibliotecarul ;i profesorul Nagy Bela
relateaz[<

"~n 20 septembrie 1672 s-a format
o o;tire de curu\i din Botiz ;i Vasvari,
pentru a scoate din cetatea S[tmarului
trupele nem\e;ti ale `mp[ratului
Leopold, care sta\ionau aici pentru a o
ap[ra, s[ recucereasc[ cetatea, iar dup[
ce s-au preg[tit au ;i pornit la drum. La
mijloc era dirijat[ infanteria, iar pe cele
dou[ aripi cavaleria. A_]nd toate
acestea, nem\ii nu au vrut s[-i a;tepte
pe curu\i `n cetate ;i s[ ajung[ aici sub
asediu, ci au ie;it ;i ei pe c]mp `n
`nt]mpinarea lor ;i au scos ;i tunurile.
V[z]nd aceste preg[tiri, comandantul
trupelor de infanterie a g]ndit o
strategie militar[ ;i le-a ordonat
subordona\ilor s[i ca `n momentul `n
care vor ajunge fa\[ ̀ n fa\[ cu germanii,
at]t de aproape `nc]t ace;tia s[ `ncep[
s[ trag[ cu tunurile `n ei, c]nd vor
observa fumul prafului de pu;c[ ie;ind
din \eava tunului, s[ se arunce imediat
la p[m]nt, ca obuzul ce trece deasupra
lor s[ ̀ i ocoleasc[, f[r[ s[ poat[ provoca
vreo distrugere `n r]ndurile lor. 

~ns[, aceast[ porunc[ nu a fost
adus[ ;i la cuno;tin\a cavaleriei de
curu\i. C]nd au ̀ nceput nem\ii s[ trag[
cu tunurile, infanteri;tii, precum
primiser[ ordinul, imediat s-au aruncat
la p[m]nt. V[z]nd acest lucru, cavaleria
nu putea interpreta altfel lucrurile, dec]t
c[ obuzul tunului a omor]t dintr-o
lovitur[ toat[ infanteria, ;i apoi ca
urmare speriindu-se, au ̀ ntors spre fug[
h[\urile cailor, `napoi spre Botiz, prin
Ciuperceni ;i nici nu s-au oprit p]n[ n-
au ajuns spre Adrian pe podul de la
Noroieni sau de la Agri;u Mare. Aici era
pe acea vreme drumul ce ducea spre
Maramure;, ^ind numit ;i acum de

locuitorii cu r[d[cini vechi - trec[toare.
:i cavaleria de curu\i a d[r]mat acest
pod ;i l-au tras de acolo pentru a nu ^
ajun;i din urm[, iar de atunci, `n acel
loc nici pod ;i nici alt[ trec[toare nu s-
a mai f[cut niciodat[. :i ei ̀ n;i;i (la care
s-au mai ad[ugat ;i discipolii alunga\i
de la :coala din Satu Mare) s-au
r[sculat, ;i au `ntors nem\ilor spatele
gr[bindu-se `napoi spre Botiz. Dar
o;tile nem\e;ti, la intrare `n Botiz ;i `n
`mprejurimi i-au ajuns `n urm[ ;i au
tot tras cu pu;ca `n ei, ori i-au
`njunghiat. Ace;ti mor\i au fost aduna\i
gr[mad[ ̀ n cap[t ̀ ntre Botiz ;i Vasvari,
d]mbul morm]ntului lor a_]ndu-se ̀ n
cimitirul de l]ng[ drumul \[rii, a_at
`ntre cele dou[ a;ez[ri."

Printre `nsemn[rile din albumul
;colii, `n dreptul numelui elevului
Stephanus Szőllőskei se poate citi<
„Decolltatus Batizini 20 Szept. a 72.
Germanis huios loci cum multis aliis
studiosis”.

Elevii Liceului Reformat 
`;i comemoreaz[ colegii 
`n >ecare toamn[

~n 1914, directoratul Gimnaziului
Reformat din Satu Mare a ridicat `n
locul respectiv un monument `n
memoria elevilor ;i a curu\ilor c[zu\i ̀ n
luptele s]ngeroase din 1672. Kalmar
Gyula, administratorul Parohiei
Reformate din Botiz ne-a ar[tat acest
monument ;i ne-a relatat c[ elevii
Liceului Reformat din Satu Mare, `n
^ecare toamn[, ̀ n cadrul unei slujbe ̀ ;i
comemoreaz[ colegii c[zu\i `n lupta
pentru libertate.

A consemnat Eva LaczkoMonumentul a fost ridicat `n anul 1917

Expozi\ia “Aspecte de r[zboi”
care poate > v[zut[ la parterul
Muzeului Jude\ean Satu Mare
dore;te s[ aduc[ `n aten\ia
publicului s[tm[rean faptul c[
anul acesta se ̀ mplinesc 70 de ani
de la `nceputul celui de-al doilea
r[zboi mondial, con?agra\ie care
a marcat ̀ n mod profund evolu\ia
`ntregii omeniri.

Dup[ cum ne-a relatat Paula Virag,
muzeograf,  sunt expuse fotogra^i
prezent]nd imagini din ora;ul nostru
sau din `mprejurimi, care dateaz[ din
perioada r[zboiului. 

“Vizitatorii pot vedea imagini cu
S[tmarul distrus de bombardamente
(ruinele fabricii Princz, ale uzinei de
ap[, ale altor cl[diri). Exist[ ;i c]teva
fotogra^i cu eforturile de reconstruc\ie
a ceea ce s-a distrus. 

De asemenea, am expus imagini cu
demonstra\ii pentru sus\inerea
frontului antifascist, cu coman-
damentul sovietic din Satu Mare, cu
colectivul depoului de locomotive, cu
solda\i care au participat `n ac\iunile
militare.

Al[turi de fotogra^i mai sunt
prezentate ;i c]teva obiecte care
`ncearc[ s[ completeze atmosfera celui
de-al doilea r[zboi mondial - proiectil,
gloan\e, cartu;e, casc[ militar[

german[, masc[ de gaze, etc.
Eliberarea Rom]niei de sub

domina\ia fascist[ a fost aniversat[
frecvent `n anii ce au urmat acestui

eveniment, prilej cu care au fost emise
o serie de medalii aniversare. C]teva
dintre acestea pot ̂  v[zute ;i ̀ n cadrul
expozi\iei.”

Bombardarea ora;ului Satu
Mare `n anul 1944

Organizatoarea expozi\iei ne
reaminte;te despre groaznicul

bombardament asupra ora;ului din
toamna lui '44< "Cel de-al doilea război
mondial a determinat pierderi de vie\i
omene;ti ;i distrugeri materiale fără
precedent. Dezvoltarea accelerată a
tehnicii în anii con_agra\iei a
determinat extinderea con_ictului ;i
în spatele liniei de front. Cea mai
importantă cauză a numărului uria;
de victime civile din cel de-al doilea
război mondial a fost bombardarea
aeriană a marilor ora;e.

În toamna anului 1944, Satu Mare
cade victima unui atac aerian sovietic,
care viza sediul comandamentului
armatei germane, a_at în această
perioadă în ora;. Bombardamentul se
desfă;oară în zilele de 16, 17 ;i 19
septembrie, cu efecte dezastruoase
asupra vie\ii locuitorilor< numărul total
al victimelor s-a ridicat la 170 de mor\i
(dintre care doar 34 solda\i) ;i 350 de
răni\i> aproape toate locuin\ele din ora;
au fost afectate, iar 200 au fost distruse
total> jumătate din popula\ia ora;ului
a rămas fără adăpost. :ocul atacului
aerian a determinat autorită\ile locale
;i 90% dintre locuitori să părăsească
ora;ul.

:i alte ora;e din zonă, precum
Careiul, au fost \inta bombarda-
mentelor aeriene, dar nu de amploarea
celor care au afectat Satu Mare. În
urma distrugerilor masive, ora;ul se
reface total abia la sfâr;itul anilor ‘50. 

C. Bursuc

Al Doilea R[zboi Mondial, `n imagini ;i obiecte la Muzeul Jude\ean



“Am absolvit liceul `n 1954 ^ind prima promo\ie de absolven\i de 10 clase. ~mi amintesc c[ de;i
era pe vremea comunismului, noi am avut dasc[li care au ;tiut s[ ne preg[teasc[ pentru via\[,
oarecum `ntr-un mod curajos. ~mi revine `n minte imaginea profesorului Paziuc de matematic[, a
profesorului Georgescu de limba rom]n[, oameni integri, adev[ra\i dasc[li”.INTERVIU

4 Informa\ia de Duminic[/18 octombrie 2009

Un bancher
german 
m]ndru c[ 
a fost elev 
la Colegiul 
Mihai Eminescu

eobald Paulowitz a lucrat mai bine de trei
decenii ̀ n sistemul financiar din Germania ;i are
o poveste de via\[ incredibil[

Sunt oameni pentru care anii
petrecu\i pe b[ncile ;colii r[m]n
o frumoas[ amintire ad]nc
`nr[d[cinat[ `n su?etul lor.
Atunci c]nd au ocazia, o scot la
iveal[ ;i o arat[ cu m]ndrie celor
din jurul lor spun]nd “aceasta a
fost ;coala mea, profesorii mei,
aici m-am format eu ca om”. 

~n urm[ cu c]teva zile am cunoscut
un astfel de Om. Numele lui este
geobald Paulowitz, fost elev al
Colegiului Na\ional "Mihai Eminescu"
din Satu Mare, absolvent al promo\iei
din 1954 ;i care mai bine de trei decenii
a lucrat ̀ n sistemul ̂ nanciar-bancar din
Germania. 

Atunci c]nd l-am `nt]lnit `n
direc\iunea colegiului, la reverul hainei
dumnealui  am z[rit o mic[ insign[ cu
portretul lui Eminescu. Schimb[m
c]teva impresii la o cea;c[ de cafea. St]nd
de vorb[ cu dumnealui po\i u;or s[-\i dai
seama c[ \ine mult la eticheta de
"eminescian", ;i c[ este foarte m]ndru
de ;coala pe care a absolvit-o. ~l `ntreb
cum reu;e;te ;i dup[ at]\ia ani s[
vorbeasc[ o rom]n[ at]t de impecabil[,
la care `mi r[spunde z]mbind< "Dac[ ai
terminat la Eminescu, este imposibil s[
ui\i".  Asemeni colegilor din genera\ia
sa, geobald Paulowitz are o poveste de
via\[ incredibil[ pe care a acceptat cu
mult[ pl[cere s[ ne-o dezv[luie.

- Ce ne pute\i spune despre
copil[ria dumneavoastr[ \in]nd
cont c[ v-a\i n[scut `n pragul
celui de-al doilea r[zboi
mondial?

- A;a este. Pot s[ spun c[ mi-am
petrecut copil[ria ̀ n plin r[zboi mondial.
M-am n[scut la 9 aprilie 1938 `n
Cern[u\i. Tat[l meu era de origine
german[ ;i a fost de profesie inginer de
construc\ii edilitare. Mama a fost
contabil[, ;i ea originar[ din Germania.

~n 1940 s-a intrat `ntr-un r[zboi
intensiv. Germania a dep[;it grani\ele
spre Polonia, `ns[ toate acestea le-am
sim\it abia `n 1942 c]nd mama mea m-
a luat cu ea s[ o viziteze pe sora ei care
era stabilit[ `n Berlin. Aveam pe atunci
4 ani. ~n Berlin am fost martorul unui
bombardament al englezilor. O bomb[
a c[zut chiar l]ng[ cl[direa unde st[tea
m[tu;a mea. ~n timpul ;ederii noastre eu
m[ jucam cu copiii din vecini. Ei bine
acei copii a doua zi nu mai erau. Mama

s-a `nsp[im]ntat de cele `nt]mplate, m-
a luat ;i ne-am `ntors la Cern[u\i unde
tat[l meu lucra ̀ n continuare ;i acolo am
stat p]n[ a venit frontul ̀ n Cern[u\i.  Ne-
am refugiat cu ultimul tren spre Lugoj.
~n Lugoj am f[cut clasa I> `ntre timp a
venit armata rus[. Am avut un noroc
formidabil ;i aici pentru c[ ̀ n casa unde
am  locuit aveam un vecin care ;tia limba
rutean[,  asem[n[toare cu rusa. El a
conversat cu osta;ii ru;i, care erau tineri,
cam la 20 de ani ;i astfel am fost salva\i.
Dac[ ar ^ ;tiut c[ vorbim germana (mai
aveam ;i c]teva reviste germane pe
mas[), ar ^ fost vai de noi. Mama a fost
speriat[ de ce ni se putea `nt]mpla, eu
eram mai mult sub pat dec]t pe pat (toate
aceste lucruri s-au `nt]mplat pe la ora
2.00 noaptea) ;i astfel am sc[pat de
deportare. 

Clasa a II -a am `nceput-o la Satu
Mare, la :coala General[ nr. 1, tat[l meu
^ind repartizat la Satu Mare ca inginer
edilitar. El a fost apoi ;eful Sec\iei
hidrotehnice din Satu Mare care
func\iona pe strada Mihai Viteazul. ~n
paralel `i  `nv[\a pe elevii din ;coala
tehnic[ de construc\ii edilitare.
~mpreun[ cu inginerul Golescu a
construit podul de pe Some;. Ulterior
p[rin\ii s-au mutat la Sighet. Mama a
fost contabil[ principal[ a spitalului din
localitate, iar tat[l  meu era inginer ;ef la
Fabrica de piel[rit din Sighet. Nu a stat
mult aici, dup[ care s-a ocupat de
drumuri ;i poduri forestiere. 

~n Sighet am cunoscut-o pe so\ia mea
care a fost asistent[ medical[ la spitalul
unde mama mea era contabil[, care este
s[tm[reanc[ ;i absolvent[ a liceului
Kolcsey.

Despre primii ani de ;coal[ pot s[ v[
spun c[ i-am f[cut ̀ mpreun[ cu unul din
b[ie\ii familiei Lazarovici - Lic[
Lazarovici care a ajuns s[ ̂ e inginer. Eu
venind  la Satu Mare am f[cut clasele  II,
III ;i IV  la :coala nr.1, dup[ care am
venit la Liceul Mihai Eminescu `n clasa
I de liceu care s-a transformat ulterior ̀ n
clasa a V-a de liceu. Pe vremea aceea se
d[dea admitere. Am fost `n prima serie
de absolven\i de 10 clase de liceu. Dup[
terminarea liceului am urmat Institutul
Pedagogic din Cluj, `n urma c[ruia am
ajuns s[ ̂ u profesor de matematic[. Am
predat la ;colile din Vadu Izei ;i Valea
Chioarului, `n 1966 m-am c[s[torit, iar
`n '74 mi s-a acceptat cererea de a pleca
`n Germania unde locuiesc ;i ̀ n prezent. 

- Ce v-a determinat s[
renun\a\i la munca de catedr[?

- A trebuit s[ p[r[sesc sistemul
pentru c[ nu mai "corespundeam" din
punct de vedere al ideologiei acelor
vremuri. A;a am intrat `n sfera
economic[. Am lucrat ca traduc[tor la
Combinatul Chimic din Baia Mare, ca
traduc[tor tehnic din german[ `n
rom]n[, dup[ care am lucrat la  O^ciul
Jude\ean de Turism din Baia Mare la
departamentul de schimb valutar.

- Ce amintiri ave\i din anii 
de liceu?

- Am absolvit liceul `n 1954 ^ind
prima promo\ie de absolven\i de liceu de
10 clase. ~n acela;i an am absolvit ;i
prima promo\ie cu 11 clase de liceu. ~mi
amintesc c[ de;i era pe vremea
comunismului, noi am avut dasc[li care
au ;tiut s[ ne preg[teasc[ pentru via\[,
oarecum ̀ ntr-un mod curajos. ~mi revine
`n minte imaginea profesorului Paziuc de
matematic[, a profesorului Georgescu
de limba rom]n[, oameni integri,
adev[ra\i dasc[li

- Sunte\i foarte ata;at 
de fo;tii dumneavoastr[ colegi
de liceu, cu unii mai \ine\i
leg[tura. Ce ne pute\i spune
despre ei?

- Eram o clas[ cam de derbedei
(z]mbe;te), `n ceea ce prive;te purtarea
nu eram grozavi, dar ̀ n schimb ̀ nv[\am
cel mai bine. Eram o clas[ care a `nv[\at
pe rupte. Nu pot s[ vorbesc c[ exista vreo
concuren\[ ̀ ntre noi, ̀ ns[ ̀ nv[\am foarte
mult. N-aveam c[r\i, n-aveam manuale,
trebuia s[ scriem. Tot ce dictau
profesorii, noi scriam. Pe mine m[ durea
mai mult m]na dec]t capul. ~nv[\am
mult, am fost `ntr-adev[r o clas[ unde
ulterior aceast[ `nv[\[tur[ a dat roade.

Am ̀ ncercat s[ iau leg[tura cu colegii
mei care erau ̀ n str[in[tate. Era mai u;or
de luat leg[tura cu ei, dec]t cu cei care
erau `n \ar[. Pe undeva i-a; ^ pus `ntr-o
situa\ie di^cil[ dac[ a; ^ `ncercat s[ iau
leg[tura cu ei pe vremea comunismului.
~n schimb am reu;it s[ men\in o leg[tur[
str]ns[ cu acei colegi stabili\i ̀ n SUA sau
`n alte \[ri.  A;a am reu;it s[-l vizitez pe
colegul meu Ioan B]lcu, numele acestuia
^ind str]ns legat de construirea
metroului din Los Angeles. El mi-a
deschis metroul de;i la ora 22.00 acolo
era `nchis, m-a purtat peste tot c]t timp
am fost oaspetele lui. 

- Revenind la plecarea
dumneavoastr[ `n Germania

cum s-a produs aceast[ trecere
de la comunism la democra\ie? 

- Am avut anumite sim\[minte. P]n[
s[ descop[r ce `nseamn[ cu adev[rat
democra\ia mi-a trebuit un an de zile.
Am avut nevoie de ceva timp pentru a
`n\elege pe deplin ce ̀ nseamn[ drepturile
omului, s[ ̀ i respec\i pe cei din jurul t[u,
apoi dreptul pe care `l ai ca s[ te po\i
lupta `n cadrul unei societ[\i.  :i
societatea aceasta are ;i era p[r\ile ei
negative. Trebuia s[ te lup\i cu coatele
ridicate ca s[ ajungi la liman. Nu era
u;or, ̀ ns[ cred c[ datorit[ profesorilor pe
care i-am avut c]t[ vreme am `nv[\at la
"Eminescu", care ne-au preg[tit pentru
via\[ am ;tiut cum s[ deosebesc un om
care `mi spune adev[rul de un altul care
are inten\ia s[ m[ ̀ n;ele oarecum. C]nd
am ajuns acolo mi se p[rea c[ eram prea
`ndoctrinat cu sistemul de aici. Din punct
de vedere profesional sistemul ̂ nanciar
comunist era altfel.  A trebui s[ `nv[\
sistemul ̂ nanciar liber care era complet
diferit, nici nu se putea compara. 

- :i totu;i nu a\i ales s[ lucra\i
`n `nv[\[m]ntul german?

- Ca s[ lucrez `n sistemul lor
educa\ional ar ̂  trebuit s[-mi completez
studiile pentru c[ ceea ce absolvisem eu
`n Rom]nia nu era de-ajuns. Am analizat
bine `nv[\[m]ntul de la ei `ns[ nu a fost
conform a;tept[rilor mele a;a c[ am
renun\at la idee ;i a trebuit s[ m[
reorientez profesional. Prima dat[ mi s-
a p[rut ciudat ca la 36 de ani s[ fac o nou[
facultate, dar cu timpul am realizat c[
acest lucru este chiar necesar, iar dac[
vrei s[ evoluezi profesional trebuie s[ ̂ i
mereu bine preg[tit. A;a c[ am absolvit
Academia Comercial[ din Dusseldorf
dup[ care am `nceput s[ lucrez `n
domeniul ̂ nanciar-bancar, mai mult pe
sistemul de investi\ii ;i informatic[.

- Vreme `ndelungat[ a\i
lucrat la sediul central al B[ncii
pentru farmaci;ti ;i medici din
Europa din Dusseldorf. Care
este speci>cul acestei b[nci?

- Este o banc[ hai s[ zicem
asem[n[toare cu cea de tip cooperatist,
`n sensul c[ noi ne ocupam de investi\iile
medicilor. Cum ei sunt ocupa\i `n
permanen\[ cu meseria lor, l[sau pe
m]na noastr[ banii pentru a-i investi. ~n
general erau investi\ii `n domeniul
imobiliar. Banca este una cu o tradi\ie de
peste 100 de ani ;i are clien\i medici cu
preponderen\[ din Germania, Austria ;i

Elve\ia.

- Ce lec\ie de via\[ se poate
desprinde cunosc]nd
democra\ia din Germania?

- Democra\ia din Germania are pe
undeva ;i p[r\i pozitive ;i negative.
Vorbind de p[r\ile pozitive pot s[ spun
c[ este o democra\ie foarte exact[, `n
sensul c[  straturile sociale pe care le treci
sunt oarecum destul de accentuate. Po\i
lini;tit s[ ai ̀ ncredere ̀ n situa\ia juridic[
pe care o ai, situa\ia fa\[ de autorit[\i,
totul este documentat,  este un sistem
oarecum "poli\ienesc" `ns[ dac[ te po\i
acomoda unei astfel de situa\ii, n-ai
probleme. Singur e greu s[ ajungi.
Trebuie s[-\i formezi cercurile tale `n
care s[ activezi.

- ~n afara orelor de munc[ 
a\i avut ;i unele pasiuni. Ce
anume a dat echilibru vie\ii
dumneavoastr[?

- ~n primul r]nd familia. So\ia mea
este tot s[tm[reanc[. ~mpreun[ avem
doi copii, un b[iat ;i o fat[ care au reu;it
s[ se realizeze at]t pe plan profesional c]t
;i familial. Fiul a stat c]\iva ani buni `n
Anglia unde a lucrat ca ziarist al Agen\iei
Reuters, iar ^ica este asistent[ medical[
de medicin[ nuclear[.

C]t despre pasiuni e o poveste lung[.
C]nd eram la ;coal[ mama mea ;i-a dorit
s[ fac pianul, a;a c[ am luat ore de pian
timp de 6 ani la Conservatorul de Muzic[
din Satu Mare. I-am avut ca profesori pe
doamna ;i domnul Perianu. Mi-a pl[cut
at]t de mult `nc]t am ajuns p]n[ acolo
`nc]t s[ sus\in  singurul meu concert din
via\[ cu orchestra din Satu Mare -
Concertul nr. 1 pentru pian ;i orchestr[
de Liszt. Nu am continuat din
considerente familiale, de;i mi-a pl[cut
foarte mult. 

A doua pasiune a mea este pictura.
~mi place s[ pictez. Am participat la mai
multe expozi\ii personale ;i de grup, ;i
sunt bucuros c[ pot s[-mi exprim
sentimentele `n acest mod. Recent am
primit o comand[ pentru realizarea unui
tablou de 2/3 pentru un hotel din
Dusseldorf.

***
Mi-am luat la revedere de la domnul

Paulowitz g]ndindu-m[  la c]t de ata;ate
de ;coal[ sunt genera\iile mai vechi de
elevi. Am r[mas pl[cut impresionat[ s[
v[d c[ ;i dup[ at]\ia ani `nt]lnirile lor
reprezint[ un prilej de aducere aminte. 

A consemnat Mihaela Ghi\[
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Personajul central al
“Amintirilor din copil[rie” din
aceast[ s[pt[m]n[ este Sorin
O;an Berindea, directorul
coordonator al Centrului de
Consultan\[ Agricol[. 

~n aceast[ edi\ie a suplimentului
nostru v[ vom prezenta un t]n[r care
a ;tiut s[ se bucure de cei mai frumo;i
ani din via\[, un adult care azi spune
c[, al[turi de prietenii s[i s-a distrat
extraordinar, `ns[ a ;tiut cum s[
`mbine utilul cu pl[cutul, astfel `nc]t
s[ aib[ ;i rezultate bune la `nv[\[tur[. 

- S[ `ncepem cu data 
;i locul na;terii

- Sunt n[scut `n anul 1961, `n
Negre;ti-Oa;. De loc sunt deci
negre;tean `ns[ am crescut `n Satu
Mare, unde p[rin\ii mei s-au mutat
dup[ ce am `mplinit ;ase ani. Toat[
via\a mi-am petrecut-o `n acest ora;,
cu excep\ia celor patru ani de facultate
;i a anului `n care mi-am f[cut
stagiatura `n Constan\a. Nu am fra\i
sau surori, motiv pentru care, ^ind
singur la p[rin\i pot s[ spun c[ `ntr-o
oarecare m[sur[ am fost r[sf[\atul
familiei. Tat[l meu a fost inginer
agronom, am p[strat meseria `n
familie. El era inginer ̀ n Negre;ti, unde
mama mea era elev[. S-au cunoscut,
apoi s-au c[s[torit ;i a;a am ajuns eu
s[ m[ nasc aici.

- Tat[l dumneavoastr[ 
v-a insu?at dragostea 
pentru agricultur[?

- Da, cu siguran\[. De mic copil
am fost al[turi de el, `l `nso\eam la
serviciu, `n vizitele la fermieri, m[
uitam la ceea ce face el. Niciodat[ nu
am visat la o alt[ meserie `n afar[ de
aceasta de agricultor. Eu, la r]ndul meu
am doi b[ie\i. Pe cel mare, care este
student l-am ̀ ndreptat spre turism, iar
pe cel mic, care este la liceu, spre
protec\ia mediului. 

- Ce fel de copil a\i fost?

- Nu pot s[ spun c[ am fost
cuminte, ̀ ns[ nici unul ie;it din comun
de indisciplinat. Am fost ca orice copil
normal, `mbinam lucrurile bune cu
n[zb]tiile. Nu am fost un copil
problem[, dar nici unul pe care s[ ̀ l dai
drept exemplu. 

N[zb]tii pe care mi le amintesc?
Nu prea am f[cut pozne ie;ite din
comun. O singur[ dat[, `mi amintesc
c[, ^ind la \ar[, la bunici, am vrut s[
vedem ;i noi, copiii, cum este s[
fumezi. Ne-am ascuns dup[ o c[pi\[ de
f]n, c[reia era s[ `i d[m foc. Am
observat `ns[ la timp c[ iese fum, iar
eu am fost primul care a fugit la bunici
s[ le spun[ s[ vin[ urgent c[ avem o
problem[. Drept urmare m-au
pedepsit, iar c]teva zile nu am avut
voie s[ ies din cas[. Am avut p[rin\i ;i
bunici extraordinari. Ne-am `n\eles
foarte bine `ntotdeauna.

- :coala general[
a\i f[cut-o `n Satu Mare?

- La un an dup[ ce ne-am mutat ̀ n
municipiu am `nceput ;i eu ;coala, la
:coala Nr. 1, actuala "Grigore Moisil".
Am intrat apoi la Liceul de Filologie ;i

Istorie, sec\ia biologie-chimie, pe care
l-am absolvit `n 1980. Dup[ cum se
obi;nuia pe atunci, dup[ liceu am mers
`n armat[, un an, iar apoi am `nceput
facultatea. ~ntre anii 1981-1985 am
urmat a;adar cursurile Facult[\ii de
Agricultur[ ;i Horticultur[, iar `n
perioada 1985-1986 am fost stagiar `n
Constan\a, unde am avut ni;te
experien\e extraordinare, am cunoscut
oameni deosebi\i ;i am ̀ nv[\at meserie.

- V-a\i `ntors `n locurile
copil[riei?

- Dup[ anul de stagiatur[ am
revenit `n jude\, iar de atunci ;i p]n[
`n 2000 am lucrat la IAS Odoreu, unde
am `nceput ca fermier ;i am terminat
cu func\ia de director general. 

- Ce pasiuni avea\i 
c]nd era\i copil?

- Mul\i ani am f[cut gimnastic[,
`ndrumat de domnul profesor
Czumbil, c[ruia \in s[ `i mul\umesc
pentru cei opt ani `n care m-a ghidat

;i mi-a insu_at dragostea pentru acest
sport. A fost foarte frumos, am
participat la multe competi\ii ;i am
ob\inut chiar ;i premii. Un alt hobby
pe care `l aveam `n copil[rie ;i pe care
`l am ;i ̀ n ziua de azi este columbo^lia.
Dragostea pentru porumbei a ̀ nceput
`n timpul vacan\elor petrecute la
bunici, ^e `n S[tm[rel, ^e `n Pomi.
Porumbeii au ̀ nceput s[ m[ pasioneze
din joac[, iar joaca a continuat p]n[ ̀ n
prezent, c]nd am aproximativ 50 de
exemplare. ~i \in la casa din Lazuri, pe
care am cump[rat-o ̀ n urm[ cu c]\iva
ani. Ca s[ v[ spun sincer, mai mult
timp st[m ̀ n Lazuri dec]t ̀ n ora;, unde
avem un apartament, pentru c[ simt c[
traiul `n bloc m[ obose;te, cu toate c[
am crescut la bloc.   

- Cum se distrau tinerii 
pe vremea dumneavoastr[?

- Noi ne petreceam timpul liber
din cale-afar[ de bine. Adev[rul e c[
am avut at]t `n liceu c]t ;i `n perioada
facult[\ii o ga;c[ de prieteni minunat[.
:tiam s[ ̀ mbin[m utilul cu pl[cutul, s[
`nv[\[m, s[ avem note mari la ;coal[,

dar ;i s[ ne distr[m. ~n ̂ ecare s]mb[t[
organizam, prin rota\ie, petreceri la
c]te unul dintre noi acas[. Noi le
ziceam chefuri, sudi;tii le ziceau
ceaiuri. Ne-am distrat foarte bine, nu
cum se `nt]mpl[ de multe ori `n ziua
de azi. Noi nu am avut treab[ cu poli\ia,
chiar dac[ petrecerile \ineau p]n[
diminea\a `n zori, ne sim\eam bine `n
limita bunului sim\. Nimeni nu a ajuns
nici la poli\ie, nici la spital. ~n perioada
studen\iei, la fel, am avut o grup[
extraordinar[. Eram nou[ b[ie\i ;i
eram cu to\ii prieteni. De fapt, `n
ultimul an de facultate, `n anul IV, am
`nchiriat to\i nou[ o cas[ ;i acolo am
locuit. Fiecare avea c]inele lui. Eu un
ciob[nesc german, altul un dog
german, un erder terrier ;i a;a mai
departe. ~mi amintesc c[ ̀ ntr-o noapte
s-au jucat to\i c]inii ;i, `n joaca lor, au
sf];iat prelata de pe ma;ina
proprietarului casei `n care locuiam.
V[ da\i seama ce bucurie pe capul
nostru, dar ;i al omului. D[deam multe
chefuri, dar am ;i `nv[\at. Noi nou[
aveam printre cele mai bune medii din
facultate. Ne-am ̀ n\eles bine ̀ ntre noi,
cu restul colegilor, dar ;i cu profesorii,

care erau ni;te dasc[li jos p[l[ria. Chiar
s[pt[m]na trecut[, ^ind prezent la
Cluj la un simpozion care a avut loc
chiar la facultatea pe care am absolvit-
o eu, m-am ̀ nt]lnit cu un profesor care
pe vremea mea era decan. I-am v[zut
numele scris pe o u;[ ;i am intrat. M-
am bucurat s[ v[d c[ m-a recunoscut
chiar din prima secund[, ̀ nseamn[ c[
am l[sat ceva urme ̀ n facultate. Pot s[
spun cu m]na pe su_et c[ at]t clasele
primare c]t ;i liceul ;i facultatea au
fost perioade minunate din via\a mea,
a;a cum le-a; dori ;i tinerilor din ziua
de azi s[ aib[.

- Crede\i c[ cei din ziua 
de azi nu se mai bucur[ 
pe deplin de tinere\e?

- ~ntr-o oarecare m[sur[ cred c[
nu ;tiu s[ pro^te la fel ca noi de
frumuse\ea tinere\ii. Tinerii din ziua de
azi stau prea mult `n fa\a
calculatorului, comunic[ mai mult pe
internet. De fapt ;i lumea din ziua de
azi este mai periculoas[ ;i exist[ mult
mai multe tenta\ii. :i b[ie\ii mei ies `n
ora;, merg s[ se distreze cu prietenii ;i
de multe ori am emo\ii. Probabil ;i
p[rin\ii mei aveau la vremea lor. Dar
c]nd vezi c]te se `nt]mpl[, te
`ngroze;ti. Pe vremea noastr[ nu
existau droguri. :i noi mai fumam c]te
o \igar[, `ns[ de droguri nici nu am
auzit. Eu nu cred `ns[ c[ tinerii de azi
se distreaz[ la fel de bine cum ne
distram noi. ~n primul r]nd, noi, chiar
dac[ am crescut `n comunism,
ascultam muzic[ de calitate. Chiar
dac[ industria muzical[ din Rom]nia
a evoluat foarte mult, nu pot s[ ̂ u de-
acord ;i s[ ascult manele. Noi aveam
cultur[ muzical[. Dansam ;i tr[iam pe
piese semnate Deep Purple, Uriah
Heep, ACDC, Nazareth, Queen. Eu
eram colec\ionar de discuri, pe care le
mai am ;i azi. De fapt, am ascultat tot
melodiile acestor forma\ii, dar pe CD.
Pot s[ m[ laud c[ le-am insu_at ;i
b[ie\ilor mei dragostea pentru aceast[
muzic[ pe care eu o numesc adev[rat[. 

- Ave\i o persoan[ care 
v-a servit drept model?

- ~n primul r]nd tat[l meu, care a
fost un om extraordinar, at]t din
punctul de vedere al caracterului c]t ;i
din punct de vedere profesional. Copil
^ind, mi-a insu_at dragostea pentru
meseria de agronom ;i de la el am furat
cam toate secretele pe care le avea `n
leg[tur[ cu munca. 

Un alt om care mi-a c[l[uzit pa;ii
`n via\[ ;i c[ruia chiar vreau s[ `i
mul\umesc este domnul Tyukodi, pe
care l-am avut director la IAS Odoreu
;i de la care am ̀ nv[\at tehnica pe linie
agricol[. El m-a `n\eles c]nd am ajuns
acolo, proasp[t absolvent. :tiam mai
mult[ teorie, practic[ mai pu\in. Dar
el a ̀ n\eles ;i m-a ̀ nv[\at foarte multe.

- ~n `ncheiere, povesti\i-ne
cum a\i cunoscut-o pe so\ia
dumneavoastr[.

- Am fost colegi de facultate. O
;tiam deci ̀ nc[ din primul an, dar abia
`n ultimii doi ani am `nceput s[ ^m
prieteni, iar ̀ n 1985 ne-am c[s[torit. Ea
este din Oradea, iar de profesie este de
inginer agronom. Avem doi b[ie\i
minuna\i, de care sunt foarte m]ndru.

A consemnat Laura Micovschi 

Sorin O;an Berindea a mo;tenit de la
tat[l s[u pasiunea pentru agricultur[
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Liceul de Art[ “Aurel Popp” din Satu
Mare preg[te;te an de an tineri talenta\i,
unii spre muzic[, al\ii spre arte plastice.
Copiii sunt `nv[\a\i de mici s[ aprecieze
tot ceea ce este frumos, s[ se impun[ prin
lucr[rile lor, s[ ^e deschi;i lumii ;i s[
p[;easc[ cu dreptul ̀ n via\[. Asta deoarece
au parte de cadre didactice cali^cate care
`i ̀ ndrum[ nu doar spre studiul materiilor
de zi cu zi, ci ;i spre dezvoltarea abilit[\ilor
lingvistice.

Proiectul “European
Patchwork” a `nceput `n 2008

~n 15 septembrie 2008, anul ;colar
`ncepea pentru un grup de elevi ai liceului
s[tm[rean ̀ ntr-un mod cu totul aparte. ~n
ziua respectiv[, Liceul “Aurel Popp” se
implica `ntr-un proiect ce `nc[ se mai
deruleaz[. Este vorba despre Proiectul
“European Patchwork” – Identitatea
European[, care are la baz[ dialogul
intercultural ;i e implementat ̀ n ;ase state<
Rom]nia, Slovenia, Norvegia, Germania,
Turcia ;i Spania. Din \ara noastr[ sunt
implicate institu\ia s[tm[rean[ ;i o ;coal[
din localitatea Poroinica, D]mbovi\a.
Proiectul a fost conceput ca un colaj al
diferitelor culturi care constituie un cadru
comun european ;i se deruleaz[ p]n[ `n
30 iunie 2010. 

~n 2010 dialogul intercultural
se va purta `n Turcia

Dedicat elevilor cu v]rste cuprinse
`ntre 15 ;i 16 ani, proiectul are ca obiective
cunoa;terea culturii ̂ ec[rei \[ri implicate
`n proiect, legarea de prietenii ̀ ntre tineri
care nu vorbesc aceea;i limb[, dar au `n
comun limba de conversa\ie a proiectului
– engleza. ~n primul an de derulare a
proiectului s-a realizat un chestionar cu
rolul de a identi^ca toate cuno;tin\ele
elevilor legate de cultura \[rilor partenere
;i de Uniunea European[. Astfel, ̀ n prim[
faz[ au avut loc o serie de prezent[ri
na\ionale ;i o expozi\ie av]nd ca tem[
culturile \[rilor partenere, sintetizat[
printr-un a^; artistic cu diversele
mo;teniri etnice. 

P]n[ `n prezent au avut loc trei
`nt]lniri ̀ n cadrul proiectului, o ̀ nt]lnire
`n Slovenia, \ara gazd[ a proiectului, una
`n Norvegia ;i cea de-a treia la Satu Mare
`ntre 4 ;i 11 octombrie 2009. Urm[toarea
`nt]lnire a proiectului va avea loc anul
viitor `n Turcia. 

2009,  dedicat cercet[rii
identit[\ii adolescen\ilor 

Anul acesta, pe 9 mai, de Ziua
Europei, elevii ^ec[rei institu\ii de
`nv[\[m]nt implicate `n proiect au creat
lucr[ri ce au fost mai apoi distribuite
celorlaltor ;coli partenere. 

Cel de-al doilea an al proiectului este
dedicat cercet[rii asupra identit[\ii
adolescen\ilor, care cuprinde speci^cul
na\ional ;i similarit[\ile dintre speci^cul
\[rilor implicate. 

La fel ca `n primul an, ;i anul acesta
punctul culminant se atinge ̀ n 9 mai 2010,
cu ocazia Zilei Europei, c]nd elevii ̂ ec[rei
;coli partenere va organiza spectacole de
muzic[ ;i teatru dedicate `n `ntregime
diversit[\ii culturale a \[rilor europene
partenere ;i simbiozei `n Uniunea
European[.

Cel mai important lucru a fost ca elevii
din statele implicate s[ comunice c]t se
poate de bine `ntre ei. Astfel, a fost
realizat[ o culegere mic[ de expresii `n
toate limbile partenerilor ;i `n limba
englez[. Fiind un proiect educa\ional, au
fost comparate diferitele sisteme de

educa\ie, precum predarea la clase ;i
desf[;urarea orelor. 

25 de elevi s[tm[reni, implica\i
`n schimbul de experien\[

De cur]nd, Liceul de Art[ “Aurel
Popp” a g[zduit cea de-a treia `nt]lnire a
Proiectului “European Patchwork”.
~nt]lnirea, printr-un dialog deschis al
celor 18 cadre didactice de la ;colile
partenere din str[in[tate, a fost catalogat[
drept una minunat[ ;i de pe urma c[reia
se pot culege o serie de lucruri noi ;i
interesante vizavi de \ara noastr[. La
nivelul liceului s[tm[rean proiectul este
coordonat de profesoara Mark Blanka ;i
de echipa de proiect format[ din cadrele
didactice Natalia Hodu\, Constan\a Goja,
Diana Varga ;i Anamaria Manfredi. 25
de elevi ai Liceului “Aurel Popp” sunt
implica\i `n proiectul european. 

Rom]nii au impresionat 
prin ospitalitatea lor

A;a cum spuneam anterior, cadrele
didactice de la ;colile partenere au declarat

c[ le-a pl[cut foarte mult ̀ n jude\ul nostru,
dar ;i `n cel vecin, `n Maramure;,
r[m]n]nd impresiona\i de ospitalitatea
de care dau dovad[ rom]nii, de c]t sunt
de prieteno;i. Potrivit coordonatoarei de
proiect de la Liceul “Aurel Popp”, “prin
participarea la acest proiect elevii devin
toleran\i ;i deschi;i, cet[\eni activi ai
Uniunii Europene”. Vilma Necimer din
Slovenia, coordonatoarea `ntregului
proiect, a declarat< “Am v[zut de exemplu
o serie de documentare despre Cimitirul
Vesel din S[p]n\a, despre Maramure;ul
istoric, dar nu credeam c[ e at]t de
frumos. Acum m-am convins. Rom]nia
este o \ar[ minunat[. Ave\i o cultur[
bogat[ ;i trebuie s[ v[ m]ndri\i cu ea. ~n
ceea ce prive;te sistemul de `nv[\[m]nt,
e foarte bine c[ lucra\i ̀ n grupuri mici cu
clasele de art[”. Profesorul Oddvar din
Norvegia a remarcat la r]ndul s[u c[ a fost
surprins vizit]nd liceul< “Chiar ave\i copii
talenta\i, de mici fac lucr[ri
impresionante”. Celinda Mesa – profesor
`n Spania – a m[rturisit c[ este la r]ndul
s[u impresionat[ c[ `n Rom]nia se fac
arte plastice de la v]rste mici< “La noi `n
Spania ̀ ncep studiul dup[ 16 ani”. Potrivit
profesoarei coordonatoare din Slovenia,
`nt]lnirea de la Satu Mare a fost o

experien\[ de via\[ at]t pentru elevi, c]t
;i pentru profesori. Elevii au ajuns la
concluzia c[ rom]nii g[tesc foarte bine,
mai ales c[ se temeau cel mai tare de
m]ncarea tradi\ional[ de la noi. 

Spectacol artistic 
pentru invita\i

La `nt]lnirea din Satu Mare au fost
prezen\i profesorii Majda Vehocec,
Katarina Klajn, Zdravko Potocnik, Vilma
Necimer din Slovenia, Cristina Palencia,
Ana Ware, Celinda Mesa din Spania,
Tanca Suba;ioglu, Funda Helvacioglu ;i
Emre Ipek din Turcia, Natacha, Ursula
din Germania ;i Oddvar, Line, Anne din
Norvegia. Partenerii din str[in[tate s-au
bucurat `n ^nalul vizitei `n Satu Mare ;i
de un minunat spectacol artistic sus\inut
de elevii Liceului de Art[ “Aurel Popp”.

Bro;ura de @nal

~n ^nalul proiectului va ^ realizat[ o
bro;ur[ care s[ cuprind[ toate activit[\ile
derulate ̀ n cadrul proiectului pe parcursul
celor doi ani.

Ioana Pop Vladimirescu

Elevi ;i profesori din cinci \[ri, 
`n vizit[ de documentare 

la Liceul de Art[ “Aurel Popp”

Oamenii de ;tiin\ă australieni au
descoperit o bacterie care este implicată
activ în ciclul formării metalelor rare ;i
pre\ioase, a;a cum este aurul.

Cercet[torii spun c[ bacteria
Cupriavidus metallidurans catalizeaz[
biomineralizarea aurului prin
transformarea compu;ilor toxici ai acestui
material ̀ n forma lor metalic[, folosindu-
;i mecanismele celulare active. Este vorba
despre prima dovad[ a faptului c[ o
bacterie este implicat[ activ `n ciclul
form[rii metalelor rare ;i pre\ioase, a;a
cum este aurul. Aceste rezultate deschid
u;i ̀ n ce prive;te produc\ia de biosenzori,
care le vor permite exploatatorilor de aur
s[ depisteze cu mult mai mare u;urin\[
depozitele pre\iosului metal. Cu mai mul\i
ani în urmă bacteriile Cupriavidus au fost
descoperite pe fragmentele de aur extrase
din două mine australiene a_ate la 3.500
kilometri depărtare una de cealaltă, în
New South Wales ;i în Queensland.

P]n[ `n prezent, ;tiin\a zoologiei
catalogase toate cele peste 40.000 de specii
de p[ianjeni existente, grupate `n 109
familii, ca ^ind adeptele unui stil de via\[
eminamente pr[dator-carnivor. Surpriza
a venit `n decursul acestei luni, c]nd o
echip[ de cercet[tori americani a reu;it
s[-l descopere ascuns `n junglele din
America Central[ pe singurul membru
vegetarian al marii familii a p[ianjenilor. 

Vegetarianul cu opt picioare a fost
denumit Bagheera Kiplingi `n onoarea
prozatorului britanic Rudyard Kipling.
Strania vietate este, de fapt, un vegetarian
ho\. Aceasta deoarece fur[ nectarul ;i
frunzele arborilor de tip acacia, "alimente
" care sunt p[zite ;i ̀ ngrijite de familiile de
furnici care tr[iesc ̀ n simbioz[ cu arborii.

Australienii au
descoperit bacteria
care “na;te” aur

S-a identificat primul
p[ianjen vegetarian

O pictură realizată de Leonardo, dar
considerată ca ^ind o operă de secol al
XIX-lea, a fost reevaluată de curând la
adevăratul ei pre\ după o cercetare
detectivistică, bazată pe "amprentarea“
pictorului. Descoperirea se datorează
unui evaluator canadian care a
descoperit în marginea de sus-stânga a
tabloului urma unui deget al lui Da Vinci. 

Ini\ial, pânza de 33x23 cm era privită
ca un portret obscur. În 1998, Casa de
licita\ii Christie’s din New York o
cataloga drept “o lucrare germană de la
începutul secolului al XIX-lea”.
Combinând tehnicile desenului în cretă,
ale schi\ei în creion ;i ale gra^cii, pânza
a fost vândută acum zece ani la modica
sumă de 19.000 de dolari. 

Amprentele lui Da Vinci,
pe un portret obscur

P[m]ntul a avut 
mai multe Luni

Istoria Terrei este una fascinant[, ;i
asta dac[ ne g]ndim numai la catastrofele
care avut loc `n “anii de `nceput” ai
planetei noastre, la coliziunile cu alte
planete sau la milioanele de asteroizi care
au “bombardat” P[m]ntul. Pe de alt[
parte, Luna este, practic, “motorul” vie\ii
terestre, lipsa ei put]nd arunca
umanitatea `ntr-un haos echivalent cu
extinc\ia total[. Au existat, `ns[, ;i alte
Luni care s[ in_uen\eze destinul Terrei?
Geologii indic[ faptul c[ Terra a "tr[it"
deja un astfel de scenariu, atunci c]nd
geia, un obiect cosmic de dimensiunile
Planetei Marte, a izbit Pam]ntul
devast]nd planeta care tocmai lua
na;tere. Aceast[ ipotez[ sus\ine ;i na;te-
rea Lunii, ca satelit natural al Terrei. Dar
este, oare, Luna singurul nostru satelit?
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Apropiindu-ne cu pa;i repezi
de iarn[, e timpul s[ v[ prezent[m
c]teva din ofertele senza\ionale
ale anotimpului. Nu am mers
foarte departe `n ceea ce prive;te
localizarea, doar `n \ara vecin[,
`n magni>cul complex balnear de
la Hajdúszoboszló.

~n urma cercet[rilor efectuate, v[
facem cuno;tin\[ cu cele mai populare
;tranduri ;i baze de tratament,
wellness, Spa ;i nu `n ultimul r]nd
c]teva hoteluri unde chiar merit[ s[
v[ caza\i. Indiferent de anotimp,
Hajdúszoboszló e deschis pentru
turi;tii care vor s[ petreac[ o vacan\[
frumoas[ ;i relaxant[.

Hungarospa, cel mai mare
Complex Balnear Climateric

Hajdúszoboszló e un ora; celebru
de 80 de ani datorit[ apelor termale cu
efecte terapeutice care izvor[sc din
ad]ncuri. Mii de turi;ti, printre care ;i
foarte mul\i rom]ni, `;i caut[ refugiu
aici ̀ n zilele ̀ n care ̀ ;i doresc relaxare,
r[sf[\ ;i desigur vindecare de diferite
boli.

Azi, Complexul Hungarospa
Hajdúszoboszló este cel mai mare
complex de b[i termale din Europa.
Aici se simte bine oricine, indiferent de
v]rst[.

Agen\ia de turism germaltourist
st[ la dispozi\ia clien\ilor cu
urm[toarele servicii< informarea
general[, oferte de cazare, organiz[ri
de excursii ;i programe, v]nzarea
biletelor de intrare `n sta\iune ;i la
diferite ture pentru grupuri.

Informa\ii pute\i ob\ine la
www.hungarospa-rt.hu sau la telefon
0036/52-558-551.

Baia termal[ e deschis[ 
tot anul

Baia Termal[ din Hajdúszoboszló
este deschis[ pe tot parcursul anului,
`n intervalul orar 7-19, iar pe perioada
verii exist[ programe speciale. Este un
complex termal cu 3 bazine cu ap[
termal[ interioar[, ;i alte 6 exterioare.
De asemenea, complexul ofer[ peste 40
de tipuri de tratamente turi;tilor, toate
^ind sub control medical regulat.
Tratamentele sunt pe baz[ de ap[
termal[ controlat[ ;i certi^cat[, unele
cu gimnastic[ medical[ cu ;i f[r[
greut[\i, diferite tipuri de masaje
medicale, tratamente cu n[mol, masaj
subacvatic, inhalare, sof-lanser ;i
desigur o gam[ larg[ de electro-,
magneto-terapie.

Apa termal[ este bogat[ `n brom,
iod ;i s[ruri minerale, ce pot vindeca
diferite boli ;i atenua simptomele lor.

Wellness pentru trup ;i su?et

Doamnele pot opta pentru diferite
servicii de `nfrumuse\are cum ar ^
cosmetic[, coafur[, solar ;i saun[. Iar
noile tratamente wellness sunt< masaj
;i jacuzzi aromatic, masaj la t[lpi,
tratamente Dermalife ;i de asemenea
tratament Bemer. Desigur pe l]ng[
tratamentele de `nfrumuse\are, pute\i
opta ;i pentru diferite cure de ^tness,
manager, antistres sau cea aromatic[.

Unde v[ pute\i caza?

Ve;nica problem[ c]nd mergem

`n vacan\[ este c[utarea unui loc
pentru cazare care s[ corespund[ c]t
de c]t ;i condi\iilor optime dar ;i
bugetului disponibil. Iat[ c]teva dintre
ofertele de cazare de la
Hajdúszoboszló.

*** Hotel Korona - un loc perfect
pentru vacan\a dvs. Hotel Korona se
a_[ la 5 minute distan\[ de ;trand ;i
b[ile termale, oferind servicii de
calitate superioar[ la pre\ acceptabil.
V[ pute\i caza `n camere duble, cu 2
sau 3 paturi, ;i apartamente pentru
familii sau grupuri de prieteni. Fiecare
camer[ e dotat[ cu grup sanitar

propriu, frigider, telefon ;i televizor.
~n exterior se a_[ un jacuzzi pentru

dup[-amiezele r[coroase ;i serile
romantice, iar ̀ n interior g[si\i solar ;i
saun[, accesul la aceste servicii ^ind
gratuit.

Locurile de parcare constituie o
ve;nic[ problem[, ̀ ns[ nu ;i la Korona!
Aici, locurile de parcare sunt exclusiv
rezervate clien\ilor. Parcarea interioar[
;i monitorizat[ face ca dvs. s[ v[
petrece\i vacan\a f[r[ griji pentru
securitatea ma;inii.

~n ceea ce prive;te masa, buc[t[ria
tradi\ional[ ungureasc[ ;i preparatele
pe toate gusturile v[ vor face s[ v[

sim\i\i ca la mama acas[, sau chiar ;i
mai bine.

Un alt aspect de nelipsit este
centrul de s[n[tate propriu al
hotelului, unde func\ioneaz[ ;i un
cabinet unde pute\i participa la diferite
tratamente de `ntre\inere.

Informa\ii ;i rezerv[ri la<
www.hotelkorona.net ;i la num[rul de
telefon 0036/52-271-970.

*** Hotel germal Hungarospa - este
un hotel unde confortul ;i lini;tea
clien\ilor este punctul forte. Aici g[si\i
numai servicii de calitate, pute\i
petrece un timp pl[cut, momente de

relaxare ;i terapie intensiv[... toate
acestea pentru c[ merita\i.

Diversitatea ofertelor este ceea ce
atrage turi;tii din toate punctele lumii
;i `i determin[ s[ aleag[ mereu cele
mai rentabile oferte ̀ n privin\a caz[rii.

Hotelul germal Hungarospa v[
a;teapt[ ̀ n orice sezon cu c]te o ofert[
senza\ional[, numai bun[ pentru dvs,
familia ;i prietenii dvs.

Informa\ii pute\i ob\ine la
www.hungarospathermalhotel.hu ;i la
telefon 0036/52-558-553.

*** Hotel Silver - este un hotel mai
mult dec]t magni^c. De ce? ~n primul
r]nd datorit[ aspectului exterior ;i
interior. Imaginea spectaculoas[ ;i
construc\ia sa fac ca cele patru stele s[
`;i merite laudele. Este cel mai luxos
hotel din ora;, ceea ce este demonstrat
prin cele dou[ ;tranduri pe care le are,
^ind singurul astfel de hotel.

Silver are toate dot[rile de lux de
care are nevoie un client pentru a ^
fericit. Ap[ termal[, wellness, spa,
servicii de masaj din toate categoriile,
servicii de ̀ nfrumuse\are ;i desigur un
restaurant cu buc[t[rie speci^c[.

Hotel Silver, un vis de 4 stele, cum
spune sloganul, v[ a;teapt[ `n orice
anotimp cu oferte speciale ;i nu doar
pentru cazare. Firmele pot organiza
diferite conferin\e ;i manifest[ri `n
s[lile astfel concepute, ̀ nc]t indiferent
de num[rul personalului participant,
totul s[ ^e preg[tit ca la carte, `n
maxim 24 de ore.

Informa\ii<
http<//romania.hotelsilver.hu ;i la
telefon 0036/52-363-811.

*** Hotel Apolló - un alt hotel de 4
stele care v[ st[ la dispozi\ie cu 51 de
camere duble, dou[ camere pentru
persoane cu handicap motor ;i
apartamente pentru familii sau grupuri
de prieteni. Fiecare `nc[pere este
mobilat[, utilat[ cu diferite
electrocasnice, climatizat[, igienizat[ ;i
bine`n\eles nu lipsesc nici grupurile
sanitare proprii.

Personalul are grij[ ca ̂ ecare client
s[ ^e mereu mul\umit, din toate
punctele de vedere. Pentru a ̀ ndeplini
orice dorin\[ a clien\ilor, hotelul ofer[
diferite servicii pentru wellness, b[i
termale, diferite tipuri de masaj,
`mpachet[ri ;i orice `nseamn[
`nfrumuse\are trupeasc[ ;i lini;te
su_eteasc[. Ceea ce ofer[ un plus fa\[
de alte locuri, sunt s[lile de ^tness ;i
sport care stau la dispozi\ia clien\ilor,
dup[ care ace;tia pot `ncerca sauna ;i
infrasauna din incint[.

Informa\ii< www.apollohotel.hu
sau la telefon 0036/52-362-744.

*** Hotel Hőforrás - un hotel pentru
turi;tii care viziteaz[ Hajdúszoboszló
;i doresc s[ bene^cieze de cazare ̀ ntr-
o ambian\[ special[, pentru cei care
urmeaz[ tratamente balneare la
centrele cu ap[ termal[ ;i doresc s[
petreac[ c]teva zile `n lini;te,
relax]ndu-se ;i bucur]ndu-se de
efectele medicale ale apei termale.

Hotelul este dotat cu 73 de camere
de cazare-cu un num[r total de 222 de
paturi, grupuri sanitare proprii la
^ecare camer[, utilat cu electronice ;i
alte accesorii.

Informa\ii<
www.hunguesthotels.hu sau la telefon
0036/52-362-144

Gabriela Pu;ca;iu

Hajdúszoboszló `\i ofer[ o vacan\[ 
cald[ ;i `n sezonul rece
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Anul 1938 a adus o mare
bucurie, pe lângă tristeţea iscată
de marile frământări politice
(instaurarea dictaturii regale,
apropierea de neoprit a celui de-al
doilea război mondial) pentru
sătmăreni şi în special pentru
locuitorii din Mădăras.

Un intelectual născut în apropiere, la
Hodişa, dar crescut în Mădăras, scotea la
lumină un nou volum de istorie a acestor
părţi, intitulat chiar Sătmar. Se dorea
continuat cu un al doilea volum, n-a fost
să ̂ e, împrejurările n-au permis. Scriitura
acelui cărturar este cuceritoare chiar şi
astăzi, multe dintre informaţiile a_ate
acolo ^ind de folos cercetătorilor
contemporani. Impresionante sunt
cuvintele pe care autorul Ştefan Mărcuş
le-a aşezat în preambulul cărţii< “Închin
această carte Memoriei scumpe a tatălui
meu< Ludovic Mărcuşiu, 1855-1916,
Vicearhidiacon actual, protopop-paroh
al Mădărasului, asesor consistorial,
preşedinte al despărţământului Astra şi
vicepreşedinte al partidului naţional-
român din Sătmar etc., care m-a învăţat
să-mi iubesc Biserica şi Neamul, să
muncesc, să ştiu suferi şi a răbda”. Dorim
în cele ce urmează să încercăm
prezentarea unei scurte biogra^i a acelui
părinte care a ştiut să-şi crească astfel
copiii, aşijderea să-şi păstorească
credincioşii.

O familie de dascăli

Ludovic Mărcuş s-a născut în 29
noiembrie 1855 la Istrău, în familia
învăţătorului Ioan Mărcuş şi a Anei Nagy.
Botezul a fost săvârşit de către pr.
Alexandru Gavriluţ, în acel an capelan şi
profesor de limba română la gimnaziul
iezuiţilor din Carei, naş ̂ ind arhidiaconul
Toma Şorban. În aceeaşi familie avea să
se nască şi Mihai Mărcuş, care i-a călcat
pe urme tatălui lor, cantor-învăţător,
mâna dreaptă a fratelui Ludovic la
Mădărasul atâtor înfăptuiri, după cum
vom vedea.

Liceul l-a urmat la premostratenşi în
Oradea, absolvind în 1875, alături de
viitorii preoţi originari din Sătmar< Vasile
Şteer, Corneliu Antal sau Adalbert Pituk.
A urmat apoi cursurile Seminarului din
acelaşi oraş, precum şi ale celui latin din
Satu Mare, de^nitivându-şi studiile
teologice în 1879. S-a căsătorit cu Cornelia
Sabău, ^ica preotului-publicist Ignaţiu
Sabău (frate cu episcopul de Gherla Ioan
Sabo). Fericitul eveniment fost anunţat în
revista românească a părţilor nordice,
“Familia”, ^ind urmat de hirotonirea
întru preot greco-catolic săvârşită în 26
septembrie 1879.

Prima parohie în care a funcţionat a

fost cea din Mădăras, unde avusese loc
căsătoria, îl ajuta întru slujire pe
protopopul Ioan Szeremi. După aceea a
slujit în parohia din părţile Aradului,
Minişel. Din 1881 a fost vreme de un an
iarăşi preot cooperator la Mădăras. 

În perioada 1882-1887 Ludovic
Mărcuş a slujit la Hodişa. În această
localitate se vor naşte copiii< Terezia (20
mai 1883), Aureliu (10 aprilie 1884),
Ştefan (8 ianuarie 1886, personalitate de
prim rang a vieţii artistice şi culturale
sătmărene) şi Iuliu Petru (24 iunie 1887,
viitor preot). Despre educaţia dată
copiilor săi ne spun totul cuvintele aşezate
de către ^ul Ştefan în preambulul cărţii
sale Sătmar, reproduse în introducerea
acestor rânduri şi în imaginea însoţitoare. 

Preot-scriitor, cunoscut 
la nivel na\ional

În anul 1885 Ludovic Mărcuş a trecut
examenul prosinodal. Din 1887 se
reîntoarce în parohia Mădăras, unde va
sluji cu devotament până la trecerea la
cele veşnice, întâi iarăşi în calitate de
capelan al parohului Szeremi, apoi ca
paroh, ocupând această funcţie la cererea
şi dorinţa credincioşilor şi a fostului
titular, repausat în 20 mai 1891.

În 1891 s-a născut ̂ ica Elvira Helena,
decedată în acelaşi an, în 1894 ^ul
Augustin, de asemenea decedat în anul
naşterii, iar în 1895 ^ica Maria Melania,
repausată în anul următor. Din 1906 a

deţinut şi funcţia de vicearhidiacon
(protopop) al districtului Mădăras.

A fost foarte activ pe plan cultural-
naţional. În mai 1894 şi-a dat şi el
adeziunea, împreună cu ceilalţi
intelectuali români din cercul electoral
Cărăşeu, faţă de patrioţii români
împrocesuaţi la Cluj. A susţinut cu râvnă
învăţământul confesional românesc din
localitate dar şi din ţinuturile Sătmarului.
A fost primul casier al despărţământului
Sătmar-Ugocea al “Astrei”, în 1898. 

A deţinut şi funcţia de director,
primul, al despărţământului Sătmar,
în^inţat în 1912. De asemenea, a avut
iniţiativa în^inţării la Ardud a unei ̂ liale
a Băncii “Sătmăreana”, a sprijinit Banca
“Perşeiu” din Seini. A publicat în “Foaie
bisericească şi scolastică”, revistă care
apărea la Blaj, un articol în care lăuda
iniţiativa pr. Alexiu Berinde de a fonda
cooperativa “Perşeiul” din Seini.

Ini\iator al protestului
`mpotriva Legii electorale

În alegerile din 1906 şi 1910 şi-a oferit
tot sprijinul candidatului român, pr.
Constantin Lucaciu.

În 1895 a luat o atitudine dârză,
împreună cu enoriaşii, cerând schimbarea
notarului care nu ştia deloc limba
română. Altă realizare este în^inţarea la
Mădăras în 1907 a unei Cooperative de
Consum.

În 1911 s-a numărat între cei care au

avut iniţiativa convocării unei mari
adunări la Satu Mare, de protest împotriva
legii electorale. În 10 august 1913 a avut
loc la Mădăras un eveniment deosebit,
Adunarea Generală a Despărţământului
Sătmar al “Astrei”, cu foarte mulţi invitaţi
de marcă.

În 1914, slăbit ̂ zic, îl aduce ca ajutor
în parohie pe nepotul său, pr. Ştefan
Mărcuş. A repausat la 29 februarie 1916,
după 37 de ani de preoţie. Este de datoria
noastră să menţionăm că deosebit de util
ne-a fost în elaborarea acestui material
Istoricul parohiei Mădăras, întocmit în
1973 de către vrednicul de amintire paroh
ortodox Gavril Susan, care are cuvinte
nespus de frumoase, întru totul meritate,
despre protopopul greco-catolic Ludovic
Mărcuş.

Nu a pregetat Ludovic Mărcuş  să
intervină şi în situaţii limită. Un incendiu
izbucnit pe la începutul secolului XX la
Mădăras, a dovedit vrednicia familiei
Mărcuş şi în situaţii disperate.

Dacă vreodată cineva se va încumeta
să scrie monogra^a Mădărasului, suntem
siguri că îi va aloca lui Ludovic Mărcuş un
loc central, iar sursă principală de
documentare îi vor ^ negreşit paginile
dedicate acestei încărcate de istorie
localităţi, din cartea ̂ ului Ştefan Mărcuş,
Sătmar.

:i-a `nv[\at @ul s[ moar[
pentru \ar[

Către apusul vieţii sale, în vremea
când în fosta falnică România Mare căuta
a-şi face loc o nouă lume, “luminată de la
răsărit”, Ştefan Mărcuş tipărea la
Timişoara, acolo unde se refugiase din
calea tăvălugului arbitrajului de la Viena,
o carte dedicată istoriei teatrului
românesc din părţile transilvănene. Se
întâmpla acest lucru în 1946. Războiul se
terminase. Cu nenumărate tragedii în
familiile române. Şi familia Mărcuş fusese
lovită. Scumpul ^u al celebrului artist,
Victor Ştefan, a căzut pe câmpul de
onoare în luptele de lângă Mureş. 

Memoriei sale scumpe precum şi
“falnicilor purtători ai stindardului galiei
Române”, Ştefan Mărcuş le închina acea
carte. Jertfa ̂ ului Victor Ştefan dovedeşte
că tatăl Ştefan care învăţase de la bunul
părinte Ludovic “să-şi iubească Biserica
şi Neamul, să muncească, să ştie a suferi
şi a răbda” a reuşit să-şi înveţe ^ul să
moară chiar pentru Ţară.

Evocând recent la Ardud
personalităţile locului am avut fericitul
prilej să constatăm că pentru sătenii
iubitori de istorie din Mădăras faptele
protopopului Ludovic şi ai celorlalţi
membri ai familiei Mărcuş sunt şi astăzi
binecunoscute.

Viorel Câmpean

Vaticanul a decis să îl comemoreze
pe celebrul astronom Galileo Galilei,
urmărit de Inchizi\ie, precum ;i anul
interna\ional al astronomiei, organizând
o expozi\ie la Muzeul Vaticanului.

"Prezentăm o selec\ie de instrumente
care ilustrează parcursul ;i progresul
astronomiei. O aten\ie particulară revine
telescopului lui Galilei", a declarat
pre;edintele Institutului Na\ional de
Astro^zică, Tommaso Maccacaro.

Telescopul, folosit pentru prima oară
de Galilei în 1609, pentru a observa
stelele ;i proiectat de olandezul Hans
Lippershey, un producător de lentile din
Middelburg, marchează astfel începutul
astronomiei moderne. Originalul se

găse;te într-un muzeu din Floren\a, iar
expozi\ia de la Vatican prezintă o copie
a acestui instrument, care măre;te de 20
de ori imaginea.

O mare parte a expozi\iei este
consacrată telescoapelor, de la cel
rudimentar al lui Galilei la cele
complicate, utilizate în secolul al XXI-
lea. O altă parte a expozi\iei, care ;i-a
deschis por\ile joi, este consacrată
fotogra^ilor din diverse expedi\ii italiene
organizate în vederea măsurătorilor
astronomice, cum ar ̂  cea din India, din
1874, destinată studierii traseului
planetei Venus prin fa\a soarelui, "un
eveniment rarisim", a;a cum îl
descrie Ileana Chinnici, curator al

expozi\iei, sau cea petrecută în 1887, în
Rusia, pentru a observa optim eclipsa de
soare, o călătorie e;uată, ca urmare
a timpului nefavorabil.

Galilei a fost condamnat la
închisoare în 1633 de către reprezentan\ii
Inchizi\iei, după un lung proces în care
a riscat arderea pe rug, dar nu a fost,
până la urmă, niciodată închis. Savantul,
care a sus\inut teza heliocentrică a
universului, conform căreia pământul se
învârte în jurul soarelui, a fost nevoit să
renun\e la ea, iar operele sale au fost
interzise.

Vaticanul ;i-a recunoscut
gre;eala fa\ă de Galilei, iar papa Ioan
Paul al II-lea l-a omagiat în 1992.

Vaticanul celebreaz[ anul interna\ional al astronomiei

Dictatorul fascist Benito Mussolini a
avut o scurtă carieră de spion în solda
serviciilor britanice de informa\ii, care îi
plăteau echivalentul actual al sumei de
6.400 de euro pe săptămână. În 1917, pe
atunci jurnalist, în vârstă de 34 de ani,
Mussolini a fost recrutat de MI5 pentru a
face campanie în favoarea men\inerii
Italiei alături de alia\i în Primul Război
Mondial, potrivit lui Peter Martland, un
istoric de la Universitatea Cambridge.

"Cel mai pu\in de încredere aliat al
Marii Britanii în timpul războiului era
Italia, după retragerea din con_ict a Rusiei
revolu\ionare", a explicat istoricul.
"Mussolini era plătit cu 100 de lire pe
săptămână, începând din toamna lui 1917
;i timp de minim un an, pentru a
desfă;ura o campanie pro-război", a
adăugat el. Este vorba despre echivalentul
a circa 6.400 de euro. "Erau mul\i bani
pentru un jurnalist pe atunci, dar,
comparativ cu suma de patru milioane
de lire pe care Marea Britanie o cheltuia
zilnic pentru război, era doar o picătură",
spune Martland. "Nu am nicio dovadă,
dar cred că Mussolini, care era cunoscut
drept un vânător de fuste, a cheltuit mare
parte a banilor pe amantele sale", a
adăugat istoricul.

Ministerul Justi\iei arată că, potrivit
informa\iilor solicitate, scriitorul Paul
Goma, născut pe 2 octombrie 1935 în
Mana, comuna Vatici, judetul Orhei, nu
a pierdut niciodată cetă\enia română.
"Paul Goma este cetă\ean român în
temeiul dispozi\iilor articolului 34 din
Legea cetă\eniei române republicată, cu
completările ;i modi^cările ulterioare",
precizeaz[ Ministerul Justi\iei.

Scriitorul Grigore :oitu, membru al
USR, a ini\iat o peti\ie prin care se cere ca
lui Paul Goma să îi ̂ e reacordată cetă\enia
română, fără ca scriitorul să o solicite în
mod expres< "Solicităm autorită\ilor să
găsească o solu\ie pentru repararea acestei
injuste erori istorice, prin reacordarea
cetă\eniei române lui Paul Goma printr-
un act normativ fără ca să ^e necesară o
cerere expresă din partea acestuia,
deoarece Paul Goma nu a renun\at printr-
o cerere expresă la cetă\enia română, i-a
fost retrasă în mod abuziv ;i fără ca el să
^e de acord cu acest act", se arată în
document. Exilat la Paris de peste 25 de
ani, Paul Goma (n. 1935, Basarabia) ;i-a
publicat majoritatea volumelor ini\ial în
franceză sau germană, abia după
1990 ̂ indu-i editate căr\ile ;i în Rom]nia.

Benito Mussolini, spion
al serviciilor secrete

britanice

Paul Goma nu a pierdut
cet[\enia român[

Gabriel Garcia Marquez este
fascinant, timid, generos, dar ;i seducător
;i îndrăgostit de via\ă, nu "un lacheu al
politicienilor", de;i nutre;te fa\ă de Fidel
Castro o "loialitate coerentă", spune
britanicul Gerald Martin, autorul singurei
biogra^i o^ciale a scriitorului columbian.

Martin, care este considerat de
scriitorul columbian biograful său o^cial,
îl descrie pe Gabo, a;a cum îl nume;te
într-un interviu pentru La Tercera, drept
un scriitor extraordinar, un politician ;i
un mediator subtil, adăugând că acesta
"nu este un lacheu al politicienilor, a;a
cum cred unele persoane".

Pentru el, prietenia continuă e foarte
importantă, iar fa\ă de Fidel Castro are o
"loialitate coerentă". "Mi-a spus că nu va
vorbi rău despre Cuba, pentru că orice
lucru pe care l-ar spune ar ^ exagerat ;i
interpretat în mod eronat", a spus Martin.
Biograful precizează că Gabo ;i Castro
sunt "doi vechi patriarhi", iar pentru Fidel
Castro, scriitorul columbian este o
provocare.

Marquez ;i Castro sunt
"doi vechi patriarhi"

Ludovic M[rcu;, p[rinte spiritual 
al M[d[rasului dinaintea Unirii 
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Cartea scriitorului dr. Ioan
Bolo; este o spovedanie a inimii
ce reAect[ via\a \[ranului rom]n.
Ad]nca simpatie a scriitorului fa\[
de \[rani a pus mult din durerea
lor ̀ n cuvinte din dorin\a nobil[ de
a da o nuan\[ critic[ la adresa
societ[\ii, mai precis la vremea
c]nd \[ranul rom]n a fost nevoit
s[ renun\e la buc[\ica lui de
p[m]nt.

"~n numele tat[lui" este un roman de
un profund realism. Totul este notat cu
precizie, cu un ̂ n spirit de observa\ie, cu
un excelent talent, stil nuan\at, bogat `n
expresii. Ideilor ;i sentimentelor le d[ o
expresivitate nud[ sincer[. Spaima de o
civiliza\ie nimicitoare pe care o `nt]lnim
la scriitorul dr. Ioan Bolo; cap[t[ o
semni^ca\ie ̂ lozo^c[. Zona miri^c[ pur[
a naturii str[bate cartea precum un simbol
"`n spuza lunii care frem[ta de lumina,
fermecat[ de ploaia aceea nesperat[,
s[get]nd cu lini;tea coasei argintul
stropilor" (pag. 291). " Tu^;urile zumz[ir[
cu o chemare str[veche" (pag. 159).

Vie\ile personajelor, zugr[vite
distinct

Personajele romanului sunt conturate
cu claritate, sunt individualizate distinct,
cu m[iestrie, av]nd valoare de personaje
tipice, amintim aici pe Vasiuc tat[l, Vasiuc
^ul ;i Emil. Toate personajele sunt
zugr[vite distinct, sunt conturate cu
precizie realist[ ̀ nc]t cititorul le simte vii,
tr[ind adev[rat, asigur]nd romanului o
mare capacitate de convingere ;i o
autentic[ putere emo\ional[. Scriitorul
dr. Ioan Bolo; urm[re;te `ndeaproape
destinul personajelor sale, chiar ;i a celor
secundare cu mini\iozitate, cu
consecven\[, nep[r[sindu-l pe niciunul
`n cursul nara\iunii. Dr. Ioan Bolo;
indiscutabil r[m]ne un mare scriitor, d-
lui scoate "c[u;ul de pe coarde" purt]nd
deschis dialog cu timpul. Autorul d[
romanului o energie moral[ neobi;nuit[
cu un timbru grav, st]ncos ;i ipostaze lirice
variate. 

Romanul "~n numele tat[lui", autor
dr. Ioan Bolo; con\ine imagini

impresionante din via\a de durere a
\[ranului, fa\[ de acesta scriitorul
manifest[ sentimente de ad]nc[ simpatie,
de `n\elegere ;i compasiune.

Romanul are clar[ ideea obiectivit[\ii,
at]t `n compozi\ia de ansamblu, c]t ;i `n
conturarea personajelor care se de^nesc
prin ele ̀ nsele, prin faptele ;i ac\iunile lor.
Schemele ;i cliseele romantice sunt foarte

bine plasate, o `mpletire a elementelor
romantice cu cele realiste, d]nd o expresie
artistic[ original[ cu in_exiuni ̂ lozo^ce.

Din paginile acestei c[r\i ne
aliment[m cu g]nduri ;i emo\ii care au
trecut peste oameni. Fiecare cuv]nt
autorul `l folose;te cu respect pentru c[
vine din armonia su_etului. Romanul "~n
numele tat[lui" are un peisaj extrem de

variat, identi^carea destinului uman este
exprimat[ `n moduri lirice diferite.
Valoarea lirismului este obiectiv[,
elementele din sfera realit[\ii sunt foarte
bine marcate. Autorul poate s[ aib[ un
sentiment legitim de m]ndrie c[ a reu;it
cu at]ta minu\iozitate ;i m[iestrie s[ redea
acel mare proces de mari prefaceri.

Desigur c[ scriitorul dr. Ioan Bolo; a
dus un dialog cu timpul, existen\a omului
`n timp, `n spa\iu, `n istorie, un timp
uneori chiar dramatic. Termenii acelui
dialog cu timpul sunt sensibili, totul duce
la o atitudine spiritual[ legat[ de gravitatea
problemelor omului, de destinele lui.
Scriitorul a p[truns `n marile teme ale
su_etului omenesc, uneori descoperi `n
cuvintele domniei sale un liric
sentimental, o vibra\ie intens[, adopt]nd
tonuri blagine. Din toat[ scrierea, autorul,
dr. Ioan Bolo;, `;i a^rm[ originalitatea ;i
str[bate ̀ n[l\imile ̀ ntr-un zbor de cocori
datorit[ talentului ;i febrilit[\ii
intelectuale.

Destinul uman, surprins 
`n actul crea\iei

Nu pot s[ trec cu vederea c[ scriitorul
dr. Ioan Bolo; tr[ie;te extazul ̀ mplinirilor
naturii. Te introduce ̀ ntr-un mod de via\[
inedit ceea ce dovede;te o mare
sensibilitate, o not[ aparte de ingenuitate,
un act pur al crea\iei. "Umbrele copacilor
`mp[r\eau ̀ n p[trate egale lumina, sinistre
umbre ca de s]rm[ ghimpat[". "V]ntul
mu;ca cu din\i reci, crengile sunau din
lemne blege ;i peste ograd[, ̀ n pant[ iarba
se l[sa `nc[ `mpov[rat[ de pete mari de
rugin[" (pag. 319) Romanul "~n numele
tat[lui" atinge o mare valoare, o valoare
de mare expresie ;i con\inut, el ciople;te
`n bezn[ "forme de lumin[" s^d]nd cu
inteligen\[ diversele ipostaze ale
imposturii.

Scriitorul dr. Ioan Bolo; a surprins ̀ n
cartea domniei sale simboluri mari ale
destinului uman intrat ̀ ntr-o nou[ faz[ a
istoriei sale, b]ntuit de aspre dezam[giri.
Evadarea scriitorului `n timp ne-a
introdus ;i pe noi cititorii `n marile teme
ale su_etului omenesc, binecuv]nt]ndu-
ne cu cartea "~n numele tat[lui".

Ana Vacarciuc

:tefan Agopian,
candidat la pre;edin\ia
Uniunii Scriitorilor

New York Times nu mai
vinde Boston Globe

Scriitoarea Herta Müller, laureata
Premiului Nobel pentru Literatură, va
primi distinc\ia Franz Werfel pentru
Drepturile Omului, decernată de Funda\ia
"Centrul împotriva deportărilor", a
anun\at institu\ia, adăugând că decizia a
fost luată pe 1 octombrie.

În valoare de 10.000 de euro, premiul
Franz Werfel recompensează ultimul
volum al autoarei de origine română,
intitulat "Atemschaukel" ("Leagănul
respira\iei"), în care Herta Muller vorbe;te
despre drama deportării etnicilor germani
din România într-un lagăr de muncă în
Uniunea Sovietică,  în anul 1945.
"Atemschaukel", s-a născut greu, după ce
scriitoarea ;i-a dorit să \easă istoria căr\ii
împreună cu poetul Oskar Pastior, unul
dintre etnicii germani care au luat drumul
lagărelor sovietice.  Premiul Franz Werfel
pentru drepturile omului este atribuit o
dată la doi ani, într-o ceremonie care are
loc la Biserica St Paul's din Frankfurt.
Distinc\ia recompensează acele persoane
care au luptat contra încălcării drepturilor
omului,  ̂ e că vorbim despre genocid ori
despre anihilarea deliberată a grupurilor
etnice sau religioase.

Herta Muller, premiul
Franz Werfel pentru
Drepturile Omului

"~n numele tat[lui", noul roman 
semnat Ioan Bolo;

Târgul de carte de la Frankfurt, unul
dintre cele mai importante evenimente
livre;ti, ;i-a deschis miercuri por\ile
pentru 5 zile, avându-i pe scriitorii chinezi
invita\i de onoare, România ^ind
reprezentată de peste 30 edituri ;i de
autori consacra\i, ca Mircea Cărtărescu,
Filip Florian ;i Doina Ru;ti.

Polirom, Cartea Românească,
Humanitas ;i Editura Institutului Cultural
Român particip[ la Târgul de carte de la
Frankfurt, cu autori români tradu;i în
limbi de circula\ie interna\ională. Editura
Humanitas promoveaz[ autori ca Gabriel
Liiceanu, Neagu Djuvara, Horia Roman
Patapievici, Andrei Ple;u, Mircea
Cărtărescu, Constantin Noica, Ana
Blandiana, Dan C. Mihăilescu, Ioana
Pârvulescu ;i Oana Pellea. Humanitas
particip[ la târg ;i cu traduceri din Mario
Vargas Llosa, Collete, Henry James,
Alessandro Baricco, T.S. Eliot, Amos Oz
sau Fernando Pessoa. Titlurile cele mai
recente ale editurii, publicate în ultimele
;ase luni, ca ;i bestseller-urile, au putut ^
răsfoite la standul românesc.

Editura Institutului Cultural Rom]n

a supus aten\iei editorilor nume
importante< Mircea Cărtărescu, Florin
Lăzărescu, Filip Florian, Mihail Sebastian,
Gabriela Adame;teanu, Dan Lungu,
Dumitru |epeneag ;i Robert :erban.

Alături de acestea, au participat la
eveniment editurile All, Curtea Veche,
Nemira, Corint, Rao, Teora, Niculescu,
Paralela 45, Vremea, Vivaldi, Monitorul
O^cial, Art, Igloo, Noi Media Print, Ad
libri, Univers Enciclopedic, Editura
Enciclopedica, Editura Trei, House of
Guides, Eikon, Ars Longa, Litera
Interna\ional, Publica, Tritonic, Meteor
Press, Capitel, Lider, Editura Institutului
Cultural Român, Editura Casei Radio,
care au participat cu traduceri în limba
română din autori interna\ionali.

Programul cultural oferit de
reprezentan\ii editurilor române;ti a
cuprins prezentări de carte, lecturi ;i
întâlniri cu editori ;i translatori la care au
participat Mircea Cărtărescu, Robert
:erban, Doina Ru;ti, Bogdan Hrib, Ioana
Ieronim. Ministerul Culturii a suportat
toate cheltuielile de transport ;i cazare ale
scriitorilor români< 21.000 lei.

30 de edituri române;ti, la Târgul
de carte de la Frankfurt

"Învingătorul este totdeauna singur",
de Paulo Coelho, de la Humanitas,
"Grădina raiului", de Ernest Hemingway,
de la Polirom, ;i "Un pământ nou.
Trezirea con;tiin\ei umane", de Eckhart
Tolle, de la Curtea Veche, au fost cele mai
căutate căr\i `n  librării, în  septembrie.

Bestsellerul Humanitas pentru
luna septembrie, "Învingătorul este
întotdeauna singur", de Paulo Coelho, cea
mai recentă carte a scriitorului, a cărei
traducere în limba română, apărută pe 15
septembrie într-un tiraj de 10.000 de
exemplare, este aproape epuizată, potrivit
reprezentan\ilor editurii. Pe scena
strălucitorului festival de ^lm de la
Cannes, apar Igor Malev, un om de afaceri
rus ;i fosta sa so\ie, Ewa. Igor plănuie;te
să facă totul pentru a o recâ;tiga, în
numele unei iubiri devastatoare. 

Cea mai vândută carte a editurii
Polirom este "Grădina Raiului", a
scriitorului Ernest Hemingway. Publicat
pentru prima dată în 1986, la 25 de ani
după moartea scriitorului, romanul s-a
bucurat de un mare succes, ajungând
aproape imediat pe lista bestseller-urilor

din acea perioadă. Romanul relatează
experien\ele dezastruoase ale unui tânăr
cuplu american din anii ’20, scriitorul
David Bourne ;i so\ia sa, Catherine, a_at
într-o lună de miere prelungită pe Riviera
franceză. Căsnicia lor se destramă treptat
pe măsură ce comportamentul sexual al
lui Catherine devine tot mai excentric ;i
jocurile erotice practicate de cei doi tot
mai periculoase, culminând cu crearea
unui triunghi sexual cu Marita, o tânără
bogată întîlnită într-o cafenea, de care
ambii so\i se simt atra;i.

Cartea lunii septembrie la Rao este
"Asociatul" de John Grisham. Considerat
unul dintre cei mai buni scriitori în via\ă
din SUA, Grisham ;i-a publicat cel de-al
22-lea roman la începutul acestui an.
Personajul principal al romanului, Kyle,
are un secret ru;inos, un episod petrecut
în timpul colegiului, pe care se străduie;te
să-l uite. :antajat, din acest motiv, să
accepte o slujbă pe care o ură;te, devine
asociat al celei mai mari ^rme de
avocatură din lume, ̂ ind for\at să mintă,
să fure ;i să ia parte la un plan care l-ar
putea costa chiar libertatea.

Coelho ;i Hemingway, cei mai
vându\i autori ai lunii septembrie

Prozatorul :tefan Agopian, senior
editor la Academia Ca\avencu, va candida
la alegerile pentru pre;edin\ia Uniunii
Scriitorilor, avându-i contracandida\i pe
criticul literar Nicolae Manolescu, actualul
pre;edinte al Uniunii Scriitorilor, ;i poetul
Dan Mircea Cipariu.

Programul lui :tefan Agopian, care
va ^ prezentat pe larg în cadrul
Conferin\ei Uniunii Scriitorilor din 23
noiembrie, se axează pe o maximă
austeritate, \inând cont de criza
economică. "Acest program este valabil
până când vom depă;i actuala criză", a
declarat scriitorul.

Scriitorul :tefan Agopian, în vârstă
de 62 de ani, a debutat editorial în 1979
cu romanul "Ziua mâniei". A mai publicat
"Tache de catifea" (1981), "Tobit" (1983 -
premiul pentru proză al Asocia\iei
Scriitorilor din Bucure;ti), "Manualul
întâmplărilor" ( 1984 - premiul Uniunii
Scriitorilor), "Sara" (1987), "Însemnuri
din Sodoma" (1993), "Republica pe
e;afod" (2000) ;i "Fric" (2003).

Grupul american de presă New York
Times a anun\at că a renun\at la vânzarea
publica\iei Boston Globe, ofertele primite
nemeritând tranzac\ia.

Reprezentan\ii Boston Globe
anun\aseră, la începutul lunii iunie, că New
York Times, proprietarul publica\iei din
1993, era în căutarea unui cumpărător.

Confruntat, ca restul presei americane,
cu o diminuare drastică a veniturilor din
publicitate, cu o erodare a difuzării ;i cu
migrarea cititorilor ^deli către site-urile
web,  Boston Globe, cu o istorie de 137 de
ani, a pierdut 50 de milioane de dolari anul
trecut ;i se a;teaptă la o pierdere de 85 de
milioane de dolari în acest an,
potrivit  New York Times. În timpul verii,
angaja\ii cotidianului Nouvelle-Angleterre
au acceptat sacri^cii salariale ;i ^nan\ele
s-au mai redresat, până în punctul în care
"Arthur Sulzberger, pre;edintele
consiliului de administra\ie, a spus
salaria\ilor de la Globe că grupul nu este
obligat să vândă, dacă pre\ul nu este
satisfăcător", relatează New York Times.

Sulzberger, într-un memo adresat
salaria\ilor de la Boston Globe, a  subliniat
că se a;teaptă să se despartă de un cotidian
local, Worcester Telegram & Gazette.
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O păpu;ă înaltă de 15
centimetri care o reprezintă pe
Michelle Obama, cu bra\e frumos
conturate ;i cu haine foarte ;ic, va
@ lansată de un producător de
jucării din Statele Unite, care speră
ca aceasta să depă;ească vânzările
înregistrate de păpu;a care îl
reprezintă pe Barack Obama.

Potrivit Daily Mail, speciali;tii se
a;teaptă ca păpu;a Michelle Obama să
înregistreze vânzări ridicate în perioada
Crăciunului ;i să le depă;ească pe cele
realizate de păpu;a care îl reprezintă pe
so\ul ei, Barack Obama.

Michelle cu trei modele
diferite de rochii

Păpu;a Michelle Obama este oferită
în trei modele diferite de rochii, ^ecare
^ind croite pentru a-i lăsa libere bra\ele
primei doamne a Statelor Unite. Prima
este o reproducere a celebrei rochii
purpurii purtate de aceasta la Conven\ia
Partidului Democrat, în ziua în care so\ul
ei a fost nominalizat la pre;edin\ia SUA.

A doua rochie, în nuan\e de ro;u ;i
negru, este o replică a celei purtate de
Michelle Obama în noaptea alegerilor
preziden\iale din Statele Unite, iar cea de-
a treia are imprimeuri _orale albe ;i negre,
^ind identică cu cea pe care a purtat-o în
timpul emisiunii de televiziune "ge
View". Jason Feinberg, de la Jailbreak
Toys, compania care va lansa păpu;a, în
luna noiembrie, se a;teaptă ca jucăria să
^e foarte populară în rândul feti\elor
americane. El a adăugat< "Dacă există o
persoană în America care a sedus
imagina\ia publicului chiar mai mult
decât Barack Obama, atunci acea
persoană este so\ia lui, Michelle".

Noua juc[rie va costa 
12,99 dolari

O^cialii de la Casa Albă au refuzat să
comenteze informa\iile despre această
păpu;ă. Ea va ^ comercializată la pre\ul
de 12,99 dolari. Feinberg a explicat faptul
că segmentul \intă pe care noua păpu;ă îl

vizează nu este alcătuit exclusiv din copii,
ci ;i din adul\i care au ca pasiune
colec\ionarea păpu;ilor.

Ideea lansării unei replici a lui
Michelle Obama i-a venit lui Feinberg în
urmă cu ;ase luni, după ce a remarcat
imensa popularitate de care se bucură
aceasta.

P[pu;a Barack Obama s-a 
v]ndut ̀ n 200.000 de exemplare

Păpu;ile care îl reprezintă pe Barack
Obama s-au vândut în circa 200.000 de

exemplare în 2008. La începutul anului,
Casa Albă ;i-a manifestat obiec\iile fa\ă de
lansarea pe pia\ă a unor păpu;i care le
reprezintă pe cele două ^ice ale cuplului
preziden\ial, Sasha ;i Malia.

Creatorii de jucării din Statele Unite
au lansat două păpu;i - Marvellous Malia
;i Sweet Sasha - la pu\in timp după
inaugurarea lui Obama, în luna ianuarie.

Însă Casa Albă a condamnat această
ini\iativă, declarând< "Considerăm că este
nepotrivit să te folose;ti de imaginea unor
persoane private tinere în scopuri
comerciale".

Fostul pre;edinte american Bill
Clinton se va deplasa la începutul lunii
noiembrie în Kosovo, unde va participa
la inaugurarea statuii sale la Pri;tina, a
anun\at guvernul kosovar. Vizita lui
Clinton în Kosovo este con^rmată
pentru începutul lunii viitoare. Guvernul
de la Pri;tina ;i-a anun\at în decembrie
anul trecut inten\ia de a ridica o statuie
în onoarea lui Clinton, foarte popular în
rândul kosovarilor albanezi după
bombardamentele NATO care au obligat
for\ele iugoslave să se retragă din Kosovo,
la începutul lui 1999. Bill Clinton este
considerat de kosovarii albanezi drept
unul dintre artizanii deciziei privind
lansarea bombardamentelor ;i este
considerat un "salvator". 

Statuia, înaltă de trei metri, urmează
să ^e instalată într-o pia\ă din Pri;tina,
care are deja un bulevard Bill Clinton,
unul dintre cele mai importante din ora;.
Un panou cu imaginea fostului
pre;edinte american, înalt de 12 metri,
decorează, de asemenea, fa\ada unui bloc
din Pri;tina.

Premiul Nobel pentru ;tiin\e
economice a fost atribuit americanilor
Elinor Ostrom ;i Oliver E. Williamson,
pentru analiza tranzac\iilor economice
din afara pie\elor, ^ind pentru prima
dată în istorie când pe lista laurea\ilor se
regăse;te o femeie.

Elinor Ostrom (autoarea volumului
"Guvernarea bunurilor comune") a
demonstrat că proprietatea comună
poate ^ administrată cu succes folosind
asocia\ii ale utilizatorilor. Oliver
Williamson a dezvoltat o teorie în care
^rmele de afaceri servesc ca structuri
pentru rezolvarea con_ictelor, se arată în
motivarea Comitetului Nobel. Elinor
Ostrom este profesor de ;tiin\e politice,
codirector al Workshop in Political
geory and Policy Analysis ;i al Center
for the Study of Institutions,
Populations, and Environ mental Change
din cadrul Indiana University.
Printre volumele publicate se numără<
Institutional Incentives and Sustainable
Development> Infrastructure Policies in
Per spec tive (coautor, Westview Press,

1993), Rules, Games, and Common Pool
Resources (coautor, University of
Michigan Press, 1994), Understanding
Institutional Diversity (Princeton

University Press, 2005).
În 2008, laureatul Nobel pentru

economie a fost Paul Krugman, de la
Universitatea Princeton, acesta ^ind
recompensat pentru "modelele de
comer\ ;i localizarea activită\ii
economice". Krugman a pus la punct o
nouă teorie a comer\ului interna\ional,
ce integrează analizele disparate
referitoare la schimburile comerciale ;i
geogra^a economică.

Premiul Nobel este înso\it de un cec
de 10 milioane de coroane suedeze
(980.000 de euro), sumă ce poate ^
împăr\ită între cel mult trei laurea\i.
Ceremonia de înmânare a premiilor
Nobel are loc, potrivit tradi\iei, pe 10
decembrie. Premiile Nobel sunt
decernate din 1901, cu excep\ia celui
pentru economie, instituit în 1968 de
Banca centrală din Suedia, cu ocazia
împlinirii a 300 de ani de la fondarea
acestei institu\ii. Premiile au fost create
după moartea inginerului suedez Alfred
Nobel, inventatorul dinamitei, conform
voin\ei sale din testament.

Prin\ul Harry, al treilea în ordinea
succesiunii la tronul Marii Britanii, ;i fosta
lui iubită, Chelsy Davy, au oferit presei
britanice primul semn concret că s-au
împăcat, după despăr\irea lor de la
începutul anului, ei ^ind văzu\i cinând
împreună vineri seară. Cei doi au
reînceput să se întâlnească de câteva
săptămâni, în mare discre\ie, însă, la
sfâr;itul săptămânii trecute, au fost văzu\i
luând masa în Notting Hill, un district ;ic
din Londra, în clubul Beach Blanket
Babylon. Aceasta a fost prima fotogra^e
a prin\ului Harry, în vârstă de 25 de ani,
alături de Chelsy Davy, în vârstă de 23 de
ani, după despăr\irea lor care a avut loc la
începutul anului. 

Proprietarul clubului Beach Blanket
Babylon, a declarat< "Harry ;i Chelsy au
luat o cină în lini;te, în apropierea unui
;emineu dintr-o zonă lini;tită ;i privată a
restaurantului". După ce au plecat din
acest club, aproape de miezul nop\ii,
cuplul a mers la Whiky Mist, clubul lor
preferat din Mayfair, unde s-au întâlnit ;i
cu veri;oarele prin\ului Harry, prin\esele
Beatrice ;i Eugenie. A existat un dublu
motiv de sărbătoare vineri< Harry a trecut
examenul de pilot de elicopter ;i a a_at că
va ^ relocat într-o altă bază.

Bill Clinton va avea
statuie `n Kosovo

Nobelul pentru economie, atribuit unei femei 
pentru prima dat[ în istorie

Prin\ul Harry ;i Chelsy
Davy s-au împ[cat

Simptome de râie au fost depistate la
trei subo^\eri ai Gărzii republicane, care
se ocupă de securitatea pre;edintelui
Nicolas Sarkozy, la palatul Elysee.
Cazurile au fost diagnosticate "în
perioada estivală de către medicul Gărzii
republicane", a informat Jandarmeria. Au
fost luate imediat măsuri sanitare ;i "sunt
în curs opera\iuni de renovare a
camerelor gărzilor, pentru a se limita
supraaglomerarea, principalul factor de
risc în această boală", potrivit sursei.
Niciun alt caz nu a mai fost depistat în
rândul bodyguarzilor ce depinde de
Jandarmerie ;i care asigură protec\ia
pre;edin\iei.

Garda republicană a vorbit însă
despre patru cazuri de râie ;i a spus că
principalul factor este faptul că spa\iul
de cazare pentru membrii ei este într-o
stare deplorabilă. "Tencuiala cade,
scaunele, pe care gărzile le-au
recuperat din gunoaiele de la Elysse, sunt
desfundate", potrivit unui mesaj anonim.
"În ^ecare zi trebuie să ne îndeplinim
misiunile cu mijloace derizorii, cu
material vechi, ie;it din uz, sub teama de
sanc\iuni ;i fără niciun semn de
recuno;tin\ă", potrivit mesajului.

Sarkozy, p[zit de
bodyguarzi cu r]ie

P[pu;a Michelle Obama 
va fi lansat[ în SUA

Prin\ul Emmanuel-Philibert de
Savoia, descendent al Casei regale
italiene, a declarat că s-a drogat ;i că a
reu;it să scape doar datorită familiei sale.
"Am cunoscut drogurile, am cunoscut
droga\i, unii dintre cei mai buni prieteni
ai mei au murit din cauza acestui viciu",
a spus prin\ul în vârstă de 37 de ani,
invitat la o emisiune. "Când o faci, nu-\i
dai seama până unde po\i ajunge", a
adăugat el, subliniind că nu a fost
dependent, dar a frecventat persoane
care se drogau. "Am încercat, dar ceea ce
m-a salvat a fost marele respect pe care
îl am pentru familia mea, lucru ce m-a
împiedicat să cad în pasa în care cu
adevărat î\i po\i face rău", a spus el.

Descendentul Casei regale italiene,
căsătorit cu actri\a franceză Clotilde
Courau, a anun\at în martie că intră în
politică, candidând la alegerile legislative
din aprilie la conducerea unei "mi;cări de
opinie", "Valori ;i viitor". El a primit doar
0,4% din voturi. Mo;tenitorii bărba\i ai
Casei regale italiene au fost condamna\i
la exil în 1946 din cauza colaborării lui
Victor Emmanuel al III-lea cu regimul
fascist al lui Mussolini. Decizia a fost
ridicată în 2003.

Ocuparea acoperi;ului Parlamentului
de la Londra, de către militan\i ai
organiza\iei ecologiste Greenpeace, s-a
încheiat luni seara, după aproximativ 24
de ore, a anun\at poli\ia, care a procedat
la 19 noi arestări, iar o anchetă
aprofundată va ̂  realizată în urma acestui
incident. Conform poli\iei, cei 19
protestatari care se mai a_au luni pe
acoperi; au coborât în cursul serii ;i au fost
imediat aresta\i. Alte 23 de persoane,
arestate în noaptea de duminică spre luni,
la coborârea de pe acoperi;ul Palatului
Westminster, au fost eliberate condi\ionat.

Circa 40 de ecologi;ti au escaladat,
duminică, Palatul Westminster, cu o zi
înainte de începerea sesiunii
parlamentare, pentru a atrage astfel
aten\ia asupra încălzirii globale, înaintea
summitului din decembrie de la
Copenhaga. Manifestan\ii au a^;at
steaguri pe care se putea citi "Schimba\i
politica, salva\i clima".

Prin\ul de Savoia
recunoa;te c[ 
s-a drogat

Protest Greenpeace 
pe acoperi;ul

Parlamentului britanic

Carla Bruni-Sarkozy, prima doamnă
a Fran\ei, considerată o femeie frumoasă,
bogată ;i cu o in_uen\ă enormă, a
declarat recent că a recurs cu regularitate
la serviciile unui psiholog în ultimii opt
ani. Fostul top-model interna\ional a
făcut această mărturisire în timpul
^lmărilor pentru un documentar despre
via\a ei, realizat de un post de televiziune
francez, care va ̂  difuzat la sfâr;itul lunii
octombrie. Pentru prima oară în istoria
Fran\ei, prima doamnă va vorbi la un
post public de televiziune despre motivele
care au determinat-o să meargă la
psiholog în urmă cu opt ani. Ea va oferi,
totodată, informa\ii despre modul în care
decurgeau ;edin\ele de terapie ;i motivele
pentru care acestea au continuat atât. 

Carla Bruni, în vârstă de 41 de ani, s-
a a_at în mod constant în aten\ia presei,
după căsătoria ei cu Nicolas Sarkozy, în
urmă cu aproape doi ani. Fotogra^i nud
ale ei, datând din perioada în care prima
doamnă a Fran\ei era un model apreciat,
sunt publicate cu regularitate în ziarele ;i
în revistele franceze. Ea a stârnit
numeroase controverse în presă
referitoare la numărul mare al fo;tilor ei
iubi\i ;i a provocat câteva "remarci
sarcastice" la adresa so\ului ei.

Carla Bruni merge 
la psiholog



“Muzica latino vorbe;te o limb[ pe `n\elesul tuturor, este o muzic[ ce ne vorbe;te despre dragoste ;i speran\[, durere ;i
triste\e, prietenie ;i iubire. Este o muzic[ ce reu;e;te s[ ne ating[ su_etul”, a precizat pre;edintele ̀ n discursul de deschidere. VEDETE

Muzica latino a r[sunat 
`n peluza de sud a Casei Albe

18 octombrie 2009/Informa\ia de Duminic[ 11

“Noul” cântec al lui Michael
Jackson a fost compus în 1983,

împreun[ cu Paul Anka
Abia lansat[, piesa Regelui Pop a

stârnit un mare scandal. După cum s-a
a_at, nu era vorba nicidecum de un cântec
recent, ci de unul scris încă în anii ’80
împreună cu o celebritate a acelor vremuri,
Paul Anka. Producătorii au fost nevoi\i să
recunoască acest lucru după ce Anka i-a
amenin\at cu un proces. 

A;teptat cu nerăbdare de fani, primul
cântec postum al lui Michael Jackson, “gis
is It”, a fost imediat preluat de posturile de
radio din toată lumea. A;a a ajuns ;i la
urechile lui Paul Anka, al cărui nume nu
mai spune prea multe tinerilor de astăzi.
Muzicianul canadian de 68 de ani a
recunoscut cu surprindere o melodie care
fusese înregistrată demult, chiar în studioul
său.

Cântecul a fost scris în 1983, când Paul
Anka era încă o mare vedetă, ;i interpretat
în duet cu Michael Jackson pentru a ^
inclus pe un album, dar proiectul nu s-a
realizat. Acum, Anka s-a înfuriat când a
constatat că nu este trecut în calitate de co-
autor al cântecului. El a amenin\at cu un
proces, iar administratorii mo;tenirii lui
Michael s-au grăbit să-i facă dreptate. Au
recunoscut că este o gre;eală, o gre;eală de
bună credin\ă, au clari^cat problema ;i o
vor rezolva într-o manieră foarte pozitivă. 

Paul Anka va primi 50 % din drepturile
de autor, care vor ^, probabil,
considerabile. Totu;i, unii critici sunt
dezamăgi\i de cântec ;i speră că viitorul
disc postum al lui Michael va con\ine ;i
material de o calitate mai bună.

Barack Obama ;i so\ia sa au dat o
petrecere mar\i seară. Peluza de sud a
Casei Albe a fost luată cu asalt de
politicieni, dar ;i de cele mai importante
staruri de origine latină pentru a
sărbători “Fiesta Latina”. “Muzica latino
este greu de de^nit din cauza stilurilor
pe care le cuprinde, de la salsa cubanez[,
la dansul mexican ;i p]n[ la reggaeton.
Cu toate astea, muzica latino vorbe;te
o limb[ pe `n\elesul tuturor, este o
muzic[ ce ne vorbe;te despre dragoste
;i speran\[, durere ;i triste\e, prietenie
;i iubire. Este o muzic[ ce reu;e;te s[ ne
ating[ su_etul”, a precizat pre;edintele
`n discursul de deschidere.

La eveniment au participat vedete ca
Gloria Estefan, Marc Anthony ;i
Jennifer Lopez, José Feliciano, galia,
Los Lobos, Tito El Bambino,
percu\ionistul Pete Escovedo ;i mul\i
al\ii. “Gazdele„ petrecerii au fost actorii
Eva Longoria Parker, Jimmy Smits ;i
George Lopez care au avut grijă ca
^ecare vedetă să ^e prezentată
corespunzător.

:i cum sângele latin a dominat, o
parte din cântăre\ii veni\i la Casa Albă
au încântat seara tuturor invita\ilor,
făcând ceea ce ;tiu ei mai bine. 

Surpriza spectacolului a fost
momentul `n care galia, `n timp ce
interpreta melodia „Amor a la
Mexicana”, l-a invitat pe Obama la
dans, cu permisiunea Primei Doamne.
Pre;edintele a acceptat bucuros
invita\ia, dans]nd pentru c]teva
secunde cu artista. La ^nalul

spectacolului `ntreaga familie
preziden\ial[ a urcat pe scen[ al[turi de

restul arti;tilor.
Evenimentul face parte dintr-o serie

de spectacole organizate de Prima
Doamn[, Michelle Obama, pentru

celebrarea mai multor stiluri muzicale
- latino, clasic[, jazz ;i country.

Stephen Gately a decedat 
din cauze naturale

Regretatul membru al trupei
irlandeze Boyzone a decedat din cauze
naturale, în urma unui edem pulmonar,
potrivit concluziilor autopsiei efectuate
în Spania, informează bbc.co.uk.

Cântăreţul în vârstă de 33 de ani a
fost descoperit mort, sâmbătă, în
re;edin\a lui de vacan\ă din Mallorca.
Un judecător spaniol le-a permis

partenerului de via\ă al cântăre\ului,
Andrew Cowles, ;i familiei victimei să
transporte corpul neînsu_e\it în
Irlanda, pentru a putea face
aranjamentele necesare pentru
înmormântare. Un o^cial spaniol a
declarat că edemul pulmonar de care a
suferit Stephen Gately a fost unul
“acut”.

După ce declara\iile martorilor ;i
testele medicale vor ̂  con^rmate, cazul
va ^ închis, a explicat aceea;i sursă.
Ea nu a putut însă să con^rme dacă
Stephen Gately a consumat droguri sau
alcool înainte de a muri, însă, chiar ;i
a;a, nu acestea i-au provocat moartea.
Rezultatele testelor toxicologice sunt
a;teptate în zilele următoare.

Sursa a refuzat, de asemenea, să
con^rme informa\ia potrivit căreia
Gately ar ^ murit înecat cu propria lui
vomă.
În ciuda numeroaselor specula\ii,
familia cântăre\ului britanic a negat că
acesta ar ̂  consumat droguri, alcool în
exces sau că s-a sinucis.

Avocatul Gerald Kean a declarat
pentru postul GMTV< “Suntem
bucuro;i că nu este vorba de
omucidere. Nu spunem că nu a băut,
însă nu putem accepta să se spună că a
băut timp de opt ore”.

Presa a speculat că Stephen Gately
a murit după ce a adormit pe o sofa din
re;edin\a lui de vacan\ă din Mallorca.
El `;i petrecuse seara împreună cu
partenerul de via\ă într-un club gay din
Las Palmas, unde cei doi au rămas până
la ora 6 diminea\a. Presa a scris că cei
doi s-au întors în apartament împreună
cu un alt bărbat.

Stephen Gately suferise în trecut de
depresie, însă în ultima perioadă era
mai fericit ;i mai încrezător ca
niciodată.
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January Jones< „Dac[ nu-mi
spunea Ashton Kutcher 

s[ renun\, nu eram actri\[”

Megan Fox, noua
imagine Armani

Rihanna `;i anun\[
pe Twitter lansarea
viitorului album

„A;teptarea a luat sfâr;it”, a scris
cântărea\a pe Twitter. Presa consideră
că acest mesaj sugerează o posibilă
lansare apropiată a viitorului album al
cântăre\ei originare din Barbados. Cel
mai recent material discogra^c este
“Good Girl Gone Bad“, lansat în 2007.
Rihanna ;i-a încheiat mesajul de pe
Twitter printr-o dată - “23 noiembrie
2009”.

Ca o coinciden\ă, fostul iubit al
Rihannei, rapperul Chris Brown - care
a fost condamnat la executarea unor
ore de muncă în folosul comunită\ii, a

fost amendat ;i este obligat să facă
terapie după agresiunea comisă asupra
fostei sale partenere, la începutul
anului - va lansa ;i el un nou album.
Luni, Chris Brown a con^rmat faptul
că un cântec al său, intitulat “So Cold”,
care a fost piratat ;i postat recent pe
internet, face parte de pe următorul
său album. “Dumnezeule, după cum
;ti\i cu to\ii, cântecul meu «So Cold»
a fost postat astăzi pe internet. Sunt
pu\in supărat din acest motiv ;i mă
rog ca să nu ^e piratat întregul meu
album “, a declarat Brown.

Actri\a din „Jennifer’s Body” este
noua imagine Armani, potrivit
wwd.com, ea urm]nd s[ promoveze
liniile Emporio Armani Underwear ;i
Armani Jeans.

Starul `n v]rst[ de 23 de ani din
„Transformers” o `nlocuie;te astfel pe
Victoria Beckham ;i se pare c[ a pozat
deja week-end-ul trecut ̀ n Los Angeles
pentru fotogra^i Mert Alas ;i Marcus

Piggott. S[pt[m]na trecut[, juc[torul
portughez de fotbal Cristiano Ronaldo
a semnat ;i el un contract pentru a ^
noua imagine masculin[ a aceluia;i
brand italian.

Schwarzenegger `;i
amendeaz[ so\ia

Guvernatorul statului american
California a dat asigurări că va lua
“măsuri exemplare” împotriva so\iei
sale, surprinsă în _agrant în timp ce
încălca legea privind folosirea
telefoanelor mobile la volan. Site-ul
TMZ.com a publicat mar\i două
fotogra^i ale so\iei guvernatorului,
Maria Shriver, a_ată la volanul ma;inii
sale, în timp ce vorbea la telefon.

O lege semnată de Arnold
Schwarzenegger în 2008 nu autori-

zează folosirea telefonului mobil la
volan decât cu ajutorul unui dispozitiv
hands-free. “Vă mul\umesc că mi-a\i
adus la cuno;tin\ă această infrac\iune”,
a declarat fostul actor din „Ter-
minator”, pe site-ul de micro-bloguri
Twitter, adresându-se TMZ.com. “Voi
lua măsuri exemplare”, a adăugat el.

Folosirea telefonului mobil la volan
este sanc\ionată cu o amendă în valoare
de 20 de dolari pentru prima infrac\iune
;i cu 50 de dolari în caz de recidivă.

Un om care intră în via\a ta ̀ \i poate
schimba existen\a. Vedeta din serialul
„Mad Men” a recunoscut că îi datorează
succesul din cinematogra^e fostului ei
iubit, Ashton Kutcher, pentru că a vrut
să îi demonstreze că s-a în;elat, după ce
actorul i-a spus să renun\e.

Perechea a ie;it împreună pe
vremea când Jones lucra ca model ;i
dorea să bată la por\ile Hollywoodului.
Nominalizata la premiile Globul de Aur
a declarat că iubitul ei a sfătuit-o să
renun\e la visul ei ;i să persevereze în
modeling, dar acest lucru nu a făcut

decât să o ambi\ioneze ;i mai tare. 
Jones, care îi dă via\ă lui Betty

Draper în serialul amintit, a declarat<
„Ar trebui să îi mul\umesc. În minutul
în care îmi spui că nu pot face nimic,
abia atunci sunt cea mai motivată”, a
spus ea.


