
~n pragul alegerilor electorale din
iarna anului 1905, plini de n[dejde ;i
`ncrez[tori `ntr-un viitor mai bun,
dornici s[ scoat[ la lumin[ pe cei care
se abat de pe calea politicii na\ionale,
rom]nii sunt chema\i la vot pentru
alegerea unor oameni capabili care s[
le reprezinte interesele `n Dieta \[rii ;i
care vor trebui s[ lupte pentru
ap[rarea drepturile lor.

În 18 noiembrie 1904 Tisza a cerut
aprobarea modiUcării noilor reguli
parlamentare. După o discu\ie cu
Pre;edintele senatului Dezső Percz,
acesta imediat a dat ordin s[ se voteze.
Inti\iatorul era Gábor Dániel din
partidul "Libertate ini\ială" iar pre;e-
dintele Senatului a ridicat o batistă cu
aceasta a dat semn partidelor din
guvern să voteze.

Chestia asta a intrat `n istoria
Parlamentului, pentru c[ nu exista
vreo lege, reguli care interzicea un
semn prin batistă, majoritatea au votat
DA ! Opozi\ia a pornit o bătaie. Aceste
evenimente l-au determinat pe regele
Francisc Iosif să dizolve Parlamentul
pe 3 ianuarie 1905 Regele a dizolvat
parlamentul, ;i a ordonat noi alegeri
generale. Pagina 3

Aurel Popp (1879-1950) este f[r[
`ndoial[ Ugura cea mai reprezentativ[
a intelectualului s[tm[rean implicat `n
via\a cultural[ local[. Artist de cert[
valoare, opera sa nu este pus[ `n
eviden\[ la `ntreaga sa capacitate. De;i
2009 a fost declarat “Anul cultural
Aurel Popp” trebuie s[ recunoa;tem
c[ institu\iile din jude\ul Satu Mare nu
au reu;it s[ fructiUce patrimoniul

legat de numele s[u. Nu s-a reu;it nici
m[car editarea unui album absolut
necesar pentru intrarea acestui mare
artist `n patrimoniul na\ional ;i
interna\ional. Dar vestea bun[ e c[ `n
2010 se `mplinesc 50 de ani de la
dispari\ia sa. Deci se poate continua
efortul de a pune `n valoare opera
acestui artist cu totul deosebit. El este
un liant `ntre culturi.
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Rom]nia lanseaz[ prima
sa rachet[ spa\ial[

Lansarea primei rachete române;ti, care va
avea loc în largul Mării Negre, cu spijinul
Marinei Militare, a fost amânată s]mb[t[
pentru duminic[ 14 noiembrie, din cauza
condi\iilor meteo nefavorabile de pe litoralul
M[rii Negre. Opera\iunea, efectuat[ de
Asocia\ia Română pentru Cosmonautică ;i
Aeronautic[ (ARCA), va dura aproximativ
două ore. Racheta Helen este ridicată de cel
mai mare balon solar din lume si folose;te un
sistem de stabilizare inovativ. Misiunea ARCA
este una dintre cele mai complexe desfă;urate
vreodată în domeniul aerospa\ial.

ARCA este o organiza\ie neguver-
namentală, lider na\ional în domeniul cercetării
aerospa\iale, care a impresionat pe plan
mondial prin capacitatea de a realiza proiecte
importante cu fonduri reduse.

www.informatia-zilei.ro

Pre;edintele american Barack Obama este
cel mai puternic om din lume, potrivit celui de-
al ;aptelea calasament Forbes. Obama, urmat
de pre;edintele chinez Jintao Hu, premierul rus
Vladimir Putin, pre;edintele Rezervei Federale
Americane, Ben Bernanke ;i de fondatorii
Google, Serghei Brin ;i Larry Page. Pe locul ;ase
s-a clasat Carlos Slim Helu, CEL al companiei
Telmex, care a achizi\ionat recent un pachet de
ac\iuni de 6,4% în cadrul New York Times,
urmat de Rupert Murdoch, pe locul 7.

Regele Arabiei Saudite ocup[ locul nouă,
urmat de Bill Gates, cel mai bogat om din lume,
pe locul 10. Papa Benedict al XIV-lea este pe
locul 11, iar secretarul de stat american Hillary
Clinton pe pozi\ia 17.

Printre personalită\ile din industria media
incluse în top se mai aVă pe locul 13, JeW Immelt,
CEO ;i Chairman al General Electric, companie
care controlează NBC Universal. Premierul
italian ;i mogulul media Silvio Berlusconi se aVă
pe locul al 12-lea, iar primarul ora;ului New
York, Michael Bloomberg, fondator al serviciului
de informa\ii cu acela;i nume, se aVă pe locul 20.

Potrivit reprezentan\ilor Forbes, lista are 67
de pozi\ii pe baza conceptului< "cele 6,7 miliarde
de persoane din lume pot U reduse la unul dintr-
o sută de milioane care contează". Criteriile pe
care se bazează clasamentul se referă la numărul
de persoane pe care le inVuen\ează un candidat,
capacitatea acestuia de a-;i proteja puterea în
afara sferei sale de inVuen\ă, controlul sau acce-
sul la resurse Unanciare considerabile ;i la felul
în care candida\ii î;i exercită puterea.

“Am ;tiut aduna `n jurul meu
grupuri de oameni”

Selena Larisa Marchi;, Miss
Boboc Economic

Mircea Pal, consilier jude\ean ;i
pre;edintele Organiza\iei Jude\ene de
Tineret a PNL, ne vorbe;te despre copil[ria
sa. Mereu i-a pl[cut s[ Ue `nconjurat de
prieteni, de colegi. Pe l]ng[ `nv[\[tur[ - ;i aici
trebuie s[ amintim c[ a fost ;ef de promo\ie
la facultate, Mircea a fost mereu implicat `n
organizarea de activit[\i cu ;i pentru tineri.
Spune despre el c[ a fost mereu lini;tit,
chiar timid. PAGINA 9

Rom]ni ;i unguri, fa\[-n fa\[
la alegerile din 1905

Crin Antonescu va reveni cu drag la Satu Mare

de

Starul din „Amelia” a recunoscut că `;i face mereu timp pentru sport,
deoarece este o parte esen\ială a vie\ii. „Îmi place să proUt de ;ansa de
a-mi da seama până unde este capabil să meargă corpul tău. Să Uu
atletică este ceva care îmi place. Nici măcar nu mă gândesc să nu fac
exerci\ii. Este ca aerul pe care îl respiri ;i hrana ;i apa de care ai
nevoie”, a mărturisit vedeta. C];tigătoarea a două premii Oscar a
continuat< „Vezi toate acele corpuri incredibile, pline de mu;chi,
din Africa. Fac parte din triburi, aleargă să vâneze ;i te gânde;ti «Cum
de arată corpul lor a;a?» Dar dacă î\i folose;ti trupul, î\i vei da seama
că este ca o ma;ină, capabil de orice ai nevoie să facă.

Hilary Swank< “Exerci\iile fizice sunt
ca aerul pe care `l respir”

Criza din 1907 a adus acas[
s[tm[renii din SUA

Emigrarea rom]nilor a început
în ultimii ani ai secolului XIX. În
1899 nu au intrat în America decât
98 de români, dar în 15 ani, adică
până în 1914, numărul lor a crescut
la aproximativ 135.000. După
sfârşitul războiului, o parte a
emigranţilor s-a reîntors în
România. Numai în 1920, au venit
în ţară peste 21.000.
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Kim Jong-il are 6
trenuri de lux ;i
19 g[ri personale

Liderul Coreii de Nord,
Kim Jong-il, cunoscut pentru
teama sa de avioane, are ;ase
trenuri de lux echipate cu
saloane pentru recen\ii, săli de
conferin\e ;i dispozitive hi-
tech. El ar mai beneUcia de 19
sta\ii de tren în Coreea de
Nord, care deservesc exclusiv
trenurile pre;edintelui, care au
un total de 90 de vagoane arat[
o analiză a serviciilor secrete
americane ;i sud-coreene.

Kim ar folosi trenurile
când vizitează unită\ile
armatei, fabricile, sau în
călătoriile în străinătate.

Prin\ul Charles,
bombardat cu
ou[ `n Canada

Prin\ul Charles ;i so\ia sa
Camilla au fost întâmpina\i de
peste 200 de militan\i pentru
independen\a Quebecului în
timpul unei vizite la o bază
militară. Manifestan\ii au
aruncat cu ouă ;i au scandat
lozinci `mpotriva prin\ului.
Scutierii au intervenit imediat
pentru a îndepărta mul\imea.

A fost nevoie de întăriri ;i
câteva arestări pentru a calma
spiritele. Vizita cuplului regal
a fost întârziată cu aproape o
oră. Cei au fost escorta\i către
o intrare secundară ;i au ratat
festivită\ile pregătite special
pentru ei. Mo;tenitorul
tronului britanic a efectuat o
vizită de 11 zile în Canada.

Pre;edintele SUA ;i cel al
Chinei, desemna\i cei mai
puternici oameni din lume

2009 - Anul cultural
Aurel Popp

se `ncheie f[r[ s[ se
fi realizat un album

reprezentativ
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Luni Joi

Premierul desemnat Liviu Negoi\ă a
anun\at luni că a transmis la Parlament
noua echipă guvernamentală, care diferă
de cea prezentată de Lucian Croitoru doar
la trei portofolii< Interne, Sănătate ;i
Agricultură.

Din echipa lui Negoi\ă fac parte
Bogdan Aurescu la Externe> Mihai :eitan
la Muncă, Familie ;i Protec\ie Socială>
Daniel Funeriu la Educa\ie, Cercetare ;i
Inova\ie> Vasile Blaga la Ministerul
Dezvoltării Regionale ;i Turismului> Radu
Berceanu la Transporturi ;i Comunica\ii>
Adriean Videanu la Economie ;i Comer\>
Gheorghe Pogea la Finan\e> Cătălin
Predoiu la Justi\ie> Teodor Paleologu la
Cultură> Mihai Stăni;oară la Apărare>
SulUna Barbu la Mediu. Cele trei nume
noi sunt< Anton Cristian Irimie la
Sănătate> Gabriel Oprea este propunerea
pentru MAI ;i Valeriu Tabără
la Agricultură ;i Dezvoltare Rurală.

Premierul desemnat se bazeaz[
pe PDL ;i independen\i

Negoi\ă propune astfel ;i o parte
dintre mini;trii prezenta\i de către
predecesorul său, Lucian Croitoru,
respin;i de către Parlament. Formula
anun\ată de Negoi\ă nu mai include
Ministerele pentru IMM, Tineret ;i Sport,

Comunica\ii, Rela\ia cu Parlamentul,
Turism, comasate cu alte ministere.
Premierul desemnat a precizat din nou că
se bazează pe sprijinul PDL ;i al
parlamentarilor independen\i.

Premierul desemnat consideră că
Executivul pe care l-a propus are ;anse să
Ue validat de Legislativ, argumentând că
parlamentarii ar putea U mult mai
responsabili după ce FMI a condi\ionat
acordarea celei de-a treia tran;e din
împrumut de învestire a unui Guvern cu
puteri depline. "Oamenii care au fost
propu;i - sunt ;i câteva modiUcări, le-a\i
remarcat - sunt profesioni;ti în care eu
cred", a declarat Negoi\ă, argumentând de

ce mini;trii pe care i-a propus sunt
aproape aceia;i cu cei propu;i de Lucian
Croitoru ;i respin;i în Parlament.

PSD nu va participa
la procedurile de învestire

Liderul PSD, Mircea Geoană, a
declarat, luni, după BPN, că parlamentarii
social-democra\i nu participă la
procedurile legate de învestirea
Guvernului Negoi\ă, pentru a nu legitima,
prin prezen\a lor, "parodia" pregătită din
nou de pre;edintele Traian Băsescu, după
cea a Cabinetului Croitoru.

"Am decis să nu participăm la
procedurile legate de o astfel de parodie
politică pe care ne-o pregăte;te încă o dată
Traian Băsescu. Decizia noastră este de a
nu legitima prin prezen\a noastră o astfel
de parodie pe care Băsescu o pregăte;te
încă o dată", a spus Geoană.

Întrebat dacă social-democra\ii nu
vor participa în plen ;i la comisii, Geoană
a precizat că acest lucru va U decis la
nivelul noii majorită\i parlamentare, iar
pa;ii tactici vor U conveni\i cu celelalte
forma\iuni. "Orice formă de ;antaj cu
dizolvarea Parlamentului reprezintă un
gest criminal la adresa interesului na\ional
românesc. Suntem într-o fază de parodie
politică ;i democratică", a spus Geoan[.

Mar\i

Liderul PNL Crin Antonescu a
transmis, mar\i, o scrisoare pre;edintelui
CSM, în care îi solicită sesizarea Cur\ii
Constitu\ionale în legătură cu existen\a
unui conVict juridic, de natură
constitu\ională, între pre;edintele \ării ;i
Parlament, cu privire la procedura de
învestitură a Guvernului. Cererea lui
Antonescu nu este sus\inut[ de PSD, fapt
ce a generat o disput[ Geoan[ -
Antonescu pe tema conVictului B[sescu
- Parlament. În scrisoare liderul liberal
face un apel către CSM, care este garantul
independen\ei justi\iei, "să sesizeze
arbitrul stabilit de legea fundamentală -
Curtea Constitu\ională, pentru a da o
solu\ie în conformitate cu legea acestei
situa\ii de criză politică", motivând că
"nu poate exista independen\a justi\iei,
dacă legea fundamentală în România -
Constitu\ia - este încălcată într-un mod
Vagrant, ;i cei responsabili refuză să
ac\ioneze".

Vicepre;edintele PSD, Victor Ponta,
purtător de cuvânt al candidatului social-

democrat la preziden\iale, a declarat că
pre;edintele Senatului nu va sesiza CCR
privind un conVict constitu\ional în
legătură cu desemnarea premierului,
precizând că pre;edintele PNL gre;e;te
cerând CSM acest lucru. "Domnul
Antonescu este în campanie ;i nu ne
supărăm pe dânsul, îl în\elegem. Mircea
Geoană vrea să Ue un pre;edinte, spre
deosebire de Traian Băsescu, care să aibă
cât mai pu\ine conVicte, ;i la CCR ;i în
alte păr\i, motiv pentru care pe 6
decembrie seara rezolvăm deUnitiv toate
problemele ;i toate încălcările de
Constitu\ie comise de domnul Băsescu,
pentru că sunt foarte multe. Dacă ar lucra
CCR trei ani nu ar termina să le scrie pe
toate", a declarat Ponta, precizând că nu
;tie de când a devenit Antonescu atât de
conVictual.

"Mircea Geoană nu vrea să \inem \ara
în continuare în conVicte, vrea să le
rezolvăm ;i rezolvarea conVictului este
schimbarea domnului Băsescu, iar
domnul Antonescu ar trebui să ;tie acest

lucru foarte bine", a explicat Ponta.

Majoritatea parlamentar[
am]n[ audierea mini;trilor
lui Negoi\[

Vicepre;edintele Senatului, liberalul
Teodor Mele;canu, a declarat mar\i că
audierea mini;trilor propu;i de
premierul desemnat Liviu Negoi\ă nu
poate avea loc în această săptămână,
prioritate Uind modiUcarea Legii de
organizare a Guvernului.

"Este adevărat că în aceste zile sunt
pre;edinte interimar al Senatului, dar în
mod evident este o problemă pe care nu
mi-o pot asuma în calitate de pre;edinte
al Senatului, care este Mircea Geoană, ci
va trebui să mă consult cu colegii mei", a
adăugat vicepre;edintele acestei Camere.

La r]ndul s[u senatorul PSD Lia
Olgu\a Vasilescu a declarat, la Craiova, că
parlamentarii PSD nu se vor prezenta la
audierile membrilor cabinetului Negoi\ă.

Primarul Sibiului, Klaus Johannis, a
aUrmat, joi, într-o conferin\ă de presă, că
atât Mircea Geoană, cât ;i Traian Băsescu
au ;anse mari în campania pentru
alegerile preziden\iale, după ce în urmă cu
două zile a declarat acela;i lucru ;i despre
Crin Antonescu. "Domnul Geoană are
;anse bune în alegeri, la fel ca ;i Crin
Antonescu. În privin\a lui Traian Băsescu,
sunt de acord cu ceea ce au spus anali;tii”,
a declarat Johannis. Mar\i, Klaus Johannis
a declarat, după întâlnirea pe care a avut-
o cu Antonescu, că el consideră că liderul
PNL "este bine pozi\ionat în campanie".

Primarul Sibiului a mai aUrmat că nu
este deranjat de faptul că Traian Băsescu
nu ;i-a manifestat inten\ia de a se întâlni
cu el duminică, în timpul vizitei pe care
;eful statului o va face la Sibiu, cu toate că
"ar U fost o ocazie bună" să aibă "o
discu\ie”. Pre;edintele i-a spus primarului
Sibiului, în urmă cu o lună, după ce l-a
nominalizat pe Lucian Croitoru pentru
func\ia de prim-ministru, că se va întâlni
cu el la proxima vizită pe care o va face la
Sibiu.

Băsescu risc[ o amend[ la Sibiu

Pre;edintele Traian Băsescu ar putea
U amendat de edilul Sibiului Klaus
Johannis dacă mitingul electoral care
urmează a avea loc duminic[ în acest
municipiu nu va respecta prevederile
legale. Avertismentul a fost lansat, joi, de
Johannis după ce el a constatat că la
celelalte mitinguri organizate de PDL în
alte localită\i s-au strâns mai mul\i
simpatizan\i decât erau prevăzu\i în
cererea de organizare a acestor ac\iuni.

Ignorat în două rânduri de către șeful
statului ca posibilă alternativă de premier,
edilul Sibiului ar putea proUta de acțiunile
de campanie ale PDL pentru a-l "amenda"
la rândul său pe Băsescu. Primarul a \inut
să amintească că autoriza\ia eliberată
pentru mitingul lui Băsescu este dată
pentru o ac\iune la care ar trebui să
participe maximum 10.000 de persoane.
În cazul în care vor U prezen\i 30.000 de
oameni, organizatorii înt]lnirii electorale
Băsescu, vor U amenda\i conform legii.

Vineri

Miercuri

Pre;edintele PNL, Crin Antonescu,
le-a atras aten\ia miercuri sus\inătorilor
săi din Turnu Severin că este foarte
probabil ca PNL să Ue în coali\ia de
guvernare după alegerile preziden\iale,
însă cel mai important este ca liberalii să
ajungă acolo în postura de a impune
regulile jocului. "PNL, fără a U perfect,
este mai bun decât celelalte partide, mai
aproape de posibilitatea de a reforma cu
adevărat via\a politică ;i aten\ie, dragii
mei, după aceste alegeri preziden\iale,
indiferent cine va U câ;tigătorul lor, vom
avea un Guvern de coali\ie ;i este foarte
probabil ca PNL să Ue în această coali\ie
la guvernare. Dar aten\ie mare. Noi putem

să facem ceva mai bun din al\ii dacă
suntem conducătorii jocului, pe când al\ii
vor face ceva mai rău din noi dacă ei
conduc jocul", s-a adresat Antonescu
alegătorilor din jude\ul Mehedin\i.

Preziden\iabilul PNL le-a precizat
celor prezen\i la miting că nu trebuie să
se gândească la faptul că este suUcient ca
PNL să vină oricum la guvernare. "Ca să
Ue mai bine în această \ară, pentru ca
partidul nostru să Ue mai aproape de
marea mo;tenire a Brătienilor, trebuie ca
noi să Um partidul care impune regulile
jocului, pentru că altfel ;ti\i foarte bine ce
putem a;tepta de la ceilal\i", a declarat
Crin Antonescu.

S]mb[t[

Campania electorală va costa minim
70 de milioane euro, potrivit estimărilor.

Cei mai mul\i bani sunt investi\i în
publicitatea audiovizuală care va înghi\i
între 52 ;i 70 de milioane de euro. Strategii
de campanie sus\in că această pia\ă are
costuri mici ;i impact rapid. Pentru
bannere ;i aU;e pe stâlpi se vor cheltui cei
mai pu\ini bani - între 880 de mii ;i 1,3
milioane euro. TipograUi sunt foarte
optimi;ti ;i cred că înainte cu câteva zile
de alegeri, strategii campaniei vor pompa
până la 7,5 milioane de euro în pliante.

Foarte mul\i bani se vor duce ;i pe
materialele promo\ionale. :epcu\ele,
tricourile, pixurile, brichetele ;i celelalte
obiecte făcute cadou alegătorilor
valorează între 15 ;i 16 milioane de euro.

La alegerile generale din 2004,

principalele forma\iuni politice
cheltuiseră peste 7,5 mil. dolari pentru
publicitatea electorală în presa scrisă ;i
cea stradală la nivel na\ional.

Campaniile electorale sunt pe cât de
spectaculoase, pe atât de scumpe. Barack
Obama a cheltuit peste 513 milioane de
dolari ca să devină pre;edintele Statelor
Unite. Nicolas Sarkozy a scos din buzunar
20 de milioane de euro pentru campania
electorală, la fel cât contracandidata sa,
Segolene Royal. În Rusia, Dmitri
Medvedev a cheltuit doar un milion de
dolari pentru a deveni pre;edinte anul
trecut. Medvedev avea fonduri de
campanie de ;apte milioane de dolari, dar
nu a trebuit să îi cheltuiască pe to\i<
sprijinul lui Vladimir Putin a făcut mai
mult decât to\i banii la un loc.

Geoan[ ;i Antonescu au ";anse bune"
la preziden\iale, zice Klaus Johannis

PNL poate impune regulile `n viitoarea
coali\ie de guvernare

C]t cost[ o campanie electoral[?

Peste 100 milioane de euro este
valoarea datoriilor cumulate la bănci de
cei 471 de parlamentari, ceea ce înseamnă
o medie de 214.000 de euro. Valoarea este
de 70 de ori mai mare decât îndatorarea
medie a unei familii din România, care se
ridică la doar 3.000 de euro. Cu salarii
nete de 1.100 de euro, parlamentarii ar
trebui să plătească rate lunare medii de cel
pu\in 1.150 de euro, calculate la cele mai
mici dobânzi (5%) ;i cele mai mari
scaden\e (30 de ani) de pe pia\ă.

Averile cumulate din Parlament
depă;esc un miliard de euro, iar
majoritatea deputa\ilor ;i senatorilor
raportează doar depozite. Unii au ;i active,
;i datorii, dar există ;i câ\iva care ar trebui
să plătească la bancă rate de câteva ori
mai mari decât salariul. Ale;ii în 2008 au
datorii fa\ă de institu\ii bancare sau de
persoane Uzice de aproape 101.350.000
de euro. Dacă deputa\ii au cumulat datorii
în valoare de aproximativ 92 milioane de
euro, senatorii stau mult mai bine cu
gradul de îndatorare - 9,3 milioane euro.

Parlamentarii cu datoriile cele mai
mari au spus că ;i-au restructurat sau
negociază restructurări de credite, că
plătesc doar dobânzile sau că trebuie să

returneze toată suma împrumutată ;i
dobânzile abia la scaden\ă.

Topul datornicilor este condus de
deputatul PSD Robert Negoi\ă, cu datorii
de peste 40 milioane de euro, urmat de
către democrat-liberalul Silviu Prigoană,
cu 25,4 milioane de euro. “Bronzul” îl ia
tot un pedelist, Cristian Boureanu, cu
datorii de doar 7,5 milioane de euro.
Marius Nicoară de la PNL ;i Elena Udrea
de la PDL au, la rândul lor, datorii de 3,5,
respectiv 3,3 milioane de euro.Urmeaz[
Cătălin Chereche; (PSD) cu 1.511.705
euro> Bogdan Ciucă (PC) - 1.045.688 euro>
Cătălin Croitoru (PDL) - 732.000 euro>
Manuela Mitrea (PSD) - 714.000 euro>
Miron Mitrea (PSD) - 660.753 euro.

Senatorul PSD Cătălin Chereche; a
spus, a;a cum arată ;i declara\ia de avere,
că datoria de 1,5 milioane de euro o are
fa\ă de mama sa. “Mama mea a mo;tenit
o proprietate în Baia Mare, care a făcut
obiectul tranzac\iei cu o altă proprietate.
Aceasta din urmă a fost achizi\ionată de
o Urmă din Spania, iar în urma tranzac\iei
mama a ob\inut trei milioane de euro.
Împrumutul a fost în două tran;e, o primă
parte la sfâr;itul lui 2007 ;i o a doua în
2008”, a declarat Chereche;.

Senatorii ;i deputa\ii sunt datornici
cu peste 100 milioane euro

Negoi\[ a prezentat o list[ de mini;tri, cu Oprea la Interne

Disput[ `ntre liderii PSD ;i PNL pe tema
conflictului B[sescu - Parlament



"Ru;inea cea mai mare a Rom]nului ;i desastrul cel mai incalculabil pentru interesele na\ionale este, a-;i da votul
la alegeri, pentru candida\i str[ini de neamul nostru." ISTORIE
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Rom]ni ;i unguri, fa\[-n fa\[
la alegerile din 1905

Alegerile au `ncins spiritele
politicienilor ;i electoratului ;i `n
urm[ cu 104 ani. Acest lucru este
conErmat de un articol publicat
`n tribuna de Arad `n anul 1905.
Suntem `n 2009, an electoral, ;i ca
`n urm[ cu peste un secol “poporul
aprins de focul `nsuFe\irei poart[
`n slav[ pe candida\i”, iar
controversele persist[. La fel se
cump[r[ aleg[torii, sunt acuza\ii
de fraudare a alegerilor, iar
promisiunile electorale curg g]rl[.

~n pragul alegerilor electorale din
iarna anului 1905, plini de n[dejde ;i
`ncrez[tori `ntr-un viitor mai bun, dornici
s[ scoat[ la lumin[ pe cei care se abat de
pe calea politicii na\ionale, rom]nii sunt
chema\i la vot pentru alegerea unor
oameni capabili care s[ le reprezinte
interesele `n Dieta \[rii ;i care vor trebui
s[ lupte pentru ap[rarea drepturile lor.
"Suntem `n toiul luptei electorale ;i uite
ce vedem< poporul rom]nesc aprins de
focul `nsuVe\irei poart[ `n slav[ pe
candida\ii na\ionali ;i ca o furtun[ trece
peste alia\ii domnului Tisza, peste bani,
peste ger, peste foamete ;i peste puterea
public[ cari `i stau `n cale, - acolo unde s'a
fr]nt barierele unei pasivit[\i mortifere ;i
Rom]nii au `ntrat `n activitate.

Cum se `nf[\i;au rom]nii
la urne?

To\i rom]nii trebue s[ Ue una la aceste
alegeri. Aruncese dar toat[ m]nia, toat[
ura, toat[ invidia, toat[ b[nuiala, toat[
preocupa\ia ;i tot g]ndul cel r[u dintre noi
ca s[ putem duce la isb]nd[ steagul
na\ional ;i s[ avem ;i noi odat[ `n Diet[
\erii un m[nunchi de oameni care s[
m[rturiseasc[ de suferin\ele noastre< s[ o
spun[ Maiest[\ii Sale ;i \[rii ungure;ti, c[
nu suntem nici rebeli, nici aposta\i, ci un
popor care aici vrea s[ tr[iasc[ ;i aici s[
moar[ ca Rom]n `n iubirea patriei ;i a
tronului.

Pe cine votau aleg[torii?

Votau pe cine ziceau notarii...Dar din
10 Ianuarie `ncoace lucrurile s'au
schimbat, frunta;ii rom]ni au hot[r]t s[
nu mai lase poporul prad[ beciznicilor,
cari Ue c[ av]nd bani, Ue c[ tr[ind bine
cu st[p]nirea, `ndr[zneau s[ se `nf[\i;eze
s[tenilor nostri ;i s[ le cear[ `ncrederea ;i
dragostea. D'aci `ncolo ace;ti neru;ina\i
nu vor mai U `n satele rom]ne ca pe mo;ia
lor, ci vor avea s[ dea fa\[ cu frunta;ii
rom]ni.

~n func\ie de deputatul pe care ;i-l
alege Uecare, va avea parte de ceea ce-;i
dore;te< "cine alege un deputat
guvernamental acela se declar[ c[-i
mul\umit cu st[rile de ast[zi> cine alege
kossuthist acela se declar[, c[ nu-i destul
nici ce a f[cut contele Tisza `mpotriva
noastr[, ci cer s[ se mai ;i n[spreasc[
asuprirea limbei ;i a legei noastre> ear cine
alege un na\ionalist, deputat cu program
na\ional acela pe sine se alege deputat,
c[ci in acel program sunt cuprinse toate
dorin\ele poporului rom]nesc, ;i dorin\a
din cea din urm[ colib[< limba, lenea ;i
mo;ia, c[ci `n acea Sf]nt[ Treime politic[
este cuprins `ntreg programul na\ional.

Purt]ndu-se b[rb[te;te, aleg[torii
rom]ni mai presus de toate se vor
`nvrednici de binecuv]ntarea Uilor ;i
nepo\ilor lor, c[ dac[ prin votul lor vor
putea `ntra `n Dieta \[rii deputa\i rom]ni,
cu dragoste pentru poporul rom]n,
ace;tia vor lupta nu numai pentru
drepturile Rom]nilor `n via\[ acum, ci ;i
pentru binele celor ce se vor na;te `n viitor.
Aleg[torii rom]ni `nve\e de la cei unguri.

Cine a v[zut adic[ Ungur vot]nd pentru
Rom]n? De ce numai Rom]nul s[ r[m]n[
vecinic umilit ;i `n `ntunerec.

Pomeni electorale

~n Ardeal de 35 de ani frunta;ii
rom]ni n'au mai candidat, iar `n p[r\ile
ungurene d'asemeni n'au mai luat parte
la alegeri de aproape 20 de ani. St[p]nirea
s'a n[pustit deci asupra satelor locuite de
Rom]ni ;i cu mult[ u;urin\[ a putut alege
pe cine a voit...lupta se va da `ntre
candida\ii rom]ni ;i unguri. Iar dragostea
de neam, mul\umit[ lui Dumnezeu, este
at]t de mare `ntre Rom]ni, `nc]t numai
cei cu mintea slab[ mai pot sta la `ndoial[
cui s[ dea votul c]nd e vorba de a alege
`ntre un frunta; din neamul nostru ;i `ntre
vre-un candidat ce nu-i din s]ngele
nostru. Asta o simt clar d'acum candida\ii
unguri. De aceea foile lor strig[, de parc[
a dat potopul peste neamul unguresc.

At]t de mult p[c[to;i de ei se
obicinuiser[ adec[ s[ se aleag[ deputat `n
satele rom]ne;ti, `n c]t v[z]nd acum c[
s'a ispr[vit cu pomana `ndr[znesc s[
oc[rasc[ pe frunta;ii rom]ni cari au pus
cap[t t]rgului ru;inos ;i lumineaz[
poporul asupra dreptului ce are la alegeri,
;i totd'odat[ ;i asupra dorin\elor
`mpreunate cu acest drept< datorin\a de a
nu se l[sa momit, nici `nfricat ;i cu at]t
mai pu\in s[-;i v]nd[ dreptul acesta,
vot]nd adic[ pentru bani, pentru m]ncare
ori beutur[.

At]ta li-au mai r[mas adic[ domnilor
candida\i unguri< s[ `ncerce `nc[, de data
asta, a';i c];tiga printre Rom]ni voturi
prin bl[st[ma\ii ;i f[r[-delegi. Iar rom]nii
nu se vor l[sa nici ei mai prejos c]nd vine
vorba de bani. Aleg[torii rom]ni nu vor
U `ns[ nici ei pro;ti< vor lua bani, dac[ se
d[ asupra lor n[val[ cu bani, car votul
;tiu ei c[ nu-s datori s[-l dea dec]t
candidatului pentru care au `ncredere ;i
dragoste...Ear `ncredere ;i dragoste nu
pot s[ aib[ dec]t pentru - frate!

Situa\ia alegerilor `n diferite
zone ale \[rii

* |eara Oltului< ~n am]ndou[ cercurile
electorale s-a `ncins o lupt[ pe via\[ ;i pe

moarte ;i opinia public[ a decretat deja
lovitura mortal[ Uciorului popii din Voila,
care numai ru;ine ;i necinste a adus
poporului rom]n din `ntreaga \eara ;i
mamelucului Mikszath Kalman, care ca
recompens[ pentru-c[ a fost ales a
batjocorit pe Rom]nii din cercul s[u prin
c[lindare ;i foiletoane `n terminii cei mai
detestabili. Isb]nda Rom]nilor `n
amendou[ cercurile electorale era
asigurat[.
* Ha\eg< ~nsuVe\ire mare domne;te
pentru candidatul partidului na\ional< Dr.
Gavriil Suciu. Poporul s'a de;teptat ;i-;i
cere ;i el partea cuvenit[ din drepturile
\[rii ;i nu mai d[ nici ureche m[car
f[g[duielilor profe\ilor mincino;i, cari cu

bani ;i cu vinars erau obicinui\i s[ `i
suceasc[ capul, ca apoi s[ `;i r`d[ `n pumni
de el.
* Dobra< Peste 2000 de Rom]ni au
primit pe fostul lor deputat Dr. Aurei
Vlad. Iubirea ;i alipirea sincer[ a
poporului, manifestat[ la vorbirea de
program, \inut[ la 17 l.c. `i asigur[ fa\[ de
neputinciosul, g]ngavul ;i surdul Lazar
Laszlo, poreclit de popor ;i Laz[r
Tremurici, care ar trebui trimis la Pesta,
nu `n casa \[rii unde trebue s[ Ue un om
ca oamenii, ci `n ;coala surdo-mu\ilor, ca
s[ `nve\e mai `nt]iu s[ vorbeasc[ m[car".

“Fra\ilor Rom]ni!
Asunat ceasul c]nd>ec[ruiadintre

voi i-se d[ putin\a de a hot[r` asupra
soartei neamului. Fi\i to\i una,merge\i
la vot `n `n\elegere vota\i numai pentru
frunta;ii rom]nidespre care ;ti\i c[ vor
`n[l\area neamului rom]nesc!

Cine altfel va face, urgisit are s[ >e
p]n[ `n al ;aptelea neam!”.

Tribuna, Arad, an IX
Duminec[ 9/22 Ianuarie 1905

“Aleg[torii rom]ni nu vor U `ns[ pro;ti< vor lua bani, dac[ se d[ asupra lor n[val[ cu bani, dar votul ;tiu ei c[ nu-s datori
s[-l dea dec]t candidatului pentru care au `ncredere ;i dragoste”

István Tisza, Conte de Borosjenő ;i Szeged

Cine a fost István Tisza?

István Tisza Conte de Borosjenő ;i
Szeged - n[scut la Budapesta `n 22 aprilie
1861< politician, prim-ministru, membru
ai MTA numele lui se leagă de
evenimentul cel mai important intrarea
`n Primului Război Mondial a dublei
monarhii Austro-Ungară> ~n a doua lui
caden\ă ca prim ministru s-a comis
impotriva lui crimă, a fost asasinat `n ziua
revolu\iei Mijă-de-toamna din 31
octombrie 1918. Ca politician a sus\inut
continuitatea sistemului dualist, a fost
deputatul partidului conzervativ liberal.

Tatăl lui era Kálmán Tisza, politician,
a fost prim-ministru ;i ministru. István
Tisza ;i-a terminat studiile ca jurist ;i
economist în Berlin, Heidelberg, ;i în
Budapesta. A terminat ;i studiile de
diploma\ie, a primit diploma de doctor.
Din 1886 era deputat în partidul
"Libertatea ini\ială" în1897fratele luiLajos
Tisza a primit de la Rege titlu de conte. În
3 noembrie 1903 `ncepe prima caden\ie,
înaceastăperioad[afostdusacasăFerenc
Rákóczi, dup[ o lungă obstrac\ie a
opozi\iei a schimbat regulile
parlamentare. Parlamentul a aprobat
schimbarea, iar ca ministru de interne a
folosit violen\a impotriva grevei de calea
ferată, a arestat organizatorii grevei, o
parte din ei erau concentra\i cu for\a `n
armată, în acela;i an chiar în jude\ul său
Bihar au fost sacriUcate 33 de victime ;i
sute de răni\i de jandarmi

În 18 noembrie 1904 Tisza a cerut
aprobarea modiUcării noilor reguli
parlamentare. După o discu\ie cu
Pre;edintelesenatuluiDezsőPercz,acesta
imediat a dat ordin s[ se voteze.

Ini\iatorul era Gábor Dániel din
partidul "Libertate ini\ială" iarpre;edintele
Senatului a ridicat o batistă cu aceasta a
dat semn partidelor din guvern să voteze.
Chestia asta a intrat `n istoria
Parlamentului, pentru c[ nu exista vreo
lege, reguli care interzicea un semn prin
batistă majoritatea au votat DA ! Opozi\ia
a pornit o bătaie. Au distrus mobila din
Parlament. Mul\i deputa\i l-au părăsit pe
Tisza,acesteevenimente l-adeterminatpe
regele Francisc Iosif să dizolve
Parlamentul. Pe 3 ianuarie 1905 Regele a
dizolvat parlamentul, ;i a ordonat noi
alegeri generale.

După `nfr]ngerea de la alegeri între
1906 ;i 1910 Tizsa era `n Parlament ca ;ef
organizator. Nu mai era în politic[. :i
partidul lui a demisionat din Parlament.
~n această situa\ie Partidul Independent
a guvernat. Pe 25 aprilie 1909, guvernul
independentademisionat. În19februarie
1910, Tisza `nUin\ează Partidul Na\ional
Muncitoresc, în iunie au ;i că;tigat
alegerile, dar nu a vrut s[ ia
responsabilitatea asupra formării noului
guvern, erau ;i ne`n\elegeri `ntre Tisza ;i
Ferenc Ferdinand (viitorul mo;tenitor la
tron). Pe7mai1913Regele îldesemnează
din nou pe Tisza s[ formeze guvernul, cu
c]teva luni înaintea atentatului de la
Sarajevo. Francisc Ferdinand al Austriei
a fost asasinat în 28 iunie 1914.

După moartea lui Francisc Iosif în 30
decembrie 1916 Carol al IV-lea devine
Regele Ungariei. Pe 23 mai 1917 Tisza `;i
cere demisia `n parlament, pe 15 iunie
1917 Tisza se duce la Debrecen în func\ie
de comandant.



“C]ndva `n V]n[tore;ti au locuit oameni mul\i. Aveam ;coal[, erau case multe, dar oamenii au plecat cu timpul, mai
ales dup[ 1970. Unii s-au dus `n centrul de comun[ s[ locuiasc[. :i-au f[cut acolo case iar pe cele de aici ori le-au demolat,
ori le-au l[sat a;a pur ;i simplu `n paragin[.”LOCALE
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~n satul V]n[tore;ti, comuna
Odoreu, azimai tr[iesc doar 4 sau
6 familii, dar num[rul lor
depindemereu de cei cu care stai
de vorb[.

Baciu Nichita Gheorghe, cel care
st[ `n sediul fostei halte a g[rii din sat,
spune c[ `n a;ezare locuiesc doar 4
familii, `n timp ce tanti Mari;ca
:andor, una dintre pu\inele b[;tina;e,
aUrm[ c[ satul este locuit de 6 familii.

Curentul ;i drumul au ajuns
prea t]rziu `n sat

C[ e vorba de 4 sau 6 familii, p]n[
la urm[ e totuna pentru c[ prima
impresie a celui care calc[ pe aceste
meleaguri nu se schimb[. :i anume c[
avem de-a face cu un sat uitat de lume.
Faptul `n sine ar U ceva curios la prima
vedere, pentru c[ centrul de comun[
Odoreu se aV[ la doar 4 km de a;ezare
iar p]n[ la Satu Mare nu sunt mai
mul\i de 10 km.

"C]ndva aici au locuit oameni
mul\i. Aveam ;coal[, erau case multe,
dar oamenii au plecat cu timpul, mai
ales dup[ 1970. Unii s-au dus `n centrul
de comun[ s[ locuiasc[. :i-au f[cut
acolo case iar pe cele de aici ori le-au
demolat, ori le-au l[sat a;a pur ;i
simplu `n paragin[. :i azi sunt `n
V]n[tore;ti case nelocuite, dar ;i locuri
de cas[ destule.

Zeci de ani nu am avut drum `n sat
;i ca s[ ajungi `n Odoreu trebuia s[
trecem prin mla;tini sau s[ mergem cu
trenul la Satu Mare iar de acolo tot cu
trenul spre Odoreu. Ni s-a f[cut p]n[
la urm[ ;i drum, apoi ni s-a introdus
curentul, dar era deja prea t]rziu.
Oamenii plecaser[. Curent `n casa mea
s-a introdus abia de c]teva zile. Noi
avem casa a;a pu\in mai izolat[ de
restul, dar e bine pentru c[ la strad[ am
dou[ locuri de cas[. Nu m[ gr[besc s[
le v]nd pentru c[ `ntr-o zi cererea va
U mare pentru ele. Au `nceput s[ vin[

oameni `n sat ;i s[ construiasc[. Acolo
pe acea strad[ se vor construi 3 case
noi, apoi aici unde povestim se va mai
ridica o cas[ nou[. Eu cred c[ satul va
rena;te `ncet pentru c[ nu e departe de
ora;" - ne-a povestit :andor Mari;ca,
una dintre pu\inele b[;tina;e din
V]n[tore;ti.

Baciu Nichita, patron de gar[

Baciu Nichita Gheorghe locuie;te
`n Halta CFR. Trenul de pe linia Satu
Mare - Bixad mai opre;te `n mica halt[,
dar bilete nu mai vinde nimeni.
"Adev[rul e c[ nici nu prea ai cui
pentru c[ nici c[l[tori nu sunt. A;a la
c]teva zile, dac[ mai este vreun c[l[tor
care s[ urce" - spune baciu Nichita.
Gara nu este a lui, ci a fost cump[rat[
de un nepot de-al s[u din Odoreu,
direct de la Regionala C[ilor Ferate
Rom]ne din Cluj.

Suma cu care nepotul a cump[rat
sediul g[rii, baciu Nichita nu `l ;tie,
dar ne-a explicat c[ acesta l-a rugat s[
vin[ s[ locuiasc[ aici, pentru ca s[ nu
se fure totul.

De fosta gar[ mai aminte;te doar
o tabl[ veche, dar ;i o mic[ tabl[ cu
orarul unui tren, care de cele mai multe
ori opre;te degeaba, pentru c[ aici
nimeni nu urc[, nimeni nu coboar[.

Singurul du;man a lui baciu
Nichita e doar singur[tatea. Ne-a zis c[
i-ar pl[cea s[ aib[ o companie. S[ nu
Ue tare t]n[r[, dar nici b[tr]n[. A;a
una pe la 50 de ani...

Drumul p]n[ `n sat a fost
distrus de c[ru\a;i

~n sat au cump[rat case ;i mai
multe familii de o;eni care au g[sit aici
nu numai case la pre\uri de nimic, dar
;i p[;une pentru oile lor. Atunci
desigur c[ `n sat nu era nici drum, dar
nici curent. De introducerea
curentului s-a ocupat primarul
Dumitru Pop, iar investi\ia nu a fost

deloc mic[, \in]nd cont de distan\a
mare pe care st]lpii au fost monta\i.
"Numai c[ investi\ia f[cut[ nu a
meritat. Doar 3 persoane s-au bran;at
la re\ea" - ne-a spus primarul Pop.

Necazul e c[ drumul de la Odoreu
p]n[ `n sat este `ntr-o stare deplorabil[.
De un an de zile pe acesta nu s-a mai
aruncat nici o lopat[ de pietri;. Ar U
fost destul ;i o nivelare cu graderul,
dup[ o ploaie bun[, dar primarul ne-
a explicat c[ la prim[rie nu exist[ un
utilaj pentru a;a ceva.

Anul trecut (2008) a fost f[cut[ ;i
leg[tura dintre satele V]n[tore;ti
(Odoreu) ;i Dumbrava (Livada),
drumul era chiar bun de tot, apoi toat[
iarna s-au purtat lemne de la p[durea
Tilo;, aVat[ `n apropiere iar drumul a
fost f[cut "varz[", o expresie la mod[.

Mormintele uitate

Satul era frumos c]ndva ;i faptul c[
era locuit de mul\i oameni o dovedesc
zecile de morminte din cimitirul
satului, aVat la doi pa;i de gar[. S[tucul
nu a avut `ns[ biseric[ niciodat[, la asta
contribuind poate ;i s[r[cia oamenilor
dar ;i lipsa unui drum de leg[tur[ cu
centrul de comun[.

Majoritatea caselor din V]n[tore;ti
sunt nelocuite, unele chiar abandonate,
cu geamuri sparte ;i cu gardurile rupte.
Se vede de la distan\[ c[ nu mai sunt
locuite ;i c[ proprietarii lor nu dau
prea mult pe ele. "Unii sunt pleca\i la
lucru `n str[in[tate" - ne-a spus Sandor
Mari;ca, una dintre pu\inele localnice
optimiste privind viitorul satului.

Oamenii mai spun c[ satul s-ar U
dezvoltat iar terenurile de aici ar U avut
c[utare dac[ `n raza comunei Odoreu
nu s-ar U deschis vreo 30 de str[zi noi.
Cei care `;i construiesc au ales aceste
locuri de case, `n detrimentul celor de
la V[n[tore;ti.

:coala a r[mas `n picioare

Satul are ;i o cl[dire a ;colii. Mai

bine zis fosta ;coal[, care nu a fost
totu;i distrus[ sau demolat[ cum s-a
f[cut `n alte locuri din jude\.

Cl[direa ;colii a fost chiar bine
p[strat[ ;i asta datorit[ faptului c[ ea
a fost dat[ `n chirie unei Urme de
prest[ri de servicii montare geamuri
termopan.

Patronii Urmei au vrut s[ cumpere
sediul ;colii, apoi autorit[\ile locale nu
prea au fost de acord cu a;a ceva iar
situa\ia cl[dirii a r[mas cam `n coad[
de pe;te.

De satul V]n[tore;ti se vorbe;te
foarte pu\in `n pres[, pentru c[ `n astfel
de a;ez[ri redactorii ajung mai rar, dar
asta ;i pentru c[ aici nu prea se
`nt]mpl[ nimic spectaculos.

Anul trecut, o familie de \igani
nomazi din jude\ul S[laj a ochit o cas[
nelocuit[, unde ;i-au f[cut un centru
de comandament. Localnicii nu s-au
bucurat de oaspe\ii nepo^i\i ;i cu
ajutorul poli\i;tilor din comun[ i-au
`ndrumat spre alte locuri.

Numele satului vine de la
v]n[torile care se f[ceau aici
pe domeniul familiei Damian

P[;unile din jurul satului, dar ;i
terenurile l[sate `n paragin[, sunt o
adev[rat[ man[ cereasc[ pentru
ciobanii din zona Oa;ului care s-au
stabilit aici. Apoi `n apropiere este ;i
p[durea Tilo; de unde se mai poate
face rost de lemne.

Locul e deosebit de frumos ;i
lini;tit, chiar dac[ spre p[dure drumul
nu poate U circulat dec]t de c[ru\e.

C]ndva `n zona satului V]n[tore;ti
se organizau partide de v]n[toare ;i
numele s[tucului tocmai de aici vine.
E doar o legend[ a localnicilor, dar care
poate U luat[ `n serios. ~n sat aveau
c]ndva domenii `ntinse cei din familia
mo;ierului Titu Damian. A;a spun
oamenii care cred totu;i c[ acest s[tuc
va mai rena;te odat[ la via\[.

Iosif |iproc

"Profesorul Mihai B[laj a fost un
reputat dasc[l `n slujba neamului. A
fost unul dintre dasc[lii \inuturilor din
nord-vestul \[rii, ce se poate m]ndri,
prin genera\iile preg[tite ;i formate de
frumoasele elogii ale poe\ilor ;i marilor
pedagogi, care vorbind metaforic `l
numesc f[uritor de suVete, creator de
valori, apostol al neamului. A;a l-au
numit deseori ;i autorit[\ile politice ;i
de control, cu scopul s[-l `ncurajeze `n
nobila munc[ de educa\ie din ;coli ;i
din afara acestora.

Oamenii de r]nd trecu\i prin
b[ncile ;colii, consider[ dasc[lul drept
instrumentul primar al civiliza\iei
moderne, temelia culturii na\ionale,
iar genera\iile urm[toare vor U a;a cum
le-a educat." Aceast[ descriere apar\ine
profesorului universitar doctor
Gheorghe Pop. Pe l]ng[ munca la
catedr[ s-a preocupat de memoria
locului. A fost un riguros publicist `n
presa vremii. A scris despre ;coal[, sat,
activit[\i cet[\ene;ti.

Dasc[lul Mihai B[laj a pus `n anul
1933 bazele corului din Odoreu. "Corul
a polarizat `n juru-i cele mai
entuziasme elemente. S-a bucurat
totodat[ de un prestigiu bine meritat.
Ori de c]te ori s-a anun\at un spectacol,
sala s-a dovedit ne`nc[p[toare. Un cor
este o for\[..." Cuvintele de mai sus `i
apar\in celui care a pus bazele corului.

Duminic[, la Odoreu, cu `ncepere
de la ora 12 ;i jum[tate se vor organiza
manifest[ri omagiale. Se vor marca 100
de ani de la na;terea dasc[lului. Va U
amplasat[ ;i o plac[ comemorativ[
Mihai B[laj. La eveniment vor
participa numeroase personalit[\i ale
culturii din jude\.

Cornel C.

Sunt pu\ine comunele jude\ului `n
care au fost montate camere de luat
vederi `n cadrul unor sisteme de
protec\ie, dar ;i de monitorizare.
Printre acestea se num[r[ ;i comuna
Vama. Dintr-o discu\ie avut[ recent cu
Dumitru Man, secretarul comunei, cele
trei camere de luat vederi amplasate `n
dou[ locuri din vecin[tatea drumului
na\ional sunt foarte utile. Pe seama
imaginilor pe care le transmit la un
calculator ;i monitor instalat la
prim[rie se poate observa `n timp util
nivelul traUcului ;i eventualele
evenimente care se produc pe ;osea.
Ca urmare a existen\ei acestor camere
de supraveghere au fost solu\ionate
mult mai repede c]teva evenimente
rutiere care au avut loc `n raza acestora
de ac\iune.

Potrivit spuselor interlocutorului
nostru, asemenea camere sunt `n
prezent montate la cele dou[ ;coli din
sat, dar se dore;te cre;terea num[rului
acestora ;i montarea la principalele
institu\ii de interes local din comun[.
S-ar impune montarea de camere de
acest gen `n exteriorul ;colilor, dar ;i la
poli\ie ;i nu numai. ~n prezent nu sunt
fondurile necesare achizi\ion[rii unor
asemenea sisteme de monitorizare, dar
se men\ine dorin\a de a achizi\iona
camerele necesare ;i sistemul de
supraveghere aferent. Trebuiesc doar
g[site sursele de Unan\are. Investi\ia
este eUcient[ ;i `n ton cu tendin\ele
actuale ale lumii civilizate.

Ioan A.

Plac[ comemorativ[
Mihai B[laj
la Odoreu

~n Vama
vor fi montate

mai multe camere
de supraveghere

Nichita Gheorghe st[ `n sediul fostei halte a g[rii din sat, cump[rat de nepotul s[u

Drumul ;i curentul au ajuns
prea t]rziu `n V]n[tore;ti



Evoluţia numărului de emigranţi a depins de avântul sau regresul economiei americane. Spre exemplu în timpul
crizei din industria Uerului şi oţelului din Statele Unite ale Americii din 1907, procentul emigranţilor transilvăneni
a scăzut brusc. ISTORIE
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Criza o\elului din 1907
a readus acas[ ardelenii din SUA

a sfârşitul secolului
XIX, începutul seco-
lului XX, emigrarea a
fost un fenomen ge-

neral european. Populaţia din
Transilvania l-a cunoscut încă din
evul mediu.

Românii din această regiune au trecut
la sud şi est de arcul carpatic pentru a scăpa
de condiţiile mai grele din Ardeal. Se poate
aUrmacucertitudinefaptulcădimensiunile
emigrării au fost relativ modeste până la
sfârşitul secolului XIX. Autorităţile
maghiare,nudepuţineori,autrassemnalul
de alarmă asupra numărului mare de
muncitoriagricoli şimicimeseriaşicareau
emigrat, încă din anii 1880, din comitatele
secuieşti şi cele din partea de sud a
provinciei. Aproape în exclusivitate,
emgranţii din acei ani se îndreptau spre
România.

Cre;terea natalit[\ii - motivul
plec[rilor

Specialiştii consideră că principala
cauză a emigrării în masă din Europa, la
sfârşitul secolului XIX, a constituit-o
“explozia”demograUcăînregistratăpeacest
continent în perioada de timp amintită.
Consecinţa directă a acestei creşteri
demograUce a fost reducerea suprafeţei
loturilor de pământ şi formarea unui
surplus al forţei de muncă rurală care nu a
putut U absorbit în întregime în mediul
urban aVat în curs de industrializare.

Mareamajoritateacelorcareaupărăsit
regiunile natale şi s-au îndreptat spre alte
zone ale lumii, au plecat în America. Când
vorbimdespreaceasta trebuiesădistingem
dacă sub acest nume înţelegem SUA,
Canada sau una din ţările din America
Latină, căci românii au plecat în număr
mai mic în Cuba, Mexic, Columbia,
Brazilia, Argentina şi Chile. Marea lor
majoritate s-a îndreptat spre SUA şi un
număr ceva mai mic spre Canada. Dată

Uind această situaţie, atenţia noastră se
îndreaptă spre acei români care s-au
orientat însprezoneleAmericiideNord, la
începutul secolului XX. Marea lor
majoritate, am putea spune chiar 98%, au
fost originari din Ardeal, deşi între ei sunt
şi bucovineni, basarabeni şi olteni.

La sf]r;itul r[zboiului o parte
din rom]ni s-au repatriat

Emigrarea lor a început în ultimii ani
ai secolului XIX. În 1899 nu au intrat în
America decât 98 de români, dar în 15 ani,
adică până în 1914, numărul lor a crescut
la aproximativ 135.000. După sfârşitul
războiului, o parte a emigranţilor s-a
reîntors în România. Numai în 1920, au
venit în ţară peste 21.000, iar în 1921, peste

8.000. Numărul celor repatriaţi scade la
4.000 în 1922, ca apoi în anii următori, să
Ueabiala1.000.Pedealtăparte,şiemigrarea
a luat un nou avânt, deşi mult mai redus
decât în anii antebelici, atingând, în 1921,
cifra de peste 5.000, iar în anii ce urmează,
numărul celor plecaţi a scăzut la 1.000.
Mulţi din cei emigraţi au fost recrutaţi
dintre cei care se repatriaseră în 1920 şi
1921 şi care, nemaigăsindu-şi rostul în
România, s-au înapoiat în America, de
această dată pentru totdeauna.

Criza o\elului din 1907
a alungat s[tm[renii din SUA

Evoluţia numărului de emigranţi a
depins de avântul sau regresul economiei
americane. Spre exemplu în timpul crizei

din industria Uerului şi oţelului din Statele
Unite ale Americii, din, 1907, procentul
emigranţilortransilvăneniascăzutbruscîn
anul 1908.

Emigranţii care au plecat peste ocean
proveneau, înspecial,dincomitateleBihor,
Satu Mare, Arad, Timiş, Târnava Mare. A
predominat numărul bărbaţilor, 68% faţă
de numai 32% cât au reprezentat femeile
între 1899–1913. Din totalul emigranţilor
transilvăneni, înaceeaşiperioadă,50%erau
români, 22,8% germani şi 22,7% maghiari.

În anii de sfârşit de secol XIX şi de
începutdesecolXX,numărulemigranţilor
sătmăreni spre America este mic. Între
1899–1904, au plecat spre continentul de
peste Atlantic doar 3.624 de persoane, spre
deosebire de intervalul 1905–1907, când
au emigrat 10.758 de persoane, sau în

perioada 1908–1913, când numărul
persoanelorcareşi-aulăsatgospodăriaspre
a pleca în America a fost 15.667. Aceste
cifrecuprindatâtpeceiplecaţidin întregul
comitatSatuMare,câtşipeceiemigraţidin
oraşul cu acelaşi nume.

“Mia ;i c[l[toria”- lozinca
emigran\ilor

După primul război mondial s-a
produs o schimbare în atitudinea
emigrantului român faţă de America.
Înainte de 1914, românul considera viaţa
de acolo ca ceva vremelnic, având gândul
mereu la cei lăsaţi acasă, la gospodăria pe
care o avea, ori intenţiona să o întemeieze
în satul lui. Printre emigranţi se vehicula
lozinca Mia şi călătoria, aceasta
demonstrândintenţia lordeaeconomisi în
SUA 1.000 dolari, iar la reîntoarcere în
Transilvania să-şi poată cumpăra câteva
hectare de pământ pentru a-şi îmbunătăţi
poziţia social-economică. În schimb, cei
care au emigrat după război, au decis să se
stabileascăacolodeUnitiv.Aceastaaavutca
urmare şi schimbarea cetăţeniei. Trebuie
subliniat faptul că foarte puţini dintre
sătmăreniicareauplecat înSUA,lasfârşitul
secolului XIX–începutul secolului XX, au
revenitdupăoanumităperioadă.Dintrecei
emigraţi între 1899–1913, au revenit doar
6.531 de persoane, ponderea cea mai mic[
înregistrându-se în intervalul 1908–1913,
şi anume 4.250 persoane.

Având în vedere aspectele multiple şi
contradictorii ale emigrării, credem că
bilanţul general al acestui fenomen pentru
Transilvania a fost mai mult negativ. El nu
a putut să devină o metodă de rezolvare a
contradicţiilor care s-au acumulat în
societatea transilvăneană. Se poate chiar
aUrma că, în general, o ţară în care
emigrarea a avut un caracter de masă a
pierdut mai mult decât a câştigat, iar
dimpotrivă, ţara care s-a folosit de forţa de
muncă, priceperea şi iscusinţa masei de
emigranţi a avut mai mult de proUtat.

PaulaVirag

98% din cei care au luat drumul exilului au fost originari din Ardeal ;i mul\i s-au stabilit deUnitiv `n SUA

De-a lungul istoriei zbu-
ciumate a acestui popor au existat
oameni care de;i nu au fost rom]ni
de na\ionalitate, au reu;it s[ simt[
;i s[ tr[iasc[ rom]ne;te, s[ fac[
ceva pentru binele acestui neam ;i
s[ lase ceva posterit[\ii. Este ;i
cazul preotului iezuit slovac
Martin Culen, cel care `n perioada
1859 - 1862 a fost directorul
Liceului Mihai Emi-nescu, pe
atunci Liceul Catolic Regal din
Satu Mare.

~n cinstea acestui patriot slovac, care
a sus\inut demersurile lui Petru Bran
pentru introducerea limbii rom]ne `n
;coal[, colegiul s[tm[rean `i poart[
profund[ recunoa;tere. Astfel c[ `n 6
noiembrie, `n cadrul manifest[rilor
culturale "Tradi\ie ;i Actualitate" ale
colegiului "Mihai Eminescu", a fost sUn\it[
;i placa comemorativ[ dedicat[ lui Martin
Culen, iar `n 13 noiembrie a avut loc
dezvelirea acesteia `n prezen\a
oUcialit[\ilor Ambasadei Republicii
Slovace ;i a Uniunii Democratice a
Slovacilor ;i Cehilor din Rom]nia. Martin
Culen a fost `ntemeietorul organiza\iei
Matica Slovenska, al Editurii din Martin,

al Asocia\iei Sf]ntul Vojtech ;i al Casei
Matica Slovenska.

Teolog ;i matematician
Portretul biograUc a celui care a fost

Martin Culen ne-a fost prezentat de
s[tm[reanul Paul Dancu, pre;edintele
organiza\iei locale a Uniunii Democratice
a Slovacilor ;i Cehilor din Rom]nia.

C[lug[rul iezuit, Martin Culen s-a
n[scut la 31 mai 1823 la Brodske (Slovacia)
`ntr-o familie de \[rani. ~n perioada 1830
- 1836 `nva\[ la :coala primar[ din
localitatea natal[, iar `ntre 1836 - 1840
urmeaz[ gimnaziul `n localitatea Skalica,
studii pe care ;i le continu[ la Trnava ;i
Bratislava, `n urm[torii trei ani. De altfel
la Trnava va urma ;i studiile de UlosoUe
`n 1943, iar `n 1848 `;i Unalizeaz[
preg[tirea teologic[ la Universitatea de
Teologie Catolic[ Pazmaneum de la Viena
(fondat[ `n 1623 de cardinalul Pasmany
Pater, arhiepiscop de Strigoniu). De
remarcat este c[ `n vremea anilor c]nd
studiaz[ teologia ;i-a ales ca disciplin[
secundar[ matematica, disciplin[ de care
s-a ata;at foarte mult. Este ini\iatorul ;i
fondatorul unei biblioteci slave la Viena ce
con\inea doar c[r\i `n limbile slave ;i `n
acela;i timp `ntemeiaz[ un cerc literar
slovac, frecventat de tinerii intelectuali

slovaci aVa\i la studii `n capitala
Imperiului.

~n 1848, Martin Culen particip[ la
Congresul slavilor de la Praga, la invita\ia
pre;edintelui Mi;c[rii Culturale S]rbe,
care era ;i codiUcatorul limbii literare s]rbe
motiv pentru care pe numele acestuia din
urm[ este emis un mandat de arestare. La
17 noiembrie 1851 este numit profesor de
matematic[ - Uzic[ la Gimnaziul din
Banska Bystrica, iar dup[ doi ani ob\ine
titlul de Doctor `n Matematic[ la
Universitatea din Viena cu caliUcativul
"Magna cum laude". ~n 1954 scrie la Viena
primul s[u manual de aritmetic[ pentru
clasele 1-2 de gimnaziu (liceu) intitulat<
"Lehrbuch der Arithmetik fur die I. und
II. Klasse des Untergymnasiumus".

Director al Liceului Catolic
Regal din Satu Mare

Iat[ c[ ajungem ;i la perioada ;ederii
lui pe meleaguri s[tm[rene. S-a `nt]mplat
`ntre anii 1859 - 1861 c]nd a fost numit
director la Liceul Catolic Regal din Satu
Mare (actualmente Colegiul Na\ional
"Mihai Eminescu") unde a sprijinit
introducerea limbii rom]ne `n ;coal[. Pe
parcursul celor trei ani, Martin Culen a
manifestat o intens[ preocupare pentru
dotarea cu c[r\i a bibliotecii ;colii ;i a avut

grij[ ca laboratoarele de ;tiin\ele naturii ;i
Uzic[ s[ dispun[ de suUcient material
didactic. Totodat[ a ridicat nivelul
educa\ional ;i l-a adaptat la cerin\ele
vremii, a `nUin\at cercul literar al ;colii ;i
a cercului de lectur[ (`n general). ~n 1861,
`nc[ pe vremea c]nd se aVa la Satu Mare,
Culen formuleaz[ "Memorandumul
Na\iunii Slovace" `n 15 puncte, completat
la 21 de puncte, la Martin care apoi a fost
`nm]nat `mp[ratului Franz Iosif. Unul
dintre punctele cele mai importante
formulate de Culen a fost cel prin care se

cerea introducerea limbii slovace `n
administra\ie, unde ace;tia sunt majoritari
;i a `nv[\[m]ntului `n limba slovac[. Prin
ordin imperial, `n 1862 este mutat `napoi
la Banska Bystrica, unde activeaz[ p]n[
`n 1867. ~n 1866 este autorul unui nou
manual intitulat ":tiin\a m[sur[rii ;i
aritmetic[ pentru clasele I, II ;i III de
gimnaziu, clase reale" ap[rut la Skalica.
Cele dou[ manuale de matematic[ scrise
de Culen au fost traduse ;i utilizate `n toate
;colile monarhiei, ap[r]nd `n mai multe
edi\ii.

Via\a `l supune la mai multe `ncerc[ri.
~n 1867 este mutat la Levoca, iar un an mai
t]rziu este `nvinuit de autorit[\i de tr[dare,
pentru formularea peti\iei mai sus
amintite.

Pleac[ la Klastor pod Znievom, devine
directorul Gimnaziului Regal Catolic,
p]n[ la desUin\area din 1874. ~n acest an
este invitat la Zagreb, la deschiderea festiv[
a Universit[\ii unde \ine o prelegere
emo\ionant[ despre importan\a p[str[rii
culturii na\ionale. Tot cu aceast[ ocazie
protesteaz[ `mpotriva `nchiderii
gimnaziilor `n limba slovac[. ~n cele din
urm[ este obligat s[ p[r[seasc[ catedra,
devenind preot paroh `n localitatea Cka
(Slovacia) unde se stinge din via\[ la 23
ianuarie 1894.

A consemnatMihaela Ghi\[

Un slovac `n slujba `nv[\[m]ntului s[tm[rean
Martin Culen, directorul Liceului Catolic Regal din Satu Mare
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Selena Larisa Marchi;,
Miss Boboc Grup :colar Economic

Miss Boboc Grup :colar
Economic “Gheorghe Drago;” a
fost desemnat[ `n acest an Selena
LarisaMarchi;. Este elev[ `n clasa
a IX-a C, la pro>l economic.

La `nceput nu a vrut s[ participe la
concurs dar p[rin\ii, colegii ;i prietenii
au convins-o. A avut mul\i sus\in[tori
;i multe emo\ii pe scen[, dar a reu;it
s[ treac[ peste ele. ~i place s[ `nve\e, iar
c]nd are timp iese cu prietenii. ~i place
limba rom]n[ ;i ca hobby-uri are
dansul, plimb[rile, cititul ;i sportul.

~i plac foarte mult c[\eii ;i se
caracterizeaz[ ca Uind o Ure emotiv[,
prietenoas[, comunicativ[, de
`ncredere. Se `n\elege foarte bine cu
p[rin\ii, care `i sunt ca ;i ni;te prieteni.
Cite;te c[r\i de aventuri, de ac\iune ;i
suspans ;i ascult[ muzic[ house.

Vrea s[ viziteze Spania, pentru c[
are cuno;tin\e despre limba acestei
\[ri. Joac[ volei la ;coal[, iar fotbalistul
ei preferat este Adrian Mutu. Vrea s[
devin[ avocat ;i model. Nu-i plac
persoanele egoiste ;i `ncrezute ;i ar
vrea c[ societatea s[ nu mai Ue a;a de
rea. Cei care vor s[ o cunoasc[, vor
aVa mai multe din interviul urm[tor.

- Spune-ne c]te ceva despre tine,
pentru `nceput.

- Sunt elev[ `n clasa a IX-a C, proUl
economic. Sunt o Ure emotiv[,
prietenoas[, comunicativ[, de
`ncredere ;i cu sim\ul umorului.

- Cine te-a convins s[ participi
la acest concurs de frumuse\e?

- Cei care m-au `ndrumat au fost
colegii, prietenii dar ;i p[rin\ii mei.

- Cum te-ai sim\it pe scen[?
- Am avut emo\ii mari, mai ales la

`nceput, iar c]nd am fost desemnat[
"Miss Boboc" nu mi-a venit s[ cred.

- Care au fost probele la care te-
ai descurcat cel mai bine?

- Trebuie s[ spun c[ la proba
surpriz[ am avut de citit corect de pe
o foaie, aceea mi s-a p[rut cea mai grea,
la proba la alegere am dansat country
;i mi-a pl[cut foarte mult. Cred c[ am
c];tigat concursul cu acest dans dar ;i
cu proba rochiilor de sear[.

- Ai avut mul\i sus\in[tori?
- Da, am avut mul\i sus\in[tori.

Vreau s[ mai adaug c[ celelalte
participante au fost de partea mea ;i nu
au p[rut invidioase.

- Ce reprezint[ acest succes
pentru tine?

- Sper s[ Ue un nou `nceput, vreau

s[ urmez mai t]rziu un curs de modele.
Am mai participat la acest curs `n
trecut, dar am renun\at din lips[ de
timp.

- Ce faci `n timpul liber?
- Nu prea am mult timp liber.

Dup[-amiaza sunt la ;coal[, dar mai ies
cu prietenii `n ora;, la plimbare, am
un anturaj foarte pl[cut, a;a c[ nici
p[rin\ii mei nu-;i fac griji. ~nv[\ mult,
`mi place limba rom]n[ ;i calitatea
serviciilor ;i produselor, iar materiile
care nu m[ prea pasioneaz[ sunt
contabilitatea ;i organizarea unit[\ii
economice.

- Ai c]teva hobby-uri?
- Ador s[ dansez, s[ m[ plimb,

citesc mult, fac sport ;i navighez pe
internet.

- Referitor la citit, ce anume
lecturezi?

- Depinde. Citesc romane de
aventuri, de ac\iune ;i suspans. O carte
care mi-a pl[cut foarte mult este "Pe
aripile v]ntului" scris[ de Margaret
Mitchell.

- Filme `\i place s[ vizionezi?
- Da. Prefer Ulmele horror dar ;i

comediile. Mi-a pl[cut s[ v[d Ulmul
horror "One missed call" ;i comedia
"Ga;ca nebun[".

- Dar muzica? Ce preferi?
- Ascult muzic[ house, R&B,

Michael Jackson, David DJ & Donny
;i Fly Project, ace;tia din urm[ Uind
prezen\i ;i la concursul de frumuse\e
al liceului nostru.

- Practici vreun sport?
- La orele de educa\ie facem volei,

`n rest m[ uit la televizor la fotbal ;i la
handbal. |in cu Steaua, iar fotbalistul
meu preferat este Adrian Mutu.

- Ai vreun animal preferat?
- ~mi plac foarte mult c[\eii. Am

avut ;i eu unul, dar a fost r[u ;i l-am
dus la \ar[. ~mi plac rasele Huskie,
Bishon ;i Ciao Ciao.

- Ce ur[;ti cel mai mult la o
persoan[?

- Ur[sc egoismul, minciuna ;i
orgoliul. Eu zic c[ `ntr-o societate
acestea ar trebui s[ Ue moderate, dac[
nu se poate s[ lipseasc[ cu des[v]r;ire.

- ~n ce rela\ie e;ti cu p[rin\ii?
- M[ `n\eleg excelent cu p[rin\ii

mei, m[ ajut[ `n tot ceea ce fac, pot
comunica orice cu ei, sunt ca ;i ni;te
prieteni pentru mine.

- Ce ai face cu o sum[ mare de
bani?

- ~n primul r]nd a; dona o parte
din bani caselor de copii, a; ajuta copiii

str[zii, mi-a; cump[ra o cas[ ;i mi-a;
deschide un salon de `nfrumuse\are.

- Iube;ti c[l[toriile?
- ~mi place s[ c[l[toresc.

Deocamdat[ am vizitat doar \ara
noastr[, am r[mas impresionat[ de
peisajele Mun\ilor Semenic.

- Unde ai vrea s[-\i petreci
vacan\a ideal[?

- Mi-a; dori s[ vizitez Spania. Am
;i o prieten[ acolo, vreau s[ v[d
Tenerife, Zaragoza, Madridul ;i
Barcelona. ~mi place foarte mult limba
;i cultura ibericilor.

- Cum arat[ o zi obi;nuit[
pentru tine?

- Diminea\a, dup[ ce m[ trezesc,
fac un pic de cur[\enie, pe urm[ merg
la ;coal[, spre sear[ `mi fac temele,
navighez pu\in pe internet, m[ pun la
somn ;i pe urm[ o iau de la cap[t.

- Care ar fi trei lucruri pe care
le-ai lua cu tine `n pustietate?

- Mi-a; lua o carte, s[ citesc c]nd
m[ plictisesc, haine ;i telefonul mobil.

- Ce planuri de viitor ai?
- ~mi doresc s[ urmez cursurile

Facult[\ii de Drept, s[ devin avocat ;i
poate o carier[ `n modeling.

A consemnat Daniel Chiorean



Muzeul Jude\ean Satu Mare de\ine o valoroas[ colec\ie apar\in]nd pictorului Aurel Popp. ~n anul 2000 s-a
deschis pentru vizitare Atelierul memorial Aurel Popp, unde sunt expuse lucr[ri de pictur[, sculptur[, graUc[,
art[ decorativ[, fotograUi, documente, obiecte personale ;i mobilier apar\in]nd acestuia. CULTUR~
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La 130 de ani de la na;terea
artistului Aurel Popp, anul `n care
ne aF[m a fost denumit “Anul
cultural Aurel Popp”.

Astfel, au fost organizate un ciclu de
manifest[ri, `ntre care expozi\ii
omagiale, dezvelirea unui bust, emiterea
unei medalii omagiale, lansarea primului
CD dedicat artistului, o tab[r[ de crea\ie,
editarea unui album, menite s[ atrag[
aten\ia publicului asupra operei ;i
personalit[\ii lui Aurel Popp.

Absolvent al Academiei
de Art[ din Budapesta
;i a celei din Paris

Despre marele artist s[tm[rean am
notat o serie de date biograUce.

S-a n[scut pe 30 august 1879 la
C[ua;, l]ng[ Carei. Tat[l, Samuil[, era
preot greco-catolic, dar moare t]n[r,
astfel c[ mama, Maria, s-a ocupat de
cre;terea celor 4 copii. Dup[ ;coala
primar[ f[cut[ `n satul natal, a frecventat
Liceul Piarist din Carei, unde i se
`ntrez[resc mugurii talentului s[u pentru
desen. ~n acea perioad[ s-a `mprietenit
cu poetul Ady Endre. ~n poUda faptului
c[ familia ar U dorit ca el s[ urmeze
preo\ia, se `nscrie la :coala superioar[ de
desen ;i caligraUe din Budapesta.
Momentul r[m]ne consemnat de el `n
"~nsemn[ri autobiograUce, 1955-1960"<
"...visurile mele fantastice! Ele mi-au dat
putere ;i elan s[ `nfrunt toate necazurile.
C]nd dup[ examenul de admitere am
fost primit ca student al Academiei din
Budapesta, mi s-a p[rut c[ mi s-au
deschis por\ile raiului!..." ~n 1903 s-a
`ntors la Satu Mare. ~ncorporat pentru
satisfacerea stagiului militar la Viena,
acolo particip[ la cursurile de desen ale
Academiei de Arte. ~n 1904 prime;te un
post de profesor de desen la Huedin, dar
un an mai t]rziu se re`ntoarce ca
desenator tehnic la Satu Mare, apoi
profesor la catedra de desen la Liceul
Regesc din Satu Mare.

Se c[s[tore;te `n 1907 cu
`nv[\[toarea Madszar Iren, cu care va
avea 3 copii. Din acel an `ncepe s[
participe la Salonul na\ional de la
Budapesta. ~n perioada 1911-1913
c[l[tore;te ca bursier al Ministerului la
Paris, unde urmeaz[ Academia Julien, ;i
se `nscrie ;i la cursul de sculptur[. La
Meisen cunoa;te tehnica fabric[rii
ceramice, fapt care `l va determina s[
deschid[ la Satu Mare o fabric[ de
ceramic[. ~n 1913 are o expozi\ie
personal[ la Satu Mare. Perioada `n care
e mobilizat pe front, 1914-1918, e cea
mai proliUc[ perioad[ artistic[,
concretizat[ `n sute de studii ;i schi\e de
front, ulterior `n lucr[ri de pictur[ ;i
sculptur[.

:i-a construit atelierul de pe
strada care-i poart[ numele
`n 1934

A organizat `n 1921 `mpreun[ cu
Emil Isac ;i Janos _orma expozi\ia
pictorilor rom]ni, maghiari ;i germani
din Transilvania, la Cluj. ~ntre 1923 ;i
1927 a fost directorul fabricii de ceramic[
Dac, societate pe ac\iuni deschis[
`mpreun[ cu un num[r de apropia\i ai
lui, apoi director la Societatea Hidraulic[
Eced din Carei. Pleac[ `n 1933-1934 la
Timi;oara ca profesor la :coala de belle
- arte. ~n lucrarea "100 de ani de
muzeograUe pe meleagurile s[tm[rene"
ap[rut[ `n 1990, autorii Bujor Dulg[u ;i
Gheorghe Lazin arat[< "Succesul deosebit
al expozi\iei din 1 ianuarie de la Satu
Mare `l `ndeamn[ pe Aurel Popp, `n
memoriul adresat la 8 ianuarie 1926
primarului municipiului s[ propun[
amenajarea unui muzeu etnograUc
aparte, alc[tuit din obiecte provenite din
cele 200 de sate ale jude\ului. Anexeaz[
;i un proiect de amenajare a acestui
muzeu, cuprinz]nd materiale referitoare
la teritoriul jude\ului, satele acestuia,

str[zile din mediul rural, oamenii, portul,
ocupa\iile, alimenta\ia, obiceiurile,
casele, cur\ile, gr[dinile, c]mpia,
p[durea, biserica, ;coala, cimitirul."

Atelierul de pe strada care ast[zi `i
poart[ numele ;i-l construie;te `n 1934.
Din 1936, an `n care ini\iaz[ `mpreun[
cu pictorul _orma Janos Congresul
arti;tilor plastici din Transilvania ;i
Banat, lucreaz[ la diferite proiecte,
precum Mausoleul Dr. Luko Bela, este
prezent `n expozi\ii la Cluj ;i Satu Mare,
`ncepe seria lucr[rilor istorice.

~ntre 1956 ;i 1959 face mai multe
c[l[torii de documentare, ;i cu toate c[
este b[tr]n ;i bolnav are o multitudine
de planuri ;i o dorin\[ mare de a lucra.

Autorit[\ile locale `l `ns[rcineaz[ `n
1958 cu amenajarea Muzeului raional ;i
or[;enesc. ~n observa\iile formulate pe
marginea acestui proiect, Aurel Popp
avea s[ men\ioneze< "~n muzeul nostru
va trebui subliniat c[ rom]nii din jude\
;i `ndeosebi locuitorii din zona Oa;ului
sunt descenden\ii celei mai vechi ;i
civilizate popula\ii autohtone de pe
teritoriul Rom]niei - dacii."

~n 1957 este onorat cu titlul de "Artist
emerit", dar nu are puterea s[ se bucure
de aceast[ distinc\ie. Moare `n 1960, la
v]rsta de 81 de ani.

Tab[ra de crea\ie
de la Bobald, una dintre
manifest[rile anului

Marele reprezentant al culturii

s[tm[rene, Aurel Popp, pictor, graUcian,
sculptor, profesor, autor de manuale, om
politic, organizator de ample ac\iuni
colective (sindicatul arti;tilor, expozi\ii),
;i vajnic ap[r[tor al truditorilor pe
t[r]mul artelor, este considerat de
organizatorii ciclului de manifest[ri un
model pentru genera\ia t]n[r[. Aceasta
se formeaz[ `n bunele ;i relele unei
societ[\i `n tranzi\ie, cu teribile tendin\e
de a arunca `n derizoriu valorile morale,
personale, dar mai ales culturale.

Tab[ra de crea\ie "Aurel Popp",
organizat[ `n vara aceasta de Muzeul
Jude\ean Satu Mare ;i Liceul de Art[
"Aurel Popp", la baza arheologic[ de la
Bobald, l]ng[ Carei, a avut ca ;i \eluri
s[direa `ncrederii `n sine, a curajului ;i
frumuse\ii visurilor, a speran\elor c[ cele
dorite sunt posibile. Tab[ra a fost
sus\inut[ Unanciar de Administra\ia
Fondului Cultural Na\ional printr-un
proiect c];tigat de Muzeul Jude\ean. Ea
a `ncurajat ;i sprijinit arti;ti aVa\i la
`nceput de carier[.

Totodat[ a dorit s[ Ue pus `n valoare
patrimoniul cultural s[tm[rean, prin
prezentarea crea\iei artistului `ntr-o
form[ electronic[ accesibil[ ;i prin
intermediul internetului - primul CD
dedicat lui Aurel Popp - unui num[r
mult mai mare de persoane interesate
de art[. Organizatorii ;i-au exprimat
dorin\a ca tab[ra s[ aib[ ;i o continuitate.

Munca elevilor din tab[r[, `n num[r
de 14, a fost `ncununat[ de o expozi\ie,
crea\iile micilor arti;ti put]nd U v[zute
la Atelierul memorial "Aurel Popp".

Muzeul Jude\ean Satu Mare de\ine o
valoroas[ colec\ie apar\in]nd acestei
personalit[\i reprezentative a artei
rom]ne;ti din prima jum[tate a secolului
al XX-lea. ~n anul 2000 s-a deschis pentru
vizitare Atelierul memorial Aurel Popp,
unde sunt expuse lucr[ri de pictur[,
sculptur[, graUc[, art[ decorativ[,
fotograUi, documente, obiecte personale
;i mobilier apar\in]nd acestuia.

Expozi\ie omagial[, organizat[
de Muzeul Jude\ean

Reamintim c[ pe data de 19
noiembrie Muzeul Jude\ean organizeaz[
o expozi\ie omagial[ `nchinat[ artistului,
precedat[ de un simpozion ;tiin\iUc la
Atelierul memorial "Aurel Popp". Merit[
de men\ionat faptul c[ pentru aceast[
expozi\ie va U tip[rit un catalog
coordonat de Felicia Grigorescu, ;efa
sec\iei de Art[ a Muzeului Jude\ean.
Publica\ia num[r[ 90 de pagini, din care
40 de text ;i 50 de imagini. Din cuprinsul
ei amintim< "cuv]ntul `nainte" al
primarului Iuliu Ilyes, un articol de
prezentare a expozi\iei "Aurel Popp - un
renascentist al culturii s[tm[rene `n
secolul XX", care e ;i titlul albumului,
articole ale criticilor de art[ Tiberiu
Alexa (Baia Mare), Negoi\[ L[ptoiu
(Cluj), sau Muradin Jeno (Cluj) despre
Aurel Popp `n presa maghiar[, catalogul
propriu-zis cu imagini, o cronologie a
evenimentelor din via\a artistului.

Cristina Bursuc

2009 - Anul cultural Aurel Popp
Reuters recomandă o excursie de 48

de ore în Bucure;ti, pentru amestecul rar
de idei occidentale, reprezentări estice ;i
megalomanie speciUcă regimului totalitar
reVectate `n arhitectura capitalei.

Coresponden\ii agen\iei de presă au
conceput un traseu care să reVecte
transformarea ora;ului, de la stadiul
unuia "dintre cele mai progresiste centre
urbane ale Europei, la începutul secolului
al 20-lea, la un labirint haotic de
bulevarde prăfuite ;i cartiere pitore;ti
care poartă cicatricele politicilor
comuniste brutale".

Ajun;i în Bucure;ti, într-o zi de vineri,
pe la ora 4.00, turi;tilor li se recomandă
să viziteze zona Lipscani, "o părticică
minusculă din fostul centru vechi al
Bucure;tiului", amintind că această parte
a ora;ului, cu strădu\e ;erpuitoare,
pietruite, a supravie\uit demolărilor lui
Ceau;escu din anii '80, când a fost rasă o
cincime din ora;. Reuters men\ionează că
zona este foarte frecventată de petrecăre\i
în weekend-uri, dar ;i că poartă semnele
neglijen\ei.

Turi;tii sunt îndemna\i să rămână în
Centrul Vechi pentru a cina la Caru cu
Bere ;i sunt aten\iona\i să nu rateze, pe
drum spre restaurant, Mănăstirea
Stavropoleos, ce reVectă stilul
brâncovenesc din arhitectura
românească - "un amestec bogat de
motive bizantine ;i baroce".

Pentru prima seară în Bucure;ti mai
sunt recomandate Curtea Veche, fostă
re;edin\ă a lui Vlad |epe;, dar ;i o
plimbare pe Calea Victoriei, până la
Cercul Militar Na\ional.

În cele două zile pline de sâmbătă ;i
duminică, turi;tii mai pot merge într-o
pia\ă tradi\ională, precum Pia\a Matache,
la o terasă cu mici ;i bere, într-o scară de
bloc vechi, ce "poate arăta ca un decor
dintr-un Ulm hollywoodian din anii '30",
la Muzeul |ăranului Român - "un
exemplu esen\ial de arhitectură
neoromânească" ;i la Casa Poporului, de
unde pot admira ora;ul, pe terasa
Muzeului Na\ional de Artă
Contemporană. Mai multe zone din
Capitală sunt recomandate pentru
plimbări, precum Bulevardul Magheru,
pentru blocurile de locuin\e ;i hotelurile
moderne, precum ;i zonele cu case vechi
;i vile de la Biserica Armenească ;i de-a
lungul Bulevardului Aviatorilor.

Senatorii au adoptat o ini\iativă
legislativă privind organizarea ;i
desfă;urarea activită\ii de turism în
România. Prin actul normativ între
structurile de primire turistică sunt
incluse casele tradi\ionale, ai căror
proprietari se ocupă direct de activitatea
turistică, fără a avea personal angajat.

La propunerea Comisiei economice,
sesizate pentru întocmirea raportului,
senatorii au adăugat la textul de lege
deUnirea casei tradi\ionale.

Astfel, casa tradi\ională este deUnită
ca Uind structura de primire turistică cu
func\iune de cazare, care are capacitate
de cazare de maximum 5 camere, este
chiar locuin\a cetă\eanului din zona
rurală respectivă ;i respectă stilul
arhitectural tradi\ional regional.

Conform actului normativ modiUcat
de senatori, proprietarul casei se ocupă
direct de activitatea turistică, fără a avea
personal angajat, ;i oferă turi;tilor
posibilitatea de a lua parte la activită\ile
agricole, gospodăre;ti, me;te;ugăre;ti ;i,
în general, la via\a tradi\ională de zi cu
zi, speciUcă zonei. În ini\iativa legislativă
amendată se mai arată că această
activitate are un caracter ocazional ;i
sezonier, în mod special pe timpul verii,
al sărbătorilor de iarnă ;i de Pa;te ;i al
altor sărbători speciUce.

Bucure;tiul, recomandat
pentru amestecul de
stiluri arhitecturale

Casele tradi\ionale,
incluse între structurile
de primire turistic[



Rom]nia lui Crin Antonescu este o Rom]nie de bun-sim\, a;a cum ;i-o doresc majoritatea
rom]nilor. O Rom]nie `n care Uecare dintre noi s[ poat[ spune, oriunde `n Europa, f[r[
complexe< Sunt rom]n! Sunt din Rom]nia!
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Pentru a doua oar[ `n ultimele
luni, Crin Antonescu a vizitat
jude\ul Satu Mare. Liderul liberal
nu mai are nevoie de nicio
prezentare, Eind unul dintre
candida\ii la pre;eden\ie cu ;anse
reale de a intra `n turul doi. Dup[
ce a devenit pre;edinte al PNL, `n
martie 2009 ;i apoi ;i-a anun\at
candidatura la preziden\iale, Crin
Antonescu a captat tot mai mult
aten\ia rom]nilor ;i `n special a
tinerilor, care au nevoie de un alt
fel de politician, de un alt fel de
pre;edinte. Un pre;edinte al
bunului-sim\.

Tocmai prin atitudinea sa "altfel"
dec]t a politicienilor cu care ne-am
obi;nuit c];tig[ Crin Antonescu. Sincer,
ne-am prea `mp[cat deja cu faptul c[
"to\i sunt la fel". Dup[ ce `l cuno;ti pe
Crin Antonescu ;i schimbi doar c]teva
cuvinte cu el, ai cele mai mari ;anse s[
`\i schimbi p[rerea. Nu, nu sunt to\i la
fel, nu sunt to\i o ap[ ;i un p[m]nt!

De la Crin Antonescu nu auzi
acelea;i promisiuni electorale cu care
ne-am obi;nuit `n ultimii 20 de ani, nu
auzi acela;i discurs politic obositor ;i de
cele mai multe ori f[r[ sens. Ce promite
candidatul PNL? O revolu\ie a bunului-
sim\.

La ce viseaz[ Crin Antonescu? La
ceea ce vis[m cei mai mul\i dintre noi<
o \ar[ f[r[ baroni locali ;i grupuri de
interese, o \ar[ `n care s[ nu ne Ue fric[,
`n care s[ ne pese de cel de l]ng[ noi ;i
s[ `l respect[m. O Rom]nie de care s[
Um m]ndri ;i s[ nu plec[m capul atunci
c]nd str[inii ne `ntreab[ dac[ suntem
rom]ni.

S]mb[ta trecut[, la Satu Mare, Crin
Antonescu s-a `nt]lnit cu reprezentan\ii
mediului de afaceri s[tm[rean, iar apoi
cu membrii, simpatizan\ii PNL ;i cu
cet[\eni. Programul s[u a fost scurt ;i
extrem de `nc[rcat. F[r[ a se eschiva
`ns[, chiar dac[ se gr[bea la aeroport
pentru a merge la Oradea, unde `l

a;teptau al\i oameni, al\i simpatizan\i,
Crin Antonescu ne-a acordat un
interviu, `n exclusivitate. Iat[ care sunt
r[spunsurile candidatului PNL la
`ntreb[rile noastre `n leg[tur[ cu
viziunea sa, `n leg[tur[ cu aUrma\ii ;i
probleme ale s[tm[renilor.

- ~n discursurile dumneavoastr[,
`n ceea ce scrie\i pe blogul
dumneavoastr[ vorbi\i despre
Rom]nia de azi, despre Rom]nia
rom]nilor. Cum este Rom]nia lui
Crin Antonescu?

- Rom]nia lui Crin Antonescu este
o Rom]nie de bun-sim\, a;a cum ;i-o
doresc majoritatea rom]nilor. Este o
Rom]nie diferit[ de Rom]nia oUcial[
cu care ne-am obi;nuit. O Rom]nie `n
care oamenii au bun-sim\ ;i competen\[,
au ru;ine atunci c]nd e cazul ;i o
Rom]nie `n care tuturor ne pas[ de
cel[lalt. O \ar[ cu oameni solidari, chiar
dac[ admitem regulile competi\iei, o
Rom]nie `n care Uecare dintre noi s[
poat[ spune, oriunde `n Europa, f[r[
complexe< Sunt rom]n! Sunt din
Rom]nia!

- Au fost s[tm[reni care au postat
pe site-ul cotidianului Informa\ia
Zilei comentarii `n care spuneau c[
ave\i atuurile unui pre;edinte de stat,
dar nu sunte\i destul de “abraziv”
pentru situa\ia actual[ a Rom]niei.
Cum comenta\i?

- Le mul\umesc `n primul r]nd
pentru aprecieri, le mul\umesc c[ m-au
b[gat `n seam[ ;i le spun c[, dup[
p[rerea mea, Rom]nia are nevoie de o
perioad[ `n care s[ ne putem aduna
energiile, nu s[ escalad[m conVicte.
Rom]nia are nevoie de un pre;edinte
care s[ Ue capabil s[ `i `mpace pe oameni,
s[-i conduc[ `ntr-o direc\ie bun[, nu s[
ascut[ conVictele dintre ei. De asemenea,
`i asigur c[ am toate calit[\ile polemicii,
am chiar ;i un temperament destul de
r[zboinic, dar ceea ce e necesar pentru
noi, cel pu\in `n perioada urm[toare e
capacitatea de a `mp[ca.

- ~n 1996, 65% dintre s[tm[reni
l-au votat pe Emil Constantinescu.
Dumneavoastr[ la ce procent v[
a;tepta\i `n Satu Mare?

- La 65%.

- Cum v[ explica\i faptul c[ `n
Bucure;ti sunte\i favorit `n fa\a lui
Traian B[sescu?

- Prin aceea c[ electoratul
Bucure;tean este cel mai informat, cel
mai preocupat de politic[, cel mai pu\in
dispus s[ `nghit[ pove;tile populiste ale
lui Traian B[sescu. Traian B[sescu a
c];tigat pre;eden\ia Rom]niei datorit[
Bucure;tiului, a ora;elor mari din
Rom]nia ;i a zonei de vest din \ar[. Cu
Bucure;tiul, cu ora;ele mari ;i cu zona
de vest a Rom]niei doresc s[ c];tig ;i eu
aceast[ competi\ie. ~n fond, vorbim
despre acelea;i valori. Traian B[sescu a
avut un mandat ;i nu a reu;it s[ fac[ mai
nimic din lucrurile pe care le-a promis.
Eu cer un mandat pentru a `ndeplini
acelea;i angajamente. :i le voi `ndeplini.

- Satu Mare se num[r[ printre
ora;ele datorit[ c[rora spera\i s[
c];tiga\i alegerile?

- Da, Satu Mare se num[r[ printre
aceste ora;e. Nu `nt]mpl[tor sunt pentru
a treia sau a patra oar[ `n Satu Mare. De
asemenea, la Timi;oara mi-am `nceput
mandatul ca pre;edinte al PNL ;i
campania electoral[ `n 23 octombrie.
Am a;tept[ri de la to\i rom]nii, dar cred
c[ `n special aceast[ zon[ a Transilvaniei,
zona de vest a \[rii, zona cea mai
dinamic[, cea mai receptiv[ la valorile
liberale, la valori democratice, europene,
cea mai dornic[ de o economie cu
adev[rat de pia\[ ;i dinamic[ este cea `n
care mesajul meu va prinde r[d[cini ;i
va U urmat.

- Fiecare regiune are problemele
ei speciEce. De exemplu, pentru
s[tm[reni este important drumul
expres Nyregyhaza-Baia Mare. Ce
;ti\i despre acest proiect?

- :tiu c[ e un proiect care fusese
finan\at ;i urma s[ Ue demarat. :tiu c[
e un proiect abandonat, printre altele, de
c[tre guvernul Boc. :tiu c[ domnul
ministru Berceanu are alte priorit[\i ;i
ceea am spus ;i `n cadrul mitingului
electoral de la Teatrul de Nord, f[c]nd
referire chiar la acest exemplu, pe viitor
noi trebuie s[ a;ez[m ;i `n legisla\ie ;i `n

alc[tuirea bugetului, principii conform
c[rora nu ni;te oameni de partid de la
Bucure;ti s[ hot[rasc[ ce fac cu banii
oamenilor. Cu alte cuvinte, s[ avem o
descentralizare real[, pentru c[ dac[ am
U avut a;a ceva, am U putut s[ vedem
foarte multe proiecte demarate, printre
care ;i drumul expres Nyregyhaza-Baia
Mare.

- Mul\i tineri nu sunt interesa\i de
politic[, de cine va ocupa fotoliul de
pre;edinte al \[rii sau cel de premier.
Care este mesajul dumneavoastr[
c[tre ace;ti tineri?

- ~i salut cu drag pe tinerii s[tm[reni
;i `i `ndemn ca `n 22 noiembrie ;i `n 6
decembrie s[-;i rup[ o or[ din timpul lor
pentru c[ e vorba de cel pu\in cinci ani
din viitorul lor.

- ~n `ncheiere, ce mesaj dori\i s[
le transmite\i s[tm[renilor?

- Jude\ul Satu Mare este un loc foarte
cald, foarte primitor, un loc `n care m-
am sim\it `ntotdeauna bine ;i voi reveni
cu foarte mare pl[cere ;i cu mare respect
;i atunci c]nd voi U pre;edinte al
Rom]niei.

Laura Micovschi

Crin Antonescu<
“Voi reveni
cu drag
la Satu Mare
;i c]nd voi fi
pre;edinte”
“Am a;tept[ri de la to\i rom]nii, dar cred c[ `n
special aceast[ zon[ a Transilvaniei, zona de vest
a \[rii este zona cea mai dinamic[, cea mai
receptiv[ la valorile liberale”
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Se spune c[ acei copii care sunt
singuri la p[rin\i sunt pu\in
r[sf[\a\i, chiar egoi;ti uneori.
Acest lucru nu este valabil ;i
pentru Mircea Pal, consilier
jude\ean ;i pre;edintele
Organiza\iei Jude\ene de Tineret
a PNL.

Mircea Pal este cel care ne-a
povestit `n acest num[r al ziarului
amintirile sale din copil[rie. A;a am
aVat c[, mereu i-a pl[cut s[ Ue
`nconjurat de prieteni, de colegi. Pe
l]ng[ `nv[\[tur[ - ;i aici trebuie s[
amintim c[ a fost ;ef de promo\ie la
facultate, Mircea a fost mereu implicat
`n organizarea de activit[\i cu ;i pentru
tineri. Chiar ;i azi, `n calitate de
pre;edinte al TNL Satu Mare, Mircea
e mereu `n mijlocul lor. Interlocutorul
nostru din aceast[ s[pt[m]n[ ne-a mai
spus c[ marea pl[cere a copil[riei sale
au fost drume\iile, pl[cere n[scut[ din
dragostea pentru geograUe. Ca ;i copil,
Mircea Pal spune despre el c[ a fost
mereu lini;tit, chiar timid uneori ;i nu
prea vorb[re\.

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

- M-am n[scut `n 2 martie 1979, `n
localitatea Vama, de l]ng[ Negre;ti
Oa;. ~n |ara Oa;ului am ;i crescut, am
copil[rit `n Vama ;i `n zonele din
preajma acestei localit[\i, pentru c[ am
fost un copil `mp[timit de excursii, de
drume\ii.

- Ai fra\i sau surori?
- Nu, din p[cate spun eu, sunt

singur la p[rin\i. Acest lucru m-a f[cut
s[ `mi fac mul\i prieteni, `n special
printre vecini, printre colegii de ;coal[
;i de liceu, s[ caut mereu s[ am pe
cineva cu care s[ m[ joc ;i cu care s[
povestesc. Am fost mereu un formator
de grupuri, s[ zic a;a. Mereu am ;tiut
s[ adun c]t mai mult[ lume `n jurul
meu, c]t mai mul\i copii.

- Fiind unic copil, ai fost
r[sf[\atul familiei?

- Nu a; putea spune. Cred c[
p[rin\ii mei au intuit faptul c[ s-ar
putea s[ mi se urce la cap ;i m-au cam
\inut din scurt. M-au `ndrumat mereu
spre carte, spre ;coal[. Eu, la fel ca to\i
copiii, mai aveam sc[p[rile mele, dar
`n general am fost un copil cuminte,
lini;tit. M-au r[sf[\at `n schimb
bunicii. At]t bunicii din partea mamei,
c]t ;i ai tat[lui sunt ;i ei tot din Vama,
a;a c[ am crescut cu ei.

- Cum te-ai caracteriza
ca ;i copil?

- Nu pot s[ zic c[ am ie;it foarte
mult din limitele normalului. Am f[cut
destule n[zb]tii, `ns[ `n general eram
lini;tit, t[cut, chiar timid. De multe ori
treceam peste voia p[rin\ilor, ca un
copil rebel. De exemplu `mi amintesc
o `nt]mplare legat[ de pasiunea mea
pentru drume\ii. Pe parcursul copil[-
riei mele am cutreierat toat[ |ara
Oa;ului, mai ales `mprejurimile locali-
t[\ii Vama, ca un adev[rat cerceta;.
Spre sf]r;itul clasei a VIII-a, `mpreun[
cu ni;te prieteni, m-am luat `ntr-o zi
;i am plecat `ntr-o astfel de drume\ie.
Am tot umblat noi, p]n[ ce m-am
pierdut ;i m-am trezit singur. Nu am
intrat `n panic[ ;i am urmat cursul
r]ului. Am ajuns a;a p]n[ aproape de
Baia Mare, `n localitatea Nistru. Am

luat autobusul ;i am plecat acas[. Eram
obi;nuit cu autobusul, av]nd rudenii
la Baia Mare, ba chiar `i cuno;team pe
aproape to\i ;oferii. Am mers chiar pe
gratis acas[, c[ nu aveam niciun leu `n
buzunar. Bine`n\eles c[ am ajuns spre
sear[, iar p[rin\ii mei m[ a;teptau
`ngrijora\i. Nu m-au pedepsit, mi-au
\inut doar o "predic[" ;i m-au pus s[
promit c[ nu voi mai face a;a ceva.
Dar, evident c[ am repetat povestea.

- ~n Vama ai f[cut ;coala
general[?

- Da, primele opt clase le-am f[cut
`n Vama, la ;coala general[ din
localitate. Am urmat apoi cursurile
Liceului "Ioni\[ G. Andron" din
Negre;ti Oa;, iar facultatea am f[cut-
o `n Baia Mare, la Universitatea de
Nord, Facultatea de :tiin\e Economice.

- Care erau materiile tale
preferate la ;coal[?

- Am avut `nclina\ii mari spre
matematic[ ;i spre geograUe. Eram
extrem de pasionat de geograUa
politic[ a lumii ;i de geograUa
Rom]niei, pe care o ;tiam pe de rost,
la perfec\ie. De fapt, geograUa a fost
motivul pentru care mi-am schimbat
op\iunea `n ceea ce prive;te facultatea.
P[rin\ii mei m-au `ndrumat spre un
proUl tehnic ;i chiar m-am preg[tit doi
ani pentru a da admitere la inginerie.
~n ultimul moment `ns[, cu o lun[
`nainte, mi-am schimbat op\iunea,
peste voia lor, v[z]nd c[ la :tiin\e
Economice se d[ admitere din

matematic[, dar `n special din
geograUe.

- Cum ar[ta o zi din via\a
ta de copil?

- Diminea\a mergeam la ;coal[.
Apoi, dup[-masa, dup[ ce `mi f[ceam
temele, mergeam la joac[. Cel mai mult
`mi pl[ceau sporturile cu mingea, `n
special fotbalul ;i handbalul. ~n ;coala
general[ am organizat un campionat
de handbal al ;colii. Unde auzeam c[
se bate o minge, acolo eram ;i eu
prezent. Terenul de fotbal era ;i foarte
aproape de unde locuiesc eu, a;a c[
mai tot timpul eram pe terenul de
fotbal. Oamenii din Vama erau cei mai
mul\i ocupa\i cu gospod[riile, cu
muncile agricole, cu animalele. Eu
eram oarecum sup[rat pentru c[ la noi
`n familie nu exista a;a ceva. A;a c[
evadam la vecini, `i ajutam pe ei. Vara,
p]n[ noaptea t]rziu mergeam la r]uri,
f[ceam baie.

- ~\i aminte;ti cel mai
frumos cadou pe care
l-ai primit `n copil[rie?

- Am primit foarte multe cadouri.
Aveam tot felul de juc[rii, pe care le-
am "aranjat", ca un mare "mecanic" ce
eram. ~ns[, cel mai tare m-am bucurat
c]nd bunica mi-a cump[rat, din Baia
Mare, o biciclet[. |in minte c[ eram
clasa I, era de fapt chiar de ziua mea
de na;tere.

- Mai p[strezi vreo juc[rie?
- Da, mai am o ma;inu\[ de

pompieri. Pe aceea am primit-o prin
clasa a III-a sau a IV-a, de Mo; Nicolae.
~n acel an, am stat la p]nd[, s[ `l prind
pe Mo;ul. Auzisem eu c[ nu ar exista,
a;a c[ m-am decis s[ aVu adev[rul. Am
stat la p]nd[, iar c]nd am v[zut c[ se
apropie, am fugit spre geam. I-am
strigat s[ se opreasc[, s[ `l prind, dar
dus a fost. A;a c[ am continuat s[ cred
c[ Mo; Nicolae exist[.

- Poveste;te-ne o pozn[
pe care ai f[cut-o.

- Da, `mi amintesc o `nt]mplare, nu
tocmai hazlie, mai mult ne-am speriat
dec]t ne-am distrat. Eram la liceu deja,
`n clasa a X-a, `n tab[r[ la Sulina.
~mpreun[ cu un coleg foarte bun, m-
am `mprietenit cu pescarii. Ne-a
`nv[\at pescuitul tradi\ional, ne-a
ar[tat `mprejurimile. Am observat noi
c[ el lucreaz[ cu ;erpi. ~i m]nuia, le
scotea veninul ;i deveneau inofensivi.
Ne-a ar[tat ;i nou[ cum s[ umbl[m cu
ei. A;a c[ ce ne-am g]ndit noi? S[ le
arat[m ;i colegilor din tab[r[ ce
ne`nfrica\i ;i pricepu\i suntem noi cu
;erpii. Am speriat pe cine era de
speriat, am impresionat lumea pe
acolo, dar la un moment dat am sc[pat
;arpele din m]n[ ;i l-am pierdut, `n
incinta taberei, la noi `n camer[ de fapt.
Nu am spus nim[nui, doar noi doi
;tiam c[ exist[ ;anse s[ dormim cu un
;arpe `n camer[. V[ da\i seama cum
am dormit `n noaptea aceea! A doua
zi, c]nd am v[zut c[ nu g[sim ;arpele,
am anun\at profesorul `nso\itor ;i
conducerea taberei. Au fost r[scolite
toate camerele, discoteca. Nu a mai

ap[rut ;arpele, iar noi mai aveam de
stat `nc[ vreo s[pt[m]n[.

- ~n liceu ai stat `n internat
sau ai f[cut naveta?

- Am f[cut naveta. Via\a de liceu nu
a fost cu mult mai diferit[ dec]t cea din
general[. Normal, a fost frumos. M-am
implicat `n organizarea de baluri,
chefuri, excursii, plec[ri cu prietenii.

- |i-a pl[cut mai mult la
facultate dec]t la liceu?

- Da, pot s[ spun c[ `n perioada
studen\iei m-am format ca om, mi-am
format o viziune, am tr[it ;coala vie\ii.
Am locuit `n c[min mixt. Din anul II
am fost ;ef de c[min. M-am implicat
mult `n via\a studen\easc[, tot din anul
II am fost pre;edintele Ligii
Studen\ilor, apoi reprezentantul
studen\ilor `n Senatul Universit[\ii, iar
`n ultimul an de facultate am f[cut
parte din Consiliul Na\ional al
Studen\ilor. Am `ncercat s[ g[sesc un
echilibru, s[ `mbin activit[\ile
extra;colare cu `nv[\[tura. :i zic c[ am
reu;it, pentru c[ am terminat ;ef de
promo\ie. ~n facultate am `nv[\at ce
`nseamn[ economia, cum
func\ioneaz[. Tot `n facultate am
devenit liberal. De fapt, chiar dup[
absolvirea facult[\ii, `n 2001 m-am
`nscris `n PNL. L-am avut ca exemplu
pe Cristian Anghel, primarul
municipiului Baia Mare, care m-a
ajutat foarte mult `n activit[\ile cu
studen\ii, el Uind de fapt profesor la
Universitatea de Nord `nainte de a
deveni primar. Acum, ca pre;edinte al
Organiza\iei Jude\ene de Tineret a
PNL `mi continuu activit[\ile cu
tinerii.

- Pasiunea pentru c[l[torii
\i-a r[mas ;i `n ziua de azi?

- Da, `n limita `n care `mi permite
timpul. Nu exist[ an `n care s[ nu plec
cel pu\in `ntr-o c[l[torie.

- Care a fost locul vizitat
care \i-a pl[cut cel mai mult?

- Anul trecut am fost `n sudul
Italiei, la Monte Carlo, p]n[ la
Marsillia. Mi-a pl[cut peisajul, dar ;i
stilul de via\[ de acolo. Dar, dac[ ar U
s[ locuiesc altundeva `n afar[ de
Rom]nia, a; alege Amsterdamul. Este
un loc extrem de lini;tit, cu oameni
calmi.

- Vorbe;te-ne pu\in
despre familia ta.

- Sunt c[s[torit din 2004. Pe so\ia
mea, Rodica, o cuno;team `nc[ din
liceu, dar abia prin 2003, c]nd am
terminat facultatea s-a `nUripat ceva
`ntre noi. Avem un b[ie\el, Casian, care
s-a n[scut `n data de 6 mai, `n acest an.
B[ie\elul meu `mi seam[n[, chiar
acum, c[ut]nd pozele mele din
copil[rie pentru acest interviu, am
ajuns la concluzia c[ e o copie a mea
la indigo. E un copil lini;tit, cum de
altfel am fost ;i eu.

- Ce i-ai sf[tui pe tinerii
s[tm[reni?

- Le-a; spune c[ cea mai
important[ e perseveren\a, `n orice fac.
S[ se lupte pentru ceea ce `;i propun,
s[ nu se dea b[tu\i niciodat[ ;i s[ Ue
serio;i, pentru c[ at]ta timp c]t la;i loc
de "Bun[ ziua" e;ti bine primit oriunde
;i ai ;anse s[ reu;e;ti.

A consemnat Laura Micovschi

Mircea Pal< “Am ;tiut aduna
`n jurul meu grupuri de oameni”



Profesorul care i-a preg[tit pe concuren\i, Szucs Jozsef< “Ace;ti tineri dovedesc din nou c[ ora;ul Carei r[m]ne un
punct de referin\[ pe harta muzicii u;oare. Scorul a fost destul de str]ns, mai ales pentru locurile trei, patru ;i cinci.”MUZIC~
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Careiul ;i-a desemnat cele
mai bune voci ale anului 2009

Recent, Careiul ;i-a desemnat
cele mai bune voci ale anului
2009. 20 de copii ;i tineri s-au
luptat pentru acest titlu `n cadrul
celei de a treia edi\ie aFestivalului
Star Select, organizat de c[tre
CentrulCultural alMunicipiului
Carei. Concursul a avut loc pe
dou[ categorii< clasele IV-VIII ;i
clasele IX-XII. ~n urma >nalei,
trofeul “Vocea anului 2009” i-a
revenit Anitei Nagi (clasele IV-
VIII) ;i Bianc[i One\ (clasele IX-
XIII).

Juriul a fost format din Bogdan
Georgescu - director adjunct al
Direc\iei de cultur[ a municipiului
Carei, Enyedi Zsolt - instrumentist,
compozitor, Zsolt Chereste;iu -
instrumentist, fost membru al
forma\iei Castelanii, Puiu B[rnu\iu -
instrumentist, compozitor, ;i Mihai
Goth - muzician, instrumentist.
Deciziile nu au fost u;oare, pentru c[
to\i concuren\ii care s-au clasat `n
Unal[ s-au dovedit a U extrem de
talenta\i ;i de bine preg[ti\i. Am aVat
acest lucru chiar de la profesorul care
i-a preg[tit pe concuren\i, Szucs Jozsef.
"Ace;ti tineri dovedesc din nou c[
ora;ul Carei r[m]ne un punct de
referin\[ pe harta muzicii u;oare.
Scorul a fost destul de str]ns, mai ales
pentru locurile trei, patru ;i cinci.
Doresc neap[rat s[ continuu s[ lucrez
cu cei care s-au clasat pe podium,

pentru c[ sunt talenta\i, muncitori ;i
nu doresc ca vocile lor s[ se piard[", ne-
a spus Szucs Jozsef, referent `n cadrul
Centrului Cultural al Municipiului
Carei.

Pe urm[toarele locuri clasamentul
a fost urm[torul< clasele IV-VIII - locul
II, Denisa B]c, locul III Ludescher
Noemi, locul IV Vitez Julia, iar locul
V Osvath Kathryn> clasele IX-XII -
locul II Boda Bianka, locul III Muller
Ingrid, locul IV Takacs Daniel, iar locul
V Csobot Adel.

Primilor clasa\i li s-a oferit opor-
tunitatea de a continua ca ;i soli;ti la
Casa de Cultur[, al[turi de cei 100 de
tineri care frecventeaz[ cercul de
muzic[ u;oar[ al institu\iei. Oricum,
mul\i dintre premian\i frecventeaz[ de
mul\i ani aceste cursuri, sub `n-
drumarea lui Szucs Jozsef.

Le-am f[cut ;i noi o vizit[, pentru
a aVa c]te ceva despre ei, despre
planurile lor de viitor ;i despre cum li
s-a p[rut competi\ia.

Bianca One\ s-a apucat
de muzic[ `n urm[ cu 8 ani

Bianca One\, c];tig[toarea
trofeului "Vocea anului 2009" la
categoria IX-XII este elev[ `n clasa a X-
a, la Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu" din
Carei. Nici nu `;i aminte;te c]nd ;i
cum ;i-a descoperit pasiunea pentru
muzic[. Ne-a spus c[ i-a pl[cut s[ c]nte
dintotdeauna. S-a prezentat la
preselec\ia pentru Festivalul Star Select

cu piesele Foolish Game (Jewel) ;i _e
One (Shakira). A impresionat pl[cut
juriul ;i s-a caliUcat `n Unal[, unde a
interpretat o pies[ a Paulei Seling,
Clopot alb. A fost ;i aici la `n[l\ime,
ob\in]nd premiul I.

Bianca s-a apucat serios de muzic[
`n urm[ cu opt ani. A `nceput la Clubul
Elevilor, sub `ndrumarea profesoarei
Mariana Vulcan, iar acum face canto
clasic la :coala de Art[ din Satu Mare,
cu profesoara Teodora Vastag.
Festivalul Star Select i s-a p[rut o
experien\[ frumoas[, pl[cut[, iar
competi\ia destul de str]ns[. Nu e
primul concurs de muzic[ la care
particip[ ;i de unde se `ntoarce cu un
premiu important. Bianca s-a clasat pe
locul I la Floare de Lotus, pe locul II la
Steaua S[tmarului, tot locul II la
Castelanii ;i men\iuni la Ursule\ul de
Aur ;i la Muzica Inimii Mele.

Nu v-am spus despre Bianca faptul
c[ nu doar c]nt[, ci ;i compune. Pentru
viitorul s[u `n ceea ce prive;te cariera
muzical[, Bianca are planuri mari.
Dore;te s[ `;i continue cariera solo, s[
scoat[ un CD ;i s[ urmeze
Conservatorul din Cluj-Napoca.

Anita Nagy, o fat[ de 13 ani
foarte muncitoare

Anita Nagy a fost laureat[ cu
trofeul "Vocea anului 2009" la
categoria sa de v]rst[, clasele IV-VIII.
Anita a interpretat `n Unal[ o pies[ a
c]nt[re\ei maghiare Cserhati Zsuzsa.

A ales aceast[ pies[ pentru c[ `i place
interpreta, pentru c[ o ascult[ chiar ;i
`n timpul liber. Despre Anita,
profesorul Szucs Jozsef, care o
preg[te;te de mul\i ani, ne-a vorbit
foarte frumos. "Anita c]nt[ extrem de
bine pentru cei 13 ani pe care `i are. E
;i foarte muncitoare ;i ambi\ioas[, ceea
ce conteaz[ foarte mult. Iar atunci c]nd
munce;ti, rezultatele se v[d".

Anita a mai ob\inut ;i ea premii la
concursuri de muzic[. Anul trecut a
fost locul trei la Festivalul Star Select
;i a participat ;i la Steaua S[tmarului.
Festivalul Star Select din acest an i s-a
p[rut unul greu, pentru c[ to\i
concuren\ii au fost talenta\i ;i au fost
la `n[l\ime. Anita ne-a spus `ns[ c[ s-
a preg[tit mult ;i a fost extrem de
fericit[ c]nd a aVat c[ s-a clasat pe locul
I. Chiar dac[ abia a terminat cu acest
concurs, Anita este `n focul preg[tirilor
pentru altul. ~n 21 noiembrie va
participa la Muzica Inimii Mele, la Satu
Mare.

Denisa B`c se preg[te;te deja
pentru un nou concurs

Tot la categoria IV-VIII, pe locul II
s-a clasat Denisa B`c, elev[ `n clasa a
VII-a la :coala cu clasele I-VIII "Vasile
Lucaciu" din Carei. :i Denisa a `nceput
s[ c]nte `nc[ de mic[. Prima dat[ a
`ncercat chitara, `ns[ nu a mers, a;a c[
a trecut la voce. A f[cut parte ;i dintr-
o forma\ie, Sweets, dar acum a ales
cariera solo. La Star Select a concurat

cu _is Love, piesa b[ie\ilor de la
Maroon 5. Denisa despre Star Select<
"Mi s-a p[rut ;i mie un concurs foarte
str]ns. Juriul a fost impresionat de to\i
concuren\ii. Cred c[ le-a fost greu s[
decid[ clasamentul. Noi, concuren\ii,
ne-am `mprietenit `nc[ de la
preselec\ie. M-am preg[tit destul de
mult pentru acest concurs, dar nu mi-
am dorit neap[rat s[ c];tig. Pentru
mine tot ce conteaz[ e muzica, faptul
c[ sunt pe scen[ ;i pot c]nta ".

Denisa a mai participat ;i la edi\ia
de anul trecut a Star Select, la Steaua
S[tmarului, iar acum se preg[te;te
pentru un alt concurs, care va avea loc
la Pite;ti, `n decembrie.

Bianka Boda, solist[
`n forma\ia “Free Fall”

Pe Bianka Boda, c];tig[toarea
premiului II la clasele IX-XII nu am
g[sit-o la Centrul Cultural al
Municipiului Carei, `ns[ ne-a spus
c]teva cuvinte despre ea Szucs Jozsef.
Bianka are 18, iar muzica `i ocup[ mai
tot timpul.

De patru ani este elev[ a cercului
de muzic[ de la Centrul Cultural. Este
solist[ `n forma\ia "Free Fall", forma\ie
cu care a participat la numeroase
concursuri, de unde s-a `ntors cu
premii `nsemnate - locul I la Steaua
S[tmarului. La Star Select a participat
cu piesa Stop, a lui Sam Brown.

Laura Micovschi



PuriUcarea, adic[ tocmai postul, `nseamn[ cur[\ire, dezlipire, renun\are, deci desp[r\ire ;i lep[dare de tot
ceea ce ne s[r[ce;te ;i ne `mpotmole;te `n mediocritatea neputin\ei de a privi `ncrez[tori spre o nou[ via\[
tr[it[ `n Isus Cristos. RELIGIE
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Iat[-ne ajun;i `n cea de-a treia
duminic[ a lui Brumar ;i `n prima
zi din Postul Cr[ciunului! Postul
Na;terii Domnului sau al
Cr[ciunului, av]nd o durat[ de
;ase s[pt[m]ni, a fost r]nduit de
Biseric[ pentru a preg[ti pe
credincio;i pentru marea
s[rb[toare a Na;terii lui Hristos.
El aminte;te de patriarhii ;i
drep\ii Vechiului Testament, care
au petrecut timp `ndelungat `n
post ;i rug[ciune, `n a;teptarea
venirii lui Mesia.

Cele dint]i men\iuni despre
practicarea acestui post provin din
secolele IV-V, de la Fericitul Augustin ;i
episcopul Leon cel Mare al Romei. La
`nceput, cre;tinii nu posteau to\i `n
acela;i fel ;i acela;i num[r de zile. Unii
posteau ;apte zile, al\ii ;ase s[pt[m]ni.
Sinodul local din Constantinopol din
1166 d.Hr. a uniformizat durata acestui
post, hot[r]nd ca to\i cre;tinii s[
posteasc[ 40 de zile, cu `ncepere de la 15
noiembrie. Prin lungimea ;i durata lui,
acest post ne aminte;te de postul de 40
de zile al lui Moise de pe Muntele Sinai,
c]nd proorocul a;tepta s[ primeasc[
cuvintele lui Dumnezeu scrise pe
lespezile de piatr[. Ultima zi a Postului
Na;terii Domnului (24 decembrie),
numit[ ajunul Cr[ciunului, este zi de
post mai aspru dec]t celelalte zile< se
ajuneaz[ p]n[ dup[-amiaza, c]nd se
obi;nuie;te s[ se m[n]nce, `n unele p[r\i,
gr]u Uert amestecat cu fructe ;i miere, `n
amintirea postului lui Daniel ;i a celor
trei tineri din Babilon. ~n alte zone, se
ajuneaz[ `n aceast[ zi p]n[ la r[s[ritul
luceaf[rului de sear[, care ne aduce
aminte de steaua ce a vestit magilor
Na;terea Domnului. Al[turi de faptele
bune, de rug[ciune, de smerenie, postul
este un mijloc pentru dob]ndirea
virtu\ilor. Acum la intrarea `n acest
binecuv]ntat post primi\i cuv]ntul de
`nv[\[tur[ al p[rin\ilor no;tri s[tm[reni.

Ce este postul, ne spune pr.
Dumitru Roman - protopop
greco-catolic

"~ncepem postul Cr[ciunului - un
timp `n care biserica ne invit[ s[
medit[m ;i s[ ne preg[tim pentru
`mplinirea f[g[duin\ei f[cute de
Dumnezeu oamenilor. Este vorba de
promisiunea care str[bate `ntreaga
istorie a Vechiului Testament ;i care se
`mpline;te prin venirea M]ntuitorului.
Dumnezeu se face astfel prezent `n istoria
omenirii, trimi\]ndu-l pe Fiul s[u, la
`mplinirea timpurilor, pentru a salva
omenirea dec[zut[.

Care este adev[ratul spirit ce ar
trebui s[ caracterizeze preg[tirea noastr[
pentru venirea Domnului? Acest timp
numit ;i Advent, care `nseamn[ "venire",
nu este un timp de triste\e, ci un timp de
profund[ dorin\[ a venirii
M]ntuitorului, un timp de preg[tire
suVeteasc[, prin care s[ ne deschidem
suVetele fa\[ de harurile pe care le aduce
lumii evenimentul sacru al lui Cristos. E
timpul rug[ciunii ;i al puriUc[rii de cele
ce ne-au n[cl[it privirea ;i dorul ni l-au
istovit. Iat[ cuv]ntul cheie puriUcare< de
tot ce ne-a `ndep[rtat de dorul de Isus.
PuriUcarea, adic[ tocmai postul,
`nseamn[ cur[\ire, dezlipire, renun\are,
deci desp[r\ire ;i lep[dare de tot ceea ce
ne s[r[ce;te ;i ne `mpotmole;te `n
mediocritatea neputin\ei de a privi
`ncrez[tori spre o nou[ via\[ tr[it[ `n
Isus Cristos.

~n toate religiile se practic[, se
recomand[ asceza, se recomand[ postul.

Isus `nsu;i a dus o via\[ de ascez[
spriritual[ unic[, deoarece nu a fost nicio
clip[ `n via\a lui `n care s[ Ue `ndep[rtat,
desprins, sau `nstr[inat de Dumnezeu,
de;i nu avea nimic de c[it, nimic de
isp[;it, nimic de puriUcat. Nu este lipsit
de importan\[ a insista asupra ascezei
pe care trebuie s[ ne-o impunem
trupului, cel care at]t de mult ne
`nstr[ineaz[ de componenta noastr[
spiritual[, pentru c[ suntem trup ;i spirit.
Dar c]\i dintre noi tr[im `n spirit ;i c]\i
tr[im `n trup? C]\i dintre noi ignor[m
spiritul ;i-l `ngrop[m `n trup? :i c]\i
dintre noi ne mortiUc[m trupul pentru
a face liber spriritul de-a intra `n
comuniune cu Dumnezeu? Totu;i
doresc s[ v[ precizez< adev[rata ascez[
este aceea a spiritului, ;i c[ putem `ntr-
adev[r s[ practic[m cel mai sever post
Uzic, dar care s[ nu aib[ nicio valoare
spiritual[. Esen\a cre;tinismului, iubire
;i sacriUciu, reprezint[ fundamentul
oric[rui post cre;tin. Postul este
mortiUcare de dragul lui Dumnezeu, este
o jertf[, o renun\are de bun[ voie ca
form[ a iubirii ;i a ascult[rii pe care i-o
dator[m lui Dumnezeu. F[r[ iubire ;i
f[r[ sacriUciu, postul nu este jertf[ sf]nt[,
deci nu este post. Mai sf]nt[ este
mortiUcarea pl[cerii de-a vedea un Ulm
sau de a face o excursie, dac[ le facem din
dragoste de Dumnezeu, dec]t o `nfr]nare
`mbufnat[ la m]ncare. Aceast[ jertf[ s[
o facem pentru suVet ;i pentru acela care
ne-a iubit p]n[ la supremul sacriUciu.

Acesta este spriritul `n care ar trebui
s[ ne petrecem postul< cu bucuria ;i cu
recuno;tin\a c[ Biserica ne ofer[ prilejul

ordonat ;i `n comuniune, de a ne ar[ta
iubirea fa\[ de Dumnezeu ;i fa\[ de
r]nduiala lui."

Cum s[ postim, ne `nva\[
p[rintele Ioan Socolan -
protopop ortodox

Postul este ab\inerea de la anumite
m]nc[ruri ;i b[uturi pentru o anumit[
perioad[ de timp. Pentru ca s[ Ue, `ns[,
complet ;i adev[rat postul presupune ;i
`ncetarea de a mai face fapte rele,
str[duin\a de a nu mai p[c[tui ;i puterea
de a renun\a la bucuriile de;arte ale lumii
acesteia.

~n cartea `nv[\[tura de credin\[
cre;tin[ ortodox[ deUni\ia postului este<
`nfr]narea de toate m]nc[rurile sau la
caz de boal[, numai de unele, de
asemenea ;i de b[uturi ;i de toate cele
lume;ti ;i de toate po^ele cele rele pentru
ca s[ poat[ cre;tinul s[ `;i fac[
rug[ciunea lui mai cu `nlesnire ;i s[ `i Ue
Dumnezeu milostiv, `ns[ ;i pentru a
ucide po^ele trupului ;i a primi harul lui
Dumnezeu. Sf]ntul Ioan Gur[ de Aur
deUne;te postul ca Uind m]na tuturor
bun[t[\ilor, dasc[lul cumin\eniei ;i al
`ntregii noastre virtu\i, senin[tatea
suVetelor noastre.

Postul este de mai multe feluri. Dup[
asprimea lui ar U de patru feluri iar dup[
lungime de dou[. Dup[ asprime vorbim
de< post total sau ajunare des[v]r;it[,
c]nd nu bem ;i nu m]nc[m nimic cel
pu\in o zi `ntreag[> post aspru sau uscat,
c]nd m]nc[m seara pu\in[ p]ine ;i

fructe uscate> post
obi;nuit, c]nd m]nc[m
m]ncare de post la ore
obi;nuite ;i post u;or,
c]nd se dezleag[ la pe;te
;i vin.

Dup[ lungime,
vorbim de post de o zi sau
de mai multe zile.

Postul, o arm[
`mpotriva tuturor
p[catelor

Postul Cr[ciunului
care `ncepe duminic[
diminea\[, este lung de
40 de zile (15 noiembrie
– 24 decembrie) ;i este
cunoscut ca postul
dinaintea Na;terii
M]ntuitorului. Este un
post mai bl]nd, mai u;or,
pentru c[ `ncep]nd cu
s]mb[ta ;i duminica a
doua din post se face
dezlegare la pe;te, p]n[
`n ultima duminic[.
Acest post este a;ezat de
c[tre Biseric[ ca o
perioad[ de preg[tire `n
`nt]mpinarea Na;terii
Domnului nostru Iisus
Hristos ;i `nchipuie
`ntunericul, noaptea `n
care tr[ia omenirea
dinainte de venirea
M]ntuitorului, atunci
c]nd Patriarhii, Prorocii
;i Drep\ii Vechiului
Testament a;teptau
venirea Lui cu post ;i
rug[ciune. Acest post ne
aduce aminte, `ndeosebi,
de postul de 40 de zile al
marelui prooroc Moise `n
pustie, `nainte de
primirea Legii, a celor 10
porunci, pe Muntele
Sinai. ~n ultima zi din
acest post (Ajunul
Cr[ciunului) se ajuneaz[,
adic[ nu se m]n[nc[

nimic p]n[ seara, p]n[ la ivirea
Luceaf[rului de sear[, care `nchipuie
Steaua magilor.

Postul este o porunc[ dumnezeiasc[,
este dat de c[tre Dumnezeu. ~nc[ `n rai
Uind, omul a primit porunca de a nu
m]nca din acel pom. A gre;it ;i `ntreaga
creatur[ sufer[. De aceea, Biserica ;i
SUn\ii P[rin\i recomand[ postul ca o
arm[ `mpotriva tuturor p[catelor.
Puterea lui este nem[surat[.

Prin post Moise s-a `nvrednicit s[
vorbeasc[ cu Dumnezeu, prin post Ilie
s-a `n[l\at la cer, prin post Elisei a `nviat
un mort, prin post Sf]ntul Apostol Pavel
s-a ridicat p]n[ la al treilea cer, prin post
sUn\ii Bisericii au reu;it s[ `nving[
puterea diavolului. ~nsu;i M]ntuitorul
a postit 40 de zile `nainte de `nceperea
activit[\ii Sale p[m]nte;ti `nving]nd pe
satana `n Pustia Carantaniei.

Cur[\area suFetului de
patimi

La `ntrebarea cum trebuie s[ postim?
Ne r[spunde `nv[\[tura de credin\[ a
Bisericii, ;i anume c[ trebuie s[ postim
nu numai cu trupul ci ;i cu suVetul,
ferindu-ne de p[cate grele ;i cur[\indu-
ne suVetul de patimi.

Biserica ne `nva\[ s[ postim post
binepl[cut lui Dumnezeu iar acesta este
`nfr]narea de r[ut[\i, `nfr]narea limbii,
lep[darea m]niei, dep[rtarea de po^e, de
clevetire, de minciun[ ;i de jur[m]ntul
mincinos.

Sf]ntul Ioan Gur[ de Aur, unul

dintre cei mai mari postitori spune<
Posti\i? Ar[ta\i-mi-o prin fapte. Cum?
De vede\i un s[rac, ave\i mil[ de el, un
du;man, `mp[ca\i-v[ cu el, un prieten
`nconjurat de un nume bun nu-l
invidia\i, o femeie frumoas[, `ntoarce-\i
capul s[ nu te ispite;ti. Nu numai gura
;i stomacul vostru s[ posteasc[ ci ;i
ochiul ;i urechile ;i picioarele ;i m]inile
voastre ;i toate m[dularele trupului
vostru. M]inile voastre s[ posteasc[
r[m]n]nd curate de hr[pire ;i de
l[comie, picioarele voastre nealerg]nd
la priveli;ti ur]te ;i `n calea p[c[to;ilor,
ochii neprivind la frumuse\ile str[ine cu
ispitire. Gura trebuie s[ posteasc[ de
`njur[turi ;i de alte vorbe ru;inoase.

Iar dac[ ar U s[ vorbim despre
foloasele postului pentru cre;tinii care
postesc, am vorbi `mpreun[ cu Sf]ntul
Ioan Sc[rarul, care spune c[< postul este
o silire a Urii ;i o t[iere `mprejur a dulce\ii
gustului. Este stingerea aprinderii
trupe;ti, st]rpirea cugetelor viclene,
eliberarea de vise, cur[\ia rug[ciunii,
lumin[torul suVetului, paza min\ii,
nimicirea asprimii inimii, u;a umilin\ei,
`ncetarea multei vorbiri, `nceputul
lini;tirii, p[zitorul ascult[rii, u;ur[tatea
somnului, s[n[tatea trupului, izvorul
lipsei de patimi, iertarea p[catelor,
deschiderea u;ilor Raiului ;i fericirea
cereasc[.

Sf]ntul Vasile cel Mare nu este mai
prejos ;i spune< postul gone;te ispitele,
postul duce spre evlavie ;i este izvor al
`nfr]n[rii. Postul `nal\[ rug[ciunea la
cer, postul aduce prop[;ire caselor ;i
binecuv]ntare, este mama s[n[t[\ii,
`ndrum[tor al tinerilor, podoab[ a
b[tr]ne\ilor, tovar[; bun al celor care
locuiesc `mpreun[. Dac[ postul ar
conduce via\a noastr[, ea n-ar U plin[
de necazuri, nici de triste\e. De aceea v[
`ndemn[m cu dragoste ;i iubire
p[rinteasc[ s[ posti\i, chiar dac[ n-a\i
f[cut-o p]n[ acum pentru c[ postul de
multe necazuri ne p[ze;te ;i ne ocrote;te.
`mpreun[ cu rug[ciunea, postul este o
arm[ nebiruit[ tuturor necazurilor.

A consemnat Mihaela Ghi\[

Postul Cr[ciunului - 40 de zile
de purificare trupeasc[ ;i sufleteasc[

Filipii de toamn[ `n
tradi\ia popular[
rom]neasc[

Filipii de toamn[ reprezint[ zilele
care marcheaz[ sezonul de `mperechere
a lupului, celebr]ndu-se la mijlocul lunii
noiembrie. Num[rul Filipilor de toamn[
;i perioada lor de s[rb[torire, c]te un
Filip pe zi, difer[ de la sat la sat ;i chiar
de la gospod[rie la gospod[rie. Femeile
sunt cele care \in aceast[ s[rb[toare. Se
crede c[ haitele de lupi sunt conduse de
Filipul cel Mare, iar lupoaicele, pentru a
nu r[m]ne sterile, c[utau cu `nver;unare
c[rbuni aprin;i `n cenu;a aruncat[
pentru a-i m]nca. Num[rul Filipilor
variaz[ de la unu la ;apte. Cine `i \ine `;i
ap[r[ casa de foc, stric[ciuni, ;erpi,
strigoi, dar, mai ales, de pagubele produse
de lupi. Oamenii `ncercau s[ previn[
`nmul\irea exagerat[ a lupilor ;i s[
fereasc[ vitele de aceste Uare s[lbatice
prin mai multe m[suri de precau\ie< nu
se scotea gunoiul din cas[ `n care lupii
ar U putut g[si cenu;[ ;i c[rbuni aprin;i,
nu se pronun\a cuv]ntul lup, se
interziceau activit[\ile de prelucrare a
l]nei (torsul, \esutul) ;i a pieilor de
animale, nu se sp[lau rufe, se lega `n mod
magic gura lupului prin `ncle;tarea
din\ilor de la pieptenii de sc[rm[nat l]na,
se \inea post ;.a. Credin\a legat[ de Filipii
de toamn[ este consemnat[ `n sudul ;i
estul Rom]niei (Moldova, Bucovina,
Muntenia, Dobrogea ;i Oltenia).
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Sophia Loren, intimidat[
de Daniel Day-Lewis

Actri\a a declarat că s-a sim\it
“inconfortabil” alături de Daniel Day-
Lewis, în timpul Ulmărilor pentru
musicalul “Nine”, deoarece actorul brita-
nic este “înspăimântător” ;i “intimidant”,
informează femaleUrst.co.uk. Ea a făcut
parte din distribu\ia acestui musical alături
de o serie de staruri de prim calibru,
precum Penelope Cruz, Nicole Kidman ;i
Judi Dench. Dintre to\i colegii săi de pe
platourile de Ulmare, singurul care a
enervat-o pe Sophia a fost Daniel Day
Lewis, deoarece actri\a italiană a recunos-
cut că s-a sim\it pusă în umbră de talentul
lui actoricesc. “Daniel este incredibil. E
hipnotic, magic, frumos ;i strălucitor, dar

este totodată, ;i foarte înspăimântător. De
Uecare dată când trebuia să Ulmez o scenă
cu el, era atât de profund ;i atât de autentic,
încât totul devenea aproape intimidant”,
a mărturisit actri\a.

“Nine” este un remake al Ulmului
realizat de Federico Fellini, “Opt ;i
jumătate” (1963), regizat de Rob Marshall,
după un musical cu acela;i titlu pus în
scenă pe Broadway. Filmul prezintă
povestea regizorului italian Guido
Contini, pe măsură ce acesta încearcă să
`;i regăsească armonia în via\a
profesională ;i personală, marcată de
rela\iile dramatice pe care le are cu so\ia,
amanta, muza, agentul ;i mama sa.

Vanessa Paradis dezv[luie secretele
iubirii cu Johnny Depp

Probabil nu vor juca niciodată
împreună într-un Ulm, cel pu\in cât va
\ine magnetismul care îi une;te de aproape
11 ani, dar `;i trăiesc povestea de dragoste
ca doi oameni ferici\i, în ciuda blestemului
celebrită\ii. Vanessa Paradis a dezvăluit
câteva dintre secretele care au făcut ca
rela\ia dintre ea ;i Depp să nu aibă soarta
celor mai multe înUripate la Hollywood –
despăr\irea.

Un adevărat paradis casnic, ob\inut
însă, a;a cum dezvăluie vedeta franceză,
printr-un compromis< „~n Los Angeles
îmi trăiesc din plin rolul de mamă ;i
femeie, iar aici (`n Fran\a), chiar dacă
rămân o mamă ;i o femeie, există munca,
familia ;i prietenii”, explică simplu
Vanessa.

Dar nu acesta este singurul secret. Cel
mai mare constă în încrederea pe care cei

doi o au unul în celălalt. Vanessa nu
ascunde că, în mod cert, ea ;i-a găsit alesul.
Cântărea\a care pe vremuri cucerea
celebritatea mondială la doar 14 ani, cu
„Joe le Taxi” mărturise;te, vorbind despre
partenerul ei de via\ă< „A; putea să
întocmesc o listă interminabilă cu toate
lucrurile pe care le admir la el”.

Ce iube;te? „Imensa lui loialitate”,
„privirea pe care o are când este gânditor”,
actorul, tatăl ;i înainte de toate, bărbatul
care o face fericită. Vanessa rezumă< „Este
un om magniUc. Cu adevărat magniUc!”.

Pendulând mereu între două
continente, ea nu `;i neglijează nici măcar
o clipă rolul de mamă. Dar nu ;tie dacă îi
va îndemna pe Lily Rose, 10 ani, ;i Jason
Jack, 7 ani, să aleagă aceea;i cale ca ;i ea.
De;i nu are regrete că ;i-a început cariera
atât de devreme. „Să cân\i ;i să ai un public
al tău la 14 ani, asta nu i se întâmplă
oricui”, spune vedeta.

Există însă ;i un pre\ care trebuie plătit
pentru o iubire atât de mare? Respectul,
desigur. :i faptul că Vanessa ;i Johnny nu
ar putea juca niciodată împreună într-un
Ulm. Nu discută niciodată despre muncă,
atunci când sunt împreună, dar, dacă el
probabil s-ar descurca, ea nu crede că ar
face fa\ă” „A; U de-a dreptul îngrozită să
joc alături de el. A; vrea, dar a; U prea
impresionată de el ca să îi dau replica”, a
dezvăluit fran\uzoaica.

Vedete care încearc[
s[ schimbe lumea

Sărăcia continentului african,
refugia\ii din zonele de conVict, victimele
în urma dezastrelor naturale, atrocită\ile
din Congo sau criza politică ;i socială din
Darfur, se aVă printre principalele
preocupări ale unor vedete precum Bill
Gates, Bono, Angelina Jolie, care luptă
pentru o lume mai bună.

Bono, liderul trupei U2 ;i cunoscut
activist social, implicat în numeroase
campanii caritabile, este fondatorul
organizaţiei RED, care încearcă să
controleze ;i să combată SIDA în Africa.

Începând cu 1999, el s-a implicat în
ac\iuni menite să sprijine demersul de
scutire a plă\ii datoriei externe a \ărilor
din lumea a III a. În mai 2002, l-a înso\it
pe Secretarul Trezoreriei SUA Paul O’Neill
pe parcursul unui turneu în patru \ări
africane. Tot în 2002, Bono a fondat,
împreună cu Bobby Shriver ;i al\i membri
ai mi;cării Jubilee 2000 “Drop the Debt”,
organiza\ie al cărei obiectiv este să atragă
aten\ia asupra datoriilor care nu pot U
plătite ;i care men\in continentul african
într-un nivel de sărăcie de nedescris ;i face
incontrolabilă situa\ia transmiterii SIDA.

Bono a primit numeroase distinc\ii ;i
premii la nivel mondial pentru activitatea
sa printre care se numără nominalizarea
pentru Premiul Nobel pentru Pace în
2003, 2005 ;i 2006.

Anul acesta în luna august, Angelina
Jolie a vizitat timp de o zi, în calitate de
Ambasadoare a Bunăvoin\ei din partea
Înaltului Comisariat pentru Refugia\i din
cadrul ONU, o tabără pentru refugia\ii
irakieni amplasată într-o suburbie a
ora;ului Bagdad. “Acesta este un moment
în care lucrurile par să se îmbunătă\ească
pe teren, însă irakienii au nevoie de mult
sprijin ;i ajutor pentru a-;i reface vie\ile”,
declara Jolie. “E nevoie de multă tărie
pentru a putea duce o astfel de via\ă. Nu
;tiu dacă eu a; U suUcient de puternică
pentru a supravie\ui unor astfel de
lucruri”.

Actri\a americană a vizitat peste 20 de
tabere de refugia\i din Irak, Afganistan,
Pakistan ;i Sudan, de când a devenit
ambasador pentru această agen\ie, în 2001.

În urmă cu două luni, Brad Pitt, a cărui
funda\ie “Make it Right” a contribuit la
reconstruc\ia ora;ului New Orleans,
devastat de uraganul Katrina, a primit un
premiu pentru ac\iunile sale umanitare,
distinc\ia Uindu-i acordată în cadrul galei

Clinton Global Initiative, organizată de
fostul pre;edinte american.

George Clooney, c];tigător al unui
premiu Oscar pentru rolul din “Syriana”,
este celebru ;i datorită eforturilor sale
depuse pentru atragerea aten\iei asupra
unor crize politice ;i sociale interna\ionale,
printre care se numără ;i cea din Darfur,
Sudan.

La începutul anului, actorul, care este
Mesager al Păcii din partea Na\iunilor
Unite, l-a rugat pe pre;edintele american
Barack Obama să trimită în regiunea
Darfur din Sudan un comisar permanent,
care să raporteze direct către Casa Albă
despre tot ceea ce se întâmplă acolo. În
opinia actorului, SUA ar trebui să
negocieze cu China în legătură cu

interesele comune din regiune ;i să facă
presiuni asupra guvernului Sudanului
pentru a stopa atrocită\ile. Clooney a
înmânat cele 250.000 de semnături
ob\inute de organiza\ia Save Darfur
pre;edintelui Barack Obama ;i
vicepre;edintelui american, Joe Biden.

Luna trecută, fondatorul companiei
Microso^ ;i Ulantropul american Bill
Gates a anun\at acordarea unei dona\ii de
120 de milioane de dolari în favoarea unor
programe de dezvoltare a securită\ii
alimentare în Africa ;i în India.

Mai multe proiecte de dezvoltare
agricolă , însumând 120 de milioane de
dolari, Unan\ate de funda\ia lui Bill Gates,
încearcă să rezolve problemele de
securitate alimentară pe termen lung, au

explicat reprezentan\ii organiza\iei
„Alliance for a Green Revolution in
Africa” (AGRA), una dintre organiza\iile
beneUciare ale acestei dona\ii.

Potrivit ONU, un miliard de locuitori
suferă de foame în lume. Funda\ia lui Bill
Gates, cel mai bogat om din lume, are un
buget de 3,8 miliarde de dolari pentru anul
2009. “Spre deosebire de fermierii din
restul lumii, fermierii africani, în
majoritatea lor Uind femei, nu primesc
niciun sprijin din partea guvernelor \ărilor
lor”, a reamintit KoU Anan, pre;edintele
Consiliului AGRA ;i totodată fostul
secretar general al Na\iunilor Unite.

Celelalte proiecte Unan\ate de
Funda\ia Gates vor ajuta popula\iile din
Kenia, Malawi, Zambia, Uganda ;i India.

Aceste proiecte vizează sectoare foarte
diverse, precum cercetări în domeniul
culturilor de legume, fructe, ierburi Une ;i
Vori (19 milioane de dolari), promovarea
cartofului dulce, diversiUcarea cerealelor,
dezvoltarea unei re\ele radio pentru
fermieri sau încurajarea legăturilor dintre
pie\e ;i ;coli.

La începutul lui 2009, actorul Ben
AXeck a scris un articol despre conVictele
din Congo, în revista „Time”, încercând
astfel să atragă aten\ia publicului asupra
problemelor din Africa.

“Călătoresc în Congo din 2007 pentru
a m[ informa. Revista „Time” a fost de
acord să publice materialul meu de
jurnalist amator, dat Uind această criză
urgentă”, scria AXeck.


