
Mo; Cr[ciunii
americani se tem
de gripa porcin[

Iris Adina Morar este elev[ `n clasa a XI-a la
Colegiul “Ioan Slavici” din Satu Mare ;i a fost
aleas[ de cur]nd `n func\ia de pre;edinte al
Consiliului Jude\ean al Elevilor din Satu Mare.
Este sociabil[, ambi\ioas[ ;i tenace. ~i place s[
lucreze cu oamenii, iar atunci c]nd este cazul ;tie
s[ `;i impun[ punctul de vedere. Consider[ c[
orice problem[ trebuie rezolvat[ cu mult calm
;i c[ o dat[ pornit un lucru el trebuie dus p]n[
la cap[t. PAGINA 10

Iris Adina Morar, o lupt[toare pentru o
rela\ie elev-profesor bazat[ pe respect

de

Duminic[ 22 noiembrie 2009

Top modelul casei Victoria’s
Secret a dat na;tere unei feti\e,
duminica trecut[, la New York.
Informa\ia potrivit căreia Adriana
Lima ;i so\ul ei, jucătorul de baschet
Marko Jaric, au devenit ferici\ii
părin\i ai unei feti\e a fost conRr-
mată pentru revista „People” de
agentul de presă al top modelului.
“Adriana ;i Marko sunt încânta\i să
anun\e că au o feti\ă, al cărei nume
este Valentina Lima Jaric”.

Mircea Govor, vicepre;edintele Consiliului
Jude\ean ne-a dep[nat de aceast[ dat[ amintirile sale
din copil[rie. N[scut `ntr-un sat nu tocmai dezvoltat
`n urm[ cu aproape 50 de ani, Mircea Govor
`;i aminte;te `n primul r]nd noroiul `n care
umbla p]n[ la ;coal[ ;i serile `n care `nv[\a
la lamp[. Mircea Govor ne-a vorbit apoi
despre perioada `n care a fost pre;edinte la
Olimpia, dar ;i despre dorin\a sa de a
revigora fotbalul s[tm[rean.

Mircea Govor, un copil plin de energie
;i ambi\ie ca ;i acum la maturitate
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Adriana Lima a devenit m[mic[
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Campania electoral[ a debutat,
neoficial, la S]mbra Oilor

Campania electoral[ pentru
alegerile preziden\iale a debutat,
neoRcial, la Satu Mare, cu mult
`nainte de cea oRcial[. Startul a
fost dat, `n |ara Oa;ului, la
S]mbra Oilor. S[rb[toarea i-a pus
fa\[ `n fa\[ pe doi dintre
candida\ii favori\i `n sondajele de
opinie< Traian B[sescu -

pre;edintele `n func\ie ;i Mircea
Geoan[ - pre;edintele Senatului.
Atunci, cei doi au stat pe aceea;i
scen[ pentru prima ;i ultima dat[
`n timpul campaniei electorale.
Prin modul `n care au trecut prin
aceast[ situa\ie se poate spune
despre ei c[ sunt doi berbeci
electorali.

Mo; Crăciunii din centrele
comerciale americane vor să intre
în categoriile prioritare pentru
vaccinarea împotriva gripei A
H1N1, de teama răspândirii
acestei boli în rândul copiilor. Ei
sus\in că este necesar să Re
vaccina\i deoarece vin în contact
cu mul\i copii ;i mul\i germeni.
Însă mul\i dintre ei nu fac parte
din grupele care reprezintă o
prioritate pentru administra\ie în
privin\a vaccinării. "Ne stau în
poală ;i trebuie să-i protejăm atât
pe ei, cât ;i pe noi", a declarat
Robert Flemming, Mo; Crăciun
la un centru comercial din
California. În timp ce \in copiii în
bra\e, ei î;i dezinfectează mâinile
pentru protec\ie, însă sunt
îngrijora\i că virusul ar putea R
transmis de la un copil la altul,
deoarece costumele de Mo;
Crăciun au multă vată pe mâneci
;i mănu;i, care ar putea aduna
germeni.

ORcialii din comitatul
Fresno, California, sunt convin;i
însă că Mo; Crăciunii nu vor R
vaccina\i înaintea femeilor
însărcinate, a bolnavilor cronici
sau a tinerilor cu vârsta de până
în 24 de ani.

Salariul primului
pre;edinte al UE

va fi de 24.000 euro

Cel mai vechi ziar pentru
homosexuali a fost închis

Tokyo este noua capital[
gastronomic[ a lumii

Salariul lunar al primului
pre;edinte UE, care a fost
desemnat de ;eRi de stat ;i de
guvern europeni va R de 24 mii de
euro net, a declarat o sursă din
Consiliul UE. Postul de pre;edinte
stabil al Consiliului European,
mai apropiat de un mediator
pentru un compromis între \ări
decât de un adevărat pre;edinte al
Europei, a fost creat prin Tratatul
de la Lisabona ;i are ca scop să
ofere mai multă vizibilitate UE pe
scena interna\ională.

Pre;edintele CE va ocupa
postul pentru doi ani ;i jumătate,
din momentul intrării în vigoare
a Tratatului de la Lisabona, la 1
decembrie. Mandatul său poate R
reînnoit o singură dată. ~n cursa
pentru func\ia de pre;edinte al UE
s-au `nscris 20 de persoane. Postul
a fost ob\inut de belgianul
Herman Van Rompuy.

Washington Blade, cel mai vechi ziar din Statele
Unite pentru homosexuali ;i lesbiene, a anun\at că se
va închide. Anun\ul despre închiderea săptămânalului
Blade, dar ;i a altor titluri apar\inând grupului Window
Media, a fost postat pe Twitter. "Washington Blade, ca
toate publica\iile Window Media, se închide. Mul\umim
pentru sprijin", se scrie. Window Media este cea mai
mare editură pentru homosexuali ;i lesbiene din SUA.

Se sus\ine că peste 400.000 de cititori răsfoiau
publica\iile în Recare săptămână, printre publica\ii
numărându-se Southern Voice, Houston Voice, David
Atlanta, South Florida Blade ;i revista 411, pe lângă
Washington Blade. Washington Blade a fost fondat în
1969 ;i recent a sărbătorit 40 de ani.

Tokyo a devenit capitala mondială a restaurantelor de trei stele,
cu 11 recompense supreme decernate de Ghidul Michelin 2010,
surclasând Parisul, care a ob\inut numai 10 distinc\ii, a declarat Jean-
Luc Naret, directorul Ghidurilor Michelin.

Tokyo rămâne în continuare ;i ora;ul cu "cele mai multe stele"
din lume - 261, 34 mai multe decât anul trecut, atribuite unui număr
de 197 de restaurante. Bucătăria niponă a continuat să Re pre\uită de
67% dintre cei selec\iona\i de Michelin din rândul a circa 160.000 de
restaurante din Tokyo. Ghidul, care va R comercializat pe teritoriul
Japoniei începând cu 20 noiembrie, în limbile engleză ;i japoneză,
acoperă 15 districte ale capitalei Japoniei ;i introduce în clasament
pentru prima oară localurile tip "izakaya" (braserii), restaurantele
specializate în "kushiage" ;i "yakitori" (frigărui) ;i localurile "shojin
ryori" (bucătărie vegetariană a călugărilor).

Conservatorul de Muzic[ a func\ionat din anul 1905 `n
cadrul Prim[riei Municipiului Satu Mare, pe baza unei
Autoriza\ii de func\ionare eliberate de Ministerul de resort
din Budapesta, p]n[ `n anul 1918. ~;i p[streaz[ denumirea
p]n[ `n anul 1954. De atunci se nume;te :coala Popular[
de Art[. ~n anul 2005, conducerea institu\iei este preluat[
de Mircea Deac. Acesta se remarc[ ca unul din cei mai activi
directori care a reu;it s[ atrag[ multe Rnan\[ri, inclusiv din
fonduri europene, red]nd ;colii popularitatea din vremurile
de alt[dat[. ~n prezent ;coala are peste 500 de elevi iar
num[rul sec\iilor s-a m[rit `n premier[ cu unele ca foto -
video, \in]nd pasul cu vremurile ;i cerin\ele actuale.

:coala de Arte din Satu Mare a organizat de-a lungul
s[pt[m]nii 16-21 noiembrie a X- a edi\ie a Zilelor :colii.

G]ndit[ exemplar de echipa de profesori inimo;i
condus[ de directorul Mircea Deac ;i cu aportul decisiv a
profesoarei Varga Maria, manifest[rile au cuprins toat[
paleta de ac\iuni pe care o desf[;oar[ elevii de-a lungul
unui an `ntreg. Pentru prima dat[, la s[rb[toare au participat
;i invita\i de marc[ a unei ;coli similare din Ungaria dar ;i
renumi\i instrumenti;ti din \ar[. De-a lungul `ntregii
s[pt[m]ni pe scen[ au urcat toate sec\iunile ;colii, elevii
dorind s[ demonstreze cuno;tin\ele acumulate `mpreun[
cu profesorii lor.
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:coala de Arte din Satu Mare,
la 104 ani de existen\[

Anul VII Nr. 363 Se distribuie `mpreun[ cu Informa\ia Zilei

“Via\a politic[
f[r[ televiziuni
ar fi mult mai
periculoas[

;i mai
misterioas[“

Interviu cu analistul politic
Claudiu S[oiu, fost director
SIE.

El a fost prezent la Satu Mare
pentru o scurt[ `nt]lnire cu
membrii ;i simpatizan\ii PNL
Satu Mare, `nt]lnire care a avut
loc la Hotel Restaurant Poesis.
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Luni Joi

Fostul procuror Ciprian Nastasiu,
sanc\ionat din cauza dosarului Omar
Hayssam, a declarat că ancheta, înainte de
a R revocat, implicarea unor politicieni
precum Weodor Stolojan, Elena Udrea,
Dan Voiculescu în dosarul spionajului
energetic, în care i-a interceptat timp de
o lună. Fostul procuror a sus\inut, luni, o
conferin\ă de presă despre cartea
scriitorului româno-american Victor
Gaetan - "Prădarea României" - care
con\ine mărturia sa din perioada Omar
Hayssam, dar ;i despre dosarele pe care
le avea în lucru înainte de a R revocat.

Verestoy Attila ;i Dorin Coco;
se aC[ ;i ei pe list[

Astfel, Nastasiu a aRrmat că, pe 2 iulie
2008, cu o zi înainte să Re revocat, el
ceruse prelungirea autoriza\iei de
interceptare pentru mai multe persoane
din dosarul spionajului energetic. Numele
acestora erau ;i ale unor apropia\i
ai pre;edintelui Traian Băsescu. "Era pe
subminarea economiei na\ionale, era pe
alt subiect. Pentru că, la data de 2 iulie, am
făcut cererea de prelungire a monitorizării
la Curtea Supremă de Justi\ie ;i am aSat

în 3 iulie că am fost revocat, scurt! Deci
ce să mai, s-a terminat. Exista o autoriza\ie
de monitorizare a acestei grupări, nu pe
mandat - pe autoriza\ie de interceptare
emisă de Înalta Curte de Casa\ie ;i Justi\ie.
Deci erau ;i mogulii, era Dan Voiculescu,
era Bogdan Chireac, Elena Udrea,
Stolojan, Coco;, Verestoy Attila, deci
erau. De pe autoriza\ii judecătore;ti 30
plus încă 30, eu am prins prelungirea, deci
mi s-a emis prelungirea cu încă 30 de zile
a mandatului. Eu si colegul meu din dosar,
domnul Cristescu.", a aRrmat Nastasiu.

Nastasiu a mai declarat, în aceea;i
conferin\ă, că s-a început monitorizarea
politicienilor respectivi pentru că "erau
suspec\i de anumite infrac\iuni".
Fostul procuror a aRrmat că i-a cerut
pre;edintelui Băsescu să aibă o întâlnire,
pentru a-i povesti că oamenii care îi erau
în preajmă apar în ancheta DICOOT.
Pre;edintele l-a refuzat, sus\ine Nastasiu,
care a precizat că a avut cu ;eful statului
conversa\ie telefonică scurtă. În timpul
convorbirii, Traian Băsescu i-a spus
fostului procuror că nu mai vrea să se
vadă cu nimeni din Ministerul public,
până nu sunt lămurite lucrurile, adică,
spune el "implicarea Administra\iei
Preziden\iale".

"În data de 3 iunie, Înalta Curte a
autorizat interceptarea comunica\iilor,
inclusiv a telefoanelor transmisiilor fax,
SMS-urilor ;i e-mailurilor acestor
persoane, precum ;i monitorizarea audio-
video al cercului rela\ional al lui Vitaly
Maschitskiy, Vasin Beniatov ;i Valeri
Krasnov", se precizează în carte, în care
Nastasiu declară că nu a primit de la SRI
niciun transcript al convorbirilor purtate
de Stolojan, Udrea ;i Dan Voiculescu în
luna în care ace;tia au fost intercepta\i,
repectiv 3 iunie - 3 iulie 2008.

Mar\i

Rectorul Academiei de Studii
Economice, Ion Ro;ca, a trimis mar\i
invita\iile pentru o dezbatere la care să
participe ;apte dintre candida\ii la
pre;edin\ie. Invita\ia a fost adresată
către candida\ii cota\i cu ;anse mai mari
la ob\inerea fotoliului preziden\ial< Crin
Antonescu, Traian Băsescu, George
Becali, Mircea Geoană, Kelemen Hunor,
Sorin Oprescu ;i Corneliu Vadim Tudor.

StaT-urile de campanie nu au reu;it
s[ se `n\eleag[ asupra locului, orei ;i
formatului confrunt[rii.

B[sescu ar prefera o
dezbatere `n fa\a studen\ilor

Pre;edintele Traian Băsescu a
declarat, mar\i, că va participa în mod
categoric la dezbaterea de miercuri,
precizând că locul ;i condi\iile
desfă;urării evenimentelor le stabilesc
staT-urile de campanie, mărturisind că
i-ar place o dezbatere în fa\a studen\ilor
de la ASE.

Băsescu s-a arătat nemul\umit că
rectorul de la ASE, Ion Ro;ca, ar R

acreditat ideea că pre;edintele în func\ie
nu ar participa. "Voi participa, dar locul
;i condi\iile nu sunt problema mea, eu
habar nu am ce negociază echipele de
campanie, pentru mine important este să
avem dezbateri, pentru că numai a;a ne
putem populariza viziunea despre ce
urmează să se întâmple", a subliniat
Băsescu. Pre;edintele a precizat că nu îl
interesează dacă participă to\i candida\ii
la preziden\iale la această dezbatere.

Geoană accept[ dialogul

Pre;edintele PSD, Mircea Geoană, a
informat, printr-un comunicat, că va
participa la confruntarea electorală de
miercuri, de la ASE ;i că echipa sa de
campanie a;teaptă precizări privind
tematica ;i modul de desfă;urare a
dezbaterii. "Mircea Geoană apreciază că
această dezbatere este utilă ;i necesară,
pentru corecta informare a publicului,
privind viziunea candida\ilor asupra
problemelor fundamentale cu care se
confruntă societatea românească. Mircea
Geoană apreciază că desfă;urarea

dezbaterii, în prezen\a ;i cu participarea
reprezenta\ilor mediului academic,
adaugă acestei dezbateri un plus de
calitate ;i profesionalism", un comunicat.

Antonescu pune condi\ii

Pre;edintele PNL Crin Antonescu a
declarat că este dispus să participe la
dezbateri cu mai mul\i candida\i, iar
condi\iile sale sunt să nu se discute
numai teme economice ;i moderatorii să
Re din mediul jurnalistic, catalogând
invita\ia lui Mircea Geoană la ASE drept
"o ac\iune de partid". Antonescu a
reiterat mar\i că acceptă o dezbatere în
orice formulă< participarea candida\ilor
partidelor parlamentare plus Sorin
Oprescu ori o formulă cu to\i candida\ii
care au dreptul la o astfel de dezbatere.
El a sus\inut că televiziunea publică ar R
fost datoare să organizeze dezbaterea.
"O dezbatere închisă, într-un anume loc,
într-un anume cadru ;i cu un anume
moderator, care eventual să mai Re ;i
membru de partid, nu cred că este de
acceptat", a explicat Antonescu.

Premierul în exerci\iu Emil Boc, care
a participat la ceremonia de aniversare a
30 de ani de la înRin\area metroului
bucure;tean, a fost huiduit de sindicali;tii
prezen\i la intrarea în restaurantul unde
era sărbătorit evenimentul.

Sindicali;tii de la metrou, prezen\i la
aniversare, au început să îl huiduie pe
premier, iar acesta a ripostat spunând că
ar R mai bine să se uite în oglindă,
deoarece s-au "jucat" cu atâtea milioane
de bucure;teni. "E bine că justi\ia v-a dat
lovitura care trebuia. Bucure;tenii v-au
dat o lec\ie. (...) După două zile de stat în
stradă să ne vedem aici este un lucru
deosebit", a spus Boc. Sindicatele prezente
au strigat "în ianuarie nu ve\i mai R.
Ru;ine!". Tribunalul Bucure;ti a decis,
miercuri, să admită ac\iunea Metrorex ;i
să constate nelegalitatea grevei
sindicali;tilor de la metrou, dispunând
totodată încetarea de îndată a grevei.
Angaja\ii de la metrou au fost mar\i ;i
miercuri în grevă generală, iar trenurile nu
au circulat în intervalul orar 04.00-16.00.
Peste 300.000 de oameni care foloseau
zilnic metroul în intervalul 05.00-16.00
au fost nevoi\i să utilizeze alte mijloace de
transport. În cele două zile de grevă
traRcul rutier a fost grav afectat, chiar dacă

RATB a suplimentat capacitatea de
transport cu 200 de autobuze, troleibuze
;i tramvaie. Metroul bucure;tean a
împlinit joi 30 de ani de la punerea în
circula\ie a primului tronson de metrou
Semănătoarea (în prezent Petrache
Poenaru) - Timpuri Noi.

Constantinescu, la 70 de ani

Fostul pre;edinte Emil Constan-
tinescu a `mplinit 70 de ani, joi, 19
noiembrie 2009. Colegii săi din mediul
universitar ;i din cercetare l-au aniversat
prin organizarea de către Universitatea
Bucure;ti, Academia Română ;i
Societatea Geologică a României a unei
Conferin\e Interna\ionale de Geologie,
cu participarea unor personalită\i
marcante din \ară ;i străinătate, precum
;i a fo;tilor săi studen\i ;i doctoranzi.

Pe 19 noiembrie Forumul Academic
Român, fondat de pre;edintele Emil
Constantinescu, a reunit, cu ocazia unei
dezbateri, personalită\i din domeniul
;tiin\elor umaniste ;i din societatea civilă.

În aceea;i zi, Funda\ia Română
pentru Democra\ie l-a aniversat alături
de to\i cei cu care a colaborat de-a lungul
a 17 ani.

Vineri

Miercuri

Guvernul SUA nu sus\ine vreun
candidat anume pentru func\ia de
pre;edinte al României ;i nicio agen\ie
a guvernului SUA nu desfă;oară ac\iuni
care să inSuen\eze cursa preziden\ială, a
declarat miercuri ambasadorul SUA la
Bucure;ti, Mark Gitenstein.

"Guvernul SUA nu sus\ine vreun
candidat anume pentru func\ia de
pre;edinte al României ;i nicio agen\ie
a Guvernului SUA nu desfă;oară ac\iuni
care să inSuen\eze cursa preziden\ială.
Fac apel la mass-media să ac\ioneze în
mod responsabil ;i să prezinte realitatea
în mod corect.

Fac apel la cetă\enii României să îi
analizeze pe to\i candida\ii ;i să voteze

în cuno;tin\ă de cauză în ziua alegerilor",
a subliniat Mark Gitenstein.

:i într-un interviu acordat în
luna octombrie ambasadorul american
în România a subliniat că nu are niciun
politician favorit.

Ambasadorul Gitenstein a recu-
noscut c[ are anumite rela\ii personale
;i s-a `nt]lnit cu o parte din candida\i, dar
"nu avem favori\i în această cursă
electorală".

ORcialul american a men\ionat, în
schimb, că dezbaterea politică de la
Bucure;ti i se pare "foarte intensă ;i
emo\ională", cel din urmă atribut
considerându-l a R o trăsătură a
personalită\ii românilor.

S]mb[t[

Pre;edintele Băsescu a declarat că
România l-ar R preferat pe Adrian Severin
pentru func\ia de Înalt Reprezentant.

"Sigur că noi l-am preferat pe Adrian
Severin Înalt Reprezentant ;i a fost o
muncă, dar în momentul în care prim-
mini;trii sociali;ti au ajuns la consens pe
numele pe care îl propun Consiliului,
lucrurile nu mai puteau R întoarse, dar de
încercat am încercat", a spus ;eful statului,
după ;edin\a de Consiliu în care s-a decis
cine va ocupa, în baza Tratatului de la
Lisabona, pre;edin\ia Consiliului ;i
func\ia de Înalt Reprezentant al UE
pentru politică externă.

:eful statului nu a dorit să facă prea
multe comentarii pe marginea

comisarului european propus de
România, precizând că nu dore;te să
rateze ;ansele noastre la un portofoliu
bun. "Sigur că am discutat, dar nu discut
public, pentru că nu vreau să ratez ;ansele
noastre la un portofoliu bun. După 10
ianuarie 2010 vor R audia\i, până atunci
e un proces complicat de negociere, de
creare a echilibrelor în interiorul Comisiei
Europene între populari, sociali;ti,
europeni, ;ti\i, nu vreau să spune\i că
lansez vreo răutate, dar algoritmul politic
func\ionează ;i aici, pentru că a;a se
distribuie puterea, în baza voturilor ;i pe
urmă trebuie manifestată în modul cum
se reSectă în structurile executive", a spus
pre;edintele.

La metrou, ultimele huiduieli
`mpotriva lui Emil Boc

SUA nu sprijin[ niciun candidat
pentru Pre;edin\ia României

România l-ar fi preferat pe
Adrian Severin Înalt Reprezentant al UE

:eful Departamentului de strategie ;i
comunicare al PNL, Dan Mihalache, a
declarat că staT-urile celor trei candida\i
au decis ca dezbaterea de vineri să se
desfă;oare în mai multe serii de
confruntări unul la unul.

Echipele de campanie au tras la sor\i,
vineri diminea\ă, ordinea candida\ilor
pentru începutul dezbaterii, astfel<
primul a fost Mircea Geoană, Crin
Antonescu - al doilea, Traian Băsescu -
al treilea.

"Fiecare candidat va face la începutul
dezbaterii o declara\ie de cinci minute.
Am convenit ca dezbaterea să se
desfă;oare sub forma unor confruntări
unul la unul, Recare rundă durând ;ase
minute. Vor R trei ori trei runde", a
precizat Mihalache `naintea confrunt[rii
decisive. El a mai explicat că ordinea
candida\ilor pentru declara\ia Rnală de
la sfâr;itul confruntării va R trasă la sor\i
de către candida\i, la Rnalul rundelor de
confruntări.

De asemenea, conform în\elegerii

dintre staT-uri, candida\ii vor aduce câte
30 de sus\inători, plus cinci membri ai
staT-urilor.

Consilierul preziden\ial Sebastian
Lăzăroiu a declarat, joi, că staT-urile de
campanie ale candida\ilor Traian
Băsescu ;i Crin Antonescu au stabilit
organizarea unei dezbateri între primii
trei candida\i plasa\i în sondaje, la Palatul
Parlamentului, organizată de IPP ;i
moderată de jurnalistul Robert Turcescu.
El a precizat că, în urma discu\iilor dintre
staT-urile de campanie ale lui Traian
Băsescu ;i Crin Antonescu, s-a decis ca
dezbaterea de vineri să aibă loc la
Parlament, Institutul pentru Politici
Publice (IPP) Rind organizatorul
evenimentului.

Directorul IPP, Violeta Alexandru, a
anun\at, joi, la Rnalul negocierilor dintre
staT-urile candida\ilor, că to\i cei trei
candida\i - Traian Băsescu, Mircea
Geoană ;i Crin Antonescu - au conRrmat
participarea la dezbaterea de vineri, care
va atinge nouă teme de interes general.

Confruntare decisiv[<
B[sescu, Geoan[, Antonescu

Theodor Stolojan, Elena Udrea ;i Dan Voiculescu,
monitoriza\i în dosarul de spionaj energetic

Candida\ii au ie;it la `nc[lzire pentru confruntarea direct[



Conservatorul de Muzic[ a func\ionat din anul 1905 `n cadrul Prim[riei Municipiului Satu Mare, pe baza
unei Autoriza\ii de func\ionare eliberate de Ministerul de resort din Budapesta, p]n[ `n anul 1918. ~;i p[streaz[
denumirea p]n[ `n anul 1954. CULTUR~
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:coala de Arte din Satu Mare
s[rb[tore;te 104 ani de existen\[
Conservatorul de Muzic[ al

municipiului Satu Mare (actuala
:coal[ de Arte) a luat <in\[ `n
anul 1905, la ini\iativa unor
muzicieni pasiona\i reuni\i `n
Societatea „Amicii Muzicii”.

Institu\ia a func\ionat `n cadrul
Prim[riei Municipiului Satu Mare, pe
baza unei Autoriza\ii de func\ionare
eliberate de Ministerul de resort din
Budapesta, p]n[ `n anul 1918. Dup[
aceast[ dat[, Conservatorul a
func\ionat pe baza Autoriza\iei de
func\ionare eliberat[ de Ministerul
Culturii Na\ionale din Bucure;ti.

Conservator de Muzic[
p]n[ `n anul 1954

~ncep]nd cu anul 1925, cadrele
didactice au fost salarizate conform
Instruc\iunilor Ministerului Culturii
;i a func\ionat cu sec\iile de pian,
vioar[, Saut ;i studii teoretice, cu ;ase
cadre didactice ;i cu un num[r de 70-
90 elevi.

Din anul 1931 ;i p]n[ `n 1938,
institu\ia a func\ionat ca ;i
Conservator particular pe l]ng[
Societatea „Vasile Lucaciu” cu
subven\ie din partea Prim[riei
municipiului. ~n aceast[ perioad[, la
conducerea institu\iei se aSa profesor
Adrian Demian.

~ntre anii 1940-1945,
Conservatorul de Muzic[ a func\ionat
tot sub auspiciile Prim[riei Satu Mare,
la conducere aS]ndu-se prof.
Hofmann Ferencz.

Din anul 1947, la conducerea
Conservatorului este promovat
profesorul Mihai Perianu, iar `ncep]nd
cu 1948 denumirea oRcial[ a institu\iei
este „Conservatorul de muzic[ ;i art[
dramatic[”, `nv[\[m]ntul Rind
aprobat de Ministerul Artelor –
Bucure;ti.

~n perioada 1948-1950,
Conservatorul se `mbog[\e;te cu
urm[toarele sec\ii< coregraRe,
gimnastic[ ritmic[, instrumente de
suSat, mandolin[, chitar[, num[rul
elevilor Rind `ntre 150-250.

~ntre 1950-1954, institu\ia
func\ioneaz[ sub denumirea
„Conservator popular de muzic[”, cu
acelea;i specialit[\i ;i cu un num[r de
elevi care cre;te p]n[ la 450.

Din luna octombrie a anului 1954,
prin Hot[r]rea Consiliului de Mini;tri
nr. 1720, Conservatorul popular de
muzic[ se transform[ `n :coala
Popular[ de Art[.

600 de elevi `n 1965

~n perioada 1954-1966, ;coala
cunoa;te o dezvoltare uimitoare,
ajung]ndu-se la un num[r de peste
450 de elevi ;i 23 de profesori. ~n toat[
aceast[ perioad[ la conducerea ;colii
se aSa profesorul George Matache, care
`nRin\eaz[ c]teva sec\ii noi ca< balet,
dirijatul coral, art[ popular[ ;i artele
plastice.

Dup[ 1962, se `nRin\eaz[ sec\iile
externe cu program s[pt[m]nal de la
Seini ;i Carei, cu urm[toarele sec\ii<
actorie, acordeon, vioar[, pictur[ ;i
instrumente de suSat. ~n aceast[
perioad[ ;coala a func\ionat `n spa\iile
de pe strada Mihai Viteazul nr. 32 ;i
Prutului nr.1.

~n anul 1965, la conducerea ;colii
este numit[ Maria Benea, care `ntr-o

perioad[ relativ scurt[ a reu;it s[
creasc[ num[rul catedrelor p]n[ la 28,
acoperite de 50 de profesori ;i un
num[r de peste 600 de elevi.

~n perioada imediat urm[toare se
`nRin\eaz[ sec\iile cu program
s[pt[m]nal la Vama – ceramic[,
Negre;ti Oa; – cus[turi artistice, Doba
;i Beltiug – instrumente pentru
fanfar[, Poiana Codrului – taraf,
Supuru de Jos – instrumente populare,
`n ideea de a continua ;i p[stra
tradi\iile speciRce Rec[rei regiuni `n
parte.

Timp de 10 ani, ;coala ;i-a
desf[;urat activitatea pe strada
Republicii nr.24 iar din anul 1971, s-a
mutat pe strada Sc]nteii nr.6, actuala
strad[ Ioan Slavici.

~ntre anii 1975-1989, la conducerea
;colii s-au aSat mai mul\i profesori
valoro;i, oameni cu adev[rat
profesioni;ti `n ceea ce `ntreprindeau
pentru bunul mers al ;colii amintindu-
i pe profesorii Marta Cordea, Csendes
:tefan, Ioan Petrovici, ori scriitorul
Ioan V[dan.

:coala `;i continu[ mersul
ascendent `n ciuda greut[\ilor ivite `n
acei ani dictatoriali `n care se f[cea
economie la curent, `nc[lzirea se
realiza cu c[rbuni iar ;coala func\iona
`n sistem de autoRnan\are care
presupunea spectacole ;i baluri `n
satele ;i comunele jude\ului, discotec[
etc.

~nainte de marile schimb[ri
politice ale sf]r;itului deceniului al
VIII-lea al secolului trecut, conducerea
;colii este preluat[ de :tefan
Gregoroviciu, care continu[ cu succes
munca predecesorilor s[i.

Dup[ 1989, institu\ia `;i schimb[
denumirea `n :coala de Arte,
denumire pe care o p[streaz[ ;i azi.

Din 1990, ;coala are `ntre 400-500
de elevi, la discipline canto clasic,
muzic[ u;oar[, pian, vioar[, org[
electronic[, acordeon, chitar[,
instrumente de suSat ;i percu\ie,
actorie, dans clasic ;i de societate, arte
plastice, design vestimentar, ansamblu
instrumental, studii de teoria muzicii.

Se ini\iaz[ o serie de manifest[ri ca
„Zilele :colii de Arte”, concerte ale
grupului vocal-cameral „Gaudeamus”,
`n \ar[ ;i str[in[tate, particip[ri la
festivaluri corale na\ionale ;i
interna\ionale, medalioane muzicale,
spectacole de balet, expozi\ii de art[
fotograRc[ ;i art[ plastic[.

~n urma pension[rii profesorului
Gregoroviciu, conducerea ;colii este
preluat[ de c[tre t]n[rul profesor

Mircea Deac, `n anul 2005.
Acesta se remarc[ ca unul din cei

mai activi directori care a reu;it s[
atrag[ multe Rnan\[ri, inclusiv din
fonduri europene, red]nd ;colii
popularitatea din vremurile de
alt[dat[. ~n prezent ;coala are peste
500 de elevi iar num[rul sec\iilor s-a
m[rit `n premier[ cu unele ca foto -
video, \in]nd pasul cu vremurile ;i
cerin\ele actuale.

O s[pt[m]n[ de manifest[ri
culturale

:coala de Arte din Satu Mare a
organizat de-a lungul s[pt[m]nii 16-
21 noiembrie a X- a edi\ie a Zilelor
:colii.

G]ndit[ exemplar de echipa de
profesori inimo;i condus[ de
directorul Mircea Deac ;i cu aportul
decisiv a profesoarei Varga Maria,
manifest[rile au cuprins toat[ paleta de
ac\iuni pe care o desf[;oar[ elevii de-
a lungul unui an `ntreg. Pentru prima
dat[, la s[rb[toare au participat ;i
invita\i de marc[ a unei ;coli similare
din Ungaria dar ;i renumi\i
instrumenti;ti din \ar[. De-a lungul
`ntregii s[pt[m]ni pe scen[ au urcat
toate sec\iunile ;colii, elevii dorind s[
demonstreze cuno;tin\ele acumulate
`mpreun[ cu profesorii lor.

Astfel luni a avut loc la Filarmonica
Dinu Lipatti, deschiderea oRcial[ a
manifest[rilor. De asemenea tot cu
acest prilej a avut loc vernisajul unei
expozi\ii de art[ plastic[ ;i fotograRc[
cu lucr[ri ale elevilor din Satu Mare ;i
Ungaria. Au evoluat pe scen[ grupul
de Suiera;i Iedera condu;i de
Profesorul Dumitru Iederan dar ;i
balerinele profesoarei Gabriela T[nase
care au prezentat dansul Fulgii pe
muzica din Sp[rg[torul de nuci, s-au
prezentat elevi instrumenti;ti sau
Ansamblul Folcloric Doina Codrului,
condus de profesorul Vasile Chioran.
A fost un spectacol complex la care au
participat elevi instrumenti;ti,
interpre\i de muzic[ u;oar[ sau folclor
dar ;i cei care studiaz[ la sec\ia rom]n[
;i maghiar[ de teatru.

Mar\i la Centrul Cultural Poesis a
fost r]ndul muzicii clasice camerale s[
se prezinte `n fa\a publicului. Invita\i
de marc[ au onorat cu prezen\a
s[rb[toarea ;colii de arte. Duo Melos
din Cluj Napoca a prezentat o lec\ie de
profesionalism ;i m[iestrie
interpretativ[. Cei doi muzicieni
prestigio;i Titus Fluera; la vioar[ ;i
Constantin Andrei la chitar[ au
`nc]ntat publicul prezent cu lucr[ri de
mare popularitate.

Miercuri a fost r]ndul folclorului
s[ se prezinte pe scen[. Spectacolul
g[zduit de Casa Crea\iei a adunat
laolalt[ to\i elevii de la sec\iunea
instrumenti;ti ;i interpre\i de folclor.
Coordona\i de profesorii Vasile
Chioran ;i Petre Voropciuc, elevii au
prezentat suite instrumentale din
majoritatea zonelor folclorice dar ;i
grupuri folclorice ;i interpre\i
individuali. Mul\i dintre ace;tia cu
siguran\[ vor R cei care vor duce mai
departe muzica popular[ speciRc[
zonei codrului. Nu putem s[ nu
amintim ;i c]teva nume ca Ionu\
Ciupac, Oana Podu\, Vlad Jurchi;,
:erbe Cosmin, Panc Flaviu sau
Olimpia T[ma;, nume despre care
vom mai auzi `n viitor.

Pentru c[ nu putea s[ lipseasc[
muzica pop- rock, joi 19 noiembrie,
elevii au urcat de scena de la :coala de
Arte hot[r]\i s[-;i demonstreze
talentul ;i cuno;tin\ele muzicale.

Vineri, 20 noiembrie, a fost r]ndul
muzicii clasice s[-;i prezinte elevii. La
Muzeul de Art[ a avut loc spectacolul
grupului vocal cameral Gaudeamus.
Ziua de s]mb[t[ este dedicat[ `n
exclusivitate festivalului concurs inter-
liceal de muzic[ pop-rock "Muzica
inimii mele", ajuns la edi\ia a III-a.

V. Shibata

Curs de dirijat din anul 1969 condus de profesorul Csendes :tefan

Serbarea de Rnal a sec\iei de balet din anul 1967



~n Recare stat exist[ legi federale ce trebuie respectate la fel. Diferen\a `ntre anumite legi poate R m[sura
speciRcat[. De exemplu `ntr-un stat nivelul crescut al alcoolemiei `n s]nge poate R mai mare dec]t `n alt stat `n
timpul condusului f[r[ ca individul s[ `ncalce legea, iar acest lucru se simte cel mai mult atunci c]nd un individ
consum[ o cantitate de alcool care este admis[ `ntr-un stat, trece grani\a ;i poate R pedepsit.INTERVIU
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~n Becare zi se aude despre
emigrarea rom]nilor `n alte \[ri,
`ns[ despre imigrarea str[inilor
`n Rom]nia, mai pu\in, `n special
dac[ `n categoria “str[ini”
amintim de americani.

Locuitorii celui mai t]n[r continent
nu prea emigreaz[, via\a de acolo Rind
mult diferit[ fa\[ de cea din Europa. Am
descoperit o familie jum[tate american[,
jum[tate rom]n[, care au avut
posibilitatea de a "gusta" din ambele
stiluri de via\[.

Familia Ely tr[ie;te de 6 ani
la Satu Mare

~n cele ce urmeaz[ v[ prezent[m
povestea familiei Ely, un cuplu t]n[r,
format din Michael (Mike) ;i Domnica
(Ica) ;i cei doi copii ai lor, Lia ;i Alex.

Michael s-a n[scut `n ora;ul Van
Noys, `n statul California, iar c]\iva ani
mai t]rziu s-a mutat la Detroit, `n statul
Michigan, unde a cunoscut-o pe Ica. Ea
este originar[ din Satu Mare. Mama ei a
plecat `n America pe vremea c]nd cei 6
copii ai s[i erau adolescen\i. La un
moment dat Ica ;i doi din fra\i au
emigrat la mama lor `n Statele Unite, `n
Detroit, Michigan. Au primit viz[ doar
cei 3 fra\i, deoarece numai ei aveau sub
21 de ani, iar Ambasada SUA sprijin[
`ntregirea familiilor cu copii p]n[ `n 21
de ani. Mike ;i Ica s-au cunoscut la
Detroit, `ntr-o biseric[ cre;tin[. De
atunci sunt de nedesp[r\it. S-au c[s[torit
;i ea a primit cet[\enie american[. Dup[
c]\iva ani de trai dincolo de ocean, au
venit la Satu Mare pentru a-;i `nRin\a
propria familie. Acest lucru s-a `nt]mplat
`n 2003. Via\a lor s-a schimbat mult ;i au
reu;it s[-;i `mplineasc[ visul de a-;i
`ntemeia o familie. Acum, am]ndoi
lucreaz[ `n folosul comunit[\ii ;i
singurul lor scop e de a deschide inima
s[tm[renilor spre cei nevoia;i. Mai multe
despre povestea american[ v[ dezv[luie
chiar ei, `ntr-un interviu acordat
cotidianului Informa\ia Zilei.

- Ave\i o poveste deosebit[,
povesti\i-ne despre dorin\a voastr[
de a v[ `ntemeia familia aici la Satu
Mare.

- ~nc[ din 2003, de c]nd ne-am mutat
la Satu Mare, ne-am dorit copii. ~n 2004,
c]nd ;i Mike `ncepuse s[ st[p]neasc[
limba rom]n[, am adoptat primul nostru
copil, pe Alex. Doi ani mai t]rziu, am
luat-o `n familie ;i pe Lia.

- Datorit[ faptului c[ Mike nu
avea cet[\enie rom]n[ ;i c[ Ica are
dubl[ cet[\enie a\i `nt]mpinat
diBcult[\i la adop\ie?

- Probleme nu au fost, deoarece toate
actele pentru adop\ie sunt pe numele
meu ;i lucrurile au decurs bine (spune
Ica). Procedura de ob\inere a cet[\eniei
rom]ne nu e chiar a;a de u;oar[. Trebuie
s[ treac[ minim 5 ani, s[ am re;edin\a
pe teritoriul Rom]niei ;i s[ am anumite
acte asupra mea. Acest lucru `nc[ nu s-
a reu;it deoarece nu aveam de la bun
`nceput actele complete. ~ns[ acum
suntem pe drumul cel bun...(continu[
Mike).

- S[ vorbim pu\in despre
diferen\ele “legale” dintre Rom]nia
;i State. Cu siguran\[ sunt multe,
a\i putea totu;i aminti c]teva mai
deosebite?

- ~ntr-adev[r, exist[ diferen\e majore
`ntre legisla\ia rom]n[ ;i cea american[.
~n Rom]nia de exemplu este interzis[

pedeapsa cu moartea, `n schimb `n statul
Texas este o form[ legal[ de a pedepsi
infrac\iunea de omor. O alt[ deosebire
este c[ `n unele state americane se
pededpse;te adulterul (o lege mai veche
de peste 100 de ani). Se poate men\iona
;i faptul c[ `n Nevada, Los Angeles, nu
se vinde alcool duminica. O lege special[
;i totodat[ ciudat[ pentru majoritatea
\[rilor e c[ `n anumite state este legal[
c[s[toria `ntre doi b[rba\i sau dou[
femei, fapt inacceptabil `n multe \[ri ;i
comunit[\i.

~n Recare stat exist[ legi federale ce
trebuie respectate la fel. Diferen\a `ntre
anumite legi poate R m[sura speciRcat[.
De exemplu `ntr-un stat nivelul crescut
al alcoolemiei `n s]nge poate R mai mare
dec]t `n alt stat `n timpul condusului f[r[
ca individul s[ `ncalce legea, iar acest
lucru se simte cel mai mult atunci c]nd
un individ consum[ o cantitate de alcool
care este admis[ `ntr-un stat, trece
grani\a ;i poate R pedepsit.

- Exist[ lucruri care v[ plac `n
Rom]nia ;i nu le agrea\i `n State?

- De;i rom]nii cred c[ via\a `n
America e mult mai senza\ional[ dec]t
cea de aici, nou[ ne place foarte mult ;i
`n Rom]nia.

Aici exist[ acele obiceiuri ;i tradi\ii
care dincolo nu le `nt]lnim. Ne plac
tradi\iile de Pa;ti, de exemplu, Cr[ciunul
;i multe alte obiceiuri vechi, care `n
America nu se g[sesc deoarece e un
continent prea "nou" fa\[ de Europa.

- Sunt lucruri pl[cute din
America de care duce\i lips[ la noi?

- Desigur, sunt multe lucruri care
dac[ ar exista ;i aici, poate nu ;i-ar dori
oamenii s[ plece. Din nefericire
economia Rom]niei nu e foarte str[lucit[
;i din acest motiv sunt at]\ia s[raci. ~n
State e mai u;or s[-\i g[se;ti un job, doar
cine nu vrea nu lucreaz[.

Nu sunt at]tea impozite ;i taxe, iar
salarul minim pe economie e mult mai
mare dec]t la noi. Se c];tig[ 7,15 dolari
pe or[. Dac[ calcul[m 4 s[pt[m]ni a c]te
40 de ore lucrate, c]t ar R normal la noi,
nu ob\inem 600 lei ci 1144 dolari, ceea

ce e chiar de 4-5 ori mai mult. Un alt
avantaj pe care-l putem aminti ar R
multiculturalitatea ;i posibilitatea
educ[rii Sexibile a oamenilor. Acolo,
dac[ un t]n[r `;i dore;te s[ `nceap[
c]teva cursuri de la facultate `n timpul
liceului, poate s[ o fac[, iar dac[ mai
`ncolo se `nscrie la universitate, i se
recunosc creditele. Alt[ posibilitate mai
e ca `n loc de 6 ani de ;coal[ s[ fac[ 3 sau
4. Cu c]t urmeaz[ mai multe cursuri `ntr-
un an, cu at]t scap[ mai repede.

- Sunt diferen\e de pre\uri `ntre
bunurile materiale< haine,
cosmetice, m]ncare spre exemplu?

- Categoric. Toate acestea sunt mult
mai ieVine `n SUA fa\[ de ce se g[se;te
la noi. Poate chiar acesta e motivul
pentru care rom]nii import[ at]t de
multe lucruri de peste ocean.

- Dar imobilele ;i
autoturismele, sunt ;i ele mai
ieFine?

- ~n ceea ce prive;te imobilele, pre\ul
lor difer[ `n func\ie de statul `n care se
aS[, zona sau cartierul unde e localizat
;i desigur m[rimea. ~n principiu sunt
scumpe apartamentele ;i casele, dar
nivelul de trai este destul de ridicat. Un
apartament sau o cas[ cu 4-5 camere, 2
b[i, buc[t[rie ;i hol `n Rom]nia se
consider[ lux, iar la americani e doar un
imobil de nivel mediu.

- Care ar B dezavantajele
americanilor?

- Nu ;tiu dac[ sunt neap[rat
dezavantaje, `ns[ problemele mari ale
oamenilor de acolo sunt creditele

ipotecare. 90%, sau poate ;i mai mul\i,
au cel pu\in o rata la banc[. Majoritatea
americanilor Re stau `n chirie, Re au
credit ipotecar. Fiindc[ e destul de greu
s[-;i cumpere oamenii o cas[ sau un
apartament. Chiar dac[ salariile sunt
mari, pre\urile imobilelor sunt mult
peste m[sura posibilit[\ilor ;i oamenii
recurg la credit ipotecar. E forte u;or s[
ob\ii un credit `n SUA, iar americanii
proRt[ de acest lucru. Problema e c[ pe
timp de criz[ se fac disponibiliz[ri, nu
mai sunt salarii ;i oamenii nu-;i pot pl[ti
ratele. Astfel, banca revendic[ casele, iar
oamenii sunt nevoi\i s[ mearg[ `n chirie.

- Ce sfaturi le-a\i da rom]nilor
care doresc s[ emigreze?

- Av]nd experien\a de-acolo, ;i de-
aici, cel mai practic sfat ar R `n primul
r]nd ca persoanele care pleac[ s[
cunoasc[ limba englez[ cel pu\in la nivel
mediu. Dac[ nu st[p]ne;te limba, nu e
mare problem[ pentru c[ se ofer[ 3 luni
de cursuri intensive de limba englez[,
gratuit. Problema e `ns[ g[sirea unui loc
de munc[ f[r[ cunoa;terea limbii. Un
alt sfat ar R, dac[ e posibil, cine pleac[ `n
State s[ aib[ o rud[ sau cuno;tin\e
apropiate acolo, e mult mai u;or s[ se
integreze `n societate, s[ preia obiceiurile
;i chiar s[ `;i g[seasc[ un job. Ceea ce e
mult mai important controlul
cheltuielilor. Dac[ cineva are un salar
bun, fa\[ de c]t avea acas[ de exemplu,
;i observ[ c[ pre\urile la diferite bunuri
sunt mici, s[ nu exagereze cu
cump[r[turile. E bine de ;tiut unde e
limita, cu alte cuvinte nu cheltui\i mai
mul\i bani dec]t ave\i. Cam acestea ar R
cele mai importante aspecte de urm[rit.

- Revenind pu\in la Satu Mare ;i
posibilit[\ile de a lucra aici. C]nd
a\i venit aici v-a\i c[utat de lucru?

- De c]nd suntem la Satu Mare
muncim `n folosul comunit[\ii, nu
c];tig[m bani. Mike a `nRin\at o asocia\ie
prin intermediul c[reia leg[m
parteneriate cu diferite funda\ii ;i alte
asocia\ii pentru ajutorarea copiilor
orfani, a v]rstnicilor ;i a celor ce au
nevoie de o m]n[ de ajutor. Prin
programele la care particip[m dorim s[
mobiliz[m oamenii ca nu numai prin
dona\ii de bani sau alte bunuri s[ ajute
copiii orfani, ci oferind m[car o or[ pe
s[pt[m]n[ unui copil abandonat de
p[rin\i. S[-l scoat[ la plimbare, la o
pr[jitur[...acestea sunt lucruri mult mai
valoroase dec]t banii.

- Dac[ munca voastr[ este
voluntar[, din ce v[ c];tiga\i
existen\a?

- ~nainte s[ venim din State ne-am
asigurat cu o sum[ mai mare din care s[
ne descurc[m o vreme, iar c]nd ni se
termin[ rezerva, ne `ntoarcem 2-3 luni
`n Detroit. Am]ndoi am avut propriile
noastre Rrme, iar c]nd am venit le-am
l[sat pe m]ini bune. Acolo ne putem
`ntoarce oric]nd pentru a munci c]teva
luni.

- La Bnal, care este scopul
vostru `n acest ora;?

- Cum spuneam, ne dorim foarte
mult s[ putem sensibiliza oamenii ;i s[
le deschidem inimile c[tre cei care au
nevoie de ajutor. Dorim ca Recare copil
orfan din jude\ s[ aib[ un fel de "mentor"
care din c]nd `n c]nd s[-l viziteze ;i cu
cine s[ poat[ discuta. Pe l]ng[ acest
proiect dorim s[ organiz[m ;i s[
colabor[m ;i la alte proiecte umanitare.
Pentru noi e important s[ putem face
acest lucru.

Gabriela Pu;ca;iu

Michael, un american c[ruia `i place
mai mult la Satu Mare dec]t `n SUA

Lia ;i Alex, copiii familiei Ely
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~n 50 de ani Mircea Mih[l\ean a
descoperit `n Some; 20 specii de pe;ti
Pescuitul este pentru mul\i

b[rba\i, dar ;i pentruunele femei,
un mijloc pl[cut ;i relaxant de a
petrece ore `ndelungi `n natur[.
Nu este exclus nici pescuitul `n
scop de subzisten\[. Exist[
preferin\e ;i `n r]ndurile
pescarilor amatori. Unii prefer[
b[l\ile, al\ii apele curg[toare line
;i/sau repezi, alt[ categorie se
distreaz[ su<cient de bine pe
canale. Sunt preferin\e ;i `n ceea
ceprive;te speciile depe;ti pe care
unii le prind. Sunt pu\ini cei care,
dup[ ce au testat mai multe lucii
de ap[ prefer[ s[ pescuiasc[ spre
exemplu pe Some;, `ncerc]nd s[
fac[ un inventar al speciilor care
pot < prinse `ntr-o anume
perioad[.

Unul dintre pescarii s[tm[reni care
zeci de ani s-a delectat pe diverse
cursuri de ap[ sau chiar pe b[l\i ;i/sau
canale este Mircea Mih[l\ean, cel care
mult[ vreme a f[cut parte din echipa
"Costic[". Dup[ cum ne-a spus
interlocutorul, el pescuie;te de peste 50
de ani. A testat multe lucii de ap[. De
o vreme a `nceput s[ redescopere
Some;ul. ~n ultimii ani a prins cel pu\in
16 specii de pe;ti din acest r]u, dar din
discu\iile avute cu ceilal\i tovar[;i de
pasiune socote;te c[ `n r]u tr[iesc peste
20 de specii.

Pe;ti de ap[ dulce

Literatura de specialitate enumer[
printre pe;tii de ap[ dulce specii
precum< Oblete Mare, Oblete Sabie,
Beldi\a, Boi;tean, Cr[iete, Porcu;or,
Boarta, |ipar, Grindel, Zv]rlug[,
Zglavoac[, Babu;c[ Balos, |[ranc[,
Babu;ca de Dun[re, Ro;ioara, Batca,
Lin, Pl[tica, Mreana, Sabi\[, V[duvi\[,
Clean, Clean Dungat, Clean Mic,
Moruna;, Cosac, Scobar, Caracud[,
Caras, Caras Auriu, Crap cu Solzi,
Crap Oglind[, Crap Piele, Crap
S[lbatic, Amur Alb, Mihal\, Avat,
Somn, Somn Pitic, Biban, Biban Soare,
:al[u, :al[u V[rgat, :tiuc[, Lostri\[,
Lipan, P[str[v Indigen, P[str[v
F]nt]nel, P[str[v Curcubeu, P[str[v
de Lac, |ipar.

Specii de pe;ti din Some;

Iat[ speciile pe care el le-a prins `n
ultimii ani st]nd cu b[\ul pe malul
Some;ului< ;al[u, mihal\, scobar,
babu;c[, biban, caras, pl[tic[, oblete,
cosac, lati\[, porcu;or, ghibor\, somn,
fusar, r[sp[r ;i sabi\[. :tie din discu\iile
cu prietenii c[ se mai prinde ro;ioar[,
amur, ceg[, ;tiuc[, avat ;i clean.

~n cele ce urmeaz[ v[ prezent[m
scurte descrieri ale majorit[\ii speciilor
de pe;ti de ap[ dulce enumerate mai
sus.

Scobarul< este r[sp]ndit `n Suviul
Volga, `n apele din Macedonia.
Aproape c[ nu sunt ape din zonele de
munte ;i colinare `n care s[ nu se
g[seac[ scobar. Prezen\a lui este
cunoscut[ `n Dun[re, Some;, Cri;ul
repede, Cri;ul negru ;.a. Spatele `l are
verde-m[sliniu `nchis, burta
albicioas[.

Clean< se `nt]lne;te de la Oceanul
Atlantic p]n[ `n bazinul Suviului Lena.
La noi se reg[se;te `n Some;ul mic,

Mure;, Prut, Siret, Cri;ul repede, Jiu,
Bega, Beret[u, Ialomi\a ;.a. Are spatele
negru sau cafeniu, laturile sunt
argintii-galbene-alb[strui, iar burta
este alb[-argintie. Tr[ie;te `n special `n
c]rduri.

Porcu;or< se aS[ `n toate apele, `n
r]uri ;i p]raie de la munte ;i p]n[ la
;e;. Pe spate este cenu;iu-verzui,
laturile sunt cenu;ii-argintii sau g[lbui,
burta argintie. ~not[toarele - dorsal[ ;i
codal[ prev[zute cu pete `ntunecate,
a;ezate `n mai multe r]nduri.

Mihal\ < este o specie care se
`nt]lne;te din Europa nordic[ ;i
central[ p]n[ `n nordul Italiei, `n Asia
de nord, Canada, SUA de nord. La noi
se g[se;te `n toate r]urile mari. Este
pe;te de culoare cafeniu-verzuie,
accentuat marmorat[. ~i plac `n special
apele reci. Se g[se;te mai mult singur,
cu o via\[ de noapte agitat[, c]nd se ;i
hr[ne;te. Odat[ cu r[cirea vremii
devine din ce `n ce mai activ.

Fusarul< numele `i vine tocmai de
la forma fusiform[ a corpului. Aceast[
specie se `nt]lne;te `n special `n Siret,
Moldova, Olt, Arge;, Jiu, Mure;, Arie;,
Cibin, Timi;, Cri;, Some; ;.a. Are
corpul galben-cafeniu, str[b[tut de 4-
5 dungi late, oblice, `nchise. Burta `i
este alb g[lbuie. Adesea tr[ie;te `n
grupuri mici, `n rest prefer[
singur[tatea. Prefer[ apele limpezi cu
fundul nisipos. St[ mai mult pe fund.
Este un pe;te r[pitor.

Pl[tica< este r[sp]ndit[ `n apele
dulci ale Europei, dar ;i `n cursurile
inferioare ale r]urilor Mure;, Olt, :ieu,
Prut, Siret, Timi;, Bega, Some;. Pe
spate are culoarea m[slinie-cenu;ie,
laturile sunt cenu;ii deschise cu reSexe

alb[strui sau ro;ietice. Burta este alb-
argintie la indivizii tineri ;i g[lbuie la
exemplarele b[tr]ne. Este un pe;te mai
mult de fund. Prefer[ fundurile cu m]l
;i vegeta\ie abundent[.

Cosac< se g[se;te `n special `n apele
din sud-estul Europei. ~n r]urile de la
noi se g[se;te `n Mure;, Olt, Cri;,
Some; ;i mai rar `n Timi;. Pe spate
este negru-alb[strui, laturile ;i burta `i
sunt argintii. Are botul turtit, capul
mic, gura oblic[, solzii `i sunt mici ;i
moi. Se consum[ mai mult s[rat, Rind
un pe;te de calitate inferioar[.

Sabi\a< este r[sp]ndit[ `n Bazinul
M[rii Baltice, a Nordului, p]n[ `n
Cuba. La noi este frecvent `nt]lnit[ `n
Prut, Mure;, Olt, Timi;, Bega ;i Some;.
Pe spate este de culoare albastr[ sau
verzuie cu reSexe metalice, laturile ;i
burta `i sunt argintii. ~not[toarele
pectorale, ventrale ;i anal[ sunt cu
reSexe ro;ietice. Tr[ie;te `n c]rduri `n
general la suprafa\a apei.

Oblete< este r[sp]ndit `n apele
Europei de la Marea Baltic[ la Marea
Neagr[. Pe r]urile de la noi se
`nt]lne;te `n< Prut, Siret, Ialomi\a, Olt,
Cerna, Timi;, Bega, Mure;, Arie;,
Some;. Pe spate este verde-alb[strui,
iar laturile ;i burta sunt alb-argintii.
Este un pe;te vioi care prefer[ apele
lini;tite. Este ve;nic `nfometat ;i se
poate g[si at]t la fundul c]t ;i la
suprafa\a apei.

Avat< este r[sp]ndit `n Europa
central[ ;i estic[, de la Rin p]n[ la apele
din Urali. ~n apele curg[toare de la noi
se g[se;te `n Siret, Prut, Mure;, Arie;,
Cri;, Crasna, Some; ;.a. Pe spinare este
verde-cenu;iu, laturile ;i burta sunt
alb[strui-argintii. Avatul este singurul

pe;te r[pitor din neamul crapului. Se
simte bine `n apele cu fundul plin de
nisip ;i pietri;. Carnea avatului este
relativ gustoas[.

Caras< este un pe;te de origine
nord-asiatic[. A p[truns `n Europa ca
pe;te de ornament, de unde a ajuns `n
multe ape ale continentului. De obicei
are spatele cenu;iu-verzui, uneori
negricios, laturile corpului ;i burta
argintii cu reSexe metalice. Suport[
bine varia\iile de oxigen ;i de
temperatur[. Poate sta afar[ din ap[
p]n[ la 3 ore f[r[ s[ moar[. ~i plac apele
domoale, m]loase.

Ro;ioara< se g[se;te `n majoritatea
apelor din Europa, `ncep]nd din
Suedia, p]n[ la Marea Mediteran[. La
noi se g[se;te `n toate apele st[t[toare,
dar ;i `n r]uri, mai pu\in `n cele de
munte. Se g[se;te `n Mure;, Olt, Cri;,
Timi;, Bega, Some; ;.a. Culoarea
depinde de colora\ia apei. ~n apele
limpezi se g[sesc exemplarele deschise
la culoare cu spate albastru `nchis,
laturile g[lbui, burta argintie. Este un
pe;te sedentar. Tr[ie;te `n general pe
fundul apei cu un curent lin ;i vegeta\ie
abundent[.

Babu;ca< este r[sp]ndit[ `n tot
bazinul dun[rean, implicit `n Some;.
Este un pe;te fricos. ~i place apa cu
fundul nisipos. Are corpul alungit.
Seam[n[ cu cel al ro;ioarei. Botul `i
este scurt. ~not[toarea dorsal[ `ncepe
din dreptul `not[toarelor ventrale,
caracter care o deosebe;te de ro;ioar[,
cu care adesea este confundat[.

Bibanul< este r[sp]ndit `n Europa
;i Asia. La noi se g[se;te `n toate
r]urile. Pe spate are culoarea cenu;ie-
verzuie, cu reSexe metalice, laturile `i

sunt verzui cu reSexe ar[mii, burta
plumburie-albicioas[ ;i c]teodat[
galben palid. Este un pe;te sedentar.
Prefer[ apele cu fundul tare. Noaptea
st[ lini;tit pe fundul apei. Pe m[sur[
ce `nainteaz[ `n v]rst[ devine r[pitor.
Carnea este gustoas[. Se consum[
proasp[t[ sau s[rat[.

Ghibor\< este r[sp]ndit `n toate
apele dulci ale Europei nordice ;i
centrale. La noi se g[se;te `n Dun[re,
dar ;i `n r]uri precum< Siret, Prut, Olt,
Some; ;.a. De obicei are spatele verde
m[sliniu `nchis g[lbui, burta `i este alb-
g[lbuie. Regiunea superioar[ a
corpului este stropit[ cu pete m[runte
negre-cafenii. ~i plac apele reci ;i
limpezi. Este activ mai ales seara ;i
noaptea ;i face parte din familia
r[pitorilor.

Cega < este r[sp]ndit[ `n
majoritatea Suviilor ponto-caspice. ~n
r]urile de la noi tr[ie;te `n Prut, Siret,
Mure;, Some;. Nu se g[se;te `n b[l\i.
Pe spate are nuan\a cafenie cu reSexe
cenu;ii-verzui, burta `i este galben[.
Este un pe;te cu o carne mult pre\uit[.
Se hr[ne;te aproape exclusiv cu
crustacei. La v]rsta de doi ani poate
c]nt[ri 1,5 kilograme. Mai mul\i
pescari s[tm[reni se laud[ c[ au prins
din Some; exemplare de aproximativ
1,5 kilograme.

:tiuca< este r[pitorul num[rul unu.
:tiuca `;i p]nde;te nemi;cat[ prada
care se apropie, pentru ca `n momentul
oportun s[ atace fulger[tor. Corpul
fusiform este perfect adaptat pentru
un demaraj fulger[tor, care se
dovede;te de prea multe ori mortal.
:tiuca are o dezvoltare rapid[,
ating]nd `n numai trei s[pt[m]ni 15
mm, iar maturitatea sexual[ la v]rsta
de 3 ani, c]nd are aproximativ 700-
800 de grame, ;i poate ajunge la
exemplare de peste 20 de kg (cea mai
mare ;tiuc[ prins[ `n Delt[ avea 16 kg,
iar la noi `n jude\, la Turulung s-a prins
;tiuc[ de 14,7 kilograme). Perioada de
reproducere are loc dup[ topirea
ghe\urilor, adic[ `n februarie-martie.
Exist[ opt specii ale familiei Esox
dintre care ;ase se g[sesc `n America
de Nord. Dimensiunea minim[ a
;tiucii care poate R re\inut[ este de 40
cm.

Somn - `n apele dulci din Rom]nia,
`n Delt[ recordul la pescuit Rind de
400 de kg. Pe Some; s-au prins `n
special `n zona B[b[;e;ti exemplare cu
greut[\i p]n[ la 50-60 de kilograme.
Este un pe;te cenu;iu f[r[ solzi, pielea
Rindu-i protejat[ de un strat gros de
mucus. Pe falca superioar[ are o
pereche de must[\i, iar pe cea
inferioar[ patru must[\i scurte folosite
la pip[it, care `mpreun[ cu mirosul
bine dezvoltat compenseaz[ vederea
slab[, acestea Rind adapt[ri la via\a `n
ap[ ad]nc[ ;i tulbure, cu fund m]los.
Somnul este mai activ `n timpul nop\ii.
Boistea somnului este `n luna mai.
Dimensiunea minim[ a somnului care
poate R re\inut este de 50 de cm.

:al[u - are o culoare verde-cenu;ie,
iar corpul s[u este alungit ;i rotunjit.
Gura larg[ are din\i ascu\i\i, de aceea
pentru pescuitul ;al[ului se folose;te o
strun[ din materiale rezistente, ca `n
cazul ;tiucii. Reproducerea are loc
primavara `n lunile martie-aprilie.

Text prelucrat de Ioan Ani\a;

Mircea Mih[l\ean a f[cut parte din echipa de pescuit “Costic[“
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Campania electoral[ a debutat la S]mbra Oilor din Satu Mare

Candidatul PNL la pre;eden\ie, Crin
Antonescu, a sosit la Satu Mare chiar la
mijlocul campaniei electorale. Nici prea
devreme, ca s[ `l uite oamenii, nici prea
t]rziu, ca s[ nu mai apuce s[tm[renii s[
`;i fac[ o p[rere, pe viu. Crin Antonescu
;i-a f[cut apari\ia aE;]nd atitudinea ;i
caracteristicile pentru care este cunoscut<
calm, relaxat, degajat, deschis dialogului
cu oricine, Ee ei membrii sau
simpatizan\i PNL, pres[ sau simpli
cet[\eni. Chiar dac[ vizita sa a fost una
scurt[, `ntreg staF-ul de campanie
gr[bindu-se s[ ajung[ la Oradea, Crin
Antonescu ;i-a f[cut timp s[ r[spund[
oricui `i adresa o `ntrebare sau dorea s[
`i str]ng[ doar m]na.

Ce mi se pare de admirat la
candidatul PNL, este faptul c[ so\ia sa,
europarlamentarul Adina V[lean, `l
`nso\e;te `n vizitele sale electorale. Am
remarcat ;i vestimenta\ia liberalului,
parc[ `n ton cu ideologia partidului pe
care `l conduce. |inuta sa, f[r[ cravat[,

mi-a inspirat degajare, apropiere de
oameni, relaxare ;i st[p]nire de sine.

Pe de alt[ parte, se vede treaba c[ lui
Crin Antonescu `i place la Satu Mare.
Vizita sa din 7 noiembrie nu este prima
din ultimele luni. Ultima dat[, Crin
Antonescu a fost prezent la Satu Mare la
sf]r;itul lunii mai, `n timpul campaniei
pentru alegerile europarlamentare.
Atunci a f[cut o vizit[ `n mai multe
localit[\i din jude\, iar simpatizan\ii pe
care ;i i-a f[cut atunci, au participat acum
la mitingul electoral de la Teatrul de
Nord. Sala a fost arhiplin[, iar discursul
lui Crin Antonescu, nici lung, nici
plictisitor, nici f[r[ sens, nici demagogic,
a ridicat lumea `n picioare ;i a smuls
ropote de aplauze.

:i `nc[ un argument `n favoarea
faptului c[ lui Crin Antonescu `i place la
noi `n jude\ este faptul c[ a promis c[ se
va `ntoarce, c]t de repede cu putin\[, `n
calitate de pre;edinte al \[rii.

Crin Antonescu, relaxat ;i st[p]n pe sine

Campania electoral[ pentru alegerile
preziden\iale a debutat, neoEcial, la Satu
Mare, cu mult `nainte de cea oEcial[.
Startul a fost dat, `n |ara Oa;ului, la
S]mbra Oilor. S[rb[toarea i-a pus fa\[ `n
fa\[ pe doi dintre candida\ii favori\i `n
sondajele de opinie< Traian B[sescu -

pre;edintele `n func\ie ;i Mircea Geoan[
- pre;edintele Senatului. Atunci, cei doi
au stat pe aceea;i scen[ pentru prima ;i
ultima dat[ `n timpul campaniei
electorale. Prin modul `n care au trecut
prin aceast[ situa\iile se poate spune
despre ei c[ sunt doi berbeci electorali.

B[sescu ;i Geoan[, doi berbeci electorali

Mircea Geoan[, candidatul PSD a
fost de trei ori `n vizit[ `n Satu Mare.
De;i nu le-a f[cut `n timpul campaniei,
vizitele au avut ;i un pregnant caracter
electoral.

Prima sa vizit[ a avut loc cu ocazia
s[rb[toririi "S]mbrei Oilor".
Preziden\iabilul a gustat din br]nza ;i
urda de oaie la st]na improvizat[, dar ;i
din p[linca ;i micii oferi\i la cortul PSD.
Ba chiar a ;i dansat c]teva zeci de
secunde `n mijlocul participan\ilor cu
Maria Tripon, cunoscut rapsod al
folclorului o;enesc.

A doua oar[, `n 26 august, Geoan[ a
vizitat o ferm[ din Petre;ti, municipiul
Carei ;i apoi municipiul Satu Mare.

~n Carei, la ferma de bovine, la
sf]r;itul vizitei, a fost servit cu un p[h[rel
de p[linc[ ;i cu ;trudele ;v[be;ti cu
dulcea\[ - din care a m]ncat dou[ -, dup[
care ;i-a exprimat aprecierea, mai ales
pentru ;trudele. Dup[ discursul de la
ferma agricol[, gazdele l-au invitat la o
mas[ plin[ de bun[t[\i. Cel mai mult i-
au pl[cut aEnele ;i sortimentele de
br]nzeturi produse `n imediata
apropiere, `ntr-o fabric[ - tot ;v[beasc[

- pe care a ;i vizitat-o.
~n fa\a Monumentului Osta;ului

Rom]n ;i apoi `n Catedrala ortodox[,
Mircea Geoan[ a discutat pe mai multe
teme de actualitate mai `nt]i cu mai mul\i
veterani de r[zboi iar apoi cu preotul
paroh ;i cu c]\iva credincio;i.

A treia vizit[ efectuat[ tot `naintea
campaniei electorale a fost cea din 19
septembrie c]nd, `mpreun[ cu so\ia sa,
Mihaela, a fost unul din cei 12 na;i la
nunta Eului primarului din Ora;u Nou,
Toma Betea.

Petrecerea principal[ s-a \inut la
Rac;a, `n noul C[min cultural cu o
capacitate de peste 2.000 de persoane -
at]\ia invita\i au ;i petrecut la nunt[ -
mirii ;i localnicii Eind cu to\ii `mbr[ca\i
`n costume o;ene;ti.

De;i pe mesele `nc[rcate de b[uturi
Ene ;i bucate alese era din bel;ug whisky,
na;ul a b[ut cu mai mult[ pl[cere p[linca
produs[ de socrul mare, despre care a
spus c[ nu se poate compara cu nicio
alt[ b[utur[. Na;ul nu s-a dat `n l[turi
nici de la "dan\" ;i a `nv]rtit c]teva o;ence
`n ritmul ame\itor al ceterii (vioara) ;i al
zongorei (chitara).

Mircea Geoan[ apreciaz[ ;trudelul
;v[besc ;i p[linca de Rac;a

Traian B[sescu a participat la
festivit[\ile de la Carei organizate cu
ocazia “Zilei Armatei” ;i a `mplinirii a 65
de ani de la eliberarea de sub jugul fascist.
Manifest[rile s-au desf[;urat `n fa\a
Monumentului Osta;ului Rom]n.

Men\ion[m c[ vizita de ieri nu a fost
una electoral[, iar simpatizan\ilor PDL,
care `l sus\in pe B[sescu la preziden\iale,
li s-a interzis prezen\a cu steaguri sau
bannere ale partidului.

~n programul vizitei la Satu Mare ;i
Carei a pre;edintelui B[sescu a intervenit
o schimbare de ultim moment. Din cauza
ce\ii anun\ate pentru duminic[
diminea\a, aeronava preziden\ial[ a
aterizat la Aeroport s]mb[t[ noaptea, iar
pre;edintele B[sescu a fost cazat la Hotelul
Poesis din Satu Mare.

La Satu Mare, pre;edintele Traian
B[sescu a fost a;teptat la Casa de cultur[
a Sindicatelor de aproximativ 800 de

s[tm[reni. A ;i glumit pu\in ;i pe seama
parlamentarilor care \in de privilegiile lor,
de personalul stufos care `i deserve;te, a
p[lincii, dar a recunoscut ;i faptul c[
uneori glumele f[cute i-au adus ;i
necazuri< "70% tr[iesc din p[linc[ ;i tot
at]\ia tr[iesc cu p[linc[!" - apoi s-a r]s
bine nu numai `n sal[, dar ;i `n prezidiu.
Pre;edintele B[sescu a mul\umit `n Enal
mul\imii care l-a ascultat, "`ntr-o
duminic[ `n care unii ar E avut ;i alte
probleme". Finalul `nt]lnirii a fost rezervat
ziari;tilor, care i-au adresat c]teva
`ntreb[ri. B[sescu a r[spuns la toate, apoi
dup[ ce i s-a d[ruit cartea "Mihai din
Prilog" (despre regretatul vindec[tor) ;i-
a adus aminte de fostul s[u comandant de
pe bricul “Mircea”, s[tm[reanul Puiu
Moisuc< "De la el am `nv[\at multe. A
emigrat apoi `n SUA, unde a murit anul
trecut. Cunosc bine jude\ul Satu Mare", a
mai spus Traian B[sescu.

Traian B[sescu, `n vizit[ de lucru

PREZIDEN}IABILI VIZITE ELECTORALE

Grupaj realizat de Laura Micovschi, Viorica Shibata, Iosif |iproc,
Mihai Ghenceanu

Kelemen Hunor, deputat de
Harghita, dar ;i candidatul Uniunii
Democrate a Maghiarilor din Rom]nia
la alegerile preziden\iale, a fost prezent
timp de dou[ zile, `n 2 ;i 3 noiembrie, `n
campanie electoral[ `n jude\ul Satu
Mare. Dup[ ce `n prima zi a avut `nt]lniri
de lucru la Carei cu primari ;i consilieri
ai UDMR, Kelemen Hunor a sus\inut o
conferin\[ de pres[ la sediul UDMR din
Satu Mare.

Al[turi de Kelemen Hunor au fost
prezen\i Csehi Arpad - pre;edintele
UDMR Satu Mare ;i al Consiliului
Jude\ean - precum ;i Iuliu Ilyes -
primarul municipiului Satu Mare.

Csehi Arpad a fost cel care a deschis
conferin\a de pres[ prezent]ndu-l pe

candidatul Kelemen Hunor< "Acesta este
pre;edintele executiv pe plan na\ional al
UDMR, fost secretar de stat, dar ;i
absolvent a dou[ facult[\i. Motto-ul
campaniei noastre electorale este
«spunem lucrurilor pe nume», mai bine
zis prezent[m oamenilor adev[rul ;i
realitatea.

:ansele candidatului nostru Kelemen
Hunor sunt de 50%< ori da, ori nu", a
spus Csehi glumind, apoi a `ntors-o spre
un subiect care a fost comentat mult `n
ultima vreme. Cel legat de candidatul la
func\ia de premier pe care `l sus\ine ;i
UDMR< "La func\ia de prim-ministru
sus\inem un politician de etnie german[,
iar la func\ia de pre;edinte al Rom]niei
un maghiar< pe Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor spune lucrurilor pe nume

Candidatul independent Sorin
Oprescu a poposit ;i `n Satu Mare `n
periplul s[u electoral. Luni, 9 noiembrie,
primarul general al capitalei ;i candidat
la func\ia suprem[ `n stat a convocat o
conferin\[ de pres[ care a durat Ex 30 de
minute. Alte 10 minute Sorin Oprescu a
r[spuns la `ntreb[ri, inclusiv la cea care
`l interpela `n leg[tur[ cu o posibil[
`nt]lnire cu autorit[\ile locale, acesta a
r[spuns c[ nu prea are timp.

Foarte elegant `ns[ vizibil obosit,
Sorin Oprescu a pus diagnosticul pentru
Satu Mare, a dat ;i solu\ia ;i... cam asta
a fost. N-a f[cut promisiuni sfor[itoare,
n-a folosit un ton imperativ, n-a atacat
pe nici unul din ceilal\i candida\i. A spus
doar c[ propune o solu\ie de normalitate

;i independen\[ pe care le poate aduce.
El a acordat un interviu televizat

pentru un post local de televiziune ;i s-
a `nt]lnit la Consiliul Jude\ean cu
pre;edintele Csehi Arpad. N-a avut `ns[
timp pentru `nt]lniri directe cu
electoratul.

Bun orator, degajat ;i nonconformist,
Sorin Oprescu are ceva deosebit fa\[ de
ceilal\i candida\i la pre;edin\ie. E relativ
singur neav]nd `n spate for\a unui partid.
Poate chiar de aceea el a aErmat c[ "nu
are st[p]n ;i nici butoane". Venind cu o
propunere de candidat independent,
Sorin Oprescu putem spune c[ este chiar
un deschiz[tor de drum Eind primul care
are ;i ;anse c]t de c]t serioase pentru
aceast[ func\ie.

Sorin Oprescu, degajat ;i nonconformist

O vizit[ electoral[, nu prea vizibil[, a
efectuat ;i candidatul Partidului Ecologist
Rom]n (PER), Ovidiu Iane. De unde `l
;tiu rom]nii pe Ovidiu Iane? Din
scandalul Armaghedon II, din 2002, c]nd
a fost acuzat de "comunicarea de
informa\ii false", privind averea neoEcial[
a fostului premier Adrian N[stase. P]n[
`n urm[ cu ;apte ani, Ovidiu Iane era un
necunoscut. Acum a revenit din nou pe
scena politic[, dar cu totul ;i cu totul
altfel< din pozi\ia de candidat la fotoliul
de la Cotroceni.

Ovidiu Iane s-a `nt]lnit duminic[, 15
noiembrie, cu membrii s[tm[reni ai PER,
iar ziari;tilor le-a vorbit despre strategia
sa pentru scoaterea Rom]niei din criz[.
R[spunsul lui la aceast[ mare ;i grea
`ntrebare este...ecologia! Argumentul lui

Ovidiu Iane< "Ecologia este singura cale
prin care se poate ajunge la o Rom]nie
curat[ ;i dezvoltat[. Noi dorim s[
sensibiliz[m oamenii `n ceea ce prive;te
natura ;i mediul, s[ avem o societate
dezvoltat[ ;i s[n[toas[ pe termen lung.
O Rom]nie curat[ din punct de vedere
moral, cu o clas[ politic[ pe m[sur[. Eu
fac parte din aceast[ clas[ politic[. Nu
am avut nicio func\ie public[, nu am f[cut
parte din niciun alt partid `n afar[ de
PER, `n care m-am `nscris `n urm[ cu un
an". Ce promite Ovidiu Iane? Investi\ii
masive `n agricultura ecologic[, realizarea
unor investi\ii masive `n agricultura
ecologic[ ;i `n turism, sus\inerea IMM-
urilor prin facilit[\i Escale, scutirea de
taxe ;i impozite pentru cei care utilizeaz[
;i folosesc energia alternativ[.

Ovidiu Iane viseaz[ la o Rom]nie curat[

Vizitele preziden\iabililor au fost
dublate de prezen\a printre s[tm[reni ai
altor lideri marcan\i ai partidelor care
sus\in candida\ii care se confrunt[ `n
alegerile pentru Cotroceni.
* Liberalii i-au adus la Satu Mare pe<

Daniel Chi\oiu - deputat, fost
pre;edinte ANAF

Radu Stroe - secretar general PNL
Teodor Mele;canu - senator

vicepre;edinte al Senatului
Norica Nicolai - europarlamentar,

vicepre;edinte PNL
Ludovic Orban - prim-

vicepre;edinte PNL
Claudiu S[Hoiu - fost director al

Serviciului de Informa\ii Externe
Adina V[lean - europarlamentar.

* Au venit la Satu Mare s[ sus\in[
candidatul PSD<

Ioan Mircea Pa;cu -
europarlamentar

Corina Cre\u - europarlamentar
Marian S]rbu - fost ministru al

Muncii
Ecaterina Andronescu - fost ministru

al Educa\iei
Nicolae Nemirschi - fost ministru al

Mediului
Viorel Hrebenciuc- lider Grup

Camera Deputa\ilor
Liviu Dragnea - vicepre;edinte PSD,

pre;edintele C.J. Teleorman
Valeriu Zgonea - secretar executiv al

Biroului Permanent Naţional al PSD
* PDL i-a avut ca invita\i pe<

Emil Boc - premier interimar
Radu Berceanu - ministrul

Transporturilor
Ioan Oltean - chestor al Camerei

Deputa\ilor
Vasile Blaga - ministru de Interne
Vasile Timi; - secretar de stat `n

Ministerul Culturii
* Candidatul UDMR a fost sus\inut
de<

Marko Bela - pre;edinte UDMR
Laszlo Tokes - europarlamentar

Al\i politicieni prezen\i printre s[tm[reni
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Claudiu S[Foiu, jurnalist ;i
analist politic, fost ;ef al Ser-
viciului de Informa\ii Externe
(SIE) a fost prezent la Satu Mare
pentru o scurt[ `nt]lnire cu
membrii ;i simpatizan\ii PNL Satu
Mare, `nt]lnire care a avut loc la
Hotel Restaurant Poesis.

Claudiu S[Voiu, fost consilier a lui
Traian B[sescu, a f[cut parte din celula de
criz[ format[ la Palatul Cotroceni la
r[pirea celor trei jurnali;ti rom]ni. Fostul
;ef SIE ne-a acordat un interviu `n
exclusivitate. Am discutat despre modul
`n care vede el aceast[ campanie pentru
alegerile preziden\iale, despre cum s-a
dus lupta `ntre principalii contracadida\i,
dar ;i despre munca sa al[turi de Traian
B[sescu ;i despre mult disputatul dosar
Hayssam.

- Ca fost ;ef al SIE,
ce p[rere ave\i despre ultimele
dezv[luiri din cartea
“Rom]nia Pr[dat[“?

- Aceasta este o tem[ pe care trebuie
s[ o consider[m din capul locului
electoral[, cu interese electorale. Dosarul
Hayssam, al[turi de dosarul crizei
ostaticilor este unul dintre cele mai
importante cazuri pe care institu\iile de
securitate din Rom]nia le-au avut de
rezolvat - criza ostaticilor cu succes, iar `n
cazul dosarului Hayssam `nc[ se caut[ o
rezolvare. Este un subiect care, dat[ Rind
importan\a ;i gravitatea lui, nu ar R trebuit
s[ apar[ `n aceast[ campanie. ~mi motivez
declara\ia prin faptul c[ al[turi de el au
ap[rut ;i alte subiecte, alte dosare, alte
dezv[luiri ;i intercept[ri, ceea ce a dus la
aruncarea lui `n derizoriu, ceea ce nu face
bine mediului institu\ional rom]nesc,
deoarece s-a ajuns la amestecarea
adev[rului cu neadev[ruri, fr]nturi de
realitate cu plaje semniRcative de fantezie.
At]ta vreme c]t nu a fost constatat[ o
responsabilitate a unei entit[\i de
securitate din Rom]nia, care s[ ia asupra
ei fuga lui Omar Hayssam din \ar[,
`ntreb[rile sunt c]t se poate de legitime.
Aceste `ntreb[ri trebuie s[ fac[ obiectul
unei anchete speciale a Parchetului de pe
l]ng[ ~nalta Curte de Casa\ie ;i Justi\ie, `n
a;a fel `nc]t s[ apar[, `n cele din urm[, un
verdict. Altminteri, toate sunt perdele de
fum. Tot acest spectacol poate duce la tot
felul de concluzii perverse. Vom ajunge
`n aceea;i situa\ie ca `n cazul dosarului
Revolu\iei. :i azi ne tot `ntreb[m cine a
tras `n noi. Din punctul meu de vedere,
c[utarea responsabililor `n cazul fugii lui

Omar Hayssam este o urgen\[ a
domeniului securit[\ii na\ionale.

- A\i mai putea lucra
vreodat[ cu Traian B[sescu?

- Nu, mi-a fost de-ajuns. A fost un tip
de parteneriat, deoarece eu a;a l-am
considerat, care mi-a fost `ntors cu gesturi
nea;teptate pentru mine din partea lui.
Am lucrat al[turi de Traian B[sescu mul\i
ani, l-am ajutat `n Recare moment al
carierei lui. A; putea spune chiar c[, un
interviu pe care l-am f[cut cu el, `n 1997
a reprezentat lansarea lui `n politica mare
a acestei \[ri. Nu am cerut niciodat[
recuno;tin\a sa, am cerut doar `ncredere,
un tratament camaraderesc, nu unul de
manipulare ;i de folosire. Nu a; mai lucra
niciodat[ cu el ;i nici nu le recomand
acest lucru tinerilor ideali;ti, a;a cum am
fost ;i eu la vremea aceea.

- Exist[ diferen\e
;i apropieri `ntre Traian
B[sescu ;i Ion Iliescu?

- Apropieri exist[ pu\ine. M[ refer
aici la anumite tr[s[turi ale liderilor. Este
vorba despre o foarte mare aten\ie
acordat[ sie;i, lor `n;i;i. De obicei liderii
sunt ni;te persoane egocentrice, `;i judec[
toate ac\iunile politice, mai cu seam[ cele
`n raport cu aleg[torii, din perspectiva
c];tigului personal. Lucrul acesta s-a v[zut
de Recare dat[ c]nd cei doi au fost pu;i `n
situa\ia de a da satisfac\ie cet[\enilor sau
de a-;i p[stra func\iile. Din acest punct de
vedere se aseam[n[. Diferen\a este dat[
de dinamism, de ac\iunea politic[. Ion
Iliescu este mai formal, mai conservator,
dar ;i mai consecvent `n valorile pe care
le promoveaz[. Niciodat[ nu s-a dezis de
la faptul c[ este un socialist de factur[
modern[. Mai mult dec]t at]t, tipul de
echip[ pe care Ion Iliescu l-a format `n
jurul s[u a f[cut epoc[. Oamenii cu care
Ion Iliescu a intrat `n con;tiin\a public[,
au r[mas al[turi de el. ~n schimb, Traian
B[sescu are o echip[ foarte obedient[, de
manier[ cazon[. Oameni c[rora li se dau
ordine, pe care trebuie s[ le execute
milit[re;te.

- De ce crede\i c[ este Crin
Antonescu un altfel
de pre;edinte?

- E posibil ca oferta liberal[ pentru
Pre;eden\ia Rom]niei s[ reprezinte
diferen\a necesar[ `ntre alegerea unui
candidat sau altul. Practic, `mpachetarea
candida\ilor `n acest an electoral este una
atipic[. N-a existat o campanie electoral[
real[, ea s-a suprapus peste o campanie
asidu[ de denigrare a contracandida\ilor,

care a obligat opinia public[ ;i aleg[torii
s[ se uite mai mult `napoi, dec]t `nainte,
la ce e de f[cut. Tipul de politician pe care
`l propune Crin Antonescu este unul care
nu presupune un trecut controversat,
chiar dubios. Este un tip de angajament
public destul de sincer ;i de curat. ~n
momentul `n care ceilal\i contracandida\i
stau fa\[ `n fa\[ cu Crin Antonescu, este
destul de complicat pentru ei, pentru c[
nu au ce s[ `i repro;eze. Micile lui
vulnerabilit[\i nu sunt nici pe departe
comparabile cu p[catele enorme cu care
s-au `nc[rcat Traian B[sescu ;i Mircea
Geoan[. Crin Antonescu vine cu o
propunere de clariRcare pe termen lung
a clasei politice, cu o propunere de
consensualitate politic[, prin tandemul
Antonescu-Johannis. De aceea, cred eu,
c[ e bine s[ d[m rom]nilor o ;ans[,
d]ndu-i lui Crin Antonescu o ;ans[.

- Cum ar B via\a politic[
f[r[ Antena 3 ;i Realitatea?

- Mult mai misterioas[ ;i mult mai
periculoas[. Eu sunt absolut convins c[
de;i rolul televiziunilor de ni;[ trebuie s[
Re discutat, m[ refer aici la trivializarea
ac\iunii politice cotidiene, consumarea ;i
aruncarea ei `n derizoriu, Rind ;tire de a

doua zi, este `ns[ compensat cu marele
bine pe care `l face mass-media `n general.
Dac[ nu ar R fost nici m[car aceste dou[
televiziuni, nu am R aSat niciodat[ despre
ceea ce se `nt]mpl[ `n spatele grupurilor
politice, `n spatele anturajelor oamenilor
de v]rf din politic[. Nu am R ;tiut
niciodat[ unde se ascund banii pe care
cotribuabilii `i pl[tesc cinstit `n Recare
lun[. Eu cred c[ f[r[ mass-media, via\a
politic[ ar deveni cu adev[rat periculoas[.

- Cum vi se pare c[
s-a desf[;urat campania
electoral[? Ce note le-a\i da
staD-urilor de campanie?

- Campania electoral[ a fost una cu
totul ;i cu totul bulversant[. Nu s-a
discutat despre candida\i, ci despre
p[catele partidelor din care fac parte
candida\ii. Dup[ cum spuneam anterior,
candida\ii au stat cu spatele la viitor ;i cu
fa\a la trecut, la trecutul celuilalt. Notele
pe care le-a; da echipelor de campanie
nu sunt de natur[ s[ mul\umeasc[ pe
nimeni. PDL ;i PSD au mers exact
`mpotriva a ceea ce declar[ `n Recare zi.
Ei spun c[ ne aS[m `ntr-o perioad[ de
criz[, `n care trebuie s[ str]ngem cureaua,

s[ economisim, iar campania lor, cel pu\in
cea la vedere, out-door, este de o de;[n\are
nemaipomenit[. At]tea mii ;i zecii de mii
de bannere, mash-uri, panouri ;i aR;e nu
cred c[ s-au `nt]lnit de 20 de ani, mai ales
`n condi\iile `n care suntem o \ar[ `n
pragul colapsului economic. Notele sunt
slabe. Este extraordinar cum aceste dou[
mari partide reu;esc s[ adune zece de mii
de oameni ;i s[ `i duc[ dintr-un loc `n
altul, acolo unde se duc candida\ii s[ fac[
b[i de mul\ime.

G]ndi\i-v[ c[ zeci de autocare
`nseamn[ sute de oameni, oameni care
trebuie s[ m[n]nce ;i s[ bea, s[ se duc[
acas[ ;i s[ se `ntoarc[. Sunt costuri uria;e,
care nu fac dec]t s[ ne duc[ la ideea unei
campanii de manipulare ;i nu de
con;tientizare a rolului politicii `n
Rom]nia. Aceste electorate au r[mas `n
continuare prinse `ntr-un contract `ntre
candidat ;i aleg[tor. ~\i dau o pung[ cu
merinde ;i m[ votezi. Asta nu e
democra\ie, e doar o propagand[ pe care
credeam c[ am p[r[sit-o `n 1989. Anul
electoral 2009 a fost un an prost ;i s[
sper[m c[ nu se va mai dori s[ Re repetat
niciodat[.

LauraMicovschi

Via\a politic[
f[r[ televiziuni
ar fi mult mai
periculoas[ ;i
mai misterioas[
Interviu cu analistul politic Claudiu S[oiu,
fost director SIE
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Mircea Govor, vicepre-
;edintele Consiliului Jude\ean ne-
a dep[nat de aceast[ dat[
amintirile sale din copil[rie.
N[scut `ntr-un sat nu tocmai
dezvoltat `n urm[ cu aproape 50
de ani, Mircea Govor `;i aminte;te
`n primul r]nd noroiul `n care
umbla p]n[ la ;coal[ ;i serile `n
care `nv[\a la lamp[.

Mircea Govor ne-a vorbit apoi
despre tinere\ea sa ca fotbalist, despre
perioada `n care a fost pre;edinte la
Olimpia, dar ;i despre dorin\a sa de a
revigora fotbalul s[tm[rean. Ca ;i
copil, spune despre sine c[ a fost
n[zdr[van, plin de energie ;i ambi\ie,
la fel ca acum.

- Care este data ;i locul
unde v-a\i n[scut?

- M-am n[scut `n 16 noiembrie
1960 `n localitatea Supur. Acolo am
crescut, mi-am petrecut primii ani din
via\[, am copil[rit, am umblat la ;coal[.
Suntem ;ase fra\i, doi b[ie\i ;i patru
fete. Eu sunt cel mai mare. Provin
dintr-o familie de oameni simpli, de la
\ar[.

- Cum este s[ cre;ti al[turi
de mul\i fra\i?

- Pentru mine a fost foarte frumos,
la fel ;i pentru fratele meu ;i surorile
mele. Pentru p[rin\i `ns[, a fost extrem
de greu. Fiind cel mai mare, pot spune
c[ eu am fost "tutorele" fra\ilor mai
mici, am avut grij[ de ei c]nd a fost
necesar. Nu era u;or s[ cre;ti al[turi de
;ase fra\i, mai ales av]nd `n vedere
faptul c[ salariile p[rin\ilor erau destul
de mici.

- Ce v-a r[mas `ntip[rit
`n minte din copil[rie?

- Via\a pe atunci era destul de grea.
P]n[ `n clasa a II-a nu am avut nici
curent `n cas[, `nv[\am la lamp[.
Umblam la ;coal[ `n noroi p]n[ la
genunchi, cu cizme de cauciuc. Nu voi
uita niciodat[ cum, `ntr-o zi, c]nd m[
`ndreptam spre ;coal[, cu ghiozdanul
`n spate ;i `nc[l\at cu cizmele de
cauciuc, am c[zut `n noroi ;i mi-am
f[cut praf toate hainele de pe mine. E
o diferen\[ mare `ntre cum arat[ azi
satele rom]ne;ti, chiar dac[ mai sunt
probleme ;i cum ar[tau atunci. ~n
timpul liceului, vacan\ele le petreceam
la munca sezonier[. Mergeam la s[pat,
la porumb, la c]nep[, la paie.

- Unde a\i f[cut ;coala
general[ ;i liceul?

- :coala general[ am f[cut-o `n
localitate. Clasa a VIII-a am f[cut-o `n
schimb la Carei, la :coala Nr.2, pentru
c[ p[rin\ii mei au dorit s[ m[ preg[tesc
pentru liceu `ntr-o ;coal[ mai bun[.
Am stat `n internat, acolo unde azi este
Liceul Teoretic Carei. Eu am fost foarte
mul\umit ;i de ceea ce am `nv[\at la
;coala din Supur, chiar dac[ `n clasele
I-IV eram clase comasate. Liceul l-am
f[cut la Satu Mare, la Unio, iar apoi am
absolvit Facultatea de Inginerie
Managerial[. Am un master `n
administra\ie public[, pentru a R
caliRcat ;i pentru ceea ce fac acum,
deoarece sunt consilier jude\ean de
cinci ani, iar acum vicepre;edinte al
Consiliului Jude\ean.

- Materii de `nv[\[m]nt

preferate?
- Nu pot s[ aleg materii care mi-au

pl[cut foarte tare sau materii care mi-
au displ[cut. Cu cel mai mare drag
`nv[\am la istorie ;i la geograRe. Parc[,
din c]te `mi amintesc, matematica nu
`mi era chiar pe plac, `ns[ am `nv[\at-
o ;i pe asta.

- Ce fel de copil a\i fost?
- Eu zic c[ am fost un copil

neast]mp[rat. Pot s[ spun c[ ;i `n
copil[rie eram, la fel ca ;i acum, plin
de energie.

Mi-a pl[cut s[ joc fotbal, iar mai
apoi am f[cut ;i fotbal de performan\[.
Copil[ria de pe atunci era altfel. Nu
st[teau p[rin\ii toat[ ziua l]ng[ noi, s[
ne dea educa\ia pe care i-am dat-o eu,
de exemplu, Rului meu.

- V[ aminti\i vreo pozn[?
- Nu am f[cut pozne at]t de ie;ite

din comun `nc]t s[ `mi r[m]n[ `n
minte. :tiu c[ sp[rgeam geamurile de
la ;coal[, cu mingea, iar directorul
;colii, care era profesor de cor, fugea
dup[ noi s[ ne bat[ cu arcu;ul de la
vioar[.

- A fost grea sau u;oar[
via\a la internat?

- Da, ;i eram 70 de b[ie\i `ntr-un
dormitor. Am fost coleg de internat ;i
de ;coal[ cu foarte mul\i oameni
importan\i din jude\, pe care `i cunosc
`nc[ de pe atunci. A fost greu s[ stai ;i
s[ `nve\i `n acele condi\ii, dar a existat,
bine`n\eles ;i o parte frumoas[. Cu
at]\ia colegi de dormitor, duceam o
via\[ ca cea din armat[. Mai t]rziu,
dup[ ce jucam fotbal la Olimpia, ne-
au amenajat un dormitor mai mic
numai nou[, fotbali;tilor. Dar ;i acolo
eram cam 25-30 de b[ie\i. Ce `nsemna
via\a de internat? Diminea\a m]ncam
ceai, la pr]nz macaroane cu br]nz[,
iar seara m[m[lig[. La fel ca `n armat[,
dup[ cum spuneam. Toate aceste
lucruri m-au c[lit `ns[ m-au ;i

ambi\ionat. Nu m-am g]ndit niciodat[
cu ur[ ;i invidie la cei care aveau mai
mult dec]t mine, ci m[ g]ndeam cum
s[ fac ca s[ ajung ;i eu la acel nivel, prin
for\ele mele proprii. A;a ar trebui s[ Re.
~ntr-o lume civilizat[ nu trebuie s[
invidiem pe al\ii, ci s[ ne ambi\ion[m
;i s[ ne g]ndim cum putem face s[
avans[m.

- Copiii, `n general,
se viseaz[ medici, poli\i;ti.
Dumneavoastr[ ce dorea\i s[

deveni\i?
- Nu puteam eu s[ m[ g]ndesc la

cine ;tie ce profesie. Pe vremea
respectiv[, probabil, nu aveam aproape
o persoan[ care s[ m[ `ndrume, s[ m[
impulsioneze. P[rin\ii ;i nu numai, `mi
recomandau s[ `nv[\ o meserie.
Probabil de aceea am ;i ales s[ merg la
Liceul Unio. Dac[ nu aveai posibilit[\i
Rnanciare, nu puteai s[ te g]nde;ti la
o carier[ sau cine mai ;tie ce viitor de
aur, cum se spunea pe atunci. Nici nu
visam c[ p[rin\ii mei ;i-ar permite s[
m[ \in[ la facultate, `ntr-un centru

universitar.

- Povesti\i-ne despre via\a
de fotbalist

- Am `nceput s[ joc fotbal, la
Olimpia, pe vremea liceului. De fapt,
primul meu contact cu fotbalul a fost
`n clasa a VIII-a, la echipa Victoria
Carei. Atunci a fost momentul `n care
m-am desprins de trecutul meu
petrecut `n noroi ;i am p[;it `n lumea
civilizat[. Datorit[ fotbalului am f[cut
prima mea vizit[ `n Bucure;ti. P]n[
atunci eu nu v[zusem alte ora;e `n
afar[ de Satu Mare ;i Carei. V[ da\i
seama ce impresie mi-a f[cut capitala
\[rii! Am r[mas mut. Atunci am
`nceput s[ realizez c[ lumea este mult
mai mare, mai dezvoltat[, c[ `\i ofer[
nenum[rate posibilit[\i ;i ;anse. Din
momentul `n care am `nceput s[ joc
fotbal am `nceput s[ am o alt[ viziune
asupra vie\ii ;i a lumii. ~n 1998 am
devenit pre;edintele Clubului Olimpia
Satu Mare, p]n[ `n 2004, c]nd am
renun\at pentru c[ eram `n conSict de
interese cu Consiliul Jude\ean. Mi-am
dorit mult s[ ajung pre;edinte al
Olimpiei, dar nu am ;tiut c[ este un sac
f[r[ fund, `n care bagi bani ;i nu mai
sco\i niciodat[ nimic. ~mi pare r[u
pentru oamenii din Satu Mare care
iubesc fotbalul ;i c[rora nu le-am putut
oferi mai mult. :i la ora actual[ sunt
cu g]ndul s[ r[zbun fotbalul acestui
jude\ ;i doresc s[ revigorez fotbalul,
nu pentru mine, ci pentru s[tm[reni.

- Este fotbalul marea
dumneavoastr[ pasiune?

- Nu, marea mea pasiune este
familia. Apoi, pe locul doi se situeaz[
munca mea la Consiliul Jude\ean, iar
apoi partidul din care fac parte.
Fotbalul a trecut acum pe locul patru.

- C]nd a\i intrat
`n politic[?

- ~n politic[ am intrat `n 1999, `n
PSD. Din 2000 sunt vicepre;edinte al
Organiza\iei Jude\ene a PSD, `n 2004
am fost ales prima dat[ consilier
jude\ean. Cresc]nd `n condi\ii grele,
;tiind c]t de greu o duc oamenii de la
\ar[, am crezut ;i sunt ;i acum ferm
convins c[ pot s[ `i ajut, ;i de aceea am
intrat `n PSD. Pentru c[ se leag[ de
trecutul meu, de greut[\ile prin care
am trecut.

- Vorbi\i-ne despre familia
dumneavoastr[

- Pe so\ia mea, Felicia, am
cunoscut-o la c[minele de nefamili;ti,
unde locuiam at]t eu, c]t ;i ea. La
aproape 22 de ani, m-am c[s[torit.
Provenim am]ndoi din familii de
oameni simpli. Avem un b[iat, R[zvan,
c[s[torit, iar pe so\ia sa, Mariana, o
consider Rica mea. Iar comoara vie\ii
mele este copilul lor, Raul, un copil
superb `n v]st[ de un an ;i ;apte luni.

- Ce i-a\i sf[tui pe tinerii
care doresc s[ reu;easc[
`n via\[?

- S[ `;i asculte p[rin\ii, pentru c[
p[rin\ii le doresc numai binele. S[
urmeze sfaturile dasc[lilor ;i s[ ia doar
ceea ce este bun `n societatea `n care
tr[im. S[ Re civiliza\i, one;ti ;i cu fric[
de Dumnezeu, pentru c[ `n momentul
`n care te g]nde;ti la Dumnezeu,
g]nde;ti pozitiv.

Laura Micovschi

Mircea Govor, un copil plin de energie
;i ambi\ie ca ;i acum la maturitate
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Iris Adina Morar este elev[ `n
clasa a XI-a la Colegiul “Ioan
Slavici” din Satu Mare ;i a fost
aleas[ de cur]nd `n func\ia de
pre;edinte al Consiliului
Jude\ean al Elevilor din Satu
Mare. Este sociabil[, ambi\ioas[ ;i
tenace. ~i place s[ lucreze cu
oamenii, iar atunci c]nd este
cazul ;tie s[ `;i impun[ punctul de
vedere. Consider[ c[ orice
problem[ trebuie rezolvat[ cu
mult calm ;i c[ o dat[ pornit un
lucru el trebuie dus p]n[ la cap[t.

P]n[ s[ ajung[ aici, Iris a trecut prin
mai multe `ncerc[ri, Recare `n parte
contribuind la formarea ei ca persoan[.
Pentru ea, cifra trei este una magic[, c[ci
`n tot acest drum pe care l-a str[b[tut a
`nt]lnit de trei ori un suSet inimos care
a `ncurajat-o s[ mearg[ mai departe. ~n
calitate de lider, Iris ;i-a propus ca
`mpreun[ cu noua echip[ a CJE Satu
Mare s[ fac[ cunoscut[ activitatea acestui
for reprezentativ al elevilor, iar opinia
lor s[ Re ascultat[ acolo unde trebuie.

Din datele biograRce ale noului
pre;edinte CJE am aSat c[ numele de
Iris nu i-a fost dat dup[ o anume
preferin\[, ci mai mult a fost respectat[
o tradi\ie a familiei, pe linie matern[ ;i
anume ca toate femeile s[ poarte numele
unei Sori.

Cu ocazia alegerii ei `n fruntea CJE
Satu Mare am dorit s[ o facem cunoscut[
colegilor ei din tot jude\ul `n speran\a
stabilirii unei colabor[ri c]t mai str]nse.

- ~n c]teva cuvinte - cine este
Iris Adina Morar?

- Sunt elev[ la Colegiul Na\ional Ioan
Slavici `n clasa a XI-a proRl real, clasa
matematic[-informatic[. M-am n[scut
la 19 octombrie 1992 ;i sunt din zodia
Balan\[. Despre mine pot s[ spun c[ sunt
o Rre sociabil[, emotiv[, `mi place s[
lucrez cu oamenii, nu am un caracter
strict ;i nu-mi place s[ Ru nervoas[, s[
strig. ~ncerc s[ rezolv totul cu calm, s[-
mi impun punctul de vedere.

- Ce anume te-a determinat
s[ candidezi?

- ~mi place foarte mult s[ m[ implic.
Pentru mine prima experien\[ de acest
gen a fost acum doi ani c]nd am
participat la etapa na\ional[ a
concursului na\ional< "Copiii ;i
drepturile lor". P]n[ atunci nu mai
fusesem la o competi\ie de talie
na\ional[. Era ;i prima edi\ie. ~nainte de
a participa la faza na\ional[ a existat faza
pe jude\, la care au participat 6 echipaje.
Echipajul din care am f[cut eu parte a
ocupat locul I ;i a;a ne-am clasiRcat la
faza na\ional[. Concursul a constat din
mai multe probe< un test gril[, un aR;, un
pliant, o prob[ practic[, un eseu c]t ;i
cinci poze care s[ reSecte drepturile
copilului. La etapa na\ional[ echipa
noastr[ a ob\inut premiul special pentru
modul `n care am realizat fotograRile.
De altfel singurele mele apari\ii de p]n[
atunci au fost `n domeniul muzical. Pur
;i simplu am auzit c[ exist[ un Consiliu
Jude\ean al Elevilor, m-am interesat ce
se `nt]mpl[ ;i a;a am ajuns `n Rnal s[
cunosc c]t mai multe despre acest
organism reprezentativ al elevilor.

Analiz]nd acum lucrurile am ajuns
s[ constat c[ de fapt muzica a fost cea
care m-a adus mai aproape de CJE. Totul
a pornit de la concursul celui mai bun
imn al ;colilor de pe jude\, unde noi, cei
de la "Slavici" am c];tigat locul I, eu Rind
solista. Atunci mi s-a propus de c[tre
doamna inspector Crina Le; s[ facem
un imn ;i pentru acest consiliu al elevilor.

- De c]nd cochetezi cu muzica?
- De la trei ani. C]nd eram mic[ am

participat la Recare edi\ie a concursului
Tip Top Minitop, dup[ care am f[cut o
pauz[ lung[. Prin clasa a VII-a am reluat
aceast[ pasiune a mea ;i m-am `nscris la
Palatul Copiilor, la domnul profesor
Berindei. A;a am reu;it s[ `nnod leg[tura
cu muzica, care de aceast[ dat[ s-a
dovedit a R mult mai str]ns[ pentru c[
de atunci nu am mai l[sat microfonul din
m]n[. Apoi, am intrat ;i la :coala de
Arte unde fac canto. Prima dat[ am f[cut
ore cu doamna profesoar[ Claudia
Popdan, iar acum, cu doamna Teodora
Mezei.

- Care sunt realiz[rile tale
pe plan muzical `n acest an?

- Am participat la semiRnala de la
concursul Mamaia Copiilor, `ns[ nu am
ajuns `n Rnal[. Acest lucru nu m-a
descurajat ;i am continuat s[ studiez. De
cur]nd am fost la concursul Steaua
S[tmarului unde am ob\inut locul II, iar
s]mb[ta aceasta voi participa la
concursul Inima Muzicii Mele pentru
care am preg[tit dou[ piese< una `n limba
rom]n[ ;i una `n limba englez[. ~n limba
rom]n[ voi interpreta piesa Laurei Stoica
"Nicio stea" este piesa care m-a consacrat,
iar piesa `n limba englez[ este de la
Shania Twain "You're still the one".
Pentru mine muzica este un mod de R,
m-a ajutat de Recare dat[ s[ leg prietenii,
s[-mi fac cuno;tin\e.

- :i uite-a;a de la muzic[ ai
ajuns la a B pre;edinte CJE, ba
chiar mai mult pre;edinte pe
regiunea de Nord-Vest

- ~n urm[ cu trei s[pt[m]ni am fost
aleas[ pre;edinte pe ;coal[, iar `n urm[
cu zece zile, `n cea de pre;edinte al
elevilor pe jude\. ~nainte de a ajunge la
aceast[ func\ie am mai candidat pentru
Consiliul Na\ional al Elevilor. Totul s-a
datorat unui concurs de `mprejur[ri, dar
cred c[ am avut ;i un dram de noroc. La
sf]r;itul lunii septembrie au avut loc
alegerile pentru CNE unde am avut-o ca
;i contracandidat pe o coleg[ din Cluj.

~n urma voturilor exprimate am fost
aleas[ ca vicepre;edinte ;i pre;edinte pe
regiunea de Nord-Vest. Sunt foarte
m]ndr[ c[ reprezint elevii. Noi suntem
`ntr-un num[r foarte mare ;i dorin\ele
noastre sunt multiple. Suntem la
perioada `n care to\i ne dorim c]te ceva,
vrem s[ facem ceva anume, dar dac[ ne
culc[m pe-o ureche nu realiz[m nimic.
Trebuie s[ Rm mai puternici, `ns[ nu
trebuie s[ uit[m c[ bunul sim\ primeaz[.

- Cum ai reu;it s[-i convingi pe
colegii t[i c[ merit[ s[ te aleag[ pe
tine pentru aceast[ func\ie?

- Am avut un plan de activitate destul
de bogat. ~n primul r]nd nu am uitat s[
speciRc c[ sunt vicepre;edint[ `n
Consiliul Na\ional al Elevilor ;i apoi mi-
am prezentat toate ac\iunile pe care am
de g]nd s[ le desf[;or. ~n primul r]nd
cred c[ ar trebui s[ existe o mai bun[
leg[tur[ `ntre profesori ;i elevi ;i chiar
`ntre elevi ;i inspectori. Trebuie s[ ne
`n\elegem, Recare s[ `;i spun[ p[rerea,
dar s[ nu `ncerc[m s[ atingem libertatea
celuilalt, s[ nu-l jignim. :i atunci, m-am
g]ndit s[ punem `n Pia\a Corneliu
Coposu ni;te panouri pe care s[ Re
prezentat[ o tem[ ;i Recare, indiferent c[
sunt elevi, p[rin\i, profesori s[-;i
exprime punctul de vedere despre acea
tem[. Apoi, m-am g]ndit la un lucru
foarte important, 90% din acest proiect
este realizat, `n sensul c[ acum nu mi-a
r[mas dec]t s[ am aprobarea Rec[rui
director de ;coal[ din tot jude\ul. Vreau
s[ realizez cu sprijinul MMS Consulting
;i cu sprijinul Inspectoratului Teritorial
de Munc[ o ac\iune de cunoa;tere a
riscurilor muncii la negru, pentru c[ vom
termina un liceu ;i trebuie s[ ;tim ce ne
a;teapt[ pe viitor. ~n acela;i timp m-am
g]ndit s[ facem publicitate Consiliului
Jude\ean, ca s[ ne cunoasc[ lumea ;i s[
facem multe ac\iuni pe care s[ le
mediatiz[m, s[ stabilim o leg[tur[ `ntre
CJE ;i mass media. S[ ;tie lumea c[ elevii
nu sunt doar ni;te copii care nu ;tiu ce
fac sau c[ sunt coordona\i doar de
profesori. ~ntr-adev[r noi suntem sub

tutela lor, dar avem ;i noi un cuv]nt de
spus, o opinie personal[ pe care putem
foarte bine s[ ne-o eviden\iem.

- La ora actual[ care este cea
mai stringent[ problem[ a voastr[,
a elevilor?

- Tot ceea ce se `nt]mpl[ acum la
conducere, ;i aici m[ refer la Bucure;ti,
`n minister, se aplic[ pe noi, iar din acest
punct de vedere nu ;tim niciodat[ la ce
s[ ne a;tept[m. M[ refer la programele
;colare, la Bac. Programele sunt mult
prea `nc[rcate. Materia care acum 10 ani
se f[cea la facultate acum ne-o bag[ la
liceu ;i niciodat[ nu ;tim la ce s[ ne
a;tept[m. Nu merg mai departe dec]t
anul acesta cu Bac-ul. Nici `n momentul
de fa\[ nu este foarte clar ce se va
`nt]mpla. Elevilor nu le e clar ce anume
trebuie s[ `nve\e, pentru c[ e foarte mult[
materie ce trebuie asimilat[. La fel sunt
;i programele ;colare care sunt
supra`nc[rcate. ~ns[ nu mi se pare
normal ca toate aceste modiRc[ri,
programe s[ Re experimentate pe noi. :i
dac[ tot am ajuns la acest punct sensibil
a; dori s[ prezint ;i mascota CJE pe care
o cheam[ "Meciulina". Este un ;oricel ;i
nu `nt]mpl[tor i-am pus acest nume -
pentru c[ totul se experimenteaz[ pe noi
- elevii. A; vrea s[ explic un pic acest
nume. Meciulina vine de la meci, de la
toate "meciurile" politice, "meciurile"
dintre profesori ;i elevi, c[ sunt destule.
"Meciurile" dintre profesori, meciurile
dintre elevi. Al doilea aspect care ne-a
inspirat `n alegerea acestui nume vine
de la Ministerul Educa\iei ;i Cercet[rii
care tot timpul ne pune la grele `ncerc[ri.

Motto-ul meu `n alegeri a fost "Noi
suntem viitorul", pentru c[ noi suntem
genera\ia t]n[r[. Nu numai eu c[ sunt
pre;edint[ sunt viitorul, ci noi to\i. :i
aici trebuie s[ lucr[m ca o echip[ to\i cei
care am fost ale;i. Trebuie s[ Rm
importan\i, s[ avem un cuv]nt de spus,
s[ ne ascult[m.

- Ce planuri are CJE pentru
viitorul apropiat?

- Cea mai actual[ ac\iune a noastr[
vizeaz[ organizarea Conferin\ei
Regionale a Consiliului Na\ional al
Elevilor. Vrem s[ organiz[m conferin\a
c]t mai bine cu putin\[. Trebuie, nu mai
putem s[ sper[m. Deja am ajuns `n
punctul `n care nu mai putem s[ spunem
dec]t c[ trebuie. E drept c[ speran\a
moare ultima, dar c]nd trebuie s[ faci
ceva, `nseamn[ c[ nu mai poate s[ moar[
nimic. C]nd trebuie, trebuie.

- Nu `nt]mpl[tor am l[sat
pentru Bnal dezlegarea misterului
din cifra trei. Ce ne po\i spune
despre acest suCet inimos care \i-a
fost sprijin ;i te-a c[l[uzit `n
drumul t[u?

- Este vorba de doamna inspector
Crina Le;. D]nsa este mama noastr[ a
elevilor de la Consiliul Jude\ean al
Elevilor, ne sprijin[, ne `ndrum[, `n Rne
este trup ;i suSet al[turi de noi. Pe d]nsa
am cunoscut-o prima dat[ c]nd am
participat l-a concursul na\ional privind
drepturile copiilor, apoi drumurile
noastre s-au `nt]lnit din nou la concursul
de imnuri, ca `n Rnal s[ m[ `nt]lnesc cu
d]nsa, `n mod cu totul surprinz[tor la
semiRnala Mamaia Copiilor. Eu cred c[
nimic nu este `nt]mpl[tor pe lumea asta,
iar `nt]lnirea mea cu doamna Crina cred
c[ mi-a fost h[r[zit[.

- Cum te sim\i `n noua calitate
ce \i-a fost atribuit[?

- M[ simt `mplinit[ acum. Cred c[
orice t]n[r de v]rsta mea s-ar sim\i la fel
`ns[ trebuie s[ precizeze c[ meritul
revine `ntregii echipe a CJE Satu Mare.
Doar `mpreun[ vom reu;i s[ realiz[m
tot ce ne-am propus.

Mihaela Ghi\[

Iris Adina Morar, o lupt[toare pentru o
rela\ie elev-profesor bazat[ pe respect

:eful Guvernului italian, Silvio
Berlusconi, a decis să î;i vândă vila
luxoasă din Sardinia, pentru 450 de
milioane de euro, Rului suveranului
emiratului Abu Dhabi.

Emirul Mohammed, Ru ;i prin\
mo;tenitor al ;eicului Zayed ben Sultan
Al-Nahyane, suveran al Abu Dhabi,
căuta o re;edin\ă în zona mediteraneană
;i vila lui Berlusconi are calită\ile dorite,
inclusiv în materie de securitate.

Villa Certosa este un ansamblu de
trei clădiri situate pe un teren de circa 80
de hectare, în cea mai luxoasă zonă a
Sardiniei, Costa Smeralda. Cea mai
frumoasă dintre cele trei vile este cea a
lui Berlusconi< 2.600 de metri pătra\i ;i
care cuprinde ;apte dormitoare ;i alte
camere. În a doua vilă stau de obicei
copiii din a doua sa căsătorie, iar a treia
este pentru invita\ii importan\i, de
exemplu familia Blair sau Putin.
Proprietatea are ;i un lac ;i un vulcan
artiRcial, ;apte piscine, o seră de orhidee
;i mii de palmieri, cactu;i ;i plante rare.
Potrivit ziarului, 20 de grădinari sunt
angaja\i în permanen\ă pentru
între\inerea parcului.

Liderul libian Muammar KadhaR,
care a participat la summitul FAO de la
Roma, a invitat 500 de tinere italience,
prin intermediul unei agen\ii, la o întâlnire
la re;edin\a ambasadorului libian, unde
le-a cerut să se convertească la islam.
KadhaR este cunoscut pentru solicitările
sale bizare, în timpul vizitelor în
străinătate. Una dintre ele este aceea de a-
;i instala un cort de beduin lângă clădirile
în care este invitat.

"Le-am numărat pe toate atât la
intrare, cât ;i la ie;ire. Nu s-a întâmplat
nimic neobi;nuit acolo, a fost doar o seară
interesantă de discu\ie", a declarat
reprezentantul agen\iei. Au fost selectate
doar tinere cu înăl\imea de peste 1,70
metri, cu vârsta cuprinsă între 18 ;i 35 de
ani, fustele scurte ;i decolteele adânci Rind
interzise, dar tocurile înalte au fost
acceptate. Fetele au fost chemate la un
hotel din centrul Romei, după care au fost
transportate la re;edin\a ambasadorului
libian. "Credeam că mergem la o
petrecere. Dar nu am primit nici măcar
un pahar cu apă sau ceva sărat", a declarat
una dintre fete. "Totul a fost foarte
politicos, dar a;teptam cel pu\in ceva de
mâncare", a spus o altă invitată.

Berlusconi î;i vinde vila
din Sardinia

Kadhafi ar converti
italiencele la islam

Ora;ul Interzis, un complex care se
aSă în centrul Beijingului, a fost închis
mar\i pentru a-i permite pre;edintelui
american Barack Obama să viziteze în
lini;te fostul palat imperial al dinastiilor
Ming (1368-1644) ;i Qing (1644-1911).

Într-o pauză a programului de
întâlniri oRciale, Obama s-a putut plimba
în lini;te pe aleile complexului.
Pre;edintele american a fost înso\it totu;i
de o serie de oRciali, între care directorul
complexului "Ora;ul Interzis", Zheng
Xinmiao, ;i membrii dispozitivului de
securitate. "Este impresionant", a declarat
Barack Obama în Pavilionul "Armoniei
Supreme", construit în 1406. La ie;ire,
liderul de la Casa Albă s-a oprit pentru
a scrie în cartea de aur a vizitatorilor.
"Vă mul\umesc pentru vizita în acest loc
minunat", a declarat Zheng,
îndemnându-l pe Obama să revină în
China înso\it de Ricele sale.

Plimbarea lui Obama în "Ora;ul
Interzis" nu a trecut neobservată. Într-un
restaurant situat în apropiere, Ding
Caoshun, 47 de ani, a salutat vizita< "A;a
va în\elege mai bine istoria Chinei. :i
în\elegând istoria Chinei va în\elege ;i
poporul chinez".

Obama a vizitat "Ora;ul
Interzis" din China
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Vivien Monory, Miss Boboc Colegiul
Na\ional “Doamna Stanca”

M
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Vivien Monory a fost desem-
nat[ a < cea mai frumoas[ bo-
boac[ de la Colegiul Na\ional
“Doamna Stanca”. Despre con-
curs spune c[ a fost unul foarte
reu;it, cu probe frumoase ;i se
bucur[ c[ a participat, de;i la
`nceput nu a vrut. Este elev[ `n
clasa a IX-a B, la pro<lul <lologie
;i este n[scut[ `n zodia V[rs[-
torului. Este model de c]\iva ani,
ceea ce a ajutat-omult `n vederea
particip[rii la acest concurs de
frumuse\e, pentru c[ este obi;-
nuit[ cu scena. A intrat `n lumea
modei acumdoi ani de zile, acum
apar\ine de o agen\ie din Bucu-
re;ti ;i deja a prezentat pentru
designeri mari, printre care ;i
C[t[lin Botezatu. ~;i dore;te o
carier[ c]t mai str[lucit[ `n
modeling ;i s[ devin[ avocat.

Chiar dac[ este mereu plecat[ la
;edin\e foto sau prezent[ri are note
foarte bune ;i c]nd poate `nva\[ sau
cite;te o carte. Face mult sport, are un
program f[cut de ea, `n Recare zi merge
la aerobic ;i tenis. Tot `n Recare zi
cite;te ;i ascult[ muzic[ R&B, clasic[
dar ;i alte genuri. A vizitat o mul\ime
de \[ri, Anglia, Fran\a, Olanda,
Germania, Austria, Italia ;i Ungaria.
De;i are o v]rst[ fraged[, a semnat
contracte cu agen\ii de modele din
Milano, Paris ;i New York, ceea ce
spune mult despre capacit[\ile ei ;i
ambi\ia extraordinar[. Acum `;i
dore;te s[ ajung[ `n paradisul din

Hawaii. Modelul ei `n via\[ este evident
mama, care o ajut[ `ntru totul ;i `i ofer[
mult[ afec\iune. Pentru a o cunoa;te
mai bine ne-a acordat un interviu<

- ~n primul r]nd,
descrie-te pu\in s[ te
cunoasc[ lumea.

- Sunt elev[ `n clasa a IX-a B, la
proRlul Rlologie - bilingv, am 14 ani ;i
sunt n[scut[ `n zodia V[rs[torului.
Sunt o persoan[ sensibil[, pun repede
la suSet, ambi\ioas[, activ[, am o Rre
calm[ ;i ur[sc cel mai mult minciuna
;i prietenii fal;i.

- Cum \i s-a p[rut
concursul de frumuse\e?

- A fost foarte frumos organizat,
proba de intro mi-a pl[cut cel mai mult
pentru c[ am dansat aproape tot
timpul, dar ;i proba deRl[rii `n rochiile
de sear[, dar cred c[ la toate probele
m-am descurcat bine. La proba
surpriz[ am avut de confec\ionat un
lucru din frunze uscate ;i Sori, iar mie
mi-a ie;it o inim[.

- C]teva dintre concurente
nu te-au invidiat?

- Ba da. Din p[cate unele dintre ele
au fost invidioase, dar lumea `n general
spune c[ meritam s[ c];tig.

- Cum ai decis s[ participi
la Miss Boboc?

- A fost o preselec\ie dintre 25 de
fete, dar la `nceput nu am vrut s[
particip. Dup[ preselec\ie am r[mas

13 concurente, iar acum nu-mi pare
r[u c[ am participat.

- Reprezint[ acest titlu un
succes pentru tine?

- Sunt fericit[ c[ am c];tigat dar nu
pot spune c[ e un punct de pornire.
Sunt model de ceva timp a;a c[ acest
drum l-am ales `nainte de acest
concurs.

- Cum ai intrat `n lumea
modei?

- Am `nceput acum doi ani la Satu
Mare, la Gaby’s Models Agency, dar `n
martie am ajuns la One Models `n
Bucure;ti, dup[ un casting care s-a
desf[;urat `n Oradea, unde s-au ales
fete din toat[ \ara, `n Recare an
aleg]ndu-se 12 fete, iar eu am fost una
dintre norocoase. Acum merg la
Bucure;ti `n Recare lun[, la diferite
prezent[ri de mod[ sau ;edin\e foto
pentru reviste, de exemplu voi ap[rea
`n revista Cool Girl.

- Ai prezentat pentru
nume mari ale modei?

- De c]nd sunt model am prezentat
pentru C[t[lin Botezatu, :tefan Musc[,
Agnes Toma, Ana Maria Ulman.
Ultima prezentare am avut-o `n iunie
la Bucure;ti, dar am mai prezentat ;i
la Craiova.

- Asta `nseamn[ c[ lipse;ti
de la ;coal[?

- A;a e. Mai lipsesc de la ore. Dar
doamna directoare ;i dirigint[ m[

sprijin[, am note bune ;i chiar `mi
place s[ `nv[\. Lec\iile pierdute le
recuperez c]nd m[ `ntorc la Satu Mare.

- Cum \i se pare
modelingul, la nivel `nalt?

- Este o via\[ foarte frumoas[. Am
semnat deja cu trei agen\ii inter-
na\ionale din Milano, unde voi pleca
`n luna februarie, din Paris, unde voi
R prezent[ `n luna aprilie ;i din New
York, unde voi merge la var[.

- Ce faci `ntr-o zi
obi;nuit[?

- Merg la ;coal[, la tenis, la aerobic,
`n Recare zi, `nv[\, citesc, iar la sf]r;it
de s[pt[m]n[ mai ies cu prietenii `n
ora;, dac[ nu, m[ odihnesc.

- Care sunt hobby-urile
tale?

- Hobby-urile mele sunt sportul,
modelingul ;i muzica.

- Ce fel de muzic[ ascul\i?
- Ascult aproape orice gen de

muzic[, R&B, clasic[, iar preferata mea
e Nicole Scherzinger.

- Ai spus c[ cite;ti.
Ce anume?

- Da, citesc `n Recare zi c]te pu\in.
Lecturez romane de aventur[, despre
via\[, acum citesc “Silmarillion” de J.
R. R. Tolkien, este o carte foarte
frumoas[, despre o lume fantastic[.

- Ai un model `n via\[?

- Da, cu siguran\[ este mama mea.
O apreciez foarte mult, datorit[
eforturilor pe care le face pentru mine,
`mi ofer[ tot, nu am sim\it niciodat[
lips[ de nimic ;i pentru asta `i
mul\umesc.

- ~\i plac c[l[toriile?
- Da. ~mi face pl[cere s[ c[l[toresc,

am vizitat Anglia, Fran\a, Olanda,
Germania, Austria, Italia ;i Ungaria.
Cel mai mult mi-a pl[cut `n Paris, care
este un ora; miriRc, iar cel mai pu\in
mi-a pl[cut `n Ungaria.

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

- Mi-a; dori s[ ajung `n Hawaii,
dar probabil c[ la var[, de la New York
voi ajunge ;i `n acel loc foarte frumos,
cu peisaje de neegalat, un adev[rat
Paradis.

- Dac[ ai deveni
miliardar[ peste noapte ce ai
face cu banii?

- A; investi o parte `ntr-o afacere,
a; ajuta copiii ;i b[tr]nii defavoriza\i
;i nevoia;i, a; dona bani bisericilor, a;
c[l[tori foarte mult ;i a; pune o parte
din bani pentru mine.

- Care sunt planurile tale
de viitor?

- Doresc s[ m[ realizez, s[ am
succes `n modeling, s[ urmez Facul-
tatea de Drept, s[ devin avocat, pentru
c]nd voi renun\a la via\a de model.

Daniel Chiorean
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Claudia Schiffer vrea propriul
brand în mod[

:i-a împrumutat imaginea ;i a
deRlat pentru marii designeri timp de
peste două decenii, iar acum a decis că
este pregătită să `;i creeze propriul
brand în modă, care va include po;ete
;i articole vestimentare fabricate din
ca;mir.

În vârstă de 39 de ani, Claudia
SchiTer a declarat că dore;te să ofere
vie\ii sale o nouă direc\ie ;i că a început
deja să caute parteneri care să o sprijine
în lansarea unui brand propriu. “Mi-
ar plăcea să creez propriile mele
colec\ii. Vreau ca brandul meu să Re
clasic, cu o notă de sensibilitate”, a
declarat celebrul manechin german în
timpul unei conferin\e de presă,
organizată de International Herald
Tribune la Berlin.

Claudia consideră că produsele pe
care le va crea “vor vorbi” în numele
ei ;i că ele trebuie să îi reSecte
personalitatea. “Clien\ii nu sunt pro;ti.
Ei simt imediat dacă tu nu crezi în
produsul tău”, a explicat manechinul
german.

De;i preconizează că va R foarte
ocupată în viitorul apropiat cu lansarea
acestui brand, cea care a apărut recent
în campaniile publicitare Yves Saint
Laurent, Salvatore Ferragamo ;i
Alberta Ferretti, a declarat că speră
totu;i să `;i continue cariera de model
“cât mai mult timp posibil”.

Eva Longoria este
filantroapa anului

Actri\a, o cunoscută activistă pentru
drepturile omului, dar ;i star al
serialului “Neveste disperate”, a primit
titlul de Rlantroapa anului din partea
revistei „We Hollywood Reporter”,
potrivit site-ului oRcial al publica\iei.

Eva Longoria a primit acest premiu
datorită implicării ei totale în sprijinirea
cauzelor umanitare ;i pentru
angajamentul ei fa\ă de comunită\ile
latino.

Ea este purtătoarea de cuvânt a
asocia\iei „Padres Contra El Cancer”
(Părin\i împotriva Cancerului), o
organiza\ie non-proRt care dore;te să
amelioreze condi\iile de via\ă ale
copiilor latino bolnavi de cancer ;i ale
familiilor lor. Eva este membru al acestei
organiza\ii din 2003 ;i de atunci a vizitat
numero;i copii în spitale.

În 2006, actri\a a înRin\at Eva’s
Heroes, o organiza\ie non-proRt în

ora;ul ei, San Antonio, care asigură un
program educa\ional intensiv, în regim
aVer-school, pentru copiii cu
dizabilită\i.

Longoria a fost, totodată, pro-
ducător executiv, în colaborare cu
asocia\ia Shine Global, al Rlmului “We
Harvest”, un documentar care prezintă
condi\iile mizere de trai a 500.000 de
copii de fermieri din America, dintre
care cei mai mul\i sunt de origine latino.

Johnny Depp, desemnat
cel mai sexy b[rbat `n

via\[ de revista „People”
Starul Rlmelor „Pira\ii din

Caraibe”, care `n afara marilor ecrane
are o via\[ exemplar[, se aS[ la al doilea

titlu de acest gen dup[ cel ob\inut `n
2003. „Johnny Depp a fost sexy ;i cu
10 ani `n urm[. :i va R la fel ;i peste 10
ani”, declar[ Kate Coyne, senior editor
la „People”.

Odat[ cu aceast[ performan\[,
Depp (46 de ani) a intrat `n elita
b[rba\ilor de la Hollywood care au
c];tigat de dou[ ori titlul de “cel mai
sexy b[rbat `n via\[“. ~naintea lui doar
George Clooney ;i Brad Pitt s-au
bucurat de acest privilegiu.

~n competi\ia din acest an, Johnny
„s-a luptat” cu Ryan Reynolds, Robert
Downey Jr, David Beckham, Nick
Cannon, John Legend sau Robert
Pattinson.


