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So\ia lui Berlusconi cere
`n procesul de divor\
3,5 milioane euro pe lun[

Veronica Lario, so\ia lui Silvio Berlusconi, cere
în procedura de divor\ 43 de milioane de euro pe
an, adică mai mult de 3,5 milioane de euro pe lună.

"43 de milioane de euro pe an. Aceasta este
suma cerută de Veronica Berlusconi în procedura
de separare. Silvio Berlusconi a refuzat, propunând
200.000 de euro pe lună, negociabil până la
300.000", scrie presa italian[, citând "surse bine
informate". Veronica Lario, 52 de ani, a cerut
divor\ul la începutul lunii mai. Ultima picătură a
fost pentru ea participarea lui Berlusconi, 72 de ani,
la petrecerea de majorat a unei tinere din Napoli,
Noemi. "Surse apropiate de premier spun că 60-70
de milioane de euro au fost deja da\i so\iei lui
Berlusconi", potrivit presei.

Berlusconi ;i Veronica Lario s-au întâlnit în
1980 ;i s-au căsătorit zece ani mai târziu. Ei au trei
copii - Barbara, 24 de ani, Eleonora, 22 de ani, ;i
Luigi, 20 de ani. Berlusconi a fost considerat din
1996 până în 2008 cel mai bogat om din Italia.

Cu o avere estimată la 6,5 miliarde de dolari,
el se a\ă acum pe locul doi în Italia ;i pe locul 70
în lume, potrivit Forbes.

Carla Bruni-Sarkozy va juca
în filmul lui Woody Allen

Carla Bruni-Sarkozy a anun\at că a acceptat să
joace în viitorul lungmetraj al regizorului american
Woody Allen, care a declarat în repetate ocazii că
dore;te să o distribuie pe so\ia pre;edintelui francez
în următorul său proiect cinematogra[c.

"Mi-a propus să joc în următorul său [lm. Nu
;tiu ce rol voi juca, dar am acceptat ", a declarat
prima doamnă a Fran\ei. "Nu sunt deloc o actri\ă.
Poate că voi [ catastrofală dar nu pot să ratez o
astfel de ocazie. Când voi [ bunică, îmi voi [ dorit
să [ făcut un [lm cu Woody Allen", a explicat Carla
Bruni-Sarkozy. So\ia pre;edintelui francez a
declarat că aceasta este o ocazie "absolut fantastică",
repetând de câteva ori faptul că ea nu este actri\ă.

"Woody Allen m-a rugat să nu fac un alt [lm
înainte de al său. Dacă acest proiect se va concretiza,
va [ o experien\ă fantastică pentru mine", a adăugat
Carla Bruni.

Oferte senza\ionale de s[rb[tori
la agen\iile de turism

Dac[ p]n[ acum nu v-a\i hot[r]t ce ve\i face de Cr[ciun
;i de Revelion, e momentul s[ arunca\i o privire asupra unor
oferte at]t din \ar[, c]t ;i din str[in[tate. ~n ceea ce prive;te
rezerv[rile ;i detaliile, noi v[ ajut[m printr-o scurt[
prezentare ;i date de contact de la agen\ii de turism.

Rom]nia, Ungaria, Anglia, Fran\a sau Italia, tot ce
dori\i descoperi\i `n micul nostru ghid turistic.

A\at `ntr-un periplu na\ional Dan Puric face s[li pline peste tot `n \ar[. Fie c[ e vorba de
Bucure;ti, Sibiu, Bra;ov sau Satu Mare, publicul rom]n e dornic s[-l asculte. Despre ce vorbe;te, ce
transmite celor care vin la `nt]lnirile cu el? Dan Puric vorbe;te ca un orator des[v[r;it despre ur]tul
care invadeaz[ spa\iul public tot mai mult ;i tot mai pregnant, despre valorile rom]nilor spre care
trebuie s[ `ntoarcem capul `n trecut pentru a le descoperi. Punct]nd r]nd pe r]nd valorile tradi\ionale
ale cre;tinismului, ortodoxiei dar ;i caracteristicile fundamentale ale poporului rom]n,
Puric `ndeamn[ auditoriul s[ nu abandoneze, s[ redescopere omul frumos de l]ng[ noi.
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Vekony Sandor, un militar pasionat
de dansul de societate

Aniversarea “zilei astrale a tuturor românilor”, cum
a mai fost de[nită ziua de 1 Decembrie 1918, reprezintă
un prilej de readucere în actualitate a personalităţilor
care au pus umărul la înfăptuirea Unirii şi pe plaiurile

Sătmarului.
Considerăm de aceea ca potrivită pentru acest număr

al “Informaţiei de duminică” evocarea
părintelui Vasile Ardelean.

Dan Puric combate ur]tul din spa\iul public
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Directorul Ioan Pop s-a n[scut
`n aceea;i zi cu Einstein
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Obama a gra\iat
pentru prima dat[
doi curcani

Pre;edintele Statelor Unite,
Barack Obama, a gra\iat miercuri
pentru prima dată un curcan
înainte de Ziua Recuno;tin\ei, pe
care americanii au s[rb[torit-o joi
cu familiile lor. De fapt Obama,
înso\it de cele două [ice ale
sale Malia ;i Sasha, a scutit de la
moarte doi curcani< Curaj ;i
Carolina.

De la Abraham Lincoln
(pre;edinte între 1861 ;i 1865),
pre;edin\ilor li se oferă un curcan,
pe care, începând din secolul al
XX-lea, obi;nuiesc să îl gra\ieze.
Federa\ia Na\ională a Curcanului
prezintă în [ecare două dintre
cele mai frumoase exemplare de
curcani pe care le are, care după
aceea sunt duse la Disneyland, în
California. "Am plăcerea să anun\
că, datorită interven\iei Maliei ;i
Sashei - pentru că aveam inten\ia
să îl mănânc - Curaj va [ scutit de
aceste destin groaznic ;i delicios",
a declarat pre;edintele în fa\a unui
curcan imens, viu, dar pu\in
apatic. ":ti\i, sunt zile în care îmi
amintesc de ce am candidat
pentru această func\ie", a adăugat
Obama, care a găzduit mar\i
primul său dineu o[cial, în
onoarea premierului indian.
"Apoi sunt momente ca acesta,
când gra\iez un curcan ;i îl trimit
la Disneyland", a adăugat el,
provocând râsete în grădina Casei
Albe.

Partidul lui Putin
amenin\[ c[ îl va
îngropa pe Lenin

Andrei Isaev, prim-secretar
adjunct al prezidiului partidului
Rusia Unită, i-a amenin\at pe
comuni;ti cu declan;area unei
discu\ii privind înmormântarea lui
Lenin, ca răspuns la un proiect de
lege introdus de Partidul Comunist
în Parlament. Comuni;tii propun
să [e exclusă din imnul rus
men\iunea privitoare la
Dumnezeu. Rusia Unită consideră
că principalele for\e politice trebuie
să aibă puncte de vedere comune
asupra valorilor de bază.

Comuni;tii au răspuns că sunt
pregăti\i să accepte provocarea
partidului de guvern[m]nt, dacă
înmormântarea lui Lenin se va
discuta în cadrul unui referendum
na\ional. Din punctul lor de
vedere, referendumul ar putea
declan;a o criză politică la Kremlin
;i în Duma rusă.

Zeci de s[tm[reni au
participat la Unirea din 1918

Istoria lui `ncepe la Debrecen, ora;ul s[u
natal. ~n momentul de fa\[ se dedic[ din plin
iubirii vie\ii lui, dansului de societate, ;i se
declar[ `mplinit su\ete;te instruind tinerii din
Satu Mare. Studiile primare ;i liceale ;i le-a
efectuat la Debrecen, de unde a plecat la Kiev.
Acolo timp de 5 ani a urmat cursurile
Universit[\ii Tehnice, `n cadrul c[reia func\iona
Facultatea de Armat[, unde s-a specializat pe
eletrotehnic[-mecanic[. PAGINA 8
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Consider[ c[ acest concurs de frumuse\e i-a dat
un plus de `ncredere `n for\ele proprii dar ;i mai

mult[ experien\[. A vizitat< Austria, Fran\a,
dar ;i frumuse\ile autohtone, iar `n februarie

va merge `n Vene\ia. Este model la Gaby's
Models Agency, iar p[rin\ii sunt al[turi

de ea. Ar vrea s[ ajung[ pe Coasta de
Azur, iar `n viitor s[ urmeze

Facultatea de Drept sau de
Medicin[. PAGINA 6

“Eram bun la matematic[, de;i `mi
amintesc ;i `n ziua de azi cum, atunci c]nd
am `nv[\at tabla `nmul\irii, `n clasa a II-a,
`nv[\[torul ne-a veri[cat "pe s[rite".

Am gre;it, iar drept pedeaps[ a trebuit s[
scriu de o sut[ de ori tabla `nmul\irii. Apoi,
`n clasele V-VIII am avut un excelent
profesor de matematic[, pasionat ;i de [zic[,
iar atunci am `nceput s[ m[ apropii de acest
domeniu. PAGINA 9

Patricia V[lean, cea mai frumoas[
boboac[ de la Eminescu
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Luni Joi

Primele rezultate par\iale ale
alegerilor preziden\iale de duminic[ au
declan;at b[t[lia pentru voturile lui Crin
Antonescu. Clasat pe locul trei `n cursa
electoral[, cu aproximativ 20%,
candidatul liberal poate `nclina balan\a
`n turul doi. R[ma;i `n competi\ie, Traian
B[sescu ;i Mircea Geoan[, direct sau prin
intermediari au `nceput s[ fac[ oferte.
Liberalii au stabilit pentru mar\i ;edin\a
Biroului Politic Central, urmată de cea a
Consiliului Na\ional Executiv, `n care ar
putea lua o decizie.

Antonescu exclude sus\inerea
lui Băsescu în turul II

Liderul PNL Crin Antonescu a
declarat luni că este exclusă orice
colaborare între el ;i pre;edintele Traian
Băsescu ;i că, de asemenea, exclude o
sus\inere a acestuia în turul II al alegerilor.
Antonescu a spus că este decisiv ce se
întâmplă cu votul celor care au optat
pentru el în primul tur ;i, în acest context,
a declarat că este exclusă orice colaborare
între el ;i Traian Băsescu ;i că nu le va
recomanda votan\ilor săi să se îndrepte
către Băsescu. Liderul PNL a spus că, în
opinia sa, Traian Băsescu nu este

un candidat de dreapta. Antonescu a
precizat că nu a avut niciun fel de discu\ii
cu Băsescu, de;i propuneri au existat.

Antonescu a condi\ionat un eventual
sprijin pentru Mircea Geoană de
acceptare din partea acestuia a unui
"proiect Johannis"< Executiv cu premier
independent ;i guvernare competentă, nu
de clică. Antonescu a precizat c[ PNL nu
va negocia posturi pentru sus\inerea lui
Geoană, ci un proiect de schimbare.
Antonescu, \inând să se dezică de
comentariile potrivit cărora ;i-ar "vinde"

voturile. El a spus că preferin\a sa r[m]ne
"o majoritate social-liberală", care se poate
concretiza după alegeri cu Klaus Johannis
premier, iar B[sescu a rupt orice punte de
leg[tur[ cu PNL.

Rezultate oDciale< B[sescu -
32,52%, Geoan[ - 30,77%

După numărarea voturilor din
96,55% de sec\ii, diferen\a dintre Traian
Băsescu (32,52%) ;i Mircea Geoană
(30,77%) este de 1,75%, fa\ă de 2,58%, a;a
cum se anun\ase la ora 14.00, în timp ce
liberalul Crin Antonescu a ob\inut
20,13%, a informat BEC la ora 17.00.
Următorul clasat este liderul PRM,
Corneliu Vadim Tudor, cu 5,52%, urmat
de Kelemen Hunor (UDMR) cu 4,03%.
Independentul Sorin Oprescu a ob\inut
3,21%, potrivit numărătorii par\iale, în
timp ce George Becali a ob\inut 1,90%
din voturi. Ceilal\i candida\i s-au situat
sub pragul de 1%.

În urma numărătorii par\iale, la
scrutinul preziden\ial s-au prezentat
9.611.512 de alegători, [ind valabil
exprimate 9.392.012 voturi. Băsescu
2.991.612 de voturi, Geoană 2.830.469,
iar Crin Antonescu 1.852.539.

Mar\i

PNL ;i UDMR au semnat mar\i un
protocol prin care se angajează să sus\ină
un candidat la func\ia de pre;edinte al
României, să formeze o majoritate
parlamentară pentru asigurarea unei
guvernări stabile, din care să facă parte
ambele forma\iuni, ;i să-l sus\ină pe
Johannis în func\ia de premier.

Potrivit protocolului, care are ;apte
puncte, cele două forma\iuni se
angajează să ac\ioneze împreună pentru
"asigurarea unei guvernări stabile,
sus\inute de o majoritate parlamentară
transparentă, sus\inerea unui candidat la
func\ia de pre;edinte care să garanteze
o bună colaborare între institu\iile
statului ;i pentru sus\inerea desemnării
lui Klaus Johannis în func\ia de prim-
ministru." Acela;i protocol mai prevede
elaborarea unui program pentru
scoaterea României din criză, demararea
reformei constitu\ionale, continuarea
reformelor institu\ionale ;i legislative
inclusiv în domeniul drepturilor
minorită\ilor na\ionale ;i continuarea
reformei administrative în scopul
descentralizării decizionale.

Argumentele pentru încheierea
protocolului, invocate în document, sunt
experien\a de guvernare comună a celor

două forma\iuni, a\area în opozi\ie după
alegerile parlamentare din 2008 ;i criza
politică actuală pentru rezolvarea căreia
s-ar impune "o nouă majoritate ;i un
Guvern stabil", relateaz[ Newsin.

Documentul prevede explicit, în
ultimul paragraf, că PNL ;i UDMR "vor
participa împreună la formarea noului
Guvern". PSD a anun\at c[ accept[ un
guvern Johannis ;i semnarea unui acord
politic.

Băsescu ar vrea trei dezbateri
pentru turul doi

Candidatul Traian Băsescu a declarat
mar\i că ar trebui să aibă loc cel pu\in trei
dezbateri publice cu contracandidatul
său, Mircea Geoană, pe politică externă,
pe reforma statului ;i în ceea ce prive;te
viziunea despre România, dar nu ;tie
dacă liderul PSD le va accepta.

Băsescu a spus că cei doi
contracandida\i ar trebui să pună
accentul pe dezbateri care vizează "în
mod deosebit" atitudini ;i atribu\iuni
constitu\ionale ale pre;edintelui.

":i cred că ar trebui să avem o
dezbatere pe politică externă ;i

securitate, o altă dezbatere pe reforma
statului, în care pre;edintele trebuie să [e
implicat, este parte a statului, ;i o a treia
dezbatere care să vizeze viziunea despre
România. Cred că cel pu\in trei
dezbateri, dacă nu în [ecare zi câte o
dezbatere. Este ceea ce eu cred, dar nu
;tiu dacă ne vom putea în\elege", a spus
Băsescu.

În primul tur al alegerilor
preziden\iale nu avut loc nicio dezbatere
Băsescu-Geoană, cei doi contracandida\i
întâlnindu-se doar la o dezbatere în trei,
;i cu Crin Antonescu. Traian Băsescu ;i
Crin Antonescu au avut o confruntare
electorală, la Cluj.

Purtătorul de cuvânt al candidatului
PSD la Pre;edin\ie, Victor Ponta, a
declarat că echipa de campanie a lui
Mircea Geoană nu va negocia cu echipa
lui Traian Băsescu pentru eventualele
confruntări televizate din turul doi. "Nu
mai negociem cu echipa lui Traian
Băsescu, nu ne mai păcăle;te cum ne-a
păcălit în turul întâi", a adăugat el.

Ponta a precizat că echipele celor doi
candida\i nu au ce să negocieze, în
condi\iile în care Geoană va onora orice
invita\ie la dezbatere din partea
televiziunilor.

Traian Băsescu a ob\inut în primul tur
al alegerilor preziden\iale 32,44% din
voturi, iar Mircea Geoană a înregistrat
31,15%, conform rezultatelor [nale,
anun\ate, joi, de BEC, după centralizarea
voturilor din toate sec\iile de votare.
Conform acestor rezultate, Crin
Antonescu a ob\inut 20,02% din voturi.

Astfel, Traian Băsescu a întrunit
3.153.640 voturi valabil exprimate, Mircea
Geoană - 3.027.838, Crin Antonescu -
1.945.831. Ceilal\i candida\i au ob\inut<
Corneliu Vadim Tudor - 5,56%, Kelemen
Hunor - 3,83%, Sorin Oprescu - 3,18%,
George Becali - 1,91%. Remus Cernea -
0,62 %, Constantin Rotaru - 0,44 %,
Eduard Manole - 0,35%, Ovidiu Iane -
0,23%, Constantin Potârcă - 0,21%.

Acestea sunt rezultatele prezentate de
BEC în urma centralizării datelor
introduse ;i validate de la toate cele 21.706
sec\ii de votare. Numărul total al
alegătorilor care s-au prezentat la vot a
fost de 9.946.748, reprezentând 54,37%
din alegători. Numărul voturilor
exprimate a fost de 9.718.840, adică 97,7%,
iar numărul voturilor nule a fost de
227.446, reprezentând 2,28%.

Purtătorul de cuvânt al BEC, Marian
Muhule\, a precizat că Biroul Electoral
Central va trimite, joi, rezultatele [nale
Cur\ii Constitu\ionale, iar după ce acestea
vor [ validate ;i publicate în Monitorul
O[cial, se va declan;a campania electorală
pentru turul al doilea al alegerilor
preziden\iale. El a spus că membrii Cur\ii
Constitu\ionale au la dispozi\ie 24 de ore
să se pronun\e din momentul în care
primesc de la BEC procesul-verbal al
alegerilor preziden\iale ;i că este posibil ca
decizia să [e publicată chiar joi în MO.

Bec a dat publicit[\ii ;i rezultatele
[nale ale referendumului, conform cărora
77,78% din alegători s-au pronun\at în
favoarea Parlamentului unicameral, iar
88,84% au votat pentru reducerea
numărului de parlamentari, prezen\a [ind
de 50,95%. La întrebarea "Sunte\i de acord
cu trecerea la un Parlament unicameral în
România?" numărul voturilor valabil
exprimate la răspunsul "DA" a fost de
6.740.213. La întrebarea "Sunte\i de acord
cu reducerea numărului de parlamentari
la maximum 300 de persoane?" numărul
voturilor valabil exprimate la răspunsul
"DA" a fost de 7.765.573.

Vineri

Miercuri

Pre;edin\ii PSD ;i PNL, Mircea
Geoană ;i, respectiv, Crin Antonescu, au
semnat, miercuri, acordul de colaborare
între cele două partide, prin care liberalii
îl vor sus\ine pe liderul PSD în turul al
doilea al alegerilor preziden\iale. Pe de
alt[ parte, PNL ;i UDMR au semnat,
mar\i, un protocol de colaborare în care
se men\ionează că ambele forma\iuni
politice vor ac\iona împreună pentru
sus\inerea unui candidat la func\ia de
pre;edinte al statului ;i vor participa
împreună la formarea noului Guvern.
Mircea Geoană, a declarat că discu\iile cu
UDMR pentru viitoarea majoritatea
parlamentară care să sus\ină un Cabinet
Johannis ar putea avea loc după sosirea
în \ară a primarului Sibiului.

Primarul Sibiului, Klaus Johannis, a

anun\at miercuri, prin intermediul unui
comunicat de presă, că este "onorat" de
propunerea de a conduce un Guvern
după turul doi al alegerilor preziden\iale
;i că salută în\elegerea parafată între PNL
;i PSD. "Sunt onorat de propunerea de a
conduce un guvern după turul II al
alegerilor preziden\iale, propunere
exprimată de PSD ;i PC, PNL ;i care are
sprijinul UDMR ;i al grupului
parlamentar al minorită\ilor na\ionale.
Salut inten\ia de colaborare între PNL ;i
PSD care a fost parafată", a[rmă
Johannis. Edilul sibian a apreciat în
comunicat că în\elegerea între partidele
amintite reprezintă un semnal pozitiv ;i a
precizat că este în permanentă legătură
cu liderii celor două forma\iuni pentru a
contura detaliile viitoarei majorită\i.

S]mb[t[

Curtea Constitu\ională sus\ine că
legiuitorul ordinar nu poate să limiteze
cumulul de func\ii în acele situa\ii în care
chiar textul Constitu\iei prevede o atare
posibilitate, într-o asemenea situa\ie
a\ându-se avocatul poporului,
magistra\ii, consilierii de conturi sau
judecătorii constitu\ionali. Trei din ;ase
judecători ai CC, respectiv Aspazia
Cojocaru, Tudorel Toader ;i Puskás
Valentin Zoltán, a[rmă că Legea-cadru
privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice a fost adoptată
fără respectarea legii fundamentale,
a[rmând totodată că domeniul abordat
de legea criticată o plasează "pe o pozi\ie
de maximă importan\ă", iar, prin urmare,

numărul destinatarilor direc\i ;i indirec\i
ai acestei legi este foarte mare, calitatea
acestora [ind diversă - de la muncitor
necali[cat până la pre;edintele României.

În Monitorul O[cial 796 din 23
noiembrie a fost publicată motivarea
CCR, dată cu majoritate de voturi, pe
Legea-cadru privind salarizarea unitară
a personalului plătit din fonduri publice.
Curtea a spus că legea este constitu\ională
în măsura în care prevederile articolului
41 alineatul (2) litera e) din lege, prevederi
criticate prin obiec\ia de
neconstitu\ionalitate ridicată de PNL, nu
se referă la cazurile în care Legea
fundamentală admite în mod expres
cumulul de func\ii.

Rezultate finale la preziden\iale
B[sescu - 32,44%, Geoan[ - 31,15%

Acordul PSD - PNL s-a oficializat Magistra\ii pot cumula pensia
cu salariul

Înalta Curte de Casa\ie ;i Justi\ie a
amânat, vineri, pentru 15 decembrie,
dosarul în care Adrian Năstase a fost
trimis din nou în judecată în dosarul
"Mătu;a Tamara", pentru dare de mită,
deoarece pre;edintele Consiliului Na\io-
nal al PSD a cerut judecătorilor un termen
să-;i angajeze avocat. Adrian Năstase nu
s-a prezentat, vineri, la instan\a supremă.

Năstase a fost trimis din nou în
judecată, pe 21 octombrie, în dosarul
"Mătu;a Tamara", pentru dare de mită,
alături de fostul său consilier, Ristea Priboi
;i fostul pre;edinte al ONPCSB, Ioan
Melinescu. Potrivit DNA, Ioan Melinescu,
pre;edinte al O[ciului Na\ional pentru
Prevenirea ;i Combaterea Spălării Banilor
(ONPCSB) între anii 2001-2004, este
acuzat de sustragere sau distrugere de
înscrisuri, luare de mită ;i divulgare de
informa\ii. Ristea Priboi, consilier al
fostului prim-ministru Năstase Adrian,
fost deputat în perioada 2000-2004, a fost
trimis în judecată pentru infrac\iunile de
complicitate la luare de mită ;i
complicitate la dare de mită.

În rechizitoriul întocmit, procurorii

au re\inut că, în cursul lunii noiembrie
2000, Ioan Melinescu, în calitate de
membru al Plenului ONPCSB, i-a
contactat, cu sprijinul persoanei
denun\ătoare, pe Priboi ;i Năstase, cărora
le-a comunicat că, în cadrul institu\iei în
care î;i desfă;ura activitatea, se a\ă în
lucru, cu propunere de informare a
Parchetului de pe lângă ~CCJ, o lucrare
având ca obiect depunerea în numerar a
unei sume de 400.000 USD, într-un cont
bancar având-o ca titular pe Daniela
Năstase. Cu această ocazie, Melinescu i-
a promis lui Adrian, spun procurorii, că
va bloca lucrarea până după alegerile din
decembrie 2000, sugerând că acest dosar
trebuie să dispară. Năstase s-a declarat de
acord cu propunerea respectivă, arătând
că urmăre;te această [nalitate, sus\ine
DNA. Ca urmare a acestei în\elegeri, după
numirea sa, la data de 28 decembrie 2000,
în func\ia de prim-ministru al Guvernului
României, Năstase a determinat, în prima
;edin\ă de guvern, emiterea unei hot[r]ri
prin care Melinescu a fost numit în
func\ia de pre;edinte al ONPCSB.

Procesul "M[tu;a Tamara" a început
cu o amânare

~ncepe b[t[lia pentru voturile lui Crin Antonescu

PNL ;i UDMR au decis s[-l sus\in[ pe Mircea Geoan[



Iat[ c]\iva dintre sătmărenii onoraţi cu alegerea în rândurile marelui Sfat Naţional Român< Romul Marchiş, dr.
Vasile Chirvai, dr. Aurel Vălean, dr. Aurel Nilvan, pr. Ioan Doroş, pr. Constantin Lucaciu, dr. Ilie Carol Barbul, dr.
Teo[l Dragoş, dr. Coriolan Steer, Iuliu Coroianu, pr. Traian Trufaş. O companie onorantă pentru părintele Vasile
Ardelean. ISTORIE
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P[rintele Vasile Ardelean, membru al
Marelui Sfat Na\ional Român din 1918

Al[turi de el, la Adunarea de la Alba Iulia au participat zeci de patrio\i s[tm[reni

După cum se ştie, printre
membrii Marelui Sfat Naţional
Român s-au numărat şi câţiva
patrioţi originari din Sătmar ori
sătmăreni prin adopţie, ajunşi să
îşi câştige pâinea cea de toate
zilele în părţile noastre. Între
aceştia din urmă distingem şi
Dgura părintelui Vasile Ladislau
Ardelean, paroh greco-catolic în
acei ani la Vetiş. În vara acestui an
s-au împlinit 80 de ani de la
trecerea sa la veşnicie.

Aniversarea “zilei astrale a tuturor
românilor”, cum a mai fost de[nită
ziua de 1 Decembrie 1918, reprezintă
un prilej de readucere în actualitate a
personalităţilor care au pus umărul la
înfăptuirea Unirii şi pe plaiurile
Sătmarului. Considerăm de aceea ca
potrivită pentru acest număr al
“Informaţiei de duminică” evocarea
părintelui Vasile Ardelean.

Sintea şi părţile sătmărene

S-a născut în părţile Crişanei, la
Sintea, în 9 martie 1863, tatăl său
numindu-se Paul. Această localitate
are nebănuit de multe legături cu
Sătmarul. De acolo sunt originari trei
slujitori ai Sfântului Altar care au
activat cu cinste în zona noastră< Lazăr
Iernea, paroh la Bicău şi Ciumeşti,
Victor Gitta, slujitor tot la Bicău, dar
el era de fapt originar dintr-o familie
preoţească sătmăreană, tată [indu-i
protopopul Antoniu Gitta (născut la
Tămaia, pe atunci în comitatul Sătmar,
slujitor la Sintea între anii 1864-1871)
şi Vasile Ardelean. Dacă urmărim cu
atenţie cele scrise mai sus, vom vedea
că primii ani din viaţă ai copilului
Vasile Ardelean coincid cu slujirea la
Sintea a preotului Antoniu Gitta.

Părintele Vasile Ardelean a absolvit
liceul la Beiuş în 1884. Şi-a făcut
studiile teologice la Oradea şi
Strigoniu, absolvind în 1888. S-a
căsătorit cu Cornelia Szabo, [ica
parohului din Supuru de Jos, Samuel
Szabo. Socrul său făcea parte dintr-o
mare şi veche familie preoţească,
familie în care s-a născut şi episcopul
greco-catolic de Gherla Ioan Sabo (sub
această formă i-a fost consacrat
numele de familie), fratele lui Samuil.
Părintele Vasile Ardelean a fost
hirotonit în 7 iulie 1889.

Slujitor peste trei decenii la
Vetiş

După hirotonire a funcţionat în
calitate de capelan la Supuru de Jos.
Din anul imediat următor hirotonirii
a fost preot cooperator, slujind alături
de preotul jubilar, canonic Ioan
Darabanth, apoi administrator şi, în
cele din urmă paroh în Vetiş. În anul
1892 a trecut cu succes examenul
prosinodal. Parohul pe lângă care a
slujit la Vetiş era Ioan Darabanth
(1809-1894), care a slujit nu mai puţin
de 62 de ani în această localitate!

A fost alături, cu mult patriotism,
de credincioşi în anii grei ai alipirii
forţate de Episcopia de Hajdudorogh.
În 10 septembrie 1912 scrie pr.
Constantin Lucaciu în legătură cu
adunarea de protest care ar [ urmat să
aibă loc în 21 septembrie la Vetiş. A
început să noteze ungureşte în
protocoale abia din februarie 1914.

Între 1916-1917 a suplinit şi în parohia
învecinată Oar.

A fost un în\ăcărat patriot,
desfăşurând o deosebită activitate
culturală. Exempli[căm prin faptul că
a fost membru al Despărţământului
Sătmar-Ugocea al „Astrei”, încă de la
în[inţarea acestuia.

În 1911 s-a terminat construirea
bisericii româneşti din Vetiş, cu
hramul „Naşterea Maicii Domnului”.
Se spune că părintele Vasile Ardelean
era înrudit cu contele Tisza Pista de la
care a primit un ajutor de 8000 coroane
aur, precum şi 327 m.c. lemn de
construcţie cu reducere 50 % adus din
pădurea Bustya háza. Teoria poate [
credibilă, în susţinerea ei venind faptul
că părintele Ardelean apare în
şematismele Bisericii Unite cu
prenumele Vasile, însoţit de forma
maghiară a acestuia, Ladislau. Apoi,
aserţiunea ne este întărită de faptul că
nu întâmplător a fost trimis într-o
parohie unde era absolut necesar ca
parohul românilor să cunoască foarte
bine limba maghiară, din motive ştiute
de cei care cunosc bine mentalitatea
localnicilor. Cert este că în timpul
slujirii părintelui la Vetiş a fost ctitorit
un lăcaş cum puţine mai există în
judeţul nostru.

Politica naţională

Implicarea politică a părintelui
Ardelean a fost la fel de puternică
precum cea culturală. În 31 august
1909 a fost prezent la Baia Mare din
partea cercului electoral Cinghir
(Csenger) la constituirea Partidului
Naţional Român comitatens Satu
Mare. Un fapt nu lipsit de importanţă

îl reprezintă faptul că era abonat la
ziarul “Românul” din Arad.

La 12 noiembrie 1918 este ales la
Baia Mare în Comitetul Naţional
Român comitatens Satu Mare, iar a
doua zi este ales membru în C.N.R.
cercul Cinghir. În 27 noiembrie 1918
desemnează delegaţii cercului electoral
de care aparţinea la Marea Adunare
Naţională de la Alba Iulia.

Sătmăreni în Marele Sfat
Naţional Român

Ca o încununare a patriotismului
său, în 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia
este ales printre delegaţii sătmăreni în
Marele Sfat Naţional Român.

Enumerăm în cele ce urmează
numele câtorva dintre sătmărenii
onoraţi cu alegerea în rândurile
marelui Sfat Naţional Român< Romul
Marchiş, dr. Vasile Chirvai, dr. Aurel
Vălean, dr. Aurel Nilvan, pr. Ioan
Doroş, pr. Constantin Lucaciu, dr. Ilie
Carol Barbul, dr. Teo[l Dragoş, dr.
Coriolan Steer, Iuliu Coroianu, pr.
Traian Trufaş. O companie onorantă
pentru părintele Vasile Ardelean. Cu
această pleiadă de patrioţi Sătmarul
poate [ mândru. Alegerea acestor
membri demonstrează că şi în aceste
părţi, măreţul ideal al Marii Uniri a
strâns în jurul său importante energii
creatoare.

După îndeplinirea dezideratului
naţional, părintele Vasile Ardelean a
ajutat la instalarea autorităţilor
româneşti în Sătmar. Astfel în 26
aprilie 1919 este ales ca reprezentant
al plasei Cinghir în Consiliul Dirigent
Român.

Întoarcerea acasă

Caracteristic vremurilor în care a
trăit, părintele Ardelean nu făcea rabat
de la preceptele morale însuşite de-a
lungul timpului petrecut în şcolile
urmate. Relevante pentru intran-
sigenţa morală de care dădea dovadă
părintele Vasile Ardelean sunt rân-
durile consemnate pe registrele
parohiale din Vetiş în 1 octombrie
1895. Anume, regretul manifestat la
introducerea “aşa-ziselor matricule
civile” de către regimul liberal din
Ungaria, considerate de el a [ “cu rea
in\uenţă asupra moralităţii”. Neîn-
doielnic, efectele acelei dispoziţii au
început să se vadă imediat după acea
schimbare, iar astăzi, într-o lume
secularizată în bună măsură, intran-
singenţa părintelui Ardelean poate
părea multora puerilă sau chiar
ridicolă. Părintele Vasile Ardelean a
slujit cu credincioşie la Vetiş până în
1928. Către sfârşitul vieţii se retrage
înspre meleagurile natale, îndeplinind
funcţia de paroh la Uileac, lângă Beiuş.
Slujirea sa ca preot, dar şi ca rob al lui
Dumnezeu pe pământ se apropia de
sfârşit. A trecut la veşnicie în 15 iunie
1929, în vârstă [ind de 67 de ani.
Adunase patru decenii de preoţie la
Vetiş, cu excepţia primului an de
sacerdoţiu dăruit credincioşilor din
Supuru de Jos.

Rememorarea vieţii şi activităţii
acestui vrednic preot greco-catolic şi
patriot român este un prilej de a
revărsa un gând bun memoriei tuturor
sătmărenilor prezenţi acum 91 de ani
la Marea Adunare Naţională de la
Alba-Iulia.

Viorel Câmpean

La Marea Adunare de la Alba Iulia au participat 1228 de delega\i
Ideea unui imn na\ional a ap[rut `n

prima parte a secolului al XIX-lea, cu
ocazia festivit[\ilor la care participau
domnitori rom]ni. Prin anul 1862 a fost
organizat un concurs public pentru
imnul noului stat constituit prin unirea
Valahiei cu Moldova. C];tig[torul
acestuia a fost compozitorul Eduard
Hubsch, cu piesa "Mar; triumfal ;i
primirea steagului ;i a M[riei Sale
Prin\ul Domnitor".

20 de ani mai t]rziu, poetul Vasile
Alecsandri a scris "Imnul regal", care a
devenit imnul de stat al Rom]niei, [ind
intonat pentru prima dat[ `n 1884.

~n perioada comunist[ au fost
intonate mai multe imnuri de stat. Cele
mai cunoscute apar\in poe\ilor Eugen
Frunza "Te sl[vim Rom]nie"(1953-
1977) ;i Dan De;liu cu imnul "Trei
culori cunosc pe lume" din 1989 -
varianta modi[cat[ a unui c]ntec
patriotic al compozitorului Ciprian
Porumbescu.

Versurile actualului imn al
Rom]niei apar\in lui Andrei Mure;anu,
poet romantic, tribun al epocii
Revolu\iei de la 1848, iar muzica `i
apar\ine lui Anton Pann - poet ;i
culeg[tor de folclor.

Poemul "Un r[sunet" al lui Andrei
Mure;anu, scris `n timpul revolu\iei de
la 1848, a fost c]ntat pentru prima dat[
pe 29 iunie 1848 la R]mnicu V]lcea (la
18 zile dup[ izbucnirea revolu\iei).
Acesta a jucat un rol important `n
momente cheie ale istoriei rom]ne;ti
(R[zboiul de Independen\[, Primul ;i al
Doilea R[zboi Mondial ;i mi;carea
revolu\ionar[ din decembrie 1989), ceea
ce a determinat noul regim democratic
de la Bucure;ti s[ se `ndrepte dup[ 1989
spre crea\ia lui Andrei Mure;anu ;i
Anton Pann -"De;teapt[-te rom]ne", ce
va deveni din 1990 noul imn na\ional al
Rom]niei.

1 decembrie a fost adoptat[ ca [ind
ziua na\ional[ a Rom]niei ;i reprezint[
s[rb[torirea Marii Adun[ri de la Alba
Iulia unde s-a votat unirea Transilvaniei
cu Rom]nia. Aceast[ zi simbolizeaz[
unirea tuturor rom]nilor `ntr-un singur
stat na\ional.

Preg[tirea Marii Adun[ri Na\ionale
de la Alba-Iulia a constituit momentul
de apogeu al luptei na\ionale a
rom]nilor, a fost un eveniment
revolu\ionar `n cursul c[ruia s-au
ridicat marile probleme care st[teau `n
fa\a poporului rom]n< des[v]r;irea
statului na\ional unitar rom]n,
`nf[ptuirea reformei agrare
democratice, asigurarea egalit[\ii `n
drepturi pentru na\ionalit[\ile
conlocuitoare, lupta pentru cucerirea
unui regim politic democratic.

La 1 decembrie 1918, Adunarea
Na\ional[ de la Alba Iulia, constituit[
din 1228 de delega\i ;i sprijinit[ de
100.000 de persoane adunate la
eveniment din toate col\urile
Ardealului ;i Banatului, a adoptat o
Rezolu\ie care cons[n\e;te unirea
tuturor rom]nilor din Transilvania,
`ntreg Banatul ;i |ara Ungureasc[, cu
Rom]nia.

Rezolu\ia Unirii a fost citit[ de
Vasile Goldi; ;i proclama mai ales
dreptul inalienabil al na\iunii rom]ne
la `ntreg Banatul, cuprins `ntre Mure;,
Tisa ;i Dun[re.

Unirea din 1 decembrie 1918 de la
Alba Iulia s-a realizat pe baza dreptului
de autodeterminare a na\ionalit[\ilor.
Legea Unirii a fost rati[cat[ prin
Decretul-Lege nr.3631 din 11
decembrie 1918 de regele Ferdinand I
;i votat[ de Adunarea Deputa\ilor `n
;edin\a din 29 decembrie 1919, `n
unanimitate.

Istoria imnului na\ional
al Rom]niei

91 de ani de la Marea
Unire din 1918



Augustin Mircea a lucrat dup[ anul 1900 ca avocat practicant apoi mult[ vreme ca notar la
Cehu Silvaniei, dup[ care se stabile;te la Ardud. Politic a activat `n cadrul PNR, f[c]ndu-se
cunoscut `n momentele [erbin\i din anii 1918-1919.LITERATUR~
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C[rturarul Augustin Mircea (1878-1954)
re`nvie interesul fa\[ de cultur[ la Ardud
Por\ile cenaclului din localitate sunt deschise tuturor tinerilor care simt atrac\ie fa\[ de actul crea\iei

P[strarea memoriei `nain-
ta;ilor este adesea materializat[
prin atribuirea numelor acestora
unor institu\ii de cultur[, unor
str[zi, cenacluri literare, orga-
niza\ii de crea\ie, s[li de lectur[
;.a. A;a s-a `nt]mplat ;i `n ora;ul
Ardud, acolo unde Casa or[;e-
neasc[ de cultur[ a `mprumutat
numele lui Mircea Augustin.

Personalitatea celui care a dat
numele acestei institu\ii, dar ;i
Cenaclului literar a fost evocat[ zilele
trecute `n cadrul unui simpozion care a
marcat `mplinirea a 55 de ani de la
trecerea `n eternitate a c[rturarului care
`;i doarme somnul de veci `n cimitirul
din Ardud.

Iat[ c]teva din considerentele
prezentate `n cadrul simpozionului de
drd. (doctorand) Viorel C]mpean,
cercet[tor `n cadrul Bibliotecii jude\ene
Satu Mare.

Augustin Mircea< 12 mai
1878 - 27 noiembrie 1954

Augustin Mircea a fost avocat ;i om
politic s[tm[rean. El s-a n[scut `n 12
mai 1878 la Bogdand (unele surse sus\in
c[ viitorul c[rturar s-ar [ n[scut la
M[d[ras), `n familia notarului cercual
Alexandru Mircea ;i a Floarei :imonca.
~n familia notarului Mircea au mai v[zut
lumina zilei copii la Bogdand `n ziua de
29 octombrie a anului 1881 - Aurelia, `n
9 octombrie 1883 - Andrei, iar `n 2 iulie
1893 Valeria. Acest descendent al
numeroasei familii Mircea a murit la 30
iulie 1970, la Timi;oara. Na;ii tuturor
acestor copii din familia Mircea au fost
avocatul Andrei Cosma ;i so\ia sa
Maria, n[scut[ Drago;, de\in[tori ai
unei averi foarte frumoase `n apropiere
de Bogdand, la Supuru de Jos.

:i-a f[cut studiile gimnaziale la Blaj,

unde a fost coleg de clas[ cu viitorul
avocat de prin p[r\ile S[tmarului, Aurel
Nilvan. Pe timpul studiilor gimnaziale
;i liceale a fost stipendiat de c[tre
funda\ia `ntemeiat[ de c[tre episcopul
de Blaj, Ioan Bob. A absolvit `n anul
1896 liceul. Examenul de maturitate l-
a sus\inut `n perioada 16-22 mai a
anului 1896. El s-a clasat printre cei care
au reu;it s[ [e declara\i maturi `n urma
acestui examen.

A `nceput s[ studieze dreptul la
Oradea, `n perioada 1896-1899. Pentru
atitudinea lui rom]neasc[ a fost
eliminat de la Academia din Oradea,
al[turi de colegii s[i Alexandru Aciu,
Ioan Ciorda;, Gheorghe Nivacovici,
Coriolan :teer, Eugen :imonca ;.a. Pe
parcursul anilor universitari 1898/1899
;i 1899/1900 a studiat la Facultatea de
Drept ;i :tiin\e Politice din Cluj-
Napoca. A ob\inut licen\a ;i titlul de
doctor `n drept la Budapesta.

A lucrat ca avocat practicant apoi
mult[ vreme ca notar la Cehu Silvaniei,
dup[ care se stabile;te la Ardud. Politic
a activat `n cadrul PNR, f[c]ndu-se
cunoscut `n momentele [erbin\i din
anii 1918-1919. ~n 26 aprilie 1926 s-a
desf[;urat ;edin\a Consiliului Na\ional
Rom]n comitatens Satu Mare, dr.
Augustin Mircea a fost ales ca
reprezentant al plasei Ardud `n delega\ia
care urma s[ prezinte Consiliului
Dirigent protocolul ;edin\ei. ~n anul
1944 a fost arestat de c[tre trupele
horthyste `n retragere, din cauza
faptului c[ a intrat `n divergen\e cu
autorit[\ile maghiare, procomuniste. A
decedat la Ardud, `n diminea\a zilei de
27 noiembrie a anului 1954.

Bazele cenaclului literar
au fost puse de Mircea C]cu

Dac[ peisajul spiritual al ora;ului
Ardud s-a `mbog[\it `ncep]nd cu 10
august 2006, prin dezvelirea bustului
ce-l reprezint[ pe marele patriot rom]n

Augustin Mircea, numele lui a fost
preluat ;i de Cenaclul literar care
[in\eaz[ pe l]ng[ Casa or[;eneasc[ de
cultur[.

Bazele cenaclului literar s-au pus cu
un an `n urm[, la ini\iativa directorului
Casei or[;ene;ti de cultur[ Mircea
C]cu, av]nd al[turi scriitori s[tm[reni
precum Ioan Coriolan Ani\a; ;i Ion
Bala, c[rora li s-a al[turat ulterior Nelu
Andreica. Rela\ia cenacli;tilor cu tinerii
creatori a fost asigurat[ de profesorii
Cornelia Goje ;i :tefan Mazilu.
~nt]lnirile cenacliere au avut un efect
bene[c. Elevii care au `nceput s[-l
frecventeze au avut parte de un alt
univers. Unul creator cu posibilit[\i de
evadare a imagina\iei `n sfere pe care la
momentul respectiv nu ;i le-au imaginat
ca [ind posibile. Copiii au fost
`ndemna\i s[ ias[ din tipare ;i s[
valori[ce c]t mai bine posibil imagina\ia
`n actul crea\iei.

Existen\a cenaclului a st]rnit, a;a
cum era [resc, noi proiecte. Unul dintre
ele a fost punerea bazelor unei reviste
intitulat[ "Cetatea literar[", editat[ de
Casa or[;eneasc[ de cultur[ din Ardud.
Ea s-a materializat prin implicarea
profesorului :tefan Mazilu. ~nceputurile
au fost di[cile. Num[rul elevilor care au
luat parte la o serie de ;edin\e de cenaclu
a fost sc[zut. Teama de a se `nt]lni cu
profesorii i-a oprit pe unii. S[tm[renii
mai sus men\iona\i ;i-au asumat
responsabilitatea de a conduce lucr[rile
cenaclului ;i nu `n ultimul r]nd de a
`ndruma pa;ii tinerilor creatori.
Valori[cau astfel experien\a lor.
Lucr[rile realizate de copii au fost
discutate ;i s-au explicat de[cien\ele
constatate. S-a recomandat lectur[ mai
mult[, dar ;i debarasarea de balast `n
actul crea\iei. Esen\ializarea [ind
recomandat[ mai ales `n poezie.

Emo\iile tinerilor cenacli;ti au fost
imense atunci c]nd au v[zut primul
num[r al publica\iei "Cetatea literar[".
Bucuria a fost greu de descris. Dup[

debutul lor literar `n paginile revistei
unii tineri au trimis din crea\iile lor
poezie ;i proz[ la unele concursuri
organizate `n \ar[. Aceast[ participare
a constituit pentru ei o nou[ experien\[,
dar `n egal[ m[sur[ ;i o piatr[ de
`ncercare. Loc pentru mai bine va
r[m]ne ;i pe mai departe indiferent de
nivelul de evolu\ie creativ[ a celui luat
la analiz[.

Colaboratori mul\i ai revistei
“Cetatea literar[“

~n timp, calitatea materialelor
incluse `n cuprinsul publica\iei "Cetatea
literar[" s-a `mbun[t[\it. Ea a crescut
considerabil prin efort, munc[ ;i
d[ruire. Revista a st]rnit at]t interesul
unor profesori din jude\ ;i din \ar[, c]t
;i unor elevi de la diverse ;coli. La
concuren\[ au ap[rut `n r]ndurile
cenacli;tilor al\i ;i al\i copii. Iat[ c]teva
nume dintre cenacli;ti, dar ;i
colaboratori ai revistei literare din
Ardud< Melania Menhart, Roxana
Menhart, Manuela Bonita Bartha,
Andrea Piricsi, Andrea Meszaros,
Marius Ghita, Rebecca Rus-Schupler,
Manuela Chiril[, Emese Andrea
Podolyak, Liviu Titea, Teofana
Vezentan, Cyntia Petrean, Alexandra
Alexucu\an, Patricia Herman, Andrea
Herman, Ana Maria B]lc, Olimpia
Vlad, Rebeka Tyukodi. ~n paginile
num[rului trei ai revistei semneaz[
al[turi de copii cadre didactice din
Medie;u Aurit, din Craiova, Turulung,
Satu Mare, Tulcea, elevi din Satu Mare,
Boto;ani ;.a.

Por\ile cenaclului literar din Ardud,
dar ;i ale revistei literare sunt deschise
tuturor tinerilor care simt atrac\ie fa\[
de actul crea\iei indiferent de nivelul
;colii pe care o urmeaz[ s-au au urmat-
o. Conteaz[ calitatea crea\iei realizate,
capacitatea de a spune ceva care s[ aib[
valoare.

Coriolan A.

Personalitatea c[rturarului Augustin Mircea a fost comemorat[ la Ardud, la 55 de ani de la trecerea acestuia `n ne[in\[

Volumele "Orfeu în infern", de
Nicolae Breban, şi "Cartea şoaptelor", de
Varujan Vosganian, se numără printre
titlurile nominalizate la premiul Cartea
Anului 2009, acordat de revista România
literară, cu sprijinul Funda\iei Anonimul.

Potrivit organizatorilor, festivitatea
de decernare a premiului va avea loc joi,
pe 3 decembrie, de la ora 19.00, în Clubul
Prometheus din Capitală. Premiul, în
valoare de 10.000 de lei, va [ acordat de
revista România literară, cu sprijinul
Funda\iei Anonimul, un juriu format din
redactori ai revistei şi prezidat de Nicolae
Manolescu urmând să decidă
câştigătorul. Pentru trofeu concurează<
George Ardeleanu, cu "N. Steinhardt şi
paradoxurile libertă\ii" (editura
Humanitas), Nicolae Breban - "Orfeu în
infern" (editura Polirom), Angela
Marinescu -"Probleme personale"
(editura Cartea Românească), Cristian
Teodorescu - "Medgidia, oraşul de apoi"
(editura Cartea Românească) şi Varujan
Vosganian - "Cartea şoaptelor" (editura
Polirom). Anul trecut, premiul a fost
câştigat de Eugen Negrici, cu volumul
"Iluziile literaturii române" (editura
Cartea Românească). În 2007, premiul i-
a revenit lui Mircea Cărtărescu, pentru
"Orbitor" (vol. III)- editura Humanitas.

Sec\ia de Filologie şi Literatură a
Academiei Române a propus ca Eugène
Ionesco şi Emil Cioran să [e numi\i post-
mortem membri ai Academiei, urmând
ca Adunarea Generală să se întrunească
în decembrie, pentru a supune la vot
propunerea, a explicat preşedintele
Academiei Române.

"S-a discutat propunerea ca Emil
Cioran şi Ionesco să [e primi\i post-
mortem în Academia Română, urmează
să [e votată, potrivit regulamentului, de
Adunarea Generală, în luna decembrie.
Probabil că [ica dramaturgului, Marie-
France, care s-a opus ca Ionesco să [e
jucat în România, se va opune şi deciziei
Academiei, dar nu ne trebuie acordul
nimănui", a spus academicianul Ionel
Haiduc, preşedintele Academiei
Române, care a motivat momentul, prin
aceea că "s-a aşteptat o cifră rotundă", joi
împlinindu-se 100 de ani de la naşterea
lui Ionesco.

Vosganian ;i Breban
concureaz[ pentru

“Cartea anului 2009”

Cioran ;i Ionesco,
primi\i post-mortem
`n Academia Rom]n[

Fostul ambasador al SUA în România
în perioada 1998-2001, Jim Rosapepe, ;i-
a lansat miercuri cartea "Dracula is dead",
prin intermediul căreia încearcă să facă
România "accesibilă poporului american",
explicând că stereotipurile ;i miturile
consacrate pentru această \ară nu sunt
reprezentative. "Acum 20 de ani nu ar [
existat în România preocupări privind
alegeri preziden\iale competitive, nu ar [
existat preocupări privind performan\a
economiei occidentale ;i efectul acesteia
asupra economiei \ării ;i nu ar [ existat
alian\a pe care România o are cu SUA prin
NATO sau cu statele europene în UE", a
declarat Rosapepe, om de afaceri de
origine italiană care în prezent este senator
de Maryland. "Dracula a murit. Cum au
reu;it românii să supravie\uiască
comunismului, să-i pună capăt ;i să se
dezvolte după 1989 precum Noua Italie"
este o carte în care România este descrisă
ca o \ară "cu un poten\ial imens, cu
realizări mari, dar ;i drept o \ară care mai
are încă probleme de rezolvat", după cum
spun Rosapepe ;i so\ia sa Sheilah Kast.

Fostul ambasador
James Rosapepe

scrie despre Rom]nia
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S[tm[renii care au mers s[-l
asculte pe Dan Puric, au umplut
p]n[ la refuz, miercuri, sala
Filarmonicii Dinu Lipatti.
Aproximativ 500 de persoane au
fost prezente la `nt]lnirea cu
actorul, regizorul, coregraful ;i
scriitorul care a prezentat o
conferin\[ cu tema “Omul
frumos”.

Asocia\ia Arta Educa\iei, Asocia\ia
Cre;tin[ Drumul Crucii, Liga
Studen\ilor "Pintea Viteazul" Baia Mare
;i Direc\ia de Cultur[ Satu Mare au f[cut
posibil[ aceast[ `nt]lnire, aduc]nd `n fa\a
s[tm[renilor una din cele mai prezente
persoane publice din spa\iul cultural
rom]nesc.

Popas la Satu Mare

A\at `ntr-un periplu na\ional Dan
Puric face s[li pline peste tot `n \ar[. Fie
c[ e vorba de Bucure;ti, Sibiu, Bra;ov
sau Satu Mare, publicul rom]n e dornic
s[-l asculte. Despre ce vorbe;te, ce
transmite celor care vin la `nt]nirile cu
el? Dan Puric vorbe;te ca un orator
des[v[r;it despre ur]tul care invadeaz[
spa\iul public tot mai mult ;i tot mai
pregnant, despre valorile rom]nilor spre
care trebuie s[ `ntoarcem capul `n trecut
pentru a le descoperi. Despre institu\iile
de cultur[ care se ocup[ cu orice altceva
dec]t cu ce ar trebui, despre promovarea
non valorilor ;i despre `nv]\[m]ntul
rom]nesc care s-a degradat `ncontinuu
de 20 de ani, despre [l[zonii care spun
c[ Eminescu e banal ;i c[ Lucian Blaga
e doar un ardelean provincial.

Cine este ;i cum arat[
“omul frumos”?

Punct]nd r]nd pe r]nd valorile
tradi\ionale ale cre;tinismului,
ortodoxiei dar ;i caracteristicile
fundamentale ale poporului rom]n,
Puric `ndeamn[ auditoriul s[ nu
abandoneze, s[ redescopere omul
frumos de l]ng[ noi. Omul frumos este
martirul din Revolu\ia de la '89, omul
frumos e poate bunicu\a care nu renun\[
duc]ndu-;i cu demnitate b]tr]ne\ea `n
\ara care are un dispre\ profund pentru
b[tr]nii s[i. La fel de bine omul frumos
po\i [ tu sau eu dac[ ;tim cu adev[rat s[
ne respect[m valorile ;i s[ nu abdic[m
de la ele. Asta spune Dan Puric, f[r[
emfaz[, f[r[ patim[, cucerind sute de
oameni cu normalitatea discursului s[u.

Suprinz[tor a fost c[ `n sal[ se g[seau
oameni tineri ;i foarte tineri, maturi ;i
b[tr]ni deopotriv[, care timp de dou[
ceasuri i-au sorbit oratorului [ecare
cuv]nt. Preo\i sau doctori, elevi sau
actori, contabili sau ziari;ti [ecare
g[se;te `n Dan Puric o rezisten\[ ;i un
`ndemn la a nu dezarma `n fa\a ur]tului,
a kitch-ului.

Dan Puric `n dialog
cu s[tm[renii

Au urmat apoi `ntreb[rile publicului
care au ar[tat c[ Dan Puric nu vorbe;te
singur ;i mai ales c[ se face `n\eles. C[
r[spunde `n pilde ca un `n\elept s-a
convins toat[ lumea. Puric are ;i un
umor [n care `l face cuceritor. El a
`ndemnat tinerii s[ nu renun\e la
idealurile lor chiar dac[ sunt pu\ini cei
`nteresa\i de cultur[ adev[rat[,
vorbindu-le de Isus care a fost urmat de
doar 12 apostoli.

Cu surprindere am a\at c[ sunt tineri
`n Satu Mare, elevi de liceu care reclam[
c[ ;coala nu promoveaz[ valorile

autentice, c[ din aceast[ cauz[ formeaz[
"celule de rezisten\[" chiar dac[ prin asta
`;i atrag dispre\ul ;i batjocura celorlal\i.
Cum s[ facem asta, c]t mai rezist[m, de
c]\i ani mai are nevoie Rom]nia pentru
a se de;tepta, sunt rom]nii ca baciul din
Miori\a care a;teapt[ s[ [e sacri[cat f[r[
a face nimic? au `ntrebat cei din sal[.

Prin "de;teptarea pe cont propriu" a
spus Puric, prin debran;area de la
indolen\[, iner\ie ;i de la ipocrizie,
pentru c[ acolo suntem cu to\ii bran;a\i.
Te debran;ezi ;i te treze;ti singur. Adic[
s-ar putea s[ [ singurul care ascult[
"De;teapt[-te Rom]ne", pentru c[ restul
`l ascult[ dar nu `l aud. Masele nu se
trezesc, ele `n orice direc\ie merg sunt
conduse de cineva care este mai mult sau
mai pu\in treaz. Cre;tinul nu creaz[
mase populare, cre;tinul nu creaz[
revolu\ii. Cre;tinul este `n "trezvie", adic[
e ;i treaz ;i viu ;i dac[ poate s[
contamineze pe cel de l]ng[ el cu asta,
se va `ns[n[to;i su\ete;te. Poporul
rom]n trebuie s[ se `ns[n[to;easc[
su\ete;te c]t despre mine, eu nu mai
vreau s[ merg la spital s[ [u anesteziat
de nici un fel, a concluzionat el.

Vorbind `n fa\a at]tor oameni f[r[
microfon, `n sal[ se auzeau doar
cuvintele lui ;i respira\ia celor care `l
ascultau.

Scriitorul numit
“noul Petre |u\ea”

A\at la a doua apari\ie editorial[ cu
cartea intitulat[ "Omul Frumos", Dan
Puric este numit "noul Petre |u\ea" sau
"m[rturisitorul". Miercuri dup[
conferin\[, sute de exemplare din acest
volum s-au epuizat `n c]teva minute,
dup[ care oamenii s-au a;ezat cumin\i la
r]nd pentru a primi un autograf. Prima
sa carte intitulat[ "Cine suntem" s-a
v]ndut `n 500.000 de exemplare,
clas]ndu-l astfel pe autor printre cei mai
v]ndu\i scriitori anul trecut. La ini\iativa
autorului, fondurile str]nse la aceste
conferin\e vor [ donate `n vederea

realiz[rii Memorialului "Calvarul
Aiudului" de pe R]pa Robilor, Aiud,
jude\ul Alba.

Date biograDce<

Dan Puric s-a n[scut `n 12 februarie
1959 la Buz[u, `ntr-o familie de medici.
1974-1978 – Liceul de Artă "Nicolae
Tonitza”, Bucureşti
1981-1985 – Academia de Teatru şi Film,
Bucureşti
1985-1988 – Actor al Teatrului "Mihai
Eminescu”, Botoşani

1988- Actor al Teatrului Naţional "Ion
Luca Caragiale”, Bucureşti
Director artistic al Centrului Cultural
European din Bucureşti

A cutreierat `ntreg mapamondul de
la un cap[t la altul cu spectacolele sale de
pantomim[ Made `n Romania,
Pantomimia, Visul, Toujours L'amour,
Don Quijote. A ob\inut numeroase
premii la festivaluri ;i concursuri
interna\ionale dintre care Premiul
Unesco pentru promovarea Rom]niei
`n lume.

V. Shibata

Dan Puric combate ur]tul
care invadeaz[ spa\iul public

Scriitorul Salman Rushdie, a\at într-
o vizită la Bucure;ti, a declarat, într-un
interviu, că scrisul este răspunsul său la
ceea ce se întâmplă în jurul lui, în lume,
la lucrurile care îl deranjează, îl
interesează sau îi creează confuzie.

Salman Rushdie s-a a\at într-o vizită
în România, `n perioada 23 ;i 26
noiembrie. Cititorii lui Salman Rushdie
care au mers, mar\i seară, la Teatrul
Odeon din Capitală, au descoperit un
scriitor care ;tie să jongleze cuvintele,
răspunzând jovial la întrebări ;i vorbind
cu naturale\e despre condamnarea sa la
moarte ;i despre supereroi.

Ludic ;i neobosit, Rushdie a rezolvat
întrebările cititorilor cu mici glume, cum
ar [ "am de g]nd să scriu până mor”,
"dintre mine ;i ayatolahul Khomeini
(clericul iranian care l-a condamnat la
moarte, n.r.) nu eu sunt cel mort”, “îmi
place Superman, nu po\i vorbi împotriva
unui erou cu atâta curaj cât să poarte
chilo\ii ro;ii peste pantolni, Batman mi
se pare psihotic”. Scriitorul a primit
numeroase întrebări de la cititori, legate
de politică sau de miza pe care a avut-o
cel mai controversat roman al său,
“Versetele satanice”.

Enciclopedia colaborativă online
Wikipedia a pierdut 49.000 de editori
voluntari în primele trei luni ale anului
2009, comparativ cu perioada similară a
anului trecut, când doar 4.900 de editori
ai enciclopediei online renun\aseră la
func\iile lor, potrivit unui studiu realizat
la Universitatea Regele Juan Carlos din
Madrid. Wikipedia permite tuturor celor
care accesează site-ul să modi[ce
con\inuturile sau să aducă informa\ii în
plus despre subiectele tratate.

Reprezentan\ii Wikipedia Marea
Britanie au negat faptul că organiza\ia
care operează această platformă ar avea
probleme, ci dimpotrivă au a[rmat că
sunt căuta\i mai mul\i colaboratori.

Recent, lansarea Wikipedia a fost
nominalizată printre cele zece momente
care au marcat cel mai mult internetul în
ultimii zece ani, într-un clasament stabilit
în cadrul Webby Awards. Wikipedia este
unul dintre site-urile cu cel mai mare
număr de vizitatori de pe internet,
atrăgând zilnic, numai în SUA, circa ;ase
milioane de internau\i.

Salman Rushdie,
`n vizit[ la Bucure;ti

Wikipedia a pierdut
49.000 de editori

voluntari

Premierul Emil Boc a vizitat Târgul de
carte Gaudeamus, unde a cumpărat peste
20 de căr\i de literatură ;i DVD-uri cu
personalită\i ale lumii ;i a primit din
partea ministrului Culturii un volum scris
de tatăl acestuia, Alexandru Paleologu,
cheltuind to\i banii din buzunar, circa 400
lei. Înso\it de ministrul Paleologu,
premierul interimar Emil Boc a vizitat,
miercuri, standurile Târgului
interna\ional de carte Gaudeamus, ajuns
la a-XVI-a edi\ie, unde a ales mai multe
căr\i, printre care "Jurnalul fericirii" de
Nicolae Steinhardt, "Cuvinte rare" de
Cristian Tudor Popescu, "Alchimia
existen\ei" de Alexandru Paleologu,
"Istoria Europei de Est de la al doilea
război mondial până în prezent" de Jean-
Francois Soulet, "Enciclopedia pentru
copii", ca ;i un volum al Hertei Muller,
distinsă recent cu premiul Nobel pentru
Literatură. Suplimentar, Boc a achizi\ionat
;i o serie de DVD-uri enciclopedice cu
personalită\i ale lumii, printre care Barack
Obama, Rasputin, Boris El\în, Slobodan
Milosevic, Bill Clinton, George Bush.

Boc ;i-a cheltuit to\i
banii la Târgul de carte

Gaudeamus
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~n urm[ cu pu\in timp,
Colegiul Na\ional Mihai Emi-
nescu ;i-a desemnat ;i el cele mai
frumoase boboace. Titlul de Miss
Boboc i-a revenit Patriciei V[lean,
care a fost pe placul juriului ;i s-a
descurcat foarte bine la toate
probele. Este o Dre timid[, dar
foarte energic[, sociabil[ ;i cu
poF[ de via\[. ~i place s[ se plimbe
cu rolele, s[ ias[ cu prietenii `n
ora;, s[ c[l[toreasc[. ~nva\[ bine,
`i place geograDa ;i biologia, dar
se descurc[ la fel de bine ;i la restul
materiilor. Ascult[ muzic[ de ca-
litate, cite;te ;i c]nd are timp na-
vigheaz[ pe internet sau cite;te ro-
mane de aventuri ori de dragoste.

Consider[ c[ acest concurs de
frumuse\e i-a dat un plus de `ncredere `n
for\ele proprii dar ;i mai mult[
experien\[. A vizitat, Austria, Fran\a, dar
;i frumuse\ile autohtone, iar `n februarie
va merge `n Vene\ia. Este model la Gaby's
Models Agency, iar p[rin\ii sunt al[turi
de ea. Ar vrea s[ ajung[ pe Coasta de
Azur, iar `n viitor s[ urmeze Facultatea
de Drept sau de Medicin[. Ur[;te b]rfa
;i minciuna, dar vizioneaz[ cu pl[cere
un [lm de comedie. Pentru a a\a mai

multe despre ea, ne-a r[spuns la c]teva
`ntreb[ri.

- ~n primul r]nd, spune-ne c]te
ceva despre tine

- Sunt elev[ `n clasa a IX-a D, la
pro[lul ;tiin\e ale naturii - bilingv. Am
ales acest pro[l pentru c[ este cel mai
complex pro[l, iar eu vreau s[ studiez
medicina sau dreptul. Sunt perseverent[
`n tot ceea ce fac, cum zice ;i o vorb[ "un
diamant trebuie ;lefuit s[ aib[ valoare".
Sunt o persoan[ sociabil[, chiar timid[,
energic[, cu pob[ de via\[ ;i sincer[.

- A fost o experien\[ frumoas[
participarea la Miss Boboc?

- Da, a fost o experien\[ pl[cut[, a
fost un concurs foarte bine organizat,
consider c[ m-am descurcat bine la toate
probele, nu am avut o prob[ preferat[,
dar cel mai mult mi-a pl[cut proba de
talent, unde am interpretat o majoret[.

- Care a fost premiul cel mare pe
care l-ai c];tigat?

- Pe l]ng[ titlul de Miss Boboc am
primit din partea organizatorilor o
excursie `n Vene\ia, unde abia a;tept s[
merg, probabil prin luna februarie.

- C]t timp te-ai preg[tit pentru
acest eveniment?

- Am petrecut destul de mult timp
pentru preg[tiri, dup[ ce am trecut de
preselec\ie, au `nceput preg[tirile cu
adev[rat, iar `n ultima s[pt[m]n[, `nainte
de concurs, eram toat[ ziua la repeti\ii.

- Reprezint[ acest titlu un succes
pentru tine?

- Cu siguran\[. Acum am mai mult[
`ncredere `n mine ;i mai mult[ experien\[
de via\[.

- Care sunt hobby-urile tale?
- Hobby-urile mele sunt dansul,

ie;irile `n ora; cu prietenii, muzica,
c[l[toriile ;i plimb[rile cu rolele prin
parc.

- Ce faci `n timpul liber?
- Dac[ e o zi obi;nuit[ de ;coal[, dup[

ce termin de `nv[\at, navighez pe internet,
sau ies prin ora;, ori m[ uit la [lme sau
citesc o carte.

- Care sunt c[r\ile tale preferate?
- Citesc c[r\i de aventuri, de dragoste,

mi-au pl[cut "Enigma Otiliei" ;i
"Twilight".

- Ai timp ;i de Dlme?
- ~mi plac [lmele de comedie ;i

c]teodat[ cele horror, dar nu pot s[ spun
c[ am un gen sau un [lm preferat.

- Ascul\i muzic[?
- Da, ascult muzic[ de calitate, R&B,

House, pop, cam din toate genurile c]te
un pic ;i nu am o trup[ preferat[.

- E;ti model la vreo agen\ie?
- De ceva timp sunt model la Gaby's

Models Agency, unde m-am `nscris
`nainte de a participa la concursul de
frumuse\e. :i m-a ajutat mult pe scen[,
nu am avut emo\ii foarte mari, pentru c[
sunt obi;nuit[ cu de[l[rile.

- Ai un model `n via\[?
- Modelul meu `n via\[ este mama

mea, nu am un model vedet[, doar pe
oamenii apropia\i din jurul meu.

- ~\i plac c[l[toriile?
- Da, am vizitat Viena, Fran\a, mi-a

pl[cut foarte mult Bretania ;i Parisul, un
ora; de vis, am fost la ocean, `n \ar[ am
vizitat aproape toate locurile, Moldova,
litoralul, mun\ii, Transf[g[r[;anul ;i
acum a; vrea s[ vizitez Delta Dun[rii.

- Cum te `n\elegi cu p[rin\ii?
- M[ `n\eleg foarte bine, m[ ajut[ ;i

m[ sprijin[, dar exist[ unele con\icte de
genera\ii, `ns[ nu se ajunge la ceart[.

- Ce ur[;ti la aceast[ societate?
- Detest b]rfa, minciuna sau c]nd

omul este judecat dup[ aparen\e.

- Practici sau ai practicat vreun
sport?

- ~mi place s[ `not, mai ales vara, mai
joc baschet sau volei. Dar nu `mi place
fotbalul deloc, nu m[ uit la televizor la
meciuri.

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

- Mi-a; dori s[ ajung `ntr-un loc cu
mult soare, la malul m[rii, de exemplu pe
Coasta de Azur ;i sper ca s[ ajung s[ o
vizitez c]t de cur]nd.

- Cum stai cu `nv[\[tura?
- Este foarte important[, `mi plac

anumite materii, cum ar [ geogra[a sau
biologia.

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

- Diminea\a merg la ;coal[, `nv[\, m[
odihnesc ;i seara navighez pe internet
sau citesc ceva.

- Care sunt planurile tale de
viitor?

- ~mi doresc s[ am o carier[ de succes,
s[ m[ `nscriu [e la Facultatea de Drept,
[e la cea de Medicin[.

Daniel Chiorean

Patricia V[lean, Miss Boboc
Colegiul Na\ional Mihai Eminescu
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Dac[ p]n[ acum nu v-a\i
hot[r]t ce ve\i face de Cr[ciun ;i de
Revelion, e momentul s[ arunca\i
o privire asupra unor oferte at]t
din \ar[, c]t ;i din str[in[tate. ~n
ceea ce prive;te rezerv[rile ;i
detaliile, noi v[ ajut[m printr-o
scurt[ prezentare ;i date de
contact de la agen\ii de turism.

Rom]nia, Ungaria, Anglia, Fran\a sau
Italia, tot ce dori\i descoperi\i `n micul
nostru ghid turistic.

Revelion la Hajdúszoboszló la
cele mai mici pre\uri

Dac[ v[ intereseaz[ o ie;ire `n \ara
vecin[ mai exact `n or[;elul
Hajdúszoboszló, iat[ ce op\iuni ave\i<

* La Hunguest - Hotel Hőforrás de
3 stele, pute\i petrece 5 zile ;i 4 nop\i `n
demipensiune pentru doar 210
Euro/persoan[. La Apollo cermalhotel
& Apartments cu 4 stele, oferta de 5 zile
;i 4 nop\i demipensiune cost[ 345
Euro/persoan[. Ambele oferte includ ;i
alte servicii. Pentru mai multe detalii
accesa\i www.hnhotels.hu respectiv
apela\i cu `ncredere la num[rul 003-65-
23-62-144.

* Hotel Silver, un vis de 4 stele, vine
cu oferte speciale pentru cei care doresc
s[-;i petreac[ s[rb[torile de sf]r;it de an
`ntr-o ambian\[ pl[cut[. Ofertele variaz[
`n func\ie de num[rul zilelor petrecute `n
sta\iune. Pute\i opta pentru 5 zile - 4 nop\i,
6 zile - 5 nop\i ori 7 zile - 6 nop\i, iar
pre\urile variaz[ `ntre 408 ;i 684
Euro/persoan[, `n func\ie de op\iunile
alese. Perioada `n care e valabil[ oferta e
28 decembrie 2009 - 3 ianuarie 2010.
Copiii `ntre 0 ;i 3 ani au gratuitate, iar cei
cu v]rste cuprinse `ntre 3 ;i 12 ani
bene[ciaz[ de o reducere de 50%. La
Hotel Silver, bene[cia\i de urm[toarele
servicii ;i bunuri< cazare cu bufet suedez
la micul dejun, `n ultima zi a anului
servicii All Inclusive, aparatur[
electronic[ ;i accesorii pe parcursul
`ntregii ;ederi. Pentru alte detalii accesa\i
www.hotelsilver.hu respectiv contacta\i-
i telefonic la 003-65-23-63-811.

* Hotel Termal Mátyás Király, un
hotel de 3 stele din frumoasa sta\iune
turistic[ Hajdúszoboszló, v[ a;teapt[ cu
o ofert[ special[ pentru 5 zile - 4 nop\i ori
6 zile - 5 nop\i la pre\ul de 74.900 respectiv
79.000 forin\i/persoan[ `n camer[ dubl[
de 2 persoane/camer[ ;i pre\uri de 92.000
respectiv 99.000 pentru camer[
dubl[/persoan[, acelea;i perioade.
Indiferent de pachetul ales, bene[cia\i de
ofert[ complet[ + All Inclusive la Revelion
(mas[, muzic[, programe de divertisment
;i cin[ de gal[). Pentru detalii ;i rezerv[ri
accesa\i www.matyashotel.hu sau apela\i
num[rul 003. 65-23-60-200.

* Hotel Aurum cu 4 stele v[ ofer[ 4
zile - 3 nop\i ori 6 zile - 5 nop\i la pre\uri
de 99.900 respectiv 119.900
forin\i/persoan[. Park Hotel Ambrozia,
de 3 stele, v[ `nt]mpin[ cu pre\uri de
39.900 forin\i/persoan[ pentru 5 zile - 4
nop\i, respectiv 79.900 forin\i/persoan[ la
;ederea de 7 zile - 6 nop\i. Nu `n ultimul
r]nd, Hotel IN de 3 stele are o ofert[ de
52.000 forin\i/persoan[ pentru 5 zile - 4
nop\i ;i 64.000 forin\i/persoan[ pentru 7
zile - 6 nop\i. Perioada valabilit[\ii
ofertelor este 27 decembrie 2009 - 3
ianuarie 2010. La toate cele 3 hoteluri
bene[cia\i de o varietate de servicii ;i
accesorii, respectiv all inclusive `n ultima
zi a anului.

* Hotel Korona - dac[ vorbim de
Hajdúszoboszló, nu putem trece cu
vederea asupra acestui hotel de 3 stele.
Ofertele variaz[ `n func\ie de perioada
caz[rii ;i a op\iunilor alese de client. 5 zile

- 4 nop\i cost[ 260 respectiv 323
euro/persoan[ `n camere duble respectiv
single. Pentru 6 zile - 5 nop\i, acela;i regim
de cazare cost[ c]te 296 respectiv 342
euro/persoan[, iar pentru 8 zile - 7 nop\i
pre\urile sunt de 343 respectiv 427
euro/persoan[, regimul de cazare [ind
acela;i. Pentru Revelion bene[cia\i de
servicii All Inclusive. Copiii sub 14 ani
bene[ciaz[ de reducere 50%. Pentru alte
informa\ii apela\i cu `ncredere la 003.65-
22-71-970 sau accesa\i
www.hotelkorona.net sau
www.koronahotel.hu. Alte informa\ii
turistice la www.hungarospa.hu

Agen\ia de Turism Aurora
v[ st[ la dispozi\ie cu o gam[
larg[ de servicii

Oferta de Cr[ciun 2009 v[ ofer[
urm[toarele op\iuni, at]t pentru grupuri
c]t ;i pentru turi;ti individuali sau oameni
de afaceri pentru a v[ oferi s[rb[tori de
neuitat<

*La Sibiu (Dumbr[veni) - Hotel
Marion cu 3 stele, unde pute\i petrece 4

nop\i `n camer[ dubl[ la doar 560
lei/persoan[.

*Vatra Dornei - Pensiunea Katerina
de 3 stele la 555 lei/persoan[, 4 nop\i.

Oferta de Revelion 2009-2010 este
foarte variat[ at]t `n \ar[ c]t ;i `n
str[in[tate.

Oferta `n sta\iunile balneare<
*B[ile Felix - Hotel International 4*,

situat `n centrul sta\iunii, la 10 km de
Oradea ;i 15 km de aeroportul din
Oradea, v[ ofer[ servicii la pre\uri care
pornesc de la 1871 lei/persoan[/pachet

-Hotel Termal 3* de la 1568
lei/pers/pachet

- Hotel Nuf[rul 3* de la 1441
lei/pers/pachet

- Hotel Poieni\a 2* de la 858
lei/pers/pachet

- Hotel Some; 2* de la 782
lei/pers/pachet

*Sovata - Hotel Danubius 4* - de la
1340/pers/pachet

- Hotel Br[det 2*, `n apropierea c[ruia
se a\[ o modern[ baz[ de tratament,
pre\uri de la 800 lei/pers/pachet

- Hotel F[get 2* - de la 800
lei/pers/pachet

Oferta `n sta\iunile montane<
La Poiana Bra;ov pute\i petrece un

Revelion de neuitat la<
*Hotel Piatra Mare 4* de la 3260

lei/pers/pachet
*Hotel Royal 3*, situat `n apropierea

Lacului Miori\a, cu vedere spre p]rtiile de
schi, spre masivul Post[varul, cu pre\uri
pornind de la 1950 lei/per/pachet

*Hotel Sport/Bradul/Poiana 3* care
pun la dispozi\ia turi;tilor o gam[ variat[
de servicii ;i facilit[\i, cu pre\uri care
pornesc de la 489 euro/pers/pachet

*Hotel Miraj 4*, de la 616
euro/pers/pachet

Bor;aMaramure;v[ st[ la dispozi\ie
cu<

*Hotel As 3*, cu pre\uri pornind de
la 2300 lei/persoan[/pachet

*Hotel P[ltini; 2*, situat `ntr-o zon[
pitoreasc[, `n centrul sta\iunii, hotelul
reprezint[ una din cele mai noi ;i
moderne loca\ii de cazare din sta\iune,
pre\ul unui pachet porne;te de la 1332
lei/persoan[/pachet

*Hotel Cerbul 2* situat `n apropiere
de p]rtia de schi din sta\iune, la pre\uri
care pornesc de la 1299 lei/persoan[

Oferta de Revelion 2009-2010 `n
str[in[tate la cele mai avantajoase pre\uri<
Ski Austria unde pute\i opta pentru zona
de ski<

Salzburgerland
- Hotel Mozart 3*, pe o perioad[ de 7
nop\i `n demipensiune la numai 568
euro/pers.
- Hotel Nussdorferhof 3* tot pentru 7
nop\i `n demipensiune, la 475 euro/
persoan[

Salzkammergut - Hotel Rother Ochs
4*, demipensiune, 7 nop\i la 712
euro/pers.
- Hotel Schwaighofen 3*, demipen-
siune, 6 caz[ri la doar 386 euro/pers

Tirol - Hotel Faberwirt 3*, `n
demipensiune, 7 nop\i pentru 455
eur/pers
- Hotel Edelweiss 3*, demipensiune, 7
caz[ri la 586 eur/pers

Ski Slovacia- include pachete de 7
caz[ri `n camere duble, la urm[toarele
hoteluri<

-Hotel Toliar 3* la 316 eur/persoan[,
[ind inclus micul dejun

-Hotel Banik 3*, la numai 465
eur/persoan[

-Hotel Fis 3* la doar 385
eur/persoan[, inclus micul dejun

-Hotel Uran 3* la 405 eur/persoan[ `n
regim de demipensiune

-Hotel Junior 3* la 543 eur/persoan[,
regim demipensiune

Pentru mai multe detalii, Agen\ia de
Turism Aurora v[ st[ la dispozi\ie, `n P-
\a Libert[\ii nr.11, Satu Mare, tel/fax<
0261.711-178 sau pe EMAIL<
aurora@aurora-sm.ro.

Agen\ia de Turism Accord,
Cr[ciun de neuitat

Prin biroul de turism v[ ofer[ un
Cr[ciun de neuitat `n Vatra Dornei,
Complex Bradul-C[limani, `n perioada
24, 25, 26 decembrie 2009 la numai 525
lei/persoan[/pachet confort 3*, iar pentru
un pachet confort 2* la un pre\ de 490
lei/persoan[. Serviciile includ micul
dejun, o cin[ festiv[, 2 pr]nzuri bufet ;i
acces gratuit la piscin[.

~ncepe\i noul an `ntr-o atmosfer[ de
s[rb[toare al[turi de Agen\ia Accord prin
oferta de Revelion 2010 la<

*Pensiunea Skipass Arie;eni ***
V]rtop, Mun\ii Arie;eni, unde pute\i
petrece un sejur de 5 nop\i, 6 zile, din
29.12.2009 p]n[ `n 03.01.2010, unde
bene[cia\i de servicii All Inclusive ;i mas[
de Revelion, la pre\ul de 1.850
lei/persoan[/sejur.

*Complex Turistic :uior, unde
pute\i opta pentru un sejur de 4, 5, sau 6
nop\i la pre\uri cuprinse `ntre 1885-2425
lei/persoan[.

* Sovata- Hotel Br[det & F[get ** -
unde pute\i petrece `ntre 4-6 nop\i la
pre\uri cuprinse `ntre 950-1250 lei/
persoan[.

*Moneasa-Hotel Parc - unde
bene[cia\i de servicii All Inclusive, `n
pachete de 4-5 nop\i la pre\ul de 1249,
respectiv 1399 lei/persoan[.

*Sinaia-Vila Splendid ** - v[ ofer[ 4
nop\i cazare, demipensiune ;i cin[ festiv[
`n noaptea trecerii dintre ani la pre\ul de
doar 1119 lei/persoan[.

Dac[ vre\i s[ v[ petrece\i Revelionul
`n str[in[tate, pute\i opta pentru
urm[toarele destina\ii<

-Londra `n perioada 30.12 -
03.01.2010 de la 499 euro/pers

-Paris `n perioada 29.12-02.01.2010
de la 299 euro/pers

- Roma `n perioada 30.12-03.01.2010
de la 329 euro/pers

Pentru mai multe detalii ;i informa\ii
pute\i accesa site-ul www.ACCORD-
TRAVEL.RO, sau la tel< 0261.768.723, Bd.
I.C. Br[tianu nr.7.

Oferte senza\ionale de s[rb[tori
la agen\iile de turism
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Sándor este profesorul de dans
al ;colii s[tm[rene Loga Dance
School de peste 2 ani ;i declar[ c[
e mai fericit ca niciodat[. N[scut
la data de 25 aprilie 1965,
militarul mult `ndr[git de
dansatorii s[tm[reni, are `n urm[
mul\i ani de carier[ ;i o poveste de
via\[ fascinant[.

Istoria lui `ncepe la Debrecen, ora;ul
s[u natal. ~n momentul de fa\[ se dedic[
din plin iubirii vie\ii lui, dansului de
societate, ;i se declar[ `mplinit su\ete;te
instruind tinerii din Satu Mare. Studiile
primare ;i liceale ;i le-a efectuat la
Debrecen, de unde a plecat la Kiev. Acolo
timp de 5 ani a urmat cursurile
Universit[\ii Tehnice, `n cadrul c[reia
func\iona Facultatea de Armat[, unde s-
a specializat pe eletrotehnic[-mecanic[.
~n timpul ;colii, Sándor a descoperit
dansul dintr-o pur[ `nt]mplare. S-a
`nt]mplat ca `ntr-o bun[ zi, plimb]ndu-
se pe str[zile Kiev-ului s[ aud[ muzic[
dintr-un local. De curiozitate a intrat ;i,
spre surprinderea lui, acolo se desf[;ura
un concurs de dans. La `nceput ca
spectator, apoi dup[ c]teva zile participa
deja activ, ca dansator. Mai multe
relateaz[ chiar el, `n interviul acordat `n
exclusivitate pentru Informa\ia Zilei.

- Sándor, povesti\i-ne
despre `nceputurile carierei

- Eram la Kiev, urmam cursurile
Facult[\ii de Armat[ c]nd am descoperit
farmecul dansului. Aveam 21 de ani.
Fiind t]n[r, `mi pl[cea s[ ies `n ora;, s[
petrec. M[ plimbam `ntr-o sear[ pe
str[zile capitalei Ucrainei. Auzeam la un
moment dat ni;te sunete care-mi
sur]deau. Veneau dintr-un local unde
tocmai se desf[;ura o competi\ie de dans.
~mi pl[cea muzica ;i, ne;tiind ce se
petrecea `n[untru, am intrat. Mi-a pl[cut
foarte mult ce vedeam< muzic[ bun[ ;i
dans. ~n ziua urm[toare, seara, am ie;it
`ntr-un club unde i-am `nt]lnit pe
concuren\ii din seara anterioar[ ;i pe
profesorul lor. Am intrat `n vorb[ cu
instructorul ;i, discut]nd despre dans,
acesta m-a `ncurajat s[ `ncerc ;i spunea
niciodat[ nu e t]rziu pentru a dansa. Nu
am stat mult pe g]nduri ;i am luat decizia
de a `ncerca, neav]nd nimic de pierdut.

- A\i `nt]mpinat diDcult[\i
la debut?

- Singura a;a-zis[ di[cultate a fost
chiar la `nscriere. Cursurile `ncepuser[
deja de 3 luni ;i foarte greu m-au acceptat
`n modulul respectiv, pentru c[ aveam
mult de recuperat, dar pe considerentul
c[ "niciodat[ nu e prea t]rziu s[ `ncepi",
profesorul mi-a dat o ;ans[. Spre
surprinderea mea, ;i a lui, am recuperat
totul `n doar 2 s[pt[m]ni. Adev[rul e c[
m-am str[duit s[ reu;esc s[ ajung la
nivelul celorlal\i ;i pe cine apucam,

tr[geam de m]nec[ s[-mi arate c]\iva
pa;i.

- Cine v-a fost prima
partener[?

- Primii doi ani din cariera mea de
dansator i-am petrecut chiar la Kiev,
deoarece mai aveam 2 ani de ;coal[.
Prima mea partener[ a fost Jelena, o
ucraineanc[ de care m-am ;i
`ndr[gostit. Sentimentul a fost reciproc,
iar acum ea este iubirea vie\ii mele ;i
mama celor doi copii ai no;tri, :andor
jr - `n v]rst[ de 21 de ani - ;i Viktor -
`n v]rst[ de 20 de ani. Am dansat
`mpreun[ o perioad[ ;i am participat
chiar ;i la concursuri. Dup[ un timp `ns[
ea s-a l[sat de dans, [ind mai scund[ -
fapt pentru care nu a fost acceptat[ `n
competi\ii mai mari.

- Fiind din \[ri diferite,
cum a supravie\uit rela\ia
voastr[?

- Orice om leag[ compromisuri. Am
f[cut-o ;i noi. Dup[ absolvirea facult[\ii,
m-am mutat acas[ ;i am luat-o ;i pe
Jelena cu mine. ~n scurt timp Armata m-
a trimis `n delega\ie permanent[ la
Nyiregyháza, a;a c[ ne-am mutat acolo.

- Cum a\i reu;it s[ v[
`mp[r\i\i `ntre dans ;i
Armat[?

- ~n timpul armatei dansam la
concursuri, ;i acum 17 ani am `nceput s[
predau dans de societate. Cele dou[
mergeau `n paralel o vreme, p]n[ acum
13 ani. Atunci am decis s[ p[r[sesc
Armata ;i s[ m[ dedic `n totalitate
dansului. ~ntre timp, `n 1996, m-am
`nscris la :coala Popular[ de Arte din
Nyiregyháza, pe care am absolvit-o `n
2000.

- C]nd ;i unde a\i predat
prima dat[?

- Am `nceput ca instructor de dans la
Nyiregyháza, la grupul de dans Ritmo, pe
care chiar eu l-am `n[in\at. ~n 1996, c]nd
am `nceput s[ urmez cursurile de dans,
am `n[in\at grupul de dans Fanat-X,
al[turi de partenera mea Marján Klára.
Acesta a fost unul din cele mai reu;ite
proiecte din care am f[cut parte. Cu acest
grup, am participat la numeroase
competi\ii, `n diferite categorii, iar ca ;i
club de dans o[cial am ajuns pe locul III
la nivel na\ional. Aveam multe perechi
foarte bune, cu rezultate excelente.

- Mai exist[ clubul fondat
la Nyiregyháza?

- Desigur. Fiind un club cu succes, nu
`l puteam des[in\a. ~ns[ acum eu nu m[
mai ocup, doar Klára. Nu a; putea da
randament maxim ;i acolo, ;i aici, la Loga
Dance School. La Nyiregyháza mai
predau la o singur[ grup[ de dans, `n rest

4 zile pe
s[pt[m]n[, c]te
4-6 ore zilnic, la
Loga Dance
School.

- Cum
a\i ajuns s[
preda\i la
Satu Mare?

- Lorant -
colegul meu - se
a\a `n vizit[ la
Nyiregyhaza, la
un alt profesor
de dans, pe care
`l ;tiam ;i eu
foarte bine. El `;i
c[uta instructor
pentru ;coala pe
care urma s[ o
deschid[ la Satu
Mare, iar per-
soana respectiv[
m-a recomandat. Am discutat cu Lorant
;i am decis s[-i accept oferta. Acest lucru
s-a `nt]mplat mai bine de doi ani, iar din
septembrie 2007 sunt profesor la Loga
Dance School.

- Sunt necesare multe
compromisuri pentru a face
naveta?

- Cum spuneam mai devreme, pentru
a face un lucru bine, trebuie s[ dai
randament maxim. Iar pentru a face acest
lucru, nu te po\i ocupa `n paralel de mai
multe lucruri. Eu am ales s[ predau la
Satu Mare, accept]nd astfel un com-
promis pe care nu `l regret, s[ renun\ la
celelalte activit[\i care `mi luau timp.

- V[ pare r[u de ce a\i l[sat
`n urm[, v[ place la noi?

- Evident c[-mi place. Sunt foarte
mul\umit, pot s[ spun chiar `mplinit.
Ador s[ predau aici pentru c[, `n primul
r]nd e alt[ \ar[, alt ora;, al\i oameni. Mi
se pare c[ s[tm[renii, m[ refer acum la
elevii mei, sunt foarte receptivi, deschi;i
;i sociabili. R]dem ;i glumim la ore, dar
;i `nva\[. ~mi place c[ ne-am apropiat, ei
de mine ;i eu de ei, foarte mult, `ntr-un

timp at]t de
scurt. Ceea ce
m[ bucur[ `n
mod special este
c[ atunci c]nd
m[ plimb pe
str[zile ora;ului
;i m[ `nt]lnesc
cu fo;ti elevi, ei
m[ salut[,
schimb[m
c]teva vorbe...
M[ bucur e-
norm c[ am
r[mas cu to\ii
`ntr-o rela\ie
bun[.

- Cum `i
vede\i
pe “elevi”
din punctul
de vedere al
talentului?

- Cum spuneam `mi plac mult
s[tm[renii ;i sincer v[ spun c[ foarte
mul\i au talent deosebit. Chiar am
remarcat c]teva talente, care sunt sigur
c[ vor ajunge mari dansatori `n timp. Am
format de anul acesta prima grup[ pentru
categoria concurs. Cu ace;tia ne vom
antrena pentru competi\iile din viitor,
sper c]t mai apropiat.

- Cum se descurc[
`ncep[torii?

- Foarte bine. Se descurc[ bine cu
to\ii, rar se `nt]mpl[ ca s[ r[m]n[ cineva
`n urm[, dar p]n[ la sf]r;itul modulului
(care dureaz[ 3 luni), la gala de absolvire
to\i vor ;ti s[ danseze `n [ecare stil. Chiar
;i printre `ncep[tori am descoperit c]teva
talente deosebite care `n doar c]teva luni
s-ar putea al[tura grupei de concurs.
Ideea e s[ [e optimi;ti ;i s[ nu renun\e.

- Spunea\i c[ preg[ti\i
prima grup[ de concurs
pentru competi\ii.
Dumneavoastr[ nu mai
participa\i?

- De c]nd nu am partener[, am
abandonat concursurile, cel pu\in ringul

de dans. ~ns[, aproape `n [ecare week-
end sunt invitat s[ jurizez la c]te-o
competi\ie din Ungaria.

- Dac[ a\i g[si o partener[
potrivit[, a\i reintra `n
concursuri?

- Mai mult ca sigur. ~ns[, e greu s[-\i
g[se;ti partenera ideal[. La fel ca `ntr-o
rela\ie, trebuie s[ ne `n\elegem din multe
puncte de vedere, s[ ne potrivim ;i din
punct de vedere [zic, de exemplu s[ avem
`n[l\imi corespunz[toare. ~nc[ nu m-am
g]ndit concret s[-mi caut vreo partener[,
dar dac[ voi sim\i c[ am g[sit-o, s-ar
putea s[ reiau participarea la competi\ii.

- Ce sfaturi ave\i celor care
`nc[ nu au `ncercat dansul de
societate?

- ~l recomand cu tot su\etul. E un
lucru minunat. Primul motiv este
s[n[tatea. Cu to\ii ;tim foarte bine c[
orice om trebuie s[ practice mi;carea
pentru a-;i men\ine organismul `n form[.
Un motiv secundar ar [ c[ ofer[ o \inut[
excelent[ a coloanei vertebrale ;i desigur
un alt motiv bine `ntemeiat este faptul c[
`ntr-o societate modern[, `n care ;i noi
tr[im, e frumos ;i d[ bine ca orice om s[
;tie s[ danseze. Ve\i vedea c[ la o nunt[,
chiar la orice petrecere, faptul c[ ;ti\i s[
dansa\i va da bine `n fa\a celorlal\i. E mult
mai u;or s[ socializa\i,s[ intra\i `n discu\ie
cu oricine, f[r[ jen[, astfel `nc]t dansul
dezvolt[ rela\ia cu ceilal\i.

- E recomandat dansul
doar pentru o anumit[
categorie de v]rst[ sau crede\i
c[ nu sunt limite?

- Bine`n\eles c[ nu, cum spunea ;i
primul meu profesor< "niciodat[ nu e
prea t]rziu s[ `ncepi". Eu `l recomand cu
drag[ inim[ pentru copii, pentru c[
sportul `nt[re;te organismul ;i
imunitatea, pentru tineri `l recomand
pentru c[ ofer[ o \inut[ elegant[, dreapt[,
s[n[toas[ ;i frumoas[, iar pentru adul\i
`l recomand ;i mai mult pentru c[ este un
remediu 100% natural ;i s[n[tos de a
sc[pa de stresul de toate zilele ;i de a p[;i
`ntr-o total alt[ lume, mult mai relaxant[.

Gabriela Pu;ca;iu

Vékony Sándor,
un militar
pasionat
de dansul
de societate



AMINTIRI DIN COPIL~RIE
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Ioan Pop
s-a n[scut
`n acee;i zi
cu Einstein
“Nu`mipare r[uc[amr[mas
`n satu Mare pentru c[ ora;ul
`miplace foartemult (...)mi se
pare elegant ;i cu oameni
deosebi\i.”

Directorul Colegiului Na\ional Mihai Eminescu

- Cum ar[ta o zi din via\a
copilului Ionic[ Pop?

- Diminea\a m[ duceam la ;coal[,
iar iarna, dup[ ce m[ `ntorceam acas[,
sarcina mea era s[ tai lemne pentru foc,
`mpreun[ cu bunica mea. Vara, aveam
obliga\ia zilnic[ de a asigura iarb[,
buruieni cum se spune la \ar[, pentru
vite. P[rin\ii mei aveau bivoli\e. Satul,
de altfel era cunoscut pentru cre;terea
acestor animale. Eu am crescut cu lapte
de bivoli\[, `nc[ de la na;tere. ~mi
amintesc cum st[team cu cana `n m]n[,
pe pragul grajdului, iar bunica sau
mama `mi punea direct `n can[ lapte ca
s[ `l beau. ~nc[ de dinainte de a merge
la ;coal[ eram pasionat de ;urub[real[.
Tat[l meu mi-a cump[rat trotinet[,
triciclet[, biciclet[. Le foloseam c]t le
foloseam, dup[ care le "me;teream".
Marea mea pl[cere era s[ le tai, ca s[ v[d
cum arat[ metalul `n mijloc. Poate de
aici mi se trage pasiunea pentru ;tiin\[,
pentru [zic[. Ba mai mult, iarna, \in
minte c[ erau ni;te locuri `n care ne
d[deam pe ghea\[. Pe atunci `ns[ nu
existau patine ca `n ziua de azi, a;a c[
ni le confec\ionam noi< pe o bucat[ de
lemn tr[geam un [er beton ;i legam
aceast[ bucat[ cu s]rme de bocancii pe
care `i aveam `n picioare. Drept ghidaj
foloseam o coad[ de m[tur[, iar bunica
;i mama se enervau pentru acest lucru.
~n v]rful cozii de m[tur[ b[team un cui
;i a;a patinam, concuram, ajungeam s[
juc[m chiar ;i hochei.

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

- Da, am `nceput clasa I `n 1959. ~mi
aduc aminte ;i acum perfect cum seara,
`nainte de prima zi de ;coal[, am mers
cu tata la cooperativa din sat ;i am
cump[rat manuale. Eram foarte
`nc]ntat c[ tata mi-a cump[rat un
ghiozdan, ceea ce pu\ini copii aveau.
Colegii mei `;i duceau c[r\ile ;i caietele
`ntr-o traist[ de c]nep[. Dup[ primele
dou[ zile de ;coal[ `ns[ am renun\at ;i
eu la ghiozdan, pentru c[ nu mi se p[rea

c[ sunt `n ton cu ceilal\i copii ;i am
obligat-o pe bunica s[ `mi pun[ ;i mie
c[r\ile `ntr-o traist[.

- Care au fost materiile
dumneavoastr[ preferate?

- Eram bun la matematic[, de;i `mi
amintesc ;i `n ziua de azi cum, atunci
c]nd am `nv[\at tabla `nmul\irii, `n clasa
a II-a, `nv[\[torul ne-a veri[cat "pe
s[rite". Am gre;it, iar drept pedeaps[ a
trebuit s[ scriu de o sut[ de ori tabla
`nmul\irii. Apoi, `n clasele V-VIII am
avut un excelent profesor de
matematic[, pasionat ;i de [zic[, iar
atunci am `nceput s[ m[ apropii de acest
domeniu. Mi-a pl[cut mult ;i s[ citesc.
Nu aveam acas[ c[r\i, dar le
`mprumutam de la bibliotec[. ~n anii
urm[tori am avut un prieten, cu c]\iva
ani mai mare dec]t mine, care azi este
profesor de limba rom]n[ `n sat ;i
doctor `n ;tiin\e. El avea o excelent[
bibliotec[, iar eu eram singurul din sat,
`n perioada `n care el era student, care
avea dreptul s[ intre `n bibliotec[ ;i s[
`mi aleg orice carte.

- V[ aminti\i care a fost
cartea care v-a impresionat?

- Cred c[ una dintre ele este "Istoria
lui Alexandru cel Mare". Era o carte
care provenea din perioada interbelic[.
Am citit-o cu mare pl[cere, [ind
impresionat de m[re\ia personalit[\ii
lui Alexandru cel Mare ;i de faptul c[ a
avut o contribu\ie la r[sp]ndirea
civiliza\iei grece;ti `n lumea asiatic[.

- S[ trecem ;i la jocuri. Ce
se jucau copiii pe atunci?

- Da, aveam un joc `n care noi
puneam foarte mult su\et. Ceea ce azi
se nume;te "de-a ho\ii ;i vardi;tii", pe
vremea c]nd eu eram copil se numea
"de-a ru;ii ;i nem\ii". Era la un deceniu
;i ceva dup[ cel de-al doilea r[zboi
mondial, iar eu eram posesorul unor
`nsemne militare. Bunica avea `n curte,
r[mase de pe vremea r[zboiului, o casc[

de soldat german ;i una de soldat
sovietic. Comandantul o;tilor ruse;ti
purta casca ruseasc[, iar cel al o;tilor
nem\e;ti, pe cea nem\easc[. Eram ;i sub
in\uen\a [lmelor sovietice care se
proiectau la c[minul cultural ;i chiar
sufeream, noi copiii, c]nd nimeream `n
tab[ra nem\ilor. Subliminal, era ;i
aceasta un fel de ideologizare a min\ii
noastre de copil.

- Ce tradi\ii ;i obiceiuri
avea\i `n sat?

- Da, chiar e important de
men\ionat c]t de mult[ pl[cere `mi
f[cea perioada Cr[ciunului, c]nd ne
str]ngeam un grup de colind[tori. Eram
numai b[ie\i ;i f[ceam preg[tiri
serioase, `n [ecare sear[ la alt[ cas[. ~n
seara de Cr[ciun colindam tot satul.
Eram considera\i o ceat[ bun[ de
colind[tori, a;a c[ [ecare familie din
sat `;i dorea s[ trecem ;i pe acolo.
Aveam un repertoriu destul de variat,
din p[cate pu\ine dintre ele se mai \in
minte. Meritau s[ [e conservate, pentru
c[ erau frumoase.

- S[ trecem la perioada
liceului.

- ~nainte de a ajunge la liceu, trebuie
s[ povestesc o `nt]mplare. C]nd eram
prin clasa a VII-a, tat[l meu m-a luat de-
o parte ;i m-a `ntrebat< "Copile, vrei s[
`nve\i sau vrei s[ munce;ti?". N-am
`ndr[znit pe moment s[ iau o decizie,
`n prezen\a tat[lui meu care era destul
de sever, `ns[ dup[ vreo dou[ zile i-am
spus mamei mele c[ eu vreau s[ `nv[\.
A;a c[ am f[cut clasa a VIII-a la Baia
Mare. Mi-a fost destul de greu s[ plec.
Dasc[lii din sat s-au opus, probabil
pentru c[ pierdeau un elev mai bun la
carte. Am ajuns `ns[ elev acolo, iar `n
prima lun[ aveam impresia c[ cei din
jurul meu, colegii mei, vorbesc o limb[
str[in[. Ei vorbeau corect, `ns[ eu eram
obi;nuit cu limbajul de la \ar[. Aveam
`ns[ ambi\ie destul de mare ;i am reu;it
s[ compensez acest handicap al vorbirii,

cu bunele cuno;tin\e de matematic[.
Apoi am intrat la Liceul "Gheorghe
:incai", `ntr-o clas[ foarte bun[ de
;tiin\e ale naturii. Am fost un elev cu
rezultate bune, `n primul sfert al clasei.
Mi-am dorit s[ fac o carier[
universitar[. Am absolvit liceul `n 1971
;i am dat admitere la Universitatea de
Fizic[ din Cluj-Napoca, unde am fost
doi ;i ceva pe un loc, iar eu am intrat
printre primii cinci.

- V-a pl[cut mai mult la
liceu sau la facultate?

- Am]ndou[. Liceul avea rigorile
sale, iar la facultate am tr[it o altfel de
via\[. Aproape to\i st[team `n c[minele
studen\e;ti, `n Ha;deu. Ne-am `n\eles
foarte bine ;i am petrecut clipe
minunate `mpreun[. Cu toat[
frumuse\ea ;i distrac\iile vie\ii de
student, aveam ;i foarte mult de `nv[\at.
Eram bursier ;i nu `mi permiteam s[
pierd aceast[ burs[.

- Unde `;i petreceau
studen\ii timpul liber?

- De obicei ie;eam cu colegii. Erau
dou[ cafenele celebre. Una se chema
Cafeneaua Tineretului, noi `ns[ `i
spuneam Arizona ;i una vizavi de Casa
Studen\ilor, Croco. Seara mergeam la
terasa restaurantului Chios. La
petrecerile studen\e;ti chiar aveam un
c]ntec `n care se descria traseul
studen\ilor pe la toate c]rciumile din
ora;. Eram un grup de b[ie\i, destul de
unit ;i mergeam `mpreun[ pe la
petreceri, unde c]ntam ;i ne distram. Eu
eram unul dintre cei care d[deau tonul
la c]ntec. Trebuie s[ mai povestesc c[
la o or[ de practic[, proiectul meu a
constat `ntr-un cioc[nel. :i am utilizat
acest cioc[nel drept trofeu pentru
echipa care pierdea la meciurile de
fotbal. A r[mas ;i azi aceast[ tradi\ie, la
Facultatea de Fizic[ din Cluj-Napoca.
Tot noi am introdus ;i tradi\ia imnului
facult[\ii, pe care cred c[ ;i `n ziua de
azi `l c]nt[ studen\ii.

- Cum a\i ajuns la Satu
Mare?

- Pe atunci primeai post prin
reparti\ie. Chiar dac[ aveam eu medie
mare, nu aveam buletin de Baia Mare,
ceea ce nu era un avantaj. A;a c[, la
`ndemnul unui coleg, a lui Viorel Buda,
actualul deputat, am ales Satu Mare. Nu
;tiam foarte multe despre Satu Mare,
mai fusesem o singur[ dat[. Am
`ncercat eu apoi s[ m[ transfer la Baia
Mare, dar nu mi-au dat acceptul cei de
la Inspectoratul :colar Jude\ean Satu
Mare. Dar nu `mi pare r[u c[ am r[mas,
pentru c[ ora;ul `mi place foarte mult,
chiar mai mult dec]t Baia Mare, pentru
c[ mi se pare elegant ;i cu oameni
deosebi\i.

- Povesti\i-ne cum a\i
cunoscut-o pe so\ia
dumneavoastr[.

- Pe so\ia mea, Iulia, am cunoscut-
o `n toamna anului 1976. Eram
membru al Corului cadrelor didactice
din Satu Mare ;i la o repeti\ie, la
[larmonic[, st[team rezemat de un
calorifer. Era ;i ea acolo ;i atunci am
vorbit prima oar[ cu ea. Din vedere o
cuno;team eu din perioada facult[\ii, de
la Cluj. A;a a `nceput rela\ia noastr[.
Ne-am c[s[torit, avem o [ic[, care la
r]ndul ei este c[s[torit[ ;i are dou[
feti\e.

- ~n `ncheiere, ce mesaj
ave\i pentru tinerii s[tm[reni?

- S[ ;tie c[ e foarte important s[ `;i
aleag[ modele din jurul lor, modele
pozitive. S[ caute un model de existen\[,
s[ se g]ndeasc[ la un viitor prosper, s[
nu deranjeze pe cei din jur ;i s[ aib[ un
comportament conform regulilor
comunit[\ii `n care tr[iesc. De
asemenea, s[ d[ruiasc[ mai mult dec]t
primesc, pentru c[ numai a;a po\i s[
r[m]i `n amintirea oamenilor.

Laura Micovschi

Copil a fost c]ndva ;i Ioan Pop,
directorul Colegiului Na\ional ‘Mihai
Eminescu”. Prin urmare, `n acest num[r al
suplimentului a venit r]ndul s[u s[ ne
relateze amintirile sale din copil[rie. Ce
poate D mai interesant la un profesor de
Dzic[ dec]t faptul c[ e n[scut `n aceea;i zi
cu celebrul Dzician Einstein. Coinciden\[
sau nu, Ioan Pop vede lumina zilei la data
la care Albert Einstein mai era `n via\[ ;i
`mplinea 73 de ani.

Pasionat de matematic[ ;i de ";urub[real[",
dup[ cum spune chiar el, a `nceput s[ [e cu
adev[rat interesat de [zic[ `n timpul liceului. A
urmat o facultate `n domeniu, iar dup[ absolvire,
`n 1975, a primit reparti\ie la Satu Mare, ca
profesor la Grupul :colar Unio. Apoi, `n 1982 a
`nceput s[ predea la Colegiul Na\ional "Mihai
Eminescu", institu\ie de `nv[\[m]nt al c[rei
director este azi.

- C]nd ;i unde v-a\i n[scut?- M-am n[scut `n 14 martie 1952, `ntr-o
localitate l]ng[ Baia Mare, S[c[l[;eni se nume;te.
Sunt primul b[iat al familiei. Mai am o sor[ mai
mic[ dec]t mine cu trei ani. Eu [ind profesor de
[zic[, cred c[ e important s[ men\ionez c[ m-am
n[scut `n aceea;i zi cu Einstein. Tat[l meu era
muncitor la `ntreprinderea Phoenix de ra[nare a
cuprului ;i a aurului, din Baia Mare, iar mama mea
era casnic[. Am locuit cu bunicii din partea tat[lui
meu. Bunica mea era o excelent[ povestitoare,
chiar dac[ nu avea nicio zi de ;coal[. Abia ;tia s[
`;i scrie numele, dar cuno;tea toate basmele
rom]ne;ti.

- V[ leag[ amintiri puternice de bunica
dumneavoastr[?- Da, pentru c[ `mi petreceam zilnic foarte
mult timp cu ea. O ascultam cu mare pl[cere
atunci c]nd `mi spunea pove;ti sau c]nd `mi
vorbea despre orice altceva, cum ar [ fapte ;i
`nt]mpl[ri legate de familia noastr[.



Mihaela ne poveste;te c[ nu exist[ vr[jitoare care s[ [ primit acest dar dintr-un moment
`n altul. "Puterea pe care o am, at]t eu c]t ;i urma;ii mei, ;i au avut-o p[rin\ii ;i bunicii mei,
nu am primit-o de pe o zi pe alta. Dumnezeu a l[sat mo;tenire acest cadou familiei mele,
astfel `nc]t suntem `mputernici\i din na;tere. Credem `n Dumnezeu ;i puterea Lui, suntem
;i noi ortodoc;i", spune ea.SUPERSTI}II
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T[m[duitoarea Mihaela< "Geoan[ va fi
pre;edinte ;i va sc[pa \ara de blesteme!"

Celebra t[m[duitoare, ghici-
toare ;i practicant[ a magiei albe,
Mihaela Mirc[ din Mogo;oaia
(Bucure;ti) se aE[ `n vizit[ la Satu
Mare. St[ la noi `n ora; de mai
bine de o lun[ ;i pleac[ abia la
sf]r;itul s[pt[m]nii viitoare.

Mihaela prime;te femei ;i b[rba\i
pentru ghicit `n c[r\i, palm[, ochi ;i
frunte ;i face dezleg[ri de farmece ;i
blesteme. Am invitat-o la noi `n
redac\ie pentru a a\a mai multe despre
acest "har", cum `l nume;te ea, ;i
pentru a a\a c]te ceva despre magia
alb[ ;i de ce nu... despre viitorul
Rom]niei.

“Dumnezeu a l[sat mo;tenire
acest cadou familiei mele”

Mihaela ne poveste;te c[ nu exist[
vr[jitoare care s[ [ primit acest dar
dintr-un moment `n altul. "Puterea pe
care o am, at]t eu c]t ;i urma;ii mei,
;i au avut-o p[rin\ii ;i bunicii mei, nu
am primit-o de pe o zi pe alta.
Dumnezeu a l[sat mo;tenire acest
cadou familiei mele, astfel `nc]t
suntem `mputernici\i din na;tere.
Credem `n Dumnezeu ;i puterea Lui,
suntem ;i noi ortodoc;i", spune ea.

Ea a `nceput s[ ghiceasc[ la v]rsta
de 11 ani, [ind `nv[\at[ ;i ajutat[ de
mama ei `n ceea ce prive;te limbajul,
harul [ind dat din na;tere.

Mihaela este una din cele mai
cotate t[m[duitoare din \ar[. La fel de
cunoscut[ e ;i [ica ei, Prin\esa Ana,
care, de;i are doar 16 ani, `n aceast[
var[ a avut nunta. "Prin\esa Ana ;i-a
g[sit b[rbatul care i-a fost destinat.
Ramir are 18 ani ;i `mpreun[ cu
familia lui tr[iesc `n Bucure;ti. Mama

;i sora b[iatului sunt ;i ele practicante
ale magiei albe, tocmai din acest motiv
cei doi tineri se potrivesc at]t de bine,
pentru c[ se `n\eleg cu adev[rat", spune
Mihaela.

Cele dou[ familii au organizat
acum 3 luni nunta lui Ana ;i Ramir,
cununia [ind mediatizat[ `n pres[,
inclusiv la marile posturi de
televiziune, [ind cea mai mare ;i
pompoas[ nunt[ a anului.

Totul despre ghicitul
adev[rat ;i ritualurile magice

Mihaela ne-a dezv[luit c]teva
leacuri pentru diferite probleme ;i
dorin\e ale oamenilor. Am a\at,
printre altele, c[ pentru a dezlega
blesteme de s[n[tate e nevoie de
lenjeria de corp a bolnavului, iar cele
din c[s[torie se dezleag[ folosind
lenjeria de pat. Pentru a desp[r\i dou[
persoane e nevoie de batista persoanei,
motiv pentru care Mihaela v[ sf[tuie;te
s[ ave\i grij[ de acest obiect personal,
pierderea ei `nseamn[ desp[r\ire.

Pentru vr[ji `n dragoste e nevoie de
\ori naturale, din p[m]nt, miere de
albin[, zah[r ;i sare. Iar pentru a aduce
norocul ;i sporul `n cas[, ave\i nevoie
de masluri f[cute din ulei, zah[r,
porumb, orez ;i ov[z.

Desigur sunt multe re\ete ;i
ritualuri de dezlegare a blestemelor ;i
aducerea binelui `n casa ;i via\a
oamenilor, `ns[ ele trebuie f[cute `ntr-
un anumit fel ;i `ntr-un loc speci[c
pentru a reu;i.

O dat[ pe an, la cump[na dintre
ani, adev[ratele vr[jitoare se `nt]lnesc
pentru a povesti despre cazurile
`nt]mpinate.

~n iulie este s[rb[toarea

desc]nt[toarelor pe `ntregul glob.
Atunci vr[jitoarele se `nt]lnesc ;i fac
previziuni pentru `ntregul an. ~n
Rom]nia, `nt]lnirea are loc de obicei
la Bucure;ti `ntr-o cas[ tip castel.

Viitorul Rom]niei, `n
viziunea Mihaelei

Pro[t]nd de aceast[ ocazie, am
`ntrebat-o pe Mihaela ce `i preveste;te
\[rii `n materie de s[n[tate, economie
;i desigur politic[. Iat[ ce spune ea<

"~n ceea ce prive;te criza gripei
porcine, eu spun c[ este o mare
minciun[, inventat[ de politicienii
europeni ca o posibil[ solu\ie a crizei
[nanciare. Cei care au pornit zvonul
gripei AH1N1, au f[cut-o cu scopul de
a vinde acele medicamente antigrip[ ;i
de a scoate banii din buzunarul
oamenilor, ca o m[sur[ anticriz[. Legat
de viitorul politic, am f[cut mai multe
veri[c[ri zilele acestea ;i spun cu
certitudine c[ Mircea Geoan[ va [ noul
pre;edinte al Rom]niei ;i tot el va [ ;i
cel care va sc[pa \ara de blesteme. ~n
scurt timp se va ameliora aceast[ a;a-
zis[ criz[ [nanciar[ ;i va disp[rea frica
oamenilor fa\[ de gripa porcin[. Cei
care au murit din "cauza" gripei
porcine, au decedat de fapt din cauza
altor boli de care sufereau. Totul exist[
doar `n mintea oamenilor, imple-
mentat[ de politicieni prin intermediul
presei. Nu cred `n astfel de minciuni ;i
sus\in faptul c[ noul pre;edinte va
ajuta \ara s[-;i revin[", spune Mihaela
`n `ncheiere.

O g[si\i pe Mihaela la Satu Mare
p]n[ `n data de 4-5 decembrie ;i o
pute\i contacta la num[rul de telefon
0745.787.723.

Gabriela Pu;ca;iuMihaela Mirc[ din Mogo;oaia se a\[ `n vizit[ la Satu Mare

Calendarul cre;tin-ortodox
marcheaz[ ziua de 30 noiembrie
ca zi de s[rb[toare, o zi deosebit[,
a Sf]ntului Andrei. Aceast[ zi
premerge ziua de 1 Decembrie,
Ziua Na\ional[ a Rom]niei, astfel
`nc]t cele dou[ zile unesc spiritual
s[rb[toarea Bisericii rom]ne cu
cea a \[rii noastre.

Originea apostolic[ a cre;tinismu-
lui rom]nilor se datoreaz[ `nsu;i lui,
al Sf]ntului Apostol Andrei, acesta
[ind unul dintre cei mai populari s[n\i
`n \ar[ ;i c[ numele lui este viu `n
folclorul rom]nesc.

Sf]ntul Apostol Andrei, cel
dint]i chemat

Pe site-ul special dedicat acestui
sf]nt, este descris astfel< "Sf. Apostol
Andrei a fost din Betsaida, or[;el pe
malul lacului Ghenizaret, [ul lui Iona
din Galileea ;i fratele lui Petru, primul
dintre ucenicii Domnului Hristos.
~nainte de a [ Apostol al Domnului,
Sf]ntul Andrei a fost ucenic al
Sf]ntului Ioan Botez[torul. Dar a doua
zi dup[ Botezul lui Iisus `n Iordan, a
auzit pe dasc[lul s[u Ioan, ar[t]nd cu
degetul c[tre Iisus ;i zic]nd "Iat[
Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridic[
p[catul lumii" (Ioan, 1, 29), Sf]ntul

Andrei, l[s]ndu-l pe Ioan, a urmat
dup[ Hristos, zic]nd fratelui s[u Petru<
"Am g[sit pe Mesia, care se t]lcuie;te
Hristos" (Ioan, 1, 41). Si astfel, l-a tras
;i pe Petru spre dragostea lui Hristos.
Drept aceea, Sf]ntului Andrei i se mai
spune ;i Apostolul cel dint]i chemat al
Domnului. :i se a\[ `n Scriptur[ ;i
multe alte `nv[\[turi despre d]nsul."

Tradi\ii ;i obiceiuri

~n noaptea Sf]ntului Andrei
("S]ntandrei" `n popor), rom]nii
obi;nuiau s[ p[streze ani la r]nd unele
obiceiuri. De exemplu, tinerii
camu\au ;i ungeau cu mujdei de
usturoi ferestrele ;i u;ile casei unde se
desf[;ura petrecerea `nainte de l[sarea
serii. Acest obicei se f[cea pentru a se
feri de ac\iunea male[c[ a moroilor ;i
strigoilor. Petrecerea organizat[ `n
noaptea S]ntandrei se numea
"Noaptea Strigoilor", c]nd strigoii vii
`;i p[r[sesc trupurile f[r[ ;tirea lor, iar
strigoii mor\i ies din sicrie pentru a
provoca suferin\e oamenilor. O alt[
denumire a petrecerii `n vatra satului
era "P[zitul Usturoiului". Un alt obicei
era c[ fetele aduceau c]te trei 3
c[p[\]ni de usturoi ;i le puneau laolalt[
`ntr-o covat[ pentru a [ p[zite de o
b[tr]n[ la lumina lum]n[rii.
Petrecerea era asem[n[toare nop\ii de
revelion, cu mult[ m]ncare, b[utur[,

dans ;i voie bun[, de;i era postul
Cr[ciunului.

Diminea\a, tinerii ie;eau `n curtea
casei unde covata cu usturoi era jucat[
`n mijlocul horei de un \[c[u. Se
`mp[r\ea usturoiul ;i se `ntorceau la
casele lor. ~ncepea un nou an.
Usturoiul privegheat se p[stra ca ceva
sf]nt ;i se folosea peste an ca leac
pentru vindecarea bolilor, pentru
prinderea farmecelor ;i desc]ntecelor.

Fetele `;i pot aEa ursitul

E un obicei str[vechi ca fetele
nem[ritate s[ practice magia alb[
pentru a\area ursitului, adic[ a
viitorului so\. Fata ce `;i dorea a\area
viitorului `;i prepara "Turtuca de
Andrei", un fel de turti\[ preparat[ din
blat sub\ire din f[in[ de gr]u foarte
s[rat[ ;i coapt[ pe plita sobei. Obiceiul
spune c[ fata trebuie s[ m[n]nce turta
`nainte de culcare pentru a-i ap[rea
chipul ursitului. B[iatul care-i venea `n
vis ;i-i aducea ap[ pentru a-i potoli
setea urma s[ o cear[ de nevast[ `n
cursul anului.

Alte fete obi;nuiau s[ semene c]te
un c[\el de usturoi privegheat `ntr-un
cocolo; de aluat, iar dup[ modul `n
care `ncol\ea ;i cre;tea usturoiul, se
f[ceau anumite pronosticuri
matrimoniale.

Ana Toth

De Ziua Sf]ntului Andrei, fetele practic[ magia alb[



Robert De Niro vrea s[ devin[ rapper dup[ ce s-a împrietenit cu 50 Cent. El plănuie;te o nouă carieră ca gangsta’
rapper, după ce s-a împrietenit cu starul hip-hop 50 Cent, relatează contactmusic.com. Actorul în vârstă de 66 de ani
inten\ionează să lucreze cu 50 Cent, ei devenind buni prieteni anul trecut în timpul [lmărilor la pelicula “Righteous
Kill”, ;i este de părere că o melodie înregistrată împreună ar [ o idee excelentă. “Am avut câteva discu\ii interesante. În
privin\a viitoarelor colaborări pentru muzica rap, nu se ;tie niciodată”, a spus De Niro. VEDETE

M
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Susan Boyle a vândut 150.000
de albume `n prima zi de lansare

Mai întâi a fost bătaia de joc a
emisiunii-concurs “Britain’s Got

Talent”. S-a dovedit, apoi, a [ revela\ia
show-ului. În cele din urmă, chiar dacă

a fost învinsă în [nala competi\iei,
planeta a fost nevoită să-i recunoască
lui Susan Boyle (48 de ani) statutul de
vedetă.

De la participarea la “Britain’s Got
Talent” a trecut o jumătate de an, Susan
a avut vreme să se adune ;i mai mult,
să facă pasul decisiv către debutul
carierei muzicale la care visează de-o
via\ă.

Luni a fost lansat albumul
său de debut, “I Dreamed a
Dream”

Cona\ionalii lui Boyle au luat cu
asalt magazinele de pro[l, astfel că,
într-o singură zi, au fost vândute
150.000 de exemplare. Reprezentantul
re\elei care comercializează discul a
declarat că planurile le-au fost deja
date peste cap. Ini\ial, se preconizase
ca în prima săptămână de după lansare
se vor cumpăra 300.000 de unită\i, dar
la cum evoluează lucrurile, magazinele
vor avea nevoie de cel pu\in 400.000.
Ar putea [ cel mai bine ;i cel mai rapid
vândut album al anului.”

Antonio Banderas se
apuc[ de turism viticol

Actorul ;i regizorul spaniol a
anun\at că dore;te să facă turism viticol
pe proprietatea sa din nordul Spaniei,
unde vrea să deschidă ;i un hotel.
“Inten\ionez să revitalizez acest
proiect, printre altele, cu conferin\e
despre «vin ;i literatură». Vreau să
promovez turismul viticol”, a spus el
într-un interviu acordat suplimentului
săptămânal al ziarului „El Mundo”.
“Studiem posibilitatea de a construi
un mic hotel care să găzduiască
amatorii de vin, pentru că este un loc
minunat.”

Banderas a cump[rat, în martie,
50% dintr-o proprietate viticolă situată
pe malurile râului Douro. Cu o
suprafa\ă de 250 de hectare,
proprietatea numită Anta Banderas,
produce struguri din soiuri ro;ii ;i rosé
Cabernet Sauvignon, Merlot ;i o
varietate locală, Tempranillo.

Circa 600.000 de sticle de vin sunt
produse aici anual. Proprietatea are o
capacitate de produc\ie de două
milioane de sticle de vin de calitate pe
an, potrivit lui Banderas. “Însă, după

ce am atins această cifră, trebuie să ne
gândim cum să dezvoltăm compania.
Vrem să ne stabilizăm pe pia\a spaniolă
;i europeană ;i apoi să ne concentrăm
pe cea americană, care este complexă
;i diferită în [ecare stat”, a adăugat el.

Au fost decernate premiile
American Music Awards

Michael Jackson a fost distins
postum, duminica trecut[, cu patru
premii, în timp ce tânăra cântărea\[ de
muzică country Taylor Swib a primit
cinci trofee, inclusiv cel pentru artistul
anului.

Swib, în vârstă de 19 ani, a fost
desemnată cea mai bună artistă la
categoriile “pop/rock” ;i “country”,
precum ;i cel mai bun artist la categoria
“adult-contemporary”, iar materialul său
discogra[c din 2008, “Fearless”, a fost
numit cel mai bun din SUA anul acesta,
precum ;i cel mai bun album de muzică
country.

Artista a acceptat premiile sale live,
via satelit, din culisele Wembley Arena
din Londra, unde a concertat luni seară.
“Muzica nu a fost niciodată o
competi\ie”, a declarat Swib, după ce a
c];tigat premiul pentru artistul anului.
Ea a mai spus că este o “onoare
inimaginabilă” să [e inclusă în aceea;i
categorie cu Jackson, ea mul\umind
familiei regretatului artist.

Jackson a fost desemnat cel mai bun
artist la categoriile “pop/rock” ;i
“soul/R&B”, în vreme ce colec\ia sa de
hituri “Number Ones” din 2003 a
c];tigat premiile la acelea;i două
categorii. Discul este al doilea cel mai
bine vândut album de anul acesta, din
SUA. Fratele lui Michael, Jermaine,
acompaniat de [ii săi, Jeremy, Jaafar ;i
Jermajesty, a acceptat premiul în onoarea
regretatului artist. La un moment dat, el
a mul\umit lui Allah pentru
“binecuvântarea întregii familii”.

Rapperul Eminem, care în mod
excep\ional, a apărut la o gală de
decernare de premii, a avut patru
nominalizări, dar a plecat acasă cu mâna
goală.

Cântărea\a pop Lady Gaga, trupa
rock Kings of Leon ;i rapperul T.I., care
au avut [ecare câte trei nominalizări, nu
au primit nicio distinc\ie. Forma\ia Black
Eyed Peas a fost c];tigătoare la

categoriile “cel mai bun grup pop/rock”
;i “soul/R&B”.

Jay-Z a c];tigat premiul pentru cel
mai bun artist ;i cel mai bun album, la
categoriile “rap/hip-hop”. So\ia sa,
Beyoncé, care se a\a la Dublin pentru un
show, a fost desemnată cea mai bună
artistă la categoria “soul/R&B”.

Trioul punk rock Green Day a
c];tigat premiul pentru cel mai bun artist
alternative.

Show cu incidente

Cântărea\a Paula Abdul a avut mari
probleme pe covorul ro;u din cauza
rochiei pe care o purta. Abdul a purtat,
la festivitatea American Music Awards,
o rochie neagră, strâmtă cu trenă, care a
incomodat-o foarte rău, av]nd nevoie
de dou[ ajutoare pentru a se putea
deplasa.

Controversata Lady Gaga a reu;it să

facă un show incendiar, la propriu.
Artista ;i-a incendiat pianul la care a
interpretat piesa “Speechless”. Incendiul
a făcut, bineîn\eles, parte din coregra[e.

:i Jennifer Lopez a avut parte de o
sear[ „specială”. Cântărea\a a urcat pe o
scenă transformată în ring de box,
purtând un halat ;i mănuşi, pentru a
interpreta melodia “Louboutins” de pe
noul ei album “Love?” ;i a început să
danseze alături de dansatorii săi. În

timpul dansului însă, ea ;i-a pierdut
echilibrul ;i astfel celebrul ei posterior a
făcut cuno;tin\ă cu podeaua.

Arti;tii nominaliza\i la American
Music Awards sunt ale;i în func\ie de
difuzările radio ;i de vânzările de albume,
iar publicul poate vota online. Acesta
este ;i motivul pentru care Jackson a avut
atât de multe nominalizări, în ciuda
faptului că, înainte de a muri, nu lansase
niciun material nou de mul\i ani.



12 Informa\ia de Duminic[/29 noiembrie 2009

O m[nu;[ a lui Michael Jackson,
vândut[ cu 420.000 de dolari

Faimoasa m[nu;ă albă purtată
de starul pop în timpul executării
primului dans “moonwalk” în
1983, a fost vândută pentru suma
de 350.000 de dolari, în cadrul
unei licita\ii desf[;urate la New
York.

Mănu;a a fost punctul culminant
al licita\iei, în cadrul căreia s-au vândut
câteva sute de obiecte asociate
perioadei rock ‘n’ roll. Darren Julien,
director al casei de licita\ii Juliet, a
numit mănu;a “Sfântul Graal al lui
Michael Jackson”.

Pre\ul estimat al obiectului,
anterior vânzării, a fost de 50.000 de
dolari. Pre\ul [nal fără taxe, cu
comisioanele adăugate, a ajuns la
420.000 de dolari.

Cumpărătorul obiectului iconic a
fost omul de afaceri din Hong Kong,
Ho]man Ma.

Acesta a achizi\ionat m[nu;a `n
numele unui hotel din Macau, unde
va [ expus[.

În cadrul licita\iei a mai fost
vândută o jachetă purtată de Jackson
în timpul turneului „Bad” din 1989,
pentru suma de 225.000 de dolari, de
20 de ori mai mult decât pre\ul estimat
ini\ial ;i un Mercedes-Benz 500 SEL,
din 1985, pentru suma de 104.500
dolari.

Dintre cele 80 de obiecte dedicate
artistului, cele mai multe au apar\inut
familiei ;i prietenilor.

Michael Jackson a fost la rândul
său colec\ionar, plătind peste 1,5
milioane de dolari pentru trofeul Oscar
acordat [lmului “Pe aripile vântului”,
în timpul unei licita\ii Sotheby’s.

Larissa Ramos a fost desemnat[
Miss Earth 2009

Brazilianca Larissa Ramos a fost
aleas[ Miss Earth 2009, [ind înco-
ronată duminica trecut[ în cadrul unei
ceremonii care a avut loc pe insula
Boracay. Potrivit abs-cbnnews.com,
Ramos îi urmează Paulei Henry, din
Filipine, aleasă Miss Earth în 2008.

Filipineza Sandra Seifert este noua
Miss Air, Jessica Barboza din Vene-
zuela a fost desemnată Miss Water, iar
Alejandra Echevarria a primit titlul
Miss Fire.

~n runda [nală din acest an, cele
opt [naliste din Brazilia, Filipine,
Venezuela, Spania, Columbia ;i
Tailanda, au fost rugate să aleagă
fotogra[i care să reprezinte problemele
planetei. De asemenea, [ecare dintre
candidate a avut 30 de secunde pentru
a-;i exprima gândurile cu privire la o
anume problemă legată de mediul
înconjurător.

Ramos a ales fotogra[i care au scos
în eviden\ă problema poluării aerului.
“Vin din \ara care are cea mai mare
pădure tropicală din lume. Este
considerată plămânii planetei. Însă nu
putem spune că în Brazilia se a\ă
plămânii planetei, deoarece \ara mea
produce în acela;i timp ;i foarte multă
poluare”, a spus ea.

Miss Earth este considerat unul
dintre cele mai importante trei
concursuri de frumuse\e din lume.
Ceea ce îl deosebe;te de celelalte este
faptul că participantele sunt implicate
în lupta pentru salvarea mediului,
c];tigătoarea competi\iei dedicându-;i
întreaga perioadă de timp în care este
regină unor proiecte legate de protec\ia
mediului.

Oprah se retrage
`n 2011

Celebra realizatoare de talk-show-
uri din Statele Unite ;i-a anun\at,
o[cial, retragerea. Ea va apărea, pentru
ultima dată în ce Oprah Winfrey
Show, în septembrie 2011.

Oprah le-a mul\umit telespec-
tatorilor care i-au fost alături de-a
lungul timpului. “Iată, după multe
rugăciuni ;i luni de atentă cumpănire,
am decis ca următorul sezon, cel cu
numărul 25, să [e ultimul al emi-
siunii”, a spus ea ;i a adăugat< “Ace;ti
ani, cu voi, telespectatorii no;tri, mi-

au îmbogă\it via\a enorm, voi to\i m-
a\i invitat cu drag în sufrageriile
voastre, în bucătăriile voastre ;i în
vie\ile voastre.”

Presa americană scrie, că ade-
văratele motive ale retragerii sunt
audien\ele în scădere ;i dorin\a
realizatoarei de a se ocupa de propriul
canal de televiziune, care ar trebui să
se lanseze la începutul lui 2011. “Oprah
Winfrey Show” este cea mai urmărită
emisiune TV din lume, cu o medie de
peste ;apte milioane de telespectatori.


