
Klaus Iohannis, eroul
s[pt[m]nii                             PAgInA 2

Un candidat pentru un post de consilier în
Londra a fost demis din Partidul Laburist, după ce
a numit-o pe regina Elisabeta a II-a "parazit". "Ce rost
are să aniversăm jubileul de diamant al cuiva care
este născut într-o pozi\ie de privilegiu, ea este un
parazit ;i mulge această \ară cât poate de mult", a
declarat Peter White, ale cărui comentarii au fost
postate pe pagina Facebook a parlamentarului
conservator Andrew Rosindell. Acesta din urmă a
ini\iat o campanie pentru ca jubileul de diamant al
reginei în 2012 să fie marcat de o sărbătoare publică.

Rosindell a declarat că atacul online al lui White
la adresa monarhiei a provocat mesaje de furie din
partea unor persoane din întreaga lume.

Jandarmii ;i poli\i;tii 
vor p[zi sec\iile de votare

~n sec\iile speciale, votul este supravegheat video.
Camerele video sunt instalate `n a;a fel `nc]t cet[\enii
care `;i exercit[ dreptul constitu\ional de a vota s[ poat[
fi surprin;i ;i identifica\i `n momentul `n care introduc
buletinul `n urn[. 

Aceast[ m[sur[ a fost luat[ pentru ca, ̀ n eventualitatea
semnal[rii unor fraude electorale, `nregistr[rile video s[
poat[ fi folosite ca prob[ `n instan\[. 

Cet[\enii vor putea sesiza posibilele fraude electorale
prin intermediul sistemului de urgen\[ 112. 

Ivan Fedco r[mâne în memoria tuturor celor care l-au cunoscut un nume de referin\[ pentru
istoria literaturii ucrainiene, un scriitor ;i un dasc[l apreciat, unul dintre cei mai importan\i
scriitori de limb[ ucrainean[ din România.

Pe 13 septembrie s-au împlinit 30 de ani de când scriitorul Ivan Fedco a trecut la cele ve;nice.
De 30 de ani chipul s[u blând vegheaz[ din înaltul cerurilor la Florile lui dragi pe care le-a iubit
nespus. Despre Ivan Fedco vom a;terne câteva rânduri ca un pios omagiu acum la împlinirea
a trei decenii de când a p[r[sit aceast[ lume.

Ivan Fedco, scriitor de limb[ ucrainean[ 
pe meleaguri s[tm[rene

PAgInA 2 Dup[ 20 de ani

"Pe so\ul meu `l cheam[ Rozsa Francisc ;i el
a mo;tenit aici terenul, pe care se afl[ casa. Am
locuit p]n[ ̀ n urm[ cu 17 ani la Carei, dup[ care
ne-am mutat aici. E frumos `n acest loc, numai
c[ nu avem curent iar `n cas[ facem lumin[ cu o
lamp[ de petrol. De sticla ei avem grij[ mare, ca
de ochii din cap, pentru c[ alta nu g[sim nic[ieri.
~n restul caselor de aici nu locuiesc oameni dec]t
pe timpul verii, dar ;i atunci doar `n week-end"
- ne-a povestit o femeie `n v]rst[. PAgInA 9

PAgInA 5

Copiii `nva\[ din jocuri s[ iubeasc[ sportul, literatura ;i natura

Vii;oara, satul dintre dunele de
nisip, vizitat mai mult de mistre\i 

PAgInA 3

Duminic[ 6 decembrie 2009

Mo; nicolae d[ startul
s[rb[torilor de iarn[ 

Kata s-a n[scut la Bogdand, jude\ul Satu Mare. La 15
ani s-a mutat la internat, urm]nd cursurile Liceului de
Art[ "Aurel Popp" din Satu Mare. Timp de doi ani a f[cut
preg[tiri `n domeniul muzical la Satu Mare ;i c]teva luni
la Cluj Napoca, pentru a da admitere la Academia de Muzic[
"Gheorghe Dima", sec\ia canto din Cluj Napoca. ~ns[, `n
ultimul moment s-a r[zg]ndit. Peste noapte a visat c[ drumul
ei trebuie s[ `nceap[ `n domeniul mass-media, iar a doua zi
s-a `nscris la :coala Superioar[ de Jurnalism AKG din
Budapesta. 

Este elev[ `n clasa a IX-a A, la arte plastice ;i
`i place foarte mult s[ deseneze ;i s[ picteze. Are
ca hobby-uri dansul, desenul ;i muzica. Ascult[
aproape orice gen de muzic[, cu excep\ia
manelelor, vizioneaz[ filme de comedie ;i dram[
dar ;i SF-uri. Melissa Ruba are acas[ trei c]ini,
dar `i plac ;i delfinii. Se uit[ la televizor la
meciurile de fotbal, \ine cu Real Madrid ;i `i
place Cristiano Ronaldo. Ur[;te cel mai mult
minciuna, b]rfele, ipocrizia.

nagy Kata< "Dac[ exist[ vise, trebuie 
s[ existe ;i ambi\ie pentru a le realiza"

PAgInA 8

Melissa Ruba - Miss Boboc 
la Liceul de Art[ "Aurel Popp"

La Gr[dini\a cu Program Prelungit nr. 33
din Micro 17 situat[ pe strada Some;ului joi,
3 decembrie 2009, `n sala festiv[ a avut loc
lansarea proiectelor educa\ionale "Pledoarie
pentru natur[" ;i "S[n[tate pentru copiii
no;tri". 

Primul proiect are ca obiectiv principal
protejarea mediului `nconjur[tor. ~n cadrul
acestuia, vreme de un an de zile, cei 200 de
pre;colari care frecventeaz[ Gr[dini\a nr. 33,
al[turi de educatoarele lor, vor ̀ nv[\a cum pot
ocroti natura, cum pot lupta ̀ mpotriva polu[rii
;i, mai mult dec]t at]t, ̀ nva\[ s[ fie un exemplu
chiar ;i pentru adul\i. Prima ac\iune din cadrul

proiectului a avut loc chiar zilele trecute, c]nd
copiii `mpreun[ cu p[rin\ii au confec\ionat
acas[ ;i la gr[dini\[, din materiale reciclabile,
o mul\ime de juc[rii pe care le-au expus apoi
`ntr-un col\ de la parterul institu\iei de
`nv[\[m]nt. Imagina\ia copiilor ;i a p[rin\ilor,
desigur, nu are limite. 

Din scobitori, nuielu;e, h]rtie, pungi sau
cutii, au ie;it juc[rii superbe. Un br[du\
artificial este ̀ nc[rcat cu podoabe din materiale
refolosibile. Copiii ;i p[rin\ii lor au amenajat
un spa\iu de joac[ `n miniatur[, cu leag[ne,
b[ncu\e, topogane ;i alei, o c[su\[ pentru
p[pu;i, o ferm[ ;i multe alte juc[rii.  Cu ocazia

lans[rii proiectelor educa\ionale, grupele mari
din gr[dini\[ au ie;it `n curte ;i au participat
la un cros, fiind lansat astfel ;i un proiect menit
s[ ̀ i fac[ pe pre;colari s[ iubeasc[ sportul ;i s[
fac[ exerci\ii fizice zi de zi. ~n acest timp, grupa
preg[titoare le-a oferit colegilor din grupele
mici un dans. Pre;colarii bobocei au f[cut
gimnastic[ al[turi de educatoarele lor. Vineri,
4 decembrie 2009, Gr[dini\a cu Program
Prelungit nr. 33 a ̀ mplinit 14 ani de existen\[,
prilej de bucurie pentru copii ;i cele 19 cadre
didactice. Micu\ii au primit daruri, au m]ncat
c]te o feliu\[ de tort ;i s-au distrat la ceasul
aniversar. 

PAgInILE 6-7
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Regina Elisabeta a II-a  
a fost numit[ "parazit"

Pre;edintele american, Barack Obama, a
aprins joi bradul de Crăciun de la Casa Albă,
după ce săptămâna trecută, a gra\iat, într-un alt
ritual, primul său curcan, cu ocazia Zilei
Recuno;tin\ei. Conform unei tradi\ii stabilite în
1923 de pre;edintele Calvin Coolidge, Obama,
so\ia sa Michelle ;i fiicele lor Malia ;i Sasha au
apăsat împreună butonul care pornea instala\ia
de iluminat a molidului de Colorado. Acesta
tronează pe Elipsă, peluza situată la sud de Casa
Albă. "În această seară, gândurile ;i rugăciunile
noastre se îndreaptă spre bărba\ii ;i femeile care
î;i vor petrece sărbătorile departe de căminele lor,
mamele ;i ta\ii militarilor no;tri care î;i riscă
via\a în fiecare zi pentru ca noi să fim în
siguran\ă", a declarat pre;edintele american, care
a anun\at recent trimiterea a 30.000 de militari
americani suplimentari în Afganistan. 

"Să ne amintim ;i de vecinii no;tri care luptă
chiar aici, cei care au pierdut un loc de muncă,
un cămin, un prieten sau o fiin\ă dragă", a adăugat
el, în cursul acestei scurte ceremonii.

Obama a aprins bradul 
de Cr[ciun de la Casa Alb[
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Luni Joi

Primarul Sibiului, Klaus Iohannis, a
declarat, luni diminea\[, la Sibiu, că a
acceptat propunerea lui Mircea Geoană de
a ocupa func\ia de premier în cazul în care
liderul PSD câ;tigă alegerile preziden\iale
;i a spus că se va întâlni  cu Mircea Geoană
;i Crin Antonescu.

"Pre;edintele PSD Mircea Geoană mi-
a propus să fiu candidatul domniei sale
pentru func\ia de prim-ministru în cazul
în care va câ;tiga alegerile preziden\iale.
Am discutat chestiunea doar la telefon,
fiindcă la momentul respectiv am fost deja
plecat ;i am acceptat această propunere.
Am avut imediat după aceea ;i o discu\ie
cu domnul Crin Antonescu, care m-a
asigurat de sprijinul domniei sale în
continuare pentru o eventuală
nominalizare ca prim-ministru ;i, în aceste
condi\ii, sigur că am acceptat. A doua zi
am avut o discu\ie foarte bună cu domnul
pre;edinte Marko Bela, care m-a asigurat
că ;i  UDMR sprijină în continuare această
variantă", a spus Iohannis.

PSD ;i PNL, dispuse să-i ofere
lui Iohannis garan\ii scrise

Partidele politice care-l sus\in pe Klaus
Iohannis pentru func\ia de premier au
convenit să aibă "un acord distinct" prin
care să-i ofere acestuia "garan\ii cu privire

la modul cum va func\iona majoritatea
parlamentară", a declarat luni, liderul
social-democrat Mircea Geoană, după
întrevederea avută la Parlament cu edilul
Sibiului ;i liderul PNL, Crin Antonescu.
Totodată, cei trei politicieni au decis să
participe mar\i la festivită\ile de la
Timi;oara unde se va parafa ;i un acord
politic local, cu amendamentul că
Iohannis nu este dispus să participe la
mitingurile electorale ale candidatului
PSD.  "Reprezentăm o genera\ie de lideri
politici care dorim un alt mod de a face
politică ;i să contribuim la ie;irea
României din starea de criză. Scopul pe
care îl avem este un guvern Iohannis

instalat până de Crăciun pe baza unor
principii sănătoase de guvernare" a
declarat după încheierea discu\iilor,
Mircea Geoană. Liderul PSD a sugerat că
viitorul guvern Iohannis va fi de lungă
durată, eventual putând să conducă \ara
pe toată durata mandatului său la
Cotroceni în cazul în care va câ;tiga
alegerile din 6 decembrie.

:i Băsescu a discutat 
cu Iohannis 

Pre;edintele Traian Băsescu a declarat
luni seara că s-a întâlnit cu primarul
Sibiului, Klaus Iohannis, sus\inut de PSD
;i PNL ca premier, arătând că a vrut să
"clarifice lucrurile" pentru că nu are "un
război" cu el ;i a precizat că în privin\a
desemnării premierului "orice variantă
este deschisă". "Orice este posibil", a spus
;eful statului la o emisiune televizat[,
întrebat dacă Klaus Iohannis este o
op\iune pentru func\ia de ;ef al
Guvernului, precizând că s-a întâlnit luni
după-amiază cu primarul Sibiului. "Eu am
avut astăzi o discu\ie cu domnul Iohannis.
Nu a fost o discu\ie legată de promisiuni,
eu am vrut ca domnul Iohannis să
în\eleagă mecanismul constitu\ional al
desemnării primului-ministru de către
pre;edinte", a precizat Traian Băsescu.

Mar\i

Candidatul PSD la Pre;edin\ie,
Mircea Geoană, liderul PNL, Crin
Antonescu, primarul Sibiului, Klaus
Iohannis, ;i cel al Timi;oarei, Gheorghe
Ciuhandu, au semnat, mar\i,
"Parteneriatul pentru Timi;oara", un
acord prin care edilul Timi;oarei îl
sprijină pe candidatul PSD la Pre;edin\ie.

Imediat ce au ajuns la Primăria
Timi;oara, Mircea Geoană ;i Crin
Antonescu s-au întâlnit cu primarul
Timi;oarei, Gheorghe Ciuhandu, ;i cu
cel al Sibiului, Klaus Iohannis, în biroul
lui Ciuhandu. Ulterior, ei au mers în sala
Consiliului Local Timi;oara unde a fost
intonat imnul na\ional, fiind prezent ;i
liderul PN|CD Radu Sârbu. La semnarea
"Parteneriatul pentru Timi;oara" au
participat lideri ai PNL ;i PSD.

Acord PN|CD - PSD 
pentru reconciliere na\ională

Principalele obiective ale
Parteneriatului pentru Timi;oara

sunt<descentralizarea economică ;i
financiară> depolitizarea administra\iei
publice. La Timi;oara, a fost semnat ;i
Acordul dintre PN|CD ;i PSD pentru
reconciliere na\ională, un acord "pentru
ie;irea României din criză". Potrivit
documentului, PN|CD salută pozi\ia lui
Geoană de reorientare doctrinară a PSD,
care conduce PSD-ul către o social-
democra\ie de tip occidental, compatibilă
cu doctrina cre;tin-democrată a PN|CD.
În acord se afirmă că  reconcilierea se
bazeză pe adevăr ;i morală cre;tină, că
vinovă\ia nomenclaturii comuniste ;i a
celor din aparatul represiv trebuie
recunoscută ;i condamnată public ;i că
pentru reconcilerea na\ională, este
necesară o exprimare a căin\ei din partea
celor care au gre;it ;i a iertării din partea
celor care au suferit.

Ciuhandu< Revolu\ia s-a
împotmolit

Primarul Timi;oarei, Gheorghe

Ciuhandu, a declarat mar\i, cu ocazia
semnării unui Pact între PN|CD-Aripa
Sârbu, PSD ;i PNL, că "revolu\ia s-a
împotmolit" ;i că trebuie să fie repornită
pentru ca România să-;i îndeplineacă
traseul european. Ciuhandu a salutat
ini\iativa PNL ;i PSD de a semna un
acord politic ;i a spus că a \inut "în mod
deosebit" ca semnarea Pactului să aibă
loc la Timi;oara. Ciuhandu a vorbit ;i
despre "o sumedenie de manipulări",
"agresiuni verbale" care ar
fi promovate"de ni;te oameni care se
revendică de dreapta", care  "vor să
readucă comunismul în Timi;oara". 

Liderul uneia dintre aripile PN|CD,
Radu Sârbu, a salutat Acordul pentru
reconciliere na\ională semnat mar\i de
forma\iunea sa ;i PSD, la Timi;oara, "un
acord istoric" prin care PSD î;i exprimă
"regretul" pentru comunism ;i mineriade,
iar \ărăni;tii aprobă depă;irea
"adversită\ii politice". Radu Sârbu a mai
anun\at sus\inerea pentru Mircea Geoană
în turul II al alegerilor preziden\iale.

Confruntarea comunism-anti-
comunism nu a c[zut din senin. Micile
grupuri, f[r[ identitate, care s-au adunat
la Timi;oara, Bucure;ti, Suceava, Cluj ;i
Bra;ov, par s[ aib[ o leg[tur[ cu
simpozionul de la Bucure;ti care a adunat
fo;tii ;efi de state, prim mini;tri,
personalit[\i din fostul lag[r comunist.

F[r[ s[ fac[ o mare publicitate ̀ n jurul
evenimentului, Bucure;tiul a devenit
pentru o zi Capitala celor care au
contribuit la c[derea comunismului. Lista
oaspe\ilor  care au participat la conferin\a
interna\ională organizat[ cu ocazia a 20 de
ani de la căderea comunismului este
impresionant[.  Printre participan\i s-au
num[rat ambasadorul SUA la Bucure;ti,
Mark Gitenstein, membri ai Corpului
Diplomatic, fostul pre;edinte al României
Ion Iliescu, pre;edintele Senatului, Mircea
Geoană, fostul premier Petre Roman,
lideri marcan\i ai mi;cărilor revolu\ionare
care au dus la prăbu;irea regimurilor
totalitare din Europa Centrală ;i de Est,
între care Arnold Ruutel, pre;edintele
Estoniei (2001-2006), Petru Lucinschi,
pre;edintele Moldovei, pre;edintele Cehiei
Vaclav Havel, fostul pre;edinte al Bulgariei,
Peter Stoianov, pre;edintele Croa\iei
Stefan Mesici, prim-ministrul al Ungariei,
Victor Orban ;i pre;edintele Macedoniei.

Sunt nume de mare rezonan\[,
personalit[\i care ;i-au pus amprenta pe
ultimii zece ani ai secolului XX. Unii au
fost demnitari comuni;ti care au ̀ n\eles c[
sistemul nu mai rezist[ ;i trebuie reformat.

Al\ii au fost diziden\i, oamenii care ;i-au
riscat via\a pentru a crea o lume nou[. O
parte dintre ei au ap[rut `n v]ltoarea
evenimentelor, dup[ c[derea
comunismului. To\i au ceva ̀ n comun< au
f[cut Istorie. Lor le-a fost dat s[ fie martorii
pr[bu;irii unui sistem totalitar. Lumea la
care au visat nu a fost neap[rat una nou[,
ci una `n care democra\ia s[ dicteze
regulile. |[rile din Europa Central[ ;i de
Est au avut fiecare `n parte regimuri
comuniste mai dure sau mai tolerante.  ~n
Cehia ;i Polonia  a existat o mi;care de
diziden\[ lung[. Ungaria a avut un regim
mai tolerant. Rom]nia a avut de departe
cea mai dur[ dictatur[. 

Trecerea spre democra\ie a fost diferit[
de la \ar[ la \ar[. Rom]nia a fost serios
`nt]rziat[ de ezit[rile lui Ion Iliescu. Am
r[mas ̀ n urma plutonului ani de zile. Abia
dup[ schimbarea din 1996 Rom]nia a
recuperat din handicap. 

Dar s[-i vezi pe cei doi fo;ti adversari
Ion Iliescu ;i Emil Constantinescu la
aceea;i mas[ nu este un lucru neglijabil.
Dup[ 20 de ani s[ fi sosit vremea concilierii
na\ionale? Posibil. Dac[ la simpozionul
despre comunism ar fi participat ;i
pre;edintele B[sescu s-ar fi putut trage o
asemenea concluzie. Din p[cate Traian
B[sescu a luat-o `n alt[ direc\ie.

S[ fie o simpl[ coinciden\[ organizarea
unui asemenea eveniment? Prin prezen\a
sa Mircea Geoan[ pare s[ fi fost admis `n
clubul select al celor care au f[cut Istoria
la pragul dintre secolele 20 ;i 21.

Vineri

Miercuri

So\ia pre;edintelui Traian Băsescu a
transmis miercuri o scrisoare publică în
care sus\ine că depune mărturie că so\ul
său nu a fost niciodată agresiv cu propriii
copii ;i nici cu vreun alt copil, catalogând
filmule\ul din 2004 ca fiind "neadevărat,
trucat", demontând acuza\iile aduse
pre;edintelui, dup[ ce acesta a b[gat-o `n
mizeria electoral[. 

Maria Băsescu scrie că a decis să rupă
tăcerea pentru că "ceea ce presa ;i oamenii
care sunt în spatele ei fac astăzi" i se pare
de neacceptat. Maria Băsescu se referă la
două chestiuni< afirma\iile lui Mircea
Dinescu, potrivit cărora so\ul său,
pre;edintele Traian Băsescu, ar fi lovit-o
;i la filmul de la Ploie;ti, din 2004, în care

Băsescu apare că ar lovi un copil.
So\ia pre;edintelui sus\ine că depune

mărturie că aceste afirma\ii sunt
neadevărate, îi cere lui Mircea Dinescu să
î;i prezinte scuze în fa\a fiicelor sale,
iar  liderului PSD, Mircea Geoană, `i
transmite un mesaj< "Depun mărturie că
so\ul meu nu a fost niciodată agresiv cu
fiicele noastre, ;i nici cu vreun alt copil.
Dar, dincolo de a-i \ine parte lui Traian
Băsescu, găsesc inacceptabil, ca mamă, să
introduci copilul din film în mizeria
alegerilor ;i să îi distrugi via\a. Pentru acest
lucru, domnule Geoană, oricâte scuze v-
a\i cere, nicio mamă nu vă va putea ierta”,
scrie prima doamn[, preciz]nd c[ nu este
u;or s[ fi so\ie de pre;edinte.

S]mb[t[

Aproape 61.000 de angaja\i ai
Ministerului Administra\iei ;i Internelor
sunt angrena\i în misiuni pe timpul
turului II al alegerilor pentru pre;edintele
României, informează un comunicat al
ministerului. Potrivit comunicatului,
32.434 poli\i;ti, 12.128 jandarmi, 3.872
poli\i;ti de frontieră, 6.360 lucrători ai
Inspectoratului General pentru Situa\ii
de Urgen\ă, 601 de la alte structuri ;i 1.383
de elevi ;i studen\i de la unită\ile de
învă\ământ ale MAI vor fi angrena\i în
dispozitivul de siguran\ă ;i ordine publică
hotărât de conducerea ministerului.. 

~n aceste activită\i sunt implica\i ;i
4.209 de poli\i;ti comunitari. Misiunile
angaja\ilor MAI constau în paza sec\iilor

de votare - 33.979 de lucrători, asigurarea
ordinii publice  - 18.057, iar din rezerva
de ordine publică fac parte 4.547 de cadre.
La men\inerea ordinii publice participă,
pentru sprijin, ;i 3.940 de elevi de la
institu\iile de învă\ământ ale MAI, 1.090
de la Academia de Poli\ie "Al. I. Cuza",
2.400 de la ;coala de agen\i de Poli\ie
Câmpina, 450 de la ;coala de agen\i de
Poli\ie Cluj.

În ziua alegerilor, Poli\ia va organiza
împreună cu Autoritatea Rutieră
Română, 842 filtre în vederea prevenirii
turismului electoral. MAI le recomandă
tuturor cetă\enilor să anun\e la numărul
unic de urgen\ă 112 orice faptă care
încalcă reglementările electorale.

Dup[ 20 de ani

Traian B[sescu ;i-a b[gat nevasta 
`n mizeria electoral[

61.000 de angaja\i ai MAI, mobiliza\i
pentru turul II al alegerilor preziden\iale

Pre;edintele Pro Democra\ia, Cristian
Pârvulescu, a declarat vineri că Mircea
Geoană ;i Traian Băsescu au cheltuit, în
campania electorală, aproximativ 700.000
de euro pentru afi;ajul outdoor, conform
unei evaluări a asocia\iei, care a vizat 13
ora;e din \ară ;i cele ;ase sectoare ale
Capitalei. Conform lui Pârvulescu,
monitorizarea outdoor a fost făcută pe 13
localită\i plus Bucure;ti, care reprezintă
aproximativ 20% din popula\ia României.
"Estimarea dă o dimensiune a cheltuielilor
partidelor politice. Numai pe outdoor cei
doi candida\i au cheltuit aproximativ
700.000 de euro fiecare", a afirmat el.

P]rvulescu a precizat că suma
plafonată de lege în total pentru campania
electorală este de 3,5 mil de euro,
precizând că, la nivelul întregii \ări, numai
publicitatea outdoor ajunge "la
dimensiunea întregii sume permisă de
lege". Conform analizei, în campanie au

fost monitorizate 12.012 panouri, afi;e ;i
bannere, cu un cost total estimat de 1,7
milioane euro. Analiza precizează că, la
nivelul întregii campanii electorale,
Băsescu a avut cea mai mare vizibilitate
(40,55%), urmat de Geoană (39,72),
Antonescu (14,39%) ;i Oprescu (5,34%).

"Costurile de outdoor sunt mai mici
decât în celelalte campanii. Există două
explica\ii posibile< criza economică (...) ;i
faptul că to\i candida\ii s-au orientat ;i pe
altfel de campanie. Cea televizată a fost
determinantă în inten\ia de vot din acest
an", a mai spus Pârvulescu. Pentru
monitorizare au fost luate în calcul
închirierea panourilor de afi;aj stradal,
plus costurile de produc\ie. 

Ora;ele monitorizate au fost< Brăila,
Bra;ov, Caracal, Cluj Napoca, Craiova,
Constan\a, Foc;ani, Ia;i, Oradea,
Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Târgu Neam\ ;i
cele ;ase sectoare ale Capitalei.

Preziden\iabilii au cheltuit, în 14 ora;e,
circa 700.000 euro pe afi;aj electoral

Klaus Iohannis a intrat `n echipa geoan[-Antonescu

geoan[, Antonescu ;i Iohannis au semnat cu Ciuhandu
"Parteneriatul pentru Timi;oara"
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Iris Morar, o domni;ar[ de 17
ani pe care am prezentat-o
cititorilor no;tri în urm[ cu dou[
s[pt[mâni avea s[-mi dezv[luie la
vremea respectiv[ felul în care
p[rin\ii ei au ales s[-i dea numele
unei flori. Interesant[ op\iune
pentru vremurile pe care le tr[im,
mai ales acum când se dau nume
copiilor dintre cele care se reg[sesc
cu greu sau chiar deloc în
dic\ionarul onomastic. Prea pu\ini
au r[mas cei care î;i boteaz[ fiii cu
numele unui sfânt sau al unei flori. 

:i totu;i Iris este mândr[ de numele
pe care îl poart[. Î;i începe povestea
spunându-mi despre tradi\ia din familia
ei. A;a afl[m c[ a primit numele unei flori
dup[ un obicei p[strat pe linie matern[
f[r[ s[ ;tie c[ în spatele acestei alegeri atât
de speciale, p[strat[ vreme de genera\ii se
ascunde o frumoas[ poveste. Se opre;te
câteva clipe ;i reia firul micilor dest[inuiri
ca în final s[ ajungem s[ vorbim despre
bunicul ei dinspre mam[, Ivan Fedco, cel
care obi;nuia s[ spun[ ori de câte ori avea
ocazia< „Cine-i ca mine s[ am numai flori
în preajma mea”. 

Un nume de referin\[ pentru
istoria literaturii ucrainiene

Iris l-a cunoscut doar din pozele
p[strate cu grij[ de cei ai casei, dar ;i din
;irul lung al amintirilor istorisite de
bunica ;i mama ei. C[ bunicul, a; cum îi
poveste;te bunica Viorica, era de o
sensibilitate rar[, un romantic incurabil,
blând ;i deopotriv[ atent cu orice f[ptur[
pl[smuit[ de Dumnezeu, un scriitor
aparte ;i un familist des[vâr;it. 

Ivan Fedco r[mâne în memoria
tuturor celor care l-au cunoscut un nume
de referin\[ pentru istoria literaturii
ucrainiene, un scriitor ;i un dasc[l
apreciat, unul dintre cei mai importan\i
scriitori de limb[ ucrainean[ din
România.

Pe 13 septembrie s-au împlinit 30 de
ani de când scriitorul Ivan Fedco a trecut
la cele ve;nice. De 30 de ani chipul s[u
blând vegheaz[ din înaltul cerurilor la
Florile lui dragi pe care le-a iubit nespus.
Despre Ivan Fedco vom a;erne câteva
rânduri ca un pios omagiu acum la
împlinirea a trei decenii de când a p[r[sit
aceast[ lume.

Date biografice

S-a n[scut la 15 aprilie 1938 în
comuna Rona de Sus, jude\ul Maramure;
într-o familie de dasc[li. Mai are un frate
mai mic, care la rându-i a fost profesor de
limb[rus[ în localitatea natal[. Înc[ de
tân[r r[mâne orfan de tat[.

Studiile gimnaziale le urmeaz[ la
Sighet. Este absolvent al Facult[\ii de
Filologie – sec\ia limba ;i literatura
ucrainean[ din cadrul Universit[\ii din
Bucure;i. În anul 1960 se c[s[tore;te cu
d-na Viorica, originar[ din Satu Mare
împreun[ cu care are dou[ fete< Violeta ;i
Narcisa. Imediat dup[ finalizarea studiilor
superioare, tân[rul dasc[l ajunge s[ fie
numit ca director la ;oala general[
Bârsana - Maramure;. În acest loc va
desf[;ura o activitate didactic[ sus\inut[
vreme de patru ani (1962-1966) dup[ care
se mut[ cu familia la Satu Mare. În 1962
i se na;te prima feti\[ c[reia îi pune
numele Violeta, iar în 1966 cea de-a doua,
Narcisa.

Ivan Fedco în amintirea
familiei

"Eu m-am n[scut în Rona de Sus ;i am
copil[rit acolo” ne poveste;te Violeta
Morar, fiica cea mare a scriitorului, mama
lui Iris. Nu-i este deloc u;or s[ vorbeasc[
despre tat[l ei. Lacrimile i se opresc în
col\ul ochilor, iar cu un oat abia st[pânit,
interlocutoarea noastr[ ne descrie
crâmpeie din via\a celui care i-a îndrumat
pa;ii. Violeta Morar afirm[ c[ localitatea
natal[ avea s[ devin[ pentru ea leag[nul
copil[riei. Un petic de Rai, cum îi mai
place s[ spun[.

"Chiar dac[ eram stabili\i la Satu
Mare, toate vacan\ele mi le petreceam
acolo pentru c[ era o zon[ geografic[
minunat[ ;i amplasarea satului este unic[.
Acolo nu a fost colectivizare, regiunea ;i-
a p[strat nealterate valorile, identitatea,
tr[irea într-un astfel de loc era una curat[.
Casa p[rinteasc[ a tat[lui meu era a;ezat[
într-o zon[ înconjurat[ de dealuri, cu un
pârâu care curgea la marginea gr[dinii.
Aveam mul\i pomi roditori. Bunica ;i
unchiul meu, fratele lui tata erau foarte
gospodari. :i unchiul meu a fost dasc[l,
în Rona de Sus unde era profesor de limb[
rus[. Ei se ocupau de gospod[rie, care
pentru noi copiii era ca o gur[ de Rai.
Acolo, la Rona reu;eam de fiecare dat[ s[
`mi încarc bateriile în fiecare vacan\[ ;i de
fiecare dat[ m[ desprindeam foarte greu
de acel loc.

Tata era un om deosebit în sensul c[
era o persoan[ foarte bun[, blând[, un
spirit de artist, u;or naiv, cu o încredere
deosebit[ în oameni. Era iubit de elevi, de
colegi. Dup[ terminarea facult[\ii a fost
director de Centru la Bârsana, jude\ul
Maramure;. Acolo s-a n[scut de altfel sora
mea, în 1966 ;i dup[ aceea în 1967 am
venit înspre Satu Mare deoarece mama
era s[tm[reanc[ la origini. 

Era un b[rbat frumos, cu ochi alba;tri
p[trunz[tori, cu sprîncene stufoase… o
prezen\[ foarte pl[cut[ iar cu noi familia
a fost o persoan[ deosebit[. Era un
ocrotitor în adev[ratul sens. Mama a fost
ocrotit[ de el, noi la fel, era un iubitor de
familie, un spirit pa;ic. Foarte modest.
Avea cîteva pasiuni ale lui. Îi pl[cea în
mod deosebit s[ joace ;ah, s[ fac[ rebus
;i s[ cânte la mandolin[. Cânta
fenomenal. Cred c[ este ;i o caracteristic[
a na\onalit[\ilor slave. Era o fire
romantic[. De altfel a;a am crescut ;i noi,
în spirit romantic. S[rb[torile al[turi de
tata sunt de neuitat. S[rb[toarea
Cr[ciunului reunea întreaga familie. 

De obicei ne f[cea cadouri, c[r\i.

Avem biblioteci întregi de c[r\i ;i toate
cadorisite de tata. La noi în cas[ se colinda
atât în limba român[ cât ;i în ucrainean[
iar el de fiecare dat[ ne acompania la
mandolin[. "Cerul ;i p[mântul" ;i alte
colinde le cântam în ambele limbi. Era
feeric.”

Activitatea didactic[ 

Ivan Fedco s-a titularizat la liceul
“Doamna Stanca” din Satu Mare dup[
care a predat la :coala Profesional[ pe
vremea aceia cunoscut[ sub numele de
;coala de meserii, iar apoi la Liceul
Mecanic nr. 3. În ultima parte a vie\ii a
lucrat ca metodist la Casa Corpului
Didactic din Satu Mare. A predat limba
român[, iar crea\iile literare le scria în
limba ucrainean[ fiind primul scriitor
important de limb[ ucrainean[ din
România. A scris proz[ ;i poezie, al fiind
de altfel promotorul scriitorilor de proz[

în limba ucrainean[. De altfel la toate
liceele de limb[ ucrainean[ Ivan Fedco
figura în manualele de limba ;i literatura
ucrainean[ iar dup[ scrierile lui au înv[\at
;i înva\[ ;i acum genera\ii de elevi. Fire
neobosit[ î;i dedica majoritatea timpului
activit[\ii didactice ;i familiei. La ;coal[
preda orele în limba român[. Seara târziu
dup[ ce to\i cei ai casei se culcau, începea
s[ scrie. Nop\i la rând petrecea în fa\a
ma;inii de scris. Scria mult ;i numai la
ma;ina de scris, direct în limba
ucrainean[. Î;i procurase cu greu o
ma;in[ de scris, de pe undeva din \ar[
deoarece un pachet cei îi fusese trimis din
Canada, cu o ma;in[ de scris, nu a mai
ajuns niciodat[ la el.

Avea ;i câteva pasiuni printre care
;ahul, rebusul, dar mai ales c[r\ile. Era
un prieten foarte bun cu prozatorii
s[tm[reni< regreta\ii Tudor Dane;, Ioan
Bledea ;i cu cei în via\[, Ilie S[ceanu,
medicul Ioan Bolo;, George Vulturescu.

"Se delecta citind c[r\i, în special poezie.
Îi pl[cea foarte mult Eminescu. Era în
stare s[ dialogheze pe marginea acestui
mare poet ore în ;ir, f[r[ sfâr;it. I-a pl[cut
;i Blaga ;i mul\i al\i scriitori valoro;i ai
literaturii române” î;i aminte;te Violeta
Morar. Ca tat[, scriitorul nu a încercat s[
impun[ familiei vorbirea limbii
ucrainene. "Multe persoane care m[
cunosc ;i ;tiu de tata, m-au întrebat dac[
am înv[\at limba ucrainean[. Eu am
înv[\at limba, îns[ trebuie s[ precizez c[
tata nu vorbea acas[ cu noi decât în limba
român[. Nu vorbea pentru c[ probabil
nu vroia s[ ne suprasolicite sau s[ ne
impun[ cunoa;terea acestei limbi. Poate
c[ aici a gre;it pu\in” este de p[rere fiica
cea mare a autorului.

Pl[cu\e comemorative 
pe Casa Corpului Didactic

Revenind la activitatea scriitoriceasc[
nop\ile lungi dedicate operei sale literare
aveau s[-l epuizeze din punct de vedere
fizic. Oboseala cronic[ se pare c[ a
contribuit la degradarea st[rii lui de
s[n[tate. Lucra la cea de-a treia carte pe
care a reu;it s[ o finalizeze aceasta fiindu-
i editat[ postum în anul 1980.  I s-a f[cut
r[u în timp ce se afla la serviciu, de unde
a fost dus de urgen\[ la spital. În pofida
eforturilor depuse de medici, organismul
lui nu a reu;it s[ înfrâng[ boala. Se stinge
din via\[ la 13 septembrie 1979, la vârsta
de 41 de ani, în urma unui accident
vascular cerebral. Era anul în care feti\a
lui cea mare împlinea vîrsta majoratului,
iar cea mic[, Narcisa, era în clasa a VIII-
a.   În semn de pre\uire, pe Casa Corpului
Didactic din Satu Mare au fost amplasate
dou[ pl[cu\e comemorative unde numele
scriitorului Ivan Fedco ;i contribu\ia pe
care a avut-o pe plan literar sunt scrise în
limba român[ ;i ucrainean[. Numele
scriitorului se reg[se;te ;i pe una din
pl[cu\ele comemorative de pe aleea
scriitorilor din Pia\a Corneliu Coposu din
Centru Nou.

Considerat deschiz[tor 
de drumuri `n Ucraina

Operele literare ale lui Ivan Fedco
sunt cunoscute în \ar[ dar ;i peste grani\e,
`n Ucraina, scriitorul fiind considerat un
deschiz[tor de drumuri prin rela\iile de
colaborare stabilite între cele dou[ \[ri, în
special prin institu\iile de cultur[
s[tm[rene. A participat la via\a cultural[
;i literar[ din Satu Mare colaborând la
ziarele ;i antologiile locale. Debutul literar
;i-l face în revista lunar[< Novâi Vik. Are
colabor[ri la volumele colective< Serpeni
(August) -1964, Na;Vesni (Prim[verile
noastre) – 1972, Obriel (Orizonturi) –
vol. I – 1979, vol II. – 1981.

Public[ volumele< Po novomu sleahu
(Pe drumul mare) – 1966> Noveli (Nuvele)
– 1977 ;i Obârnavi polit (Zbor întrerupt)
– publicat postum, în 1980.

Este prezent în volumul antologic
"Subiect pentru o nuvel[ a prozatorilor
ucrainieni din România, cu nuvelele
Poveste scurt[ ;i Inim[ de copil, în
traducerea lui Eugen Mihaiciuc.

"Via\a lui a fost parc[ o boare reflexiv[
de rou[. El s-a dedicat vie\ii sale cu cugetul
într-o frem[tând[ tensiune, mereu în
explorarea necunoscutului, în apropierea
;i în\elegerea acestuia. Inima sa onest[ n-
a fost niciodat[ în;elat[ de vreo fraz[
incorect[ el ;i-a tr[it expresia inimii curat,
corect, poetic ca orice scriitor adev[at”

Fie ca amintirea lui s[ d[inuie ve;nic,
iar operele sale s[ r[mân[ ;i de acum
încolo repere valoroase pentru mai tinerii
scriitori. 

Mihaela Ghi\[

Ivan Fedco - scriitor de limb[
ucrainean[ pe meleaguri s[tm[rene
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Anul acesta a fost unul
aniversar pentru învă\ământul
sătmărean. Dacă, recent, ani-
versările celor 150 de ani de
catedră românească ;i 90 de ani
de liceu românesc la Satu Mare
au fost marcate cum se cuvine,
opinăm că merită aten\ie ;i
amintite ;i alte câteva cifre
aniversare. 

Astfel, acum 150 de ani se nă;teau în
jude\ul nostru doi dascăli care aveau să
facă istorie pe aceste meleaguri<
Gheorghe Anderco (născut la Hrip, cu
activitate la Aciu ;i Ardusat) ;i Gheorghe
:imonca (născut la Bab\a, cu mari
realizări la Asuaju de Sus). Acum 100 de
ani se nă;teau pe valea Some;ului al\i
doi dascăli celebri< Ludovic Seucan ;i
Mihai Bălaj. Aveau să devină colegi la
;coala Normală din Oradea. Odată
intra\i la catedră, se vor întrece de
nenumărate ori cu corurile pe care cu
atâta dragoste le-au înfiin\at ;i cu atâta
pricepere le-au dirijat. Lui Ludovic
Seucan i-am dedicat un material în
săptămânalul nostru din 9 august. Este
acum rândul lui Mihai Bălaj să fie evocat,
cu atât mai mult cu cât comunitatea din
Odoreu, comună unde vestitul dascăl a
lăsat frumoase urme, a hotărât să
omagieze împlinirea a 100 de ani de la
na;terea cărturarului.

Plaiurile ro;iorene

Mihai Bălaj s-a născut în 14
noiembrie 1909 la Ro;iori, în familia lui
Vasile ;i Ana (născută Bodea), fiind
mezinul unei familii cu zece copii, din
care opt au ajuns la vârsta maturită\ii, el
fiind singurul intelectual. :coala primară
a urmat-o la Seini, unde tatăl său se
refugiase la sfâr;itul primului război
mondial, angajându-se slugă la domnii
din Seini. În anul 1916-1917 l-a avut
învă\ător pe Paul Chereche; (Benea,
după schimbarea numelui) care era
învă\ător pe atunci la ;coala confesională
română de pe str. Băii, ulterior acesta
ajungând revizor ;colar la Satu Mare.
Din clasa III-a Mihai Bălaj s-a înscris la
;coala de stat, unde învă\ământul se făcea
exclusiv în limba maghiară. 

Gimnaziul îl urmează la Oradea, tot
acolo absolvind ;i :coala Normală, astfel
că în iunie 1930 a ob\inut diploma de
învă\ător. Este aici locul să precizăm că
a ajuns la Oradea prin mijlocirea unei
alte personalită\i originare de pe valea
sătmăreană a Some;ului, preotul-
profesor Corneliu Sabo, un sprijinitor al
elevilor sătmăreni. Nu întâmplător
Mihai Bălaj l-a avut coleg de an pe
congenerul său Ludovic Seucan, născut
în Valea Vinului. 

În octombrie 1930 Mihai Bălaj
începe efectuarea stagiului militar, fiind
încorporat în batalionul "Vânători de
munte” din Sighetu Marma\iei, vreme
de un an. Prima numire în învă\ământ
o are la ;coala din Baia Sprie. În aprilie
1932 este numit învă\ător suplinitor la
Vama, pentru ca în anul ;colar 1932/1933
să ocupe acela;i post la Gher\a Mare.

Un an plin de împliniri 
la Odoreu

Rodnică activitate a avut după aceea
la Odoreu, unde a func\ionat în anul
;colar 1933/1934. Izbute;te înfiin\area
unui cor mixt, învă\ând cântările Sfintei
Liturghii. A cântat cu acest cor în
catedrala din Satu Mare ;i la concursul
de coruri din cadrul "Lunii Sătmarului”,
fiind premiat. Tot la Odoreu a pus bazele
unui cămin cultural ;i a bibliotecii
comunale. Aceste izbânzi nu au fost

uitate nici astăzi, după cum vom vedea
ceva mai departe.

Reu;e;te să formeze ;i la Iegheri;te,
unde a func\ionat în anul ;colar
1934/1935, un cor, cu care scriitorul de
mai târziu Ioan Gro;an va concerta în
1938 la Ardusat.

În 1935 ob\ine la Oradea
definitivatul, în aceea;i vară participând
la cursurile de vară ale Universită\ii
populare de la Vălenii de Munte.

La umbra cetă\ii Seiniului

Datorită mediei mari ob\inute la
definitivat este repartizat ca titular la
Seini, acolo unde a dorit atât de mult să
lucreze. :i aici a organizat ;i înfiin\at un
cor \ărănesc, un cor al intelectualilor ;i
o bibliotecă comunală.

În februarie 1937 este trimis în
Sfântu Gheorghe la un curs de ini\iere în
cadrul ;colii de străjeri. În anul ;colar i
se încredin\ează conducerea Cohortei
de străjeri din Seini. Politic Mihai Bălaj
sus\inea P.N.|.-ul, dar "Marele Străjer”
se căznea totu;i să atragă simpatia
tineretului intelectual.

În vara anului 1939 participă la
cursurile de perfec\ionare de la Oradea,
conduse de către St. Bârsănescu,
audiindu-i printre al\ii pe George
Călinescu, Liviu Rusu, :erban
Cioculescu, D.D. Ro;ca.

Dictatul de la Viena l-a adus pentru
o perioadă la Pecica, în zona Aradului.
A fost apoi mobilizat, faptele viteje;ti
aducându-i decorarea cu ordinul
"Coroana României” cu spade ;i panglica
de Virtutea Militară. Experien\a de
război s-a materializat ;i prin \inerea
unui jurnal, tipărit în 1999 la Baia Mare
prin  grija istoricilor Vasile Căpîlnean ;i
Viorel Rusu.

După demobilizare i se încredin\ează
func\ia de director al ;colii din Seini ;i
postul de  subinspector ;colar pe plasă.
În toamna anului 1945 a înfiin\at la Seini

primul gimnaziu unic din jude\ul Satu
Mare, a redeschis ;coala de ucenici ;i a
început activitatea culturală ;i de
alfabetizare în cadrul "Astrei”.

Traversând obsedantul
deceniu

Nu a fost scutit de greută\i Mihai
Bălaj de-a lungul vie\ii, dimpotrivă.
Obsedantul deceniu ;i-a făcut sim\ită
prezen\a ;i pe plaiurile nordice. În 1951
Mihai Bălaj este dat afară din învă\ământ.
După mari insisten\e peste un an este
primit la ;coala din Ilba. Între 1953-1958
revine la Seini, în acest ultim an fiind
iară;i scos din învă\ământ, ca
"necorespunzător”. Astfel, în perioada
1958-1962 a lucrat la fabrica de drojdie
din Seini, de\inând func\ia de ;ef al
serviciului de aprovizionare. Reprimit
în învă\ământ, i s-au anulat toate gradele
didactice, fiind nevoit la 53 de ani să o ia
de la început, la 55 de ani ob\inând
definitivatul iar la 57 de ani gradul II
didactic.

A fost distins cu ordinul "Meritul
cultural”, activitatea neobosită fiindu-i
totu;i apreciată. Este interesantă însă
concluzia sa, referitor la tracasările de
care a avut parte de-a lungul vie\ii,
consemnată într-o autobiografie< "am
suportat totul cu resemnare fiind totu;i
într-o situa\ie mai bună, ca de exemplu
Lucre\iu Pătră;canu care ;i-a pierdut
via\a”.

Celebrii coresponden\i

A între\inut coresponden\ă cu
personalită\i ale vremii< generalul
Georgescu Pion, Ioni\ă Andron, Nae
Antonescu, Ioan Ardeleanu-Senior, Gh.
Isac, Mircea Bradu. Am avut bucurie de
a citi câteva scrisori primite de la Ioan
Ardeleanu-Senior. Sunt pilde de
conlucrare ;i firească în\elegere între doi
dărui\i cercetători ai istoriei locurilor,

stare de fapt care de pu\ine ori se mai
repetă astăzi.

De o deosebită importan\ă este
activitatea publicistică a lui Mihai Bălaj.
În pofida potrivniciei vremurilor, a reu;it
să strecoare în paginile publica\iilor la
care a colaborat, numeroase medalioane
ale unor personalită\i despre care prea
pu\ini s-au încumetat să scrie atunci.
Exemplele unor "oameni din Sătmar”
precum Dimitrie Sfura, Vasile
Vartolomei, Iacob Brându;an, Iustin
Popfiu sau binefăcătorul său Corneliu
Sabo sunt lămuritoare.

Cercetătorii de azi ;i mâine ai istoriei
Sătmarului se pot bucura de roadele
muncii lui Mihai Bălaj, la Direc\ia
Jude\eană Maramure; a Arhivelor
Na\ionale fiind constituit un
impresionant ;i bine organizat fond de
documente, articole, scrisori care au
apar\inut cărturarului.

Inimi mari de-nvă\ători

Mihai Bălaj a avut parte de o
frumoasă căsnicie cu dăscăli\a Zina Pa;ca
(1913-2005). A durat în deplină armonie
căsătoria până la prea grabnica trecere în
ve;nicie a cărturarului, în 1976. Pe piatra
de mormânt din cimitirul de pe strada
Eroilor din Seini (amplasat la ie;irea
dinspre Satu Mare din oră;el) sunt
încrustate, aidoma unui testament,
cuvinte care ne vorbesc parcă de dincolo
de pragul ve;niciei despre cei doi so\i<

"Ieri pe cer viu străluciră
Doi luceferi călători
Răspândind lumină multă
Se stinseră până-n zori.
Cei ce a\i primit lumina
Răspândită pune\i flori
Pe mormântul care-ascunde
Inimi mari de-nvă\ători”

Recunoa;terea posterită\ii

În 1936, alături de un grup de tineri
intelectuali din Ro;iori< Ionel Sabo, Ion
Bretan, Petre Coza, Vasile Toma,
Gheorghe Iva ;i Felician Soran, Mihai
Bălaj vede împlinit un vis al sătenilor<
`năl\area unui frumos monument în
onoarea eroilor ro;ioreni căzu\i pe
câmpul de luptă în prima conflagra\ie
mondială. Inaugurarea s-a făcut în
prezen\a prefectului Octavian Ardelean
;i a ministrului Valer Pop.

Grija lui pentru memoria
înainta;ilor, ilustrată de ridicarea de
monumente ori de recuperarea
memoriei unor personalită\i în paginile
unor ziare sau reviste, i-a fost răsplătită
de posteritate, după schimbarea
vremurilor. La aniversarea a 90 de ani de
la na;tere, adică în 1999, oficialită\ile
Seiniului au organizat o frumoasă
festivitate, cu un reu;it simpozion în
memoria sa.

În anul 2003, la editura băimăreană
Enesis a văzut lumina tiparului lucrarea
autorilor Gheorghe ;i Tomel Pop, Cartea
cetă\ii Zynir. Monografia ora;ului Seini,
în care frumoase pagini îl a;ează la locul
cuvenit pe Mihai Bălaj în istoria
oră;elului Seini. De anul trecut, o placă
memorială amplasată în centrul
Seiniului aminte;te trecătorilor că Mihai
Bălaj "a consemnat istoria locală a
secolului trecut ;i face parte din ea,
pătruns fiind de voca\ia sa pe pământ
seinean, atât de drag lui”.

Iată că momentul aniversării
centenarului na;terii cărturarului nu va
trece neobservat în jude\ul său de
origine. Astfel,  la Odoreu, pe
frontispiciul actualei grădini\e de copii
(fosta ;coală generală) a fost montat[ o
placă memorială, întru ve;nica amintire
a înfăptuirilor culturale în Odoreu ale
dascălului Mihai Bălaj.

Viorel Câmpean

Dasc[lul Mihai B[laj a `ntemeiat
trei coruri `n urm[ cu 60 de ani

Epistola adresată de Ludwig van
Beethoven avocatului său, în care îl
numea mo;tenitor al averii pe nepotul
său Karl a fost vândută pentru suma de
500.000 de dolari, informează casa de
licita\ii J.F. Stargadt, cu sediul la Berlin.
Un colec\ionar privat german a vândut
scrisoarea datată în 1823.

Misiva, evaluată la 180.000 de dolari,
a fost vândută în cele din urmă pentru
500.000 de dolari, un pre\ record pentru
o scrisoare a lui Beethoven.

În cadrul aceleia;i licita\ii, un institut
german a oferit spre vânzare un fragment
dintr-o misivă scrisă în latină de Martin
Luther în 1517, vândută cu 75.000 de
dolari, iar un colec\ionar elve\ian a
vândut o scrisoare a lui Franz Kaa către
Max Brod, cu 125.000 de dolari.

Benito Mussolini î;i asuma
paternitatea curentului antisemit ;i se
arăta chiar deranjat de faptul că teza
purită\ii rasei i-a fost atribuită lui Hitler,
sunt câteva dintre dezvăluirile pe care
ultima sa amantă, Claretta Petacci, le face
în volumul de memorii, apărut recent în
Italia. Problema antisemitismului lui
Benito Mussolini reapare din timp în timp
în Italia, însă volumul "Mussolini secret",
apărut săptămâna aceasta în Italia, pune
capăt controverselor. Memoriile Clarei
Petacci, ultima amantă a Ducelui, care a
fost împu;cată alături de acesta pe 28
aprilie 1945, prezintă un Mussolini
obsedat de evrei. 

"Sunt rasist din 1921. Nu ;tiu cum se
pot gândi că îl imit pe Hitler, când el nu 
Jurnalele ultimei concubine a dictatorului
italian, Claretta Petacci, în care acesta î;i
declară întâietatea în abordarea ideilor
antisemite ;i de puritate a rasei, au fost
publicate pe 16 noiembrie sub titlul "
Mussolini secret" de Editura Rizzoli.

Scrisoarea-testament a
lui Beethoven, vândut[
pentru 500.000 dolari

Tezele antisemite 
ale lui Mussolini erau

atribuite lui Hitler

Cauzele mor\ii lui Jane Austen rămân
un subiect încă fascinant ;i controversat
pentru mul\i doctori, dar ;i pentru
scriitori, chiar ;i după aproape 200 de ani
de la moartea scriitoarei britanice. O nouă
analiză a simptomelor care au cauzat
moartea lui Jane Austen, publicată în
Marea Britanie, sugerează că autoarea
romanului "Mândrie ;i prejudecată" ar fi
decedat prematur din cauza tuberculozei
pe care ar fi contractat-o de la vite.
Examinarea atentă a coresponden\ei
autoarei, dar ;i a amintirilor familiei sale,
dovedesc că Austen nu a suferit de
sindromul Addison sau insuficien\ă
adrenală corticală, cauzată de atrofierea
progresivă a cortexului glandelor adrenale.

Unul dintre cei mai recen\i biografi ai
lui Austen sugera, în 1997, că potrivit
simptomelor prezentate, cel mai probabil
suferea de cancer al sistemului limfatic.  

În timp ce căr\ile sale sunt încă bine
vândute, dar ;i ecranizate, via\a privată a
lui Jane Austen încă îi intrigă pe cititorii
moderni, în timp ce medici ;i biografi de
renume continuă să aibă dispute privind
adevăratele cauze ale mor\ii scriitoarei.
"Jane Austen a murit la vârsta de 41 de
ani, lăsând ultimul său roman, «Sanditon»,
neterminat. Scrierile sale din perioada
maturită\ii - "Ra\iune ;i sim\ire", "Mândrie
;i prejudecată", "Mansfield Park" ;i
"Emma" - au fost publicate cu semnătura
"By a Lady", începând cu 1811. Ultimele
două romane, "Persuasiune" ;i "Mânăstirea
Northanger", au apărut postum ;i sunt
primele care au indicat-o ca ;i autor.

Cauzele mor\ii lui Jane
Austen, r[m]n înc[

neelucidate

PERSONALIT~}I



La nivelul ̀ ntregii \[ri au fost organizate 21.706 sec\ii de votare, dintre care 18.053 de sec\ii permanente ;i 3.359
de sec\ii speciale, constituite, de regul[, ̀ n g[ri, autog[ri, aerog[ri ;i ̀ n campusurile universitare. La acestea se adaug[
294 de sec\ii `n str[in[tate.
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ALEGERI

Aspecte tehnice ale alegerilor 
preziden\iale din 6 decembrie 2009

Soarta Rom]niei pentru ur-
m[torii cinci ani se decide
duminic[. Duminic[, rom]nii ̀ ;i
aleg pre;edintele. Un pre;edinte
care, de altfel, nu va avea o misi-
une u;oar[. Cel care va deveni
;eful statului, va trebui s[ rezolve
o sumedenie de probleme cu care
se confrunt[ \ara noastr[ `n
momentul de fa\[, dintre care
amintim doar criza financiar[,
criza politic[ ;i cea moral[.

~n urma turului I al alegerilor
preziden\iale, care a avut loc `n 22
noiembrie, s-au clasat pentru "marea
final[" - turul doi, care are loc `n 6
decembrie, Mircea Geoan[ ;i Traian
B[sescu. Rom]nii pot s[ `;i exprime
dreptul constitu\ional de a vota ̀ ncep]nd
cu ora 7, c]nd se deschid sec\iile de
votare. Pe u;a sec\iei de votare se vor
afi;a orele `ntre care se desf[;oar[
procesul de votare. La ora 21 pre;edintele
biroului electoral al sec\iei de votare
declar[ votarea `ncheiat[ ;i dispune
`nchiderea sec\iei. Persoanele care la ora
21.00 se afl[ `n sala unde se voteaz[ vor
putea s[ `;i exercite dreptul de vot.

La nivelul `ntregii \[ri au fost
organizate 21.706 sec\ii de votare, dintre
care 18.053 de sec\ii permanente ;i 3.359
de sec\ii speciale, constituite, de regul[,
`n g[ri, autog[ri, aerog[ri ;i `n
campusurile universitare. La acestea se
adaug[ 294 de sec\ii `n str[in[tate. ~n
jude\ul nostru sunt 462 de sec\ii de
votare< 398 permanente ;i 64 speciale.
~n fiecare localitate exist[ o singur[ sec\ie
special[. ~n localit[\ile mai mari acestea
au fost ̀ nfiin\ate ̀ n g[ri, iar ̀ n localit[\ile
mai mici, `n ;coli.

Lista sec\iilor speciale din
jude\

Sec\iile speciale din jude\ se afl[ `n
urm[toarele loca\ii< *Gara CFR Satu
Mare> *Gara CFR Carei> *Grup ;colar
Ardud> Gr[dini\a Livada Nou[> *:coala
general[ nr. 1 Negre;ti Oa;> *:coala
general[ nr. 1 T[;nad> *C[min cultural
Ac];> *:coala general[ Ciuperceni>
:coala de arte ;i meserii Andrid> *C[min
cultural Apa> :coala general[ Batarci>
*:coala de arte ;i meserii B]rs[u de Sus>
*:coala general[ Beltiug> *:coala
general[ Berveni> *:coala general[ Bixad>
*Gr[dini\a de copii Bogdand> *:coala
O;vareu - Botiz> *:coala de arte ;i meserii

C[line;ti Oa;> *Gr[dini\a C[m[rzana>
*:coala general[ C[min> *C[min cultural
C[pleni> *:coala general[ C[ua;> *C[min
cultural Cehal> *:coala general[ Certeze>
*C[min cultural Ciume;ti> *:coala
general[ Craidorol\> *:coala de arte ;i
meserii Cruci;or> *:coala general[
Culciu Mare> *:coala general[ Doba>
*:coala general[ Dorol\> *C[min cultural
Foieni> *Sala de ;edin\e Gher\a Mic[>
*:coala de arte ;i meserii Halmeu>
*:coala general[ Hodod> *:coala
general[ Homorodu de Mijloc> *:coala
general[ Lazuri> *:coala general[
Medie;u Aurit> *:coala general[ Micula>
*C[min cultural Moinu Mic> *:coala
general[ Ora;u Nou> *C[min cultural
P[ule;ti> *:coala general[ Petre;ti>
*:coala general[ Pir> *:coala general[
Pi;colt> *:coala general[ Borle;ti (Pomi)>
*C[min cultural Porumbe;ti> *Gr[dini\a
nr. 1 Sanisl[u> *:coala general[ Sant[u>
*:coala general[ S[c[;eni> *:coala
general[ Socond> *:coala de arte ;i
meserii Supuru de Jos> *:coala de arte ;i
meserii Tarna Mare> *:coala general[
Terebe;ti> *:coala general[ Tiream>
*:coala de arte ;i meserii T]r;ol\> *:coala
de arte ;i meserii Tur\> *:coala de arte ;i
meserii Turulung> *C[min cultural
Urziceni> *:coala general[ Valea Vinului>
*Gr[dini\a Vama> *:coala general[ Veti;>
*:coala general[ Viile Satu Mare.

Camere video `n sec\iile
speciale

~n sec\iile speciale, votul este
supravegheat video. Camerele video sunt
instalate `n a;a fel `nc]t cet[\enii care `;i
exercit[ dreptul constitu\ional de a vota
s[ poat[ fi surprin;i ;i identifica\i `n
momentul `n care introduc buletinul `n
urn[. Aceast[ m[sur[ a fost luat[ pentru
ca, `n eventualitatea semnal[rii unor
fraude electorale, `nregistr[rile video s[
poat[ fi folosite ca prob[ `n instan\[.

Au drept de vot ̀ n Rom]nia cet[\enii
rom]ni care au `mplinit v]rsta
majoratului, ;i anume 18 ani, p]n[ `n
ziua alegerilor inclusiv. Vot[m la sec\ia
unde suntem aronda\i, potrivit adresei
`nscrise `n cartea sau `n buleitnul de
identitate. Cei care se afl[ ̀ n alt[ comun[
sau ora; dec]t cea de domiciliu, pot vota
doar la sec\iile speciale. Nu mai exist[
liste suplimentare ̀ n sec\iile permanente.
C]\i rom]ni sunt a;tepta\i la vot? Potrivit
statisticilor oficiale, au drept de vot `n
\ara noastr[ 18.317.920 de persoane cu
cet[\enie rom]n[. ~n jude\ul Satu Mare
sunt `nscrise pe listele electorale
permanente 317.464 de persoane.

Nu au drept de vot debilii sau
aliena\ii mintal, pu;i sub interdic\ie ;i
nici persoanele condamnate, prin
hot[r]re judec[toreasc[ definitiv[, la
pierderea drepturilor electorale.

Cine c];tig[?

Potrivit Legii, sistemul electoral
folosit pentru alegerea Pre;edintelui

Rom]niei este sistemul electoral
majoritar, iar modul de scrutin este cel
uninominal. C];tig[ fotoliul de la
Cotroceni acel candidat care, `n primul
tur de scrutin a `ntrunit majoritatea de
voturi ale aleg[torilor `nscri;i pe listele
electorale. Dar cum dup[ primul tur de
scrutin din 22 noiembrie niciunul dintre
candida\i nu a `ntrunit aceast[
majoritate, au intrat `n turul doi Mircea
Geoan[ ;i Traian B[sescu. A;adar, este
declarat ales candidatul care a ob\inut cel
mai mare num[r de voturi valabil
exprimate.

Votul ilegal `nseamn[
`nchisoare!

Cet[\enii vor putea sesiza posibilele
fraude electorale prin intermediul
sistemului de urgen\[ 112. Apelurile
privind sesizarea unor posibile fraude
electorale f[cute prin intermediul 112
vor fi preluate de personal specializat,
astfel ̀ nc]t s[ nu fie perturbate solicit[rile
privind unele situa\ii de urgen\[. De
asemenea, ̀ ncerc[rile de turism electoral
vor fi prevenite prin controale la
frontier[ ;i `n zonele de risc de c[tre
Poli\ie ;i Autoritatea Rutier[.

Legisla\ia `n vigoare prevede o serie
de contraven\ii care se pedepsesc cu
amenzi cuprinse ̀ ntre 1.000 lei ;i 10.000
lei ;i de infrac\iuni pentru care pedeapsa
este de la 3 luni la 7 ani.

Iat[ c]teva din faptele
pedepsite cu `nchisoarea<

*`mpiedicarea prin orice mijloace a
dreptului de a alege> 
*oferirea de bani, bunuri sau orice alte
foloase `n scopul determin[rii
aleg[torului s[ voteze sau s[ nu voteze
un anumit candidat (fac excep\ie
bunurile de tipul< chibrituri, brichete,
calendare, pungile sau altele, cu
`nsemnele unui partid)> *utilizarea unui
act de identitate fals sau expirat> 
*introducerea `n urn[ a mai multor
buletine de vot.

A;adar, nu v[ l[sa\i am[gi\i s[ vota\i
de mai multe ori, deoarece risca\i o
pedeaps[ cu `nchisoarea de la 6 luni la 3
ani. Cu aceea;i pedeaps[ se sanc\ioneaz[
;i `mpiedicarea unei persoane de a-;i
exercita dreptul la vot sau utilizarea unui
act de identitate fals. Cu ̀ nchisoare p]n[
la 7 ani risc[ s[ se aleag[ cei care atac[
prin orice mijloace sec\iile de votare.
Oferirea sau darea de bani, bunuri ori
alte foloase `n scopul determin[rii
aleg[torului s[ voteze ori s[ nu voteze un
anumit candidat se pedepse;te cu
`nchisoare de la 6 luni la 5 ani ;i
interzicerea exercit[rii unor drepturi. :i
cei care transport[ aleg[tori de la o sec\ie
de votare la alta risc[ s[ ajung[ dup[
gratii.

Motive pentru care se poate
`nchide sec\ia de votare

Pre;edintele sec\iei de votare poate
dispune `nchiderea sec\iei, doar din
motive bine `ntemeiate, cum ar fi<
scandal, pan[ de curent, dispari\ia unei
;tampile de vot din incinta sec\iei etc.
~ns[, durata total[ a suspend[rilor
procesului de votare nu poate dep[;i o
or[. Suspendarea este anun\at[ prin
afi;are la u;a sediului sec\iei de votare,
imediat ce s-a produs evenimentul
declan;ator. ~n timpul suspend[rii,
urnele de votare, ;tampilele, buletinele de
votare ;i celelalte documente ;i materiale
ale biroului electoral al sec\iei vor
r[m]ne sub paz[ permanent[. ~n timpul
suspend[rii nu poate p[r[si sala de
votare mai mult de jum[tate din
num[rul membrilor biroului electoral al
sec\iei de votare `n acela;i timp.
Candida\ii ;i observatorii care asist[ la
votare nu pot fi obliga\i s[ p[r[seasc[
sala de votare `n acela;i timp.

Laura Micovschi

~n jude\ul Satu Mare sunt `nscrise pe listele electorale permanente 317.464 de persoane

Aproximativ 200.000 de
studen\i din cei 700.000 care
înva\ă la programe acreditate din
toată \ara locuiesc în căminele de
stat, cu un deficit de locuri estimat
la 40.000-50.000, cei mai mul\i
dintre ei urmând să voteze,
duminică, la sec\iile speciale,
potrivit uniunilor studen\e;ti.
Astfel c[ 250.000 de studen\i de la
facultă\ile de stat sunt a;tepta\i
s[ voteze în sec\ii speciale.

Potrivit Ministerului Educa\iei,
circa 200.000 de studen\i sunt caza\i în
căminele de stat sau primesc subven\ii
de cazare, numărul exact al studen\ilor

care înva\ă în alte localită\i decât cele
de unde provin nefiind cunoscut.
Numărul acestora este însă mult mai
mare dacă se \ine cont de un deficit de
locuri în cămine estimat la circa
40.000-50.000 de locuri, de studen\ii
care nu beneficiază de loc în cămin ;i
de cei care înva\ă la facultă\ile
particulare.

Cei mai mul\i studen\i sunt în
Bucure;ti,  ministerul având
înregistra\i aproximativ 120.000 în
universită\ile de stat, iar uniunile
studen\e;ti estimând un total de
300.000 de studen\i la stat ;i la
universită\ile private, dintre care mai
mult de jumătate sunt din provincie.

Cei mai mul\i dintre ei vor vota la
una dintre cele 34 de sec\ii de votare

din Capitală. De altfel, cele mai multe
sec\ii de votare speciale – 15 – vor
exista în sectorul 6, majoritatea
organizându-se în cadrul căminelor
studen\e;ti.  Acestea au fost amplasate
în căminele din Grozăve;ti (două
sec\ii), Regie (nouă sec\ii) una în
Căminul A din complexul Leu ;i una
în Căminul A3. Tot în sectorul 6 se
vor mai organiza sec\ii de votare
speciale în incinta Academiei
Na\ionale de Educa\ie Fizică ;i Sport
;i   la Spitalul Clinic de Obstetrică ;i
Ginecologie "Panait Sârbu”.

Potrivit uniunilor de studen\i, la
scrutinul precedent au putut vota
numai câteva mii de studen\i. "Am
în\eles că într-o zi, la o sec\ie specială
au votat circa 600-800 de persoane,

dintre care, după monitorizarea pe
care am făcut-o noi, ceva mai mult de
jumătate erau studen\i, mă refer în
special la centrele organizate în
complexele studen\e;ti. Motiv pentru
care de data aceasta vom organiza o
mi;care de monitorizare mai
complexă, pentru a ne asigura că totul
se va desfă;ura după procedurile cele
mai corecte", a precizat Andrei Botez,
Liderul Uniunii Studen\ilor din
România (USR).

5% dintre aleg[tori au votat
pe liste speciale `n turul `nt]i

Conform Biroului Electoral
Central (BEC), numărul celor care au

votat în altă parte decât în sec\iile la
care erau aronda\i fiind de 479196,
reprezentând 5% din electoratul
prezent la urne. Adic[, unul din
douăzeci de votan\i ;i-au exprimat
op\iunea prin listele speciale.

Jude\ele cu cel mai mare număr de
votan\i care au dat câte o declara\ie pe
propria răspundere înainte de a
introduce buletinul de vot în urnă sunt<
Ilfov (21.800), Olt (21.400) ;i Dolj
(20.800), la polul opus aflându-se
Covasna ;i Harghita, unde doar 3700,
respectiv 3800 de alegători au trecut
pragul sec\iilor speciale. Este de
men\ionat c[ la unele sec\ii speciale s-
a stat la r]nd  ;i ore `n ;ir, iar mul\i
dintre cei care au dorit s[-;i exprime
votul nu au reu;it s[ ajung[ la urne. 

250.000 de studen\i de la facult[\ile de stat vor vota în sec\ii speciale



~n secolul X, |arul Vladimir al Rusiei, c[l[torind la Constantinopole, a auzit de pove;tile extraordinare ale
Sf]ntului Nicolae. Faptele sale bune, iubirea cu care ;i-a ajutat acesta semenii, l-au f[cut pe \arul rus s[ ̀ l numeasc[
patron spiritual al Rusiei.TRADI}II
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Mo; Nicolae este cunoscut de
copila;i ca fiind acel Mo; cu barb[
alb[, identic cu Mo; Cr[ciun, care
vine mult mai repede `n vizit[ la
copiii cumin\i ;i le aduce o
mul\ime de daruri, mai ales
dulciuri ;i fructe.

~n seara de 5 decembrie, an de an,
copiii `l a;teapt[ pe Mo; Nicolae s[ le
aduc[ daruri. Micu\ii se preg[tesc mult
pentru aceast[ sear[ mare, `;i cur[\[
cizmuli\ele ;i ghetu\ele din timp, le pun
`n holul casei ;i a;teapt[ cumin\i `n
camer[ s[ fie umplute. Mo; Nicolae nu
uit[ de regul[ s[ lase `n cizme ;i c]te o
nuia, pe l]ng[ daruri, semn c[ micu\ul
trebuie s[ fie mult mai ascult[tor la anul
care vine. Nuielu;a nu `i sup[r[ pe
copila;i. Cine este oare acest Mo;
Nicolae? De unde a venit el? 

Nicolae, originar din Turcia

Legenda lui Mo; Nicolae este una
dintre cele mai populare. Totu;i, trebuie
s[ ;ti\i, c[ Mo;ul nu doar d[ startul
s[rb[torilor de iarn[, ci chiar a existat
odat[. ~n lumea cre;tin[, acest Mo; este
cunoscut drept Sf]ntul Nicolae. C]ndva,
`n urm[ cu mult timp, `ntr-o familie de
cre;tini boga\i din sudul Turciei de
ast[zi, s-a n[scut cel care acum e
cunoscut drept Sf]ntul Nicolae. ~n urma
unei epidemii, p[rin\ii lui Nicolae s-au
stins din via\[. R[mas orfan, Nicolae ;i-
a dedicat `ntreaga via\[ ajutor[rii
oamenilor s[raci, celor bolnavi ori
suferinzi. Toat[ averea r[mas[ de la
p[rin\ii s[i a oferit-o semenilor lui,
pentru a-i ajuta. Nicolae era atunci
cunoscut de toat[ lumea ca fiind un
pansament al sufletelor r[nite ;i aflate la
nevoie, un protector al copiilor.

Nicolae a murit 
`n 6 decembrie 343

Pe vremea Imperiului Otoman
cre;tinii erau persecuta\i. Din cauza
credin\ei sale, pe care nu o putea da
deoparte orice s-ar fi ̀ nt]mplat, Nicolae
a ajuns s[ fie ̀ ntemni\at. ~n 6 decembrie
anul 343, Nicolae a murit. Ziua trecerii
sale `n nefiin\[ s-a transformat atunci
`n ziua Sf]ntului Nicolae. ~n acea zi se
s[rb[toresc at]t faptele sale de sf]nt, c]t
;i pove;tile care au dus la na;terea
legendei Mo;ului Nicolae. 

Povestea s[rmanului cu trei
fiice

Pove;tile sunt foarte multe. O foarte
frumoas[ poveste care aduce lacrimi pe
obrajii cititorului este cea referitoare la
omul s[rac cu trei fiice. ~n vremurile de
demult, pentru ca o fat[ s[ fie luat[ `n
c[s[torie trebuia s[ aib[ o zestre mare,
d[ruit[ ̀ n ziua nun\ii de tat[l s[u. Cu c]t
zestrea era mai mare, cu at]t ;ansele
tinerei s[ `;i g[seasc[ un so\ bun
cre;teau. Un lucru trist, mai ales c[ fiicele
bietului nevoia;, f[r[ de zestre, au avut
un destin crunt, ajung]nd s[ fie v]ndute
ca sclave. S-a `nt]mplat `ns[ un lucru
ciudat. ~n casa sa, la un moment dat, a
g[sit trei pungi cu galbeni, ceea ce era o
avere mare, zestre numai bun[ ca fetele
s[ i se m[rite cu un om cumsecade. Ceea
ce este mai interesant `n aceast[
povestioar[ e faptul c[ s[cule\ii cu
galbeni au ap[rut tocmai `n ;osetele ;i
cizmele l[sate ̀ n fa\a sobei ̀ n care ardea
domol un foc menit s[ `nc[lzeasc[
locuin\a s[rmanului. Cel care a l[sat
s[cule\ii a fost poate chiar Nicolae, ajuns
la vremea aceea cardinal. Se spune chiar
c[ Sf]ntul Nicolae s-a urcat pe acoperi;ul

casei s[racului ;i a dat drumul s[cule\ilor
prin hornul casei. Cel mai probabil,
s[cule\ii plini de aur au c[zut ̀ n ;osetele
puse la uscat la gura sobei. De atunci a
luat na;tere obiceiul de a ag[\a ;osetele
de ;emineu.

Patronul marinarilor 
;i al c[l[torilor

O alt[ poveste relateaz[ c[ dup[ o
c[l[torie f[cut[ de Nicolae `n |ara
Sf]nt[, unde ;i-a dorit at]t de mult s[
mearg[ pe urmele lui Isus, acesta s-a
`ntors acas[ pe mare. ~n drumul s[u spre
cas[, o furtun[ groaznic[ s-a ab[tut
asupra lui, iar corabia era gata s[ se rup[.
~n acele momente grele, Nicolae nu a
`ncetat s[ se roage la Dumnezeu ;i, drept
r[splat[, furtuna s-a oprit. Lini;tea s-a
a;ternut pe mare, iar marinarii au r[mas
surprin;i de calmul ce aveau s[-l
cunoasc[ dup[ clipele `ngrozitoare
petrecute `n furtun[. Din acel moment,
Sf]ntul Nicolae avea s[ fie numit
patronul marinarilor ;i al c[l[torilor. 

Sf]ntul Nicolae 
a fost cardinal de Myra

Sf]ntul Nicolae este patronul
spiritual `n Olanda, Rusia, Grecia ;i `n
multe ora;e din Fran\a, Germania, Italia,
Austria sau Belgia. El este prietenul ;i
protectorul tuturor oamenilor afla\i la
necaz ;i al copiilor mici ;i ;colarilor.
Legendele ;i istoria Sf]ntului Nicolae se
`ntrep[trund, `ns[ se ;tie cu exactitate
faptul c[ a tr[it `n secolul al IV-lea, a

fost cardinal de Myra ;i a fost onorat ca
sf]nt `ncep]nd cu secolul al VI-lea.
Devenit cunoscut pentru credin\a,
dragostea ;i zelul pentru semeni, mai
ales pentru copii, numele Sf]ntului
Nicolae este legat de multe ori de
miracole. De-a lungul secolelor,
pove;tile ;i legendele despre via\a ;i
binefacerile Sf]ntului Nicolae au
continuat s[ apar[. Sf]ntul Nicolae a
avut un caracter extraordinar, fiind
`ndr[git de toat[ lumea care l-a cunoscut
sau care a avut ocazia s[ aud[ de faptele
sale bune. 

R[m[;i\ele Sf]ntului Nicolae
sunt la Bari, `n Italia

~n secolul X, |arul Vladimir al
Rusiei, c[l[torind la Constantinopole, a
auzit de pove;tile extraordinare ale
Sf]ntului Nicolae. Faptele sale bune,
iubirea cu care ;i-a ajutat acesta semenii,
l-au f[cut pe \arul rus s[ `l numeasc[
patron spiritual al Rusiei. R[m[;i\ele
Sf]ntului se g[sesc ;i ̀ n zilele noastre ̀ n
Italia, la Bari. Pentru credincio;ii afla\i
`n pelerinaj c[tre |ara Sf]nt[, s-a
construit o m[n[stire. Acolo, oamenii
veni\i s[ se ̀ nchine moa;telor patronului
oamenilor nec[ji\i, au din c]nd `n c]nd
ocazia s[ simt[ un miros dulceag,
emanat chiar de moa;tele Sf]ntului
Nicolae. 

Pentru celebrarea Sf]ntului,
`n lume s-au ridicat mii de
biserici

De-a lungul secolelor, Sf]ntul
Nicolae a devenit unul dintre cei mai
populari sfin\i. ~n amintirea ;i celebrarea
sa au fost construite mii de biserici `n
`ntreaga lume. Numai `n Anglia se
g[sesc c]teva sute de l[ca;uri religioase
care `i poart[ numele. Chipul Sf]ntului
Nicolae a fost pictat mai mult dec]t al
oric[rui alt sf]nt, cu excep\ia Fecioarei
Maria. ~n 6 decembrie, credincio;ii din
`ntreaga lume aniverseaz[ moartea
Sf]ntului Nicolae. Fiind o s[rb[toare
apropiat[ de Cr[ciun, ̀ n multe \[ri Mo;
Nicolae s-a contopit cu Mo; Cr[ciun.
~n \ara noastr[, la fel ca `n Olanda,
Germania sau Elve\ia, cele dou[
s[rb[tori continu[ s[ fie marcate separat.
Potrivit tradi\iei, `n noaptea de 5 spre 6
decembrie copiii primeau daruri dulci,
adic[ bomboane, pr[jituri, mere sau
nuci. 

Spre deosebire de Mo;
Cr[ciun, Mo; Nicolae nu se
arat[ niciodat[

Obiceiurile legate de primirea
cadourilor de la Mo; Nicolae sunt multe.
~n unele p[r\i ale Europei copiii `;i pun
ghetu\ele la u;[ `n ajun de Sf]ntul
Nicolae, iar a doua zi diminea\[ le g[sesc
pline cu fructe uscate, portocale ;i bom-
boane. ~n Olanda, copila;ii `;i primeau
darurile de la protector `n sabo\i de
lemn. Dup[ reforma protestant[ din
secolul al XVI-lea, multe \[ri europene
au renun\at s[ mai s[rb[toreasc[ `n 6
decembrie aniversarea mor\ii Sf]ntului
Nicolae. Cei care au p[strat `ntru totul
tradi\ia catolic[ `l a;teapt[ ;i acum pe
Sinter Klaas - Saint Nicholas `n 6
decembrie. Foarte mul\i catolici,
ortodoc;i ;i chiar ;i protestan\i `l
s[rb[toresc pe Sf]ntul Nicolae ̀ n a ;asea
zi a lunii decembrie. Deosebirea dintre
Mo; Nicolae ;i Mo; Cr[ciun este aceea
c[ primul nu se arat[ niciodat[ copiilor,
l[s]ndu-le pe furi; acestora daruri. 

Ioana Pop Vladimirescu

Mo; nicolae, protectorul copiilor 
;i al nevoia;ilor
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C]teva gr[dini\e din Satu
Mare au purtat straie de
s[rb[toare zilele trecute. La aceste
institu\ii de ̀ nv[\[m]nt, ̀ n cadru
festiv, av]nd loc lans[ri de
proiecte educa\ionale na\ionale. 

~n acela;i timp, la toate unit[\ile de
`nv[\[m]nt pre;colar prichindeii au avut
parte de o mare, mare surpriz[< sosirea
lui Mo; Nicolae!

“Pledoarie pentru natur[“ 
;i “S[n[tate pentru copiii
no;tri” la Gr[dini\a 33

La Gr[dini\a cu Program Prelungit
nr. 33 din Micro 17 situat[ pe strada
Some;ului joi, 3 decembrie 2009, ̀ n sala
festiv[ a avut loc lansarea proiectelor
educa\ionale "Pledoarie pentru natur["
;i "S[n[tate pentru copiii no;tri". 

Primul proiect are ca obiectiv
principal protejarea mediului
`nconjur[tor. ~n cadrul acestuia, vreme
de un an de zile, cei 200 de pre;colari care
frecventeaz[ Gr[dini\a nr. 33, al[turi de
educatoarele lor, vor `nv[\a cum pot
ocroti natura, cum pot lupta `mpotriva
polu[rii ;i, mai mult dec]t at]t, ̀ nva\[ s[
fie un exemplu chiar ;i pentru adul\i.
Prima ac\iune din cadrul proiectului a
avut loc chiar zilele trecute, c]nd copiii
`mpreun[ cu p[rin\ii au confec\ionat

acas[ ;i la gr[dini\[, din materiale
reciclabile, o mul\ime de juc[rii pe care
le-au expus apoi `ntr-un col\ de la
parterul institu\iei de `nv[\[m]nt.
Imagina\ia copiilor ;i a p[rin\ilor,
desigur, nu are limite. Din scobitori,
nuielu;e, h]rtie, pungi sau cutii, au ie;it
juc[rii superbe. Un br[du\ artificial este
`nc[rcat cu podoabe din materiale
refolosibile. Copiii ;i p[rin\ii lor au
amenajat un spa\iu de joac[ ̀ n miniatur[,
cu leag[ne, b[ncu\e, topogane ;i alei, o
c[su\[ pentru p[pu;i, o ferm[ ;i multe
alte juc[rii.  Cu ocazia lans[rii proiectelor
educa\ionale, grupele mari din gr[dini\[
au ie;it `n curte ;i au participat la un
cros, fiind lansat astfel ;i un proiect
menit s[ ̀ i fac[ pe pre;colari s[ iubeasc[
sportul ;i s[ fac[ exerci\ii fizice zi de zi.
~n acest timp, grupa preg[titoare le-a
oferit colegilor din grupele mici un dans.
Pre;colarii bobocei au f[cut gimnastic[
al[turi de educatoarele lor. Vineri, 4
decembrie 2009, Gr[dini\a cu Program
Prelungit nr. 33 a `mplinit 14 ani de
existen\[, prilej de bucurie pentru copii
;i cele 19 cadre didactice. Micu\ii au
primit daruri, au m]ncat c]te o feliu\[ de
tort ;i s-au distrat la ceasul aniversar. 

Personaje de poveste, 
mul\i prin\i ;i prin\ese 
pe scen[ la Voinicelul

Tot joi, la Gr[dini\a cu Program

Prelungit "Voinicelul" din Micro 16, `n
corpurile A ;i C ale institu\iei de
`nv[\[m]nt au avut loc lans[ri de
proiecte. ~n jurul pr]nzului, ̀ n sala festiv[
a corpului C a fost lansat Proiectul
educa\ional "S[ citim pentru mileniul
III", proiect av]nd ca obiectiv ̀ ncercarea
de a determina copiii s[ iubeasc[
literatura, s[ citeasc[ ;i s[ con;tientizeze
c[ fiecare carte ne ofer[ cuno;tin\e, ne
`nva\[ s[ g]ndim, s[ scriem ;i s[ ne
dezvolt[m limbajul. La eveniment au fost
invita\i Paula Horotan din partea
Bibliotecii Jude\ene Satu Mare, Ana
Vacarciuc, autoarea c[r\ii "Glasul
copiilor", Maria Man, `nv[\[toare la
:coala cu clasele I -VIII "Dariu Pop". 

Coordonatoarea proiectului
educa\ional, educatoarea Florica Sab[u
a vorbit ̀ n deschidere despre importan\a
;i beneficiile ac\iunii. Grupa preg[titoare
A, `ndrumat[ de educatoarele Daniela
Cucuiet ;i Rodica Donca, a prezentat
sceneta "~n `mp[r[\ia c[r\ilor", iar
pre;colarul Alex Darida a recitat poezia
"C[rticica minunat[". 

Din program nu a lipsit dansul,
grupa mare, `ndrumat[ de educatoarele
Dina Curelaru ;i Florentina Andreica
prezent]nd dansul tematic ":i c[r\ile
danseaz[". Tot cu dans, de data aceasta
intitulat "C[r\ile s[lt[re\e", au venit ;i
copiii grupei mijlocii, preg[ti\i de
educatoarele Cosmina Pop ;i Loredana
S[l[jean. Ema Deac ;i Denisa S[l[jean,
dou[ feti\e minunate, au recitat poezii

specifice evenimentului. ~n `ncheiere,
to\i pre;colarii au ie;it pe scen[ ;i au
`ncins un dans. Al[turi de ei au defilat
Alb[ ca Z[pada, Scufi\a Ro;ie, Motanul
~nc[l\at, Pinochio, Cenu;[reasa ;i mul\i
prin\i ;i prin\ese, copii ai grupei mari
preg[titoare `ndruma\i de educatoarea
Maria Sab[u. 

~n acela;i timp, `n corpul A al
Gr[dini\ei Voinicelul a fost lansat
Proiectul educa\ional "S[n[tate pentru
copii", un proiect av]nd ca scop sti-
mularea copiilor pre;colari spre activit[\i
sportive. De ani de zile, dup[ cum spunea
directoarea Gr[dini\ei Voinicelul,
Mariana Toth, pre;colarii care frec-
venteaz[ corpul C sunt `ndruma\i spre
o via\[ s[n[toas[ prin mi;care. 

Mo; Nicolae a `mp[r\it
daruri pre;colarilor

Vineri, 4 decembrie 2009, `n poarta
gr[dini\elor, nimeni altul dec]t Mo;
Nicolae `i a;tepta pe copii s[ vin[ la
gr[dini\[. La Gr[dini\a cu Program
Prelungit nr. 1 din Satu Mare, Mo;ul a
fost darnic `nc[ de la intrare, oferind
copila;ilor pache\ele cu dulciuri ;i fructe.
Acest personaj extraordinar vine la to\i
copiii cumin\i, a;a c[ nu putea lipsi nici
de la Cre;a social[ "Prichindel". Aici,
elevii clasei a X-a C de la Grupul :colar
"Constantin Br]ncu;i" au venit la cei mici
pentru a-l a;tepta `mpreun[ pe Mo;

Nicolae, care `n momentul `n care ;i-a
f[cut apari\ia a reu;it s[ ofere un fulg de
lumin[ ;i s[ aduc[ multe z]mbete pe
chipul micu\ilor. 

~mpreun[ cu cei mari, copiii de la
Cre;a "Prichindel" au recitat, au colindat
`n jurul bradului frumos `mpodobit ;i
preg[tit de Cr[ciun, iar `n final, au
s[rb[torit al[turi de cei ;ase colegi de
cre;[ care ̀ ;i aniverseaz[ ziua de na;tere
`n luna decembrie.

~ngera;ul ;i cartea de aur 
la Gr[dini\a nr. 7

La Gr[dini\a cu Program Prelungit
nr. 7, cei 118 copila;i au avut parte de o
mare surpriz[. La gr[di, a;ezat pe un
sc[unel, `i a;tepta s[ intre `n cl[dire un
`ngera; sclipitor nevoie mare. ~n fa\[,
`ngera;ul avea Cartea de aur, pe care o
deschidea fiec[rui copil, s[ vad[ dac[ a
fost sau nu cuminte tot anul. Se pare c[
bagheta magic[ a ar[tat c[ to\i copila;ii
au fost ascult[tori. 

~ngera;ul s-a plimbat apoi prin s[lile
de grup[, unde copiii i-au spus poezii, au
colindat, `n timp ce confec\ionau
podoabe pentru pomul de Cr[ciun.
Surpriza cea mai mare a fost dup[
amiaz[. C]nd s-au trezit, micu\ii au
r[mas pl[cut impresiona\i s[ g[seasc[ ̀ n
cizmuli\e ;i ghetu\e cadouri de la Mo;
Nicolae, dulciuri, banane ;i portocale. 

Ioana Pop Vladimirescu

Copiii `nva\[ din jocuri s[ iubeasc[
literatura, sportul ;i natura
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Satu Mare se poate m]ndri cu
multe talente deosebite at]t pe
plan cultural, c]t ;i educa\ional.
Exist[ `ns[ persoane care reu;ec
s[ le `mbine perfect pe toate. Un
exemplu foarte bun este o t]n[r[
domni;oar[, originar[ din
Bogdand. Ea este Nagy Katalin,
una din cele mai pl[cute voci ale
radioului s[tm[rean ;i totodat[
reprezentanta unui europarla-
mentar `n zona Satu Mare-S[laj-
Maramure;.

Kata (cum `i spun prietenii) s-a
n[scut la Bogdand, jude\ul Satu Mare.
Aici ;i-a petrecut o mare parte din
copil[rie al[turi de p[rin\i ;i cei trei
fra\i mai mari. La 15 ani s-a mutat la
internat, urm]nd cursurile Liceului de
Art[ "Aurel Popp" din Satu Mare.
Timp de doi ani a f[cut preg[tiri `n
domeniul muzical la Satu Mare ;i
c]teva luni la Cluj Napoca, pentru a da
admitere la Academia de Muzic[
"Gheorghe Dima", sec\ia canto din
Cluj Napoca. ~ns[, ̀ n ultimul moment
s-a r[zg]ndit. Peste noapte a visat c[
drumul ei trebuie s[ `nceap[ `n
domeniul mass-media, iar a doua zi s-
a `nscris la :coala Superioar[ de
Jurnalism AKG din Budapesta. Astfel,
a ajuns ̀ n capitala Ungariei, unde timp
de doi ani a studiat jurnalismul de la
cei mai mari jurnali;ti din \ar[.

Cum reu;e;te la v]rsta de 23 de ani
s[ se ocupe de mai multe lucruri
deodat[ ;i s[ fac[ fa\[ cu brio vie\ii
profesionale, ne poveste;te chiar ea ̀ n
cadrul unui interviu.

- Ai studiat `n Ungaria 
la o ;coal[ particular[, cum 
ai ajuns `napoi la Satu Mare?

- ~n timpul vacan\elor, c]nd
veneam acas[, obi;nuiam s[-mi fac
practica profesional[ la un post de
radio maghiar din localitate. La ultimul
stagiu, `nainte s[ m[ `ntorc la ;coal[,
cei de la radio mi-au propus ca dup[
absolvire s[ lucrez pentru ei. Le-am
spus c[ nu am de g]nd s[ m[ `ntorc la
Satu Mare. Din motive personale ̀ ns[,
`n mai 2007, am revenit acas[, ;i p]n[
la urm[ s-a adeverit ce-mi propuser[
ei. ~nc[ din primele zile am `nceput s[
lucrez ca reporter de teren.

- ~n prezent mai lucrezi 
ca reporter?

- Da, de doi ani ;i jum[tate sunt pe
acela;i post, dar nu regret. ~mi place
mult munca de teren, s[ merg la
conferin\e, la diferite evenimente ;i
desigur nici partea tehnic[ nu `mi
displace.

- Comparativ cu
`nv[\[m]ntul rom]nesc, 
cum ai descrie ceea ce ai f[cut
`n Ungaria?

- Consider c[ doar cei doi ani
petrecu\i la AKG au echivalat cu mul\i
ani de ;coal[ de la noi. Cursurile au fost
intensive, profesorii erau cu to\ii din
domeniu, de la posturi de televiziune
;i radiouri na\ionale ;i de la agen\ii de
;tiri. Tot ce ne-au ̀ nv[\at mi-au r[mas
`ntip[rite `n minte pe-o via\[. ~n plus,
Budapesta e un ora; foarte mare ;i
frumos, am r[mas cu multe amintiri

frumoase.

- Po\i s[ relatezi c]teva 
din amintirile pl[cute?

- Una din cele mai pl[cute activit[\i
`nafara ;colii a fost muzica. Am c]ntat
un an jumate ̀ n Blues Steel, o trup[ de
jazz & blues. Al[turi de aceast[
forma\ie am sim\it c[ tr[iesc din plin
pl[cerea muzicii. Din p[cate c]nd m-
am ̀ ntors la Satu Mare, m-am desp[r\it
de ei.

- Dup[ `ntoarcerea ta
acas[ ai mai f[cut muzic[?

- Da. Spre surprinderea mea, dup[
c]teva s[pt[m]ni petrecute la radio,
m-au c[utat b[ie\ii din trupa e
Underskies, o trup[ ce c]nta muzic[
reggae. Mi-au propus s[ c]nt cu ei, iar
eu am acceptat. Acum un an, am ie;it
`ns[ din trup[ deoarece din ianuarie mi
s-a oferit un post de redactor-;ef la un
portal de ;tiri, `n paralel cu munca de
la radio.

- Regre\i c[ ai dat
Budapesta pentru Satu Mare?

- M[ g]ndesc uneori cum ar fi fost
dac[ nu veneam acas[. Evident
primeam alte ;anse de la via\[, ̀ ns[ nu
regret ceea ce am tr[it venind `napoi.
Mi-a oferit multe experien\e, at]t `n
muzic[, radio, presa online, tv, c]t ;i
alte surprize deosebite.

- Care din job-urile pe care
le ai `n momentul de fa\[ te
mul\ume;te cel mai mult?

- Sincer, nu m-a; putea decide.
Radio ;i muzica sunt cele care mi-au
intrat primele `n inim[, `mi place s[
scriu ;i pentru on-line. ~ns[, din

august, al[turi de o alt[ coleg[ de
breasl[, realiz[m o emisiune tv `n
limba maghiar[ la un post local. Colac
peste pup[z[, din septembrie am
`nceput s[ lucrez ca reprezentant
media regional pentru un
europarlamentar. Cele dou[ posturi
noi `mi plac la fel de mult. Fiecare `;i
are atribu\iile, pl[cerile ;i desigur
propriul farmec.

- Spuneai c[ muzica `nc[
reprezint[ mult pentru tine.
Cum stai la acest capitol?

- ~ntr-adev[r, e una din esen\ele
vie\ii mele. Am c]ntat doi ani oper[ ;i
mi-a fost dor c]nd m-am l[sat, `ns[
a;a a fost mai bine. Dup[, c]ntam jazz
;i blues, apoi reggae, iar acum, mai ales

`n var[, am avut c]teva invita\ii la
petreceri private, banchete ;i
manifesta\ii culturale unde am c]ntat
at]t ̀ n trup[, c]t ;i solo muzic[ clasic[.
Mi-a p[rut bine c[ dup[ e
Underskies mi-a reintrat muzica `n
via\[, `mi era dor.

- Ce faci c]nd nu lucrezi 
;i nu c]n\i la evenimente?

- M[ odihnesc, citesc ;i m[
documentez despre Parlamentul
European. ~ncerc s[ m[ perfec\ionez,
s[ m[ educ continuu ;i s[ m[ pun la
punct cu engleza. ~n fiecare mar\i sunt
gazda serii de karaoke la un pub local,
iar ̀ n week-end mai ies cu fetele la dans
;i c]te-un cocktail. Uneori fac c]te-o
vizit[ ;i la Bogdand, la p[rin\ii mei, iar
alteori pur ;i simplu m[ odihnesc acas[
sau mai g[sesc alte preocup[ri. Un
hobby de moment este ;coala de ;oferi,
fiind ;i una din priorit[\ile mele p]n[
`n ianuarie, cel t]rziu februarie.

- Exist[ vreun lucru `n
via\[ pe care \i-l dore;ti mult,
vreun vis nerealizat?

- Nu pot s[ spun c[ ar fi un vis
ne`mplinit, mai degrab[ o dorin\[ `n
curs de realizare. Cum spuneam
adineaori, muzica este una din cele mai
importante vise pentru mine, iar acum
e pe calea cea bun[ s[ se `mplineasc[.
~n aceast[ var[ am fost invitat[ la Carei,
la un festival cultural la ;trand, iar `n
seara recitalului am cunoscut un
manager din Ungaria. Acesta m-a
abordat dup[ concert ;i mi-a propus
s[ ne `nt]lnim `n alte circumstan\e
pentru a povesti despre "viitorul meu
muzical". 

C]teva zile mai t]rziu ne-am
`nt]lnit la Satu Mare ;i mi-a f[cut o
propunere, de a ajuca un rol secundar
`ntr-un serial-musical din Ungaria.
Acesta ̀ mi spunea c[ are nevoie de un
personaj necunoscut p]n[ acum `n
domeniu, de o fa\[ nou[ ;i c[ e de
p[rere c[ a; fi potrivit[ rolului.
Film[rile vor `ncepe anul viitor. ~n
urm[toarele luni voi vedea exact cum
vom proceda, urm]nd s[ stabilim
detaliile.

- Ai ;i alte dorin\e pe
termen lung, `n afar[ de cele
deja `mplinite?

- Pot afirma cu certitudine c[ sunt
100% mul\umit[ de via\a mea. Tot ce
`mi doresc pe termen lung e s[ fiu
s[n[toas[, at]t eu c]t ;i familia mea ;i
cei dragi, deoarece celelalte lucruri vin
de la sine.

- Transmite-le un mesaj
cititorilor?

- ~n primul r]nd a; dori s[ transmit
un mesaj celor dragi mie, mai ales
p[rin\ilor, care mi-au fost mereu
al[turi ;i m-au sprijinit ;i s[ le
mul\umesc pentru tot ce mi-au oferit.
A; vrea de asemenea s[-i `ncurajez pe
cei nehot[r]\i ;i s[-i `ndemn s[
`ndr[zneasc[ s[ viseze. S[ nu uite
niciodat[< dac[ existe vise, trebuie s[
existe ;i ambi\ie pentru a le realiza ;i
putere de munc[. Dac[ numai
dorin\ele exist[, ;i nimic altceva, nu
vor reu;it niciodat[ s[ ajung[ unde `;i
doresc. V[ doresc s[n[tate, vise ;i
putere de munc[!

Gabriela Pu;ca;iu

nagy Kata< "Dac[ exist[ vise, trebuie s[
existe ;i ambi\ie pentru a le realiza"



Czumbil Iozsef< “Satul nostru avea c]ndva 49 de case ;i toate erau locuite de oameni harnici. Apoi la mijlocul anilor '60
ei au `nceput s[ se mute la Ciume;ti sau la Sanisl[u. Necazul nostru cel mare nu e lipsa curentului, ci atacurile mistre\ilor
din p[dure care distrug toat[ recolta. Ne p[zim recoltele luni de zile, st]nd nop\ile ̀ n colibe, aprinz]nd focul, f[c]nd g[l[gie
cu t[l[ngile. Sunt foarte mul\i mistre\i `n zon[ iar v]n[torii nu reu;esc s[ `i r[reasc[.” LOCALE
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Vii;oara, satul dintre dunele de
nisip vizitat mai mult de mistre\i 

Exist[ un s[tuc `n jude\, pe
nume Vii;oara, care `nc[ mai
apare pe harta jude\ului, de;i `n
a;ezare abia mai locuiesc c]teva
persoane. 

Vii;oara se afl[ `n raza comunei
Ciume;ti, la 7 km de centrul de
comun[, dar ;i mai aproape totu;i de
comuna Foieni, aflat[ la doar 4 km
distan\[.

A\i auzit vreodat[ de
Vii;oara? Dar de “Ponyvas”?

Cine nu cunoa;te a;ezarea, greu va
ajunge vreodat[ la Vii;oara, pentru
c[ niciun indicator rutier nu te ajut[
s[ afli ̀ ncotro s[ o iei. Apoi pe oamenii
din Ciume;ti sau Foieni, degeaba `i
`ntrebi unde e satul Vii;oara, pentru
c[ to\i vor ridica din umeri, spun]nd
c[ nu au auzit vreodat[ de acest sat.
Dac[ `ns[ `i `ntrebi pe localnici cum
s[ ajungi `n "Ponyvas",  to\i  cei
`ntreba\i ;tiu r[spunsul. 

Sub acest nume popular este
cunoscut[ mica a;ezare, aflat[ la
margine de jude\, la doar c]\iva pa;i
de grani\a cu Ungaria.

Printre dunele de nisip din
Foieni

Noi am mai fost la Vii;oara, dar
atunci am intrat `n sat dinspre
Ciume;ti. Acum am ales traseul de la
Foieni, mult mai aproape iar pentru
a nu ne r[t[ci totu;i, l-am rugat pe
primarul Heinrich Mihaly s[ ne
explice drumul< "Merge\i tot `nainte,
intra\i `n p[dure, o s[ vede\i c]teva
case pe partea st]ng[. Trece\i de ele
;i dup[ ce ie;i\i din p[dure ve\i vedea
primele case din Ponyvas".

Numai c[ la ie;irea din Foieni,
spre p[dure sunt mai multe drumuri
care ;erpuiesc `ntre dunele de nisip,
`n diferite direc\ii. Norocul nostru a
fost c[ `n acea pustietate am `nt]lnit
un c[ru\a; care ne-a explicat pe care
drum s[ o lu[m mai departe pentru a
ajunge la Ponyvas.

Casa so\ilor Rozsa

Casele de care ne-a vorbit
primarul din Foieni le-am g[sit apoi
u;or. Se afl[ chiar l]ng[ drum, iar una
dintre ele este locuit[ `n permanen\[
de doi b[tr]ni< 

"Pe so\ul meu `l cheam[ Rozsa
Francisc ;i el a mo;tenit aici terenul,
pe care se afl[ casa. Am locuit p]n[ ̀ n
urm[ cu 17 ani la Carei, dup[ care
ne-am mutat aici. E frumos `n acest
loc, numai c[ nu avem curent iar `n
cas[ facem lumin[ cu o lamp[ de
petrol. De sticla ei avem grij[ mare, ca
de ochii din cap, pentru c[ alta nu
g[sim nic[ieri. ~n restul caselor de aici
nu locuiesc oameni dec]t pe timpul
verii, dar ;i atunci doar `n week-end"
- ne-a povestit o femeie `n v]rst[,
mirat[ ;i ea de prezen\a unor str[ini
pe aceste meleaguri pustii.

Drumul frumos, de poveste

De la casa so\ilor Rozsa, drumul
spre Vii;oara continu[ prin p[dure. E
un decor frumos ;i parc[ am fi vrut
ca drumul s[ nu se mai termine.
Primele lucruri obser vate `n
apropierea satului au fost colibele de

l]ng[ tarlale, dar ;i zecile de sticle sau
buc[\i de metal ;i haine, legate cu
s]rm[ de copaci ;i de st]lpi, toate cu
un singur motiv< alungarea mistre\ilor
din p[dure care distrug `n fiecare an,
f[r[ mil[, recolta oamenilor.

Casa so\ilor Bogdan Laszlo este
prima care poate fi z[rit[ venind
dinspre Foieni. Pe b[tr]ni i-am
`nt]lnit ;i `n urm[ cu 3 ani, c]nd am
mai fost `n sat, dar atunci tanti
Bogdan era mai sprinten[ ;i nici bot[
nu i-a trebuit s[ umble prin curte. 

Acum ne-a `nt]mpiniat de pe
prispa casei, f[r[ s[-;i mai aduc[
aminte c[ am mai discutat vreodat[.
Baciu Bogdan treb[luia prin curte.  

~n vecin[tatea lor locuie;te
cumnata lui baciu Laczi - Bogdan
Erzsike. Are acum 84 de ani.

Ludovic Keizer, omul care
nu ;i-a uitat satul

La doi pa;i de casa ei se afl[ casa
de vacan\[ a lui Ludovic Keizer,
legenda vie a fotbalului s[tm[rean ;i
careian, actualmente viceprimar al
Careiului. El a pus la punct c[su\a
veche a bunicii sale iar `n lini;tea de
aici, departe de lume, `;i g[se;te
adesea un refugiu reconfortant. 
Casa ;i gospod[ria, f[r[ animale
totu;i, este ̀ ngrijit[ permanent de un
s[tean din Berea, pe nume Mitra;ca
Sorin. Acesta are 56 de ani ;i se ocup[
nu numai de casa lui Keizer dar `i
ajut[ ;i pe b[tr]nii satului. Merge
acas[ doar la sf]r;it de s[pt[m]n[, `n
rest tr[ie;te ̀ n acest loc de o frumuse\e
aparte, la marginea unui codru de
brazi.

"Domnul Keizer vine de obicei la
sf]r;it de s[pt[m]n[. E ̀ nso\it uneori
de prieteni de-ai lui, fo;ti fotbali;ti ;i
ei. Aici totul e pus la punct, casa,
beciul, re;edin\a de var[. Eu am grij[
nu numai de cas[, dar ;i de vie. Mi-a
dat mie toat[ recolta de struguri
pentru c[ el nu bea deloc. C]nd vine
aici se plimb[ prin aceste locuri
frumoase, apoi dup[ ce se `ntoarce la

Carei r[m]n din nou singur".

Czumbil Iozsef - “primarul”
din Ponyvas

Czumbil Iozsef are 53 de ani, e un
b[rbat puternic ;i el este "primarul"
din Vii;oara. Primarul e un fel de a
spune, dar adev[rul e c[ ;i primarul
din Ciume;ti, dar ;i cel din Foieni,
a;a i se adreseaz[< dom' primar.

Acesta mai are doi fii, care au
crescut ;i ei aici, `ns[ dup[ c[s[torie
au ales s[ locuiasc[ `n centrul de
comun[.

"Dac[ am fi avut curent ar fi fost
altceva, dar a;a ̀ n aceste condi\ii ei nu
vor s[ tr[iasc[. Eu am r[mas aici
pentru c[ m-am obi;nuit. Sunt n[scut
aici, am ̀ nv[\at la ;coala acestui s[tuc,
m-am legat suflete;te de aceast[

a;ezare, aici am toat[ gospod[ria, a;a
c[ eu nu mai plec nic[ieri. Avem
generator pentru curent, dar folosirea
lui cost[ mult. Mai folosim ;i bateria
pentru c[ e mai la `ndem]n[ ;i tot cu
ea ne `nc[rc[m ;i telefoanele mobile. 

Aici erau c]ndva 49 de case,
;coal[ ;i capel[

Satul nostru avea c]ndva 49 de
case ;i toate erau locuite de oameni
harnici. Apoi la mijlocul anilor '60 ei
au `nceput s[ plece unul c]te unul, s[
se mute la Ciume;ti sau la Sanisl[u.
S-au s[turat s[ stea `n `ntuneric.
Casele au fost demolate una c]te una,
s-a distrus apoi ;coala ;i odat[ cu ea
;i beciul frumos care era la subsol.
Acolo erau c]ndva ni;te butoaie mari
de sticl[, care s-au spart c]nd au

demolat ;coala. P[cat de ele. Am avut
;i capel[ aici c]ndva, dar azi nu mai
este. Necazul nostru cel mare nu e
totu;i lipsa curentului electric, ci
atacurile mistre\ilor din p[dure care
distrug toat[ recolta. Ne p[zim
recoltele luni de zile, st]nd nop\ile `n
colibe, aprinz]nd focul, f[c]nd g[l[gie
cu t[l[ngile. Sunt foarte mul\i mistre\i
`n zon[ iar v]n[torii nu reu;esc s[ `i
r[reasc[.

Uneori nu e totu;i pustiu aici. ~n
timpul verii mai vin oameni `n zon[
care `;i lucreaz[ p[m]ntul, apoi
toamna e sezonul t[ierilor de lemne
din p[dure. Vin t[ietorii de lemne ;i
cei care le transport[ de aici. Iarna
`ns[ e altceva ;i dac[ nu ar mai veni
domnul Keizer pe la noi, am fi uita\i
aici cu totul".

Strada OHIO nr. 115

Pe peretele casei primarului
Czumbil  am g[sit  o t[bli\[
neobi;nuit[. E de culoare galben[ ;i
scrie pe ea OHIO - HAR 115. E vorba
de o t[bli\[ cu denumirea unei str[zi
din statul OHIO din SUA. Cum a
ajuns t[bli\a din OHIO p]n[ la
Ponyvas, ne explic[ proprietarul casei<
"Domnul Keizer are un prieten, care
locuie;te ̀ n SUA. ~l cheam[ Bereczky,
a jucat c]ndva ;i el fotbal la Olimpia
Satu Mare, `mpreun[ cu Keizer. El
mi-a adus aceast[ t[bli\[ atunci c]nd
a fost la noi ̀ n sat, ca oaspete. Am pus
t[bli\a pe peretele casei, ca m[car `n
g]nd s[ fim ;i noi `n lumea mare...".

C[l[tor pe drumuri de \ar[...

~n Vii;oara am `nt]lnit ;i mai
mul\i zilieri din Sanisl[u. Plantau
salc]mi, pe o suprafa\[ de o jum[tate
de hectar< "Pe acest p[m]nt nisipos
salc]mul cre;te foarte repede ;i u;or.
O p[durice va fi aici. E terenul unui
localnic care a mo;tenit suprafa\a
asta" - ne-au spus oamenii, c[rora le-
am cerut ca amintire c]teva firicele
de salc]mi pe care le-am plantat ̀ ntr-
un loc anume, `ntr-o alt[ a;ezare.

C[ `n Vii;oara se planteaz[ o
p[durice ;i nu se mai contruiesc case
noi, e un semn clar c[ viitorul acestui
s[tuc este pecetluit, lucru pe care `l
confirm[ ;i autorit[\ile locale din
Ciume;ti< "Nu are rost s[ mai investim
cu introducerea curentului. Sunt doar
c]teva case acolo" -  ne-a spus
viceprimarul Gnandt Magdolna.

Dac[ satul nu are viitor, asta `nc[
nu `nseamn[ c[ vom uita cu totul de
"Ponyvas" ;i c[ nu o s[ mai ajungem
vreodat[ printre cei c]\iva locuitori
ai s[i. Din contr[. Ori de c]te ori ne
va fi dor de ni;te oameni deosebi\i, de
lini;tea de aici, de frumuse\ea codrilor
de pini - st[p]nite acum de haitele de
mistre\i - vom porni din nou spre
dunele de nisip,  pe drumurile
b[t[torite cu osteneal[ de ni;te
personaje de caracter, care au dovedit
c[ dragostea fa\[ de p[m]ntul natal
poate `nvinge toate greut[\ile de pe
aceast[ lume...

***
Articolul de mai sus va face parte

;i din cartea de reportaje< "C[l[tor pe
drumuri de \ar[...", care va vedea
lumina tiparului ̀ n prim[vara anului
viitor. E posibil ca lansarea ei s[ aib[
loc tocmai la Vii;oara.

Iosif |iproc

~ntre Foieni ;i Vii;oara se construiesc c[su\e de vacan\[

Czumbil Iozsef spune c[ nu-;i va p[r[si niciodat[ satul natal



FRUMUSE}I DIN SATU MARE
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Ca `n fiecare an ;i Liceul de
Art[ “Aurel Popp” ;i-a desemnat
frumuse\ile liceului, dintre
boboacele de clasa a IX-a. Con-
cursul de frumuse\e desf[;urat la
Casa de Cultur[ a Sindicatelor a
fost unul foarte reu;it, iar ̀ n urma
deliber[rii juriului, Melissa Ruba
a fost desemnat[ Miss Boboc. A
avut emo\ii mari pe parcursul
concursului ;i a fost foarte fericit[
c[ a fost aleas[ cea mai frumoas[
dintre boboace. 

Este elev[ `n clasa a IX-a A, la arte
plastice ;i ̀ i place foarte mult s[ deseneze
;i s[ picteze. Are ca hobby-uri dansul,
desenul ;i muzica. Ascult[ aproape orice
gen de muzic[, cu excep\ia manelelor,
vizioneaz[ filme de comedie ;i dram[
dar ;i SF-uri.

Melissa Ruba are acas[ trei c]ini, dar
`i plac ;i delfinii. Se uit[ la televizor la
meciurile de fotbal, \ine cu Real Madrid
;i `i place Cristiano Ronaldo. Ur[;te cel
mai mult minciuna, b]rfele, ipocrizia ;i
persoanele cu dou[ fe\e. A c[l[torit prin
Fran\a, Ungaria, Austria, Germania ;i
Italia. ~ntr-o zi obi;nuit[ merge la ;coal[,
pe urm[ se uit[ la un film, ascult[
muzic[, navigheaz[ pe internet. Ne-a
r[spuns ;i la c]teva `ntreb[ri, pentru a
afla mai multe despre ea.

- ~n ce clas[ `nve\i?

- Sunt elev[ `n clasa a IX-a A, la arte
plastice.

- Spune-ne c]te ceva
despre tine

- Sunt n[scut[ `n zodia Berbecului,
sunt o fire ambi\ioas[, sociabil[,
`nc[p[\]nat[, dinamic[ ;i independent[.

- Cum ai decis s[ participi
la concursul de frumuse\e?

- Colegii ;i organizatorii m-au rugat
;i m-au `ncurajat s[ particip.

- Cum \i s-a p[rut 
pe scen[?

- Am avut emo\ii uria;e, dar cu
timpul s-au mai risipit. Mi-a pl[cut
foarte mult proba disco, intro-ul cu
motocicletele dar ;i proba rochiilor de
sear[. Consider c[ m-am descurcat cel
mai bine la \inuta disco. La proba de
talent am dansat cha cha cha.

- Dup[ ce ai ie;it
`nving[toare, au ap[rut
discu\ii din partea celorlalte
fete?

- Vorbe ;i b]rfe se spun dup[ orice
concurs de acest gen, a;a c[ nu le iau `n
considerare.

- Ai avut mul\i sus\in[tori
`n sal[?

- Eu cred c[ da. Au fost `n sal[

familia, prietenii, vecinii, colegii, toat[
lumea.

- E;ti model la vreo
agen\ie?

- Am f[cut modeling la Ana
Macovei, iar acum voi urma cursurile
celor de la Interstyle Models.

- Care sunt hobby-urile
tale?

- Hobby-urile mele sunt dansul,
desenul ;i muzica

- Ce faci `n timpul liber?
- C]nd am timp ies `n ora; cu

prietenii, m[ uit la filme, seriale, ascult
muzic[ ;i citesc.

- Care este muzica 
ta preferat[?

- Ascult aproape orice gen de muzic[<
R&B, dub step, electro, reggeae, house,
`n afar[ de manele.

- Ce filme vizionezi?
- Urm[resc comediile, dramele, SF-

urile, iar preferatele mele sunt "My sassy
girl", "Spread", "Push", "Closer", iar
actorii mei prefera\i sunt Jessica
Lowndes, Rachel Bilson, Mitch Hewer,
Alex Pettyfer, Jensen Ackles ;i Hayden
Christensen.

- Mai ai timp s[ cite;ti?

- Da, am citit toate c[r\ile "Harry
Potter", “Twilinght” ;i "De veghe ̀ n lanul
de secar[".

- Ai un idol al t[u?
- Da, Kaya Scodelario, `mi place

foarte mult stilul ei, este independent[ ;i
indiferent[.

- ~\i place vreun sport?
- Da, `mi place fotbalul, m[ uit la

meciurile de fotbal, \in cu Real Madrid
;i `mi place Cristiano Ronaldo.

- Ce faci `n timpul orelor
de art[ plastic[?

- Desenez portrete, naturi statice,
ultima dat[ am `ncercat s[ pictez un
tablou al lui Velasquez.

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

- Ur[sc minciuna, b]rfele, ipocrizia
;i persoanele cu dou[ fe\e.

- Care este rela\ia ta cu
p[rin\ii?

- M[ ̀ n\eleg foarte bine ̀ n special cu
mama mea, pot s[ povestesc orice cu ea,
m[ sus\ine `n tot ceea ce fac.

- Iube;ti c[l[toriile?
- Da, foarte mult. Am fost prin

Fran\a, am vizitat Parisul, ̀ n Austria am
vizitat Viena. Am c[l[torit `n Ungaria,
Germania ;i Italia.

- Care ar fi vacan\a ta 
de vis?

- A; mai vrea s[ m[ `ntorc la Paris.
Mi-a pl[cut foarte mult acel loc, absolut
tot.

- Cum se desf[;oar[ o zi
obi;nuit[ pentru tine?

- Merg la ;coal[, pe urm[ `nv[\ un
pic, m[ uit la filme, ascult muzic[ ;i
navighez pe internet.

- Ai vreo materie favorit[?
- ~mi place foarte mult franceza, dar

nu prea `mi place biologia.

- Vrei s[ mul\ume;ti cuiva
pentru sprijinul acordat 
la acest concurs?

- Da, vreau s[ mul\umesc tuturor
celor care ne-au ajutat la organizarea
acestui eveniment, `n special lui Tunde
Mandi, pentru \inute ;i nu numai, celor
dou[ coregrafe ;i nu `n ultimul r]nd
doresc s[ mul\umesc ;i celor care nu m-
au sus\inut, pentru c[ am devenit mai
ambi\ioas[ ;i am reu;it s[-mi ̀ ndeplinesc
cu adev[rat visul.

- Care sunt planurile tale
de viitor?

- Doresc s[ am o carier[ ca designer
vestimentar sau de interior.

Daniel Chiorean

Melissa Ruba - Miss Boboc 
la Liceul de Art[ "Aurel Popp"



“PETA `nseamn[ fraud[. Ei de\in un adev[rat record de exploat[ri ale simbolurilor cre;tine ;i evreie;ti `ntr-un mod
ur]t. Cei care sprijin[ aceast[ organiza\ie au nevoie de o `nt]lnire adev[rat[ cu realitatea” - a declarat un critic. VEDETE

Tom Cruise ;i Katie Holmes 
`;i doresc pentru anul 2010 

un al doilea copil

m
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Cei doi actori, care au sărbătorit
recent a treia aniversare a căsătoriei, au
declarat că a sosit timpul să `;i
mărească familia ;i să-i ofere feti\ei lor,
Suri, un frate.

Un bun prieten al cuplului a
declarat pentru revista americană
„OK!”< Katie nu mai simte că ar fi doar
doamna Cruise. A redevenit ea îns[;i.

Ea ;i Tom au anumite divergen\e de
opinii uneori, însă în sinea lor se iubesc
foarte mult. Asta este tot ceea ce
contează”.

Tom Cruise, în vârstă de 47 de ani,
;i Katie Holmes, în vârstă de 30 de ani,
s-au cunoscut în aprilie 2005. Ei
discută de mai multă vreme despre
posibilitatea de a mai avea un copil.

Katie Holmes, care a terminat
recent filmările pentru “e Extra Man
Mary” ;i “Don’t Be Afraid of the Dark”,
`;i dore;te însă, potrivit presei
americane, să mai joace într-un film cu
succes de casă înainte de a-;i mări
familia. “Katie a trebuit să `;i amâne
mai multe filme după na;terea lui
Suri”, a declarat o sursă.

Black Eyed Peas va
sus\ine 100 de concerte

Trupa american[ a anun\at că va
pleca într-un ambi\ios turneu mondial
în 2010, ce va cuprinde 100 de
concerte, cu o serie de show-uri în
America de Nord, primele din ultimii
patru ani sus\inute de această forma\ie
în SUA ;i Canada.

Etapa nord-americană a turneului
“e E.N.D. World Tour 2010” va
debuta pe 4 februarie, în Atlanta, ;i se
va încheia pe 11 aprilie, în ora;ul

canadian Vancouver. Turneul va
continua în luna mai cu o serie de
concerte sus\inute în Europa.

În octombrie, trupa Black Eyed
Peas a stabilit un nou record pentru
topul Billboard Hot 100 - pentru cele
mai multe săptămâni (26) petrecute
consecutiv pe prima pozi\ie a
clasamentului, cu ajutorul pieselor
“Boom Boom Pow” ;i “I Gotta
Feeling”.

PETA, a st]rnit un scandal
erotico-religios `n America

PETA reu;e;te din nou s[
produc[ scandal `n America,
dup[ ce modelul Joanna Krupa a
pozat nud, acoperindu-;i zonele
intime cu un crucifix.

Imediat dup[ apari\ia pozei pe care
st[ scris mesajul „Fii un `nger pentru
animale. ~ntotdeauna adopteaz[. Nu
cump[ra niciodat[”, criticii au
condamnat campania, spun]nd c[
organiza\ia ce militeaz[ pentru
protec\ia drepturilor animalelor a
folosit `ntr-un mod inadecvat
simbolurile religioase. “Este ru;inos.
Este o alt[ dovad[ a lipsei de respect
fa\[ de cre;tin[tate, un alt abuz care nu
ar trebui s[ apar[ vreodat[“, a declarat
unul dintre critici.

Organiza\ia PETA are o `ntreag[
istorie a campaniilor ;ocante. “PETA
`nseamn[ fraud[. Ei de\in un adev[rat
record de exploat[ri ale simbolurilor
cre;tine ;i evreie;ti `ntr-un mod ur]t.
Cei care sprijin[ aceast[ organiza\ie au
nevoie de o `nt]lnire adev[rat[ cu
realitatea” - a declarat un alt critic.

De partea cealalt[, Joanna Krupa a
spus< “Sunt ;ocat[ s[ v[d c[ Biserica
Catolic[ este `mpotriva reclamelor
mele. Eu fac ceea ce ar trebui s[ fac[ ;i
Biserica - muncesc pentru a stopa
cruzimile la care sunt supuse
animalele”.

george Clooney, cu mama
;i iubita la premiera

filmului „Up in the Air”

Inten\iile lui Clooney, atunci c]nd
vine vorba de Elisabetta Canalis, par a fi
tot mai serioase. La premiera celui mai
recent film al s[u actorul a fost ̀ nso\it de
mama sa Nina Clooney ;i de frumoasa
italianc[.

Cele dou[ doamne din via\a
actorului par s[ se ̀ n\eleag[ foarte bine,
dac[ e s[ ne lu[m dup[ z]mbetul afi;at
de ele pe covorul ro;u. :i dac[ cei
prezen\i la eveniment sperau ca
Elisabetta s[-;i fac[ apari\ia ̀ ntr-o rochie

sexy, au avut parte de o surpriz[. Iubita
actorului a ales o vestimenta\ie destul
de sobr[. Probabil prezen\a viitoarei
soacre a determinat-o pe frumoasa
Canalis s[ opteze pentru o astfel de
\inut[. Comedia neagr[ “Up in the Air”
trateaz[ un subiect extrem de actual.
Clooney intr[ `n pielea unui consilier
pe care firmele din toat[ America `l
angajeaz[ ca s[ le dea salaria\ilor cea mai
proast[ veste dintre toate – c[ `;i vor
pierde locurile de munc[.
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Desp[r\irile anului 2009
S-au iubit, au fost de nedesp[r\it o

vreme p]n[ c]nd anul 2009 le-a adus
sf]r;itul. Numeroase cupluri de la
Hollywood s-au destr[mat anul acesta,
iar s[rb[torile se pare c[ `i va prinde
singuri pe unii dintre fo;tii iubi\i.
Chris Brown ;i Rihanna

A fost unul din cele mai
mediatizate cupluri ale anului, iar
desp[r\irea lor a \inut mult timp
primele pagini ale ziarelor. ~nc[ se
iubesc, ̀ ns[ nu mai poate fi nimic ̀ ntre
ei dup[ asaltul brutal al c]nt[re\ului
asupra Rihannei. Acum, cei doi nu se
mai pot apropia unul de cel[lalt la o
distan\[ mai mic[ de 90 metri.
Jessica Simpson ;i Tony
Romo

Artista a;tepta de la iubitul ei un
inel de logodn[ drept cadou de ziua ei,
dar a primit `n schimb vestea
desp[r\irii. 

Jessica s-a bucurat ̀ ns[ de suportul
familiei ;i a `ncercat s[ dep[;easc[
momentul treptat.
Mel Gibson ;i Robyn

A fost unul dintre cele mai
costisitoare divor\uri de la Hollywood,
av]nd ̀ n vedere c[ cei doi nu au semnat
un contract prenup\ial `n urm[ cu 30
de ani, c]nd au devenit so\ ;i so\ie.
Lindsay Lohan ;i Samantha
Ronson

O alt[ poveste de dragoste
controversat[ ce a \inut doar 7 luni de
zile. Cauza? Comportamentul maniac
al actri\ei, se pare. ~n orice caz, familiile
ambelor fete sunt acum mult mai
lini;tite.
Sean Penn ;i Robin Wright
Penn

Actorii au trecut prin mai multe
desp[r\iri ;i `mp[c[ri iar `n 2009,
Robin a decis sa depun[ documentele
pentru divor\, motiv]nd decizia ei prin
“diferen\e ireconciliabile”.
Amy Winehouse ;i Blake
Fielder-Civil

Rela\ia tumultuoas[ de doi ani a
luat sf]r;it `n februarie, `n urma
infidelit[\ii c]nt[re\ei. Amy a

recunoscut c[ a comis adulter ;i a fost
de acord s[ pl[teasc[ ;i cheltuielile de
judecat[ pentru divor\.
Usher ;i Tameka Foster

Au fost c[s[tori\i doi ani, timp `n

care au adus pe lume doi copii. ~n luna
iunie a acestui an ̀ ns[, cei doi au decis
de comun acord s[ se despart[, potrivit
documentelor citate `n procesul de
divor\.

Avril Lavigne ;i Deryck
Whibley

Au fost c[s[tori\i timp de 3 ani,
`ns[ anul acesta c]nt[rea\a a depus
actele pentru divor\, invoc]nd drept

motiv “nepotrivirea de caracter”. ~n
realitate `ns[, v]rsta prea mic[ la care
s-au c[s[torit ;i timpul prea pu\in pe
care `l aveau la `ndem]n[ au fost
decisive pentru rela\ia lor.

Fosta Miss Argentina 
a murit dup[ o opera\ie

estetic[ la fese
Solange Mangano a murit în urma

unor complica\ii apărute după ce a
efectuat o opera\ie chirurgicală estetică
la fese, informează publica\ia britanică
„e Independent”. 

Potrivit sursei citate, vedeta în
vârstă de 38 de ani era mamă a doi
copii, gemeni, iar în 1994 a c];tigat
coroana la concursul Miss Argentina.

Ea a murit din cauza unui
embolism pulmonar, duminica
trecut[, după ce timp de trei zile s-a
aflat într-o condi\ie critică, survenită
`n urma unei opera\ii estetice de
gluteoplastie, făcută în Buenos Aires.

Un prieten apropiat, Roberto
Piazza, a spus că procedura opera\iei
estetice a implicat injectarea cu
anumite lichide specifice, care ulterior
au ajuns la plămâni ;i creier. 

“O femeie care a avut totul ;i-a
pierdut via\a pentru a avea un
posterior mai ferm”, a mai spus Piazza,
legat de decesul amicei sale.

Funeraliile fostei Miss Argentina
au fost difuzate în cursul zilei de luni
de televiziunea argentiniană. 

Doctorul Gonzalo Cortes y Tristan
a spus că femeia a ajuns la spital cu o
deficien\ă respiratorie acută ;i că starea
ei de sănătate s-a deteriorat constant
până când a survenit embolismul.

Shakira sus\ine cauza copiilor
s[raci din America Latin[

Cântărea\a columbiană ;i
pre;edintele statului Chile, Michelle
Bachelet, sus\in cauza copiilor
defavoriza\i din America Latină, pe
care ar dori să o vadă introdusă pe
ordinea de zi a dezbaterilor celui de-
al 19-lea Summit Ibero-American de
la Estoril (Portugalia). 

“Copiii cu vârste cuprinse între
zero ;i ;ase ani reprezintă popula\ia
cea mai vulnerabilă. Avem în America
Latină peste 35 de milioane de copii
care nu beneficiază de protec\ie din
partea statului”, a declarat Shakira, la
Lisabona, cu ocazia unei conferin\e de
presă organizate împreună cu Michelle
Bachelet.

„:tim deja că, dacă le vom oferi
copiilor sănătate, alimente, educa\ie ;i
condi\ii potrivite de trai, atunci vom
avea ni;te tineri ;i adul\i mai ferici\i”,
a declarat, la rândul ei, pre;edintele
Chile, care a afirmat public că dore;te
ca problematica copiilor săraci să fie
introdusă pe ordinea de zi a
Summitului de la Estoril, consacrat
inova\iei ;i cuno;tiin\elor ;tiin\ifice.
“Singura modalitate care ne permite
garantarea unui viitor mai bun pentru
comunită\ile din America Latină este
ca guvernele ;i ONG-urile să
colaboreze pentru a pune în practică
toate aceste ini\iative în favoarea
copiilor”, a adăugat pre;edintele
statului Chile.

Shakira sus\ine mai multe proiecte
umanitare în America Latină, în
special prin Funda\ia ALAS (America
Latina Accion Solidaria), care a
inaugurat mai multe ;coli, pe care le
consideră “restaurantele sufletului”.

În 2008, starul columbian a
participat la Summitul Ibero-
American din San Salvador. 

Ea sus\ine în special punerea în

practică a unui sistem de “asigurări
universale” în materie de educa\ie,
sănătate ;i nutri\ie pentru copiii
Americii Latine.

Artista columbiană a înfiin\at
Funda\ia „Pies Descalzos” în 1995, cu
scopul de a construi mai multe
stabilimente educa\ionale pentru
copiii săraci, în diverse zone de pe
teritoriul Columbiei.


