
Sezonul bobocilor se apropie de sf]r;it, iar cele
trei licee maghiare din Satu Mare ;i-au desemnat
recent cea mai frumoas[ elev[ pentru anul ;colar
2009-2010. Titlul de Miss din acest an `i apar\ine
tinerei Varga Bianca de la Liceul Reformat. Ea a fost
aleas[ la cea mai mare petrecere pentru liceenii
maghiari organizat[ `n acest an la Satu Mare.
Bianca s-a n[scut la Satu Mare, `n ziua de 24 iulie
1994. Studiile gimnaziale le-a f[cut la :coala
General[ Avram Iancu.

Pre;edin\ii din Tadjikistan ;i Uzbekistan
s-au luat la pumni pentru teritorii

Pre;edintele Tadjikistanului,
Emamoli Rahmon a povestit, la
o conferin\ă cu jurnali;tii tadjici,
despre rela\ia sa complicată cu
liderul uzbec, Islam Karimov.

Mai exact, Rahmon a povestit
că a avut mai multe dispute cu
Karimov pe tema ora;elor
Samarkand ;i Buhara, care
anterior au făcut parte din
Tadjikistan, ;i chiar s-au luat la
pumni de două ori. Cei doi au
fost despăr\i\i de pre;edintele
Kazahstanului, Nursultan
Nazarbaev, ;i de fostul pre;edinte
ucrainean Leonid Kucima. De
asemenea, el a mai spus că l-a
amenin\at pe omologul său uzbec

că va redobândi teritoriile
pierdute. "I-am spus< oricum vom
lua Samarkand ;i Buhara!",
a precizat el. Rahmon a mai
declarat că ini\ial l-a respectat pe
Karimov, pe care îl numea în
limba uzbecă "tatăl nostru", însă
apoi a fost dezamăgit de el.
Pre;edintele Tadjikistanului
sus\ine că apoi a în\eles că
omologul său uzbeck "luptă
împotriva a tot ceea ce e tadjic".

În anii 1920, autorită\ile
sovietice au alipit ora;ele
Samarkand ;i Buhara de RSS
Uzbecă, însă tadjicii consideră că
aceste ora;e le apar\in din punct
de vedere istoric.

Cadavrul fostului pre;edinte cipriot
Papadopoulos a fost furat din morm]nt

Comitetul Nobel i-a `nm]nat lui Obama
Premiul pentru Pace

Persoane neidentiWcate au
furat dintr-un cimitir din satul
De^era, de la periferia capitalei
Nicosia, rămă;i\ele pământe;ti ale
fostului pre;edinte cipriot Tassos
Papadopoulos, a anun\at vineri
televiziunea publică.

Ho\ii au intrat în cimitir, au
deschis co;ciugul ;i au furat
rămă;i\ele pre;edintelui cu o zi
înainte de prima aniversare a
mor\ii sale. Deocamdată, nimeni

nu a revendicat profanarea
mormântului.

Purtătorul de cuvânt al poli\iei
din Nicosia, Michalis
Katsounotos, a declarat că a fost
deschisă o anchetă pentru a-i
descoperi pe autorii furtului.

Papadopoulos, care a fost
pre;edinte al Ciprului până în
martie 2008, a încetat din via\ă în
decembrie anul trecut, în urma
unui cancer pulmonar.

Pre;edintele SUA, Barack
Obama, a primit joi, la Oslo,
Premiul Nobel pentru Pace, la
câteva zile după ce a decis
intensiWcarea eforturilor militare
în Afganistan.

Comitetul Nobel a surprins pe
toată lumea anun\ând pe 9
octombrie că îi acordă Premiul
pentru Pace lui Barack Obama,
pentru "eforturile extraordinare"
în favoarea diploma\iei
interna\ionale ;i cooperării între
popoare. "Nu mă îndoiesc că
există al\i candida\i care poate
erau mai merituo;i", a declarat
Obama în cursul unei conferin\e
de presă organizată alături de
premierul norvegian Jens
Stoltenberg, înainte de a accepta

premiul "cu profundă mul\umire
;i o mare umilin\ă", în cadrul
ceremoniei oWciale, organizată la
primăria din Oslo.

Egiptul cere Marii
Britanii s[ îi redea
stela din Rosetta

:eful Consiliului Suprem al
Antichită\ilor din Egipt, Zahi
Hawass, a cerut, miercuri, Marii
Britanii să restituie \ării sale
celebra Piatră din Rosetta, stela
care i-a permis lui Jean-François
Champollion să descifreze
hieroglifele, expusă la British
Museum (Londra) de 200 de ani.

"Ea apar\ine Egiptului, ea ar
trebui să revină în Egipt", a
declarat Zahi Hawass,
considerând "inexactă" aWrma\ia
potrivit căreia Piatra din Rosetta
ar face parte din patrimoniul
cultural mondial.

Hitler se temea
de dentist

Detaliile despre tratamentul
ortodontic al Führer-ului au fost
publicate într-o nouă carte,
intitulată "Dentist of the Devil"
(Dentistul diavolului), scrisă de
Menevse Deprem-Hennen, care
prezintă amintiri ale dentistului
personal al lui Hitler ;i al altor
lideri germani. Potrivit relatărilor,
liderul mi;cării naziste nu suporta
durerea Wzică ;i din această cauză
dentistul a avut nevoie de opt zile
pentru a-i obtura acestuia un canal
dentar. De asemenea, Hitler avea
abcese, afec\iuni ale gingiei ;i
suferea de halenă. Volumul
inWrmă ;i o specula\ie potrivit
căreia acesta ar W avut plombe
făcute din din\ii de aur sco;i de la
victimele lagărelor de exterminare.

~n centrul satului Cu\a, unde se aX[ ;i fosta
cooperativ[, asfaltul se termin[, chiar `n fa\a p[linciei,
unde localnicii se adun[ pe r]nd cu to\ii, ca s[-;i Warb[
p[linca cea de toate zilele. ~n Cu\a nu este cas[ unde s[
nu We p[linc[ `n beci sau `n c[mar[, pentru c[ fructe ;i
borhot se aX[ `n Wecare curte. La p[lincie lucreaz[ Einholcz
:tefan, un b[rbat t]n[r pe care l-am g[sit robotind. ~n jur
era ;i miros de borhot, dar asta `n Cu\a nu sup[r[ pe
nimeni pentru c[ la p[linicie nu este om s[ nu treac[,
m[car pentru un pahar de p[linc[.

~n Cu\a, toate drumurile duc
la p[lincia din centrul satului

Apari\ia tiparului a avut
darul de a revolu\iona cultura
universal[, cartea tip[rit[
`nlocuind treptat manuscrisele
;i copiile frumos decorate. Anul
1450 este piatra de temelie a
galaxiei Gutemberg, an `n care,
la Mainz, Johannes GensXeische
zum Gutemberg, inventatorul
tiparului cu caractere mobile,
deschide por\ile cunoa;terii,
prin intermediul c[r\ilor tip[rite
`n serie. Inven\ia lui Gutemberg
pentru evolu\ia material[ ;i

spiritual[ a umanit[\ii este
evident[.

Culegerea ;i transmiterea
informa\iei a avut un rol
cov]r;itor `n p[strarea
cuno;tin\elor ;i `mp[rt[;irea
acestora de c[tre un num[r tot
mai mare de persoane. Pe
meleagurile rom]ne;ti, arta
tip[ririi a ap[rut `n primii ani ai
secolului al XVI-lea. Astfel, `n
anul 1508, primul nostru
tipograf, Macarie, a imprimat
cea dint]i carte, la T]rgovi;te -

;i anume un Liturghier.
13 decembrie 1918 este ziua

jertfei a 102 tipograW
bucure;teni, uci;i `n timpul
manifesta\iei pa;nice a
slujitorilor tiparului pentru
revendic[rile lor social-
economice, precum ;i pentru
ceea ce numim noi ast[zi
"libertatea presei", iar mul\i al\ii
au fost r[ni\i sau aresta\i. Acest
moment trist a r[mas `n
memoria tipograWlor.

Cel mai bun motociclist
rom]n la tot ce `nseamn[ rally-
raid ;i enduro, s[tm[reanul
Emanuel Gyenes a renu\at `n
acest an s[ participe la cea mai
important[ competi\ie auto-
moto, Raliul Dakar. Ca ;i
edi\ia trecut[, Dakar-ul se va
desf[;ura `n America de Sud.
Din motive Wnanciare, Vectra
Racing Bra;ov, echip[ la care
s[tm[reanul este legitimat,
Wind lovit[ de criza Wnanciar[
nu dispune `n acest moment
de suma necesar[ particip[rii.
~nscrierile s-au f[cut p]n[ pe
15 noiembrie, c]nd vapoarele
`nc[rcate cu echipamente au
trecut Atlanticul spre

Argentina.
Pentru motociclistul

s[tm[rean a fost un an plin de
competi\ii importante. ~n
Rom]nia a participat la
Campionatul Na\ional de
enduro ;i enduro-cross. La
prima competi\ie a ie;it vice-
campion na\ional la clasa E 3,
pentru c[ la Z[rne;ti a avut
probleme tehnice ;i a pierdut
primul loc. La a doua a ie;it
campion na\ional.

A participat ;i la
Campionatul Balcanic, a
ob\inut primul loc, `n
Rom]nia s-a clasat al treilea,
iar `n Grecia a lipsit, Wind
accidentat.
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Nesiguran\[ ;i disperare `n r]ndul
s[tm[renilor `ntre anii 1923 - 1927

Bianca Varga - Miss Bobocul liceelor
maghiare este o rockeri\[ sufletist[

Ioana Burciu spune c[ a fost
un copil cu picioarele pe
p[m]nt

13 decembrie, Ziua Tipografului
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Gyenes renun\[
la Raliul Dakar

Copii `n vizit[ la Tipografia Informa\ia Zilei

Serb[rile continu[ cu colinde
;i cadouri `n ;coli
;i gr[dini\e

Revista rom]no - irakian[ Eridu
a fost editat[ la Tipografia
“Informa\ia Zilei”PAGINA 7 PAGINA 9

P]n[ s[ ajung[ s[ urmeze cursurile
Facult[\ii de Geodezie, Ioana Burciu,
directoarea OCPI, a avut un parcurs
;colar extrem de interesant. A
`nceput `n clasa I cu muzica, la
vioar[ ;i opt ani arta a fost principala
ei preocupare. Dar ;i-a dat seama
c[ personalitatea sa se pliaz[ mai
bine proWlului real.
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Luni Joi

După centralizarea rezultatelor din
toate sec\iile, Biroul Electoral Central a
anun\at, luni, că Traian Băsescu a ob\inut
50,33%, iar Mircea Geoană 49,66%,
Diferen\a dintre cei doi este de 0,67%.
Astfel, B[sescu a `ntors rezultatul
alegerilor, dup[ ce Geoan[ s-a declarat
`nving[tor duminic[ sear[, la `nchiderea
urnelor ;i prezentarea rezultatelor exit
poll-urilor. În urma numărătorii, la
scrutinul preziden\ial s-au prezentat
58,02% dintre alegători, adică 10.620.116
alegători, Wind valabil exprimate 98,69%,
adică 10.481.568 voturi. Astfel, pentru
Traian Băsescu au votat 5.275.808, iar
pentru Mircea Geoană 5.205.760 voturi.
Diferen\a dintre cei doi este, astfel, 70.048
voturi. Au fost anulate 1,3% din voturi,
adică 138.476 voturi, potrivit rezultatelor
Wnale.

B[sescu, `nving[tor `n diaspora

Traian Băsescu a ob\inut 115.831 de
voturi valabil exprimate în sec\iile din
străinătate, în timp ce Mircea Geoană a
ob\inut 31.045 voturi, a anun\at, luni,
Biroul electoral pentru sec\iile de votare
din străinătate. Conform Biroului
electoral pentru sec\iile de votare din

străinătate, în cele 294 de sec\ii de votare
organizate în afara \ării s-au prezentat la
vot 147.754 de cetă\eni români. S-au
înregistrat 146.876 de voturi valabile, iar
861 au fost nule.

Geoană câ;tigă în Rusia

Băsescu a câ;tigat cu scoruri de peste
70% la votul exprimat de românii din \ări
precum Italia, Spania, Republica Moldova
;i SUA, în timp ce Geoană a ob\inut
majoritatea voturilor în teatrele din

Afganistan ;i Kosovo, precum ;i în \ări
precum Rusia ;i Belarus. Astfel, în Spania,
Băsescu a ob\inut 81,1% din voturi, în
timp ce Geoană a ob\inut 18,8% din
voturile exprimate. În Italia, Băsescu a
ob\inut 77,76% din voturile românilor,
în timp ce Geoană a fost votat de 22,23%
din alegători. În Republica Moldova,
Băsescu a ob\inut 94,82% din voturi, iar
Geoană 5,17%. Băsescu a primit 80,21%
din voturile românilor din SUA, în timp
ce Geoană a fost votat de 19,78% din
alegătorii care s-au prezentat la urne. În
Fran\a, Băsescu a ob\inut 78,92% din
voturile românilor exprimate în această
\ară. :i în Germania Băsescu a ob\inut
71,36% din voturi, în Grecia - 79,48%, iar
în Canada - 81%.

În schimb, Geoană a ob\inut peste
50% din voturi în teatrele de opera\ii.
Astfel, în Kosovo, din 292 de voturi valabil
exprimate, 152 (52,05%) au fost în
favoarea lui Geoană, iar în Afganistan el
a fost de 57,54% din militarii români.
Geoană a ob\inut victoria în Rusia, Wind
ales de 54,93% din cei aproximativ 150 de
români care s-au prezentat la vot. Liderul
PSD a mai câ;tigat alegerile în Albania,
Algeria, Angola ;i Bosnia ;i Her\egovina.
~n Belarus, Geoană a ob\inut peste 76% .

Mar\i

Vicepre;edintele PSD Liviu Dragnea
;i senatorul Dan :ova au depus, mar\i, la
CCR, contesta\ia privind alegerile, prin
care PSD cere anularea turului II, ei
precizând că se întorc la sediul partidului,
pentru a redacta sesizarea ce va W făcută
la BEC pentru renumărarea voturilor din
anumite jude\e. "Avem convingerea că
probele pe care le avem până acum ;i care
se strâng ;i în acest moment, au început
să vină ;i din afară, avem speran\a că vor
W suWciente pentru ca CCR să admită
solicitarea noastră ;i să anuleze turul doi
al alegerilor preziden\iale. Este vorba
despre mită electorală, procese verbale
care au fost modiWcate după ce au plecat
de la sec\ia de votare a BEJ-ului, CNP-uri
falsiWcate, oameni care au votat de mai
multe ori, turism electoral", a spus Liviu
Dragnea. El a precizat că ;i alegerile
europene au fost fraude, iar MAI va primi
documente pentru a începe cercetări.

Liderul PSD Dan Nica a declarat
mar\i că aproximativ 136.000 de voturi
ar W fost fraudate, că PSD cere arestarea
;efului direc\iei de eviden\a persoanelor
din sectorul 3 pentru eliberare abuzivă de
acte de identitate, iar împotriva
deputatului PDL Wiliam Brânză va W
depusă plângere penală.

PNL joac[ tare cer]nd func\ia
de prim-ministru

Pre;edintele PNL, Crin Antonescu, a
declarat, mar\i, că singurul context în
care se poate deschide discu\ia cu PDL
pentru formarea Guvernului este ca
premierul să We liberal.

"Singura împrejurare sau singura
formulă în care cu cineva ca Traian
Băsescu sau cu cineva ca Partidul
Democrat se poate discuta o guvernare
este cea în care partidul de\ine func\ia de

premier. Asta, ca să putem discuta. Nu
spun neapărat că e suWcient, sigur că ar
însemna ;i alte discu\ii. După părerea
mea însă, cu PD, a;a cum s-a dovedit ;i
în cazul nostru ;i ulterior în cazul PSD,
este practic imposibil de guvernat, dar ar
W singurul context în care s-ar putea
deschide discu\ia".

UDMR, deschis oricărei
formule de guvernare

UDMR va W deschis către orice
formulă de guvernare care asigură
stabilitate în România, o majoritate
parlamentară transparentă privind
sus\inerea guvernului ;i un program
corespunzător privind combaterea crizei,
a declarat, luni, pre;edintele UDMR,
Marko Bela, după ;edin\a Consiliului
Permanent. Marko a spus că în cadrul
acestui for de conducere al Uniunii a fost
întărită inten\ia de colaborare în
continuare cât mai strâns cu PNL.

Marko a precizat că Uniunea nu a
stabilit "condi\ii exclusive". "Ar W de dorit
să mergem împreună, în continuare, a;a
cum a stabilit, către o anumită formulă,
noi doi nicicum nu avem majoritate", a
men\ionat pre;edintele UDMR.

Vicepre;edintele PSD Dan Nica a
declarat joi că, în opinia partidului său,
majoritatea formată împreună cu PNL ;i
cu UDMR ar trebui să dea postul de prim-
ministru, pentru că are ;i posibilitatea de
a-i asigura acestuia voturile necesare în
Parlament pentru sus\inerea proiectelor.

"Noi avem o majoritate parlamentară,
este o majoritate pe care o avem cu PNL
;i cu UDMR. Credem că această
majoritate este cea care trebuie să dea
postul de ministru, pentru că are ;i
posibilitatea să-i asigure unui prim-
ministru voturile necesare în Parlament
pentru adoptarea legisla\iei necesare într-
o perioadă de criză economică", a declarat
Dan Nica, adăugând că, "indiferent de ce
ar crede un pre;edinte al României",
Parlamentul este cel care validează un
Guvern. "Această majoritate are dreptul
moral ;i constitu\ional de a se pronun\a
;i de a-;i desemna un candidat pentru
func\ia de prim-ministru pentru că poate
să-l ;i ajute. Un prim ministru care nu
are o majoritate în Parlament este o

marionetă", a mai spus Nica. El a sus\inut
că turul II a fost caracterizat de "o fraudare
organizată, sistematică ;i coordonată".
"Volumul mare de voturi falsiWcate ne

arată că ;i Osama Bin Laden, dacă ar W
candidat, ie;ea pre;edintele României în
aceste condi\ii", a spus Nica.

Geoană< Cred într-un “bloc”
PNL - PSD

Pre;edintele PSD, Mircea Geoană, a
declarat joi că partidul său este gata ;i
pentru opozi\ie ;i pentru guvernare, că el
crede într-un "bloc" PNL-PSD în
Parlament ;i că liderul PNL, Crin
Antonescu, ar W un premier "excelent",
We al unui Guvern construit în jurul PSD,
We în jurul PDL.

Mircea Geoană a declarat că vede o
colaborare cu PNL ;i în opozi\ie, dar ;i la
guvernare, ;i că alian\a dintre cele două
partide ar putea W un "obstacol" în
fa\a posibilită\ii ca România să devină
un "stat autoritar".

Vineri

Miercuri

Prim-vicepre;edintele PDL, Adriean
Videanu, a anun\at miercuri că Emil Boc
i-a trimis liderului PNL, Crin Antonescu,
o scrisoare prin care liberalii sunt invita\i
la discu\ii legate de principiile ;i
obiectivele care ar urma să stea la baza
unei coali\ii guvernamentale de dreapta.

Scrisoarea lui Boc i-a fost adresată
personal lui Antonescu deoarece
"comunicarea este de la pre;edinte la
pre;edinte". Videanu a reiterat ideea că
PDL agrează o guvernare de dreapta ;i a
precizat că partidul cu cele mai multe
mandate de parlamentar este îndreptă\it
să solicite ca premierul să provină din
rândurile sale. Totodată, prim-
vicepre;edintele Videanu a precizat că ;i
UDMR este luat în calcul pentru negocieri
privind viitorul Executiv. În ceea ce

prive;te posibilitatea unor discu\ii cu
social-democra\ii, PDL rămâne rezervat,
Videanu aWrmând că nu este momentul
ca pedeli;tii să aibă negocieri cu PSD.

Pre;edintele PNL Crin Antonescu a
declarat, ca răspuns la scrisoarea lui Boc,
că eventuale discu\ii nu se pot purta decât
după validarea noului ;ef al statului,
reamintindu-i ;i că există încă un premier
desemnat, în persoana lui Liviu Negoi\ă.

Crin Antonescu a precizat că Biroul
Politic Central l-a mandatat, în calitate
de pre;edinte al partidului, să conducă
toate discu\iile politice pe care, în perioada
următoare, le va avea cu for\ele politice,
dar PNL face precizarea pentru to\i cei
interesa\i că exclude orice participare la
un Guvern marionetă a lui Traian
Băsescu.

S]mb[t[

Moscova vrea ca pre;edintele Traian
Băsescu să tragă concluziile
corespunzătoare din comentariul făcut
joi de MAE rus ;i să adopte o pozi\ie
normală ;i de respect fa\ă de Rusia ;i
politica sa externă, a spus purtătorul de
cuvânt al institu\iei, Andrei Nesterenko.

Joi, Ministerul rus de Externe a
publicat un comentariu pe site-ul
institu\iei în care aprecia drept
"neprietene;ti" declara\iile pre;edintelui
Traian Băsescu la adresa Rusiei făcute în
perioada campaniei electorale pentru
alegerile preziden\iale. "La Moscova s-a
atras aten\ia asupra faptului că în timpul
campaniei electorale pre;edintele
României, Traian Băsescu, a făcut în

repetate rânduri declara\ii neprietene;ti la
adresa Rusiei. În confruntarea cu rivalul
său politic, el a încercat să joace pe «cartea
rusească», să acuze \ara noastră de
tentative de implicare în afacerile interne"
ale României, se arăta în comunicatul
Ministerului rus de Externe. "Este foarte
evident faptul că astfel de declara\ii
absurde pot doar să vină în detrimentul
dezvoltării rela\iilor noastre bilaterale",
mai ad[uga comunicatul MAE rus.

“Am vrea ca Traian Băsescu să tragă
concluziile corespunzătoare din
comentariul nostru ;i să adopte o pozi\ie
normală ;i de respect fa\ă de Rusia ;i fa\ă
de politica sa externă", a spus
reprezentantul diploma\iei ruse.

Majoritatea PSD - PNL - UDMR pretinde
postul de prim - ministru

PNL a fost invitat oficial la guvernare Rusia `i cere lui B[sescu s[ adopte
o pozi\ie de respect fa\[ de Moscova

Liderul PDL Adriean Videanu a
apreciat drept "exagerată" solicitarea PNL
de ob\inere a func\iei de premier,
sus\inând că cererea unor garan\ii
suplimentare de către liberali reprezintă "o
ipocrizie", iar oferta către liberali, pentru
o guvernare de 7 ani, ar W "de nerefuzat".
"Cei care ar trebui să ceară garan\ii suntem
noi, pentru că nu noi i-am trădat, ci ei ne-
au trădat, ei ne-au dat afară de la guvernare
în 2007. De aceea, toată această tevatură
legată de garan\ii suplimentare, din
punctul meu de vedere este o ipocrizie a
celor care spun asta. Reamintesc, în
duminica Floriilor, în 2007, dl Tăriceanu
ne-a dat afară de la guvernare. Am uitat
cu to\ii chestia asta?", a comentat Videanu,
vineri, condi\iile impuse de PNL pentru o
guvernare cu PDL.

Democrat-liberalul a sus\inut că
cererea liberalilor i se pare "exagerată" ;i
că PNL nu are argumente pentru a solicita
func\ia de premier. "Au un număr mult
mai mic de mandate decât are PDL (...)
Speram ca ei să vină cu principii, cu
propuneri legate de programul de
guvernare, nu cu solicitarea pentru
premier", a mai spus Videanu.

El a adăugat că singura garan\ie "certă"
pe care PDL o poate oferi ;i pe care a

demonstrat-o "este cuv]ntul nostru pe un
program de guvernare, pe un protocol de
colaborare".

Isărescu ar D o variantă foarte
bună la ;eDa guvernului

Ministrul Radu Berceanu a declarat
vineri că o nominalizare ca premier a
guvernatorului Mugur Isărescu ar W o
variantă "care ar W foarte bună", invocând
experien\a din mandatul anterior, dar că,
din cauză că Isărescu a declarat public că
refuză, are "ni;te semne de întrebare".

"Eu, personal, am mai fost ministru un
an de zile sub domnul Mugur Isărescu ca
;i prim-ministru, a;a că din punctul meu
de vedere n-ar W nicio surpriză ;i ar W o
variantă care ar W foarte bună. Eu am văzut
tot în presă foarte multe declara\ii de-ale
dumnealui de refuz, de asta am ni;te
semne de întrebare", a comentat Radu
Berceanu posibilitatea ca guvernatorul
Mugur Isărescu să We desemnat premier.

Surse din PDL au declarat că ;eful
statului încearcă să-l convingă pe Isărescu
să accepte func\ia de premier, oferindu-i
garan\ia unei perioade în care să-;i
păstreze ;i postul de la Banca Na\ională.

PDL consider[ exagerat[ preten\ia PNL
de a da premierul

Traian B[sescu a `ntors rezultatul alegerilor

PSD cere anularea scrutinului preziden\ial



Nu degeaba se spune c[ istoria
se repet[, trebuie doar s[ privim
pu\in `n trecut ;i s[ observ[m
cum rom]nii se confruntau cu
probleme legate de etnie,
colonizare, asuprire dar ;i cu o
criz[ Dnanciar[ asem[n[toare cu
cea din zilele noastre. Chiar dac[
perioada interbelic[ a fost
caracterizat[ printr-o dezvoltare
relativ[, o produc\ie industrial[ ;i
agrar[ aEate `n cre;tere, toate
acestea nu au dus la rezolvarea
situa\iei rom]nilor. Prin
Constitu\ia din 1923,
minorit[\ilor li s-au asigurat
drepturi egale cu ale popula\iei
majoritare, lucru care a
determinat apari\ia nenu-
m[ratelor divergen\e.

At]t anul 1923 c]t ;i 1927, au fost ani
grei pentru rom]ni, caracteriza\i prin
sclavie, r[m]nere `n urm[ din punct de
vedere cultural, du;m[nie cu
minorit[\ile, `ncerc[ri de
`mpropriet[rire, urmate de izgonirea
rom]nilor. Ace;tia au `nt]mpinat multe
piedici, r[m]n]nd `n Wnal f[r[ p[m]nt
;i trebuind s[-;i p[r[seasc[ locul natal.
Situa\ia critic[ de atunci `i supunea pe
rom]ni la plata unor impozite mari ;i la
contribu\ia comunelor `n procurarea
fondurilor necesare bunei desf[;ur[ri a
activit[\ii administrative.

Na\iunea rom]n[, de;i numeroas[
`n p[r\ile noastre, din cauza secolelor de
sclavie, a r[mas cu mult `napoi, mai ales
din punct de vedere cultural, `n fa\a
celorlalte na\ionalit[\i conlocuitoare.
Odat[ cu preluarea imperiului rom]n,
prima datorie a celor ce aveau puterea `n
m]n[, era s[ `mping[ procesul de
tranzi\ie `n aceast[ direc\ie. Ceea ce
trebuia s[ urmeze era ca, printr-o solid[
politic[ cultural[, satele noastre s[
`nXoreasc[, iar ora;ele s[ capete un
colorit rom]nesc. ~ntr-adev[r ceva s-a
f[cut, `ns[ nu s-au f[cut pa;i importan\i.
Era nevoie `ns[ de o profund[ activitate.

S-a pus `ntrebarea< era necesar de un
r[zboi `mpotriva minorit[\ilor? Acest
r[zboi ar W adus o reac\iune din partea
minorit[\ilor, iar for\ele necesare
progresului cultural al popula\iei
rom]ne;ti din \inuturile noastre ar W fost
sleite `n lupta cu minorit[\ile. Au existat
dou[ neajunsuri< for\ele risipite ;i
alimentarea du;m[niei `ntre locuitorii
de diferite na\ionalit[\i ai acestui \inut.

Rom]nii n-au c[utat s[ loveasc[ `n
institu\iile lor de cultur[, at]ta vreme c]t
nu le-au stat `n cale. Acesta era idealul
c[l[uzitor al rom]nilor, care au ales s[ We
circumspec\i ;i ra\ionali ;i nu iredenti;ti
;i ovrei;ti.

~ncerc[ri zadarnice
de colonizare

Mul\i s[teni rom]ni care au venit din
Mun\ii Apuseni, pentru a W
`mpropriet[ri\i la noi, din cauza
nep[s[rii organelor de aplicare a
reformei agrare, au fost nevoi\i s[ se
`napoieze la c[minurile lor.

Disputa dintre rom]ni ;i unguri
exista ;i la acea vreme. Un exemplu `n
acest caz este dat de Bihor, care, Wind
at]t de aproape de frontier[, existau
15.701 unguri ;i 627 de evrei `ndrept[\i\i
la `mpropriet[rire, iar rom]nii din
Ardeal, care vroiau s[ se stabileasc[ `n
apropierea grani\elor, au fost izgoni\i.
Potrivit acestei aWrma\ii, ziarul "Rom]nia
din Bucure;ti" scrie< P]n[ acum s-au
prezintat mai multe cereri, pentru
colonizare de c[tre s[tenii din regiunile

muntoase ale jude\ului S[tmar, cari au
cerut s[ We coloniza\i, `nc[ `n cursul
acestui an. Au r[mas f[r[ rezultat, Windc[
toate terenurile sunt arendate
incompeten\ilor ;i speculan\ilor.
Rom]ni no;tri din Mun\ii Apuseni, com.
Horia ;i Albac ;i-au `naintat cererile
pentru colonizare deja de mai mult de un
an. Au f[cut drumul delega\ii lor, `ntre
Bucure;ti, Cluj ;i Satu Mare de mai multe
ori, f[r[ ca s[ We colonizat vreunul.

Alunga\i ;i r[ma;i f[r[ p[m]nt

Pl]ngeau bie\ii oameni, spun]nd c[
cu ajutorul lui Dumnezeu vor face
sem[n[turi `nc[ din toamna anului
curent (1923), `n cazul `n care nu li se vor
pune piedici. Ace;tia au plecat de acas[,
ca s[ duc[ vestea cea bun[ celor de acas[,
`ns[ pe c]nd au revenit, terenul primise
o alt[ destina\ie. Atunci s-a destinat de
c[tre consilieratul agricol, un teren de
600 jug. `n locul numit "Ecsedi lap", `n
traducere teren ml[;tinos, unde `n timp
ploios nu se face nimic. Acest teren a fost
destinat ;oimilor din Mun\ii Apuseni
(din v]rful mun\ilor, `n ml[;tini). Au
plecat bie\ii s[tm[reni cu lacrimi `n ochi
;i nu s-au mai `ntors de atunci. A fost un
vis pentru ei care s-a spulberat. Aceasta
a fost adev[rata situa\ie `n jude\ul
S[tmar, o situa\ie ;i mai grav[ `n pla;ile
`n care pre;edin\ii Comisiilor de ocol n-
au `ntocmit tablourile la fa\a locului. ~n
acest fel, au r[mas o mul\ime de rom]ni
ne`nscri;i `n tablou, iar `n acest fel ace;tia
nu primeau p[m]nt. S[tenii trebuiau s[
plece la sediul pl[;ei, pentru a li se adresa
procesul-verbal de `ndrept[\ire>
s[tm[renii nu numai c[ au fost
amenin\a\i cu scoaterea din serviciu ;i
din locuin\e, dar au r[mas ;i f[r[ p[m]nt.
(Ziarul “Satu Mare”, anul V, num[rul
98, din 12 Decembrie 1923)

Necesitatea unui Palat
al prefecturii

~n urma mut[rii prefecturii la Satu-

Mare, chiar ;i dup[ formele legale, s-a ivit
necesitatea cl[dirii unui palat
corespunz[tor cerin\elor moderne. ~ntr-
un timp era vorba s[ se instaleze
prefectura, `n palatul evacuat de :coala
normal[ ;i revenit CFR. La vremea
respectiv[ nu se vorbea dec]t de
ediWcarea unui palat propriu. Era necesar
un palat propriu al prefecturii deoarece
felul `n care era plasat[ (`n mai multe
cl[diri str[ine< Prim[rie, tribunal etc),
era `n dezavantajul unei bune
reorganiz[ri ;i a supravegherii diferitelor
servicii administrative.

Anul 1927, an diWcil din punct de
vedere Wnanciar pentru rom]ni, datorat
crizei Wnanciare, este caracterizat prin
impozite `ntreite, iar cele comunale
destul de urcate. Solu\ii pentru curmarea
acestui r[u constau `n procurarea
milioanelor necesare la cl[direa unui
palat, prin contribu\ia comunelor din
jude\, care ar consta `n 20% din bugetul
Wec[rei comune. Adic[ o nou[ sarcin[
asupra nenoroci\ilor contribuabili, cari
se sbat, `n criza Wnanciar[, de care sunt
atin;i p]n[ la exasperare... :i crede\i c[

toate comunele beneWciaz[ de ceva, `n
urma presta\iei? Nici vorb[, c[ci sunt
comune, cari nu vor avea ;osele nici peste
o sut[ de ani, iar altele au avut ;i vor
avea, pl[tind aceia;i... cotiza\ie.

Propunerea unui cet[\ean al ora;ului
nostru a fost aceea ca onoratul Consiliu
jude\ean s[ We mai circumspect ;i s[ nu
supra`ncarce genera\ia contribuabililor
actuali, cu fel ;i fel de sarcini, ci s[ mai
recurg[ ;i la ni;te `mprumuturi -
amortizabile pe o durat[ mai lung[, astfel
ca ;i Wi ;i nepo\ii no;tri, s[ contribuie la
greut[\ile procur[rii unor avantaje, de
care se vor bucura ;i ei. Numai at]t, `n
vederea `ntocmirii bugetului jude\ean.

Sus\in[tori ai revaloriz[rii
versus sus\in[tori ai
stabiliz[rii leului

Printre cei care au sus\inut
revalorizarea leului s-a num[rat ;i
ministrul Wnan\elor noastre Vintil[
Br[tianu. Aceast[ solu\ie ar W `nsemnat
pentru \ar[ redob]ndirea `ncrederii

Wnan\ei str[ine interna\ionale, care ar
aduce la noi capitalul abundent din afar[,
`n cele mai avantajoase condi\ii, d]nd
astfel un av]nt mecanismului Wnanciar
al \[rii, aduc]nd bog[\ie ;i bun[stare `n
toate. Dar, cu toate acestea, m[surile
luate de acesta au demonstrat exact
contrariul, deoarece, nici `n ultima or[
nu s-a putut nu se poate `mp[ca cu ideea
stabiliz[rii, av]nd speran\e ;i c[ut]nd
noi probe ;i `ncerc[ri cu vechea politic[
a revaloriz[rii.

Chiar dac[ `n toate p[r\ile aceast[
politic[ a avut rezultate de ie^inire a
vie\ii, la noi a avut un efect contrar<
valoarea leului s-a urcat cu p]n[ 100%
*(adic[ s-a dublat), via\a s-a scumpit ;i
mai mult `n loc s[ se ie^ineac[. Iar
rezultatele negative asupra economiei
\[rii n-au `nt]rziat s[ apar[< falimente
cu duiumul, situa\ie disperat[,
nesiguran\[ general[.
(Ziarul “SatuMare”, anul IX, num[rul
50, din 11 Decembrie 1927)

Dana Todea

Nesiguran\[ ;i disperare `n r]ndul
s[tm[renilor `ntre anii 1923 - 1927

Anul 1927, an diWcil din punct de vedere Wnanciar pentru rom]ni, datorat crizei Wnanciare,
este caracterizat prin impozite `ntreite, iar cele comunale destul de urcate.

Parcul Vasile Lucaciu `n perioada interbelic[

Gara din Satu Mare `n anii ‘20
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Din frumosul s[tuc Cu\a de odinioar[, azi au r[mas mai mult amintirile. Dintre cele vreo 300 de case, nu toate mai
sunt locuite. Mul\i, b[rba\ii mai ales, s-au gr[bit s[ se mute `n cimitirul de la cap[tul satului, unde se odihnesc `n lini;tea
codrului, l[s]nd `n urm[ femei v[duve.LOCALE
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Satul Cu\a, comuna Socond,
se a9[ la cap[tul jude\ului Satu
Mare, acolo unde parc[ se
termin[ toate drumurile, sub
poalele unui deal acoperit de
p[duri, `ntr-un decor de un
pitoresc aparte.

Din Socond p]n[ `n Cu\a, drumul
lung de 4 km e acum asfaltat ;i neted,
nu a;a cum era pe vremuri, c]nd pe
traseul denivelat, nu a circulat nici
m[car un microbus.

Spre sat circul[ chiar dou[
microbuse pe zi, unul diminea\a ;i
unul dup[ masa, plus microbusul
;colii. De mai multe curse pe zi nici nu
ar W nevoie pentru c[ num[rul
c[l[torilor nu ar face traseul rentabil.
Apoi copiii de clasele V-VIII sunt du;i
la ;coala din centrul satului cu
microbusul Prim[riei.

P[linca cea de toate zilele

~n centrul satului, unde se aX[ ;i
fosta cooperativ[, asfaltul se termin[,
chiar `n fa\a p[linciei, unde localnicii
se adun[ pe r]nd cu to\ii, ca s[-;i Warb[
p[linca cea de toate zilele. ~n Cu\a nu
este cas[ unde s[ nu We p[linc[ `n beci
sau `n c[mar[, pentru c[ fructe ;i
borhot se aX[ `n Wecare curte.

La p[lincie lucreaz[ Einholcz
:tefan, un b[rbat t]n[r pe care l-am
g[sit robotind. ~n jur era ;i miros de
borhot, dar asta `n Cu\a nu sup[r[ pe
nimeni pentru c[ la p[lincie nu este om
s[ nu treac[, m[car pentru un pahar de
p[linc[.

~n Cu\a, unii beau de bucurie, al\ii
de necaz, dar num[rul celor din cea de-
a doua categorie este totu;i mult mai
consistent. Un mare necaz al
localnicilor e faptul c[ nu au cui s[-;i
predea laptele. Ori f[r[ s[ predea
laptele, mul\i nu pot s[-;i fac[ niciun
leu pentru a-;i cump[ra cele necesare
traiului zilnic.

Averea cea mare a satului sunt
totu;i copiii. Nu sunt mul\i, `n jur de
30, unii de gr[dini\[, al\ii de ;coal[.
Am scris despre ei `n cotidianul nostru,
l[ud]nd-o ;i pe Mirela Goste,
`nv[\[toarea satului care pred[ la
;coala de clasele I-IV.

De la p[lincie, drumurile se
ramiWc[ `n mai multe direc\ii, spre
;coal[, spre biseric[ sau spre dealul
Soconzelului, dar c]nd plou[ sau ninge
uli\ele devin impracticabile. Starea
uli\elor, aXate pe coama dealurilor, e
marea nemul\umire a s[tenilor din
Cu\a, pentru c[ ori de c]te ori le vin
acas[ copiii de la ora;, trebuie s[-;i lase
ma;inile `n centrul satului, unde apoi
le g[sesc zg]riate sau cu parbrizele
sparte.

S[tenii au dou[ perechi de
cizme, de biseric[ ;i de toate
zilele

Localnicii spun c[ ei s-au obi;nuit
de at]\ia ani cu noroaiele ;i c[ au `n
dotare dou[ perechi de cizme de
cauciuc< una de toate zilele ;i o pereche
pentru duminic[, atunci c]nd se duc
la slujbe la biseric[.

Sf]ntul l[ca; este frecventat de fapt
de tot satul, pentru c[ oamenii din
Cu\a sunt nu numai prieteno;i ;i
sociabili, dar ;i foarte credincio;i.

Preotul satului este p[rintele
ortodox Zoica; Viorel iar s[tenii sunt
foarte ata;a\i de el. ~n primul r]nd

pentru c[ locuie;te `n mijlocul lor de
c]\iva ani ;i nu i-a p[r[sit, a;a cum a
f[cut preotul de dinaintea lui, care a
plecat `n Spania la rude ;i nu s-a mai
`ntors `n sat niciodat[.

"A;a p[rinte nu o s[ mai avem noi",
ne-a spus Rus Lucre\ia iar vorbele ei au
fost conWrmate ;i de prietena ei<
Domu\a Lucre\ia.

M[n[stirea se reface

C[ localnicii sunt credincio;i o
dovede;te ;i faptul c[ ei doresc s[
recl[deasc[ fosta m[n[stire greco-
catolic[, care se aXa `n raza satului, pe
v]rful unui deal.

Funda\ia m[n[stirii a ;i fost
turnat[ recent, l]ng[ o cruce care s-a
sWn\it `nc[ anul trecut. M[n[stirea de
la Cu\a nu are o istorie oarecare. ~n
urm[ cu 3 secole ea era frecventat[ at]t
de localnici, care nu aveau biseric[, c]t
;i de s[tenii din Soconzel.

Apoi ea s-a desWin\at iar lucrurile
sWnte de acolo au ajuns la bisericile de
lemn din cele dou[ a;ez[ri. Noroc nu
a avut nici una. Biserica de lemn din
Soconzel a ars anul acesta, iar cea din
Cu\a `n 1911. Unii spun c[ era la mijloc
;i un blestem, dar mai multe despre
`nt]mpl[ri stranii legate de m[n[stire
se vor putea citi `n cartea lui Felician
Pop ;i Robert Laszlo - Istoria secret[ a
S[tmarului, `n curs de apari\ie.

Legenda lui Blidaru e peste tot

Un moment important `n via\a
comunit[\ii locale s-a consumat `n
anul 2008 c]nd Prea SWn\ia Sa, Iustin,
episcopul Maramure;ului ;i

S[tmarului, a sWn\it lucr[rile interioare
;i exterioare ale bisericii. Politicienii
din jude\ nu au ratat evenimentul de
a se ar[ta `n mul\ime, pentru cele
c]teva zeci de voturi care pot W adunate
`n a;ezarea `mb[tr]nit[.

Dincolo de deal se aX[ deja jude\ul
Maramure;, cu satele B[i\a de Sub
Codru, Huta ;i Ode;ti, devenite vestite
pentru c[ de numele lor s-a legat via\a
;i apoi legenda haiducului Vasile
Blidaru - (1911 - 1958).

Cel pu\in o poveste cu "Blidaru"
toat[ lumea ;tie `n Cu\a, acolo unde
acesta a avut multe neamuri ;i dac[
am `ncepe s[-i ascult[m pe to\i s[tenii,
am mai putea scrie o carte despre
neuitatul haiduc al codrilor s[tm[reni
;i maramure;eni.

Inginerul Ioan Suciu a scris o
monogra8e

~n via\[ am g[sit-o ;i pe v[duva lui
baciu Negreanu, care a sf]r;it `n
`nchisoarea de la Gherla `n 1958, Wind
condamnat[ pentru c[ l-ar W ajutat pe
haiducul Blidaru.

Exist[ `n sat mai multe familii care
se numesc Goste. Sunt cu toate rude cu
fostul haiduc, iar unii au avut de suferit
pentru cel care `n anii '50 a avut curaj
de unul singur s[ `nfrunte un regim de
cumplit[ teroare.

~n 2008 la Cu\a a avut loc ;i o
lansare de carte, de fapt o monograWe
a s[tucului, scris[ de inginerul Ioan
Suciu, un Wu al satului care s-a retras
`n satul natal dup[ pensionare. ~n
cartea lui Suciu g[sim ;i povestiri
despre haiducul Blidaru, care a r[mas
nemuritor ;i `n aceste locuri.

Amintiri despre satul de
odinioar[

Numai c[ din frumosul s[tuc de
odinioar[, azi au r[mas mai mult
amintirile. Dintre cele vreo 300 de case,
nu toate mai sunt locuite. Mul\i,
b[rba\ii mai ales, s-au gr[bit s[ se mute
`n cimitirul de la cap[tul satului, unde
se odihnesc `n lini;tea codrului, l[s]nd
`n urm[ femei v[duve.

Necazul cel mare e c[ tinerii nu
prea doresc s[ se stabileasc[ aici la \ar[,
de;i acum drumul e bun, iar din Satu
Mare de pild[ p]n[ `n sat se poate
ajunge ;i `n 35-40 de minute cu
ma;ina.

Cei pleca\i se `ntorc acas[ doar
pentru c]teva ore. Vin la sf]r;it de
s[pt[m]n[ ;i se `ntorc repede la ora;,
cu portbagajul plin de cartoW, lapte,
br]nz[ ;i sm]nt]n[ ;i Wre;te cu
afum[turile de la porc.

"S-au dezobi;nuit de lucrul de la
\ar[. Am fete la ora; care erau foarte
harnice acas[. Acum nu c[ ele ar W
lene;e, dar c]nd vin acas[, fac numai
ce le spun" - ne-a povestit tanti Lucre\ia
Rus.

Porcii nu mai cresc `n p[dure

Tot ea ne-a povestit ;i despre felul
`n care i-au disp[rut 8 porci mari, de
120 - 130 de kg, care au plecat `n
p[dure de unde nu s-au mai `ntors.
Dup[ cum se ;tie, `n Cu\a s[tenii `;i
\ineau porcii `n p[durile din jur.
Metoda era simpl[< prim[vara `i
scoteau la p[dure iar `n toamn[ ei se
`ntorceau mai mul\i ;i mai gra;i.
Adesea scroafele s[tenilor se

`mperecheau cu mistre\ii iar efectul
era "na;terea" mistreciorilor. Dup[
acea `nt]mplare nu mai l[s[m porcii `n
p[dure - ne-au spus so\ii Rus, dar nu
este exclus ca al\ii s[ mai foloseasc[
vechea metod[ de cre;tere a porcilor,
"made `n Cu\a".

O mistrea\[ avea ;i fostul
p[lincaro; despre care am scris `n
urm[ cu 3 ani, c]nd el `nc[ mai tr[ia.
Acum s-a dus ;i el `n lumea celor
drep\i, de;i era `nc[ un om t]n[r, care
putea s[-;i mai ajute mult ;i bine satul.

Are satul viitor?

Are satul viitor? - este `ntrebarea la
care s[tenii ;tiu deja r[spunsul< Nu.
"Dac[ noi plec[m din ast[ lume, `n
Cu\a nu va mai r[m]ne nimic", spun
oamenii ;i poate c[ vorbele lor spun
doar adev[rul. Ce se va `nt]mpla totu;i
cu satul?

Ne `nchipuim noi deja aceast[
variant[, dup[ modelul altor sate unde
via\a abia mai p]lp]ie< casele vor
r[m]ne goale sau se vor vinde unor
oameni care nu vor face cinste acestor
locuri, codrii se vor r[ri din cauza
drujbelor nemiloase, ;coala satului se
va demola ;i ea, cum s-a f[cut `n at]tea
;i at]tea locuri. R[mas f[r[ enoria;i ;i
preotul satului va pleca, magazinele se
vor `nchide din lips[ de clien\i iar spre
Cu\a nu va mai exista niciun mijloc de
transport.

Am vrea din suXet ca un asemenea
Wnal s[ nu se `nt]mple vreodat[ ;i
tocmai de aceea am vrea ca semnalul
nostru de alarm[, s[ se aud[ p]n[
departe. P]n[ nu e prea t]rziu.

Iosif |iproc

~n Cu\a nu este cas[ unde s[ nu We p[linc[ `n beci sau `n c[mar[, pentru c[ fructe ;i borhot se aX[ `n Wecare curte

~n Cu\a, toate drumurile duc
la p[lincia din centrul satului
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13 decembrie 1918< 102 tipografi au
murit pentru libertatea presei

M

Slova scris[de cuget[tori trece
prin m]na iscusi\ilor me;teri
tipogra8, spre a ajunge `n fa\a
cititorilor de toate categoriile. ~n
urmaprogresului dinultimii ani,
orice tip[ritur[ `;i are drumul
prin m]na tehnoredactorilor,
care au `nlocuit munca grea a
ze\arilor ;i linotipi;tilor, ;i prin
cea ama;ini;tilor o:set-i;ti, care
domin[ industria tiparului.

Condi\iile grele de via\[ din a doua
jum[tate a secolului al XIX-lea, c]nd
num[rul orelor de munc[ ;i stabilirea
salariilor erau l[sate la bunul plac al
patronilor, iar concediile de odihn[,
asigur[rile ;i protec\ia muncii erau
complet necunoscute de muncitori, Wind
expu;i bolilor profesionale, au condus
la crearea unor organiza\ii de
`ntrajutorare prin care s[ se
`mbun[t[\easc[ situa\ia lor.

Tipogra8i au `n8in\at primele
asocia\ii de ajutor reciproc

Primii care au p[;it pe calea
organiz[rii au fost muncitorii tipograW,
datorit[ nivelului cultural mai ridicat,
determinat de speciWcul muncii prestate,
care au `nWin\at asocia\iile de ajutor
reciproc `n caz de boal[. Acestea au luat
Win\[ la Bra;ov (1846), Timi;oara (1851)
;i la Cluj `n anul 1861. Scopul acestor
organiza\ii era ajutorarea muncitorilor,
nu numai `n caz de boal[, ci ;i de
invaliditate, deces, ajutoarea v[duvelor
;i orfanilor, acordarea de ajutor de
transport tipograWlor str[ini care nu-;i
g[seau de lucru `n ora;ul respectiv.

~n jurul anului 1870 a `nceput
transformarea asocia\iilor de ajutor
reciproc ale tipograWlor `n asocia\ii
profesionale, p[str]ndu-;i, totu;i,
caracterul de ajutor reciproc. Pre;edin\ii
acestor asocia\ii erau patronii, dar ceilal\i
membri din conducere erau ale;i din
r]ndul muncitorilor.

Ace;tia vor face primii pa;i pe calea
organiz[rii, dep[;ind stadiul asocia\iilor
profesionale, constituindu-;i organiza\ia
`n a c[ror conducere erau doar
muncitori. ~n aceast[ ac\iune, un rol
deosebit l-a avut `nWin\area
Interna\ionalei a II-a (1889), precum ;i
presa muncitoreasc[, `n cadrul c[reia se
remarc[ ;i ziarul muncitorilor tipograW,
intitulat "Typograph", care a ap[rut `n
limbile rom]n[, maghiar[, german[.
Primul num[r a ap[rut la 1 iunie 1918,
la Sibiu, sub conducerea lui Vili Ioan.

Noua form[ de organizare a
muncitorilor au constituit-o sindicatele.
La congresul muncitorilor tipograW din
Transilvania, \inut la Cluj `n 10 -11
octombrie 1920, a luat Win\[ Uniunea
Muncitorilor GraWci din Ardeal ;i Banat.
Mai t]rziu, prin aWlierea mai multor
sindicate de pe `ntreg teritoriul \[rii, se
va transforma `n Uniunea Muncitorilor
GraWci din Rom]nia (1922) cu sediul la
Cluj. Statutul Uniunii a fost aprobat `n
1921 `n baza Legii sindicatelor
profesionale, uniunea dob]ndind, astfel,
personalitate juridic[.

Breasla muncitorilor tipograW a fost
prima din Rom]nia care a reu;it s[
`ncheie un contract colectiv unitar, la
nivel de ramur[, pe o durat[ de un an ;i
jum[tate, la data de 22 decembrie 1921.
Prin contractul colectiv se reglementau
condi\iile de munc[, timpul de lucru,
concediile, zilele de s[rb[tori pl[tite de
patroni, plata orelor suplimentare,
num[rul ucenicilor, dreptul de a alege
delega\i (b[rba\i de `ncredere), care s[
vegheze la `ndeplinirea contractului
colectiv.

Important de subliniat este faptul c[
salariile erau stabilite pe categorii de
muncitori, printr-un tarif de salarizare la
stabilirea c[ruia se \inea cont de pre\urile
de pe pia\[, de valoarea de cump[rare a
leului etc.

Ziua Tipogra8lor a fost
s[rb[torit[ doar pe vremea
comunismului

"- Cine `;i mai aminte;te de ziua de
13 decembrie? Doar pe vremea
comunismului era s[rb[torit[ breasla
tipograWlor. Din '90 `ncoace nimeni nu
;i-a mai amintit de noi. :i cine e de vin[?"
- ne spune cu am[r[ciune `n glas Ioan
Pop, un veteran tipograf s[tm[rean,
dup[ care timp de c]teva clipe se a;terne
o t[cere ad]nc[. Nimeni nu mai spune
nimic despre a cui ar putea W vina pentru
atitudinea ignorant[ fa\[ de aceast[
breasl[.

Ioan Pop are `n spate o activitate de
peste 41 de ani de munc[ `n tipograWe.
C]nd stai de vorb[ cu d]nsul sau cu
bunul s[u coleg, Petre Deac, `ntorci
timpul c]teva decenii. Sunt precum dou[
c[r\i vii de istorie a tipograWei s[tm[rene,
oameni crescu\i `nc[ din primii ani ai
tinere\ii cu palmele lipite de literele de
plumb, croi\i dup[ modelul mai;trilor
tipograW din trecut. Au r[mas ;i ast[zi
dedica\i profesiei lor. Pentru ei aceast[
meserie a r[mas pecetluit[ `n suXet ca
prima dragoste, pe care nu pot ;i nu vor
s[ o uite niciodat[. Chiar dac[ nu mai
lucreaz[ `n tipograWe, nu au putut s[ stea
departe de aerul cernelurilor ;i a
tip[riturilor. Ionic[ Pop mai leag[ ;i
acum c[r\i. Pe colegul s[u Petre nu `l
mai \in picioarele dup[ at]\ia zeci de ani
`n care noapte de noapte culegea litere.
S-a pensionat ;i trece doar `n vizit[ pe la
fo;tii lui colegi. A lucrat toat[ via\a la

ze\[rie, acolo unde se culegeau "boabele"
adic[ literele, una c]te una. O munc[ de
Sisif, cum ne mai spune interlocutorul
nostru, amintindu-ne c[ pe vremuri se
lucra o noapte `ntreag[ pentru un ziar de
8 pagini.

Prima tipogra8edinSatuMare
a fost pe strada Mihai Viteazu

Pe am]ndoi i-am `nt]lnit `ntr-o
od[i\[ de pe strada Mihai Viteazu. Am
aXat c[ la `nceput, `nainte de 1970, tot pe
aceast[ strad[ a urbei a func\ionat `n
perioada interbelic[ prima tipograWe a
ora;ului, apoi, dup[ na\ionalizare, o
sec\ie a tipograWei Centrului Zonal
Maramure; - numit[ la vremea
respectiv[ Intreprinderea PoligraWc[
Maramure;, sec\ia Satu Mare. Aici se
culegeau textele, s[ f[ceau matri\ele dup[
care erau trimise la Baia Mare spre a W
tip[rite. Munca aceasta s-a f[cut p]n[ `n
1970, c]nd a fost pus[ `n func\iune
TipograWa Satu Mare, ce a func\ionat
timp de 30 de ani ;i mai bine peste drum
de Pia\a de Alimente nr.1. ~n acela;i an
'70, dup[ inunda\ii, pe 23 august se
s[rb[torea cu mare fast, `n prezen\a
comitetului jude\ean de partid, `n frunte
cu prim secretarul Iosif Uglar
deschiderea oWcial[ a tipograWei. Tot
atunci vede lumina tiparului ;i primul
num[r al ziarului Cronica S[tm[rean[.
P]n[ `n '70 singurele ziare care puteau W
citite la noi `n jude\ erau< "Drapelul
Ro;u", "Pentru socialism" ;i "Dolgozo
nep"(Poporul muncitor). TipograWa a
fost dotat[ cu toate utilajele noi speciWce
acestei munci astfel `nc]t nu dup[ mult
timp la Satu Mare aveau s[ We tip[rite
pentru toat[ \ara imprimatele cu regim
special. Unitatea a func\ionat la `nceput
cu un efectiv de 134 de cadre, pe diverse
categorii. Dup[ anii '90 o dat[ cu

introducerea de noi tehnologii s-au r[rit
;i r]ndurile, ca urmare a dispari\iei
meseriilor de< dactilograf, linotipist,
ze\ar, zincograf ;i calandror. Prima dat[
au r[mas 80, apoi 50 ca `n Wnal aceea;i
munc[ s[ se fac[ cu doar 20 de oameni.

La Satu Mare se f[ceau
bonurile de marcat pentru
toat[ \ara

"Noi ca tipograWe am apar\inut de
Consiliul Culturii ;i Educa\iei Socialiste.
Am fost singurii care am produs `n
consiliul culturii, `ns[ din punct de
vedere al retribu\iilor am avut salarii mici
raportat la industria u;oar[, industria
grea. Doar colegii de la turn[torie ;i
linotip erau pl[ti\i un pic mai bine pentru
c[ lucrau `ntr-un mediu toxic, cu vapori
de plumb. ~n primii ani de activitate se
d[dea zilnic c]te 150 de grame de sl[nin[
;i un jum[tate de litru de lapte, ca
antidot. Lapte am primit p]n[ `n '90 ;i
dup[, o perioad[ scurt[ de vreme. Se
lucra `n trei schimburi, iar ziarul se f[cea
numai noaptea. Pe plan local, dup[ 1970
nu erau dec]t dou[ ziare< "Cronica
S[tm[rean[" ;i "Friss Ujsag". Ziarul avea
8 pagini. Doar c]nd erau cuv]nt[rile lui
Ceau;escu erau 16 pagini. Mai f[ceam
bonurile de marcat pentru toat[ \ara ;i
multe alte imprimate pentru diverse
`ntreprinderi. Tone de h]rtie trebuiau
lucrate. ISIAP-ul din Bucure;ti dirija
activitatea tipograWilor din toat[ \ar[,
respectiv a comenzilor pe care trebuia s[
le onor[m. Noi am mai prins ;i perioada
c]nd se tip[rea revista "Luceaf[rul",
"Poteci".

Dup[ at]\ia ani, acum ne mai
`nt]lnim cu fo;tii colegi, dar au r[mas
foarte pu\ini. Mul\i au murit de tineri din
cauza mediului. Am avut 9 colegi care au
murit sub v]rsta de 40 de ani. Cel mai

longeviv coleg pe care l-am avut a fost
einrich Tibi, care a tr[it 93 de ani. Ne-a
p[r[sit anul acesta." - ne povestesc cei doi
tipograW.

F[r[ mi;c[ri de mas[

"C]nd ai gre;it o liter[ la Ceau;escu
deja securitatea era pe capul t[u. Era o
munc[ unde nu aveai voie s[ gre;e;ti.
Nici vorb[ de mi;c[ri de mas[,
revendicative. ~ntr-un an nu am avut
`nc[lzire ;i nu am mai vrut s[ lucr[m. Era
`ntr-o zi de 2 spre 3 ianuarie 1988, iar
frigul era at]t de mare `nc]t nu puteai s[
lucrezi. Nu aveam nicio surs[ de
`nc[lzire. Imediat a venit securitatea ;i
ne-a pus pe to\i s[ d[m declara\ii, dup[
care au venit ;i ne-au instalat sobe"- au
precizat cei doi colegi. De la ei am aXat
de altfel c] p]n[ `n 1980, pe strada M.
Viteazu a mai func\ionat o sec\ie a
tipograWei, unde condi\iile de munc[
erau destul de vitrege, ceea ce de fapt i-
a ;i determinat s[ aib[ o astfel de reac\ie

Ucenici la 16 ani

Au `nceput prin a W ucenici, st]nd `n
preajma b[tr]nilor mai;tri de la care
"furau" pe apucate c]te ceva din tainele
meseriei. Uneori, "pl[teau" c]te un
p[h[ru\ de rom ca s[ prind[ c]te un mic
secret. :i uite-a;a, pas cu pas, cu nop\i
nedormite petrecute al[turi de tiparni\e
au `nv[\at s[ scoat[ p]inea Werbinte a
informa\iei - ziarul. C]nd s-au angajat la
tipograWe aveau v]rsta de 16 ani. Ni;te
copii abia ie;i\i de pe b[ncile ;colii.
Terminaser[ 8 clase dup[ care s-au
g]ndit c[ trebuie s[-;i c];tige existen\a
cunosc]nd o meserie. Am]ndoi `;i
amintesc ;i acum ziua `n care s-au
angajat. Ionic[ Pop ne spune c[ el a
semnat contractul pe 1 octombrie 1968,
iar colegul s[u Petre Deac, pe 1
septembrie 1969. A urmat apoi
;colarizarea `n meseria de tipograf care
se f[cea la Bucure;ti. Timp de trei ani,
s[tm[renii no;tri au `nv[\at teoria
meseriei pe b[ncile ;colii "Dimitrie
Moinescu", Wind singura institu\ie de
`nv[\[m]nt din \ar[ destinat[ preg[tirii
tipograWlor. ~n vacan\e se `ntorceau acas[
unde `;i f[ceau practica. Le-a fost destul
de greu s[ `nve\e, spun ei, pentru c[
tipograWi cu experien\[ nu `i l[sau prea
u;or s[ prind[ din tainele meseriei. La
fel ca `n cazul altor bresle, secretele erau
\inute cu str[jnicie.

"Era o munc[ grea, culegeam liter[
cu liter[. Linotipul f[cea r]nduri, dar noi
trebuia s[ culegem Wecare liter[, pauz["
- poveste;te Petre Deac despre munca
de ze\ar. Nostalgic la vremurile de
odinioar[ Ionic[ Pop mai p[streaz[ ;i
acum litere de plumb. D]nsul a lucrat la
leg[torie- Wnisare. "Distan\a dintre
r]nduri, dintre cuvinte trebuie s[ o facem
din cap. Distan\ele dintre cuvinte
trebuiau s[ We identice, iar distan\ele
dintre r]nduri le stabileam `n func\ie de
pagin[. Trebuia s[ cuno;ti bine
gramatic[, desp[r\irea cuvintelor `n
silabe. Erau cuvinte pe care nu aveai voie
s[ le despar\i" - a \inut s[ precizeze Ionic[
Pop.

Pe cei doi me;teri i-am l[sat `ntre
c[r\ile ;i tip[riturile de care se simt at]t
de mult lega\i suXete;te. Am]ndoi ne-au
spus c[ meseria de tipograf este una grea,
dar nu ur]t[, c[ci aici omul se `nt]lne;te
cu cartea tot timpul.

Aceste c]teva r]nduri le dedic[m
tuturor tipograWlor acestui jude\,
oamenilor care ani la r]ndul, dar ;i acum
lucreaz[ neobosit pentru ca noi s[ avem
ziarul pe mas[ `n Wecare diminea\[.

Le dorim mult[ s[n[tate, putere de
munc[ ;i un c[lduros "La mul\i ani!"

Mihaela Ghi\[
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Ioan Pop are `n spate o activitate de peste 41 de ani de munc[ `n tipograWe. C]nd stai de vorb[
cu d]nsul sau cu bunul s[u coleg, Petre Deac, `ntorci timpul c]teva decenii. Sunt precum dou[ c[r\i
vii de istorie a tipograWei s[tm[rene, oameni crescu\i `nc[ din primii ani ai tinere\ii cu palmele lipite
de literele de plumb, croi\i dup[ modelul mai;trilor tipograW din trecut.

Ioan Pop ;i Petre Deac povestesc cu nostalgie despre munca de tipograf din anii '70
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Cel mai bun motociclist
rom]n la tot ce `nseamn[ rally-
raid ;i enduro, s[tm[reanul
Emanuel Gyenes a renun\at `n
acest an s[ participe la cea mai
important[ competi\ie auto-
moto, Raliul Dakar. Ca ;i edi\ia
trecut[, Dakar-ul se va desf[;ura
`n America de Sud. Din motive
Dnanciare, Vectra Racing Bra;ov,
echip[ la care s[tm[reanul este
legitimat, Dind lovit[ de criza
Dnanciar[ nu dispune `n acest
moment de suma necesar[
particip[rii. ~nscrierile s-au f[cut
p]n[ pe 15 noiembrie, c]nd
vapoarele `nc[rcate cu
echipamente au trecut
Atlanticul spre Argentina.

Pentru a nu r[m]ne
pe dinafar[, ini\ial Mani
Gyenes a dorit s[ se
`nscrie la Africa
Racing, care se
desf[;oar[ `n
mai multe
etape, pe
vechiul
traseu al
Dakar-ului.
Dar s-au
`nscris
foarte pu\ini
concuren\i.
La clasa
moto, ;i-au
anun\at
participarea doar 15 pilo\i, dintre care
nici unul cu nume mare, pentru c[
majoritatea au ales America de Sud.
A;a c[ o participare la acest raliu s-a
constatat a W o pierdere de timp ;i de
bani, `ns[ a primit conWrmarea c[ va
participa la toate etapele de Campionat
Mondial de rally-raid, care se vor
desf[;ura `n Dubai, Tunisia, Sardinia,
Egipt, Brazilia ;i Maroc.

An plin pentru Mani Gyenes

Pentru motociclistul s[tm[rean a
fost un an plin de competi\ii
importante. ~n Rom]nia a participat la
Campionatul Na\ional de enduro ;i
enduro-cross. La prima competi\ie a
ie;it vice-campion na\ional la clasa E
3, pentru c[ la Z[rne;ti a avut probleme
tehnice ;i a pierdut primul loc. La a
doua a ie;it campion na\ional.

A participat ;i la Campionatul
Balcanic, `n Turcia, Macedonia ;i
Bulgaria a ob\inut primul loc, `n
Rom]nia s-a clasat al treilea, iar `n
Grecia a lipsit, Wind accidentat. Astfel,
la clasa E 3 a terminat concursul pe
ultima treapt[ podiumului. A mai fost
prezent ;i la etapa mondial[ de rally-
raid, `n Maroc, ultima etap[ a
competi\iei, unde s-a impus f[r[
probleme la clasa "produc\ie".

O alt[ competi\ie desf[;urat[ `n
Rom]nia a fost Red Bull Romaniacs,
unde a reu;it din nou o clasare
excelent[, locul doi la clasa "expert".

Amintiri de la Dakar

La cel mai puternic ;i de anvergur[
raliu, la Dakar, s[tm[reanul a fost
`nscris de trei ori. La edi\ia 2006-2007
a reu;it s[ termine pe locul 46 la
general ;i pe locul nou[ la debutan\i,
un rezultat foarte bun, la prima

participare. Edi\ia 2007-
2008 s-a anulat din
cauza problemelor
de securitate din
Africa, iar la
edi\ia 2008-
2009, `n etapa
a doua ;i-a
fracturat
um[rul ;i a fost
nevoit s[ se
retrag[.
Cel
mai

mult i-
a pl[cut
`n 2008
la Raliul
Europei
Centrale,
care s-a \inut
din cauz[ c[
Dakarul a fost
anulat, c]nd a
trecut al[turi de
convoi prin Satu
Mare.

La prima
participare la
Dakar, Mani Gyenes
nu a ;tiut cum st[

treaba, a fost greu pentru el, a avut un
motor bun, dar nu foarte bun ;i a
f[cut c]teva lucruri `n plus sau
gre;eli, care l-au `ncetinit `n curs[
;i a fost gata s[ nu mai participe.
Acum are experien\a necesar[,
a uitat lucrurile gre;ite pe care
le-a f[cut ;i abia a;teapt[ s[
urce din nou `n ;a.

~n 2006 nici nu se
g]ndea c[ va ajunge s[

participe la o
competi\ie de

asemenea
anvergur[, a
v[zut doar la
televizor,
nu a crezut
c[ va

concura
vreodat[,

dar i s-a f[cut o
propunere pe care

nu o putea refuza.
~nainte de primul Dakar, a

mers `n Africa pentru a se
acomoda cu dunele ;i clima de acolo.
Acesta ne-a povestit ;i o `nt]mplare
hazlie. ~n timpul competi\iei,
corturile erau a;ezate la c]\iva metri
de pista de avioane, iar g[l[gia era
infernal[, mai ales c[ ;i mecanicii
lucrau pe motoare `n timpul nop\ii.
Odat[, un avion, la decolare a

m[turat toate corturile din apropiere
;i a umplut de nisip tot echipamentul.

Dintre motocicli;tii cu nume a
schimbat idei cu francezul Cyril
Despres, care acum s-a mutat `n
Andorra. Mani Gyenes nu are o p[rere
foarte bun[ despre el, i se pare
`ncrezut, pe c]nd spaniolul Marc
Coma, care a c];tigat ultimul Dakar
este o persoan[ deschis[ ;i foarte
vorb[rea\[. Este coleg la Vectra Racing
cu dou[ nume mari ale rally-raidului,

David Casteau ;i Frans Verhoeven.

Echipamentul pentru o
competi\ie cost[ 1.500 euro

Echipamentul necesar pentru o
astfel de competi\ie este extrem de
scump. Doar `mbr[c[mintea ;i casca
de protec\ie, dep[;esc u;or 1500 de
euro. Nu c];tig[ bani din motociclism,
dar sponsorii `i suport[ toate
cheltuielile pentru deplasare,
competi\ie ;i `nscrieri, ceea ce
`nseamn[ foarte mult pentru un
sportiv, care astfel poate face
performan\[ cu adev[rat.

Munce;te `n Satu Mare la o Wrm[
de piese de motociclet[ ;i nu numai, iar
`n timpul liber iese cu prietenii.

Cea mai importantă
competi\ie de anduran\ă din
lume, Raliul Dakar, organizat
de Amaury Sport, are o istorie

de mai bine de trei decenii. În
ciuda numelui, competi\ia este una
mai mult oY road decât una de raliu
propriu-zis, atât din punct de
vedere al terenului accidentat pe
care se desfă;oară, cât ;i al
vehiculelor pregătite special pentru
această încercare.
Cursa a debutat în 1978, la un an

după ce miliardarul _ierry Sabine,
în timpul unui raliu s-a

rătăcit în de;ert ;i a
fost pe aproape

să-;i piardă
via\a.

Prin această
aventură,

_ierry
Sabine a

descoperit
poten\ialul

sportiv al
acestui peisaj,

oferind o
aventură

interesantă pentru iubitorii
adrenalinei.

La început, raliul debuta la Paris şi
se încheia la Dakar. Din cauza
problemelor politice şi economice însă,
de la an la an, ruta a suferit modiWcări,
ajungându-se chiar la schimbarea
punctului de start. De aceea, în ultimii
ani, competi\ia a început din capitala
Portugaliei, Lisabona.

Dakar făcea anual minim o
victimă, Wind o competi\ie periculoasă.
Cauzele erau accidente, furtuni de
nisip ori terori;ti. În anul 1985, visul
“Dakar” a suferit o pierdere
importantă< _ierry Sabine şi-a pierdut
via\a într-un accident, într-un elicopter
care s-a prăbu;it în de;ert. Tatăl său
însă, a preluat organizarea raliului,
respectând dorin\a Wului său.

Acum, raliul Dakar s-a mutat pe
un alt continent, `n America de Sud,
dar sunt zvonuri c[ peste pu\in timp
se va concura pe vechiul traseu.

Daniel Chiorean

SPORT EXTREM

S[tm[reanul Emanuel Gyenes,
renun\[ la Raliul Dakar
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Un paparazzo italian
l-a ;antajat pe
Adriano

“Regele paparazzilor italieni”
Fabrizio Corona a fost condamnat, joi,
la trei ani ;i opt luni de `nchisoare
pentru ;antaj ;i tentativ[ de ;antaj `n
cazul fotbali;tilor Francesco Coco ;i
Adriano ;i al motociclistului Marco
Melandri. “Mi-e rusine ca sunt italian
(...) Nu mai am `ncredere `n lege. Este
o ru;ine, `n acest caz ar trebui sa We
condamnate toate agen\iile foto din
Italia”, a spus Corona.

Fabrizio Corona este protagonistul
unui scandal declan;at `n 2006 `n
Italia, dup[ ce s-a descoperit c[ mai
multe vedete, printre care ;i c]\iva
faimo;i juc[tori de fotbal, au fost
;antajate, pentru ca fotograWi
compromi\[toare cu ace;tia s[ nu We
publicate. Fotbali;tii au recunoscut c[
i-au pl[tit lui Corona pentru a-l
`mpiedica s[ trimit[ ziarelor
fotograWile compromi\[toare, unde
erau prezenta\i mai ales `n compania
unor tinere, `n discoteci.

Ronaldinho, ales
juc[torul deceniului

Ronaldinho a fost ales fotbalistul
deceniului de publica\ia World Soccer.
Brazilianul i-a devansat pe Messi ;i
Cristiano Ronaldo, dar ;i jucători
precum Zinedine Zidane, Paolo
Maldini, Ronaldo, Raul sau Drogba.
Jucătorul anului a fost desemnat
Lionel Messi, urmat de Andres Iniesta
;i Xavi. Cristiano Ronaldo ocupă doar
locul patru în acest top.

Barcelona este echipa anului,
locurile doi ;i trei Wind ocupate de
na\ionalele Spaniei ;i Braziliei.
Interesant este că ;i Coreea de Nord
face parte din acest clasament,
prezenţa la un Campionat Mondial
după 44 de ani cântărind foarte mult.
Antrenorul anului a fost votat Pep
Guardiola, iar cel mai bun tânăr
jucător a fost ales Sergio Aguero, de la
Atletico Madrid.

Cristiano Ronaldo,
cel mai rapid
fotbalist din lume

Cristiano Ronaldo este cel mai
rapid fotbalist din lume, cel pu\in a;a
arat[ un studiu publicat de revista
german[ Der Spiegel. Viteza este una
dintre cele mai importante calit[\i
pentru Ronaldo, care atinge cu mingea
la picior p]n[ la 33,6 km/h.

Pe locul doi se situeaz[ Arjen
Robben, cu o vitez[ de 32,9 km/h, `n
timp ce podiumul este `ncheiat de
_eo Walcott cu 32,7 km/h. Rooney
a intrat ;i el `n top 5 cu viteza 32,6 de
km/h. Atacantul lui Arsenal, Robin
van Persie (32,1 km/h) este ultimul `n
clasament.

Juc[torii Realului
s-au apucat de c]ntat

Real Madrid a g[sit o nou[
modalitate de a scoate bani! Pe
Bernabeu s-a lansat cartea si CD-ul
“Realvolution” pentru fanii Realului
din toat[ lumea. Raul, Guti, Iker
Casillas, Sergio Ramos ;i Raul Albiol
au c]ntat `mpreun[ cu veteranii
echipei ;i colegii de la echipa de
baschet pentru acest CD.

Guti a fost desemnat juc[torul cu
cel mai mare talent. Bine`n\eles,
pentru c[ nu a participat Cristiano
Ronaldo, care s-a remarcat `n trecut cu
o voce de aur.



SPECTACOLE DE CR~CIUN

Serb[rile continu[ cu colinde
;i cadouri `n ;coli ;i gr[dini\e
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Atmosfera s[rb[torilor de
iarn[ a cuprins ;colile ;i
gr[dini\ele din jude\. Mo;
Cr[ciun calc[ pe urmele lui Mo;
Nicolae, duce cadouri copiilor
cumin\i ;i le ofer[ doar dup[ ce
micu\ii arat[ c[ au ;i `nv[\at ceva<
poezii, c]ntece ;i dansuri.

“S[rb[toarea bradului
Eco-:colii Viile Satu Mare”

An de an, cu tolba plin[ de daruri,
Mo; Cr[ciun sose;te la elevii :colii cu
clasele I-VIII din Viile Satu Mare ;i la
pre;colarii din comun[. Anul acesta,
Mo;ul a avut parte de o primire cu totul
;i cu totul special[.

La ini\iativa directoarei institu\iei de
`nv[\[m]nt, Adriana Chi;, elevii ;i
prichindeii din `ntreaga comun[, adic[
de la ;colile din Viile Satu Mare,
T[t[r[;ti, Cionche;ti ;i Medi;a ;i
pre;colarii s-au reunit `n sala de sport a
;colii din centrul comunei pentru a
prezenta pre\ de c]teva zeci de minute
un minunat spectacol.

Evenimentul, intitulat sugestiv
"S[rb[toarea bradului Eco-:colii Viile
Satu Mare", a reunit peste 450 de ;colari
;i pre;colari din `ntreaga comun[. Sala
de sport, `mpodobit[ de s[rb[toare, cu
podoabe confec\ionate din materiale
reciclabile, a r[sunat `n aplauzele unui
public numeros format din p[rin\i,
bunici, fr[\iori ;i surioare. Fiecare grup[
de elevi, sub `ndrumarea cadrelor
didactice, a prezentat c]te un num[r `n
cadrul spectacolului. Copiii au colindat

`n jurul br[du\ului `nc[rcat de globuri ;i
juc[rioare confec\ionate din h]rtie,
pungi sau cartoane.

La spectacol a fost prezent[ Adriana
Culda din partea Agen\iei de Protec\ie a
Mediului Satu Mare, care a apreciat
efortul copiilor din comuna Viile Satu
Mare de a participa la ac\iuni menite s[
protejeze mediul `nconjur[tor.
Directoarea ;colii, Adriana Chi;, a
declarat `n deschiderea spectacolului c[
aceast[ prim[ edi\ie a S[rb[torii bradului
Eco - :colii Viile Satu Mare este menit[
s[ lege prietenii `ntre copiii din comun[<
"Avem pre;colari care nu se cunosc `ntre
ei, ajung s[ se `nt]lneasc[ `n clasa a V-a,
c]nd devin colegi de clas[. Acum,
lucr]nd `mpreun[ pentru preg[tirea
spectacolului, copiii au avut ocazia s[ se
cunoasc[ ;i s[ \in[ leg[tura `n viitorul
apropiat prin ac\iunile de parteneriat
`ntre cadrele didactice". ~n Wnalul
spectacolului, Mo; Cr[ciun ;i-a f[cut
apari\ia, `mp[r\ind tuturor copiilor
daruri.

Elevii Liceului Teologic
Ortodox, cu colindul
la pre;colari

Tot `n aceste zile, elevii clasei a IV-a
de la Liceul Teologic Ortodox "Nicolae
Steinhardt" au mers cu colindul pe la
prietenii lor mai mici de la c]teva
gr[dini\e din ora;. I-am `nt]lnit pe c]nd
`i colindau pe copila;ii de la Gr[dini\a nr.
7 de l]ng[ Policlinica Veche. Prin
prezentarea unor colinde tradi\ionale
rom]ne;ti, elevii au reu;it s[ creeze o
adev[rat[ atmosfer[ de s[rb[toare,

vestind astfel Na;terea M]ntuitorului
Iisus Hristos.

Nici cei mici nu s-au l[sat mai prejos
;i i-au colindat pe oaspe\i, iar la Wnal,
copiii ;i-au `mp[r\it reciproc cadouri.
Cea care i-a `nso\it, `nv[\[toarea Ramona
Filip ne-a relatat faptul c[ `n afar[ de
aceast[ manifestare, copiii au preg[tit
un program mai amplu de Cr[ciun, pe
care `l vor sus\ine `n fa\a p[rin\ilor ;i a
altor invita\i.

Mesajul Mo;ului, transmis
la Gr[dini\a 7 de elevele
de la “Ioan Slavici”

Miercuri, 9 decembrie 2009,
Gr[dini\a cu Program Prelungit nr. 7
din Satu Mare, `n parteneriat cu elevele
clasei a XI-a F de la Colegiul Na\ional
"Ioan Slavici" au organizat la nivelul
unit[\ii de `nv[\[m]nt pre;colar o serie
de activit[\i dedicate Na;terii
M]ntuitorului.

Elevele practicante, al[turi de
profesoara lor Iulia Pop ;i de directoarea
Gr[dini\ei nr. 7, Doina Greere, s-au
implicat al[turi de cadrele didactice `n
activit[\ile speciWce s[rb[torilor de iarn[.
Elevele, `mbr[cate `n costuma;e de
`ngera;i, au trecut prin Wecare grup[ din
gr[dini\[ pentru a le citi copiilor
scrisoarea de la Mo; Cr[ciun. Micu\ii au
fost c]t se poate de impresiona\i de
mesajul lui Mo; Cr[ciun, mai ales c[
acesta din urm[ le transmitea toat[
dragostea sa ;i admira\ia fa\[ de c]t de
cumin\i au fost prichindeii de-a lungul
anului. Totodat[, elevele le-au prezentat
pre;colarilor un minunat spectacol de

colinde. Nici micu\ii nu s-au l[sat mai
prejos.

Copila;ii grupei mici i-au preg[tit
Mo;ului c]teva momente de dans. Cum
au ;tiut ei mai bine, prichindeii grupei
mici au dansat de-au `ncins podeaua. Cu
siguran\[ Mo;ul va aprecia momentul
lor ;i va W darnic c]nd le va pune
cadourile sub pomul de Cr[ciun.

Mai m[ricei, copiii din grupa
mijlocie au venit cu un program de
pantomim[, pe c]nd colegii lor din grupa
preg[titoare au prezentat sceneta
intitulat[ sugestiv "Steaua sus r[sare".
~mpreun[ cu elevele de liceu, pre;colarii
au colindat l]ng[ br[du\ul frumos
`mpodobit din gr[dini\[.

Mo; Cr[ciun a;teptat
`n “P[durea Fermecat[“
la Gr[dini\a nr. 1

Mare sfat printre copila;ii grupei
mijlocii A de la Gr[dini\a cu program
prelungit nr. 1 din Satu Mare. De-ast[
dat[ s-au g]ndit s[-l `nt]mpine pe Mo;
Cr[ciun `n P[durea fermecat[. A;a c[, zis
;i f[cut. S-au pus pe treab[ `nc[ de acum
c]teva s[pt[m]ni `nv[\]nd cu mare zor,
c]ntece, poezii ;i colinde mo;tenite din
str[buni.

Toat[ lumea ;tie c[ o festivitate ca
aceasta trebuie preg[tit[ cu mult[ grij[,
mai ales c[ Mo;ului `i plac copiii cumin\i
;i iste\i pe care pentru bun[tatea lor `i
r[spl[te;te cu multe daruri. Costuma\i ca
nimeni al\ii, `n pozna;i iepura;i, ;oricei,
ursule\i, vulpi\e, coco;ei sau fulgi de nea,
copiii ;i-au intrat `n rol f[r[ prea multe
aranjamente. Au l[sat emo\iile `n grija

p[rin\ilor, s-au a;ezat frumos pe sc[unele
;i au dat drumul serb[rii. Personajele au
reu;it s[ prind[ via\[ prin bucuria celor
care le-au interpretat, cu Wecare gest,
z]mbet sau privire. ~n scurt[ vreme
`ntreaga sal[ s-a umplut de magia mult
apropiatei s[rb[tori a Cr[ciunului, a
darurilor primite ;i d[ruite, c[ci ei, copiii
reu;esc de Wecare dat[ s[ fac[ s[ tresalte
orice suXet. Iar ei, copiii din grupa celor
mijlocii s-au priceput de minune la acest
lucru. Fiecare copil a fost unic `n felul
s[u. Le-au ar[tat celor dragi c[ ei au mai
crescut pu\in, c[ sunt mai siguri pe ei ;i
mai pricepu\i `n vorbe dec]t anul trecut,
iar doamnele educatoare M[rioara ;i
Paula le-au fost mereu al[turi.

Nu a lipsit din mijlocul lor nici Z]na
Iernii, `n mantia-i alb[, care cu bagheta
ei magic[ a binecuv]ntat micile f[pturi
sosite `n `nt]mpinarea lui Mo; Cr[ciun.
:i uite-a;a printre poezii ;i c]ntecele,
Mo;ul cu barba lung[ ;i pletele-i c[runte
nu a uitat s[ treac[ pe la ei cu tolba plin[
de daruri. B[tr]nul i-a ascultat cu mare
drag dup[ care i-a r[spl[tit cu tot ce
preg[tise `n sacul mare ;i greu pe care l-
a adus `n spinare. Surpriza cea mare a
fost atunci c]nd copii i-au ar[tat Mo;ului
c[ ei ;tiu s[ c]nte la fel de bine ;i `n limba
englez[ ;i nu numai a;a cu un c]ntecel-
dou[, ci un `ntreg repertoriu.

Pentru str[dania ;i talentul lor au
fost r[spl[ti\i cu ropote de aplauze. La
Wnal, Wecare copil s-a a;ezat `n bra\ele
Mo;ului pentru o mic[ ;edin\[ foto, `n
semn de amintire pentru c]nd vor cre;te
mari.

Pagin[ realizat[ de :tefania Cri;an
;i Ioana Pop Vladimirescu
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Povestim `n acest num[r al
suplimentului nostru despre
copil[ria ;i despre copil[rie, `n
general, cu Ioana Burciu,
directorul ODciului Jude\ean de
Cadastru ;i Publicitate
Imobiliar[ (OJCPI). P]n[ s[
ajung[ s[ urmeze cursurile
Facult[\ii de Geodezie, Ioana
Burciu a avut un parcurs ;colar
extrem de interesant. A `nceput `n
clasa I cu muzica, la vioar[ ;i opt
ani arta a fost principala ei
preocupare. Dar ;i-a dat seama c[
personalitatea sa se pliaz[ mai
bine proDlului real ;i a ales
matematica-Dzica.

Directorul OJCPI spune c[ mereu
a fost o Wre realist[, cu picioarele pe
p[m]nt. Nu s-a visat niciodat[ medic,
nu s-a g]ndit la profesii la care aspir[
copiii. Sau chiar dac[ mai visa la
meserii precum cea de stewardes[,
cobora repede cu picioarele pe p[m]nt.
Dar s[ o l[s[m pe ea s[ ne povesteasc[
mai multe.

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

- Sunt n[scut[ pe 4 ianuarie 1963,
`n localitatea C[m[rzana. P[rin\ii mei
erau profesori acolo. Tata era director
de ;coal[, iar mama profesoar[.
~nt]mplarea a f[cut s[ vin pe lume la
doar ;apte luni. I-am luat pe to\i prin
surprindere, imediat dup[ Anul Nou.

- ~n C[m[rzana a\i ;i
copil[rit?

- Foarte pu\in. P[rin\ii mei Wind
cadre didactice ;i Wind ocupa\i,
st[team mai mult pe la bunici. Asta
p]n[ ce am mers ;i eu la ;coal[. C]nd
eram la bunicii din partea mamei, la
Tarna, c]nd la bunicii din partea tat[lui
meu, la Ady Endre. Dup[ ce am
`nceput ;coala ne-am stabilit la Satu
Mare ;i aici am tot r[mas.

- Ave\i fra\i sau surori?

- Da, am o sor[ mai mare dec]t
mine cu patru ani.

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

- Am frecventat primele opt clase
la Liceul de Muzic[ ;i Arte Plastice.
Am f[cut vioar[ ;i pian. De ce muzic[?
Mama mea ;i-a dorit, a v[zut `n mine
un artist. ~mi place muzica ;i mi-a
pl[cut de c]nd m[ ;tiu. Dar doar s[ o
ascult, nu s[ o c]nt eu. Probabil c[ am
avut ;i `nclina\ie spre acest domeniu,
pentru c[ altfel nu a; W fost acceptat[
la aceast[ ;coal[. Am dat admitere
serioas[, ne-au testat calit[\ile
muzicale.

Sincer `ns[, nu am fost `nnebunit[
dup[ vioar[. At]t de drag[ mi-a fost,
`nc]t `n clasa I mi-am uitat-o `ntr-un
magazin, pe vitrina cu juc[rii.
Magazinul era `n centru, pe strada
:tefan cel Mare ;i mi-am dat seama c[
nu am vioara abia c]nd am ajuns acas[,
pe strada Petru Bran. M-am `ntors
dup[ ea ;i acolo am g[sit-o. Nu i-a
trebuit nim[nui vioara mea. Pot s[
spun deci c[ `mi place muzica, o ador,
;i-a pus o amprent[ foarte mare asupra

mea. Cei opt ani de ;coal[ de muzic[
mi-au creat o anumit[ cultur[, m-au
`nv[\at s[ ;tiu s[ selectez muzica, s[
fac o selec\ie `n tot ceea ce `nseamn[
art[, `ncep]nd de la desen ;i pictur[,
pentru c[ ;i aceste materii le-am
parcurs.

- :i cu pictura ;i desenul
cum v-a\i descurcat?

- Nu ;tiu ce s[ v[ r[spund. Fiul meu
cel mare, este student la design interior,
`n anul II, la Cambridge, dar pot s[
spun c[ a mo;tenit talentul pentru
desen de la tat[l s[u, nu de la mine.

- Cum de nu a\i urmat o
carier[ `n domeniul muzicii?

- Sim\eam c[ locul meu nu este `n
muzic[. Sunt un om realist, iar drept
urmare m-a atras mereu partea real[<
matematica, Wzica, chimia. De aceea,
dup[ ce am absolvit clasa a VIII-a am
dat admitere ;i am intrat la Colegiul
Na\ional "Mihai Eminescu", la proWlul
matematic[-Wzic[.

- Muzician nu dorea\i s[
deveni\i. La ce meserii visa
micu\a Ioana?

- ~mi doream s[ devin stewardes[.
Nu v-a; putea spune de unde mi-a

venit aceast[ idee, dar am renun\at
repede la ea. Mi-ar W pl[cut s[ Wu ;i
croitoreas[, pentru c[ m-au pasionat
`ntotdeauna hainele. Mai croiam
h[inu\e pentru p[pu;i `mpreun[ cu
sora mea ;i probabil de aici dorin\a de
a m[ face croitoreas[. De la bunica mea
am `nv[\at chiar ;i s[ cro;etez, s[
`mpletesc.

- Ne povesti\i o n[zb]tie
care v-a r[mas `n minte?

- Da. Am f[cut multe, dar una a fost
pu\in mai "special[". Aveam o manie
`n copil[rie, `nainte de a merge la
;coal[< `mi pl[cea s[ m[n]nc sare.
:tiam c[ nu am voie, a;a c[ furam
solni\a ;i m[ ascundeam pe unde
apucam< dup[ dulap, pe sub mas[.
Mama ne purta cu codi\e, at]t pe mine,
c]t ;i pe sora mea. Ne cump[ra funde,
dar, ca s[ nu se de;ire, le topea la cap[t
cu o lum]nare. ~ntr-o zi, aveam po^[
de sare, am furat solni\a ;i m-am
ascuns sub mas[, care era acoperit[ cu
o fa\[ de mas[ cu franjuri. Ce m-am
g]ndit eu? S[ fac un gest frumos, s[ nu
se de;ire fa\a de mas[, am luat un
chibrit ;i am reu;it s[ dau foc la mas[.
Aveam vreo patru-cinci ani c]nd am
f[cut aceast[ pozn[, `n urma c[reia
bine`n\eles c[ am fost pedepsit[.

- Care e cea mai puternic[
amintire pe care o ave\i din

copil[rie?

- Am multe, dar cea mai pl[cut[
este `ntreaga perioad[ a liceului. Am
avut ni;te colegi deosebi\i. To\i anii de
liceu m-au marcat extrem de pl[cut ;i
mult mai puternic dec]t anii de
studen\ie. Am fost o ga;c[ unit[ ;i
chiar ;i acum ne `nt]lnim. O amintire
extrem de placut[ este ;i momentul `n
care am aXat c[ am intrat la facultatea
la care mi-am dorit.

- Cum `;i petreceau tinerii
timpul liber pe atunci?

- Mergeam `n foarte multe excursii.
Mai mergeam ;i la discotec[, la liceul
maghiar. Se \inea la sf]r;it de
s[pt[m]n[, se intra doar pe baz[ de
carnet de elev. Nu erau b[uturi
alcoolice, nu se fuma, mergeam doar
s[ dans[m. Iarna mergeam la patinoar,
tot `n curte la "Kolcsey Ferenc". Aveam
abonament la teatru ;i nu lipseam de
la nicio pies[.

De asemenea, eu mergeam la
concertele de la Wlarmonic[ ;i asta mi
se trage tot de la cei opt ani de ;coal[
de muzic[. Nici `n perioada studen\iei,
la Bucure;ti, nu ratam nicio pies[ de
teatru. Am avut onoarea s[ `i v[d
juc]nd pe cei mai mari actori ai
Rom]niei. At]t de mult[ lume mergea
la teatru pe vremea aceea, `nc]t trebuia
s[ ne cump[r[m bilete cu dou[

s[pt[m]ni `nainte.

- Facultatea unde a\i f[cut-
o?

- Cum p[rin\ii mei erau cadre
didactice de profesie, iar sora mea a
adorat chimia ;i a ales Facultatea de
Chimie, mama mea a `ncercat s[ m[
conving[ s[ m[ `ndrept spre
`nv[\[m]nt. Eu `ns[ niciodat[ nu m-
am v[zut profesoar[, a;a cum nu m-
am v[zut nici violonist[. A;a c[, `n
clasa a XII-a, trebuia s[ `mi aleg o
facultate. Puteam s[ optez pentru orice
necesita admitere din matematic[ sau
Wzic[, pentru c[ `ntreaga clas[ eram
extrem de bine preg[ti\i.

Tot respectul pentru profesorii pe
care i-am avut la "Eminescu". :i cum
m[ uitam eu pe lista cu facult[\ile din
\ar[, mi-a pl[cut mie cum suna
Geodezia. Era o singur[ facultate `n
\ar[, la Bucure;ti, cu locuri foarte
pu\ine. Mama tot `ncerca s[ `mi
schimbe op\iunea. ~mi spunea c[ sunt
fat[, c[ mai bine a; alege o meserie `n
care s[ stau la birou, sau s[ predau, nu
s[ umblu peste tot, s[ fac m[sur[tori.
Sora mea Wind student[ la Bucure;ti,
am mers la ea, s[ m[ `nscriu la o
facultate. Am umblat o zi `ntreag[, pe
la toate facult[\ile, m-am interesat c]te
locuri sunt, mi-am f[cut o list[. ~n Wnal
`ns[, am mers ;i la Institutul de
Construc\ii, `n cadrul c[ruia era
Facultatea de Geodezie. M-am sucit,
m-am `nv]rtit ;i `n Wnal tot acolo m-
am `nscris. Trebuie s[ spun c[ este o
facultate superb[, ni;te cursuri pe care
nu le faci la orice facultate. Meseria
este ;i ea una foarte frumoas[.
Bine`n\eles c[ am avut anumite
rezerve, pentru c[ erau doar 61 de
locuri, pentru toat[ \ara ;i nu ;tiam
dac[ admiterea va W una corect[ sau
nu.

- A\i s[rb[torit c]nd a\i
aEat c[ a\i fost admis[ la
facultate?

- V[ da\i seama c[ am s[rb[torit.
Aveam o prieten[, care locuia `n vecini
;i cu ea ;i cu mama ne-am bucurat
`mpreun[.

- Vorbi\i-ne despre familia
dumneavoastr[

- Pe so\ul meu l-am cunoscut `n
studen\ie, `n anul trei. Era chiar de 1
Mai, c]nd majoritatea colegilor mei
erau pleca\i acas[. Eu aveam ceva
par\iale, a;a c[ am r[mas `n c[min s[
`nv[\. Era geamul deschis, iar la un
moment dat am auzit o pies[ a
forma\iei Vanghelis, care `mi pl[cea ;i
`mi place ;i acum. M-am dus pe geam
s[ aud mai bine ;i am aXat c[ cel care
asculta era Benone, so\ul meu. Am
f[cut cuno;tin\[, datorit[ muzicii, iar
peste un an ne-am c[s[torit. Avem doi
b[ie\i, Bogdan, care este student `n
anul II la design interior, la Cambridge,
`n Anglia ;i R[zvan, care este elev `n
clasa a VIII-a, la Colegiul Na\ional
"Mihai Eminescu".

- Transmite\i-le c]teva
cuvinte tinerilor s[tm[reni

- S[ se distreze, s[-;i petreac[
tinere\ea, dar `ntr-un mod frumos, s[
We cumin\i ;i s[ `nve\e.

Laura Micovschi

Ioana Burciu spune c[ a fost un copil
cu picioarele pe p[m]nt



DIALOGURI MULTICULTURALE

Dialogurile culturale sunt acele
demersuri care ofer[ posibilitatea
cunoa;terii mai profunde `ntre
oameni. Cultura poate s[
constituie o punte de leg[tur[ `ntre
persoane care au tr[it `n zone
diferite ale globului, care au avut
acces la cunoa;terea culturii de
unde provin ;i care sunt dornici
s[ aEe am[nunte despre alte \[ri,
`n cazul de fa\[ Rom]nia. ~n cadrul
realiz[rii pun\ilor multiculturale
se `ncadreaz[ ;i demersul nostru
jurnalistic.

Am solicitat un scurt interviu
domnului Hasim Nadir, redactor al
revistei bilingve rom]no-irakiene Eridu.

- Domnule Hasim, de c]nd apare
`n Rom]nia revista cultural[ Eridu?

- Mi-a; permite s[ spun c[ aceast[
revist[ este rodul prieteniei ;i bunei
colabor[ri cu poporul rom]n. Ea a v[zut
lumina tiparului `nc[ `n anul 2003, la
pu\in timp dup[ c[derea regimului tiranic
din Irak. Nu pot vorbi despre existen\a
revistei f[r[ s[ fac referiri ;i la perioada
care a urmat. ~n timp am `nt]mpinat ;i
unele diWcult[\i peste care am trecut. |in

s[ v[ mul\umesc dumneavoastr[,
conducerii ziarului "Informa\ia Zilei" ;i
poetului ;i omului de cultur[ Dumitru
P[curaru, pentru c[ `mi oferi\i
posibilitatea de a m[ prezenta ;i de a aduce
`n aten\ia s[tm[renilor o parte din
biograWa mea. Am acum prilejul s[
prezint aspecte privind revista la care
lucrez.

- ~n ce limb[ apare aceast[
publica\ie?

- Dac[ m[ g]ndesc la `nceputurile
revistei, spun c[ a avut apari\ii numai `n
limba arab[. Ulterior am realizat c[ am
putea avea cititori ;i din r]ndurile
rom]nilor, motiv pentru care am realizat
o publica\ie bilingv[.

- C]te numere au ap[rut din
revista al c[rei redactor sunte\i?

- Am ajuns deja la ;ase numere care
au ie;it de sub tipar. Cel de al ;aselea
num[r a fost tip[rit la Satu Mare.
~nt]mplarea fericit[ a f[cut s[ Wu invitat
la Satu Mare, la manifest[rile organizate
cu ocazia `mplinirii a 20 de ani de apari\ie
a revistei culturale "Poesis". Aici l-am
cunoscut ;i pe Dumitru P[curaru. Pe
parcursul discu\iilor noastre el ;i-a oferit
serviciile `n realizarea num[rului 6 al

revistei. M]na `ntins[ `n acest sens nu o
voi uita. Gestul a venit de la un om de
cultur[. A;a am ajuns s[ tip[rim
publica\ia la TipograWa "Informa\iei Zilei".
Urm[torul num[r este `n lucru ;i o s[
vad[ lumina tiparului `n cur]nd.

- Centrul cultural irakian este
sus\inut de Ambasada irakian[?

- Centrul nostru cultural este denumit
Centrul irakian "Mesopotamia" ;i se
num[r[ printre asocia\iile civile care ap[r[
drepturile omului `ntr-o societate de
drept. Nu este un organism
guvernamental. Din acest punct de vedere
exist[ colaborare cu Ambasada Irakului

la Bucure;ti. Ajutorul pe care `l primim
este de natur[ moral[.

- Din c]te ;tiu scrie\i poezie `n
limba arab[, a\i `ncercat s[ scrie\i ;i `n
limba rom]n[?

- Da, a;a este. Scriu poezie `n limba
arab[, am `ncercat s[ scriu ;i `n limba
rom]n[, dar n-am reu;it s[ m[ ridic la
nivelul pe care mi l-a; W dorit `n crea\ia
literar[. N-am renun\at la idee. Cred c[
mai am mult de lucru.

- De c]\i ani sunte\i `n Rom]nia?

- Am venit `n Rom]nia `n anul 1971.

Aici am absolvit Institutul Politehnic din
Bucure;ti, Facultatea Tehnologia
Construc\iilor de Ma;ini. ~n anul 1980
am fost plecat `n Libia, ;i m-am `ntors
dup[ schimbarea regimului `n Rom]nia,
`n cursul anului 1990. Dup[ stabilirea aici
am `nceput s[ fac afaceri din care `mi
c];tig existen\a.

- V[ mul\umim pentru
informa\iile oferite ziarului nostru.

- :i eu v[ mul\umesc pentru spa\iul
afectat, cu mul\umiri `n special domnului
Dumitru P[curaru, care ;i-a oferit
sprijinul `n tip[rirea revistei noastre.

A consemnat Salah Mahdi

Revista rom]no -
irakian[ ERIDU
a fost editat[
la Tipografia
“Informa\ia Zilei”
Interviu cu Hasim Nadir, poet de limb[ arab[

Scriitorii irakieni Hasim Nadir ;i Salah Mahdi, studiind num[rul 6 al publica\iei bilingve

Anul acesta a v[zut lumina tiparului
cea de-a 9-a carte de versuri a
nanogenarului :tefan Tofoleanu, un
s[tm[rean care de mai bine de 13 ani s-a
stabilit pe plaiurile de la Alba, `mpreun[ cu
so\ia sa. ~n v]rst[ de 87 de ani, imobilizat
la pat din cauza numeroaselor boli cronice
aferente v]rstei `naintate, :tefan Tofoleanu,
r[m]ne legat cu suXetul de meleagurile
natale, de Carei, ora;ul `n care s-a n[scut
;i a tr[it vreme `ndelungat[ ;i mai ales, de
familie. Zilele trecute ne-a vizitat fratele
autorului, dr. Gavril Tofoleanu, cel care
ne-a f[cut cunoscut[ cartea c[reia `i
dedic[m r]ndurile de fa\[ ;i implicit pe
semnatarul acesteia, un om `ndr[gostit de
frumos, de muzica clasic[, de pictur[, dar
mai ales de Cuv]nt.

Volumul de poezie< "Alter Ego, Tofo
Sintetic[ Lirotoniad[" a ap[rut sub
genericul "Lerui Ler de la Alba" Wind
apreciat de unii critici literari drept o carte
inconfundabil[, n[stru;nic[ prin `nveli;ul
copertelor ;i mai ales atractiv[ prin
sincronizarea perfect[ dintre titlu ;i
con\inut. Pornind de la premisa c[ nu
multitudinea cuvintelor conteaz[, ci
calitatea lor, :tefan Tofoleanu consider[ c[
trebuie s[ spui mult `n pu\ine cuvinte -
"Non multa, sed multum" ("Nu multe, ci
mult"). Autorul se concentreaz[ asupra

unei poezii dense, abord]nd un nou gen
literar<Poezia Sintetic[.

"Eu scriu, adic[ sunt adeptul unei noi
sintagme< poezia sintetic[, aceast[ trestie
g]nditoare, nimb al vibra\iilor `n care
creatorul r[m]ne stranie peren[ amprent[
a unui efort emblematic, conjunctur[" -
este de p[rere autorul, :tefan Tofoleanu.

~n poemele autobiograWce evoc[ la
propriu ;i la Wgurat - obstacolele ipoteze
ce `i sunt "oferite" spune el, cu non;alan\[
de "orgolio;ii profe\i" ai acestui secol.
Consider[ c[ totul este sugestiv `n limbajul
poeziei, complet]nd prin a spune c[
invectivele confrunt[rilor la adresa unor
scriitori poe\i etc. s-au dovedit - ;i `n trecut
- a W r[ut[cioase focare de umilin\i. ~n ce
prive;te poezia, TOFO, numele alint al
scriitorului `l citeaz[ pe Al. Cistelecan pe
care `l consider[ un genial "profet critic"
care spunea urm[toarele ''Pentru c[ poezia
este ceva ce nu se poate citi> prin urmare,
ea nici n-a avut vreodat[ vreun cititor> doar
a;a, oameni care se aX[ `n treab[. A;adar
;i foarte pe scurt< CITITORII DE POEZIE
N-AU DISP{RUT> DIN CONTR{, ~NC{
N-AU AP{RUT" (Eseu - "Despre ceva ce
nu exist[ ;i nici n-a existat vreodat[)

Printre cele 80 de poezii cuprinse `n
volum se num[r[ ;i versurile dedicate
ora;ului natal - Carei, locul unde a tr[it

al[turi de familie vreme de zeci de ani.
Poemul a fost intitulat simplu< Ora; Natal

Carei ;i `l vom reproduce `n r]ndurile ce
urmeaz[< Impuls termic-`ncins fabulos

relief/ patetic-zvon poem ;optit-puls
vitalitate/Divine inocen\e cod feeric - mesaj
al clopotelor sWnte/turle `nfr[\ite prin
dragoste ;i har!/ Fascinant[ noble\e -
paralel[ climat/ceremonioase solemn -
aclamate legendare emo\ii</evocatorul-
castel medieval magniWc[
elegan\[/pitoresc imbold confort-
occidental/Uria;ii platani din parcul s[u
mister-`naripat/splendori de ging[;ie
alinieri-ame\itoare ecouri Wxe!/Universul-
unor-iluzii de continuit[\i/descenden\i din
pravila unui trecut-`ndep[rtat! Irezistibil-
compliment salut revenren\ios/curtenitor
mai-rar-imbold "servus" intim-amical
avans!/Inventivitate viciu-arhaic-\ig[nesc<
"|i\e"/tendin\e de b]lci-ritmuri de-
sc]ntei!/Stele pierdute `n zare din calea;ca
de aur/calm[ str[lucire a "SWntei nop\i
t]rzii"!/Orchestre cu improviza\ii-
amatorism clocot `n fericire/miracol-
bizar<melodii gustate-`nc]nt[tor alai/din
nostalgia purit[\ii "eternei iubiri"</"Feti\e
dulci ca-n Bucure;ti"..."Kigjult a fenj..."!/
Atmosfer[ de "Moulin-rouge" \uic[ ;i
vinuri/concesii cam turbate/nealterata-
tain[ imobiliz]nd timpul fredon[rii-
refren/ferecat `n priveli;tea-frumuse\ii
sale!/IDOL -CU AUR{ - DE VIS AL
OMULUI ESEN|IAL.

Mihaela Ghi\[

:tefan Tofoleanu a scris a noua carte la v]rsta de 87 de ani
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Bianca Varga - Miss Boboc-ul liceelor
maghiare este o rockeri\[ sufletist[

Sezonul bobocilor se apropie
de sf]r;it, iar cele trei licee
maghiare din Satu Mare ;i-au
desemnat recent cea mai
frumoas[ elev[ pentru anul ;colar
2009-2010. Titlul de Miss din acest
an `i apar\ine tinerei Varga Bianca
de la Liceul Reformat. Ea a fost
aleas[ la cea mai mare petrecere
pentru liceenii maghiari
organizat[ `n acest an la Satu
Mare.

Bianca s-a n[scut la Satu Mare, `n
ziua de 24 iulie 1994. Studiile gimnaziale
le-a f[cut la :coala General[ Avram
Iancu, iar din toamna acestui an `nva\[
la Liceul Reformat, unde a intrat `n urma
unui concurs de admitere cu probe de
specialitate. AXa\i mai multe despre ea `n
cadrul interviului acordat pentru
Informa\ia Zilei.

- E;ti elev[ la un liceu teologic, ai
ajuns aici `n urma repartiz[rii sau \i-
ai dorit s[ ajungi la aceast[ ;coal[?
- Pentru a intra aici am fost nevoit[ s[
particip la un examen de admitere de
specialitate. Mi-am dorit mult ;i, spre
fericirea mea, am ;i reu;it.

- De ce te atrage at]t de mult acest
proDl?
- M[ consider o persoan[ suXetist[ ;i
`mi place s[ cunosc c]t mai mul\i oameni,
s[ vorbesc cu ei, s[-i ascult ;i, mai ales, s[
glumesc ;i s[-i bine dispun. Din acest
motiv, una din dorin\ele mele pentru
viitor este s[ Wu preot reformat, un fel de
pastor (la reforma\i exist[ femei pastori).

- Ce `\i place `n via\[?
- ~mi plac multe lucruri, mai ales s[
p[strez o rela\ie bun[ cu oamenii, s[-i
distrez ;i s[-i fac ferici\i. ~mi place ;i s[
c]nt, actoria ;i teatrul. Este un alt vis de-
al meu s[ urmez o facultate de proWl
actorie-teatrologie. ~mi place s[ combin
hainele dup[ placul meu ;i dac[ cineva
`mi solicit[ sfatul, indiferent de subiect ori
domeniu, nu refuz s[ ofer un r[spuns.

- Care sunt acele defecte la un om
pe care nu le po\i accepta sub nicio
form[?
- Nu-mi place s[ Wu min\it[ ;i p[c[lit[
;i ur[sc c]nd cineva m[ consider[
"transparent[", practic inexistent[. ~n
viziunea mea, un prieten dac[ e pref[cut
;i p[streaz[ secrete fa\[ de mine, nu e un
prieten adev[rat, ci un om cu dou[ fe\e
care nu e demn de `ncrederea ;i prietenia

mea.

- Cum stai cu preferin\ele `n
materie de muzic[ ;i activit[\i de timp
liber?
- La capitolul muzic[ prefer rock ;i
metal, iar `n timpul liber `mi place s[ ies
cu prietenii ;i s[ c]nt. Chiar recent am
intrat `n corul ;colii, dar cum nu am
`ndem]nare la niciun instrument, c]nt
doar cu vocea ;i chiar `mi place mult.

- Pentru mul\i oameni ar p[rea
interesant cum poate D o rockeri\[
pasionat[ de teologie. Cum po\i
explica aceast[ combina\ie de stiluri
de via\[?
- ~ntr-adev[r, e interesant[ combina\ia
dar eu spun c[ nu e ;i imposibil[. Vina o
poart[ cei care `i consider[ pe rockeri
satani;ti ;i chiar atei;ti, `ns[ nu e a;a
deloc. Dac[ `\i place un anumit gen de
muzic[, nu `nseamn[ c[ acesta reXect[
neap[rat `nclina\ia spiritual[ a omului.

- Dac[ nu vei merge pe drumul
spiritual, ce alte posibilit[\i vei lua `n
calcul?
- Cum spuneam, actoria e o alt[
ramur[ care `mi place mult, `ns[ am
`nclina\ii ;i spre limbile str[ine. Engleza,
franceza ;i Wnlandeza sunt cele care m[

atrag `n mod deosebit. Cred c[ o alt[
meserie care mi s-ar potrivi ar W cea de
profesor de englez[ sau maghiar[, dar
cred c[ mai degrab[ englez[.

- S[ vorbim pu\in despre
participarea ta la Miss Boboc Liceul
Reformat ;i la concursul organizat la
nivelul celor 3 licee. De unde \i-a venit
ideea s[ te `nscrii?
- Nu eu m-am `nscris, ci una din
prietenele mele, iar pe motivul c[ nimeni
nu s-a mai anun\at din clasa noastr[, am
acceptat spun]nd c[ nu am nimic de
pierdut ;i c[ va W o distrac\ie. Acest lucru
s-a ;i adeverit.

- Ai f[cut multe preg[tiri?
- Chiar deloc. Totul a fost spontan,
tocmai de aceea am avut emo\ii `nainte
de probe, nu ;tiam ce m[ a;teapt[. Din
fericire am trecut cu brio ;i am fost
clasat[, spre surprinderea mea, pe locul
II.

- Dar la balul bobocilor dintre
licee? Pe ce criteriu s-au ales
participan\ii?
- Din c]te ;tiu eu, de la cele 3 licee au
participat primele 3 perechi de la Wecare.
~n compara\ie cu obi;nuitele concursuri
de frumuse\e dintre boboci, cel la care am

participat noi ultima oar[, a fost mai mult
o petrecere, iar concursul a fost organizat
de amuzament.

- Ce probe a\i avut de trecut la
petrecerea bobocilor?
- Probele au fost interesante.
Organizatorii au preg[tit ni;te `ntreb[ri
capcan[, iar pe majoritatea concuren\ilor
au ;i reu;it s[-i p[c[leasc[, iar ceea ce mi-
a pl[cut cel mai mult au fost probele
surpriz[ unde unele perechi trebuiau s[
fac[ mumii din parteneri cu h]rtie
igienic[, s[ inventeze o poveste din c]teva
cuvinte date de juriu, care nu aveau nicio
leg[tur[ `ntre ele, s[ m[n]nce budinc[
cu ochii lega\i sau, proba ce mi-a picat
chiar mie ;i partenerului meu, s[
m]nc[m budinc[ din farfurie f[r[ m]ini
;i f[r[ linguri\[. A fost ditractiv. Ne-am
sim\it bine.

- Po\i numi dou[ lucruri
importante pentru tine?
- Copil[ria ;i Cr[ciunul. Acestea sunt
dou[ elemente vitale, f[r[ care nu-mi pot
imagina via\a. Consider c[ orice om
trebuie s[-;i tr[iasc[ din plin copil[ria
deoarece este o perioad[ trec[toare. ~n
ceea ce prive;te Cr[ciunul, nu exist[
s[rb[toare mai frumoas[ pe lume.

Gabriela Pu;ca;iu



Victoria Principal se preg[te;te
pentru o c[l[torie `n spa\iu

Actri\a cunoscut[ publicului din
celebrul serial „Dallas”, se va aXa la
bordul primei nave spa\iale
comerciale, anun\[ revista „People”.

Este vorba despre VSS Enterprise
- care a fost prezentat[ `n de;ertul
Mojave de Sir Richard Branson ;i Burt
Rutan.

“Ie;irea `n spa\iu `mi va `ndeplini
mai multe dorin\e – s[ v[d planeta, s[
zbor cu vitez[, s[ ajung undeva unde
au ajuns doar c]\iva oameni ;i cu
ajutorul lui Dumnezeu sper s[ m[ ;i
`ntorc”, a declarat Victoria (59 de ani).

Naveta - care are opt locuri - va W
purtat[ de un avion, dup[0 care se va
lansa `n spa\iul cosmic.

Virgin Galactic - compania
de\inut[ de Sir Richard Branson –
sper[ s[ porneasc[ primele teste ale
navetei `n 2011.

Costul unei ie;iri `n spa\iu ajunge
la 200.000 de dolari.

RCA Music Group va lansa viitorul
album al cântăre\ei “_e Element of
Freedom”, în exclusivitate pentru cei
1,2 milioane de fani de pe pagina de
Facebook a artistei americane,
informează marketingvox.com.
Utilizatorii care accesează această

pagină pot să asculte gratuit aceste
piese ;i să comande în avans albumul,
a cărui lansare este prevăzută pentru
15 decembrie.

Unele dintre piese vor W
disponibile pentru descărcare, imediat,
drept cadouri de Crăciun, de pe

Facebook Gi^ Shop, un serviciu creat
de această re\ea de socializare online,
în urmă cu un an.

Lansarea unui album pe Facebook
reprezintă o premieră pentru industria
muzicală, dar în acela;i timp ;i un alt
semnal al statutului important
dobândit de această re\ea socială în
cadrul industriei de divertisment, al
brandurilor ;i chiar al institu\iilor
;tiin\iWce ;i tehnice. Tot mai mult,
astfel de instituţii `;i postează online
crea\iile, We simultan cu lansările
tradi\ionale, We exclusiv pe aceste
re\ele.

În luna noiembrie, peste două
milioane de vizitatori unici au vizionat
online sosirea pe covorul ro;u a
starurilor Wlmului “Amurg< Lună
Nouă”, cu ocazia premierei mondiale,
acest eveniment Wind transmis pe
MySpace. Tot în luna noiembrie,
legendara trupă rock Kiss a sus\inut
un concert la Los Angeles, fanii de pe
Facebook putând să vizioneze acest
concert prin intermediul serviciului
Ustream.

Beyoncé - 10 nominaliz[ri
la premiile Grammy

Nici so\ul ei, rapper-ul Jay-Z, nu st[
prea r[u cu cele cinci nominaliz[ri ale
sale. Ceremonia de anun\are a avut loc
la Los Angeles, unde show-ul a fost
asigurat de un recital Black Eyed Peas.
Premiile Grammy vor W acordate pe 31
ianuarie. 109 arti;ti sau trupe au fost
nominaliza\i anul acesta.

Cea mai norocoas[ dintre to\i se
poate considera `ns[ Beyoncé, care are
;anse la 10 premii. De;i a lipsit de la
ceremonie, vedeta a fost `ndelung
aplaudat[ de fanii din sal[. :i Taylor
Swi^ are motive de bucurie - ea a
primit nu mai pu\in de 8 nominaliz[ri.
O alt[ div[, nominalizat[ la 5 categorii,
este excentrica Lady Gaga.

C]t despre ceremonia din 31
ianuarie 2010, LL Cool J, gazda serii, a
m[rturisit c[ i-ar pl[cea foarte mult s[
vad[ un omagiu adus lui Michael
Jackson.

Emo\ii vor avea ;i cei de la Green
Day, nominaliza\i la 3 categorii, Jay-Z
sau Keith Urban. ~ns[ criticii au ridicat
din spr]ncene c]nd au auzit numele lui
Johnny Depp - actorul a fost ;i el
nominalizat pentru muzica Wlmului
“Gonzo”.

Reclamele TV cu Tiger Woods,
scoase din prime time

Acest lucru s-a `nt]mplat după
apari\ia informa\iilor referitoare la
rela\iile extraconjugale ale sportivului.
Potrivit statisticilor Nielsen, ultima
reclamă în prime time în care a apărut
Woods a fost un spot Gillette cu durata
de 30 de secunde, difuzat pe 29
noiembrie.

Popularitatea juc[torului de golf a
scăzut după ce `n pres[ a apărut ;tirea
referitoare la accidentul de ma;ină pe
care acesta l-a avut în apropierea
re;edin\ei sale din Orlando.

Potrivit mai multor publica\ii
americane, Tiger Woods are contracte
de publicitate încheiate cu Accenture
Plc, Nike Inc., brandul Gatorade al
PepsiCo, ceasurile Tag Heuer
International, Electronic Arts şi
brandul Gillette al Procter & Gamble.

Potrivit estimărilor revistei
„Forbes”, Woods are venituri anuale
de 110 milioane de dolari din contracte
de sponsorizare ;i turnee ;i se aXa, în

iunie, pe locul patru în topul celor mai
bine plătite vedete.

Se pare c[ Gatorade a renun\at la
contractul de imagine pe care îl avea cu
Tiger Woods, dând publicită\ii un

comunicat de presă în care
men\ionează însă că decizia “nu a avut
nicio legătură cu scandalul în care este
implicat Woods, Wind luată înaintea
declan;ării acestuia”.

Viitorul album Alicia Keys, lansat în
exclusivitate pe Facebook

Robert De Niro - onorat la Gala
Kennedy Center 2009

Bruce Springsteen, Robert De Niro
;i Mel Brooks s-au numărat anul
acesta printre arti;tii onora\i în cadrul
Galei Kennedy Center.

Printre cei 300 de invita\i s-au aflat
Jack Black, Edward Norton, Matthew
Broderick, Ben Sti l ler, Martin

Scorsese, Sting ;i Philip Seymour
Hoffman.

Gala s-a desf[;urat la „John F.
Kennedy Center for the Performing
Arts” din Washington D.C., iar
pre;edintele Barack Obama ;i so\ia s-
au aflat în public.
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Brad Pitt ;i Morgan Freeman,
inclu;i în enciclopedia

„Who’s Who”
Actorii americani ;i jucătorul de

tenis elve\ian Roger Federer se numără
printre noii intra\i în cea mai recentă
edi\ie a enciclopediei „Who’s Who” -
ghidul britanic al celor mai inXuente
persoane din lume, publicat pe 7
decembrie, relatează independent.co.uk.

În sec\iunea “divertisment”, Pitt ;i
Freeman ;i-au făcut debutul în această
enciclopedie, împreună cu actri\a
britanică Anna Friel ;i scriitorul Paulo
Coelho, al cărui roman “Alchimistul”,
scris în 1987, a devenit bestseller în 74 de
\ări.

Actorii britanici Ricky Gervais,
cunoscut gra\ie sitcomului “_e OZce”,
;i Matt Lucas - David Williams, duetul
din serialul “Little Britain”, se numără ;i
ei printre cele 1.000 de nume nou intrate
în edi\ia din acest an.

Jucătorul de tenis Roger Federer (28
de ani), actualul lider al clasamentului
ATP ;i jucătorul cu cele mai multe titluri
de Grand Slam din istoria tenisului, este
unul dintre cei mai tineri oameni inclu;i
în această a 162-a edi\ie a enciclopediei.

Designerul Christopher Bailey,
directorul de crea\ie al companiei
Burberry, ;i Tim Hincks, directorul
executiv al trustului Endemol UK,
compania de produc\ie care realizează
emisiunea “Big Brother” din Marea
Britanie, au fost ;i ei inclu;i în Who’s
Who.

Publicată pentru prima oară în 1849,
enciclopedia „Who’s Who” celebrează
diversitatea realizărilor umane,
recunoscând meritele persoanelor care
au atins apogeul de excelen\ă în
domeniile lor de activitate.

Edi\ia din 2010 con\ine peste 33.000
de intrări, ob\inute cu ajutorul unor
chestionare. Persoanele incluse vor
rămâne listate până la moartea lor, după
care numele lor vor W transferate
automat în enciclopedia “Who Was
Who”.

De;i majoritatea personalită\ilor
incluse sunt britanice, celebrită\ile

interna\ionale sunt acceptate în această
enciclopedie datorită prezen\ei ;i
importan\ei lor în via\a britanicilor.
Britanicii cu titluri ereditare sunt inclu;i
automat ;i reprezintă aproximativ 10%
din totalul numelor înscrise în
enciclopedie.

Controversata artistă pop, cunoscută
pentru \inutele ei extravagante, a cântat
pentru regina Elisabeta a II-a a Marii
Britanii, în cadrul evenimentului
caritabil Royal Variety Performance,
informează mirror.co.uk.

Purtând o rochie bizară, în stil
elisabetan, cu ochii machia\i cu ro;u,
artista pop a făcut cuno;tin\ă cu regina
Marii Britanii, după un spectacol
sus\inut de ea la Opera din Blackpool.

De;i îmbrăcată în plastic, excentrica

artistă a încercat să urmeze protocolul
vestimentar al casei regale, ;i a purtat
ve;minte fără linii ciudate, renun\ând
pentru o seară la stilul care a impus-o.

Lady Gaga nu a abdicat doar de la
propriul stil vestimentar pentru acest
eveniment, ci ;i la gestul de sinucidere
prin înjunghiere dramatizat, un fel de
“semnătură” a starului pop.

Compromisurile făcute de
cântărea\a newyorkeză în vârstă de 23 de
ani au fost răsplătite printr-o abatere de

la etichetă, artistei Windu-i permis să dea
mâna cu regina.

Despre presta\ia sa la evenimentul
casei regale, Lady Gaga a recunoscut că
a fost obligată să We mai moderată ;i să
sară peste toate elementele care ar W
putut W interpretate ca nepotrivite .

Peste 1.000 de persoane s-au adunat
în fa\[ la „Opera House” pentru a asista
la spectacolul intrării în clădire a
membrilor casei regale britanice.

Obiectele vestimentare au fost
v]ndute pentru suma de 268.320 de
lire sterline (297.200 de euro), la casele
de licita\ii Sotheby’s ;i Kerry Taylor
Auctions.

Potrivit AFP, un număr de 36 de
rochii datând din perioada 1950-1960,
ce au apar\inut actri\ei britanice,
renumită pentru elegan\a sa, au fost
scoase la licita\ie, împreună cu pălării,
curele, po;ete Chanel, dar ;i o serie de
scrisori în care Audrey Hepburn
relatează diverse întâmplări petrecute
pe platourile de Wlmare alături de
Gregory Peck, împreună cu care a jucat
în Wlmul “Vacanţă la Roma/ Roman
Holiday” (1951).

Printre aceste obiecte vestimentare
s-au regăsit ;i numeroase \inute de
seară - mai multe rochii negre create
de Valentino, Elizabeth Arden ;i,
desigur, Hubert de Givenchy, care
obi;nuia să spună despre ea< “Audrey
;i-a creat un stil propriu. Ea `;i alege
singură modelele”.

Jumătate din veniturile realizate
vor W donate asocia\iei _e Audrey
Hepburn Children’s Fund.

Actri\a britanică de origine
belgiană, considerată o legendă a
cinematograWei mondiale ;i un model
al elegan\ei, a murit din cauza unui
cancer, în Elve\ia, în 1993, la vârsta de
63 de ani. Ea a c];tigat un premiu
Oscar pentru rolul din “Vacan\ă la
Roma” ;i un altul pentru ac\iunile ei
umanitare.

Lady Gaga a cântat pentru regina
Elisabeta a Marii Britanii

O parte din garderoba actri\ei
Audrey Hepburn, vândut[ la licita\ie


