
~n 10 ianuarie 1990 vedea lumina
tiparului prima publica\ie "independent["
din jude\ul Satu Mare cu adev[rat nou[.
Fostul ziar "Cronica s[tm[rean[", devenit[
publica\ie "liber[", avea s[-;i schimbe
numele `n Gazeta de Nord Vest. 

Dac[ la ziarul condus de Ion Bledea
lucrau aceia;i ziari;ti de dinainte de 1990,
la care s-au ad[ugat ;i nume noi, la

"Solsti\iu" scriau la `nceput doar scriitori<
Nae Antonescu, Al. Pintescu, Corneliu
Bala, Ioan Nistor, Ion Baias, Paul H[r[gu;,
Emil Matei, Dorin S[l[jan, Gheorghe
Cre\u. Colaborau, de asemenea, scriitori
din \ar[. Publica\ia se autodefinea ca una
cultural[, ̀ ns[ chiar de la primul num[r s-
a politizat. :eful SRI din acea perioad[,
Petre Negreanu, spunea c[ "Solstit\iu" era
"axat[ exclusiv pe putere". Prima putere

"emanat[" de Revolu\ie era pus[ la zid. Ion
Iliescu, Petre Roman, `ntreaga echip[ de
fo;ti comuni;ti, fosta nomenclatur[,
Securitatea ;i nu `n ultmul r]nd FSN erau
subiectele dezb[tute num[r de num[r. F[r[
`ndoial[, Solsti\iu a fost una dintre
publica\iile anticomuniste cele mai
vehemente din anii '90. Autorii
materialelor publicate ̀ n primii ani au fost,

f[r[ nicio excep\ie, simpatizan\i ai
partidelor istorice ren[scute dup[ 1989 ;i
anti-feseni;ti declara\i. 

Transformarea revistei s[pt[m]nale ̀ n
cotidian a fost impus[ de ritmul
evenimentelor. "Informa\ia Zilei", ap[rut ̀ n
1993, a pornit la drum cu un nou program
editorial. Noul colectiv redac\ional nu mai
era compus doar din scriitori. Sosise timpul
s[ facem pres[ de informare. Nu se mai

putea tr[i din comentarii politice. Presa
de opinie post-revolu\ionar[ `;i
consumase energia `n lupta cu
neocomunismul reprezentat de Ion
Iliescu. Interesant este c[ adversarii lui
de atunci au disp[rut, `n vreme ce
politicianul convertit la democra\ie a
rezistat 20 de ani. Am fost mai slabi dec]t
sistemul comunist, \inut prea mult `n

via\[ de o st]ng[ nereformat[. 
O publica\ie de tipul celei numite

"Solsti\iu" este de neimaginat azi. Tocmai
de aceea merit[ s[ intre ̀ n istoria presei,
a celei s[tm[rene `n primul r]nd, ;i a
celei na\ionale prin faptul c[ s-a ata;at la
valorile democra\iei `ntr-o perioad[
extrem de dificil[, haotic[, dominat[ de
manipulare grosolan[. 

D. P[curaru

de

Duminic[ 10 ianuarie 2010

Premierul britanic Gordon
Brown a fost calificat drept cel
mai prost îmbrăcat bărbat al
anului de către revista GQ,
pentru că reprezintă "orice
altceva decât un exemplu al
stilului britanic". În topul celor
mai prost îmbrăca\i bărba\i se
mai află pre;edintele francez
Nicolas Sarkozy (a treia
pozi\ie) ;i liderul nord-coreean
Kim Jong-Il (a opta pozi\ie).

"Poate că pre;edintele
francez ar trebui să petreacă
mai pu\in timp făcându-;i griji
despre statura sa ;i mai mult
timp făcându-;i griji despre
stilul său", scrie revista despre
Sarkozy, care poartă tocuri.

La polul opus se află
adversarul politic al lui Brown,
David Cameron, ce se află pe
locul opt în topul celor mai
bine îmbrăca\i bărba\i. Prin\ul
Charles a ajuns pe pozi\ia 36 în
clasamentul celor mai bine
îmbrăca\i bărba\i, fa\ă de locul
cinci anul trecut.

Exploatarea minereului 
`n Oa; a `nceput `n 1840

Pre;edintele africii
de Sud s-a însurat
a treia oar[

Preşedintele Africii de Sud
şi-a formalizat căsătoria cu cea
de-a treia sa so\ie în cadrul unei
ceremonii tradi\ionale. Circa
2.000 de invita\i au participat,
în provincia natală a liderului
sud african, la ceremonia prin
care Jacob Zuma s-a căsătorit cu
Tobeka Madiba. Ea a participat
la ceremonia de învestire a lui
Zuma din luna mai.
Preşedintele mai are două so\ii
şi 19 copii. Noua so\ie a
preşedintelui are 37 de ani în
vreme ce Zuma a împlinit 68
de ani. Prima sa nevastă,
Sizakele Zuma, are 67 de ani,
cei doi căsătorindu-se în 1973,
în timp ce cu Nompumelelo
Ntuli-Zuma s-a însurat în 2007.

El a mai fost căsătorit
anterior cu ministrul Afacerilor
Interne, Nkosazana Dlamini-
Zuma, de care a divor\at în
1998, şi Kate Mantsho-Zuma,
care s-a sinucis în 2000. Mul\i
tineri consideră poligamia
depăşită şi prea scumpă.

Personalit[\i

Parlamentari europeni

astrologii, despre 2010
Se spune c[ norocul ;i-l face omul cu mâna lui. Totu;i, sunt mul\i cei

care cred în puterea astrelor sau în puterea numerelor. Astrologii ;i
numeorologii ne dau ve;ti bune! 2010 va fi un an al progresului, în care
vom avea parte de multe schimb[ri, dar ;i de recorduri, dac[ reu;im s[
ne mobiliz[m. Pân[ la urm[ tot de noi depinde s[ ne fie mai bine.

:eful guvernului italian,
Silvio Berlusconi, ie;it de
curând din convalescen\ă
după lovitura în plină figură
primită la un miting
electoral, a mers într-o scurtă
vizită privată în Fran\a, într-
o mică localitate de pe Coasta
de Azur, de unde a cumpărat
patru nuduri din bronz.

"Sunt nuduri un pic cam
îndrăzne\e, să spunem
nuduri senzuale", a declarat
Loic Deltour, director de
comunicare la galeriile
Vladimir Rustinoff et Joël Guyot, de unde Berlusconi a
cumpărat bronzurile. Deltour a refuzat să precizeze
pre\ul nudurilor din bronz< "A fost un pre\ destul de
ridicat. Câteva zeci de mii de euro", a declarat el.

Berlusconi, care a fost înso\it de fiica sa, i-a cumpărat
;i acesteia două bronzuri reprezentând grupuri corale.
Premierul este interesat ;i de arta contemporană ;i a
achizi\ionat o litografie numerotată a unui artist
american reprezentându-l pe Barack Obama în chip de
Superman. Berlusconi a mers în Fran\a escortat de gărzi
de corp italiene, precum ;i de for\e de securitate franceze. 

Sógor Csaba ne-a
m[rturisit c[ era o vreme c]nd
visa ;i el s[ deschid[ un
restaurant în stilul Vilei Poesis.
Dup[ momentele de
acomodare, am ̀ nceput discu\ia
lung[ despre via\[, experien\e ;i
desigur despre activitatea `n
Parlamentul European. Discu\ia
a pornit de la Satu Mare ;i s-a
`ncheiat la Bruxelles.

gordon Brown, cel
mai prost îmbr[cat
b[rbat `n anul 2009
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Cerceii confisca\i
de la Maradona,
sco;i la licita\ie

Autorită\ile fiscale din Italia
au decis să scoată la licita\ie
perechea de cercei ce i-a fost
confiscată selec\ionerului
Argentinei, Diego Armando
Maradona, în luna septembrie,
în contul unei datorii de 36 de
milioane euro. Licita\ia va avea
loc `n 14 ianuarie. Potrivit
primelor estimări, valoarea
cerceilor se ridică la 4.000 de
euro . Cumpărătorul bijuteriilor
va putea ob\ine o copie a
procesului verbal semnat de
Maradona la predarea cerceilor.

Viceprimarul Kereskenyi
gabor a fost "b[iat de cartier"

Dup[ o scurt[ vacan\[, seria
interviurilor noastre privind amintirile
din copil[rie ale unei personalit[\i
publice continu[. ~n acest num[r ne
`ntoarcem `n timp al[turi de
viceprimarul municipiului Satu Mare,
Kereskenyi Gabor. El recunoa;te c[ nu
a fost un copil tocmai cuminte ;i c[
mereu i-a pl[cut s[ fie `n mi;care, `n
centrul ac\iunii. 

Babe;-Bolyai tinde spre
primele 550 de universit[\i

Să te pregăte;ti pentru un eveniment pe covorul
ro;u este un lucru pe care starurile îl fac cu câteva
luni înainte, ca să fie sigure că totul va fi ca la carte.
Pentru Natalie Portman, premierele sunt ca ;i cum
ar participa la propria nuntă. Actri\a recunoa;te
că datorită acestui lucru cu siguran\ă nu va mai
avea emo\ii atunci când va trebui să se pregătească
pentru cea mai importantă zi din via\a ei. “De câte
ori mergi la o premieră î\i faci părul, te machiezi
;i toată lumea e cu ochii pe tine”

~n ceea ce prive;te clasamentul "Top
5 cele mai celebre", cele mai bune ;i cotate
universit[\i din lume, s-a constatat c[
Europa este un continent de-a dreptul
popular la acest capitol.  Locul I<
Universitatea Harvard din SUA> Locul II<
Universitatea Cambridge din Regatul
Unit> Locul III< Universitatea Yale din
SUA> Locul IV< UCL (University College
London) din Regatul Unit).

Anul VIII  Nr. 368   Se distribuie `mpreun[ cu Informa\ia Zilei

natalie Portman< “Premierele sunt ca propria
mea nunt[. a;a c[ am sc[pat de emo\ii”

Berlusconi a mers pe Coasta 
de azur ca s[-;i cumpere 
patru nuduri din bronz
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De la s[pt[m]nalul “Solsti\iu”
la cotidianul “Informa\ia Zilei” 

“Totul \ine de voin\a
fiec[ruia de a \ine
pasul cu Europa”

Turnul Burj Dubai, cea mai `nalt[ cl[dire din lume< 828 de metri
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Luni Joi

Parlamentarii PDL ;i to\i cei care
sus\in guvernul vor primi, în acest an,
pentru colegiul lor, câte aproximativ
70.000 de euro din bugetul de stat, care
vor fi aloca\i pentru construc\ia ;i
repararea de ;coli, drumuri ;i biserici.

Potrivit presei centrale, decizia luată
de conducerea PDL la ;edin\a din 21
decembrie a fost reconfirmată ;i la
reuniunea Biroului Permanent Na\ional
de luni, însă premierul Emil Boc a \inut
să facă precizări suplimentare. Nu toate
amendamentele - pentru că banii vor fi
da\i sub formă de amendamente acceptate
la proiectul de buget, când acesta va fi
dezbătut de Parlament - vor fi acceptate
pe loc.

Surse din PDL au declarat că Boc le-
a spus liderilor democrat-liberali că
bugetul nu poate sus\ine această sumă -
aproape 17 milioane de euro - acum ;i că,
oricum, această măsură nu ar fi privită cu
ochi buni de către reprezentan\ii Fondului
Monetar Interna\ional. Prin urmare, doar
o parte dintre parlamentari vor primi
ace;ti bani - adică li se vor accepta
amendamentele - urmând ca restul de
senatori ;i deputa\i să primească banii
promi;i pentru colegii ulterior, printr-o
Hotărâre de Guvern semnată de Boc ;i de

ministrul Finan\elor, Sebastian Vlădescu.
Hot[r]rea de Guvern va lua suma restantă
din fondul de rezervă aflat la dispozi\ia
prim-ministrului.

PDL se confrunt[ cu PNL-PSD 
pentru colegiul 1 Bucure;ti

Pre;edintele PSD Bucure;ti, Marian
Vanghelie, ;i pre;edintele PNL Bucure;ti,
Andrei Chiliman, au semnat protocolul
politic la nivelul Capitalei. În baza acestui
protocol, PSD Bucure;ti va sus\ine
candidatul PNL la alegerile par\iale. Astfel
c[, PDL se confrunt[ cu PNL-PSD pentru
colegiul 1 Bucure;ti. Candida\ii celor
dou[ partide, democrat-liberalul
Honorius Prigoan[ ;i liberalul Radu Stroe,
au intrat deja `n campanie electoral[.

Bugetul de campanie al lui Honorius
Prigoană este de 50.000 euro, pe care ̀ ns[
nu inten\ioneaz[ s[-i cheltuiasc[. "Eu mă
autofinan\ez în campania electorală. Eu
am un buget, pe care mi l-am stabilit
singur, de 50.000 de euro. Dacă va fi
nevoie de mai mult, nu va fi o problemă
pentru mine să investesc mai mult în
această campanie, însă nu cred că va fi
nevoie pentru că deja mi-am comandat
tot ce \ine de partea de print ;i outdoor ;i

mă costă circa 10.000 de euro”, a declarat
candidatul PDL. Prigoană jr. spune că el,
ca parlamentar PDL, va avea "acces" la
Guvern pentru proiectele din colegiu.

Prim-vicepre;edintele PNL Ludovic
Orban a declarat luni că Prigoană este o
"beizadea", fiul unui om care a făcut avere
din afacerile cu statul, iar candidatura
acestuia în colegiul 1 este o "sfidare" la
adresa bunului sim\, un exemplu de
nepotism.

Băsescu a respins propunerea
CSM pentru ;efia ~CCJ

Pre;edin\ia a notificat Înalta Curte de
Casa\ie ;i Justi\ie (ICCJ) în legătură cu
respingerea propunerii CSM de numire
a Lidiei Bărbulescu la conducerea ICCJ,
procedura de depunere a candidaturilor
fiind reluată cu începere din 22 decembrie
2009. Pre;edintele Traian Băsescu declara,
în 5 noiembrie 2009, că nu primise de la
CSM dosarul de desemnare a Lidiei
Bărbulescu, dar că, după ce îl va primi, va
lua o decizie în interesul românilor. În 3
decembrie, însă, Băsescu declara, în
timpul dezbaterii electorale pentru turul
II al alegerilor preziden\iale, că nu o va
numi pe Lidia Bărbulescu la ;efia ~CCJ.

Mar\i

Europarlamentarul PDL Cristian
Preda sus\ine, într-o postare pe blogul
personal, că este necesară o modernizare
a partidului ;i o clarificare doctrinară, în
timp ce deputatul Sever Voinescu spune
că democrat-liberalii au o problemă de
gestiune a resurselor umane care trebuie
rezolvată curând.

Referindu-se la subiectul reformării
interne a partidelor, Preda observă că
aceasta este blocată în cazul adversarilor
politici ai PDL. În al doilea rând, Preda
vrea ca liderii PDL să fie pregăti\i să
accepte o mai mare libertate de opinie în
cadrul partidului. "Un partid modern nu
e nici o firmă, nici o închisoare. Voturile
nu se strâng precum profitul unei firme,
iar partidul trebuie să asume o libertate de
opinie considerabilă (...) Un partid nu e
modern dacă se îmbată cu iluzia
comunicării prin televiziune. Un partid e
modern dacă gânde;te, nu dacă plăte;te
propagandi;ti capabili să vândă un slogan.
Un partid nu e modern dacă vorbe;te pe
o voce", se arată în comentariul postat de

Preda pe blogul său.
Europarlamentarul se pronun\ă ;i

pentru o separare mai clară a orientărilor
doctrinare din interiorul partidului, care
cuprinde mai multe orientări ideologice.
"Op\iunile liberale, cre;tin-democrate ;i
de centru convie\uiesc fără frontiere clare
în sânul PDL. Nu e nevoie de pa;aport,

dar parcă o busolă nu ar strica", conchide
Cristian Preda.

:i deputatul PDL Sever Voinescu face
o analiză a problemelor PDL, punând
accent pe cea a resurselor umane. 

Adrian N[stase< PSD a devenit
un partid de rangul doi

Pre;edintele CN al PSD, Adrian
Năstase, scrie pe blogul său că PSD a
devenit un partid mic, de rangul doi,
destructurat, incapabil să câ;tige alegerile,
cu prea multe centre de comandă ;i că, în
această situa\ie, riscă să rămână în
continuare în opozi\ie.

Fostul premier sus\ine că până în
2004, PSD era partidul la care se raporta
întreaga scenă politică, iar cele două
curente politice erau social-democra\ii,
pe de o parte, ;i partidele care doreau să
învingă PSD-ul, de cealaltă parte. Năstase
sus\ine că acum PDL a căpătat rolul de
punct de referin\ă, iar PSD se află "la
mijlocul grupei".

Miercuri

Pre;edintele Traian Băsescu ;i-a
actualizat declara\ia de avere, din care
reiese că a economisit, în ultima jumătate
de an, 17.036 lei, nu a făcut nicio achizi\ie,
investi\ie, dar nici datorii. Conturile în
valută ale ;efului statului nu au suferit
nicio modificare, însă Băsescu specifică
faptul că nu au fost calculate dobânzile
pentru sumele depuse din  26 mai 2008.
:eful statului de\ine, la ABN Bucure;ti, un
depozit în valoare de 43.513 dolari, la ING
Bucure;ti două depozite în dolari, unul de
35.472 ;i unul de 5.917. Tot la ING
Bucure;ti, Băsescu are un cont în euro, în
valoare de 26.819. Băsescu mai are, la BRD
Constan\a, un cont de 170.730 lei ;i la
BCR Bucure;ti două conturi în lei, unul

de 250.000 lei, iar celălalt, de 55.860 lei.
Astfel, singurele economii realizate de
;eful statului din vara anului trecut sunt
de 17.036 lei. Băsescu a câ;tigat, din
ianuarie până în decembrie 2009, 80.261
lei, indemniza\ia ob\inută în calitate de
pre;edinte al României. :eful statului a
primit ;i indemniza\ii pentru deplasări
externe care au totalizat, în 2009, 4.192
euro ;i 1.700 dolari.  

B[sescu ;i-a păstrat bijuteriile evaluate
la 20.000 euro, ceasurile în valoare de
35.000 euro ;i tablourile în valoare de
17.000 euro. Pre;edintele de\ine în
continuare un apartament de 370 mp, un
garaj de 30 mp ;i două terenuri intravilane
de 174 ;i respectiv 46 mp.

Pentru al cincilea an consecutiv,
Fran\a a ie;it pe primul loc, din 194 de
state, în topul calită\ii vie\ii, realizat de
internationalliving.com. România s-a
clasat pe pozi\ia a 53-a, la coada Uniunii
Europene. Omul de afaceri francez
Alexander Eram spune că cele 100 de
puncute ob\inute de Fran\a la capitolul
sănătate, comparativ cu cele 65 ale
României, sunt corecte. În ciuda pozi\iei
mediocre din clasament, România e o
\ară în care po\i trăi bine, crede Alexander
Eram< "Dacă ;tii să trăie;ti în România,
via\a e mai u;oară decât în Fran\a. Ai mai
multă libertate, e;ti mai pu\in controlat
;i ai mai multe ;anse. În Fran\a totul este

deja aranjat, dacă e;ti tânăr este greu să
o iei de la zero". Austriacul Armin
Lukasser, director la o multina\ională,
spune că se simte mult mai în siguran\ă
pe străzile de acasă. Însă chiar dacă
"International Living" a dat 76 de puncte
climei din Austria ;i doar 71 celei din
România, îi place mai mult vremea de
aici. :i la fel ;i cluburile< "Cluburile din
România sunt mai bune decât cele din
Viena, oamenii sunt deschi;i, \i-e foarte
u;or să intri în vorbă cu ei ;i nu se închid
atât de devreme. :i supermarketurile de
aici sunt deschise până noaptea târziu,
unele sunt chiar non stop, în Austria
magazinele se închid la ora 18.00".

Ministrul de Finan\e amenin\[ 
deja cu demisia

Dup[ campania electoral[ Basescu 
;i-a sporit averea cu 17.000 de lei

“Dac[ ;tii s[ tr[ie;ti în România, 
via\a e mai u;oar[ decât în Fran\a”

Peste 6.000 de amendamente la buget

Parlamentarii sunt momi\i s[ voteze bugetul contra sumei
de 70.000 euro

Cristian Preda< PDL nu este un partid modern dac[ vorbe;te
pe o singur[ voce

S]mb[t[

Ministrul Finan\elor, Sebastian
Vlădescu, a declarat, joi, înaintea
dezbaterilor din comisiile parlamentare
de buget, că dacă plenul Parlamentului
va aproba modificările făcute în comisii
la bugetul la asigurărilor sociale acestea
vor fi aplicate de alt ministru de Finan\e,
sugerând că va demisiona. Vlădescu a
declarat că, dacă Parlamentul va adopta
o reducere a CAS, va trebui să fie un alt
ministru al Finan\elor care să aplice
această decizie. "Nu pot să stai să fii
ministru al Finan\elor în condi\iile în care
bugetele sunt dezechilibrate prin legi care
nu \in cont de realitate. Noi nu ascundem
banii. Dacă am avea 120% în plus fa\ă de
momentul de fa\ă, adică 2-3% din PIB, am
da ceva mai mul\i bani la sănătate, la
infrastructură", a afirmat Vlădescu,
înainte de dezbaterile proiectelor de buget
în comisiile parlamentare de buget-
finan\e. Întrebat dacă va face acela;i lucru
;i în cazul majorării pensiilor, Vlădescu a
răspuns< "Absolut". El a precizat că a fost
adversarul majorării pensiilor ;i în anul
2004. "Dacă Parlamentul va vota aceste
decizii, va fi nevoie de un alt ministru al
Finan\elor să le aplice, pentru că eu nu
sunt capabil să aplic un alt buget decât cel
pe care îl avem acum", a adăugat Vlădescu.

2010 este un an de cotitură
pentru PSD, zice Ion Iliescu

Pre;edintele de onoare al PSD, Ion
Iliescu, a declarat joi că anul 2010 va fi
unul de cotitură pentru PSD, men\ionând
că urmează un Congres, care trebuie să
facă o analiză a ultimilor cinci ani, când
partidul s-a aflat în opozi\ie. Fostul
pre;edinte a afirmat că rezultatele
alegerilor preziden\iale postează PSD într-
o anumită pozi\ie, de principalul partid al
opozi\iei, "ceea ce impune o analiză foarte
serioasă a acestei situa\ii noi".

Întrebat dacă, din punct de vedere
politic, anul 2010 va fi unul de criză pentru
PSD, Iliescu a răspuns< "Nu de criză, de
oarecare cotitură, adică urmează un
congres, Congresul trebuie să facă o
analiză a ultimilor cinci ani, când s-a aflat
în opozi\ie permanentă, cu excep\ia
perioadei de câteva luni de după ultimele
alegeri ;i sus\inerea parlamentară a
Guvernului PNL, dar practic a fost în
opozi\ie".

În opinia sa, aceasta presupune "o
analiză proprie foarte serioasă" ;i stabilirea
unui proiect, a unui program politic foarte
explicit, "cu afirmarea foarte clară a
pozi\iei sale de partid de stânga".

Vineri

Parlamentarii comisiei de buget-
finan\e au de analizat până duminică
peste 6.000 de amendamente depuse de
colegii lor la proiectul de buget de stat pe
anul 2009. Până vineri, dintre
amendamentele depuse la primul fascicol
al proiectului de lege au fost centralizate
240, a precizat pre;edintele comisiei de
resort din Camera Deputa\ilor, Viorel
:tefan. Multitudinea amendamentelor l-
a făcut pe ministrul Finan\elor, Sebastaian
Vlădescu să atragă aten\ia că nu vor trece
amendamentele care presupun cheltuieli
bugetare suplimentare. La proiectul de
buget pe anul 2010, cele mai multe
amendamente au fost depuse de PSD,
numărul acestea ridicându-se la
aproximativ 3.000. PNL a depus 1.597 de
amendamente la legea bugetului.

La polul opus, sus\inătorii actualului
Guvern s-au conformat cererilor
premierului Emil Boc de a depune cât
mai pu\ine amendamente la proiectul de
buget< parlamentarii propriului partid au
depus doar 200 de propuneri de
modificare, UDMR aproximativ 70,
grupul minorită\ilor na\ionale
aproximativ 60, iar independen\ii peste

70. Viorel :tefan speră ca lucrările asupra
bugetului să se finalizeze până duminică
seară. "Noi ne-am propus să rămânem
aici, respectând acest program cu două
reprize - diminea\a ;i după-amiază - ;i
sâmbătă ;i duminică, până vom epuiza
dezbaterea", a mai precizat :tefan.

:edin\a comisiilor parlamentare de
buget-finan\e era programată să înceapă
la ora 10.00, dar s-a am]nat. Motivul
acestei întârzieri invocat de membrii
comisiilor era faptul că PSD avea o
;edin\ă.

În schimb, ministrul de Finan\e,
Sebastian Vlădescu, a declarat, vineri, la
Parlament că, din punctul său de vedere,
nu vor trece amendamentele care
presupun cheltuieli bugetare
suplimentare. "Fiecare amendament va fi
analizat. (...) Trebuie să le vedem pe rând.
Amendamentele care presupun cheltuieli
bugetare suplimentare nu vor trece, din
punctul meu de vedere. Nu am discutat
amendamente cu nimeni", a spus
Vlădescu. El a reiterat că va demisiona în
cazul în care se reduce cota de contribu\ii
sociale sau se impune majorarea
punctului de pensii.
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Exploatarea minereului 
`n Oa; a `nceput `n 1840
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Bogăţiile subsolului din
munţii şi depresiunea Oaşului au
fost cunoscute şi sporadic
exploatate încă din epoca
bronzului. Toponimiile ca Dealul
Băii, Drumul Băii, legendele
populare legate de existenţa de
odinioară în această zonă a unor
mine bogate în aur şi argint, în
esenţa lor confirmă preocupările
multiseculare ale locuitorilor din
Oaş legate de exploatarea şi
prelucrarea minereurilor.

Documentele arhivistice cunoscute
de noi care vorbesc despre această
activitate din zona Oaşului sunt relativ
recente, datate doar din a doua
jumătate a secolului XVIII. Cel mai
mare interes s-a manifestat faţă de
metalele preţioase - aurul şi argintul -
şi, implicit, faţă de plumb şi cositor,
metalele însoţitoare din această zonă.
Activităţile de cercetare, de explorare
şi, mai rar, de exploatare a acestor
metale sunt legate îndeosebi de Tarna
Mare, Turţ, Racşa, Bixad şi Vama, dar
atenţia exploratorilor s-a extins şi
asupra terenurilor situate în hotarul
localit[ţilor Batarci, Cămărzana,
Gherţa Mică, Negreşti, Oraşu Nou şi
Lechinţa, precum şi zona vecină
Maramureşului istoric între Certeze şi
Remeţi.

Exploatarea şi prelucrarea
zăcămintelor de pirită, dar îndeosebi
a limonitei din jurul Certezei,

Moişeniului şi Negreştiului, este legată
de numele Asociaţiei din Oaş pentru
fabrica de fier, cu sediul la Moişeni, cu
o activitate mai bogată între 1851-
1865, care îşi va extinde proprietatea
şi asupra perimetrelor miniere
acordate pentru fier din raza localităţii
Tarna Mare.

Pe lângă condiţiile naturale
existente, activitatea minieră din Oaş
a fost determinată şi de interesul de
care s-a bucurat mineritul într-o
anumită perioadă pe scară naţională şi
peste hotare, precum şi de nivelul
tehnic cu care se lucra în exploatarea
şi prelucrarea minereurilor. Persistenţa
relaţiilor feudale până în 1848, distanţa
mare până la anumite topitorii de
metale nobile şi neferoase, conjugate
cu impracticabilitatea drumurilor
existente şi, în special, lipsa de capital
industrial, au acţionat în defavoarea
mineritului în Oaş. 

Baronul Rudnyanszki din
Slovacia, primul proprietar 
al minelor de c[rbune

La mijlocul secolului XIX,
începând cu anii 1840, se deschid
minele de cărbune de la Turţ şi Bixad,
respectiv de metale neferoase şi
preţioase la Vama, Târsolţ, Tarna Mare,
Oraşu Nou. Coproprietar şi acţionar
principal al acestor mine era baronul
Rudnyanszki, originar din Slovacia
Mijlocie. Proprietari au fost şi Josef

Gasparovsky şi Jan Votenczky. Pentru
demararea lucrărilor şi a exploatării
au fost chemaţi mineri din Slovacia.
Descendenţii lor, cu timpul, au fost
asimilaţi, declarându-se români,
păstrându-şi însă religia romano-
catolocă.

La mijlocul secolului XIX, în zona
comunei Certeze se construiesc hute,
ceea ce duce la nevoia de mână de lucru
calificată pentru acestea. În acest scop
sunt aduşi slovaci din sudul Slovaciei
şi polonezi din Galiţia. Coloniştii sunt
aşezaţi în satul Huta, unde formează o
comunitate, la început izolată de
majoritatea populaţiei oşene. Pentru
nevoile spirituale ale acestora se
înfiinţează, în anul 1863, parohia de
sine stătătoare Huta-Certeze
(Lajosvölgyihuta) care deservea şi
satele locuite de slovaci din zona
Oaşului. Registrele parohiale sunt
ţinute din 1863.

Bixadul apare în documentele
miniere în anii 1836-1837, când
Kovacs Lajos va obţine două perimetre
miniere sub numele de Ludovic şi
Alexandru pe terenul situat în hotarul
Bixadului pe malul stâng al pârâului
Târşolţ şi care din iazul lui Iuon, fiul
lui Toma Tătar, tinde înspre munţi. 

Cu Bixadul ne vom întâlni în anul
1865 când, prin acordarea
perimetrului dublu de exploatare
Teofil cu suprafaţa de 25.088 stânjeni
pătraţi vienezi, începe exploatarea
unor filoane de pirită cu conţinut de
aur şi argint. Prin înfiinţarea cu data

de 28 decembrie 1881 a noii Asociaţii
miniere Teofil din Bixad, din punct de
vedere juridic activitatea minieră din
Bixad va continua şi în timpul
primului război mondial. Dar, în
realitate suntem martorii unei agonii
prelungite.

Primele concesiuni de cercetare şi
apoi de acordări de perimetre pentru
fier au fost eliberate încă în anul 1819.
Preocupările devin mai serioase în
deceniile următoare şi vor cuprinde
practic întreaga zonă a Oaşului. În
jurul anului revoluţionar 1848 se trece
la decopertări de terenuri şi, în special,
prin preocupările societăţii Ugocsae
Union şi a conducătorului acesteia,
Kovacs Lajos, în hotarul localităţii
Certeze, Moişeni şi Tarna, se începe şi
pregătirea exploatării fierului. 

Asociaţia pentru fabrica de fier din
Oaş dispune de perimetrele miniere
Tivadar şi August (ambele situate în
muntele Iezura din Certeze) şi Francisc
(din Valea Socea Mare din Moişeni),
dar şi de alte perimetre în hotarul
satului Tarna Mare, precum şi de
instalaţiile de topitorie şi de forjă. În
anul 1858, împreună cu cei 12
supraveghetori şi conducători de
lucrări, la Asociaţie lucrau în total 125
de persoane, dintre care 15 la
exploatări miniere, 25 la topitorie şi
26 la turnătorie şi la instalaţia de
laminat. Restul erau angajaţi ca
muncitori forestieri (20), la boxele de
mangal (5) şi la întreţinere şi transport. 

Paula Virag

La mijlocul secolului XIX, începând cu anii 1840, se deschid minele de cărbune de la Turţ şi Bixad, respectiv
de metale neferoase şi preţioase la Vama, Târsolţ, Tarna Mare, Oraşu Nou. Coproprietar şi acţionar principal
al acestor mine era baronul Rudnyanszki, originar din Slovacia Mijlocie.

Descoperirile arheologice din Țara
Oașului, Ardud, Medieș, Homorod etc.
au scos la lumină o mulțime de dovezi
privind așezările din epoca pietrei și a
bronzului. Există, de asemenea, dovezi
privind continuitatea locuirii acestor
ținuturi de către comunitățile geto-
dacice după cucerirea romană. Mai
târziu, aceste teritorii constituiau o parte
a voievodatului condus de Menumorut,
una dintre cetățile de aparare din secolul
al X-lea fiind la Satu Mare (Castrum
Zotmar), după cum menționează
cronica lui Anonimus. În jurul vetrei
orașului - Villa Zotmar - locuită de
băștinași, s-au așezat coloniști teutoni
aduși la 1006 de regina Ghizela, iar mai
apoi coloniști germani stabiliți dincolo
de Someș, în orașul Mintiu.

După 1543, când cetatea intră în
posesia familiei Bathory, se fac
schimbări ale albiei Someșului, pentru
a apăra cetatea în partea sa sudică, astfel
încât fortificația rămâne așezată într-o
insulă legată de principalele drumuri
prin trei poduri peste Someș. La 1562
cetatea este asediată de armatele
otomane conduse de pașa Ibrahim din
Buda și de pașa Maleoci din Timișoara.
Apoi cetatea este asediată de habsburgi,
iar armatele transilv[nene, p[r[sind-o,
o incendiaz[. 

Din însărcinarea generalului
austriac Lazar Schwendi începe
reconstruirea cetății conform planurilor
arhitectului italian Ottavio Baldigara
după sistemul fortificațiilor italiene în
formă de pentagon cu cinci bastioane.
Deși în evul mediu Mintiu și Satu Mare
erau două orașe distincte, despărțite de
Someș, între 1712 - 1715 cele două orașe
se unesc treptat din punct de vedere
administrativ. Actul ce consfințea
unirea a fost diploma emisă de Carol al
VI-lea la 2 ianuarie 1721, orașului Satu
Mare conferindu-i-se totodată și
statutul de oraș liber regal.

Biserica Reformat[ "cu lan\uri"
reprezint[ un monument de o mare
importan\[ pentru imaginea
arhitecturii ora;ului ̀ n secolul al XVIII-
lea. 

Trecutul acestei biserici se leag[ de
reforma religioas[ din secolul XVI,
c]nd nobili, dar ;i oameni de r]nd, au
acceptat noua religie protestant[, de
unde ;i nevoia unei biserici proprii.
Aceasta a fost `ns[ construit[ abia la
sf]r;itul secolului al XVIII-lea. 

Construc\ia acestei biserici s-a
desf[;urat pe parcursul a 19 ani (1793-
1802) și a fost proiectat[ de Preinlich
Sigismund, ̀ n manier[ baroc[. Numele
bisericii provine de la st]lpii lega\i ̀ ntre
ei cu lan\uri de fier forjat, cu care a fost
`mprejmuit[ ̀ n 1862. Biserica p[streaz[
piese de inventar, precum< farfurii,
discuri ;i potire, care dateaz[ din 1657-
1679, clopotul cel mare din turn (care
este ;i cel mai vechi clopot din ora;)
dateaz[ din 1633. Mobilierul a fost
realizat ̀ ntre anii 1799-1807, din lemn
de stejar, de me;terul t]mplar Frits
Iosif, iar `n 1804 biserica a fost dotat[
cu o org[ realizat[ de maestrul Galli. 

Interiorul bisericii este de un alb
imaculat ;i are o acustic[ renumit[.
Stilul adoptat de cultul reformat este
baroc `ntr-o form[ mai simpl[, iar `n
apropierea intr[rii se afl[ o expozi\ie de
documente ;i obiecte istorice ;i
religioase. ~n curtea bisericii se afl[
bustul c[rturarului Kolcsey Ferenc,
care a fost realizat ̀ n 1991 de sculptorul
Lakatos Pal. 

D.T.

Mintiu ;i Satu Mare 
s-au unit `n ianuarie

1721

Biserica Reformat[ 
"cu lan\uri" a fost

`mprejmuit[ `n 1862
Ultimii mineri din Tur\, fotografia\i `n ianuarie 2006, la ie;irea din schimb. Mina Tur\ s-a `nchis `n ianuarie 2007



Echipa de redactori ;i colaboratori
O privire peste ani asupra

s[pt[m]nalului "Solsti\iu" ne ofer[
prilejul rememor[rii numelor celor
care au activat ̀ n redac\ie - jurnali;tii
;i colaboratorii acestei publica\ii. 

~n primul r]nd se cuvine s[
semnal[m numele fondatorilor
Dumitru P[curaru ;i Ilie S[lceanu,
care au `nceput prin a defini profilul
publica\iei. 

~n calitate de redactori au lucrat
`nc[ de la `nceput Paul H[r[gu;,

Bogdan Ciuric[ ;i Adrian Matache.
Ulterior au mai venit `n redac\ie
Gheorghe Cre\u, Vasile Nechita,
Emilian Onciu (din p[cate disp[rut
prea cur]nd dintre noi), Eva Laczko,
Eva Szatmari, Liliana Iurea, Dorin
Prunil[, Bianca Konig, Gabriel Ghi;an
;i Ioan Ra\iu (o scurt[ perioad[). 

Deosebit de `nsemnat a fost
aportul colaboratorilor la realizarea
publica\iei. Din r]ndul lor fac parte
personalit[\i marcante, cu mai multe

volume tip[rite,  precum Nae
Antonescu, Alexandru Pintescu,
Corneliu Balla, Emil Matei, Ion Baias
(to\i  deced]nd ̀ ntre timp), apoi Ioan
Nistor, Doru Radosav, Valer Marian ;i
George Achim.

~n fine, s[ nu-i uit[m nici pe
tipografii care au lucrat la elaborarea
publica\iei< Ioan Todica, Gelu Man\a,
Valer Bozga, Ioan Pop ;i Abel
D[r[ban (decedat). 

V.N.

Săptămânalul “Solstiţiu” s-a
născut dintr-o nevoie interioară a
celor ce l-au conceput şi au
muncit la această publicaţie.
Înainte de Revoluţie, eu şi D.
Păcuraru, adesea, ne plimbam
prin curtea unui liceu sătmărean
şi visam la un ziar şi o editură.

La ora aceea eu publicasem un
roman, iar D. Păcuraru un volum de
versuri. Ni se părea cel mai important
lucru să avem noi posibilităţi tehnice de
a ne tipări lucrările fără a face curte
insistentă unor redactori de editură sau
vreunei reviste literare. 

Zilele revoluţiei au fost tumultoase
şi la Satu Mare, chiar dacă nu s-au
înregistrat victime. Amândoi am fost
printre primii în faţa Prefecturii, pe
atunci sediul judeţean de partid.

Am trăit o dezamăgire când am dat
cu ochii de primul comitet
revoluţionar, o emanaţie a răzmeriţei,
care tocmai se înfiinţa. Am coborât
treptele clădirii şi, ajunşi în faţa ei, D.
Păcuraru a avut o propunere istorică,
îi putem spune aşa, istorică, având în
vedere că realizarea ei a născut o presă
de bună calitate şi într-un spirit nou.
Să înfiinţăm un cotidian, a zis el, însă
mie mi se părea pe atunci o
întreprindere peste puterile noastre şi
am căzut de acord asupra unui
săptămânal de cultură. I-am găsit şi un
nume, “Solstiţiu”, eveniment
astronomic consumat la 22 decembrie,
ziua Revoluţiei.

Dar când ne-am prezentat la
tipografie, cu primul număr alcătuit
deja, ni s-a spus că nu poate să vadă
lumina tiparului fără o aprobare
expresă a autorităţilor. Toţi tipografii
ştiau că nu pot lucra o publicaţie decât
dacă au aprobarea partidului.

Cum PCR s-a prăbuşit şi singura
autoritate existentă la ora aceea era
FSN, am adresat o cerere acesteia la
sfârşitul lunii decembrie 1989. Cred că
a fost o experienţă inedită şi pentru
noi, dar şi pentru membrii
proaspătului FSN.

Primul număr a ieşit de sub tipar la
10 ianuarie 1990. Iniţial noi ne-am
gândit la o revistă de literatură, însă
eram foarte conectaţi la evenimente
politice, prinşi la rândul nostru de
pasiunile ce frământau majoritatea
oamenilor din epocă.

Sarcinile literare le-am lăsat `n
seama lui Nae Antonescu, mai târziu în
sarcina lui Paul Hărăguş, apropiaţii
noştri colaboratori, iar noi ne-am
dezlănţuit în articole politice foarte
acide. Pe prima pagină a noului
săptămânal am publicat chiar şi un
program mai degrabă politic decât unul
literar, înscriindu-ne astfel în seria de

publicaţii cu un
sens democratic
radical.
A fost un mo-

ment memorabil
când  am intrat
împreună cu D.
Păcuraru,  du-
când “Solstiţiul”
la rotativă. Era un
mecanism uriaş,
supraetajat, cu
roţi mai mari
decât zbaturile
unei nave
fluviale. Părea să fie un crucişător.
Mecanicul a montat plăcile de zinc,
travaliu ce nu era deloc uşor. Noi
aşteptam să iasă primele numere şi nu
aveam încă o idee clară asupra tirajului.

Ne gândeam la două-trei sute de
numere, când D. Păcuraru a zis două
mii, o cifră de bun augur, pentru că
numărul s-a epuizat repede. E mai greu
de înţeles azi fascinaţia primelor
numere mirosind a cerneală
tipografică, foşnind încărcate de

articolele noastre. Publicaţia s-a vândut
integral, ca pâinea caldă, unele numere
au fost afişate pe stradă şi citite de
grupuri de oameni profund interesaţi.

Curând, numerele următoare, în
tiraje mult mai mari,  le-am vândut în
Capitală şi în marile oraşe. “Solstiţiu”
se vindea în Gara de Nord, în Piaţa
Universităţii şi în Timişoara. Publicaţia
s-a înscris de îndată între puţinele ce
făceau opoziţie la regimul FSN de
atunci, noi detectând din capul locului
că liderii politici ai vremii erau foşti
nomenclaturişti. Grupul care redacta

publicaţia a luat
parte şi la reuniunea
organizaţiilor ne-
comuniste sub pa-
tronajul Societăţii
“Timişoara” şi al
doamnei Cornea. În
dimineaţa primei
zile a reuniunii, în
Piaţa Operei,
bărbaţi, femei, copii
aveau pe piept un
bileţel pe care scria
“Golan”. S-au

declanşat protestele din centrul
Bucureştiului, iar liderul politic de
atunci i-a numit “golani” pe
protestatari. În zilele mineriadei din
iunie 1990, tipografii din Satu Mare au
refuzat să scoată la lumină numărul în
lucru al publicaţiei, socotindu-ne
acoliţi ai duşmanilor lor, partidele
istorice.

Toate acestea pentru că “Solstiţiul”
a devenit în primul rând o publicaţie
politică. Combăteam în numerele
noastre regimul de atunci şi orientările
sale păguboase.

În privinţa literaturii, o sarcină ce
ne-am luat-o de la început, ne-am
străduit să revalorificăm opera unor
scriitori aflaţi pe lista neagră a
regimului comunist. Însă principalul
nostru obiectiv a fost atitudinea critică
faţă de regimul Iliescu. Cred că am avut
principalul merit de a desluşi, din
primele zile ale instaurării noii puteri,
din primele zile ale Revoluţiei, că noii
guvernanţi condamnă România la un
proces de retardare, că aceştia în
fruntea ţării provoacă din primii ani o
izolare a României. Faptul ne-a atras

mai multe antipatii decât simpatii şi
ani de zile am lucrat numerele
publicaţiei într-o atmosferă de
ostilitate. După ani de zile, o parte din
cei ce ne agresau au avut onestitatea
să recunoască că am avut dreptate.

După 20 de ani înţelegem mai bine,
având o mai mare capacitate de
obiectivare decât atunci, că
săptămânalul “Solstiţiu” a însemnat
un moment important în formarea
unor opinii necomuniste, că a avut
un mare rol în însănătoşirea opiniei
publice, încă bolnavă de comunism.
A fost important în istoria presei din
anii 1990-1993 şi, de ce nu, în istoria
post-comunistă.

Ilie S[lceanu

4 Informa\ia de Duminic[/10 ianuarie 2010

10 IANUARIE 1990

De la s[pt[m]nalul “Solsti\iu”
Publica\ia lansat[ dup[ Revolu\ie, axat[ exclusiv pe critica puterii,



Exact asta `nseamn[ Solsti\iu
`n latine;te. :i cum era solsti\iul
de iarn[, astrologii ne spun c[
soarele urc[ pe bolta cereasc[,
pentru ca la solsti\iul cel[lalt, de
var[, s[ `nceap[ s[ coboare.

Acum dou[zeci de ani reveneam
din vacan\a de iarn[, plecasem la
p[rin\i, undeva `n jude\ul Bistri\a-
N[s[ud, iar la `ntoarcere prietenul
P[curaru m-a anun\at c[  f[ceam parte
din echipa redac\ional[ a ceea ce
`ncepuse s[ fie s[pt[m]nalul "Solsti\iu".

Acum (dup[... at]\ia ani, c]t am
spus mai sus, adic[ exact titlul unui
roman al lui Alexandre Dumas), sunt
din nou chemat s[-mi aduc aminte de
acel timp.

A fost o r[bufnire. Dup[ at]\ia ani
`n care vorbea un singur om,
Ceau;escu, iar restul aplauda frenetic
"genialit[\ile" tovar[;ului, a venit
vremea s[ ne spunem ;i noi p[rerea
("simpli cet[\eni", vorba aceluia;i
tovar[;) ;i am profitat de acest lucru.
Am avut clipe de bucurie, de
entuziasm, printre pu\inele din via\a
mea (;i-i mul\umesc prietenului
P[curaru pentru aceasta), doar c[
aceste clipe n-au \inut prea mult. 

Au urmat lunile de iarn[ din '90, a
urmat ;i "duminica orbului", cu
victoria zdrobitoare a lui Iliescu, ;i mi-
am dat seama c[ e mai greu cu
libertatea.

Libertatea poate fi ;i o iluzie ;i o
aparen\[. ~n aparen\[ suntem liberi.
~n fapt, nu prea. Se poate considera

cineva liber dac[ este manipulabil?
Vremurile ce au urmat au demonstrat
c[ avem cel mai manipulabil popor din
Europa.  

Revenind la vremea aceea, s[ ne
aducem aminte c[ a urmat fenomenul
"Pia\a Universit[\ii", contestarea lui
Iliescu, acela care nu urm[rea dec]t s[
instaureze o prestroic[ rom]neasc[.
Au mai fost c]teva min\i lucide `n
Rom]mia, n-a murit definitiv spiritul
libert[\ii. Au urmat `ns[ mineriadele,
fenomen care n-a fost elucidat (de;i
Miron Cozma a f[cut `nchisoare),
dup[ cum n-au fost elucidate misterele
revolu\iei. Asta pentru c[ aceia;i
mae;tri ai manipul[rii ;i dezinform[rii
s-au ocupat cu ;tergerea urmelor. 

A fost principala lor preocupare ;i
grij[. ~n acest fel n-a fost g[sit nimeni

vinovat nici pentru mor\ii din
decembrie (chiar dac[ sunt `nchi;i
St[nculescu ;i Chi\ac) ;i nici pentru
mor\ii din timpul mineriadelor (chiar
dac[ Miron Cozma a fost `nchis, nu
pentru asta a fost el acolo). 

Acel fenomen al ;tergerii urmelor
`l consider cauza pentru care anumite
numere din "Solsti\iu" au disp[rut cu
des[v]r;ire, inclusiv acela `n care am
scris un articol despre Pia\a
Universit[\ii ;i venirea minerilor. A
fost o relatare asupra a ceea ce am tr[it
eu `n Bucure;ti cu c]teva zile `nainte
de ;i `n 13 iunie, momentul `n care au
ap[rut `n Bucure;ti minerii. 

Era c]t pe ce s[ fiu omor]t atunci
(m[ aflam pe l]ng[ sediul PN|CD),
era s[ fiu o "victim[ colateral[" a
minerilor, pentru simplul motiv c[

eram prin zon[, purtam barb[ ;i nu
eram dec]t un intelectual dubios, care
nu striga, precum gospodinele din
Bucure;ti, de pe balcoanele blocurilor
"cinste lor, minerilor"! Nu, nu eram. 

Apoi lucrurile s-au lini;tit, soarele
a r[s[rit ;i Iliescu a venit. De atunci ̀ n
Rom]nia s-a instaurat deplina fericire,
am trecut `n paradis. Un paradis `n
care intelectualii sunt ̀ n aceea;i situa\ie
ca atunci, `;i pot rezolva problemele
personale ;i nivelul de trai doar dac[
se afl[ `ntr-o anumit[ barc[. Pentru
ceilal\i nu exist[ dec]t naufragiul sau
o altfel de mineriad[, mai subtil[. Nu
te mai omoar[ cu toporul, \i se ̀ nchide
doar robinetul ;i, `n plus, precum `n
bancul acela cu cobaiul-muncitor ;i
cobaiul-intelectual,  \i se arat[ ;i pisica.

Paul H[r[gu;

20 de ani de pres` s`tm`rean`

la cotidianul “Informa\ia Zilei”
a ajuns cel mai citit ziar al jude\ului Satu Mare

m
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Soarele st[ `n loc!

S[pt[m]nalul independent Solsti\iu, felicitat la num[rul 100
~n anul 1992, s[pt[m]nalul independent "Solsti\iu" `mplinea 100 de

numere. Printre cei care felicit[ publica\ia se num[r[ nume mari din istoria
contemporan[ și personalit[\i locale< Corneliu Coposu, Ion Ra\iu, George
:erban, Nae Antonescu, Vasile Gogea, Ion Bledea, Ioan Moldovan, N. C.
Munteanu, Vasile Fernea, Petre Negreanu, Kiss Ferenc, Ioan Sanfira, Dorin
S[l[jan, Gabriel Ra\iu, Cornel Morar ;i al\ii.

Reproducem o parte din textele ap[rute `n num[rul din 17 decembrie
1992.

Printre pu\inele ispr[vi cu care ne
putem m]ndri `n lume este presa
noastr[ independent[.

Ea ne \ine obrazul frumos ;i fruntea
sus, Presa rom]neasc[ independent[
este recunoscut[ ca cea mai interesant[,
cea mai dinamic[ ;i cea mai puternic[
din centrul ;i estul Europei. F[r[ ezit[ri,
f[r[ prejudec[\i, f[r[ team[ ;i prihan[,
ea ;i-a asumat voinice;te statutul de a
patra putere ̀ n stat. Este puterea moral[
care le supravegheaz[ pe celelalte trei.

Solsti\iul se num[r[ printre
publica\iile care ̀ ndrept[\esc ;i men\in

m]ndria ziari;tilor rom]ni de a fi la
`n[l\imea vremurilor.

Se ;tie `n toat[ \ara despre aspra
b[t[lie pe care redactorii Solsti\iului o
duc cu trecutul, cu mentalit[\ile ;i
prejudec[\ile comuniste.

~i felicit pentru performan\a de a
edita num[rul 100 al publica\iei, dar
mai ales ̀ i felicit pentru contribu\ia lor
la prestigiul ora;ului Satu Mare, de ora;
democratic. Cu siguran\[ c[ un merit
au ;i ei.
George :erban, directorul publica\iei

“Timi;oara”

Satu Mare trebuie s[ aib[ o pres[
independent[ pe m[sura tradi\iei ;i
bog[\iei spirituale pe care le are acest
vechi ora; din Nordul Transilvaniei.

Urez ziarului "Solsti\iu", `ntregii
sale redac\ii, ca toate speran\ele ce le
nutresc s[ se `mplineasc[.

S[ g[seasc[ for\a de a urma numai

calea adev[rului ;i a informa\iei
corecte, chiar dac[ ea pare, uneori, a fi
cea mai anevoioas[.

La c]t mai multe anivers[ri ca cea
de ast[zi, al[turi de cele mai c[lduroase
ur[ri de Sfintele S[rb[tori ale
Cr[ciunului ;i cu ocazia Anului Nou
1993!

Corneliu Coposu -
pre;edintele PN|CD

Doresc via\[ lung[ ;i prosper[
"Solsti\iului" ;i succes `n ac\iunea de
promovare a concep\iilor democratice
;i a comandamentelor de
independen\[, integritate ;i
suveranitate a Rom]niei ;i `n lupta
pentru libert[\ile fundamentale ale
omului.

1 decembrie 1992
Corneliu Coposu

22 decembrie e ziua cea mai scurt[
a anului. 22 decembrie 1989 a fost,
totu;i, ziua cea mai lung[ a curajului,
`nsufle\irii ;i speran\ei rom]nilor. A
fost ;i ultima ;i cea mai scurt[ zi a lui
Nicolae Ceau;escu. Ziua cea mai scurt[
în care a luat sf]r;it ;i cea mai lung[
noapte ;i cel mai lung co;mar al
rom]nilor. ~n ritmul anual al

solsti\iilor, `ntre cea mai lung[ ;i cea
mai scurt[ zi a anului, urez publica\iei
Solsti\iu ;i celor care o fac via\[ lung[,
`n slujba cet[\eanului, a adev[rului, a
democra\iei, a statului de drept.

Cu speran\a c[ vom auzi numai de
bine. 

N.C. Munteanu, Radio Europa
Liber[

C]nd lumina domin[
`ntunericul

Faptul c[ Solsti\iu a atins
respectabilul num[r 100, `ntr-o
perioad[ c]nd presa rom]n[
independent[ ;i de atitudine a v[zut de
`nvins succesive piedici, de la cele de
ordin economic p]n[ la cele foarte
subtile de ordin politic, orchestrate de
o putere ce se ̀ nc[p[\]neaz[ s[ r[m]n[
`n veci obi;nuin\e comuniste, acest fapt
deci, nu poate dec]t s[ ne bucure ;i s[
ne dea speran\e. Iar Satu Mare, ca ;i
Oradea, ca ;i Timi;oara, ca alte ora;e
de vest au specificul vie\ii lor cu
probleme ce pot deveni explozive. 

Solsti\iu a reprezentat `n acest
context, de-a lungul celor 100 de
numere, o fereastr[ deschis[ mereu
spre adev[r, sau m[car spre dorin\a de
adev[r.

Familia or[dean[ aduce felicit[ri
tuturor celor ce fac din Solsti\iu o
gazet[ vie, incitant[, critic[, veghind
mereu ca dificila lec\ie a democra\iei s[
fie `nsu;it[ ;i s[ devin[ sc]nteia unei
mentalit[\i noi europene.

Fie ca aceast[ sut[ de Solsti\iu s[
ajung[ la 1.000 ;i mai departe pentru
a putea s[ `;i aleag[ ca emblem[
simbolic[ solsti\iul cel de var[ c]nd
ziua e mai lung[  ;i noaptea cea mai
scurt[, c]nd lumina domin[
`ntunericul ;i omul, cititorul, simte c[
via\a e frumoas[ ;i merit[ tr[it[.

Ioan Moldovan, redactor ;ef 
al revistei Familia

~l citesc cu foarte mult interes. Este
un s[pt[m]nal de opozi\ie foarte clar
axat pe promovarea unor idei reale ale
democra\iei. Apreciez c[ este bine
scris. Este o lectur[ agreabil[, pl[cut[.
Acest s[pt[m]nal se cite;te tot, de la
cap la coad[, fa\[ de alte ziare care se
r[sfoiesc doar. A; adresa la aceast[
aniversare rug[mintea ca to\i
condeierii care slujesc aceast[ gazet[,
c]nd se ocup[ de problemele Poli\iei,
s[ o fac[ astfel `nc]t s[ nu mai dea
posibilitatea dreptului la replic[. Sunt
de acord s[ se prezinte toate aspectele

legate de activitatea Poli\iei, inclusiv
cele negative, dar dup[ o temeinic[
documentare. Dac[ unele aspecte din
activitatea noastr[ au fost prezentate
poate mai ap[sat, personal n-am nici
un fel de sup[rare pentru cei care
lucreaz[ la aceast[ gazet[, dimpotriv[,
`i felicit ;i le doresc ;i `n continuare s[
slujeasc[ aceast[ ramp[ de cultur[ cu
acela;i interes, promi\]ndu-le cu
aceast[ ocazie sprijinul nostru ori de
c]te ori vom fi solicita\i. 
Colonel Vasile Fernea, comandantul

Poli\iei

Ziarul  ; i-a c];tigat  un bine
meritat loc `n r]ndul publica\iilor
s[tm[rene. Eu `l citesc. A; vrea s[ v[
spun c[ am ;i ultimul num[r. M[
informez ;i eu nu `n virtutea vreunei
obliga\ii profesionale, ci din dorin\a
de a m[ informa ;i eu, pentru c[
realmente sunt foarte multe lucruri
pe care le afli citind aceste ziare. Cred
c[ o ̀ nt]rziere ̀ n apari\ie a Solsti\iului
s-ar sim\i `n S[tmar. ~n general am
v[zut c[ sunt cititori forma\i, adic[ au
deja preferin\e pentru GNV, pentru
Universul, pentru Solsti\iu. 

A;a, personal, a; vrea s[ v[ spun
c[ ziarul ar putea uneori, chiar dac[
critic[, s[ o fac[ cu mai pu\in venin.
Sunt unele situa\ii ̀ n care apare mult[
pasiune ̀ n articole. Poate pentru c[ a
`ncerca o ̀ mbun[t[\ire a climatului ;i
o cre;tere a civiliza\iei, poate politica,
;tiu eu, de alt[ natur[ ar fi bine s[

critic[m cu mai pu\in[ pasiune. De
asemenea, ar cam trebui s[ apar[ ;i
alte opinii, ;tiu eu, am `n\eles c[ este
un s[pt[m]nal independent. V[d c[
este prezent[ mai ̀ n general o anume
parte cum zicea ziarul, a politicului
din Satu Mare, din Rom]nia, ;i ar fi
firesc s[ aib[ to\i loc aici, deci toate
domeniile acestea s[ se bucure cam
de aceea;i trata\ie `n cotidianul
dumneavoastr[.

P]n[ acum, dac[ sunte\i de acord
cu mine,  p[re\i  profi la\i  pe un
domeniu care se nume;te putere, deci
face\i loc `n ziarul dumneavoastr[ ;i
altor domenii ale vie\ii sociale ;i eu
cred c[ o s[ aib[ o mai mare
credibilitate ;i totodat[ o r[sp]ndire
;i `n general a;a o preferin\[ mai
accentuat[ a unora pentru ziarul
dumneavoastr[.

Petre Negreanu, ;eful S.R.I.

Ion Ra\iu - vicepre;edintele PN|CD

Europa Liber[ salut[ Solsti\iu

Un s[pt[m]nal de opozi\ie foarte clar

O sut[ de b[t[lii cu `ntunericul

Solsti\iu, profilat pe un domeniu
care se nume;te Putere

“Solsti\iu” a `mplinit 100 de apari\ii! Altfel spus, de o sut[ de ori
adev[rul a `nvins minciuna, de o sut[ de ori sentimentul ;i con;tiin\a
libert[\ii au fpst mai puternice dec]t obedien\a ;i la;itatea, de o sut[ de ori
memoria a `nvins unitatea.

La aceast[ aniversare “ASTRA” ureaz[ “Solsti\iului” via\[ lung[ ;i
aceeași consecven\[ `n ap[rarea valorilor pentru care s-a tulburat \ara `n
decembrie 1989.
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Luni, 4 ianuarie 2009, cu
mult fast, cu un lux pe care
omenirea nu se a;tepta s[ `l
cunoasc[ `n ace;ti ani dificili
marca\i de criza economic[, `n
Dubai a fost inaugurat[ oficial
cea mai `nalt[ cl[dire din
`ntreaga lume. 

Este vorba de turnul Burj Dubai
- cel mai `nalt zg]rie-nori, cea mai
`nalt[ structur[ pe care a construit-o
vreodat[ m]na omului. De aceea este
considerat[ deja cea de-a opta
minune a lumii.

Turnul gigant din Dubai -
noua emblem[ a Emiratului

Construc\ia cl[dirii Burj Dubai a
`nceput `n 21 septembrie 2004.
Aceasta m[soar[ nici mai mult, nici
mai pu\in de 828 de metri `n[l\ime,
iar dup[ 5 ani de zile de c]nd a
`nceput munca la ridicarea cl[dirii, ̀ n
2009, `n prima zi a lunii octombrie,
exteriorul era finalizat.

Acest zg]rie-nori este caracterizat
ca f ind un sf id[tor al  crizei
economice ;i al datoriilor pe care
Emiratul le are. 

Emiratele Arabe Unite au fost
zguduite `n 2009 de crunta criz[
econimic[ ce s-a manifestat pe ̀ ntreg
mapamondul. ~n ciuda acesteia, Burj
Dubai a devenit iat[, `n primele zile
ale noului an,  noua emblem[ a
Emiratului.

La eveniment au luat  parte
aproape 6.000 de invita\i, mai ales c[
inaugurarea cl[dirii Burj Dubai a
coincis cu cea de-a patra aniversare
a accederii  la  putere a ;eicului
Mohammad ben Rashid al-
Maktoum, care ;i-a prezidat
ceremonia. 

Cea mai `nalt[ cl[dire din lume
nu putea fi inaugurat[ dec]t cu focuri
de artificii impresionante, f]nt]ni
arteziene muzicale ;i spectacole de
sunet ;i lumin[.

Inaugurarea turnului  s-a
proiectat pe ecrane gigant ;i a fost
transmis[ `n `ntreaga lume.
Suveranul Dubaiului ,  ;eicul
Mohammad ben Rashid Al-
Maktoum, a dezvelit la inaugurare ;i
o plac[ memorial[, rostind o scurt[
cuv]ntare `n t impul c[reia a
redenumit Burj  Dubai `n "Burj
Khalifa" ,  de la  numele ;eicului
Khalifa ben Zayed Al-Nahyane,
pre;edintele Federa\iei Emiratelor
Arabe Unite. :eicul este ;i suveran al
Emiratului Abu Dhabi, care a sprijinit
Dubaiul `n timpul crizei provocate
de datorii ,  oferind din partea
conglomeratului s[u Dubai World
suma de 10 miliarde de dolari pentru
a salva compania Nakheel.

Inaugurarea cl[dirii 
va influen\a pozitiv pia\a
imobiliar[ 

Mohammad Alabbar, directorul
companiei imobiliare Emaar, care s-
a ocupat de super vizarea
implement[rii  proiectului ,  a
m[rturisit jurnali;tilor interna\ionali
`nainte de inaugurarea oficial[ c[
90% din acest proiect este deja
v]ndut.

A urmat apoi un tur al cl[dirii, `n
timpul c[ruia Alabbar a spus c[ “toate

ciclurile economice vin ;i trec, iar
criza economic[ a durat prea mult, 20
de luni, iar acum ne aropiem de
sf]r;itul ei". Alabbar s-a declarat
convins c[ inaugurarea cl[dirii va
influen\a pozitiv pia\a imobiliar[ din
Dubai, pr[bu;it[ la jum[tate `n
ultimul an de zile.

Burj Dubai are 160 etaje 
;i e vizibil de la 95 km

C]nd vorbim despre Burj Dubai
vorbim la superlativ de tot ceea ce
`nseamn[ lux. Acest turn ;i-a c];tigat
pe bun[ dreptate titlul de "super-
zg]rie-nori", mai ales c[ doboar[
alte 15 noi recorduri mondiale. Pe
l]ng[ dimensiunea care `l face
impozant `n fa\a tuturor, Burj
Dubai are la etajul 76 piscin[, o
platform[ de observa\ie la etajul
124, club de noapte la etajul 144 ;i
o moschee la etajul 158. Imobilul
are lift, care urc[ p]n[ la cea mai
mare `n[l\ime, ajung]nd la peste
500 de metri. Burj Dubai nu este
doar cea mai `nalt[ cl[dire, este
cea mai mare f[cut[ de om, cel
mai `nalt complex reziden\ial ;i e
cl[direa cu cele mai multe etaje. 

Burj Dubai dep[;e;te Turnul
din Taipei, care m[soar[ 508
metri. Are 160 de etaje, e format
din 330.000 de metri cubi de
beton ;i 31.400 de tone de
o\el, fiind vizibil de la 95 de
kilometri distan\[. Gigantul
are 57 de lifturi, asigur]nd
transportul persoanelor la
cele 1.044 de apartamente
din interior ;i la cele 49 de
etaje destinate birourilor.
Burj Dubai g[zduie;te ;i
un hotel construit sub
marca Giorgio Armani.

Turnul a  fost
construit cu un design
`n form[ de "Y",
purt]nd semn[tura
arhitectului  Adrian
Smith. Designul sus\ine
practic  structura
turnului ,  care se
`ngusteaz[ pe m[sur[ ce
avanseaz[ `n `n[l\ime.
~n partea superioar[,
cl[direa se
transform[ `ntr-o
structur[ din o\el
finalizat[ cu o spiral[
imens[.  Pe f inalul
lucr[rilor, cimentul
utilizat s-a prelucrat la
605 metri  `n[\ime,
record mondial  `n
acest sens. 

Valoarea
colosului
dep[;e;te un
miliard de
dolari

Interesant
este s[ afl[m ;i c]t
a costat aceast[
impozant[ cl[-
dire.  Ei  bine,
valoarea turnului
Burj Dubai este
estimat[ la peste
1 miliard de
dolari.

Companiile
care au realizat

cl[direa sunt Samsung Engineering &
Construction  din Coreea de Sud,
grupul BESIX din Belgia ;i Arabtec
din Emirate Arabe Unite.

Burj Dubai este considerat a fi
piesa central[ a unui nou district
comercial în valoare de 20 de miliarde
de dolari, Downtown Burj Dubai,
care include 30.000 de apartamente
;i Centrul comercial Dubai Mall,
unde exist[ spa\ii pentru 1.200 de
magazine.

Cel  mai `nalt  turn din lume
impune limite noi `n materie de
design ;i cosntruc\ii. Cl[direa este
realizat[ pe o structur[ din o\el ;i
sticl[.

Bill Baker, inginer civil ;i partener
al firmei Skidmore, Owings and
Merrill (SOM) din Chicago, care a
proiectat turnul, a precizat c[ turnul
stabile;te standarde noi  `n
construc\ii.

"Ini\ial am crezut c[ vom face o
cl[dire pu\in mai ̀ nalt[ dec]t Turnul
Taipei 101. Emaar ne-a cerut s[ o
facem ;i mai mare.

Am fost capabili s[ acord[m
cl[direa ca pe un instrument
muzical, iar pe m[sur[ ce am
avansat  cu construc\ia am
constatat c[ putem ajunge la
`n[l\imi mai mari dec]t am fi
crezut.

De pe urma construc\iei
Burj Dubai am `nv[\at multe ;i
cred c[ am putea construi o
cl[dire cu `n[l\imea de 1.000 de

metri". 

Arabii au ;i
singurul hotel 
de ;apte stele din
lume

P[rerile sunt `mp[r\ite
vizavi de Burj Dubai ;i
efectele  pe care
impozabila cl[dire le va
avea ̀ n r]ndul oamenilor.
Unii cred c[ acesta va fi
ultimul proiect gigant ce
aduce faim[ Dubaiului,
al[turi de insula artificial[

Palm Jumeirah, care are
o lungime de trei
kilometri.

Proiectul Pal Ju-
meirah include mii

de apartamente,
vile ;i hoteluri de
lux,  iar  de la
inaugurarea sa
care a avut loc `n
noiembrie 2008
reprezint[ o a-
trac\ie  pentru
turi;ti,  la fel ca
Burj  Al-Arab,
singurul hotel de
;apte stele  din
lume.

Alte cl[diri
minune care
ating cerul

~n 2010,
speciali;tii esti-
meaz[ c[ rata de
ocupare la Burj
Dubai va fi de
maxim 75%.

Asta din cauza
crizei eco-
nomice de

pe urma c[reia investitorii vor avea
probleme cu cererea, mai ales `n
spa\iile destinate birourilor.

37 de etaje ale Burj-Dubai ofer[
spa\i i  destinate retai lului  ; i
birourilor.

Datorit[ `n[l\ imii  sale
impun[toare, Burj Dubai este cea mai
`nalt[ cl[dire din lume. S[ vedem `n
cele ce urmeaz[ care sunt cele mai
`nalte cl[diri de pe mapamond care,
din 4 ianuarie 2010, au fost “b[tute”
la `n[l\ime de Burj Dubai. 

~nainte de inaugurarea oficial[,
pe primul loc ̀ n lume s-a aflat Turnul
Taipei  101 din Taipei ,  Taiwan.
Aceast[ cl[dire, ridicat[ `n 2004, are
101 etaje ;i o `n[l\ime de 509 metri.

~n Taipei se afl[ ;i cel mai rapid
lift din lume, care poate s[ ating[ o
vitez[ maxim[ de 1.010 metri pe
minut la urcare ;i 600 de metri pe
minut la cobor]re.

Dup[ Taipei este Shanghai World
Financial Center, cu o ̀ n[l\ime de 492
de metri  ;i  101 etaje,  urmat de
turnurile  Petronas din Kuala
Lumpur, Malaezia, turnuri construite
`n 1998 ;i cu o `n[l\ime de 452 de
metri a c]te 88 de etaje. ~n momentul
de fa\[ turnurile sunt cele mai `nalte
gemene din lume. 

Urm[toarea pozi\ie este ocupat[
de Turnul Sears din Chicago, cu
`n[l\imea de 442 de metri ;i 108 etaje.
Acest turn a fost construit `n 1974.

Urmeaz[ Turnul Jin Mao din
China, cu 421 de metri ;i 88 de etaje,
Centrul Financiar Interna\ional nr.
2 din Hong Kong cu 415 metri
`n[l\ ime,  Pia\a CITIC din
Guangzhou, tot China, cu 391 metri
;i 80 de etaje, Pia\a Shun Hing din
China, Empire State Building din
New York cu 381 de metri `n[l\ime
;i 102 etaje ;i Pia\a Central[ din Hong
Kong. 

Palatul Administrativ 
din Satu Mare m[soar[ 
97 de metri `n[l\ime

Aceasta este povestea turnului
Burj Dubai. :i, ca s[ v[ face\i o idee
vizavi de `n[l\imea gigantului arab,
trebuie s[ ;ti\i c[ avem ;i noi o cl[dire
de comparat. Este vorba despre
Palatul Administrativ din municipiul
Satu Mare.

Cu `n[l\imea sa de 97 de metri,
Palatul Administrativ este cea mai
`nalt[ cl[dire din `ntreaga
Transilvanie ;i a treia ca `n[l\ime `n
\ar[, potrivit Wikipedia.

Proiect pentru o cl[dire
`nalt[ de 1 kilometru

Emiratele Arabe Unite ar putea
avea `n 2012 un nou record mondial
`n materie de cl[diri `nalte, asta
deoarece `n prezent se lucreaz[ la un
proiect al unei cl[diri care s[ ating[
1 kilometru `n `n[l\ime.

~n Emirate se d[ o lupt[ continu[
`ntre doi veri ai sultanului care
conduce Emiratele, ace;tia dorind s[
c];tige at]t suprema\ia financiar[, c]t
;i cea politic[.

Proiectul la viitorul mare gigant
ar putea fi finalizat ̀ n 2012, ̀ n situa\ia
`n care criza financiar[ nu va pune
be\e `n roate investitorilor.

Ioana Pop Vladimirescu

Turnul Burj Dubai,cea mai `nalt[
cl[dire din lume< 828 de metri



Babe;-Bolyai tinde s[ ajung[ printre
primele 550 de universit[\i din lume
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Conform unui sondaj efectuat
de topuniversities.com, s-a realizat
topul celor mai bune universit[\i
din lume. De pe aceast[ list[ nu
poate lipsi nici Rom]nia, dar
Universitatea Bucure;ti din
Capital[ ocup[ locul 570, iar
Universitatea Babes-Bolyai din
Cluj-Napoca se afl[ la doar c]teva
pozi\ii `n urm[, pe locul 602.

~n ceea ce prive;te clasamentul "Top
5 cele mai celebre", cele mai bune ;i cotate
universit[\i din lume, s-a constatat c[
Europa este un continent de-a dreptul
popular la acest capitol. 4 din 6 universit[\i
se afl[ ̀ n Marea Britanie, dou[ clas]ndu-
se pe acela;i loc. Topul arat[ `n felul
urm[tor< Locul I< Universitatea Harvard
din SUA> Locul II< Universitatea
Cambridge din Regatul Unit> Locul III<
Universitatea Yale din SUA> Locul IV<
UCL (University College London) din
Regatul Unit> Locul V< Imperial College
London la egalitate cu Universitatea
Oxford, ambele fiind din Regatul Unit.

:coala rom]neasc[ nu atinge
standardele financiare
interna\ionale

Rectorul Universită\ii “Babe;-Bolyai”
(UBB) Cluj-Napoca, Andrei Marga, a
declarat miercuri că \inta institu\iei
pentru anul 2010 este să urce pe locul 550
în topul mondial al univesită\ilor, de pe
locul 600 pe care se află acum.

"Ierarhizările de universită\i sunt un
instrument esen\ial de dezvoltare a
fiecărei astfel de institu\ii, ele trebuie luate
în serios, chiar dacă nu există deocamdată
pentru universită\ile comprehensive o
clasificare concludentă. În acest context
al unei amplificări a competi\iei dintre
universită\i, ;i Babe;-Bolyai trebuia să î;i
ia deciziile la debutul acestui an, 2010.
:tim ce trebuie făcut, sunt premise pentru
a se realiza, acum problema este a
converti. Ținta în acest an, realistă, este
550. Dacă ceilal\i competitori obosesc,
alergăm noi mai tare. Poate mergem mai
sus, dar depinde. (...) După estimările de
la această oră Babe;-Bolyai gravitează
undeva în jurul locului 600”, a afirmat
rectorul clujean. Marga sus\ine că dintre
ierarhizările interna\ionale universitatea
clujeană este interesată de cea de la
Shanghai, care operează cu criteriul
produc\iei ;tiin\ifice relevante a fiecărui
cadru didactic universitar, dar ;i cele ale
revistei germane Der Spiegel sau ale e
Times. Strategia universită\ii de a intra în
top 550 cuprinde mai multe \inte precise,

două aspecte mul\umitoare fiind cele
privind infrastuctura universitară ;i
publica\iile ;tiin\ifice.

În ceea ce prive;te propor\ia
student/cadru didactic rectorul clujean a
afirmat că UBB Cluj-Napoca are 22 de
studen\i per post didactic, iar propor\ia
ideală ar fi sub 20, în condi\iile în care la
primele 100 de universită\i ale lumii
propor\ia este de sub 8 studen\i pe cadru
didactic. Rectorul UBB a subliniat că
criteriile financiare sunt departe de a fi
atinse de universitatea clujeană, cel pu\in
în raport cu primele 100 de universită\i ale
lumii, atât cele referitoare la buget, cât ;i
cele referitoare la investi\ia pe cap de
student.   "Doi indicatori financiari ar
trebui să dea de gândit autorită\ilor ;i
românii ar fi normal să aibă universită\i
în top 500. În top 100 de universită\i au
intrat clar numai universită\i care au un
buget de peste 1,5 miliarde de dolari pe
an. Ca să vă dau o cifră, Babe;-Bolyai - pe
2008 2009 încă nu s-a făcut ultimul calcul,
mai sunt opera\iuni în bănci – a operat cu
110 milioane de euro, ori diferen\a mai e
până la 1,5 miliarde de dolari. Se consideră
că e;ti o   «world class university» dacă
investi\ia pe loc de studii tinde spre 30.000
de dolari pe an, ori la noi nu a trecut de
3.000 de dolari. România mai are încă
mult de ridicat această halteră”, a conchis
Marga. 

Harvard are cel mai mare
buget dintre universit[\i

Universitatea Harvard a fost fondat[
`n anul 1636, ̀ n ora;ul Cambridge, statul
Massachusetts, SUA. Aceasta ;i-a primit
numele dup[ un t]n[r preot, John
Harvard, care a f[cut cele mai mari
investi\ii `n ea. P]n[ `n prezent este cea
mai veche universitate din State ;i
func\ioneaz[ ̀ n regim privat. Universit[\ii
i s-au al[turat 75 de premia\i Nobel ;i 15
c];tig[tori ai premiului Pulitzer. Bugetul
institu\iei dep[;e;te bugetul tuturor
universit[\ilor din lume, iar to\i cei care
au absolvit facult[\ile de la Harvard au
realizat lucruri mari ̀ n via\[, mul\i dintre
ei fiind celebri avoca\i, medici, senatori,
chiar ;i pre;edin\i ai diferitelor state.

Harvard University ofer[ anual
posibilit[\i ;i burse de studiu, schimburi
de experien\e ;i premii studen\ilor din
`ntreaga lume, sute de mii de studen\i
fiind interesa\i de aceste programe.

Cambridge a aniversat 800 
de ani de la `nfiin\are

Universitatea Cambridge este a doua
cea mai popular[ institu\ie din
`nv[\[m]nt din lume. Situat[ ̀ n ora;ul cu

acela;i nume, `n Anglia, este a doua
universitate ca ;i vechime din lumea
anglofon[. Are o reputa\ie deosebit[, fiind
cotat[ de studen\i din `ntreaga lume. A
fost fondat[ `n 1209 sub forma unei
asocia\ii de c[rturari, de c[tre unii
profesori pleca\i de la Oxford. De atunci
;i p]n[ `n prezent `ntre cele dou[
universit[\i exist[ o rivalitate istoric[ `n
plan academic. ~n 2009, Cambridge
University a marcat 800 de ani de la
`nfiin\are. Universitatea organizeaz[
anual 3 examene interna\ionale de
competen\[ lingvistic[ pentru elevi,
studen\i ;i nu numai, `n urma c[rora
elibereaz[ atestate valabile pe termen
nelimitat. Pentru aceste examene exist[
doar c]teva institu\ii de limbi str[ine la noi
`n \ar[ care organizeaz[ cursuri
preg[titoare ;i examenele, ̀ n urma c[rora
orice elev/student, ;i nu numai, poate opta
pentru o burs[ de studiu `n str[in[tate,
chiar ;i la Cambridge.

Yale ofer[ peste 70 de
specializ[ri 

Universitatea Yale din SUA este o
institu\ie de `nv[\[m]nt prestigioas[,
situat[ `n ora;ul New Haven, statul

Connecticut, SUA.
Univeritatea a fost fondat[ `n 1701,

sub numele de Collegiate School of
Connecticut. ~n 1718 ;i-a schimbat
numele `n Yale University, dup[
donatorul principal Elihu Yale. Este a treia
cea mai veche universitate din State ;i are
un fond financiar evaluat undeva la 15,2
milioane dolari. Colegiul ofer[ peste 70 de
specializ[ri ̀ n cadrul mai multor facult[\i,
45% fiind specializate ̀ n ;tiin\e umaniste,
35% `n studii sociale, iar 20% `n ;tiin\e
exacte.

UCL, cea mai citat[ institu\ie
din Regatul Unit

UCL (University College London)
este cea mai mare universitate din cadrul
University of London. A fost fondat `n
1826 sub numele de London University,
ca o alternativ[ pentru Oxford ;i
Cambridge.

Ocup[ locul IV `n topul celor mai
celebre institu\ii de `nv[\[m]nt superior
din lume, av]nd cele mai bune facult[\i
cu specializ[ri `n diferite ramuri ale
medicinei, cele mai cotate fiind
specializ[rile `n neurologie,
psihiatrie/psihologie, imunologie,

farmacologie ;i toxicologie, respectiv
;tiin\ele sociale. În 1836 a fost redenumit[
prin decret regal University College
London ;i împreun[ cu recent fondata
King’s College face parte din noua
University of London, care ast[zi
cuprinde peste 50 de colegii ;i institu\ii.
Cu toate acestea, sistemul federal de
organizare al acesteia nu i-a permis s[
emit[ propriile diplome decât abia din
1977. În 2008, aceasta a fost prima
universitate britanic[ care ;i-a deschis un
campus ̀ n Australia, prin înfiin\area UCL
School of Energy & Resources în
Adelaide.

UCL este cea mai citat[ institu\ie
academic[ din Regatul Unit, în timp ce
Universitatea Oxford este a XVIII-a, iar
Universitatea Cambridge a XX-a. Analiza
face referire la 21 de domenii pe o durat[
de 10 ani (din perioada 1 ianuarie 1998 –
30 aprilie 2008), timp în care 46.166 de
lucr[ri ;tiin\ifice ale universit[\ii au fost
citate de 803.566 ori, un indicator
semnificativ al importan\ei ;i influen\ei de
care se bucur[ universitatea.

Imperial College London 
are studen\i `n 150 de \[ri

Locul V `n top 100 universit[\i din
lume este dublu ocupat. Cele dou[
institu\ii de `nv[\[m]nt superior care se
men\in pe aceea;i pozi\ie sunt Imperial
College London ;i Oxford University,
ambele fiind situate `n Regatul Unit.

Fondat `n 1907, Imperial College
London (ICL) are anual peste 10 mii de
studen\i la ̀ nv[\[m]nt de zi din peste 150
de \[ri.

Studiul academic se poate realiza `n
cele peste 100 de centre ;i departamente
disponibile, profesorii fiind printre cei
mai buni din lumea academic[.

Universitatea Oxford, concurenta
loial[ a ICL, num[r[ anual peste 17 mii
de studen\i din peste 100 de \[ri. Situat ̀ n
ora;ul cu acela;i nume, Universitatea
Oxford prezint[ anual o ofert[ academic[
deosebit[ ;i un num[r impresionant de
burse de studiu ;i schimburi de
experien\[, care au ̀ naintat reputa\ia ei ̀ n
top 5 ̀ n anul 2009. Pe de alt[ parte Oxford
University a lansat ;i `n Rom]nia o
colec\ie de dic\ionare `n toate domeniile
principale.

Toate cele ;ase universit[\i amintite
ofer[ anual burse de studiu rom]nilor at]t
`n licen\[, c]t ;i pentru masterat. Ele pot
fi accesibile prin intermediul burselor
Socrates, Erasmus, Fulbright sau
Education USA, c]t ;i prin alte programe
;colare ale universit[\ilor din Rom]nia.

Gabriela Pu;ca;iu

:i criteriile financiare fac departajarea universit[\ilor `n topul institu\iilor
interna\ionale de `nv[\[m]nt. În top 100 de universită\i au intrat numai institu\ii care
au un buget de peste 1,5 miliarde de dolari pe an. |NV~}~MÂNT

Angela Merkel - Doctor Honoris Causa
al universit[\ii din Cluj-Napoca

Cancelarul Germaniei, Angela
Merkel, va sosi în această primăvară la
Cluj-Napoca, unde i se va decerna din
partea Universită\ii "Babe;-Bolyai” (UBB)
Cluj-Napoca titlul de Doctor Honoris
Causa. Rectorul UBB, Andrei Marga, a
declarat că programul lui Merkel a fost
convenit pentru a dura două zile, iar vizita
se va produce, în opinia sa, până în luna
mai a acestui an.

"Doamna Angela Merkel este a;teptată
din clipa în care Senatul UBB Cluj-Napoca
a luat decizia de a-i acorda titlul ;i cu atât
mai mult din clipa în care domnia sa a
trimis scrisoarea de acceptare. Ea va fi

foarte bine venită, vizita se poate produce
din acest moment în orice clipă. Estimez
că până la începutul lui mai vizita se va
produce”, a precizat Marga.

Potrivit programului stabilit cu partea
germană, cancelarul german va vizita
Facultatea de Știin\e Economice ;i
Gestiunea Afacerilor, va participa la
vernisarea unei expozi\ii privind studiile
germane de la Cluj ;i a căr\ilor bursierilor
clujeni în Germania, urmând să se
întâlnească cu studen\ii ;i cadrele didactice
ale liniei germane din universitate. În a
doua zi a vizitei Angela Merkel va
vizita Institutul de Tehnologie, Facultatea

de Mediu a universită\ii clujene ;i Muzeul
Universită\ii. A doua zi a vizitei
mai cuprinde o întâlnire cu studen\ii
Facultă\ii de Studii Europene, în fa\a
cărora Merkel va sus\ine un discurs. Acest
moment va fi urmat de  ceremonia
acordării titlului de Doctor Honoris Causa
al UBB, laudatio urmând să fie rostit de
decanul Facultă\ii de Studii Europene,
Ladislau Gyemant. Merkel va sus\ine
apoi o conferin\ă de presă de jumătate de
oră, după care cancelarul german va
participa la un cocktail oficial oferit de
Andrei Marga la Restaurantul Piramida al
universită\ii.

CNA vrea s[ monitorizeze ;i gre;elile 
de limba maghiar[ din audiovizual

Printre priorită\ile Consiliului
Na\ional al Audiovizualului (CNA) pe
2010 se numără alinierea codului la noua
lege a audiovizualului, schimbarea
prevederilor privind publicitatea,
implicarea în procesul de digitalizare ;i
desemnarea unui nou măsurător al
audien\elor TV.

Printre celelalte obiective ale CNA
se numără organizarea unui concurs de
licen\e radio ;i extinderea programului
de monitorizare a gre;elilor de exprimare
;i la nivelul minorită\ilor na\ionale,
respectiv în privin\a limbii maghiare.

Potrivit reprezentan\ilor CNA,

Codul Audiovizualului trebuie
armonizat, în sensul adaptării la noile
tehnici publicitare, la anumite nuan\e în
ceea ce prive;te procesele electorale,
protec\ia minorilor ;i dreptul la
informarea echidistantă a publicului. În
plus, codul trebuie adaptat la noile
servicii la cerere, care probabil se vor
dezvolta în urma apari\iei ;i generalizării
noilor servicii digitale.  O comisie a CNA
condusă de vicepre;edintele Ioan Onisei
a început, în septembrie 2009, trecerea
în revistă a modificărilor necesare,
începând cu partea de publicitate ;i
sponsorizare.

Rectorul Andrei Marga< “:tim ce trebuie f[cut pentru a urca `n clasamet”
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~ntre s[rb[tori eurodeputatul
UDMR Sógor Csaba s-a aflat `n
vizit[ la Satu Mare pentru a se
`nt]lni cu reprezentan\ii
prim[riei ora;ului Csenger din
Ungaria ;i nu `n ultimul r]nd
pentru a deschide por\ile
Parlamentului European pentru
s[tm[reni. 

Impresionat de stilul construc\iei
redac\iei Informa\ia Zilei, iar mai apoi de
ambian\a gr[dinii ;i a restaurantului
Vilei Poesis, domnul Sógor ne-a
m[rturisit c[ era o vreme c]nd visa ;i el
s[ deschid[ un restaurant exact `n acest
stil. Dup[ momentele de acomodare, am
`nceput discu\ia lung[ despre via\[,
experien\e ;i desigur despre activitatea ̀ n
Parlamentul European. Printre altele ne-
a povestit mult ;i despre familie,
greut[\ile pe care le `nt]mpin[ datorit[
calit[\ii de eurodeputat, proiecte pentru
tineret ;i de asemenea cele de promovare
a culturii ;i tradi\iei ardelene;ti `n
Europa. Discu\ia a pornit de la Satu Mare
;i s-a `ncheiat la Bruxelles.

- Ce ̀ l leag[ pe Sógor Csaba de Satu
Mare.

- Leg[tura cu jude\ul Satu Mare, mai
exact `n comuna Dobra, este bunicul
meu din partea tat[lui, care s-a n[scut ;i
a tr[it aici. Numele lui a fost Sógor
András, un fost mo;ier, care de\inea o
suprafa\[ mare de p[m]nt, vi\[ de vie ;i
cas[. De meserie a fost negustor de vin,
avea trei pivni\e pe care familia mea le
de\ine ;i azi. O perioad[ a fost exilat la
Gherla, iar `n ultimii ani de via\[, 1964-
1967, a revenit `n jude\ la casa
p[rinteasc[, unde a fost nevoit s[
pl[teasc[ chirie pentru propriul imobil.
De;i eu m-am n[scut la Arad ;i mi-am
mutat domiciliul de mai multe ori p]n[
s[ m[ stabilesc, am dorit mult s[-mi
men\in leg[turile cu jude\ul Satu Mare
;i satul natal al bunicului.

- ~n afar[ de rude, ce altceva v[ mai
aduce `n S[tmar?

- V[ spun sincer< politica. Fiind ales ̀ n
Parlamentul European datorit[
maghiarilor din Rom]nia, recunosc c[
s[tm[renii au avut o mare contribu\ie la
vot, procentul maghiarilor fiind mare
aici. Pot s[ spun c[ al[turi de jude\ele
Harghita, Covasna ;i Mure;, Satu Mare
ocup[ o pozi\ie important[ `n ceea ce
prive;te votan\ii partidului din care fac
parte.

- Revenind la familie, am ̀ n\eles c[
familia Sógor a fost dintotdeauna
numeroas[. Ave\i ;i alte a;a-zise
obiceiuri `n r]ndul Sógorilor?

- Bunicii au fost mul\i fra\i, la fel ;i
p[rin\ii mei. Eu am trei fra\i ;i o sor[ ;i
se pare c[ ;i mo;tenitorii mei sunt `n
num[r destul de mare. Am patru copii,
o feti\[ ;i trei b[ie\i. ~n ceea ce prive;te
meseria, suntem p[str[tori de tradi\ii ;i
obiceiuri, astfel `nc]t suntem a patra

genera\ie de preo\i ̀ n familie. Al[turi de
peste 20 de unchi ;i veri;ori suntem ;i eu
;i cei doi fra\i ai mei preo\i reforma\i de
meserie.

- Cum a\i ajuns pe c[r[rile politice
;i care a fost activitatea dvs. `n sfera
public[?

- A; spune c[ am ales politica de
dragul obiceiului de a munci `n sfera
public[, la fel cum au f[cut mul\i din
familia noastr[. Am fost preot timp de
11 ani, din 1988 p]n[ `n 1999, iar p]n[
`n 2000 consilier eparhal. Din 2000 am
fost ales senator `n Parlamentul
Rom]niei, iar `n 2004 am fost reales
pentru `nc[ un mandat. ~n 2007, odat[
cu intrarea Rom]niei `n Uniunea
European[ (UE), am fost propus ;i votat
pentru Parlamentul European (PE). ~n
2009 au avut loc primele alegeri pentru
mandat ̀ ntreg, unde am fost al treilea pe
lista UDMR, care a primit exact trei
mandate. ~n prezent sunt
europarlamentar.

- ~n ce mod se desf[;oar[ o
s[pt[m]n[ de lucru `n  Parlamentul
de la Bruxelles?

- ~n cea mai mare parte, zilele
s[pt[m]nii sunt pline de diminea\a p]n[
seara. S[pt[m]na `ncepe luni, c]nd `mi
duc copiii la ;coal[ ;i gr[dini\[ (acas[, la
Miercurea Ciuc). Apoi beau cafeaua de
diminea\[ `mpreun[ cu so\ia mea ;i
punem la punct problemele actuale. La
12 pornesc spre Bruxelles. ~n total fac 8
ore de drum, timp pe care de obicei `l
folosesc pentru citit, odihn[, ascultat
lec\ii de limbi str[ine sau muzic[. Mar\i
;i miercuri toat[ ziua st[m `n ;edin\e ;i
comisii, de la 9 diminea\a p]n[ seara
c]nd termin[m, nu mai repede de ora 21.
Ne termin[m activit[\ile abia joi,
urm]nd ca pe vineri s[ ajung acas[, la
familia mea.

- Fiind vorba de PE, se presupune
c[ un deputat nu se descurc[ chiar
a;a de u;or singur cu programul.
Ave\i ajutor?

- ~ntr-adev[r, nu exist[ deputat care
s[ fac[ fa\[ singur programului str]ns
din Parlament. To\i avem c]te doi
asisten\i ;i cel pu\in unul sau doi stagiari.
Asisten\ii sunt permanen\i, ei fiind
responsabili pentru agend[ ;i uneori
reprezint[ deputatul ;i la c]te o ;edin\[.
Stagiarii petrec c]te 3-4 s[pt[m]ni `n
Parlament, ei fiind ̀ n cea mai mare parte
studen\i afla\i la noi prin burse ;i
concursuri. Ace;tia primesc de obicei
mici sarcini, iar dac[ st[p]nesc bine
limbile str[ine mai r[spund ;i la
telefoane, particip[ la c]te o ;edin\[ ;i alte
asemenea atribu\ii. Ceea ce `mi este de
mare ajutor este agenda de pe telefonul
mobil prin care `mi pot programa toate
`nt]lnirile, respectiv ;edin\ele din
s[pt[m]na `n curs.

- Rezista\i cu un astfel de program
din punct de vedere fizic, dar ;i
psihic?

- ~nc[ mai rezist. Din p[cate `ns[ nu
prea am timp pentru altceva. M[ bucur
pentru weekendurile pe care le petrec cu
familia ;i de acele c]teva minute din
cursul s[pt[m]nii ̀ n care pot vorbi pu\in
cu so\ia ;i copiii prin telefon sau prin
messenger. ~n privin\a repro;urilor, ele
exist[ ;i vor exista c]t timp voi sta
departe de familie. Copiii `mi mai
repro;eaz[ c[ sunt departe de ei ;i nu
suntem o familie ̀ ntreag[ ̀ n fiecare zi, la
fel ca `n alte c[mine.

- Trec]nd la activit[\ile concrete din
Parlament, pute\i aminti c]teva din
acestea?

- Ca membru al Comisiei pentru
libertăţi civile, justi\ie ;i afaceri interne
`mi desf[;or activitatea cu
preponderen\[ `n domeniul drepturilor
fundamentale ale Uniunii Europene. Ca
atare, consider o prioritate recunoa;terea
ca valoare a multilingvismului ;i
separarea problematicii minorit[\ilor
na\ionale autohtone de cea a
imigran\ilor. Pe de alt[ parte, sunt

preocupat ;i de alte probleme. De
exemplu, \in]nd cont de siguran\a
copiilor no;tri, am elaborat un raport
privind reglarea utiliz[rii internetului.
Un alt proiect important se refer[ la
Comisia pentru ocuparea for\ei de
munc[ ;i afaceri sociale, unde `mi asum
r[spunderea pentru ̀ nt[rirea drepturilor
angaja\ilor ;i ̀ mbun[t\irea condi\iilor de
munc[ ale cet[\enilor europeni. Ultimul
meu raport în această comisie a f[cut
referire la proiectul "2011< Anul
Voluntariatului". ~n urma acestui raport,
s-a constatat cre;terea considerent[ a
bugetului.

- Referitor la proiectele individuale
privind promovarea Transilvaniei,
ave\i ceva `n curs de derulare?

- Ca reprezentant al zonei
Transilvaniei, `ncerc s[ promovez
cultura ;i tradi\ia de aici. Anul acesta, ̀ n
februarie, vom avea ̀ n PE la Strassbourg
un invitat special din Beltiug, jude\ul
Satu Mare, care va prezenta c]teva din
vinurile sale de excep\ie. Johann Brutler
este viticultor ;i oenolog (produc[tor de

vinuri). Acesta a c];tigat fonduri
europene pentru dezvoltarea industriei
vinifica\iei, av]nd cele mai bune vinuri
din zona respectiv[. Voi `ncerca `n
continuare s[ promovez aceste culturi
deoarece aceasta este una din atribu\iile
mele `n PE.

- La final, ce pute\i spune despre
oportunit[\ile pe care PE le ofer[
tinerilor rom]ni?

- Exist[ posibilit[\i prin care PE
`ncearc[ s[ promveze tineretul, oferindu-
le elevilor, studen\ilor ;i nu numai, ;anse
de a ̀ nv[\a ;i de a progresa. Exist[ diferite
programe pentru tineri, concursuri `n
echipe, dar ;i individuale, prin care
tinerii se pot face cunoscu\i, pot c];tiga
diferite burse de studiu sau munc[ `n
str[in[tate, chiar ;i `n Parlament. Totul
\ine de voin\a fiec[ruia ;i de dorin\a de
a `nv[\a ;i a \ine pasul cu Europa. Pe
pagina www.sogorcsaba.eu echipa mea
actualizeaz[ `n permanen\[ nout[\ile `n
acest domeniu ;i nu numai.

Gabriela Pu;ca;iu

Interviu ̀ n exclusivitate cu eurodeputatul Sógor Csaba



AMINTIRI DIN COPIL~RIE

Viceprimarul Kereskenyi Gabor 
a fost "b[iat de cartier"
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Dup[ o scurt[ vacan\[, seria
interviurilor noastre privind
amintirile din copil[rie ale unei
personalit[\i publice continu[. ~n
acest num[r ne ̀ ntoarcem ̀ n timp
al[turi de viceprimarul
municipiului Satu Mare,
Kereskenyi Gabor. 

B[iat fiind, el recunoa;te c[ nu a fost
un copil tocmai cuminte ;i c[ mereu i-a
pl[cut s[ fie ̀ n mi;care, ̀ n centrul ac\iunii.
Totul `n limita normalit[\ii. Pe l]ng[
acestea, lui Kereskenyi Gabor i-au pl[cut
literatura, istoria, dar ;i educa\ia fizic[,
iar ast[zi este pre;edintele de onoare al
Clubului Sportiv Municipal, de care se
ocup[ cu mult drag ;i cu mult[ seriozitate. 

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

- Sunt s[tm[rean get-beget, n[scut ̀ n
29 ianuarie 1980. Am o sor[, mai mic[
dec]t mine cu un an ;i jum[tate, care
lucreaz[ tot `n pres[, la Cluj-Napoca.
P[rin\ii mei sunt am]ndoi de profesie
cadre didactice. Mama mea pred[ ̀ nc[ ;i
acum, mai are un an p]n[ intr[ ̀ n pensie.

- Av]nd `n vedere diferen\a
mic[ de v]rst[, a\i fost apropiat
de sora dumneavoastr[?

- Da, am fost ;i c]nd eram mici ;i
suntem ;i acum apropia\i. Chiar ;i la
gr[dini\[ ;i la ;coal[ eram mereu
`mpreun[, la ;coal[ bine`n\eles `n clase
diferite, dar la aceea;i institu\ie, at]t `n
general[ c]t ;i la liceu.

- Dac[ tot a\i pomenit de
;coli, ce institu\ii de ̀ nv[\[m]nt
a\i absolvit?

- :coala general[ am f[cut-o la :coala
Nr. 10, iar liceul la Colegiul Na\ional
"Kolcsey Ferenc", la profilul biologie-
chimie. Dup[ absolvirea liceului am ales
s[ m[ ̀ ndrept c[tre alt domeniu dec]t cel
pe care ̀ l studiasem, ;i anume c[tre drept.
Am f[cut facultatea la Debrecen,
Facultatea de Drept. Am terminat ̀ n 2003,
dup[ care m-am `nscris la masterat, la
specializarea drept comunitar, tot `n
Ungaria. Dup[ ob\inerea acestor diplome,
am sus\inut examene pentru echivalarea
lor ;i am ob\inut toate atestatele necesare,
`n 2005.

- Care erau materiile
preferate la ;coal[?

- ~n primul r]nd literatura ;i istoria.
De fapt, mereu am fost atras de materiile
umaniste. Apoi, `n liceu mi-a pl[cut ;i
chimia. :i bine`n\eles educa\ia fizic[.

- Av]nd `n vedere c[ sunte\i
pre;edintele de onoare al
Clubului SportivMunicipal, a\i
practicat ceva sport?

- Bine`n\eles. Mereu mi-a pl[cut s[
fac mi;care. ~n liceu am jucat handbal, ̀ n
to\i cei patru ani. Am c];tigat chiar
campionatul jude\ean ;i am participat ;i
la faza na\ional[, la Bistri\a, unde am
ocupat locul IV. Din p[cate copiii ;i elevii
din ziua de azi stau mai mult `n fa\a
calculatorului, `n loc s[ fac[ mi;care. Pe
vremea mea nu era internet, a;a c[ ne
`ndreptam spre sport, spre jocurile ̀ n aer
liber. La bloc ne jucam "de-a v-a\i
ascunselea", fotbal pe dig, iarna ne
d[deam cu s[niu\a, pentru c[ iernile erau
ierni. 

- Ce fel de copil a\i fost?

- Am f[cut multe n[zb]tii. S[ zic a;a,
am fost un copil r[u. R[u, `n limitele
normalului. Am fost a;a cum sunt
majoritatea b[ie\ilor, a copiilor, de fapt.
Neast]mp[ra\i, mereu ̀ n ac\iune. Nu am
furat, nu am f[cut nu ;tiu ce ;mecherii,
am f[cut doar prostioare. Am copil[rit ̀ n
Micro 16, deci pot s[ spun c[ am fost
"b[iat de cartier". ~mi amintesc ;i ̀ mi vine
s[ r]d c]nd m[ g]ndesc la o `nt]mplare
de pe c]nd aveam vreo cinci ani. La o
vecin[ a venit un musafir, un b[rbat care
de altfel lucra la Securitate. Eu am rupt
antena de pe ma;ina domnului respectiv,
iar unul dintre b[ie\ii de la bloc m-a v[zut
;i a zis c[ m[ p]r[;te p[rin\ilor dac[ nu ̀ i
dau 10 lei. I-am zis c[ m[ mai g]ndesc,
`ns[ eu cu mintea mea de la doar cinci,
;ase ani `mi f[ceam griji c[ dac[ acum `i
dau 10 lei el `mi va mai cere ;i m]ine ;i
poim]ne. A;a c[ i-am spus c[ mai bine m[
spune la p[rin\i dec]t s[ `i dau bani. Zis
;i f[cut, m-a ;i "turnat" la tata, care mi-a
;i aplicat o corec\ie.

- Care este cea mai mare
pozn[ pe care ai f[cut-o `n
copil[rie?

- Dup[ cum spuneam anterior, au fost
multe. De exemplu, ̀ ntr-o zi pe c]nd eram
clasa a VIII-a au venit ̀ n curtea ;colii ni;te
muncitori s[ taie copacii. ~mpreun[ cu
ni;te colegi, nu dau nume pentru c[ ;i ei
sunt implica\i `n via\a public[, am furat
sticla de vin a muncitorilor ;i l-am b[ut.
Nu a fost mare problem[, pentru c[ ;ase
b[ie\i am b[ut doi litri de vin, dar nefiind
obi;nui\i v[ da\i seama cum ne-am sim\it.
Apoi am stat la p]nd[ s[ vedem reac\ia
muncitorilor ;i ne-am distrat v[z]ndu-i
cum `;i caut[ b[utura. Am f[cut multe
n[zb]tii ;i f[ceam haz de necaz. Chiar ;i
`n timpul liceului, pot spune c[ eram o

ga;c[ de b[ie\i pentru care disciplina nu
era prioritar[. Norocul nostru era ̀ ns[ c[
`nv[\am bine, a;a c[ profesorii nu aveau
cum s[ ne prind[ pe picior gre;it.

- Era sever cu tine tat[l t[u?

- Nu, nu pot s[ spun c[ era sever. M[
mai pedepsea, dar doar c]nd meritam. :i
meritam pe deplin ;i ̀ n cazul care tocmai
l-am povestit.  

- De unde ave\i cele mai
frumoase amintiri, din liceu sau
din studen\ie?

- Cred c[ din liceu. Pentru mine anii
de liceu au fost cei mai frumo;i. De ce?
Pentru c[ ̀ n timpul liceului nu ai griji, iar
pasul spre maturitate pare unul

`ndep[rtat. ~n facultate `ns[ trebuie s[ te
g]nde;ti ;i s[ te str[duie;ti ca dup[
absolvire s[ po\i s[ lucrezi `n domeniu.

- Ce visai s[ devii c]nd vei fi
mare?

- Mama mea ar fi dorit s[ devin medic,
mai ales c[ bunicul meu a fost doctor ;i
mai am ̀ nc[ doi unchi cu aceast[ profesie.
Pe mine ̀ ns[ nu m-a atras niciodat[. C]nd
eram mic m-am visat ;i astronaut ;i
pompier, ca fiecare b[iat. Apoi la un
moment dat ziceam c[ m[ voi face
profesor, dup[ modelul p[rin\ilor mei.
Dar am renun\at ;i la aceast[ idee ;i nu
regret. Nu doar din prisma faptului c[
dasc[lii nu sunt bine recompensa\i
financiar, ci ;i din punct de vedere moral,
de;i de ei depinde soarta genera\iilor pe
care le instruiesc. Profesia de dasc[l

trebuie f[cut[ cu pasiune, dar ̀ n condi\iile
actuale e destul de greu.

- C]nd ai intrat `n politic[?

- ~n 1998, c]nd aveam 18 ani m-am
`nscris ̀ n UDMR. Am ̀ nceput cu lipit de
afi;e, m-am implicat `n campaniile
electorale, iar ̀ ncet-`ncet am avansat. Am
fost pre;edinte de sector, pentru c[ la noi
Organiza\ia Municipal[ este organizat[
`n opt sectoare, iar eu am devenit
pre;edintele sectorului ;ase, care cuprinde
Micro 16 ;i Micro 15. ~n 2004 am devenit
consilier local, iar din 2005 sunt
pre;edintele Organiza\iei Municipale.

- Ai decis s[ faci politic[
urm]nd modelul tat[lui t[u?

- Tat[l meu este unul dintre fondatorii
Organiza\iei Jude\ene a UDMR, iar eu,
fiind apropiat de el, pot spune c[ `ntr-o
oarecare m[sur[ l-am avut ca model. Pe
de alt[ parte, `ntotdeauna m-am sim\it
atras de politic[. 

- Cum a fost via\a de student
`n Debrecen? Difer[ de cea din
Rom]nia?

- A fost frumoas[. Nu pot s[ spun c[
exist[ diferen\e. Eu, ca student, am fost
mult timp pe drumuri, f[ceam naveta
`ntre Debrecen, Satu Mare ;i T]rgu
Mure;, pentru c[ aveam o prieten[ care
era student[ la T]rgu Mure;. De altfel, la
sf]r;it de s[pt[m]n[ nici nu prea aveai ce
s[ faci `n Debrecen, `n c[min, pentru c[
datorit[ distan\elor mici ̀ ntre ora;ele din
Ungaria toat[ lumea mergea acas[. A;a c[
la sf]r;itul s[pt[m]nii nu prea se \ineau
chefuri. Ne distram ̀ n timpul s[pt[m]nii.
Jucam ;i c[r\i, pe bani. Un forint partida.
Mai c];tigam, dar mai ;i pierdeam. Mi-a
pl[cut ;i via\a de c[min, pentru c[ eram
at]\ia studen\i la un loc. ~n compara\ie cu
centrele universitare din Rom]nia sau
chiar ;i cele din Ungaria, Debrecenul este
un ora; lini;tit, mic burghez a; putea
spune. Dar totu;i este un mare centru
universitar.

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

- Ne cuno;team noi demult, f[ceam
parte din aceea;i ga;c[ de prieteni, `ns[
doar din 2006 suntem `mpreun[. N-am
stat mult pe g]nduri, iar dup[ dou[ luni
am ;i cerut-o de nevast[. Nici ea nu a
ezitat s[ `mi spun[ "da", a;a c[ ne-am
c[s[torit `n 2007. Nu `mi pare deloc r[u
de faptul c[ am cerut-o `n c[s[torie at]t
de repede. Ba dimpotriv[, chiar ̀ i spun c[
pentru c[ ne-am c[s[torit at]t de repede
tr[im `n dragoste ;i suntem ;i acum
`ndr[gosti\i. Al\ii, care se c[s[toresc dup[
;ase, ;apte ani, nu se mai pot bucura de
pasiunea de la `nceput. 

- Ve\i deveni ̀ n cur]nd t[tic.
Ce sfaturi `i ve\i da fiicei
dumneavoastr[ `n ceea ce
prive;te copil[ria?

- At]t eu, c]t ;i so\ia mea dorim ca
fiica noastr[, care se va na;te la mijlocul
lunii februarie, s[ aib[ o copil[rie
adev[rat[. O vom feri, c]t va fi cu putin\[,
de timpul `ndelungat petrecut `n fa\a
televizorului ;i `n fa\a calculatorului.
Trebuie s[ se joace, s[ stea `n aer liber, s[
`;i tr[iasc[ via\a de copil f[r[ griji, al[turi
de al\i copii, pentru c[ ;i socializarea este
extrem de important[. 

Laura Micovschi



Se spune c[ norocul ;i-l face
omul cu mâna lui. Totu;i, sunt
mul\i cei care cred în puterea
astrelor sau în puterea numerelor.
Astrologii ;i numeorologii ne dau
ve;ti bune! 2010 va fi un an al
progresului, în care vom avea parte
de multe schimb[ri, dar ;i de
recorduri, dac[ reu;im s[ ne
mobiliz[m. Pân[ la urm[ tot de noi
depinde s[ ne fie mai bine.

Astrologii spun c[ 2010 este anul
ambi\iilor ;i al riscurilor, în care trebuie
s[ ne concentr[m asupra lucrurilor
pozitive din via\a noastr[.  Prima parte a
anului va fi mai dificil[, îns[ din lunile
mai ;i iunie lucrurile vor lua o turnur[ mai
bun[ Astrele nu vor fi însă la fel de
generoase ;i cu guvernan\ii.

Astrologii ne atrag aten\ia c[ în noul
an cu to\ii vom fi tenta\i s[ mânc[m mai
mult. În ceea ce prive;te situa\ia material[
vom lua decizii neinspirate ;i vom cheltui
nechibzuit.

Previziunile astrologice pentru
2010. 

Berbeci, Raci, Balan\e sau Capricorni,
semne de foc, de aer, p[m]nt sau ap[
cardinale, fixe sau mobile, feminine sau
masculine, to\i cei n[scu\i într-o zodie
sau alta vor avea parte de noi experien\e
în anul care vine. C[ e vorba de dragoste,
familie, carier[, situa\ie material[, to\i
vom avea de câ;tigat într-un fel sau altul.
Totul e s[ fim optimi;ti. 

BERBEC
2010 este un an al inspira\iei ;i

creativit[\ii în care î\i po\i valorifica
talentele ;i competen\a. Pluto se afl[ plin
de for\[ ;i ambi\ie în casa carierei, iar dac[
evoluezi în sensul voca\iei sau ai un \el
foarte motivant vei cunoa;te succesul, în
ciuda   greut[\ilor. Peste var[ (iulie-
septembrie) te vei energiza incredibil ;i vei
vrea s[-\i dep[;e;ti limitele, s[-\i asumi
riscuri ;i este rost de schimb[ri
importante. Evenimentele se succed în
ritm ame\itor, iar hazardul î\i poate aduce
realiz[ri spectaculoase sau e;ecuri
ustur[toare.

Aten\ie, acela;i interval predispune la
conflicte ;i accident[ri, cu un maxim de
periculozitate în august. Pruden\[ mai
ales dac[ te-ai n[scut în martie.
Sentimental, pân[ în iunie Marte î\i
stimuleaz[ pasiunea, sexualitatea ;i setea
de aventur[ a;a c[ dragostea se poate
înfiripa în orice moment. Din iulie ai
nevoie de tact, maturitate ;i
responsabilitate, c[ci rela\ia existent[
poate fi confruntat[ cu propriile-i
sl[biciuni. Dac[ este solid[ se va cimenta>
dac[ nu, risc[ s[ sucombe. 

TAUR
Cu Saturn în casa muncii, 2010 aduce

înc[rcare, sarcini dificile ;i rela\ii de lucru
mai reci. Exigen\ele Marelui Înv[\[tor \in
de  profesionalism, disciplin[ ;i tenacitate.
Spa\iul în care munce;ti tinde s[ devin[
strâmt, restrictiv, limitat. Noroc cu
conjunc\ia Jupiter-Uranus, care î\i extinde
cercul de cuno;tin\e, î\i ofer[ noi
oportunit[\i în sfera ac\iunii colective ;i,
la nevoie, î\i acord[ protec\ie ;i ajutor
nea;teptat.

Financiar, sunt posibile unele câ;tiguri
sau pierderi neplanificate. În prima
jum[tate a anului, propriet[\ile ;i familia
sunt teatrul unor decizii sau întâmpl[ri
turbulente, legate de investi\ii, construc\ii,
repara\ii, patrimoniu sau p[rin\i, iar
lini;tea în c[min devine un lux. Ascult[-
\i organismul, îngrije;te-te de diet[,

exerci\iu fizic, ;i de igiena de via\[ în
general, urmeaz[-\i cu sfin\enie
tratamentele prescrise ;i nu ocoli doctorul.
În fine, dinspre dragoste bate un vânt
c[ldu\ din martie pân[ în septembrie. Dar
pe 8 septembrie Venus p[;e;te în casa
cuplului, unde î;i va derula o bun[ parte
din ciclul retrograd[rii, pân[ pe 7 ianuarie
2011, ;i unde va insista s[-;i cear[ dreptul
la fericire. Marte i se al[ur[ pe 15
septembrie, asigurându-\i o toamn[ de
pasiuni explozive, dar nu lipsite de riscuri.

GEMENI
Anul vine cu f[g[duin\a unei vie\i

profesionale ;i rela\ionale alerte, pres[rate
cu nout[\i ;i surprize. Este timpul s[
încerci ceva nou, s[-\i reactualizezi
viziunea, eventual s[ înve\i s[ respec\i
libertatea celuilalt sau s[-\i reclami dreptul
la propria libertate. Zona carierei este
electrizat[de un val de ini\iativ[, curaj ;i
po[ de expansiune. Fii gata de fapte mari.
Este posibil ca evenimentele s[ te ia uneori
prin surprindere, iar socoteala de acas[ s[
nu se mai potriveasc[ cu cea din târg.

Pentru a face fa\[cu brio unor situa\ii
de acest gen, este bine s[ ai mereu la
îndemân[ un plan de rezerv[ sau un set
de trucuri utile. Material, sunt de a;teptat
beneficii importante, cu observa\ia c[
progresul este mai greoi în primul
trimestru ;i c[ perioada iunie-august este
cam riscant[ - poate aduce câ;tiguri
nea;teptate, dar ;i pierderi neluate în
calcul. Legat de cas[  p[rin\i sau
propriet[\i, revenirea lui Saturn în
Fecioar[ în aprilie-iulie pune în eviden\[
unele probleme stresante sau te ajut[ în
finalizarea unor demersuri mai vechi.
S[n[tatea trebuie supravegheat[ în prima
jum[tate a anului.

RAC
Beneficiind de trigonul pe care-l fac

Jupiter ;i Uranus cu Soarele , în 2010 po\i
îndr[zni s[ te aventurezi mai sus, s[
purcezi la întruparea visurilor. Drumul
spre succes te poate purta prin cultur[,
studii, specializ[ri, te duce pe alte
meleaguri ori î\i aduce colabor[ri la
distan\[. Caut[ spre noi orizonturi,
fixeaz[-\i noi \eluri! Trecerea Nodului Sud
al Lunii peste Soarele natal cere o
schimbare, iar dac[ nu o faci î\i poate fi
impus[ cu for\a, ceea ce nu-\i convine,
chiar dac[ ulterior se va constata c[ a fost
spre binele t[u. Cu Marte în casa banilor,
primul semestru este foarte activ, marcat
de câ;tiguri mari, dar ;i cheltuieli mari
sau încurc[turi financiare. Saturn în
Balan\[ anun\[ o cre;tere a r[spunderii
fa\[ de c[min ;i familie.

|i se cere un efort îndreptat spre
îngrijirea unui p[rinte,
construirea/renovarea unei locuin\e,
administrarea/gestionarea unor terenuri
sau imobile etc. Dorin\a de fixare, fondare,
a;ezare pe baze mai solide a situa\iei
locative sau familiale este o alt[ posibil[
consecin\[ a tranzitului.

În dragoste, 2010 este un an special.
Aten\ie la evolu\ia rela\iei sau la întâlnirea
unei persoane importante pentru via\a ta.
În septembrie ;i octombrie Venus î\i
impregneaz[ casa iubirii libere ;i a
erotismului, cu un uria; poten\ial
pasional. 

LEU
Din octombrie 2009, ciclul

retrograd[rii lui Marte continu[ s[-\i
stârneasc[ adrenalina pân[ în iunie.
Efervescen\a sexual[, emo\iile vii ;i stilul
pasional te îndeamn[ la cucerire,
aventur[, experimente erotice, amoruri
fierbin\i, iubiri la prima vedere! Dacă nu
ai un obiect de adora\ie, tinzi s[ te
compor\i impulsiv, putând afecta o rela\ie

onest[, dar care nu te stimuleaz[ suficient.
Acela;i Marte te bagă în viteză ;i
profesional< î\i stârne;te ini\iativa, voin\a,
eficien\a. Te desfășori admirabil mai ales
între 10 martie ;i 7 iunie, interval optim
pentru noi începuturi. În februarie-mai ;i
septembrie-decembrie, conjunc\ia
Jupiter-Uranus dinamizează sectorul
financiar, este rost de investi\ii, câ;tiguri
nea;teptate sau diverse interac\iuni cu
băncile, fiscul, asigurările ;i alte institu\ii
financiare. Mo;tenirile, sponsorizările,
recuperările, fondurile nerambursabile
sau cadourile consistente. Aten\ie însă la
riscuri - pierderile bru;te nu sunt excluse!
Ai grijă peste vară, mai ales în iulie-august,
la drumuri, acte, negocieri, probe ;i
examene.   Problemele casnice,
proprietățile ;i familia reclamă uneori o
mână forte, ca în prima parte a anului,
alteori o abordare mai diplomată, cum
este cazul în decembrie. Aflat în casa
s[n[t[\ii Pluto poate ataca subversiv în
ianuarie-februarie, iulie-august ;i
decembrie. În rest, fere;te-te de infec\ii,
r[niri prin impruden\[ ;i accidente în
mi;care.  

FECIOARĂ
Ai scăpat de Saturn, deci te mi;ti u;or,

fără îngrădiri ;i opreli;ti. Conjunc\ia
Jupiter-Uranus de peste drum te
îndeamnă să prive;ti lucrurile la scară
largă;i î\i scoate în cale personaje speciale,
care î\i deschid noi perspective ;i
colaborări inedite ;i promi\ătoare. Șansele
de progres sunt mari, cu condi\ia să nu
pierzi sim\ul măsurii. În aprilie Saturn se
întoarce în Fecioară ;i te mai sâcâie până
în iulie - se pare că ai de finalizat ceva din
urmă. Financiar, aten\ie mare în aprilie-
septembrie ;i mai ales în iulie-august< po\i
câ;tiga mult, dar riscul de a pierde este
foarte mare, a;a că mergi pe drum sigur,
fără impruden\e, specula\ii sau
experimente.

Marea afacere a anului 2010 este însă
dragostea! Cu Jupiter ;i Uranus în casa
cuplului, via\a amoroasă devine
trepidantă, expansivă, plină de surprize.
Apar oferte neprevăzute sau atrac\ii
nea;teptate. Setea de dragoste este enormă
;i, în plus, Pluto, în casa instinctelor,
dezvoltă o energie sexuală apreciabilă.
Tornada pasiunii te poate duce unde n-
ai gândi, cu cine n-ai gândi. Tinzi să intri
în joc, asumându-\i toate riscurile. Un joc
palpitant, aventuros, care cere libertate
de ac\iune. Dacăte afli într-o rela\ie
restrictivă vei vrea să te eliberezi. Te
confrun\i cu stresul ;i cu o tendin\ă către
excese ce poate avea urmări neplăcute. 

BALAN|{
~n prima parte a anului dansezi pe un

ring în care plouă cu sentimente fierbin\i,
garnisite cu aspira\ii ;i proiecte comune.
Pa;ii pot fi mai poticni\i până în martie,
cu ezitări ;i răzgândiri, dar după aceea
sincronizarea este optimă. În iunie-
septembrie pot apărea provocări
amoroase irezistibile, noi ;i pasionante,
pentru care e;ti gata să-\i asumi orice risc.
Dacă ai o rela\ie care nu corespunde, va
suferi mari perturbări.

Ciclul retrogradării lui Venus atinge
zodia ta în august ;i noiembrie, punând
o dată în plus accentul pe iubire ;i cuplu.
Dar 2010 este un an de referin\ă ;i în plan
profesional. Cu Saturn în Balan\ă se
întrevede o cre;tere a răspunderii ;i, mai
ales, a eforturilor. Dar, dacă ai un plan ;i
e;ti tenace, Saturn te ajută ;i să clăde;ti
trainic. Trecerea conjunc\iei Jupiter-
Uranus prin casa serviciului î\i aduce
;anse nebănuite, î\i dă entuziasm, putere
de muncă ;i curajul de a face înnoiri în
câmpul tău de activitate. Cele mai mari
realizări se anun\ă pentru ultimul

trimestru. Aten\ie însă, Saturn în Balan\ă
scade rezisten\a ;i predispune la apari\ia
bolilor către care există predispozi\ie, plus
a celor tipic saturniene (care privesc
oasele, articula\iile, din\ii, părul, pielea ;i
unghiile). Ve;tile bune< ai energie ;i te
recuperezi rapid, iar dacă te interesează
po\i slăbi mai u;or ca altădată.

SCORPION
Aflat în casa carierei până în iunie,

Marte î\i impulsionează ambi\iile,
ini\iativa, nevoia de a arăta ce po\i. Lupta,
concuren\a, provocarea sunt la ordinea
zilei ;i există un risc de conflict cu
superiorii sau autoritățile. În acela;i timp,
ai foarte multă for\ă de crea\ie ;i de
expresie (inclusiv artistică). Te promovezi
excelent, iar instinctul oportunității te
plasează exact în locul potrivit la
momentul potrivit. Schimbări
profesionale nea;teptate (;i posibil nu
tocmai plăcute), pot apărea în iunie-
august.

Evolu\ia financiară este imprevizibilă,
dar un câ;tig nesperat poate apărea
oricând. Cu conjunc\ia Jupiter-Uranus în
casa sexualității ;i aventurii, în 2010 este
imposibil să nu apară o nouă dragoste.
Aprinderea scânteii te ia prin surprindere
;i nu te a;tep\i nici la omul, nici la genul
de rela\ie care î\i stârne;te emo\iile ;i
dorin\ele. În 2010   se pot ivi lucruri
nea;teptate legate de copii sau de statutul
parental< o sarcină surprinzătoare, o
adop\ie nea;teptată un succes sau o ;ansă
surpriză a copilului. Cresc ;ansele de a a-
\i primeni stilul de via\ă, de a scăpa de
obiceiurile dăunătoare.  

SĂGETĂTOR
~n 2010 familia, căminul ;i tot ce \ine

de proprietăți sau bunuri de patrimoniu
suferă evolu\ii spectaculoase ;i adesea
nea;teptate. Fii pe fază, căci vor apărea
ocazii care favorizează schimbarea în bine.
Se poate ca familia să se lărgească, să te
mu\i, să renovezi, să redecorezi într-un stil
diferit, să investe;ti într-un imobil sau în
obiecte de pre\ etc. Până în iunie, Marte
î\i focalizează eforturile  asupra studiilor,
călătoriilor de afaceri sau de instruire,
colaborărilor la distan\ă. Ocazii deosebite
s-ar mai putea să ai în domeniul
exprimării creativ-artistice. Contactul cu
mediul cultural, ;tiin\ific, universitar,
publicistic sau legislativ te avantajează. Pe
scurt, pentru carieră 2010 este înnoitor ;i
plin de surprize. Financiar lucrurile merg
bine, dar peste vară nu risca, fiindcă po\i
pierde.   În martie ;i prima parte a lui
aprilie socializezi mult ;i întâlne;ti ocazii
prielnice înfiripării unei idile. Partea a
doua a lui aprilie ;i prima decadă din mai
pot să aducă neîn\elegeri, îndoieli sau
frustrări. În iunie ;i iulie, conjunc\ia
Jupiter-Uranus te plasează în
circumstan\e amoroase incitante ;i
neobi;nuite, iar în august în situa\ii
riscante. Riscant este ;i noiembrie, care
na;te emo\ii ;i pasiuni greu de controlat.
În iunie-august apar evenimentele insolite
legate de copii sau statutul de părinte. 

CAPRICORN
Cu Saturn în casa carierei, anul se

anun\ă dificil ;i împovărător în cazul în
care nu te-ai angajat cu sim\ de
răspundere pe calea urmăririi unor
obiective precise, fie, dimpotrivă, foarte
productiv, în cazul în care munce;ti serios
;i cu răbdare. În mod similar, poate
răsplăti atitudinea profesională din ultimii
ani< dacă te-ai străduit, acum culegi
roadele ;i ai ;anse să ajungi în vârf. Dacă
nu te-ai străduit sau \i-ai creat antipatii
puternice, po\i întâmpina neplăceri.
Financiar, în prima parte a anului Marte
î\i insuflă un viu interes pentru afaceri ;i

investi\ii, dar î\i poate crea ;i încurcături,
pierderi sau cheltuieli nedorite.
Sentimental, Pluto în Capricorn face ca,
pentru un număr de ani, emo\iile tale să
fie mai adânci, pasiunile mai intense, ;i î\i
cre;te nevoia de a avea alături o persoană
cu care să realizezi uniunea totală fizică,
intelectuală ;i spirituală. Fiindcă
exigen\ele sunt mari, deci greu de împlinit,
decât să aduni frustrări poate că ar fi mai
bine să nu ridici atât de sus ;tacheta ;i să
încerci să adop\i o viziune mai realistă în
dragoste sau în via\a de cuplu. Și fiindcă
emo\ionalul influen\ează echilibrul psihic
;i sănătatea, e musai să înve\i să te relaxezi.
Peste vară sunt de a;teptat schimbări în
cămin sau familie, iar fra\ii sau vecinii au
un impact mai accentuat asupra vie\ii
tale.  

VĂRSĂTOR
Cu Marte în zodia de vizavi (Leu)

via\a rela\ional[ este foarte activă până în
iunie. Cum Marte simbolizează pasiunea,
dorin\a ;i spiritul de cucerire, te poate
antrena u;or într-o iubire fierbinte, care
să te \ină într-o permanentă stare de
surescitare.  Dacă nu are de lucru într-un
domeniu captivant te poate predispune la
iritare, crize de gelozie, certuri sau
rupturi.  Profesional, în aceea;i perioadă
Marte încurajează apari\ia unor noi
contracte sau a unor ac\iuni de echipă,
dar la fel de bine te poate expune unei
concuren\e acerbe.

Spre bucuria ta, 2010 este mult mai
relaxat financiar, ba mai mult, conjunc\ia
Jupiter-Uranus în casa banilor î\i poate
aduce câ;tiguri nea;teptate sau î\i
sugerează modalită\i ingenioase ;i foarte
eficiente de a-\i spori veniturile. În iulie-
august trec în prim plan drumurile,
activită\ile intelectuale, cele de informare
;i comunicare. Toate acestea sunt
stimulante, dar pot comporta un anume
grad de pericol. Perioada septembrie-
decembrie readuce în aten\ie colaborările,
studiile ;i perfec\ionările profesionale. Ai
vigoare, rezisten\a fizică este bună ;i este
foarte pu\in probabil să te sâcâie cine ;tie
ce boli anul ăsta. Aten\ie însă, în prima
parte a anului opozi\ia lui Marte la Soare
cre;te expunerea la accidentări, la răniri
din viteză sau impruden\ă.

PE:TI
Cu Jupiter și Uranus în Pe;ti, toate

posibilitățile î\i sunt deschise. Bate un vânt
proaspăt, de înnoire ;i aventură. Dorin\a
de libertate este uria;ă - ca să
experimentezi tot ce poe;ti ai nevoie de
independen\ă. Această dezlăn\uire vine
după o lungă perioadă de înfrânări ;i
limitări, în care Saturn te-a cam \inut pe
loc, mai ales în dragoste. Energia sexuală
este la maxim, radiezi, fascinezi ;i
electrizezi, atragi cele mai originale,
îndrăzne\e ;i captivante conjuncturi.
Șansa amoroasă î\i răsare în cale când ;i
cum nu te-a;tep\i. Tot anul are poten\ial
afectiv-erotic, e străbătut de o vibra\ie
pasională irezistibilă. Profesional, primele
cinci luni sunt năvalnice.

Jupiter ;i Uranus î\i aduc ini\iativă,
curaj ;i poă de înnoire, dar casa muncii
mai este activată ;i de Marte! Ai parte de
stres ;i de unele probleme, dar sigur
găse;ti solu\ii, iar succesul nu întârzie.
Financiar, în vară este rost de câ;tiguri
mari, dar ;i de momente de criză -
păstrează-\i rezerve! Anul asta resursele
se refac, dar nu risipi, căci urmează vreo
doi ani de obliga\ii mărite. 2010 este un
an dinamic, absolut special, care î\i
înfăți;ează orizonturi de neimaginat -
trebuie doar să-\i pui cu curaj ideile în
aplicare, să-\i joci cartea, să te încume\i!
Sigur se vor produce schimbări mari - fă
astfel încât să fie în favoarea ta!

HOROSCOP

Astrologii, despre 2010< 
Un an al ambi\iilor ;i al riscurilor

10 Informa\ia de Duminic[/10 ianuarie 2010



Lady Gaga ;i-a luat cad[ de 80.000
de dolari pentru un spectacol
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Actorul în vârstă de 51 ani este
foarte norocos anul acesta în sezonul
premiilor.

Pe lângă nominalizările la premiile
oferite de Sindicatul Actorilor
Americani ;i la Globurile de Aur,
pentru rolul din “Taking Chance”,
Bacon va fi distins ;i cu premiul Joel
Siegel din partea Broadcast Film
Critics Association.

Premiul este oferit pentru
eforturile depuse în scopuri caritabile.
Meryl Streep va fi cea care îi va înmâna
premiul pe 15 ianuarie, în cadrul
ceremoniei Critics’ Choice Movie
Awards. Bacon va fi onorat pentru site-
ul său SixDegrees.org, care a adus
milioane de dolari ce au ajuns la cei
care au nevoie.

Actorul spune că sursa lui de
inspira\ie a fost Paul Newman,
recunoscut pentru actele sale
caritabile. Lansat în urmă cu trei ani,
site-ul a ajuns să strângă peste trei
milioane de dolari din dona\ii ;i a creat
o punte de legătură între donatori,
voluntari ;i cei care au nevoie de o
mână de ajutor.

Are succes pe plan profesional, va
avea o biografie în benzi desenate ;i
este recunoscută peste tot ca una dintre
cele mai extravagante vedete. Ce mai
putea oare să facă Lady Gaga pentru a
atrage aten\ia asupra ei?

S-a aflat că aruncă bani în stânga
;i în dreapta pentru ca showurile ei, pe
care le descrie ca fiind “extravagante”,
să merite să `;i lase amprenta asupra
lor. Astfel că pentru spectacolele din
seria turneului Monster Ball, pe care le-
a sus\inut în America de Nord, vedeta
a cheltuit peste 3,5 milioane de dolari.

Costurile masive s-au dus pentru
designul scenei, costume, decoruri ;i
chiar pentru o cadă uria;ă, pentru care
a scos din buzunar 80.000 de dolari ;i
pe care a folosit-o pentru a-;i face
reclamă la apari\ia ei din emisiunea
“e X Factor”.

“Concertele sunt o pierdere de
bani, pentru că se cheltuie o avere pe
costume scumpe, echipament tehnic ;i
designuri elaborate.

A cheltuit peste 800.000 de dolari
numai pe o scenă. Dar Lady Gaga
ob\ine ceea ce vrea Lady Gaga.
Garderoba ei este uria;ă ;i îi place să
;ocheze - ;i asta costă o grămadă de
bani”, a declarat o sursă. 

Potrivit purtătorului de cuvânt al
starului, interpretei de 23 de ani “nu îi
pasă” de latura financiară. “Gaga pune
totul în showurile ei live. Nu a; vrea să
fiu contabilul ei”, a declarat
reprezentantul vedetei.

Actorul american a suferit o
fractură în zona gâtului în timp ce
fi lma o scenă de ac\iune din
lungmetrajul “The Expendables”,
împreună cu luptătorul profesionist
de wrestling “Stone Cold” Steve
Austin,  ne informează site-ul
thesun.co.uk.

Sylvester Stallone, în vârstă de 63
de ani, a fost operat la pu\in timp
după acest  accident,  medicii
introducându-i o placă de metal în
zona gâtului pentru a-i consolida
vertebrele cervicale.

“Scena în care jucam alături de
«Stone Cold» Steve Austin a fost atât
de violentă, încât am suferit o fractură
în zona gâtului. Nu glumesc. Nu am

spus nimănui acest lucru, însă a
trebuit  să suport  o inter ven\ie
chirurgicală foarte serioasă după
aceea.

Acum am o placă de metal în zona
gâtului”, a mărturisit Stallone pentru
revista FHM.

Filmul “The Expendables” are o
distribu\ie de invidiat, din care fac
parte Sylvester Stallone, care este ;i
regizorul peliculei, “Stone Cold”
Steve Austin, Mickey Rourke, Arnold
Schwarzenegger, Bruce Willis, Jet Li,
Jason Statham ;i Dolph Lundgren.

Din distribu\ie a făcut parte ;i
Brittany Murphy, actri\a decedată în
luna decembrie, la vârsta de 32 de
ani, în urma unui stop cardiac.

V[duva lui John Lennon, fost
membru al trupei e Beatles, a declarat
că va scrie un volum de memorii în care
va relata anii ei de căsnicie alături de
celebrul muzician, informează
femalefirst.co.uk.

Yoko Ono, în vârstă de 76 de ani, a
mărturisit că va scrie această
autobiografie în viitorul apropiat. “Mi-
ar plăcea să fac asta. Va trebui doar să
găsesc timpul necesar pentru a o face.
Aceasta va fi următoarea mea carte, pe
care o voi scrie în viitorii cinci ani”, a
declarat Ono.

Cea pe care mul\i fani ai e Beatles
o acuză că a contribuit la destrămarea
legendare trupe britanice a sus\inut
timp de zeci de ani că nu `;i va scrie
niciodată memoriile, pentru că se teme
să nu rănească familiile apropia\ilor
“celor patru magnifici”, inclusiv pe
Cynthia Lennon, fosta so\ie a lui John
Lennon.

Mariajul lui John Lennon cu
Cynthia s-a deteriorat tot mai mult pe
măsură ce faima muzicianului britanic
devenea mai mare, ruptura
producându-se la pu\in timp după ce
acesta a cunoscut-o pe Yoko Ono, pe
atunci o tânără artistă ;i muziciană în
plină afirmare. 

John ;i Cynthia Lennon au

împreună un fiu, Julian Lennon, însă au
divor\at în 1968. John Lennon s-a
căsătorit un an mai târziu cu Yoko Ono,
cu care a avut un alt fiu, pe Sean Lennon. 

Yoko a declarat că inten\ionează să
dezvăluie în acest volum de memorii
toate detaliile aventurii sale cu John
Lennon, care s-a transformat ulterior
într-o căsnicie, ;i că va demonta
miturile despre implicarea ei în
destrămarea trupei. Un expert în istoria
trupei e Beatles a declarat< “Spre
deosebire de Cynthia, Yoko nu ;i-a spus
niciodată propria poveste despre e
Beatles ;i nici nu a făcut mărturisiri în
public despre aventura ;i căsătoria ei
cu John, a;a că acest volum este a;teptat
cu mare nerăbdare. Ea a spus
întotdeauna că nu a avut nicio vină în
legătură cu destrămarea e Beatles,
deci aceste memorii reprezintă ;ansa ei
de a explica lucrurile ;i de a le clarifica”. 

John Lennon a fost asasinat de un
fan cu probleme psihice, în 1980, la New
York, chiar în fa\a clădirii în care locuia.
Lennon a format alături de Paul
McCartney, George Harrison ;i Ringo
Starr trupa e Beatles, unul dintre cele
mai faimoase ;i de succes grupuri din
istoria muzicii rock, având la activ peste
1,1 miliarde de discuri vândute în lumea
întreagă.

Yoko Ono a acceptat
s[-;i scrie memoriile

Sylvester Stallone ;i-a fracturat g]tul la film[ri

Kevin Bacon - distins cu un premiu pentru actele caritabile
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Teri Hatcher, mai gras[ cu 30 de kilograme
`n serialul “Neveste disperate”

Se pare că a cam exagerat cu
mâncarea de Sărbători ;i s-a
transformat din una dintre cele mai
suple vedete într-o femeie de aproape
100 de kilograme. Din fericire pentru
ea, este vorba doar de rolul din
“Neveste disperate”.

În primul episod din 2010, intitulat
“If...”, personajul interpretat de
Hatcher suferă transformări
inimaginabile. Totul este de fapt un
vis. În timp ce fostul ei so\, Karl
(Richard Burgi), se află pe patul de
spital, Susan `;i imaginează ce s-ar fi
întâmplat dacă ;i-ar fi iertat partenerul
de via\ă pentru infidelitatea comisă în
urmă cu 15 ani ;i dacă nu ar fi divor\at
de el.

Numai că visul se transformă într-
un adevărat co;mar. Nevasta disperată
`;i găse;te consolarea în bomboane ;i
în prăjituri, iar treptat se îngra;ă cu
mai bine de 30 de kilograme. În zadar
încearcă să îl seducă din nou pe
instalatorul Mike Delfino - so\ul din
“via\a reală” din serial - pentru a se
răzbuna pe Karl. Greutatea nu o ajută
deloc ;i existen\a ei devine un calvar.

În momentul în care `;i revine din
reverie, Susan răsuflă u;urată că totul
a fost un simplu vis, dar este imediat
informată că fostul ei so\ tocmai
murise.

Solistul trupei irlandeze U2 a făcut
un apel, într-un articol publicat în
|New York Times”, pentru
intensificarea eforturilor împotriva
descărcărilor ilegale de muzică ;i de
filme de pe internet, arti;tii având de
suferit de pe urma acestor practici.
“Singurul lucru care apără industria
cinematografică ;i televiziunea de
soarta pe care au avut-o muzica ;i
ziarele este mărimea fi;ierelor”, scrie
artistul irlandez în acest articol.

Potrivit lui Bono, dezvoltarea
continuă a internetului de mare viteză
va face ca, “doar peste câ\iva ani, un
întreg sezon dintr-un serial de
televiziune să poată fi descărcat în 24
de secunde. Un deceniu de fi;iere
partajate ;i de furt al fi;ierelor muzicale
a demonstrat că cei care au de suferit

de pe urma acestui lucru sunt de fapt
arti;tii (...), tocmai tinerii autori,
compozitori de cântece, care nu pot să
trăiască din vânzarea de bilete la
concerte ;i din vânzările de tricouri”,
a continuat el. 

În opinia lui, eforturile depuse de
SUA pentru a combate pornografia
infantilă pe internet ;i cele ale
Guvernului de la Beijing pentru
depistarea disiden\ilor cibernetici
demonstrează faptul că “este perfect
posibil să urmăre;ti” con\inutul
materialelor pe internet. “Poate că
magna\ii din industria cinematografică
vor reu;i acolo unde muzicienii au
e;uat ;i vor mobiliza SUA pentru a
reu;i să apere cea mai creativă
industrie din lume”, a adăugat rockerul
irlandez. 

Un fragment din cântecul “Another
Day”, interpretat de Michael Jackson ;i
Lenny Kravitz, ce nu a fost încă lansat,
a fost postat recent pe internet, rockerul
american \inând să ofere pe TwitVid
mai multe informa\ii despre colaborarea
sa cu “regele muzicii pop”, informează
accesshollywood.com. “Piesa a fost
înregistrată de Michael ;i de mine. Eu
am fost producătorul său muzical”, a
declarat Kravitz pe pagina sa de TwitVid.
“Am compus acel cântec ;i am cântat la
toate instrumentele folosite. A fost una

dintre cele mai extraordinare experien\e
muzicale pe care le-am trăit vreodată”,
a adăugat acesta.

Lenny Kravitz a declarat că nu are
nicio legătură cu această “scurgere” pe
internet a piesei. “A;a cum ;ti\i ;i a\i
auzit, cântecul, sau un fragment din el,
a fost postat pe internet, însă nu de mine.
Versiunea pe care o de\in eu a fost
încuiată într-un seif imediat după ce am
înregistrat-o. Ce s-a «scurs» pe internet
este o versiune de un minut ;i 30 de
secunde, neprelucrată.

Nu este mixată, dar face parte din
cântec. Nu ;tiu cine este acel DJ care
vorbe;te la sfâr;itul fragmentului. Nu
;tiu cum l-au ob\inut, însă acea persoană
nu are nimic de-a face cu piesa
originală”, a explicat Lenny. 

Compania Sony a reclamat
încălcarea drepturilor de autor ;i a

ob\inut retragerea fi;ierului postat pe
YouTube. Cu toate acestea, Kravitz a
mărturisit că el speră în continuare ca
piesa “Another Day” să fie lansată la un
moment dat, pentru fanii săi ;i ai lui
Michael. “A fost înregistrată de doi
oameni care se respectau unul pe celălalt
;i care iubeau muzica. Asta a fost. Mi-
ar plăcea să văd clarificată cât mai repede
această chestiune, deoarece mi-ar plăcea
ca voi, fanii, oamenii care îl iubesc pe
Michael Jackson, să pute\i asculta piesa
în întregime, a;a cum trebuia să fie, a;a

cum Michael ;i cu mine inten\ionam să
o lansăm. Voi reveni imediat ce voi avea
alte informa\ii”, a `ncheiat rockerul
american. 

În octombrie 2009, o altă piesă
semnată de Jackson, intitulată “is Is
It”, a fost lansată postum, împreună cu
documentarul cu acela;i nume, care
prezenta imagini de la repeti\iile
cântăreţului pentru cele 50 de concerte
pe care acesta ar fi trebuit să le sus\ină
la Londra, începând cu luna iulie a
anului trecut.

Presa americană sus\ine că familia
Jackson se află în posesia a aproximativ
100 de cântece interpretate de Michael
Jackson care nu au fost lansate încă pe
pia\ă. Printre acestea s-ar număra ;i
câteva colaborări cu arti;ti importan\i,
precum Akon ;i Will.i.am, membru al
trupei e Black Eyed Peas.

Să te pregăte;ti pentru un
eveniment pe covorul ro;u este un
lucru pe care starurile îl fac cu câteva
luni înainte, ca să fie sigure că totul va
fi ca la carte. Pentru Natalie Portman,
premierele sunt ca ;i cum ar participa
la propria nuntă.

Actri\a recunoa;te că datorită
acestui lucru cu siguran\ă nu va mai
avea emo\ii atunci când va trebui să se
pregătească pentru cea mai importantă
zi din via\a ei. “Este nostim, câteva
dintre prietenele mele actri\e ;i cu
mine vorbim despre faptul că niciuna
dintre noi nu are obsesia nun\ii pe care
alte fete o au ;i cred că asta se întâmplă
deoarece experien\a pe care o trăiesc
tinerele la nunta lor nouă ni se
întâmplă de câteva ori pe an. De câte
ori mergi la o premieră î\i faci părul,
te machiezi ;i toată lumea e cu ochii pe
tine”, a declarat starul.

Bono nu este de acord cu desc[rc[rile ilegale
de fi;iere video ;i audio

Natalie Portman< “Premierele sunt ca propria
mea nunt[. A;a c[ am sc[pat de emo\ii”

Lenny Kravitz vorbe;te despre
colaborarea cu Michael Jackson


