
Mircea Deac< "nu ;tiu ce copil 
a f[cut at]tea prostii ca mine"

Mircea Deac, directorul :colii de Arte
Satu Mare, ne-a spus c[ nu crede c[ a existat
vreun copil care s[ fac[ mai multe n[zb]tii
dec]t el. 

De altfel, Mircea a ;i recunoscut c[ a fost
extrem de neast]mp[rat. Partea bun[ e c[ va
avea ce povesti nepo\ilor ;i c[ a avut ce s[
ne povesteasc[ nou[,  spre
deliciul cititorilor.
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Persoanele care nu reu;esc
sau nu au curajul de a le spune
în fa\ă partenerilor că vor să se
despartă pot apela la o agen\ie
specializată, care face acest
lucru contra cost, în Germania.

"Este foarte simplu ;i
durează două minute. Totul are
loc în pragul u;ii", a  rezumă
munca sa Bernd Dressler,
patronul agen\iei Rupture din
Berlin. "Agen\iile matrimoniale
există de câteva decenii. Eu fac
acela;i lucru, însă în domeniul
despăr\irilor", a explicat acesta.
El a preluat ideea din SUA ;i nu
acceptă decât plata în sistem
anticipat, `ntre 29,95 euro ;i
64,95 euro `n func\ie de
pachetul de servicii.

"Trăim într-o societate
«iau, arunc». Bem o sticlă de
cola, o aruncăm! Nu-mi mai
convine partenerul, îmi caut un
altul!", explică Dressler.

Inventat în urmă cu 50 de
ani, laserul a devenit
omniprezent ;i indispensabil
în via\a cotidiană, fiind folosit
de re\elele telefonice, playerele
DVD, dar ;i în medicină ;i în
industrie. Acronim pentru
Light Amplification by
Stimulated Emission of
Radiation (Amplicarea
Luminii prin Emisia de Raze
Stimulate), laserul face să
circule lumina captată într-o
cavitate între două oglinzi.
Fasciculul laser, care
concentrează o rază într-o
lungime de undă omogenă,
este mai intens decât lumina
naturală, de o singură culoare
;i unidirec\ional. 

Primul flash de lumină
laser ro;ie a fost produs cu un
cristal solid de rubin, pe 16 mai
1960, în Malibu. Micile aparate
folosind raze laser s-au
răspândit peste tot în lume,
odată cu introducerea
dispozitivelor de citire a
codurilor de bare. În total, pia\a
mondială a laserelor grupează
peste ;ase miliarde de dolari.

istorie

in MemoriamÎn România se comercializeaz[ legal droguri periculoase
iuliu adrian Paul, un prestigios profesor

universitar originar din Bocic[u
P]n[ `n prezent Rom]nia nu a actualizat legisla\ia, `n sensul interzicerii

substantelor psihoactive con\inute de produsele etnobotanice, ele fiind considerate
`n continuare ca fiind legale. Pentru o informare corect[ ;i c]t mai detaliat[
coordonatoarea CPECA Satu Mare, Camelia Tarba, ne-a remis Raportul anual 2009
- "Situa\ia drogurilor `n Europa" - al Observatorului European pentru Droguri ;i
Toxicomanie, unde \ara noastr[ este men\ionat[ ca una dintre \[rile
europene unde situa\ia nu ofer[ prea multe motive de optimism.

La 4 noiembrie 2009 a `ncetat din via\[ profesor
universitar doctor Iuliu Adrian Paul. De numele lui se
leag[ o prodigioas[ carier[ didactic[ ;i de cercetare.
Sunt oameni care prin numele lor pot scoate din
anonimat o localitate sau un ora;. Profesorul pensionar
Vasile Neme; din Negre;ti-Oa; relateaz[ despre via\a dr.
Iuliu Adrian Paul ;i îi evocă memoria.

Curtea de
Apel din Kiev
i-a declarat
vinova\i de
genocid pe
liderii bol;e-
vici, între care
dictatorul s-
ovietic Iosif
Stalin, pentru
că a declan;at
marea foamete
din 1932-1933,
care a provocat
moartea a
milioane de
persoane, au
anun\at miercuri serviciile de securitate ucrainiene.

"Curtea a constatat că Stalin (...) a comis infrac\iunea
de genocid", se arată într-un comunicat al SBU, care
precizează că al\i oficiali bol;evici, între care Viaceslav
Molotov, numărul doi în ierarhia regimului sovietic
din perioada respectivă, au fost, de asemenea, declara\i
vinova\i. Acuza\ii au decedat, a adăugat SBU.

Comunicatul precizează că 3,941 milioane de
ucraineni au murit în timpul marii foamete, în timp ce
unii avansează cifra de zece milioane de victime. Kievul
încearcă de mai mul\i ani să ob\ină recunoa;terea de
către ONU a marii foamete din anii 1932-1933 drept
"genocid" împotriva poporului ucrainean, proiect
împotriva căruia luptă Rusia. În 1932, autorită\ile
sovietice au declan;at o campanie de colectivizare for\ată
în cursul căreia au confiscat alimente ;i animale,
condamnând \ăranii la foamete, în special în Ucraina.

agen\ia pentru
desp[r\iri - replic[
la agen\iile
matrimoniale

Megan Fox - pictorial
sexy pentru armani

www.informatia-zilei.ro
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Stalin g[sit vinovat de genocid
în Ucraina, pentru marea
foamete din 1932-1933

Eminescu, poetul na\ional al Rom]niei, continu[
s[ fascineze genera\ie dup[ genera\ie. Este, desigur,
un act de pre\uire, un gest de apropiere de ceea ce
`ndeob;te numim cultur[. ~n acela;i timp, ziua de 15
ianuarie, data na;terii poetului, las[ impresia c[ i se
acord[ actului de cultur[ locul pe care `l merit[.
S[rb[torind modelul suprem se pierde din vedere
importan\a altor personalit[\i excep\ionale< scriitori,
arti;ti plastici, istorici, dasc[li ;i preo\i, publici;ti,
arhitec\i, ingineri, oameni care au l[sat ceva `n urma
lor. Autorit[\ile locale ar trebui s[ aibă ̀ n vedere aceste
aspecte, pentru c[ fiecare jude\ ̀ n parte risc[ s[ nu mai
aib[ trecut. Se ;tie c[ cine nu are trecut are un prezent
searb[d ;i un viitor incert. 

Deculturalizarea din ultimii ani este un fenomen
social. Omul politic din zilele noastre are, `n general,
o preg[tire tehnic[. Intelectualul este fie retras de
bun[voie, fie marginalizat. Faptul c[ odat[ pe an este
omagiat modelul suprem Eminescu nu `nseamn[
mare lucru dac[ nu este urmat de alte evenimente
culturale, ̀ ntinse pe ̀ ntreaga durat[ a anului. Fiecare
entitate teritorial[ `;i are propriile personalit[\i. Ele
merit[ s[rb[torite, la nivel local, la fel cum Eminescu

este cinstit ;i omagiat la nivel na\ional. 
Despre trecerea lui  Mihai Eminescu prin

Satu Mare s-a scris. Dar num[rul oamenilor
de cultur[ care au poposit ̀ n jude\ul nostru
este mult mai mare. Leg[turile lui Ioan
Slavici ;i Octavian Goga nu sunt destul de
popularizate. Pot fi invocate foarte multe
nume, at]t din zona rom]n[, c]t ;i
maghiar[, german[, ucrainean[. Pentru
to\i cei ce ;i-au legat `ntr-un fel sau altul
via\a ;i operele de S[tmar merit[ f[cut un
efort mai mare. Elevii care \in s[ marcheze
ziua de 15 ianuarie ne reamintesc c[ avem
datoria de a nu uita valorile trecutului. 

Zilele trecute, `n aproape toate ;colile ;i
gr[dini\ele din jude\ s-au s[rb[torit 160 de ani
de la na;terea poetului na\ional. ~n pagina  7
sunt amintite pe scurt manifest[ri de la :coala
“Dariu Pop”, Grupul :colar Unio, Gr[dini\a 1,
Gr[dini\a 5, :coala “Mircea Eliade”, Gr[dini\a
“Floare de lotus” din Odoreu, Colegiul Na\ional Ioan
Slavici, Casa Prieteniei, Grup :colar Economic, :coala
3 Carei, Liceul Iuliu Maniu, Liceul Unirea. Pagina 7

La sf]r;itul s[pt[m]nii trecute la Napkor, în
Ungaria, a avut loc cea de a IX-a edi\ie a
concursului de t[iat ;i tran;at porci ̀ n sistem
tradi\ional, cu participare interna\ional[. Cele
29 de echipaje `nscrise `n competi\ie au dat
de lucru suficient juriului `n ceea ce prive;te
`n special realizarea preparatelor, ca urmare
a dexterit[\ii ;i cunoa;terii din
partea concuren\ilor. Pagina 6

Maghiarii din napkor, ̀ nfr[\it cu ardudul,
re`nvie tradi\ii de acum 1.000 de ani 

interviu cu membrii trupei Matador

De profesie avocat, ;i ̀ nc[ unul renumit ̀ n Rom]nia,
Vlasov este membru al PNL Ia;i, iar numele s[u a

ap[rut ̀ n Top 300 Capital. Av]nd ̀ n vedere aceste
lucruri, am stat de vorb[ cu el despre mediul

de afaceri din Rom]nia, despre economie,
despre activitatea Camerelor de Comer\,

dar ;i despre mediul politic. Vizita sa a fost
una de lucru, el venind la invita\ia lui

Ovidiu Silaghi.
Pagina 5
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Laserul împline;te
50 de ani

Eminescu a fost omagiat `n toate ;colile
;i gr[dini\ele din jude\

160 de ani de la na;terea poetului
na\ional Mihai Eminescu
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Mihai Vlasov< “Diferen\a dintre
Moldova ;i Transilvania este imens[“
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Luni Joi

Mar\i Vineri

Miercuri

Parlamentarii PSD au sărbătorit
miercuri seară, după suspendarea
discu\iilor la buget, într-un restaurant
din Buea. Potrivit unor participan\i, cel
care i-ar fi invitat pe pesedi;ti la
restaurant ar fi liderul senatorilor, Ion
Toma, care ;i-ar fi sărbătorit cu întârziere
de o săptămână  ziua numelui. :i
pre;edintele PSD Mircea Geoană a fost
prezent la petrecere, el sosind la Buea
după ce a participat la o emisiune TV.
Astfel de întâlniri au loc periodic între
parlamentarii social-democra\i, de obicei
fiind programate la începutul sesiunilor
parlamentare.

Pe de altă parte, parlamentari din

PDL au ironizat gestul pesedi;tilor de a
cere suspendarea ;edin\ei Parlamentului
de miercuri seară din ra\iuni de oboseală,
pentru ca apoi să meargă la restaurant.
"În loc să rămână la buget, au cerut
suspendarea lucrărilor cu o oră jumătate
înainte de expirarea timpului alocat",
spunea miercuri seară un pedelist.

Viceliderul de grup al deputa\ilor
PSD, Aura Vasile a solicitat ini\ial o
simplă pauză. "|inând seama că se
lucrează de diminea\a, fără să fi avut
pauză de masă, colegii mei cer o scurtă
pauză de consultare, timp pe care îl vor
folosi colegii mei ca să bea un pahar de
apă", a spus Aura Vasile.  

Peste 700 de invita\i din \ară ;i
străinătate sunt a;tepta\i, sâmbătă, la
Opera Maghiară din Cluj-Napoca, la
spectacolul de gală organizat de UDMR
cu ocazia aniversării a 20 de ani de la
înfiin\area forma\iunii. Vicepre;edintele
executiv al UDMR, Kovacs Peter, a
declarat că au fost transmise peste 700 de
invita\ii atât unor personalită\i maghiare
din România, cât ;i din Ungaria.

"Sunt invitate peste 700 de persoane,
fondatori ai UDMR, lideri ai UDMR din
jude\e, ai organiza\iilor civice, demnitari
;i parlamentari, dar ;i episcopii
bisericilor tradi\ionale maghiare. Am
transmis invita\ii ;i pentru liderii
partidelor parlamentare din Ungaria, dar
;i pentru cei ai forma\iunilor politice
maghiare din \ările Bazinului Carpatic,

unde trăie;te o importantă popula\ie
maghiară", a spus Kovacs. Potrivit
liderului UDMR, cu această ocazie vor
fi înmânate 200 de distinc\ii aniversare
unor personalită\i ale comunită\ii
maghiare din România.

În cadrul manifestării vor fi lansate
volumul "UDMR la 20 de ani" ;i un
album fotografic intitulat "Ani ;i
imagini", care prezintă în aproape 700 de
fotografii istoria UDMR de la înfiin\are
;i până în prezent.

Maghiarii din România reprezintă
una dintre cele mai numeroase
minorită\i etnice din Europa. Conform
datelor oficiale ale recensământului din
2002, 1.431.807 persoane, 6,6% din
popula\ia României, s-au declarat a fi de
etnie maghiară.

Parlamentarii au adoptat bugetul 
de stat pe 2010

PSD ;i-a stabilit strategia pentru buget
într-un restaurant din Buftea

UDMR aniverseaz[ 20 de la `nfiin\are

Vl[descu avertizeaz[ mini;trii c[ nu va
accepta transferuri de la investi\ii

PDL ;i UDMR vor semna un protocol specific 
fiec[rui jude\ din Ardeal

Lips[ de interes la dezbaterile pe buget

S]mb[t[

Plenul reunit al Parlamentului a adoptat
joi sear[ bugetul de stat pe 2010, în favoarea
acestuia înregistrându-se 192 voturi, iar
împotrivă 138. Dup[ ce au votat bugetul de
stat, parlamentarii au început dezbaterile la
bugetul asigurărilor sociale.

Plenul reunit al celor două Camere ale
Parlamentului a ̀ nceput, joi, cea de-a patra
zi de dezbateri la proiectul bugetului de stat
pe 2010, cu o întârziere de jumătate de oră,
efectuându-se apelul nominal, după ce în
ziua precedentă niciun amendament al
Opozi\iei nu a fost aprobat. Ministrul
Finan\elor, Sebastian Vlădescu, a declarat c[
apreciază "grija" cu care fiecare parlamentar
î;i sus\ine amendamentele pentru investi\ii,
însă, de;i fiecare propunere are sens, există
îngrijorarea că fondurile vor fi limitate
pentru multă vreme de-acum încolo. Joi
votul pentru bugetele ministerelor a mers
ca pe band[ rulant[, dup[ ce PSD a renun\at
s[-;i mai sus\in[ amendamentele. 

PDL ;i PNL duc la Bucure;ti o
campanie murdar[

Şeful de campanie al lui Radu Stroe,

Andrei Chiliman, a făcut un apel public la
Poli\ia Română "să intervină ;i să ia
măsurile legale necesare" pentru a
împiedica furtul electoral pe care îl face
familia Prigoană ;i a cerut Biroului
Electoral Municipal introducerea unor
copiatoare color în sec\iile de votare pentru
a \ine eviden\a votan\ilor prin copierea
actelor de identitate ale acestora.

:i liberalul Cristian Adomni\ei a lansat
acuza\ii de campanie. El a spus că Adriana
Bahmu\eanu, mama vitregă a lui Honorius
Prigoană, a împăr\it televizoare în Sectorul
1. Liberalul mai spune că, astfel, ea ar fi
încercat să î;i ajute fiul pentru a câ;tiga
cursa electorală împotriva candidatului
PNL, Radu Stroe.

Honorius Prigoană l-a acuzat pe Radu
Stroe c[ d[ mit[ electoral[. Candidatul
PDL a prezentat drept probă imagini video
în care Radu Stroe, înso\it de primarul PNL
al Sectorului 1, Andrei Chiliman, filma\i în
timp ce distribuiau pachete cu ghiozdane
;i rechizite unor elevi dintr-o ;coală. 

Radu Stroe ;i Honorius Prigoană se
află în competi\ie pentru un fotoliu de
deputat, în Colegiul 1 din Capitală, la
alegerile de duminic[.

Pre;edintele UDMR, Marko Bela, a
declarat luni că de mar\i vor începe
negocierile în teritoriu pentru formarea
coali\iilor la nivel jude\ean cu PDL,
inclusiv în institu\iile deconcentrate,
explicând că forma\iunea sa trebuie să
caute formulele de colaborare "pe termen
lung". "De mâine vor începe negocierile în
interesul formării unor coali\ii jude\ene,
inclusiv în ceea ce prive;te prezen\a
speciali;tilor celor două forma\iuni -
UDMR ;i PDL - `n institu\iile
deconcentrate ale statului, subordonate
Guvernului, deci mâine vor începe
discu\iile ;i în termen de 10 zile ne
a;teptăm ca fiecare organiza\ie să aibă deja
rezultatul acestor negocieri", a declarat
Marko, după participarea la ;edin\a
coali\iei de guvernare.

Întrebat dacă aceste formule de
colaborare la nivel local presupun
dnun\area actualelor protocoale cu PNL,
care există în unele jude\e, pre;edintele
UDMR a spus că forma\iunea sa trebuie
să gândească "pe termen mai lung", astfel
încât PDL ;i UDMR să nu se găsească "pe
păr\i diferite ale baricadei".

"Trebuie să căutăm modalită\ile de

colaborare cât mai strânse ;i în
administra\iile jude\ene ;i cele locale, dar
eu cred că acolo totu;i trebui să ne gândim
pe termen mai lung (...) Este dorit ca ;i în
administra\iile alese, cele jude\ene ;i cele
locale, să existe o colaborare ;i cele două
forma\iuni să nu se regăsească pe păr\i
diferite ale baricadei, dar acest lucru este
mult mai complicat, mult mai anevoios ;i
se poate realiza eventual pe termen lung,
nu imediat", a explicat liderul UDMR.

PDL a cerut UDMR s[ rup[
acordurile cu PNL

Prim-vicepre;edintele PDL, Adriean
Videanu, a declarat luni, după ;edin\a
coali\ei, că până pe 20 ianuarie vor fi
definitivate protocoalele de colaborare
dintre PDL ;i UDMR la nivel local, fiind
însă vorba doar despre jude\ele din Ardeal.
"Concluziile întâlnirii de astăzi sunt acelea
de a stabili principiile de colaborare locală.
A rămas ca până pe data de 20 ianuarie să
primim protocoalele de colaborare locală,
pe priorită\ile jude\ene, pe constituirea
majorită\ilor la nivel jude\ean, astfel încât
alian\a la nivel na\ional să se reflecte ;i la
nivelul fiecărui jude\", a declarat Videanu.

Anterior întâlnirii cu Uniunea,
Videanu spusese că PDL a solicitat UDMR
să renun\e la alian\ele locale cu PNL. 

"Am avut o discu\ie la început cu
dumnealor, cu UDMR ne-am în\eles
mereu. Când am pornit la drum, am
discutat ce e bine să facem ;i ce nu, iar una
din probleme a fost să stabilim majorită\i
;i la nivel local", a declarat vicepre;edintele
PDL Gheorghe Flutur

Ministrul Finanţelor, Sebastian
Vlădescu, a cerut membrilor Guvernului
să î;i stabilească necesarul de fonduri
aferente investiţiilor din primul
trimestru al anului pe baza
recomandărilor Finanţelor, avertizând
că nu va aproba transferul ulterior de
cheltuieli de capital spre un alt capitol
bugetar.

":tiu că există ;i a existat o problemă
cu etapizarea acestor cheltuieli, cu
trimestrializarea lor. Legea ne permite
să cheltuim începând cu trimestrul unu
;i vreau să îi rog pe colegii mei, chiar
dacă etapizarea pe care au primit-o
oficial în acest moment de la minister
este alta decât cea pe care ;i-o doresc, să
vină să discutăm, în a;a fel încât să vedem
ce trebuie să cheltuim în trimestrul unu,
ca să avem ;ansa să implementăm
investiţiile. Dacă mutăm banii în
trimestrul trei sau patru, degeaba îi
mutăm", a spus Vlădescu mini;trilor,
vineri în ;edinţa de guvern.

El a atenţionat că nu va accepta
modificări ulterioare prin transferul
fondurilor de investiţii în interiorul

bugetului.
"Vreau să informez că Ministerul

Finanţelor nu va aproba, chiar fără legea
responsabilităţii fiscale, transferul de la
cheltuieli de capital către alte tipuri de
cheltuieli. Deci din acest punct de vedere
u;a biroului meu este închisă, dar pentru
orice alt subiect sunteţi bineveniţi", a
spus Vlădescu celorlalţi mini;tri.

Premierul Emil Boc a amintit că legea
responsabilităţii fiscale, care ar urma să
fie aplicată începând cu a doua parte a
anului, interzice transferul banilor de la
investiţii la orice alt capitol ;i i-a anunţat
pe mini;tri că a;teaptă să i se prezinte o
primă prezentare a obiectivelor de
investiţii programate pentru primul
trimestru.

El a cerut totodată mini;trilor
Finanţelor ;i Muncii să constituie un
comitet interiministerial care să evalueze
o dată la două săptămâni, la nivel de
mini;tri, volumul investiţiilor atrase de
România ;i să identifice scheme de
sprijinire a afacerilor derulate de către
întreprinderile mici ;i mijlocii.

Parlamentarii au reluat mar\i
dezbaterile asupra bugetului pe 2010.
Sedin\a Parlamentului a fost marcat[ de
certuri, dezinteres ;i absenteism. Senatorii
;i deputa\ii au luat o pauză de consultări
de 10 minute, la solicitarea PSD, în urma
unei dispute între opozi\ie ;i PDL pe
marginea unui amendament adoptat de
Comisiile de buget, la reluarea lucrărilor
s-a decis retrimiterea la Comisii a textului.

Senatorii ;i deputa\ii s-au consultat,
la solicitarea social-democratei Aura
Vasile, cu mini;trii PDL, în privin\a
amendamentului adoptat de Comisiile de
buget privind împăr\irea sumelor
defalcate din veniturile de la bugetul de
stat pentru echilibrarea bugetelor locale.

Potrivit amendamentului acceptat de
comisiile de buget-finan\e, în anul 2010,
prin derogare de la prevederile Legii
finan\elor publice locale, sumele defalcate
din unele venituri ale bugetului de stat
pentru echilibrarea bugetelor locale ;i cota
de 22% prevăzută la art. 32 al. 1 din Legea
bugetului de stat se împart astfel< o cotă
de 27% se alocă bugetului propriu al
jude\ului, iar diferen\a de 73% se
repartizează bugetelor locale ale
comunelor, ora;elor ;i municipiilor.

Din diferen\a de 73%, 70% se

repartizează prin decizie a directorului
Direc\iei generale a finan\elor publice
jude\ene, în func\ie de popula\ie,
suprafa\a din intravilanul unită\ii
administrativ-teritoriale ;i capacitatea
financiară a unită\ii, iar 30% - prin
hotărârea Consiliului jude\ean, pentru
sus\inerea programelor de dezvoltare
locală, a proiectelor de infrastructură care
necesită cofinan\are locală ;i pentru
finan\area unor cheltuieli curente.

Dispută Boc - Vosganian

Premierul Emil Boc a criticat de la
tribuna Parlamentului politica fiscală dusă
de fostul ministru liberal al Finan\elor,
Varujan Vosganian, după ce acesta a
afirmat că sume reprezentând 1,5% din
PIB sunt "doar pe hârtie" în proiectul
bugetului de stat pentru 2010, prezentat
de Guvern. "Nu am putut să trec cu
vederea unele afirma\ii ale domnului
ministru Vosganian. Domnia sa a fost
ultimul din ;irul acelora care au accelerat
derapajele majore ale \ării pe o direc\ie
complet nesănătoasă. (...) Dl. Vosganian
a vorbit de la această tribună uitând că a
fost acela care a gestionat un deficit istoric

după 1989, de 5,4% din PIB, astfel încât
UE a declan;at procedura de deficit
excesiv", a declarat Boc la finalul
dezbaterilor generale pe tema bugetului
pe anul 2010. Premierul l-a mai acuzat pe
fostul ministru liberal al Finan\elor că a
cheltuit în trei luni aproape patru miliarde
de euro, fără ca ace;ti bani să reprezinte
investi\ii în economie, ;i că "a făcut praf "
banii din Fondul Na\ional de Dezvoltare,
destina\i ini\ial dezvoltării infrastructurii. 

"În loc să avem în 2009 bani pu;i
deoparte, am avut datorii puse deoparte
de către dl. Vosganian. (...) Dacă nu era
politica iresponsabilă din punct de vedere
financiar a ministrului Vosganian,
România o ducea un pic mai bine în 2009.
Acum, când noi vrem să corectăm aceste
derapaje, ave\i aceea;i atitudine pe care a\i
avut-o când a\i fost la guvernare", a spus
Boc. Reac\ia lui Emil Boc a fost generată
de afirma\ia lui Varujan Vosganian
potrivit căreia veniturile bugetului pe anul
2010 "sunt în afara realită\ii". 

"Cel pu\in 1,5% din PIB e barbă! (...)
Este pus din hârtie. La asta se adaugă
subfinan\area de la MAI ;i cel al Muncii
unde, ca să se încheie bugetul până la
sfâr;itul anului, va mai fi nevoie de 3 până
la 5 miliarde de lei", a spus Vosganian. 



Iuliu Adrian Paul, un prestigios profesor
universitar originar din Bocic[u
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Am avut prilejul de a scrie în
“Informaţia de duminică” despre
un component al familiei
Ghergariu, cărturarul Leontin,
omagiat în anul 2007, cu ocazia
împlinirii a 110 ani de la naşterea
sa.

De data aceasta dorim să ne
concentrăm asupra biografiei tatălui
acestuia, preotul greco-catolic Ioachim
Ghergariu. La sf]r;itul anului 2009 s-au
împlinit 140 de ani de la naşterea sa, fericit
prilej de a-l readuce în memoria celor care
l-au cunoscut pe el sau pe distinşii lui
descendenţi.

Unul dintre ginerii părintelui
Ignaţiu Szilagyi

Părintele Ioachim Ghergariu s-a
născut în 16 decembrie 1869 la Băiţa,
localitate aflată în comitatul Bihor. A
absolvit liceul la Beiuş în 1889. Studiile
teologice le-a făcut la Ungvár, finalizându-
le în 1893. S-a căsătorit cu Leontina
Szilagyi, fiica parohului din Terebeşti,
Ignaţiu Szilagyi. A fost hirotonit în 19
noiembrie 1894.

A început preoţia prin a fi cooperator,
iar apoi administrator interimar la Nădlac,
în ţinuturile Aradului. În acea localitate se
va naşte în 1897 fiul său, cărturarul
Leontin Ghergariu. 

Slujeşte apoi în parohiile bihorene
Borozel şi Borod. În acest răstimp se naşte
şi fiica Mărioara (născută în 1899, a fost
căsătorită cu pr. Vasile Dunca). Probabil
în acei ani s-a născut şi fiul Sabin. I-a fost
ginere parohului din Terebeşti, Ignaţiu
Szilagyi (1847, Răteşti - 1902, Terebeşti).
Acest preot greco-catolic, provenind dintr-
o familie veche învăţătorească, mai avea o
fiică, de asemenea preoteasă, căsătorită cu
martirul Sătmarului din 1919,  părintele
Izidor Silaghi, ucis cu bestialitate şi aruncat
în apele Someşului, care îşi doarme
somnul de veci la Seini. Cele două familii
înrudite, Ghergariu şi Izidor Silaghi, erau
legate de o frumoasă relaţie.

Prezent la Alba Iulia 
`n 1 decembrie 1918

Din decembrie 1899 Ioachim
Ghergariu va fi, pe rând, preot cooperator,
administrator şi în cele din urmă paroh în
Terebeşti, până la trecerea în veşnicie,
rămânând fidel acestei parohii două
decenii şi jumătate. Acest răstimp se
adaugă altor 10 ani în care funcţionase la
Terebeşti părintele Ignaţiu Szilagyi. După
înveşnicirea părintelui Ioachim, îi va
succeda un cumnat de-al său, părintele
Victor Szilagyi, de asemenea un merituos
slujitor şi îndrumător spiritual şi cultural.

În 1900 Ioachim Ghergariu trece cu
succes examenul prosinodal. În
miraculoasa toamnă a anului 1918 a jurat

credinţă Consiliului Naţional Român
Central din Arad, citind în adunare
publică la Terebeşti un manifest al
Consiliului Naţional Român, şi a format
un consiliu sătesc care a pus în practică
hotărârile luate la Marea Adunare a
românilor. Fiul Leontin, cuprins de un
nestăvilit entuziasm, a fost prezent la Alba
Iulia în acea de neuitat primă zi din
decembrie 1918. 

Părintele Ioachim s-a distins ca un
activ membru al "Astrei”, în 1913 făcând
parte din comitetul director al
despărţământului atunci înfiinţat la Satu
Mare, şi ca priceput conferenţiar. S-a
străduit pentru realizarea alfabetizării
sătenilor, înfiinţând şcoala pentru adulţi,
care venea în completarea cursurilor
regulate organizate pentru copii.

Preotul Victor Petru
Dintre copiii părintelui Ioachim doar

unul singur i-a călcat pe urme în ceea ce
priveşte cariera preoţească, deşi teologia o
mai studiase şi fiul Leontin. Preot a ajuns
doar primul născut din familie, Victor,
care a văzut lumina zilei în 11 mai 1895 la
Terebeşti. A făcut şcoala primară în
localitatea natală, iar liceul la Beiuş,
absolvind în 1913. Teologia a studiat-o la
Oradea. Hirotonit în 7 ianuarie 1920. Între
1934-1938, cel puţin, a fost administrator
parohial în Holod. A trecut la cele veşnice
în 9 octombrie 1963 la Cluj.

În inima Transilvaniei au trăit mai
mulţi descendenţi ai familiei Ghergariu,
mulţi dintre ei ajunşi exemplare cadre
universitare, oameni care nu au uitat
nicodată anii petrecuţi de înaintaşii lor în
părţile sătmărene. După informaţiile de
care dispunem la acest moment, la
Terebeşti s-au mai născut în familia
Ghergariu copiii< Coriolan Ioan (n. 1903),
Silvia Leontina (n. 1905), Cornelia (n.
1907, căsătorită cu pr. Aurel Lazăr, un
slujitor al Sfântului Altar care a avut mult
de suferit< închisori, dar, mai dureros,
moartea fiului în condiţii definitorii
pentru teroarea din obsedantul deceniu)
şi Angela Ana (n. 1910).

Generaţia de aur a comunei
Pastoraţia părintelui Ioachim a

coincis, în mod cu totul miraculos, cu
apostolatul la catedra modestei, dar atât de
primitoarei şi luminoasei şcoli
confesionale din Terebeşti, al dascălului
Ioan Muth. Acest învăţător era vestit în
zonă pentru frumoasele cântece patriotice
învăţate de copiii din Terebeşti, generaţiile
viitoare fredonându-le multă vreme, chiar
şi astăzi păstrându-se frânturi din
atmosfera pe care dascălul Ioan Muth a
reuşit să o instaureze în frumosul sat de
câmpie. Sub atenta lui îndrumare, cu
stricta supraveghere a părintelui Ioachim,
care conform uzanţelor epocii îndeplinea
şi funcţia de director al şcolii confesionale,

a crescut o generaţie fără pereche de
cărturari ai Terebeştiului< Leontin
Ghergariu, Victor Petru Ghergariu şi
Aloisie L. Tăutu. Căci, remarcând
capacitatea intelectuală şi dispoziţia întru
învăţătură a micului fecior de guleş, prea
curând rămas orfan, Aloisie Ludovic, sau
Lajos, cum i se spunea în sat celui care
avea să ajungă peste ani la Roma
monseniorul Tăutu, i-au fost îndrumaţi
paşii către cetatea românească de
învăţătură care era pe atunci Beiuşul.

Alături de cei doi băieţi ai preotului
satului, către lumina cărţilor s-a îndreptat
şi viitorul cărturar din Cetatea Vaticanului.
Sunt incontestabile merite ale celor doi
intelectuali ai satului românesc, Ioachim
Ghergariu şi Ioan Muth, descoperirea şi
creşterea celui care a fost Aloisie L. Tăutu.

Loc de veci
Părintele Ioachim Ghergariu s-a stins

din viaţă în 17 aprilie 1924. Aşteaptă
învierea în pământul Terebeştiului, pe care
l-a îndrăgit atât de mult. Până au trăit
rudeniile apropiate din Cluj-Napoca,
mormântul său de la Terebeşti era cercetat
cu regularitate.

Suntem siguri că terebeştenii, oameni
care ştiu să-şi respecte vrednicii înaintaşi,
nu vor lăsa în uitare memoria celui care a
fost un far călăuzitor pentru obşte un sfert
de secol.

Viorel Câmpean

Ioachim Ghergariu a slujit 25 de ani la parohia din Terebe;ti

La 4 noiembrie 2009 a `ncetat
din via\[ profesor universitar
doctor Iuliu Adrian Paul. De
numele lui se leag[ o prodigioas[
carier[ didactic[ ;i de cercetare.
Sunt oameni care prin numele lor
pot scoate din anonimat o
localitate sau un ora;. Exemple
sunt multe, mai aproape sau mai
`ndep[rtate, `ns[ cu siguran\[
numele localit[\ii Bocic[u va fi
legat de cel al renumitului
profesor. El a fost profesorul
universitar dr. Iuliu Adrian Paul.

Profesorul pensionar Vasile Neme;
din Negre;ti-Oa; relateaz[ despre via\a
dr. Iuliu Adrian Paul ;i îi evocă memoria.

"S-a n[scut la 1930 `n col\ul de nord-
vest al jude\ului nostru cunoscut sub
numele de Ugocea, ̀ ntr-un sat pu\in lateral
de ;oseaua ce duce spre Trana Mare, un
sat rom]nesc cu o uli\[ dreapt[ ;i larg[ ̀ n
mijlocul c[ruia domina biserica ;i ;coala
primar[.

Am cunoscut aceast[ mic[ a;ezare de
la grani\a cu Ucraina prin 1965 ;i l-am
cunoscut prin 1960 pe tat[l s[u,
`nv[\[torul Paul Victor, care a lucrat prin
mai multe sate o;ene;ti - Tur\, Lechin\a -
fiind persecutat de autorit[\ile vremii
pentru curajul s[u de a sus\ine adev[rul, i
s-a interzis s[ vorbeasc[ la o consf[tuire
;i a suferit mult pentru aceasta.

Domnul ̀ nv[\[tor Paul Victor ;i so\ia
Maria au avut 7 copii, 5 b[ie\i ;i 2 fete. Iuliu
Adrian Paul era cel de-al doilea, n[scut la
18 august 1930 la Bocic[u, comuna Tarna
Mare. Dup[ terminarea cursurilor
primare s-a ̀ nscris la Liceul Teoretic Mihai
Eminescu din Satu Mare. 

A urmat cursurile ̀ ntr-o perioad[ grea,
a celui de-al Doilea R[zboi Mondial, a
domina\iei horthyste din anii 1940-1944
;i a anilor grei de persecu\ie, 1945-1948,

care au adus la putere comuni;tii impu;i
de Moscova  ;i a primilor ani de dup[ 30
decembrie 1947 care au `nsemnat cote
insuportabile pentru \[rani ;i umilirea
intelectualilor, a ̀ nv[\[torilor ;i preo\ilor.

~nfrunt]nd aceste greut[\i, reu;e;te s[
urmeze cursurile Facult[\ii de Istorie a
Universit[\ii Babe;-Bolyai din Cluj
Napoca ;i le finalizeaz[ `n 1957, unde i-a
avut ca dasc[li de frunte pe Constantin
Daicoviciu ;i David Prodan.

Dup[ absolvirea facult[\ii s-a stabilit
la Sibiu, fascinat de frumuse\ile ora;ului
;i a ̀ mprejurimilor, dar mai ales de Muzeul
Brukenthal, unde avea s[ fie arheolog". 

Arheolog, doctor `n istorie
"~n perioada anilor 1957-1979 era

muzeograf-arheolog, ;ef de sec\ie ;i
director ;tiin\ific al muzeului, calitate `n
care va ini\ia apari\ia revistei «Studii ;i
comunic[ri de arheologie ;i istorie».
Pasiunea pentru studiul istoriei i-a adus ̀ n
1978 titlul de doctor `n istorie acordat de
Universitatea " Alexandru Ioan Cuza" din
Ia;i, cu teza "Istoria societ[\ii primitive ;i
epoca migra\iilor". Sibiul, care ̀ n perioada
r[zboiului ad[poste;te universitatea
clujean[, `ncepe s[ pun[ bazele unei
universit[\i locale, prin ̀ nfiin\area ̀ n 1969
a facult[\ii de litere, istorie ;i drept, care
ofer[ arheologului Iuliu Paul posibilitatea
de a `mp[rt[;i studen\ilor din experien\a
sa de cercet[tor ;i profesor asociat, iar din
1979 p]n[ ̀ n 1991 conferen\iar ;i profesor
titular de Istoria veche a Rom]niei, la noua
universitate, care va purta numele «Lucian
Blaga», sus\in]nd teme de Preistorie ;i
Arheologie. Teza de doctorat ;i publica\iile
ulterioare l-au propulsat `n r]ndul celor
mai aprecia\i arheologi din spa\iul est
european.

A condus destinele
Universit[\ii 1 Decembrie
1918 din Alba Iulia

"~ns[ adev[rata recunoa;tere a
calit[\ilor de iminent cercet[tor ;i profesor,
de pedagog, va veni `n anul 1991 c]nd
profesorul Iuliu Paul este chemat s[
conduc[ destinele unei universit[\i ce
poart[ numele unui mare eveniment din
istoria rom]nilor< «Universitatea 1
Decembrie 1918» din Alba Iulia. Acolo, ̀ n
locul ce aminte;te de Mihai cel Viteaz,
noul rector `;i va invita prietenii, colegii
de genera\ie ;i colaboratorii s[ i se al[ture

pentru a pune bazele  acestei universit[\i
cu nume at]t de sonor. Cu r[bdare,
tenacitate ;i seriozitate a edificat  o ;coal[
rom]neasc[ superioar[ ;i de prestigiu.
Paul Iuliu a fost rectorul acesteia p]n[ `n
1999. ~ncep]nd cu acest an a fost numit
directorul Centrului de Cerrcet[ri
:tiin\ifice Pre- ;i- Protoistorice din cadrul
Universit[\ii Alba Iulia.

~ncep]nd cu anul 1991 a fost
conduc[tor ;tiin\ific de doctorat pentru

specialitatea Arheologie preistoric[, la
Universitatea Babe;-Bolyai din Cluj-
Napoca, iar din 1999 a condus doctorate
de aceea;i specialitate la Alba Iulia. Chiar
`ncep]nd cu anul 1957 ;i p]n[ `n 2009 a
coordonat lucr[ri de cercetare de pe 21 de
;antiere arheologice din Transilvania.

Din 2004 a fost profesor consultant,
conduc[tor de doctorat ;i director al
Institutului de Arheologie ;i Sistematic[
de la Alba Iulia. A fost membru titular al
mai multor institu\ii academice
prestigioase ca Academia Oamenilor de
:tiin\[ din Rom]nia, Funda\ia Rom]n[
pentru Studii Interna\ionale, Asocia\ia
European[ a Arheologilor, Societatea
Academic[ Gh. I Br[tianu ;i membru de
onoare  al Comitetului Consilierilor
Institutului Biografic American.

Colegii l-au numit
“Magistrul”

Profesor de excep\ie cu un vast orizont
cultural, a fost iubit de colegi, colaboratori
;i studen\i.

Dup[ o via\[ plin[ de realiz[ri
;tiin\ifice a trecut la cele ve;nice la 4
noiembrie anul trecut, tocmai c]nd mai
avea pe masa de lucru o nou[ lucrare de
doctorat. ~l regret[ to\i cei care l-au
cunoscut, mai ales tinerele genera\ii de
studen\i de la Sibiu ;i Alba Iulia. Sper[m
ca prin aceste c]teva r]nduri cititorii
s[tm[reni s[ reu;easc[ s[-l descopere ;i s[-
l cunoasc[, iar cei din Bocic[u ;i Tarna
Mare, toat[ Ugocea ;i Oa;ul s[-i aduc[ un
profund omagiu omului de ;tiin\[ care a
fost doctor Iuliu Adrian Paul.

Suger[m autorit[\ilor locale din Tarna
Mare, de care apar\ine Bocic[ul, s[-i ridice
un bust ̀ n fa\a ;colii, iar ;coala primar[ ar
putea purta numele Magistrului. D
easemenea la nivel jude\ean ar fi binevenit
un simpozion din care profesorii de istorie
ar avea multe de `nv[\at".

A consemnat V. Shibata

Profesorul pensionar Vasile Neme;< “Suger[m autorit[\ilor locale din Tarna
Mare, de care apar\ine Bocic[ul, s[-i ridice un bust `n fa\a ;colii, iar ;coala
primar[ ar putea purta numele Magistrului" IN MEMORIAM
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“Cine nu poate
s[ c]nte live s[ 
nu se considere 
muzician”

Matador este una din cele mai
populare trupe `n r]ndul
petrecerilor motocicli;tilor.
~nfiin\at[ ̀ n anul 2004, la Petre;ti,
sub aripile pre;edintelui Viking
Moto Club, :tefan Fastus, grupul
a evoluat mult pe plan muzical,
devenind azi “sufletul
petrecerilor”.

Trupa este compus[ din< Tasi Alisz
- clape ;i vocal, Koljzer Istvan - tambur
;i vocal, Tasi Imola - vocal, Tasi omas
- chitar[ bass ;i vocal, Rak Ferenc -
chitar[, Tasi Zoltan - tobe ;i vocal - ;i
nu `n ultimul r]nd Varkuti Norbert -
chitar[ solo. Din cei ;apte membri doar
doi au studii `n domeniul muzicii ;i a
artelor, `ns[ cu to\ii sunt autodidac\i,
astfel ̀ nc]t pe parcursul anilor au reu;it
s[ `nve\e mult pe plan cultural ;i
muzical. Repertoriul trupei este bogat
;i cuprinde muzic[ rom]neasc[,
maghiar[, dar ;i interna\ional[. Marea
parte a pieselor sunt prelucrate de la
arti;ti precum Cargo, Bikini, Edda,
Modern Talking, e Scorpions, Kelly
Family ;i mul\i al\i interpre\i renumi\i
pentru ;lag[rele care au f[cut furori ani
de zile ̀ n topurile muzicale. Trupa c]nt[
100% live ;i declar[ c[ nu ;i-ar putea

imagina vreun concert la care partea
instrumental[ s[ mearg[ de pe laptop
sau calculator. I-am intervievat `n
leg[tur[ cu ceea ce `nseamn[ pentru ei
muzica ;i ce viitor `;i imagineaz[.

- Face\i muzic[ de 5 ani, de;i
spunea\i c[ nu ave\i studii `n
domeniu. Totu;i, de unde pasiunea
pentru muzic[?

- Am `nceput s[ c]nt[m din hobby,
`n timp ce al\ii str]ng timbre sau fac
sporturi, noi `nv[\[m pe zi ce trece tot
mai mult. C]nt[m la diferite
instrumente, cu vocea ;i `nv[\[m noi
melodii. Muzica e pasiunea noastr[ `n
zilele obi;nuite.

- Ce muzic[ v[ place, ce obi;nui\i s[
c]nta\i?

- ~n principiu c]nt[m de toate, dar
cum cel mai mult particip[m la
petreceri cu public larg, ̀ n aceste cazuri
muzica de petrecere este favorit[. Dac[
vorbim de preferin\e personale, ne
place muzica live, cu mult conținut
instrumental.

- C]na\i doar live sau uneori
apela\i ;i la tehnic[?

- Forma\ia Matador nu agreeaz[
playback-ul. Tr[im pe principiul c[
dac[ 7 muzicieni se urc[ pe scen[ cu 7-
8 feluri de instrumente ar fi o ru;ine
mare s[ fie ajuta\i de negativele pieselor.
~n plus, cine nu e capabil s[ c]nte live
s[ nu se considere muzician.

- Repeta\i mult pentru concerte?

- Cu to\ii avem c]te un loc de munc[,
dar cum avem pu\in timp liber pe care
`l putem petrece `mpreun[ facem
repeti\ii. ~nainte de c]te un concert mai

mare, bine`n\eles, depunem eforturi
suplimentare pentru reu;ita deplin[.

- La ce fel de evenimente a\i
participat p]n[ acum? Exist[ vreun
festival special la care sunte\i invita\i
regulat?

- ~n principiu suntem prezen\i la
toate evenimentele organizate de
Viking Moto Club, la petreceri private,
zile de na;tere, nun\i sau chiar ;i la
baluri de Cr[ciun ;i Revelion. P]n[
acum 3 ani la r]nd am fost reziden\ii de

noapte la Viking Moto Party, unde au
participat mii de spectatori din mai
multe p[r\i ale \[rii.

- Cum v[ vede\i peste 5 ani, tot
f[c]nd muzic[?

- Cum spuneam, este hobby-ul
nostru. Sper[m s[ putem face muzic[
mul\i ani de acum ̀ nainte, deoarece ne
sim\im extraordinar de bine c]nd o
petrecere iese bine datorit[ concertelor
noastre.

Gabriela P.

Trupa Matador< Tasi Alisz, Koljzer Istvan, Tasi Imola, Tasi omas, Rak Ferenc, Tasi Zoltan ;i Varkuti Norbert

Anul ce a trecut a adus la Satu
Mare multe manifest[ri artistice
;i culturale. 2009 a fost chiar
foarte bogat din acest punct de
vedere. Ziua ora;ului, Chevrolet
DragRacing, Samfest Rock,
Viking Moto Party, Zilele
Culturale Partium sunt doar
c]teva din marile evenimente care
au oferit s[tm[renilor momente
de suspans ;i `n acela;i timp ;i de
relaxare.

~n ceea ce prive;te anul 2010, ne
a;teapt[ cu o serie de spectacole, ac\iuni
culturale ;i artistice, prezentate de
organizatori pentru Informatia Zilei.

Rock tot timpul anului

Casa de Cultur[ G.M. Zamfirescu
promite un an nou plin de festivaluri ;i
concerte rock ;i nu numai. Primul
weekend din ianuarie a debutat cu un
concert rock, iar urm[torul planificat
este pentru februarie. Cum ne-am
obi;nuit de ani de zile, sigur nu vom
duce lips[ de acest gen de muzic[. Cele
mai mari festivaluri de muzic[
organizate de cei de la G.M. Zamfirescu
vor fi obi;nuitele Samfest ;i Christmas
Fest, care vor avea loc `n lunile iulie,
respectiv decembrie. Pe l]ng[ acestea,
casa de cultur[ va organiza ;i alte

evenimente muzicale ;i nu numai.
Maria Magdalena Matei spune c[ `n
viitor au `n preg[tire c]teva proiecte ;i
cu trupa de teatru Artis.

Zilele Partium

Desigur ;i `n acest an vor fi
organizate Zilele Culturale Partium din
ultimul weekend al lunii august. De la
Stier Peter, organizatorul principal de
anul trecut, am aflat c[ pentru anul
2010 doresc s[ realizeze un program
cel puțin la fel de variat. Vor s[ p[streze
obiceiul de a `ncheia festivalul cu un
concert cu mari arti;ti ai momentului
din Ungaria ;i, ceea ce vor s[ aduc[ `n
plus sunt mai multe programe dedicate
copiiilor.

Viking Moto Party, edi\ia 
a VII-a

Cum nu poate trece an f[r[ var[,
tot a;a nu poate trece vara f[r[ mega-
petrecerea motocicli;tilor. Într-un ora;
multicultural cum suntem, avem de
toate pentru to\i. De la mic la mare, de
la teatru la rock... iat[ a;a sose;te ;i cea
de-a VII-a edi\ie a Viking Moto Party.
:i `n acest an vor participa mii de
spectatori ;i motocicli;ti din toat[ \ara,
invita\i din Ungaria, Germania ;i nu
numai. Spectatorii vor avea parte de
mult[ muzic[, bere ;i gula;.

O alt[ petrecere organizat[ de
bikerii s[tm[reni de la Asocia\ia Eagle
Bikers va avea loc la mijlocul lunii mai,
c]nd pe scena s[tm[rean[ vor c]nta cei
de la Cargo ;i Kalapacs. Bine`n\eles nu
vor lipsi balurile caritative, ac\iunile cu
cei de la centrul de plasament Diana ;i
petrecerile de Mo; Nicolae.

Vine al doilea Drag Racing

Anul 2009 a adus un eveniment
exclusiv la Satu Mare< Chevrolet
DragRacing. 2010 aduce mai mult de
at]t. Vine cel de-al doilea Drag Racing
cu ;i mai mul\i cai putere, ;i mai multe
cascadorii ;i, sper[ organiatorii, un
num[r mult mai mare de spectatori.

Auto Sport Club Satu Mare ;i Auto
Club Rom]n aduce pe plan local una
din cele 5 etape ale Campionatului
Central-European de ̀ ndem]nare auto,
unde vor participa cele mai rapide
ma;ini din 5 \[ri europene.Tot cei de la
Auto Sport Club preg[tesc alte dou[
evenimente interna\ionale, surpriz[
pentru s[tm[reni.

T]rguri ;i expozi\ii

~n prim[var[, `ncep]nd cu luna
aprilie, `nainte de Pa;ti, vor `ncepe
t]rgurile ;i expozi\iile cu obiectele
tradi\ionale din materiale naturale
precum in, paie ;i ceramic[, realizate de

me;teri populari. Acela;i t]rg are loc ;i
`n luna decembrie, `nainte de Cr[ciun.

Concursuri ;i spectacole de
dans

Iubitorii de dans se vor bucura ;i ̀ n
2010 de spectacolele oferite de cluburile
;i ;colile de dans Loga Dance School ;i
Royal Dance. La fiecare `nceput de
sezon, de obicei `n toamn[, cei de la
Loga organzieaz[ o gal[ de deschidere
a anului ;colar, iar în 2010 va avea loc
cea de-a IV-a astfel de gal[.

Teatru ;i filarmonic[

Cele dou[ institu\ii culturale,
Teatrul de Nord Satu Mare ;i
Filarmonica de Stat "Dinu Lipatti", vor
oferi ;i ̀ n acest an zeci de spectacole cu
participarea at]t a s[tm[renilor, c]t ;i
a arti;tilor din alte localit[\i ;i alte \[ri.

Desigur acestea sunt doar c]teva
din marile manifest[ri culturale ce vor
avea loc `n 2010, urm]nd ca pe
parcursul anului agenda cultural[ a
s[tmarului s[ mai fie completat[ cu
multe alte manifest[ri.

Informa\ia Zilei v[ va \ine la curent
cu nout[\ile din toate domeniile, pentru
a v[ putea completa agenda
dumneavoastr[ de timp liber pe tot
parcursul anului.

G. Pu;ca;iu

Anul 2010 se anun\[ bogat `n evenimente culturale ;i artistice

Interviu cu membrii trupei Matador

Maria Magdalena Matei, referent la
Casa de Cultur[ G. M. Zamfirescu

Trupa Matador c]nt[ 100% live ;i declar[ c[ nu ;i-ar putea imagina vreun concert
la care partea instrumental[ s[ mearg[ de pe laptop sau calculator.
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Pre;edintele Camerei de Comer\ a Rom]niei,
Mihai Vlasov< “Diferen\a dintre Moldova

;i Transilvania este imens[“
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Mihai Vlasov, pre;edintele
Camerelor de Comer\ din
Rom]nia, a fost prezent ̀ n aceste
zile la Satu Mare. Vizita sa a fost
una de lucru, el venind la invita\ia
lui Ovidiu Silaghi, pre;edintele
Camerei de Comer\ Satu Mare.
Mihai Vlasov este pre;edinte al
Camerelor de Comer\ ale
Rom]niei din 2007, iar `nainte a
ocupat func\ia de vicepre;edinte. 

De profesie avocat, ;i `nc[ unul
renumit `n Rom]nia, Vlasov este
membru al PNL Ia;i, iar numele s[u a
ap[rut `n Top 300 Capital. Av]nd `n
vedere aceste lucruri, am stat de vorb[
cu el despre mediul de afaceri din
Rom]nia, despre economie, despre
activitatea Camerelor de Comer\, dar
;i despre mediul politic.

- Ca un foarte bun cunosc[tor
al mediului de afaceri,
considera\i c[ Rom]nia este
unitar[ din punct de vedere
economic? Mai concret, exist[
diferen\e `ntre Moldova ;i
Transilvania?

- ~n primul r]nd cred c[ este
exagerat spus c[ sunt un foarte bun
cunosc[tor. Sunt un om din mediul de
afaceri. Dar ca pre;edinte al Camerei
de Comer\ a Rom]niei am at]t
obliga\ia, c]t ;i dorin\a de a p[trunde
`n mediul de afaceri. Cred c[ diferen\a
dintre Moldova ;i Transilvania este
uria;[, cel pu\in `n percep\ia mea.
Transilvania `n general are o alt[
tradi\ie a respectului fa\[ de munc[,
tradi\ie provenit[ din rela\ia cu
Imperiul Habsburgic ;i nu cu Imperiul
Otoman sau cel Rus, cum are Moldova.
Cum nu are, de fapt.

Ardealul are un alt respect fa\[ de
cuv]nt, pentru c[ a;a au fost crescu\i
oamenii de aici. Spun acest lucru `n
calitate de moldovean. Pe de alt[ parte,
Ardealul a avut o mare oportunitate
prin apropierea de Vest ;i atunci
investi\iile au putut fi capacitate `n
aceast[ zon[. Avantajul Moldovei este
`ns[ c[ ceea ce `n Transilvania se face
prin meserii `n Moldova se face prin
art[. Moldovenii de\in mai mult[
poezie.

- Vre\i s[ spune\i c[
moldovenii sunt mai len\i dec]t
ardelenii? :ti\i c[ ardelenii sunt
renumi\i pentru lentoarea lor.

- Da, spun c[ moldovenii sunt mai
len\i. :tiu ce se spune despre
moldoveni ;i despre ardeleni, ;tiu ce se
spune ;i despre moldovence ;i
ardelence. Eu m[ refer la lentoarea `n
mi;carea investi\ional[, economic[, nu
la lentoarea vorbelor. Din acest punct
de vedere eu a; `mp[r\i oricum
oamenii nu `n moldoveni ;i ardeleni,
ci ̀ n oameni de la munte ;i oameni de
la c]mpie.

Cei de la c]mpie se mi;c[ `ntr-un
fel, iar cei de la munte au o vitez[ de
via\[ mai mare. :i c]nd zic vitez[ de
via\[ m[ g]ndesc la ceea ce a spus unul
dintre pre;edin\ii Americii, nu `mi
vine `n minte acum numele s[u, nu
pentru c[ ;tiu prea multe lucruri, ci

pentru c[ nu le ;tiu pe toate foarte bine<
"Nu conteaz[ anii din via\a ta, ci via\a
din anii t[i".

- S-au f[cut mai multe
investi\ii `n jude\ele din
Moldova dec]t `n cele din
Transilvania?

- Nu, ̀ n Transilvania s-au f[cut mult
mai multe investi\ii. Sigur `ns[, aici
exist[ ;i un revers al medaliei. Din cifra
oficial[ a celor 730.000 de ;omeri pe
care `i are Rom]nia ast[zi, cei mai
mul\i ;omeri sunt `n Transilvania, nu
`n Moldova, din dou[ motive simple<
oamenii f[r[ loc de munc[ din
Moldova care au plecat `n str[in[tate
sunt mai mul\i dec]t cei din
Transilvania. Apoi `n Transilvania
criza a lovit mai puternic pentru c[
via\a economic[, investi\iile erau mai
puternice.

- Re`nfiin\area Camerelor de
Comer\ dup[ 1989 v-a trezit
interesul fa\[ de activitatea
dus[ de acestea?

- Lucrurile stau ̀ n felul urm[tor. Eu
sunt avocat de profesie, ;i nu unul
dintre cei mai pro;ti avoca\i, deci nu
am avut motive s[ ̀ mi p[r[sesc meseria
;i nici nu am f[cut-o niciodat[. Dar,
pentru c[ la `nceputul lui 1990 a fost
dat decretul 54 ;i hot[r]rea 201 prin
care primul-ministru de atunci, Petre
Roman, a ̀ nfiin\at ̀ ntreprinderile mici,
mi-am `nfiin\at ;i eu o cas[ de mod[
mic[, se nume;te Casa Vanda. Avea 16
angaja\i. Dup[ pu\in timp a ap[rut
decretul 139 care a re`nfiin\at
Camerele de Comer\. Atunci am f[cut
o federa\ie a patronilor, `n care eram
vreo 12 din Ia;i. Am fost ales ca
pre;edinte, iar din aceast[ func\ie am
ajuns pre;edinte al Camerei de Comer\
Ia;i. De acolo, `n 2002 am ajuns
vicepre;edinte la nivel na\ional ca
reprezentant unic al Camerelor de
Comer\ din Rom]nia ;i `n 2007 am
ajuns pre;edinte. Am ajuns aici cu
migal[ mult[, cu munc[ mult[, cu
consum de energie ;i de timp ;i
`mpreun[ cu un grup din care, nu
`nt]mpl[tor, face parte ;i Ovidiu
Silaghi, pre;edintele Camerei de
Comer\ Satu Mare.

Acest grup are ca scop reforma ;i
schimbarea ;i ne-am f[cut o strategie,
pe care am ̀ ncercat s[ o implement[m.
Am realizat o unitate a sistemului
cameral, am `ncercat s[ facem o mai
mare deschidere spre mediul de
afaceri. Un insucces fundamental este
faptul c[ nu am reu;it s[ trecem ̀ napoi
Registrul Comer\ului la Camerele de
Comer\.

- Pentru cine ar fi benefic[
trecerea Registrului Comer\ului
la Camerele de Comer\?

- Pentru comunitatea de afaceri. Ar
fi fost benefic[, pentru c[, de;i legea a
trecut `n Parlament cu 242 de voturi,
ca lege organic[, ceea ce `nseamn[ un
scor extraordinar de bun, au existat
prea multe interese meschine, politice,
de neimaginat pentru un om de bun-
sim\. Au f[cut `n a;a fel `nc]t Curtea
Constitu\ional[, aceast[ institu\ie

stupid[ ;i inutil[, s[ declare c[ nu este
constitu\ional[, f[r[ niciun fel de
motiv real. Curtea Constitu\ional[,
alc[tuit[ din brontozauri ai puterii
comuniste ;i securiste, cu c]teva
excep\i, bine`n\eles, este un organism
malefic ;i inutil pentru o societate
democratic[. Este inutil[ pentru c[ d[
decizii care sunt respectate doar la
suprafa\[, pentru c[ `n fond nu le
respect[ nimeni, ;i pentru c[ este
alc[tuit[, `n mare majoritate, de
oameni f[r[ coloan[ vertebral[, care au
obliga\ii fa\[ de puterea politic[ sau
care doresc avantaje de la puterea
politic[ ;i nu dau solu\iile dup[
con;tiin\a lor ;i dup[ Constitu\ie, ci
dup[ cum le dicteaz[ interesul. Spun
c[ este malefic[ pentru c[ dac[ cinci
dintre cei nou[ judec[tori au un punct
de vedere ;i ceilal\i patru un altul,
punctul celor cinci se admite ;i
desfiin\eaz[ puterea legiuitoare a \[rii,
`n orice fel de situa\ie. Deci cinci
oameni conduc din punct de vedere
legislativ Rom]nia, f[r[ cale de atac. Ar

trebui ca deciziile Cur\ii
Constitu\ionale s[ poat[ fi atacate
undeva, la ~nalta Curte de Casa\ie ;i
Justi\ie sau la Curtea European[ a
Drepturilor Omului.

- De c]t timp sunte\i interesat
;i activa\i `n politic[?

- Din 1990, din data de 7 ianuarie,
f[r[ ca p]n[ atunci s[ fi fost membru
al Partidului Comunist. Atunci am
intrat `n PNL ;i de atunci sunt un
membru al acestui partid. Sunt un
liberal convins. Nu sunt penelist, sunt
liberal. Nu am de\inut niciodat[ func\ii
de conducere `n partid, nici m[car la
nivelul organiza\iei de la Ia;i. Am fost
deputat `n Parlamentul Rom]niei,
printr-un joc al ̀ nt]mpl[rilor. Am fost
trecut pe list[, pe un loc neeligibil, dar
datorit[ unor mi;c[ri ;i `nlocuiri am
fost aproape ;ase luni deputat. Nu a
fost o experien\[ rea. ~n Parlament sunt
oameni de `nalt[ \inut[, indiferent de

culoarea politic[, dar sunt ;i mizerii ;i
avortoni intelectuali, tot indiferent de
culoarea politic[.

- Crede\i c[ locul PNL ̀ n 2010
este `n opozi\ie sau la
guvernare?

- ~n opozi\ie, categoric. Dac[ am
privi din punctul de vedere al
interesului imediat, locul PNL ar fi fost
la guvernare. Eu nu prezint aici pozi\ia
lui Crin Antonescu ;i a nim[nui
altcuiva, ci spun ce g]ndesc eu. Dac[
ar fi fost la guvernare, ;i spun acest
lucru ca un om cu leg[tur[ foarte
apropiat[ de fostul ministru de interne,
Cristian David, care este ginerele meu
;i care este adeptul teoriei c[ PNL ar fi
trebuit s[ intre la guvernare, pentru c[
acest lucru produce consecin\e `n
organiza\ii. El prive;te probabil
lucrurile cu un ochi care se `ndreapt[
mai mult spre pragmatismul
organiza\ional al PNL, pe care oricum
PDL va `ncerca s[ `l distrug[ ;i o va
face. Din punctul meu de vedere `ns[,
nu ar trebui s[ fim la guvernare pentru
c[ noi suntem dreapta. PDL nu are
nicio leg[tur[ cu dreapta. Nu m[ refer
aici la ideologie, ci la oamenii din
partid, pe care `i cunosc. Sunt c]\iva
liberali, dar restul sunt de st]nga, prin
felul ̀ n care g]ndesc, ̀ n care abordeaz[
problemele ;i caut[ solu\ii. A;a c[ noi
trebuie s[ fim `ntr-o opozi\ie
constructiv[, din respect fa\[ de
electoratul nostru, care nu a votat
Geoan[ pentru pre;edinte, de;i l-au
sus\inut pe Crin ;i ar fi trebuit s[ o fac[
p]n[ la cap[t. Nu spun c[ acesta ar fi
un lucru bun sau r[u. Au votat B[sescu
pentru c[ au v[zut ̀ n el reprezentantul
dreptei. Nu ;tiu dac[ pre;edintele
B[sescu este reprezentantul dreptei,
dar s-a creat aceast[ iluzie de
anticomunism de partea lui B[sescu ;i
de comunism de partea lui Geoan[.
Din punctul meu de vedere, ca s[ fiu
sincer, dac[ `n 2004 un comunist a
luptat cu alt comunist pentru preluarea
conducerii \[rii, `n 2009 securitatea s-
a luptat cu comunismul ;i a `nvins
securitatea.

- Ave\i rezerve fa\[ de o
anumit[ direc\ie imprimat[
partidului de echipa
Antonescu-Orban?

- Repet, eu nu fac parte din niciun
organism de conducere ̀ n cadrul PNL.
Nu am nicio putere de a lua decizii, am
`ns[ libertatea de a spune ce g]ndesc.
Sunt `n rela\ii de mare respect ;i de
mare prietenie at]t cu Crin Antonescu,
cu Ludovic Orban, c]t ;i cu Bogdan
Olteanu, C[lin Popescu T[riceanu sau
Radu Stroe. Cred c[ direc\ia c[tre care
se `ndreapt[ actuala conducere ;i deci
Crin Antonescu este bun[.
Instrumentele prin care ei `;i impun
aceast[ orientare nu ;tiu dac[ sunt cele
mai bune ;i cele mai democratice. Nici
`n PNL nu sunt to\i de dreapta. Avem
;i oameni veni\i din `nt]mplare, din
interese, din conjuncturi politice. :i ei
trebuie obliga\i s[ simt[ ;i s[ g]ndeasc[
liberal, iar dac[ nu pot trebuie
determina\i s[ respecte doctrina
liberal[, pe care o impune conducerea
partidului.

Laura Micovschi 

Mihai Vlasov declar[< “Cred c[ diferen\a dintre Moldova ;i Transilvania este uria;[, cel pu\in `n
percep\ia mea. Transilvania ̀ n general are o alt[ tradi\ie a respectului fa\[ de munc[, tradi\ie provenit[
din rela\ia cu Imperiul Habsburgic ;i nu cu Imperiul Otoman sau cel Rus, cum are Moldova. Cum nu
are, de fapt.”
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Maghiarii din Napkor, `nfr[\it cu Ardudul,
re`nvie tradi\ii de acum 1.000 de ani 

La sf]r;itul s[pt[m]nii trecute
la Napkor, în Ungaria, a avut loc
cea de a IX-a edi\ie a concursului
de t[iat ;i tran;at porci `n sistem
tradi\ional, cu participare
interna\ional[. 

Cele 29 de echipaje `nscrise `n
competi\ie au dat de lucru suficient
juriului `n ceea ce prive;te `n special
realizarea preparatelor, ca urmare a
dexterit[\ii ;i cunoa;terii din partea
concuren\ilor. Echipajul din Viile Satu
Mare a ob\inut acolo diploma de aur
pentru caltabo;ul preparat. O evolu\ie
apreciat[ a avut ;i echipajul din Ardud,
ora; `nfr[\it cu Napkor, `n special pe
seama tradi\ionalei p[linci servite la
t[ierea porcului ;i a vinului fiert. 

Costume din epoca arpadian[
;i din Evul Mediu au `ntregit
atmosfera concursului

Pentru a sublinia ;i mai bine tradi\ia
;i continuitatea maghiarilor pe aceste
meleaguri ale Panoniei, organizatorii au
adus ̀ n fa\a spectatorilor ;i c]teva aspecte
inedite, pe care omul de r]nd le poate
`nt]lni mai rar. Copiii `n special, dar ;i
tinerii, au avut posibilitatea s[ vad[ mai
mul\i b[rba\i `mbr[ca\i `n \inute
specifice ungure;ti. Spre exemplu s-a
putut vedea \inut[ b[rb[teasc[ din
perioada desc[lec[rii, cea arpadian[, din
secolul IX. Din \inut[ n-au lipsit
ve;minte din blan[ de oaie, tradi\ionala
pan[ fiind pus[ la c[ciul[, iar ca arm[ era
folosit arcul cu s[ge\i. Era ̀ nc[ o dovad[
a faptului c[ la vremea desc[lec[rii
ungurilor `n C]mpia Panonic[ arcul cu
s[ge\i era folosit pentru ap[rare, dar ;i
pentru procurarea cu mai mare u;urin\[
a c[rnii de v]nat. Este cunoscut faptul c[
hrana lor de baz[ o reprezenta carnea, ̀ n
special de cal, dar ;i cea de vit[,
completat[ cu v]nat. 

O alt[ costuma\ie care s-a f[cut
remarcat[ ̀ n cadrul manifest[rii culinare
de la Napkor este cea purtat[ odinioar[
de c[tre nobilimea maghiar[ din
perioada Evului Mediu. Aceast[
costuma\ie a fost purtat[ de c[tre doi
membri ai juriului, care au trecut pe la
fiecare echip[ din concurs pentru a
degusta calitatea b[uturilor oferite la
t[iatul porcului. Era vorba despre p[linca
pe care o consumau b[rba\ii care \ineau
porcul pentru a fi `njunghiat, dar ;i
despre vinul fiert care se bea `n timpul
tran;[rii porcului ;i la masa de pr]nz.
Toate aceste costuma\ii vin s[ confirme
continuitatea maghiarilor `n zon[. 

Porcii trebuie t[ia\i c]nd este
lun[ plin[

~n cele ce urmeaz[ v[ prezent[m
c]teva aspecte din tradi\ia privind t[ierea
porcului `n Ungaria.

Potrivit experien\ei, numai din
purcelul n[scut ̀ n primele luni ale anului
se va dezvolta un porc frumos, bun
pentru sacrificare `n perioada
Cr[ciunului. Se spune c[ purceii f[ta\i de
Sf. Andrei de regul[ mor, dar cei care
r[m]n `n via\[ se dezvolt[ bine. Porcul
pentru sl[nin[ trebuie s[ intre la ̀ ngr[;at
`n timp util. Asta pentru ca odat[ cu
r[cirea vremii `n luna noiembrie
animalul s[ fie bun de sacrificat. Se spune
c[ `n gospod[riile `n care sunt crescu\i
doi porci pentru t[iat primul sacrificat
este cel mai mic, care se constituie `ntr-
un avans, ̀ nainte de Cr[ciun. Urm[torul
sau urm[torii se taie `n ianuarie sau
februarie. ~n majoritatea familiilor
st[p]nul `;i taie porcul. ~n localitatea
Szentpeter, tot al cincilea b[rbat este
m[celar de ocazie. Prinderea porcului

pentru sacrificate o fac vecinii ;i finii.
M[celarii de ocazie nu au niciun nume
`n Ungaria. Ei de regul[ nu sunt pl[ti\i
pentru sacrificarea porcilor, eventual
primesc mul\umiri ;i m]ncarea pe care
o consum[ la pomana porcului. Adesea
vin s[ ajute vecini ;i rudenii la munca de
peste zi. Cele necesare t[ierii porcului
sunt preg[tite ̀ n ziua anterioar[. Se spal[
vasele care se vor folosi, se asigur[
condimentele care vor intra `n
compozi\ia preparatelor - c]rna\i ;i
caltabo;i - ;i se las[ un loc mai larg `n
cas[, acolo unde se va lucra cu porcul.

Potrivit unor supersti\ii, t[ierea

porcului este recomandat[ pe sf]r;itul
ciclului de lun[ plin[. Se spune c[ se
umple de viermi carnea porcilor t[ia\i pe
lun[ nou[ (primul p[trar). Nu se t[iau
;i nu se taie porci, tot pentru unele
supersti\ii, `n zilele de mar\i ;i vineri.
Dac[ taie porc ̀ n aceste zile gazda nu are
noroc la consumarea c[rnii ;i a
preparatelor.

T[iatul ;i p]rjolitul

~n diminea\a zilei stabilite pentru
t[ierea porcului, pe lumin[, st[p]nul

casei ;i ajutoarele trec la sacrificarea
animalului. De preferin\[ prind ;i leag[
porcul `n cote\e pentru nu-i permite
gui\[torului s[ fug[. Exist[ ̀ n unele zone
;i ustensile folosite pentru prinderea
porcului, mai ales `n cazul masculilor
care au fost castra\i. P[str]nd tradi\ia,
mai sunt folosite cu\ite pentru s]ngerat,
confec\ionate din baionetele de
odinioar[. Unii m[celari prefer[ s[
`mpung[ porcul direct ̀ n inim[. St[p]na
casei ia s]ngele ̀ ntr-un vas din lut. Acolo
unde vasul nu ajunge pentru tot s]ngele,
`n t[ietur[ se introduce un ;tiulete de
porumb pentru a nu se pierde nimic

p]n[ la sosirea cu noul vas. Dac[ porcul
s-a speriat ;i este agitat, se spune c[
s]ngele nu curge. O situa\ie
asem[n[toare se `nt]lne;te ;i `n cazul `n
care st[p]nul este milos. ~n pozi\ia
pentru p]rjolit, porcul a;ezat pe paie
trebuie s[ fie ̀ ndreptat cu capul spre cas[.
~n caz contrar se pot abate nenorociri
asupra gospod[riei. 

~nainte de a aprinde focul, se spune
c[ este bine ca st[p]nul, cu un ;omoiog
de paie `n m]n[, s[ fac[ trei cercuri `n
jurul porcului, merg]nd la pas. Dac[ este
urmat acest ritual, se spune c[ nu vin
animale s[lbatice ̀ n gospod[rie. ~n unele
localit[\i porcul se pune pe burt[ ;i se
p]rjole;te pe spate, iar apoi se `ntoarce
pe burt[. Se caut[ apoi p]rjolirea p[rului
la `ncheieturi folosind ;omoioage de
paie. Se scot apoi unghiile ;i se taie \]\ele,
pe care st[p]nul le arunc[ `n cote\. Cel
care le arunc[ spune c[ at]\ia purcei s[
fie `n cote\ `n anul urm[tor. De preferat
purceii s[ fie jum[tate femele ;i jum[tate
masculi.

Odat[ terminat p]rjolitul, `n unele
zone se pun iar paie pe porcul cald ;i se
acoper[ bine pentru c]teva minute. ~n
unele localit[\i se pune ;i ap[ pe paiele
a;ezate pe porc. Aceste activit[\i se fac
pentru a u;ura cur[\atul pielii. Pielea se
rade cu un cu\it care nu trebuie s[ taie,
poate fi bont chiar. Dup[ ce porcul este
cur[\at ;i sp[lat, se duce `n cas[ pe a;a-
numitul scaun de despicat, care are
lungimea de 2 metri, l[\imea de 80 de
centimetri ;i `n[l\imea de 50 de
centimetri.

Despicatul

Porcul este a;ezat pe spate. Se scot
picioarele din fa\[. Urmeaz[ scoaterea
picioarelor din spate. Scoaterea
picioarelor este urmat[ de `ntoarcerea
porcului pe burt[. Se face o t[ietur[
folosind cu\itul ;i se desprinde sl[nina de
partea c[rnoas[. Apoi se fasoneaz[.
Urmeaz[ despicatul `n sine. Se taie
cotletul f[r[ os ;i se desprinde spinarea
de coaste. Urmeaz[ scoaterea rinichilor,
protejarea `mpotriva v[rs[rii
con\inutului stomacal, scoaterea
pl[m]nilor, a inimii, limbii, ficatului.
Untura se pune ̀ n vase de lut, iar sl[nina
se pune ̀ n ciup[ (copaie). Vezica urinar[
se gole;te ;i se umfl[ pentru a se usca. ~n
stare uscat[ se poate folosi pentru legarea
borcanelor de compot. Se scot apoi
intestinele. Mai r[m]ne de sec\ionat
sl[nina de pe burt[. Potrivit tradi\iei,
creierii sunt prima m]ncare a
m[celarului. Odat[ ce m[celarul de
ocazie alege c[rnurile, gazda preg[te;te
masa de pr]nz. De regul[ se ofer[ carne
pr[jit[ sau ficat fiert, asociate cu varz[ ;i
cozonac. Nu lipse;te vinul.

Masa de pr]nz este urmat[ de s[ratul
c[rnurilor, care se pun de regul[ ̀ ntr-un
vas cu destina\ie special[. Pe fundul
vasului se pune sare, dup[ care se pun
picioarele din fa\[, din spate, slanina ;.a.,
nu ̀ nainte de a fi bine frecate cu sare. La
un porc se estimeaz[ folosirea a 5
kilograme de sare. Carnea se \ine 2-3
s[pt[m]ni `n sare, perioad[ `n care se
`ntoarce m[car o dat[. Dup[ ce se zv]nt[
circa 1-2 zile se poate pune la fum.
Afumatul se f[cea odinioar[ ̀ n hornurile
deschise care erau ̀ n casele vechi. Acum
se folosesc afum[tori.

Un ritual special cunoa;te realizarea
c]rna\ilor ;i a caltabo;ilor `n func\ie de
zon[ ;i de preferin\e. Re\etele difer[ prin
ceea ce prive;te cantitatea de condimente
;i tipurile acestora, aspect asupra c[ruia
nu insist[m. Materia prim[ de baz[ este
identic[.

Ioan Ani\a;

Pentru a sublinia mai bine tradi\ia ;i continuitatea maghiarilor pe meleagurile Panoniei,
organizatorii concursului de la Napkor, localitate din Ungaria `nfr[\it[ cu Ardudul, au adus `n
fa\a spectatorilor ;i c]teva aspecte inedite, pe care omul de r]nd le poate `nt]lni mai rar.
Participan\ii au avut posibilitatea s[ vad[ mai mul\i b[rba\i ̀ mbr[ca\i ̀ n \inute specifice ungure;ti.
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Poetul na\ional Eminescu, omagiat 
`n toate ;colile ;i gr[dini\ele

Vineri,  15 ianuarie 2010, am
s[rb[torit 160 de ani de la na;terea
Poetului Na\ional - Mihai Eminescu.
Momentul a fost marcat prin
spectacole, serb[ri, evenimente ̀ n toate
institu\iile de `nv[\[m]nt din jude\.
Chiar ;i cei mici, copila;ii de gr[dini\[,
al[turi de educatoarele lor, au `nv[\at
despre via\a ;i opera marelui poet ;i au
ascultat cumin\i versuri eminesciene.

:coala “Dariu Pop”

~nc[ de joi, 14 ianuarie, serb[rile s-
au \inut lan\. La :coala cu clasele I-VIII
"Dariu Pop" din Satu Mare, aniversarea
a 160 de ani de la na;terea marelui
nostru poet a fost s[rb[torit[ `ntr-un
mod aparte, `ntr-un cadru mai intim.
Ca `n fiecare an, `n sala multimedia a
institu\iei de `nv[\[m]nt, `n memoria
poetului a fost organizat[ faza final[ a
unui concurs de recit[ri din lirica
eminescian[. Sub genericul "S[-l iubim
pe Eminescu s[rut]ndu-i versul",
`ndemn la lectur[ sugerat de stihurile
marelui Nichita St[nescu, cei mai buni
recitatori ai ;colii au avut ocazia de a
"r[sfoi" pe scen[, `n fa\a colegilor lor,
file din cartea marelui poet. Concursul
de la :coala "Dariu Pop" a fost organizat
de Revista "Miradoniz" ;i de catedra de
limba rom]n[ a unit[\ii  ;colare,
respectiv de profesorii Florica M[d[ras
;i Ioan Nistor. Locul I a revenit elevei
Brigitta Tamu\an din clasa a VIII-a, pe
locul al II-lea s-a clasat Denisa Bumba,
elev[ a clasei a VII-a A, iar pe locul III
s-a situat Rudolf Cselenyi din clasa a
VI-a B. Elevii Marius Malanca; din
clasa a VI-a A, Csila Cselenyi dintr-a V-
a B, Rare; Ninta; din clasa a V-a A ;i
Anita Asztalo; din clasa a VII-a B au
primit men\iuni. 

Grupul :colar Unio 

Tot `n cursul zilei de joi, au marcat

na;terea lui Mihai Eminescu ;i elevii
Grupului :colar "Unio" Satu Mare
printr-un program intitulat sugestiv
"Dac[ n-ar fi Eminescu...". Preg[ti\i de
profesoara de limba ;i  l iteratura
rom]n[ Livia M[rcan, elevii au recitat
;i au c]ntat pe versurile poetului. 

Gr[dini\a nr. 1

Vineri,  15 ianuarie,  versurile
marelui nostru poet, via\a ;i opera sa au
fost expuse pe `n\elesul copiilor
pre;colari de la Gr[dini\a cu Program
Prelungit nr. 1 din Satu Mare ̀ n cadrul
Proiectului na\ional "S[ citim pentru
mileniul III". ~n acest sens, copiii grupei
preg[titoare, al[turi de educatoarele
Lucia S[l[jan ;i  Laura Achim,
`mpreun[ cu colegii lor mai mari, elevii
clasei a II-a de la :coala "B[lcescu-
Petofi", `ndruma\i de învățătoarea
Viorica Fechete,  au s[rb[torit  la
gr[dini\[ `mplinirea a 160 de ani de la
na;terea poetului. 

Gr[dini\a 5 ;i :coala “Mircea
Eliade”

La Gr[dini\a cu Program Prelungit
nr. 5 din Satu Mare, `mplinirea a 160
de ani de la na;terea poetului a fost
marcat[ printr-o activitate a
pre;colarilor grupei mari A `n
parteneriat cu elevii claselor I C ;i a II-
a D de la :coala cu clasele I-VIII
"Mircea Eliade". ~n grupa pre;colarilor
`ndruma\i de educatoarele Laura Pop
;i Lucica Antonescu, micu\ii, al[turi de
colegii lor mai mari, care au venit
`nso\i\i de `nv[\[toarele Rodica Roati;
de la clasa boboceilor ;i Voichi\a
Andreica de la clasa a II-a D, s-a lucrat
ieri pe centre de crea\ie, pictur[,
abilit[\i  manuale ;i  l iteratur[.
Activit[\ile  au fost parte a programului
intitulat sugestiv "Eminescu - ecou `n
suflet de copil".

Gr[dini\a “Floare de lotus”
din Odoreu

La Gr[dini\a cu Program Prelungit
"Floare de lotus" din localitatea Odoreu,
copila;ii  grupei mari ;i  cei  care
frecventeaz[ grupele preg[titoare,
`ndruma\i de educatoarele M[d[lina
Nicoar[,  Monica Lipovan ;i
Alexandrina Neagoe, au recitat poezii
ale marelui nostru poet ;i au c]ntat
versuri eminesciene. Pre;colarii din
Odoreu au realizat ;i c]teva desene `n
care au prezentat scene din poezii ale
poetului Mihai Eminescu.

Colegiul Na\ional “Ioan
Slavici”

Devenit deja o tradi\ie `n cadrul
Colegiului Na\ional "Ioan Slavici", ;i ̀ n
acest an a avut loc un spectacol omagial
dedicat na;terii  poetului nostru
na\ional Mihai Eminescu. Elevii
colegiului au fost ;i `n acest an la
`n[l\ime, transmi\]nd numerosului
public format din l iceeni,  cadre
didactice,  p[rin\i  ;i  al\i  invita\i
profunzimea sentimentelor ;i a st[rilor
de suflet specifice inconfundabilei
crea\ii eminescine. Intitulat[ "Omagiu
poetului nepereche", manifestarea
cultural[ a avut loc joi, ̀ ncep]nd cu ora
13. Spectacolul a fost organizat de c[tre
elevii claselor a XI-a D ;i a XI-a F, sub
`ndrumarea profesorilor de limba
română și muzică Angela Negreanu ;i
Ioan Petrovici. 

“Casa Prieteniei”

Tot joi, voluntarii SNAC elevi ai
clasei a VI-a de la :coala cu clasele I-
VIII "Mircea Eliade",  `nso\i\i  de
profesorul psiholog Adrian C[lin, au
f[cut o surpriz[ deosebit[ copiilor de la
Centrul Social de Zi "Casa Prieteniei".

Cu ocazia `mplinirii a 160 de ani de la
na;terea poetului Mihai Eminescu,
micu\ii voluntari s-au g]ndit s[ `i
cuprind[ `n activit[\ile lor dedicate
acestui eveniment ;i pe copiii de la
"Casa Prieteniei", pentru care cele
c]teva ore petrecute `n compania
voluntarilor au adus z]mbete de
nepre\uit pe chipuri. 

Grupul :colar Economic

Un scurt moment omagial "Mihai
Eminescu" a avut loc vineri ;i la Grupul
:colar Economic "Gheorghe Drago;".
Chiar dac[ `n fiecare an `n 15 ianuarie
se organizeaz[ astfel de momente la
aceast[ ;coal[, spectacolul din acest an
a avut un caracter "interna\ional", fiind
recitate traduceri  ale poezii lor
eminesciene `n limbile francez[ ;i
englez[.  Programul a fost unul
complex,  cuprinz]nd recit[ri ,
prezent[ri Power Point, o scenet[ din
colaje ale unor poezii realizate de
Nicolae Milea, iar `n `ncheiere au fost
interpretate c]teva roman\e ale
poetului.

:coala Nr. 3 din Carei

Manifest[ri omagiale dedicate lui
Mihai Eminescu s-au desf[;urat ;i la
Carei,  la fel  ca `n majoritatea
institu\iilor de `nv[\[m]nt din jude\.
La :coala cu clasele I-VIII Nr. 3 din
Carei activit[\ile dedicate `mplinirii a
160 de ani de la na;terea poetului
nepereche s-au `ntins pe tot parcursul
s[pt[m]nii, ̀ n perioada 11-15 ianuarie.
Activit[\ile au f[cut parte dintr-un
proiect educa\ional, intitulat "S[ nu-l
uit[m pe Eminescu", ini\iat de c[tre
`nv[\[toarele Adela Moisa ;i Dumitri\a
R[dac, `n colaborare cu `nv[\[toarele
Emilia Micovschi ;i Ligia Le;an-Iliszi ;i
bibliotecara ;colii, Dorina Tudor. Au
fost implica\i elevii claselor a III-a Step

by Step ;i a II-a Step by Step. 

Colegiul “Iuliu Maniu”

Frumoasa sal[ festiv[ a Colegiului
Tehnic "Iuliu Maniu" din Carei s-a
umplut ;i ea vineri de spiritul `nalt al
crea\iilor eminesciene. Coordona\i de
dasc[lii din cadrul catedrei de limba ;i
literatura rom]n[, elevii mai multor
clase au prezentat, `n fa\a colegilor, a
cadrelor didactice ;i a conducerii ;colii
un program cultural-artistic care i-a
f[cut pe cei prezen\i s[ `;i aminteasc[
de frumuse\ea ;i inegalabilitatea operei
eminesciene.  Activit[\i le s-au
desf[;urat pe sec\iuni. Elevii clasei a
IX-a A au realizat o prezentare Power
Point despre via\a ;i opera lui Mihai
Eminescu, elevii claselor a IX-a C, a X-
a E ;i a XII-a C l-au evocat pe poet prin
versuri ;i prin c]ntec, cei din clasele a
XII-a A ;i a XI-a A au alc[tuit un colaj
cu strofe din poezii eminesciene, cei
din clasa a XII-a A au pus `n scen[ un
fragment din poemul "Luceaf[rul", iar
liceeni din clasa a X-a A au prezentat
un joc de rol. 

Liceul “Unirea”

Elevii clasei a IX-a de la Liceul
"Unirea" Satu Mare au omagiat
personalitatea lui Mihai Eminescu prin
diverse activit[\i de gând ;i suflet<
recital  de versuri eminesciene,
simpozion "Eminescu – poet na\ional"
;i expozi\ie de carte"Eminescu ;i ...
despre Eminescu" la biblioteca
Grupului :colar "Constantin Br]ncu;i",
în incinta c[ruia `;i  desf[;oar[
activitatea Liceul "Unirea", realizarea
unui material  expozitiv mural
"Eminescu ;i opera sa", evocarea
personalit[\ii eminesciene la bustul
poetului din fa\a colegiului s[tm[rean
care îi poart[ numele. 

Ioana V., Laura M.

Vineri, 15 ianuarie 2010, s-au `mplinit 160 de ani de la na;terea Poetului Na\ional - Mihai Eminescu.
Momentul a fost marcat prin spectacole, serb[ri, evenimente ̀ n toate institu\iile de ̀ nv[\[m]nt din jude\. 
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Rom]nia, printre \[rile cu cei mai mul\i
comercian\i online de halucinogene

Centrul de Prevenire, Evaluare ;i Consiliere Antidrog trage un semnal de alarm[
Pe fondul incidentelor

crescute de consum de plante
etnobotanice, “spice”-uri, cu
riscuri asupra st[rii de s[n[tate
(`n special intoxica\ii), speciali;tii
din cadrul Centrului de
Prevenire, Evaluare ;i Consiliere
Antidrog (CPECA) din Satu Mare
consider[ c[ este deosebit de util[
;i necesar[ informarea corect[ a
tinerilor ;i popula\iei despre
situa\ia drogurilor de tip “spice”.

P]n[ `n prezent Rom]nia nu a
actualizat legisla\ia, ̀ n sensul interzicerii
substantelor psihoactive con\inute de
produsele etnobotanice, ele fiind
considerate ̀ n continuare ca fiind legale. 

Pentru o informare corect[ ;i c]t mai
detaliat[ coordonatoarea CPECA Satu
Mare, Camelia Tarba, ne-a remis
Raportul anual 2009 - "Situa\ia
drogurilor ̀ n Europa" - al Observatorului
European pentru Droguri ;i
Toxicomanie, unde \ara noastr[ este
men\ionat[ ca una dintre \[rile europene
unde situa\ia nu ofer[ prea multe motive
de optimism.

Produsele de tip “spice” 
;i canabinoidele sintetice
`nrudite

Produsele comercializate pe internet
;i `n unele magazine specializate sub
denumirea de "spice" sunt disponibile
cel pu\in din 2006. De;i publicitatea
pentru produsele de tip "spice" se poate
face cu referire la mirosul pl[cut
r[sp]ndit prin aprindere, atunci c]nd
aceste produse sunt fumate efectele sunt
descrise de c[tre unii consumatori ca
fiind similare cu cele ale canabisului. ~n
urma unui raport din Suedia, sistemul de
avertizare timpurie a monitorizat
produsele de tip "spice" `nc[ de la
`nceputul anului 2008.

Informa\iile de pe ambalajul de tip
"spice" indic[ faptul c[ acestea sunt
constituite din 14 ingrediente de origine
vegetal[. De;i cel pu\in dou[ dintre
ingrediente - Pedicularis densiflora ;i
Leonotis leonurus - pot avea efect
psihoactiv, se cunosc foarte pu\ine
lucruri despre farmacologia ;i
toxicologia materialelor din plante care
ar fi cuprinse ̀ n produsele de tip "spice".
Astfel, nu se poate preciza `n mod clar
care sunt riscurile poten\iale asupra
s[n[t[\ii sau efectele posibile psihoactive
ale acestor produse. Ingredien\ii sintetici
nu sunt men\iona\i `n fi;a produsului.

Canabinoidele sintetice au fost
identificate doar `ntr-un num[r limitat
de e;antioane ;i `n cantit[\i diferite. Se
pare c[ aceste substan\e sintetice au fost
ad[ugate pe ascuns, ̀ ntruc]t informa\iile
de pe ambalajul produselor de tip "spice"
indic[ doar ingredientele pe baz[ de
ierburi. ~n ultimii ani, au fost raportate
produsele a cinci plante psihoactive.
Speciile depistate prin sistemul de
avertizare timpurie nu se afl[ sub control
interna\ional, `ns[ pot fi controlate de
statele membre ale UE.

Kava (Piper methysticum) este un
arbust folosit de secole `n Insulele
Pacificului de Sud `n scopuri
ceremoniale. Ceaiul preparat din
r[d[cinile plantei poate fi consumat
pentru efectele sale de combatere a
anxiet[\ii ;i de relaxare. Exist[, `ns[, o
preocupare din ce `n ce mai mare `n
leg[tur[ cu faptul c[ ̀ n cazul consumului
pe termen lung kava poate afecta ficatul.
Nici planta, nici principiile sale active
(kavalactone) nu sunt raportate ca fiind
controlate ̀ n niciun stat membru al UE.

Khat exist[ ̀ n frunzele ;i mugurii de
Catha edulis, un arbust cultivat ̀ n Africa

de Est ;i Peninsula Arabic[. Este folosit
ca stimulator u;or prin mestecarea
materiei vegetale proaspete.
Componentele active, catinona ;i catina,
sunt substan\e chimice `nrudite cu
drogurile sintetice precum amfetamina
;i metcatinona ;i sunt controlate la nivel
interna\ional `n baza Conven\iei
Organiza\iei Na\iunilor Unite din 1971.
Catha edulis este controlat[ `n 12 state
membre ale UE. 

Kratom (Mitragyna speciosa) este
un copac originar din Asia de Sud-Est.
Frunzele pot fi mestecate, fumate sau
fierte `n ceai. ~n doze sc[zute, are efecte
stimulatoare. ~n doze mai mari, kratomul
are efecte similare cu opiaceele ;i a fost
folosit ̀ n medicina tradi\ional[ pentru a
trata durerea ;i renun\area la opiacee.
Principiile active principale ale
kratomului sunt mitraginina, mitrafilina
;i 7-hidroximitraginina, de;i mitraginina
este probabil responsabil[ pentru
activitatea analgezic[ a kratomului ;i
pentru atenuarea simptomelor legate de
renun\area la opiacee. Planta,
mitraginina ;i 7-hidroximitraginina sunt
controlate `n Danemarca, `n timp ce
Lituania controleaz[ planta ;i
mitraginina.

Salvia divinorum este o iarb[ peren[
originar[ din zona de sud a Mexicului,
unde, datorit[ propriet[\ilor sale
halucinogene, este folosit[ `n mod
tradi\ional `n scopuri ceremoniale.
Principiul activ principal, salvinorin-A,
este un agonist puternic al receptorului
kappa pentru opiacee. Modurile
recrea\ionale de consum de Salvia includ
mestecarea frunzelor, fumatul sau
administrarea sublingual[ a extraselor
concentrate care par a produce efecte
intense. Ingerarea frunzelor sau
semin\elor plantei produce efecte pe o
durat[ mai lung[, ̀ ns[ mai pu\in intense.
Salvia divinorum sau principiile sale
active sunt controlate `n ;ase state
membre ;i Croa\ia.

Argyreia nervosa (Hawaiian baby
woodrose) este o plant[ lian[ peren[.
Semin\ele sale con\in principiul activ
amida acidului d-lisergic (LSA, cunoscut,
de asemenea, sub denumirea de d-
lisergamid[), o substan\[ `nrudit[ cu
LSD care poate produce efecte

halucinogene slabe. LSA este controlat[
ca drog `n Irlanda ;i Regatul unit.

Ca r[spuns la preocup[rile poten\iale
privind s[n[tatea, cinci state membre au
`ntreprins diverse ac\iuni `n justi\ie
pentru a interzice sau a controla `n alt
mod produsele de tip "spice" ;i compu;ii
conec;i. Germania a folosit legisla\ia
privind consumul de narcotice ̀ n cazuri
de urgen\[ pentru a controla cinci
canabinoide sintetice care se g[sesc `n
produsele de tip "spice". Fran\a a
clasificat drept narcotice ;ase
canabinoide sintetice care se g[sesc `n
produsele de tip "spice". Austria a folosit
legea privind medicamentele pentru a
interzice ca amestecurile pentru fumat
care con\in ;ase canabinoide sintetice s[
fie importate sau comercializate `n \ar[.
Luxemburg a hot[r]t s[ controleze
diferite canabinoide sintetice ca
substan\e psihotrope. Polonia a
modificat legea privind narcoticele,
introduc]nd sub control JWH-018 ;i
dou[ dintre ingredientele pe baz[ de
ierburi care ar fi incluse `n produsele de
tip "spice".

Internetul< o pia\[ pentru
substan\ele psihoactive

Internetul a ap[rut ca o pia\[ nou[
pentru substan\ele psihoactive, pun]nd
la dispozi\ia v]nz[torilor cu am[nuntul
posibilitatea de a oferi spre v]nzare
alternative la drogurile controlate
adresate publicului larg. Pia\a online are
implica\ii pentru r[sp]ndirea poten\ial[
a noilor substan\e psihoactive, iar
monitorizarea ei este un element din ce
`n ce mai important de identificare a
noilor tendin\e ale drogurilor. ~n special
este necesar s[ ne concentr[m asupra
riscurilor asociate substan\elor oferite
spre v]nzare. Informa\iile privind
produsele noi sunt necesare at]t pentru
consumatori, c]t ;i pentru speciali;ti,
inclusiv toxicologii clinici, speciali;tii
din domeniul toxicologiei ;i persoanele
care lucreaz[ `n domeniul drogurilor.

~n 2009, au fost chestionate un
num[r total de 115 magazine online. Pe
baza codurilor de domenii ale \[rilor ;i
a altor informa\ii disponibile pe siturile
Internet, aceste magazine online par a fi

situate `n 17 \[ri europene. Majoritatea
comercian\ilor cu am[nuntul online au
fost identifica\i ca av]nd sediul ̀ n Regatul
Unit (37%), Germania (15%), \[rile de
Jos (14%) ;i Rom]nia (7%). Produsele
noi oferite spre v]nzare ̀ n 2009 cuprind
o gam[ de produse pentru fumat pe baz[
de ierburi ;i "pilule pentru petreceri" care
con\in noi alternative legale pentru
benzilpiperazin[ (BZP). De asemenea,
s-a manifestat o concentrare mai intens[
asupra produselor pentru prizat ;i
prafurilor pe baz[ de ierburi. Produsele
de tip "spice” au fost oferite spre v]nzare
de c[tre 48% dintre v]nz[torii cu
am[nuntul chestiona\i. De;i magazinele
online care v]nd produse de tip "spice"
aveau sediul ̀ n 14 \[ri europene diferite,
peste dou[ cincimi dintre aceste
magazine erau situate `n Regatul Unit
(42%), un num[r semnificativ de
magazine fiind situate, de asemenea, `n
Irlanda, Letonia ;i Rom]nia.
Preocup[rile pentru produsele de tip
"spice" au determinat un num[r de \[ri
s[ ini\ieze ac\iuni `n justi\ie pentru a
interzice sau chiar a controla aceste
substan\e. P]n[ `n martie 2009,
produsele de tip "spice" au fost retrase din
magazinele online din Germania,
Austria ;i Fran\a.

~n 2009, au ̀ nceput s[ apar[ pe pia\a
online amestecurile pentru fumat, o
alternativ[ la produsele de tip "spice".
V]nz[torii cu am[nuntul chestiona\i au
oferit spre v]nzare cel pu\in 27 de
amestecuri pentru fumat pe baz[ de
ierburi ca alternative la produsele de tip
"spice". Aceste produsele sunt promovate
ca av]nd un con\inut pe baz[ de plante,
de;i unele con\in, de asemenea, ciuperca
halucinogen[ Amanita muscaria. 

Alternativele de tip "spice" oferite
spre v]nzare `n Austria ;i Germania
includ mai multe amestecuri pentru
fumat pe baz[ de ierburi v]ndute sub
form[ de "odorizante de camer[" sau
produse aromatizante prin aprindere.
Apari\ia rapid[ a produselor substitut
pentru produsele de tip "spice" subliniaz[
capacitatea acestei pie\e de a r[spunde
repede la modific[rile statutului juridic
al substan\elor psihoactive, aduc]nd
deseori substan\e noi pe pia\[.

Pagin[ realizat[ de Eva Laczko

Echipa de speciali;ti a Centrului Antidrog Satu Mare 

Din septembrie `ncoace 5 tineri ;i-au
pierdut via\a din cauza unei substan\e noi,
care se poate achizi\iona `n mod absolut
legal la orice "Spice Shop". Dr. Eugen
Hriscu, directorul executiv al Alian\ei
pentru Lupta Împotriva Alcoolismului ;i
Toxicomaniilor (ALIAT), ne-a informat
despre aceast[ substan\[ ;i despre efectele
sale extrem de periculoase. "Dorim s[
atragem aten\ia opiniei publice asupra
apari\iei unei substan\e noi, extrem de
periculoas[, care se comercializeaz[ liber
`n Bucure;ti ;i `n \ar[. Este denumit[
Special Gold ;i este v]ndut[ de magazinele
de tip Spice Shop ca sare de baie. Aceast[
substan\[ con\ine mephedrone (un derivat
al efedrinei) care, administrat fie prin
prizare (nazal), fie pe cale oral[ (`n b[uturi
sau prin \ig[ri), fie prin injectare, are efecte
asem[n[toare consumului de
metamfetamin[, o substan\[ extrem de
periculoas[ prin efecte, av]nd capacitatea
de a induce rapid o dependen\[ psihic[
foarte puternic[. 

Echipa ALIAT, format[ din speciali;ti
`n s[n[tate mintal[ (psihiatri, psihologi,
asisten\i sociali) dore;te s[ `;i exprime
`ngrijorarea fa\[ de aceast[ situa\ie,
deoarece< Special Gold se comercializeaz[
liber, fiind accesibil[ inclusiv minorilor.
Este disponibil[ ̀ n magazinele de tip Spice
Shop ;i de pe internet, f[r[ a se men\iona
gradul extrem de mare de periculozitate.
Amfetaminele ;i derivatele acestora induc
extrem de rapid o dependen\[ psihic[
puternic[, greu de tratat (`n Statele Unite,
metamfetamina - crystal meth – este una
din substan\ele ilicite cele mai
problematice). Informa\iile pe care le avem
(de la ̀ nfiin\are, ALIAT a oferit servicii la
peste 5.000 de beneficiari unici) ne fac s[
credem c[ uzul de Special Gold s-a
r[sp]ndit extrem de rapid printre vechii
consumatori de alte droguri, dar a atras ;i
consumatori noi, `n toat[ \ara. ~n acest
moment, risc[m s[ avem `n mai pu\in de
un an de la c]teva mii la c]teva zeci de mii
de consumatori dependen\i de
amfetamine."

Recent, cercet[torii din cadrul unei
clinici spaniole au stabilit c[ o substan\[
activ[ din marijuana `ncetine;te
dezvoltarea tumorilor canceroase,
descoperire ce ar putea deschide calea
pentru producerea unor medicamente
bazate pe substan\e canabinoide pentru
tratarea cancerului. Cercet[torii spanioli
de la Universitatea Complutense din
Madrid, dup[ cum a ar[tat Reuters, au
demonstrat c[ administrarea substan\ei
tetrahidrocarbinol (THC) ;oarecilor
bolnavi de cancer a avut ca efect
mic;orarea tumorilor canceroase ;i
autodistrugerea celulelor, `ntr-un proces
numit autofagie (autoconsumare a
\esuturilor proprii). "Descoperirile noastre
sus\in c[ doze sigure ;i eficiente din punct
de vedere terapeutic de THC pot fi
administrate bolnavilor de cancer ;i pot
fi benefice", a explicat Guillermo Velasco
de la Universitatea Complutense.
Cercet[torii spanioli au analizat de
asemenea dou[ tumori la doi pacien\i care
sufereau de cancer agresiv cerebral, care
au ar[tat semne de autofagie dup[
administrarea substan\ei active THC. 

Cu toate acestea, studiile asupra
efectelor marijuanei sunt c]t se poate de
controversate<  unii cercet[tori sugereaz[
c[ drogul poate cre;te riscul de atac de
cord sau atac vascular cerebral, sau poate
chiar provoca cancer, `n timp ce alte
cercet[ri au ar[tat beneficii, precum
tratarea Alzehiemer. Multi  medici au
privit THC ca pe o alternativ[ valoroas[
de a combate pierderea de greutate
asociat[ de SIDA sau gre\urile provocate
de chimioterapie.

~n 4 luni, "Special Gold"
a ucis 5 tineri

Marijuana `ncetine;te
dezvoltarea cancerului,

dar cre;te riscul
atacurilor de cord



AMINTIRI DIN COPIL~RIE

Mircea Deac< "Nu ;tiu ce copil a mai 
f[cut at]tea prostii ca mine"
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Dac[ `n mai multe dintre
interviurile noastre anterioare
interlocutorii ne povesteau c[ au
fost copii cumin\i, se pare c[ `n
ultima vreme personajele centrale
ale “Amintirilor din copil[rie”
recunosc c[ nu au fost tocmai u;[
de biseric[. Dup[ ce s[pt[m]na
trecut[ viceprimarul Kereskenyi
Gabor se declara un “b[iat de
cartier”,  iat[ c[ ;i de aceast[ dat[
Mircea Deac, directorul :colii de
Arte Satu Mare, ne-a spus c[ nu
crede c[ a existat vreun copil care
s[ fac[ mai multe n[zb]tii dec]t
el. 

De altfel, Mircea a ;i recunoscut c[
a fost extrem de neast]mp[rat. Partea
bun[ e c[ va avea ce povesti nepo\ilor ;i
c[ a avut ce s[ ne povesteasc[ nou[, spre
deliciul cititorilor.

- Care este `nceputul pove;tii
tale?

- M-am n[scut `n 5 mai 1966. M-am
n[scut la Satu Mare, aici mi-am tr[it
copil[ria ;i tinere\ea ;i aici sunt ;i azi. Am
copil[rit `ntr-un cartier adev[rat ;i
puternic, Solidarit[\ii. Am un frate, mai
mic dec]t mine cu un an ;i opt luni. Cum
suntem apropia\i ca v]rst[, eram mai tot
timpul `mpreun[. La joac[, acas[, la
;coal[. Mai ales acas[, c[ pe vremea lui
Ceau;escu p[rin\ii mergeau la serviciu
;i ne l[sau singuri acas[.

- Ai fost deci un copil care a
crescut “cu cheia `n g]t”?

- Da, acesta este adev[rul, de ce s[ nu
recunoa;tem? Dar era bine. P[rin\ilor
nu le era team[ s[ ne lase singuri acas[,
nici \ie ca ;i copil nu ̀ \i era team[. Puteai
s[ mergi oriunde, c[ nu se ̀ nt]mplau nu
;tiu ce minuni. Via\a era mai sigur[ dec]t
`n ziua de azi. Puteai s[ circuli ;i pe str[zi,
c[ nici nu prea erau ma;ini. 

- Ce amintiri `\i treze;te
cuv]ntul copil[rie?

- Multe amintiri. Am avut o copil[rie
agitat[ ;i extrem de frumoas[. Nu ;tiu ce
copil a f[cut mai multe prostii dec]t
mine< ̀ ncep]nd cu fugit de acas[, stat la
joac[ p]n[ la ore t]rzii, primit b[taie
aproape ̀ n fiecare zi datorit[ n[zb]tiilor
mele, jucat fotbal, b[t[i `ntre g[;tile de
cartier, mers la furat de fructe, legume.
O amintire mai interesant[, care `mi
st]rne;te ;i azi z]mbete, provine de pe
c]nd eram prin clasa I. Eram la Liceul de
Muzic[, deci eram obi;nuit s[ umblu cu
autobuzul, din Solidarit[\ii p]n[ `n
centru.

:i `ntr-o zi mama m-a trimis la
aprozarul de l]ng[ blocul nostru s[
cump[r zece ou[. ~mi iau eu pl[su\a ;i
banii, ajung la aprozar, dar v]nz[toarea,
care m[ cuno;teau, ̀ mi zice< "Mirciulic[,
nu avem ou[.". Eu, grav afectat, `i spun
c[ mama o s[ m[ bat[ dac[ merg acas[
f[r[ ou[. V]nz[toarea m[ trimite la
magazinul din 14 Mai, care era destul de
aproape. Ajung acolo, alt[ v]nz[toare,
aceea;i situa\ie< nici acolo nu aveau ou[.
Am stat pu\in pe g]nduri ;i chiar nu
doream s[ m[ `ntorc la mama f[r[ ou[.
Mi-am zis c[ tot g[sesc eu undeva, a;a
c[ am pornit spre centru. M-am dus pe
Trandafirilor, am luat-o pe Avram Iancu.
M-am oprit la fiecare alimentar[ ;i la
fiecare aprozar, dar nu aveau ou[

nic[ieri. ~ntr-un final ajung `n centru,
unde, normal, nu am g[sit ce ̀ mi trebuia
mie. Disperat, deja eram sigur c[ voi lua
b[taie c]nd ajung acas[, c[ trecuser[ deja
c]teva ore, am cump[rat un kilogram
de piersici. Acas[ p[rin\ii mei erau
agita\i, chemaser[ deja Poli\ia. :i v[ da\i
seama ce b[taie am luat c]nd m-am
prezentat acas[, dup[ c]teva ore, cu
piersicile `n m]n[.

- Descrie-l ̀ n c]teva cuvinte pe
copilul Mircea Deac.

- Din cale-afar[ de neast]mp[rat ;i
plin de via\[.

- Ai crescut ;i a venit vremea s[
mergi la ;coal[...

- ~nainte de a merge la ;coal[ am mers,
bine`n\eles, la gr[dini\[. P[rin\ii
munceau, ne trezeau ;i pe noi de
diminea\[ ;i ne duceau, pe fratele meu
la cre;[ ;i pe mine la c[min. Istoria cu
;coala de muzic[ porne;te `nc[ din
gr[dini\[, pentru c[ ;i acolo `mi pl[cea
s[ c]nt. Pe vremea aceea mergeau
profesorii de la ;colille de muzic[ pe la
gr[dini\[, s[ caute talente. Educatoarea
le-a spus c[ ;i la noi `n grup[ este un
b[ie\el care tot c]nt[. Despre mine era
vorba. M-au testat, m-au ascultat, au
discutat cu p[rin\ii ;i m-au luat pentru
Liceul de Muzic[, din clasa I. Acolo am
f[cut ;coala general[.

Am `nceput cu vioara ;i m-am
preg[tit foarte mult, chiar dac[ nu tare
m[ pasiona acest instrument. Era chiar
un chin pentru mine, c]nd eu trebuia s[
stau ̀ n cas[ s[ studiez, iar afar[ ̀ i auzeam
pe copii cum se joac[. Sigur, c]nd am mai
crescut mi-am dat seama de importan\a
studiului din perioada respectiv[, pentru
c[ doar a;a am putut s[ ajung
muzicantul de azi. De la vioar[ am trecut
`ns[ la chitar[, `n clasa a VIII-a, iar din

clasa a IX-a am `nceput cursurile la
:coala de Arte. Am `nceput s[ fac parte
din forma\ii, umblam pe la concerte,
prin \ar[. 

- Care a fost prima forma\ie
din care ai f[cut parte?

- Am c]ntat pentru prima dat[ ̀ ntr-o
forma\ie la Casa Pionierilor ;i pe urm[
am venit la :coala de Arte, `n forma\ia
Nova Grup. Am avut multe spectacole,
C]ntarea Rom]niei, `n jude\, `n \ar[,
tabere artistice. Colaboram ̀ ntre timp ;i
cu Clubul Tineretului, de unde, tot a;a,
ne trimiteau la o mul\ime de festivaluri
;i concursuri. ~n paralel f[ceam parte ;i
din forma\ia de muzic[ popular[ "Doina
Some;ului" ;i din corul elevilor, cu care
am c];tigat foarte multe premii prin \ar[.
~n str[in[tate nu se prea putea ie;i,
pentru c[ ̀ \i trebuiau o gr[mad[ de acte
;i de aprob[ri.

- Sunt sigur[ c[ via\a de artist
a fost plin[ de aventuri.

- A;a a ;i fost. Una dintre cele mai
frumoase amintiri este legat[ de un
turneu, o tab[r[ de la Or;ova. Am stat
acolo o lun[, al[turi de colegii mei de
forma\ie. A fost o lun[ plin[. Noi, fiind
muzican\i, eram cam cei mai ̀ ndr[gi\i ;i
cei mai curta\i de pe acolo. Miss Tab[r[
era prietena mea, alte miss-uri, fete
frumoase, erau prietenele colegilor mei.
Nu f[ceam noi cine ;tie ce prostii. Ne
mai pupam, ne mai str]ngeam `n bra\e,
chestii tinere;ti. Dac[ cumva te prindea
`n dormitorul fetelor era mare problem[.
Pe noi chiar ne-a prins profesorul de
serviciu. Noi am sc[pat, pentru c[ eram
vedete, ̀ n schimb pe gagici le-a pedepsit.
Au fost vremuri frumoase. Aveam o
gr[mad[ de bani, cum c]ntam ;i pe la
nun\i, dar nu aveam pe ce s[ ̀ i cheltuim.
~n fiecare diminea\[ luam micul dejun

la un lacto bar ;i m]ncam ochiuri de ou
cu m[m[ligu\[.

- Unde ai urmat liceul?

- Din p[cate am suferit o decep\ie, s[
zic a;a, pentru c[ eram preg[tit pentru
a da admitere la Liceul de Muzic[, dar
s-a desfiin\at. Comuni;tii au desfiin\at
atunci foarte multe institu\ii de cultur[<
filarmoni, ;coli de muzic[, licee cu acest
profil, chiar ;i :coala de Arte a c[rui
director sunt azi era trecut[ total pe
autofinan\are. A;a s[ v[ imagina\i c[ noi,
elevii, umblam pe la baluri ;i pe la nun\i,
`n toate c[tunele din jude\, ca s[ putem
asigura salariile profesorilor. Am
terminat clasa a VIII-a, eram preg[tit pe
partea muzical[, nu pe matematic[ ;i
alte materii, dar Liceu de Muzic[ nu mai
exista. Clasele IX-X am fost la Liceul Nr.
7, iar apoi m-am transferat la Liceul Nr.
3.

Am c]ntat `ns[ pe tot parcursul
liceului, am f[cut parte din tot felul de
cenacluri, din forma\ia ;colii. Dup[ liceu,
am plecat `n armat[, la Bucure;ti, la
Garda Na\ional[. :i aici am f[cut o
gr[mad[ de prostii. Am terminat armata
cu m]na rupt[. Am chefuit cu colonelul,
iar c]nd am cobor]t sc[rile acesta mi-a
dat un ghiont s[ merg mai repede ;i m-
am tot dus. Tata c]nd m-a v[zut a crezut
c[ vin din r[zboi.

- Dup[ armat[ te-ai `ntors la
Satu Mare?

- Da, am venit acas[ ;i ne-am f[cut o
forma\ie mai serioas[, cu care c]ntam la
Aurora. Ne numeam "Arcis". Au fost
vremuri extraordinare. Restaurantul era
locul unde puteai s[ te distrezi ;i s[ te
sim\i bine. Nu prea avea lumea alte
variante, a;a c[ mereu era plin. Am mai
participat la diferite spectacole, la
concursuri, mergeam `n turnee prin

toat[ \ara. Am c]ntat ;i `mpreun[ cu
forma\ia Compact. Revolu\ia m-a prins
`n forma\ia Cazino, cea mai cunoscut[
din Satu Mare. La Revolu\ie am c]ntat
`n Pia\a 25 Octombrie ;i au venit ni;te
de;tep\i ;i au strigat c[ vin terori;tii cu
elicopterele, a;a c[ am fugit ;i ne-am
ascuns ̀ n beciul unui coleg din forma\ie,
Eugen Dumitrana, care actualmente
locuie;te `n str[in[tate. De fapt, to\i
colegii mei din forma\ia Cazino au
r[mas `n str[in[tate, doar eu am venit
acas[. M[ g]ndeam c[ nu doresc s[
tr[iesc `n alt[ \ar[, s[ fiu str[in, dar cel
mai mult a contat faptul c[ Marcela, so\ia
mea, era ̀ n Rom]nia. Nu eram c[s[tori\i
pe atunci, dar de cum m-am `ntors am
cerut-o de nevast[. Am continuat s[ c]nt
;i m-am angajat ca ;i profesor. P]n[ la
urm[ am reu;it ;i s[ `mi `ndeplinesc
visul. Am absolvit ;i Academia de
Muzic[ "Gheorghe Dima" din Cluj-
Napoca, la chitar[ clasic[. 

- Cum a `nceput povestea de
dragoste dintre tine ;i so\ia ta?

- Pe so\ia mea am cunoscut-o la nunta
surorii sale, ̀ n 1984, unde am c]ntat. Ea
avea pe atunci 13 ani, iar eu 18, a;a c[
atunci doar am cunoscut-o. Sora ei ̀ ns[
mi-a zis< "Du-te tu numai `n armat[, c[
pe c]nd te `ntorci va fi tocmai bun[
pentru tine".

A;a s-a ;i `nt]mplat. ~n perioada
armatei am avut o prieten[, timp de
c]teva luni, `ns[ i-am cedat-o unui
prieten care era ̀ ndr[gostit de ea. Eu am
rev[zut-o pe Marcela, pe so\ia mea, `n
1986 ;i ̀ ncet, ̀ ncet ne-am ̀ mprietenit ;i
`n 1990 ne-am c[s[torit. ~n 1996 ni s-a
n[scut primul copil, Vladi, iar dup[
aproape zece ani cel de-al doilea, Eric.
A;a c[ am o via\ă de familie `mplinit[,
iar cele mai mari realiz[ri ale mele sunt
copiii. Chiar dac[ sun[ ca un cli;eu,
acesta este adev[rul. 

- Ai vreun regret vizavi de ceva
ce ai f[cut sau nu ai f[cut `n
via\[?

- Cred c[ cel mai mare regret al meu
este c[ puteam s[ fac mult mai multe pe
plan muzical. ~nainte de Revolu\ie eram
foarte cunoscu\i, chiar ;i pe plan
na\ional, `ns[ dup[ puteam s[ lu[m ;i
noi parte la transformarea muzicii
rom]ne;ti.

Am fost solicita\i ̀ n 1996 s[ c]nt]m
;i la posturi na\ionale de televiziune, dar
nu am f[cut pasul respectiv. Aveam o
trup[ extraordinar[, No Comment, ;i
puteam s[ avem ;i noi un cuv]nt de spus
`n muzica rom]neasc[. O parte dintre
vise mi s-au `ndeplinit. Am c]ntat `n
str[in[tate, am fost prima forma\ie din
Satu Mare care ;i-a lansat un album, `n
1998. Este vorba de "Bate v]ntul de
schimbare", care a fost lansat cu mare
fast. Am c]ntat cu Gipsy Kings, ̀ n sudul
Fran\ei.

- Po\i afirma c[ muzica este
marea pasiune a vie\ii tale?

- Cu siguran\[, da. Dup[ muzic[ ;i
dup[ familie, care sunt cele mai
importante, trebuie s[ men\ionez munca
la :coala de Arte, pentru c[ am depus
mult[ energie ;i depun ̀ n continuare. :i
vreau s[ cred c[ nu am dezam[git prin
ceea ce am f[cut aici. Consider c[ am
reu;it s[ aduc aceast[ institu\ie la un
nivel ̀ nalt, pentru c[ mul\i elevi ajung ;i
au ajuns departe.

Laura Micovschi



Nadir Jasmin Maria, o scriitoare irakian[ 
care st[p]ne;te la fel de bine 

limba rom]n[ ;i cea arab[
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Deja ne-am obi;nuit cu
prezen\a str[inilor `n Rom]nia.
Unii au sosit aici la studii, iar apoi
au uitat s[ se ̀ ntoarc[ ̀ n \[rile lor
de origine, iar al\ii au sosit din
interese economice. Unii dintre
cei r[ma;i ̀ n Rom]nia, ̀ n special
de etnie arab[, au deja ;i urma;i
n[scu\i aici, care s-au obi;nuit `n
bun[ parte cu oamenii, cultura ;i
tradi\iile. 

Una din tinerele n[scute ̀ n Rom]nia
care tr[ie;te aici al[turi de celelalte etnii
este Nadir Jasmin Maria. Cu pu\in timp
`n urm[ scriitorul Salah Mahdi a realizat
un scurt interviu privind preocup[rile
sale `n Rom]nia. 

- Te-a; ruga s[ te prezin\i `n
c]teva cuvinte cititorilor
ziarului nostru.

- M[ numesc Nadir Jasmin Maria. M-
am n[scut ̀ n Rom]nia ̀ n anul 1977. Am
urmat studiile aici, iar `n anul 2000 am
absolvit Facultatea de :tiin\e Economice
`n Bucure;ti.

- Am `n\eles c[ `\i place
poezia. De c]nd ai `nceput s[
scrii poezie?

- A;a este, ̀ mi place poezia. Am ;i scris
`n anumite momente, atunci c]nd am
sim\it c[ sunt c[utat[ de muz[. :i atunci
mi-a; permite s[ spun c[ e mult spus c[
scriu poezie. Mai mult le-a; putea
denumi prozo-poeme. Revenind la
perioada din care am ̀ nceput s[ cochetez
cu poezia, pot spune c[ primele ̀ ncerc[ri
le-am avut la v]rsta de 16 ani, atunci
c]nd am a;ternut o serie de idei ;i
g]nduri pe h]rtie. De atunci am
continuat.

- Fiind fiica unui arab
irakian, mi-a; permite s[ ̀ ntreb
dac[ ai scris ;i `n limba arab[.

- Da, `ncerc[ri `n acest sens am avut.
Spre surprinderea dumneavoastr[, eu
st[p]nesc mai bine limba rom]n[ dec]t
limba arab[. M[ exprim cu mai mult[

u;urin\[ ̀ n limba rom]n[ dec]t ̀ n arab[.
Convins[ fiind de acest fapt, am `ncetat
s[ mai scriu poeme `n limba arab[.

- Ai fost preocupat[ `n timp
de a face traduceri din limba
arab[ `n limba rom]n[ ;i
invers?

- Da, este un domeniu care m[
pasioneaz[. Am realizat traduceri `n
special pentru mine cu scopul de a-mi
perfec\iona cuno;tin\ele. Una din
traducerile mele a ap[rut ̀ n revista Eridu.
Este una din poeziile dumneavoastr[.
Dac[ v[ aminti\i, am tradus poezia "O
mie de fluturi pentru un r[zboi", care m-

a impresionat profund.

- Care `\i sunt autorii
prefera\i din literatura rom]n[
;i irakian[?

- Din literatura rom]n[ `mi place
marele poet Mihai Eminescu, pe care l-
a\i tradus `n limba arabă. Poezile lui m-
au impresionat ;i inspirat `n c]teva din
scrierile mele. Din literatura irakian[ ̀ mi
plac crea\iile autorilor Mudafar Al
Nouab, Beder Shachira al Saiab.

- Ce p[rere ai despre revista
Eridu?

- Este o revist[ la care s-a muncit
foarte mult p]n[ a c[p[ta forma ;i tiparul
actual. S-a pus enorm de mult suflet.
Revista este ceea ce trebuia f[cut mai de
mult pentru a men\ine vii ;i continue
rela\iile `ntre patria matern[ ;i patria
adoptiv[.

- ~n numele redac\iei
"Informa\ia Zilei" `\i
mul\umim pentru amabilitate.

- :i eu v[ mul\umesc pentru interesul
prezentat fa\[ de mine ;i activitatea mea
literar[.

A consemnat Ioan Ani\a;

Fosta candidată republicană la
vicepre;edin\ia SUA Sarah Palin va fi
comentatoare la Fox News, a anun\at
postul conservator de televiziune, de\inut
de Rupert Murdoch. Fosta guvernatoare
de Alaska "a captivat întreaga lume ;i
suntem entuziasma\i că vocea sa dinamică
se va alătura echipei Fox News", potrivit
unui comunicat. Suma din contract, "ce
vizează mai mul\i ani", nu a fost precizată.

Palin, care va împlini 46 de ani la 11
februarie, va realiza analize politice la Fox
News, televiziune anti-Obama.

Ea va prezenta de asemenea episoade
dintr-un reality show intitulat "Pove;ti
americane adevărate".

Luni diminea\ă, Lia Lambrino, în
vârstă de 56 de ani, a născut la
Maternitatea Regina Maria din Capitală
un băie\el de 2,2 kilograme, care a primit
scor APGAR 10 din partea medicilor,
potrivit directorului medical al Centrului
Medical Unirea, Bogdanka Mili\escu. 

"Sarcina a decurs normal, la fel ca ;i
na;terea. Vârsta pacientei nu a pus nicio
problemă. Bebelu;ul are 2,2 kilograme ;i
47 de centimetri, este sănătos ;i a primit
scorul APGAR 10", a precizat directorul
medical al CMU. Paul-Philippe al
României este fiul lui Carol Mircea
Grigore al României, fiu al lui Carol al
II-lea ;i al Ioanei Lambrino.

Sarah Palin va fi
comentatoare la Fox News

So\ia lui Paul de România 
a n[scut la 56 de ani

Nicolas Sarkozy a devenit bunic
miercuri, la vârsta de 54 de ani, după
na;terea unui băie\el al cărui tată este Jean
Sarkozy. "I s-a născut un nepot miercuri
diminea\ă", a spus o sursă, care nu a
precizat numele copilului, spunând doar
că este "foarte neobi;nuit".

Jean Sarkozy, 23 ani, fiul din primul
mariaj al lui Sarkozy,  s-a căsătorit în
septembrie 2008 cu prietena sa din
copilărie Jessica Sebaoun-Darty, fiica
fondatorului lan\ului de magazine Darty.

Sarkozy mai are doi copii< Pierre,
fratele mai mare al lui Jean, ;i Louis,
născut  în 1997 din a doua căsătorie a
pre;edintelui. Pre;edintele francez s-a
căsătorit pentru a treia oară în februarie
2008 cu Carla Bruni. Jean Sarkozy a fost
ales în martie 2008, la doar 21 de ani, în
Adunarea departamentului Hauts-de-
Seine, suburbie pariziană, unde a preluat
conducerea grupului majorită\ii UMP. El
a provocat o polemică în octombrie, după
ce a încercat să candideze, la 23 de ani, la
pre;edin\ia consiliului de administra\ie
din La Defense, principalul cartier de
afaceri european. Până la urmă a renun\at,
din cauza acuza\iilor de favoritism.

Nicolas Sarkozy
a devenit bunic

Numele lui Ion Dolănescu este dus
mai departe ;i în Costa Rica de fiul său mai
mic, Drago; Dolănescu, ;i de fiica acestuia,
Maria de Jesus Dolănescu, în vârstă de 10
ani. Feti\a î;i încearcă talentele de
cântărea\ă ;i de compozitoare.

"A câ;tigat mai întâi etapa organizată
în provincia în care locuim, apoi a ob\inut
locul întâi la faza na\ională, care a fost
transmisă de televiziunea na\ională din
Costa Rica. Cântă de la 3-4 ani. Îmi
amintesc că tata era foarte bucuros că-i
calcă pe urme", spune Drago; Dolănescu.
Întrebat dacă o încurajează pe fiica lui să
urmeze o carieră muzicală, Drago; sus\ine
că dacă ea dore;te acest lucru el îi va fi
alături. "Dacă ea ;i-a ales să cânte, am să o
ajut", încheie Drago;. Maria cântă muzică
u;oară ;i interpretează compozi\iile ei.

Nepoata lui Dol[nescu,
vedet[ în America de Sud

Laureata premiului Nobel pentru
literatură pe 2009, Herta Müller, a fost
denun\ată ;i spionată în anii '80 la
Securitate de un alt romancier german de
origine română, Franz omas Schleich,
potrivit postului de televiziune german
ARD.

Schleich, care trăie;te în
Ludwigshafen, în Germania, colabora cu
Securitatea sub numele de cod "Voicu",
potrivit postului public de televiziune, care
citează martori din acea vreme, precum ;i
documente ce provin din arhivele fostei
poli\ii secrete din România.

Scriitorul, care a imigrat în Germania,
unde se prezintă drept o victimă a
regimului comunist ;i unde lucrează în
prezent ca purtător de cuvânt al unui
fabricant de linoleum, ar fi denun\at-o pe
Müller la Securitate, apoi ar fi spionat-o
înainte ;i după ce el însu;i s-a refugiat în

Germania. Intervievat de ARD, acesta a
refuzat să comenteze direct acuza\iile,
afirmând doar că Securitatea avea obiceiul
să falsifice documente.

Herta Müller, intervievată de
asemenea de ARD, a spus că "Voicu" ;i
Schleich, pe care îl considera prieten, sunt
una ;i aceea;i persoană. Scriitoarea a făcut
apel pentru deschiderea unor anchete
oficiale împotriva fo;tilor informatori ai
Securită\ii care azi locuiesc în Germania.

Herta Müller s-a născut pe 17 august
1953, la Ni\chidorf, lângă Timi;oara. În
anul 1987, autoarea a emigrat în Germania
;i s-a stabilit la Berlin. Scriitoarea este
laureată a numeroase premii
interna\ionale< Ricarda Huch (1987),
Kleist (1994) ;i Joseph Breitbach (2003),
premiul european Aristeion (1995) ;i cel
interna\ional - "IMPAC Dublin" Literary
Award (1998). Din 1999, ea a fost

nominalizată de trei ori, din partea
Germaniei, pe lista de propuneri pentru
premiul Nobel pentru literatură.

Raport cu propuneri de deschidere
a dosarului de urmărire informativă
privind pe numita Karl Herta din
Timi;oara. Susnumita face parte dintr-
un cerc de tineri scriitori de limbă germană
cunoscu\i cu pozi\ie ostilă statului nostru
;i ea însă;i adoptă în scrierile sale astfel de
pozi\ie. În scrierile sale abordează teme
cu un con\inut social-economic,
strecurând idei interpretative ;i
tenden\ioase la adresa statului nostru.

Astfel sunt în volumul de proză
“Niederungen: apărut în editura Kriterion
Bucure;ti 1982, unele texte cum ar fi “Das
Schwabische Bad” (Baia ;văbească), text
care a fost publicat în ziarul “Neue Banater
Zeitung” ;i care a fost comentat negativ de
către cititori.

Herta Müller ar fi fost spionat[ ;i denun\at[ la Securitate 
de un romancier german de origine român[ă

Herta Muller cere anchete

Nadir Jasmin Maria< “Din literatura rom]n[ `mi place marele poet Mihai Eminescu, pe care l-a\i tradus `n
limba arabă. Poezile lui Eminescu m-au impresionat ;i inspirat `n c]teva din scrierile mele”|N LUME
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Cinematograful CineStar Sony Center din Berlin nu a mai găzduit demult atâtea vedete de talie mondială ca mar\i
seară. Fermecătoare ca o prin\esă, Rachel McAdams ;i-a făcut apari\ia pe covorul ro;u într-o elegantă rochie lungă,
albastră. Fotografii nu i-au dat pace nicio secundă Dianei Kruger ;i, mai în glumă mai în serios, nem\oaica le-a scos
limba la un moment dat, în semn de “mai lăsa\i-mă odată în pace!” Vedete

Megan Fox - pictorial sexy pentru Armani

Brand-ul Emporio Armani ;i-a
lansat noua campanie ce o are ̀ n prim-
plan pe Fox.

Pictorialul `n care vedeta din
“Transformers” pozeaz[ `n lenjerie

intim[ a fost lansat pe Facebook, o zon[
mai putin atacat[ p]n[ acum de brand-
urile de mod[.

Pe l]ng[ campania pe Internet,
reprezentan\ii brand-ului Emporio

Armani au anun\at c[ pozele vor fi
afi;ate ̀ n mari ora;e precum New York,
Los Angeles, Londra, Milano, Roman,
Paris ;i Tokyo.

Pictorialul, ce prezint[ colec\ia

prim[var[/var[ 2010, a fost realizat la
Los Angeles de fotografii Mert Alas ;i
Marcus Piggott.

Referitor la cooptarea actri\ei `n
calitate de imagine a brand-ului,

designerul Giorgio Armani a spus<
“Megan este t]n[r[ ;i sexy ;i se pliaz[
perfect pe cerin\ele liniilor Emporio
Armani Underwear ;i Armani Jeans. Ea
este alegerea perfect[ pentru noi”.

Rihanna vrea costume
de baie unicat

Lui Usher i s-au furat bijuterii în valoare
de 1 milion de dolari

Preocupat[ peste m[sur[ de
aspectul ;i garderoba ei, Rihanna a
decis c[ a venit momentul s[ aib[
propriul designer care s[-i creeze
costumele de baie.

Fan declarat al costumelor de baie
create de Johnny Celeste, artista l-a
rugat pe designer s[ `i facă o linie
special[ de ̀ mbr[c[minte pentru plaj[.
Iar Johnny a acceptat `nc]ntat

propunerea vedetei, mai ales c[
Rihanna i-a f[cut reclam[ la produse
c]nd a ap[rut `ntr-o pereche de bikini
crea\i de el, `n c]teva fotografii al[turi
de noul iubit, starul baseball-ului Matt
Kemp. “Arat[ superb. Tocmai am
primit un e-mail cum c[ mai vrea o
pereche de bikini `n dungi. Voi \ine
leg[tura cu asistenta ei ca s[ punem la
punct detaliile”, a declarat creatorul.

C]nt[re\ul R&B a căzut victimă
unui grup de ho\i. Infractorii nu au
avut nevoie decât de câteva zeci de
secunde pentru a fura. Profitând de un
moment de neaten\ie al muzicianului,
care ;i-a parcat ma;ina ;i s-a dus să
scoată bani de la un bancomat, mai
mul\i bărba\i au spart autoturismul lui
Usher ;i au luat tot ceea ce au găsit.

Potrivit raportului întocmit de
Poli\ia din Atlanta, artistului i-au fost
furate bijuterii în valoare de 1.000.000
de dolari ;i câteva blănuri. Mai grav
însă, spune starul de culoare, este c[ i-
a fost luat ;i computerul pe care avea
salvate mai multe negative, pentru
noul său album.

Devenită celebră în întreaga lume
anul trecut, odată cu rolul Bridget von
Hammersmark din “Ticălo;i fără
glorie”, în care a jucat cu Brad Pitt,
actri\ă de 33 de ani profită de pe urma
faimei dobândite cu fiecare ocazie ivită,
a;a cum a făcut-o ;i la premiera
germană a peliculei “Sherlock
Holmes”. Cinematograful CineStar
Sony Center din Berlin nu a mai
găzduit demult atâtea vedete de talie
mondială ca mar\i seară. Fermecătoare
ca o prin\esă, Rachel McAdams ;i-a
făcut apari\ia pe covorul ro;u într-o
elegantă rochie lungă, albastră. În
preajma ei s-au aflat cei doi colegi -
regizorul Guy Ritchie ;i interpretul lui
Sherlock Holmes, Robert Downey Jr.
Surprinzător însă, Diane Kruger a fost
cea mai urmărită vedetă de pe covorul
ro;u. Fotografii nu i-au dat pace nicio

secundă ;i, mai în glumă mai în serios,
nem\oaica le-a scos limba la un

moment dat, în semn de “mai lăsa\i-
mă odată în pace!”

Diane Kruger ;ocheaz[ la premiera “Sherlock
Holmes” din Berlin
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Duffy a început înregistr[rile la cel de-al doilea album
Cântărea\a galeză va colabora cu

Ahmir “Questlove” ompson,
tobo;arul trupei Roots, ;i cu veteranul
compozitor Albert Hammond Sr.
pentru înregistrarea pieselor ce vor fi
incluse pe cel de-al doilea ei material
discografic. O sesiune de înregistrări de
trei săptămâni a început deja la New
York.

O sursă care a avut ;ansa de a
asculta primele piese, a declarat că
“sim\ea că s-a născut în 1963” ;i că
noul material discografic semnat de
Duffy va merge pe aceea;i linie
melodică cu albumul ei de debut,
intitulat “Rockeferry” (2007), inspirat
din muzica ;i stilul lui Dusty
Springfield.

Cel de-al doilea material
discografic semnat de Duffy, al cărui
titlu nu a fost deocamdată ales,
urmează să apară pe pia\ă către
sfâr;itul anului 2010 ;i va fi lansat de
casa de discuri Mercury.

Materialul ei de debut,
“Rockeferry”, a c];tigat un premiu
Grammy, impunându-se la categoria
“cel mai bun album pop”, ;i s-a vândut
în 848.000 de cópii în Statele Unite ale
Americii, potrivit Nielsen SoundScan.
În Marea Britanie, “Rockeferry” a avut
un succes ;i mai mare, debutând direct
pe prima pozi\ie în clasamentul
albumelor, iar single-ul “Mercy” a stat
cinci săptămâni pe primul loc în
topurile muzicale.

Actorul australian a jucat rolul
principal în primul său spot TV.
“Optimismul debordant care îl
caracterizează pe Hugh Jackman
reflectă foarte bine valorile Lipton Ice
Tea ;i principiul de bază al mărcii
«Drink Positive»”, spun reprezentan\ii
mărcii de ceai. “Atitudinea pozitivă
cu care actorul abordează provocările
de zi cu zi l-a recomandat ca fiind cea
mai bună alegere.” 

La rândul său, Hugh declară< :Sunt
încântat de acest rol de ambasador al

Lipton Ice Tea> este o experien\ă nouă
pentru mine ;i de aceea mi se pare o
provocare”.

“Lipton Ice Tea este un brand cu
adevărat tonic ;i valorile lui sunt
acelea;i pe care le apreciez ;i eu în
via\ă.A;a că abia a;tept să începem să
lucrăm împreună”, a adăugat actorul.
Film[rile spotului publicitar, `n care
Jackman apare al[turi de actri\a
mexican[ Ana de la Reguera, au avut
loc pe plaja Grumari din Rio de
Janeiro.

Hugh Jackman este
imaginea Lipton Ice Tea

“Regele a murit! Tr[iasc[ regele!”
Dictonul rezervat capetelor
`ncoronate r[m]ne valabil ;i pentru
Elvis Presley. ~n ciuda unui ger
cumplit,  fanii l-au s[rb[torit la
Memphis, exact `n ziua `n care ar fi
`mplinit 75 de ani. S-au desf[;urat ;i
zeci de spectacole `n care fanii ;i
imitatorii s[i ;i-au adus aminte de
vremurile de glorie ale Rock & Roll-
ului.

~n sufletele oamenilor veni\i din
toat[ America, dar ;i Australia, Noua
Zeeland[, Europa sau Asia, Elvis este
mai viu ca oric]nd. Nici m[car gerul
cumplit, deloc obi;nuit pentru un ora;
ca Memphis, nu i-a ̀ mpiedicat pe fani
s[ se str]ng[ ̀ n parcul de la Graceland,
mult iubita proprietate a lui Elvis.

La ceremonie au fost de fa\[ ;i fosta
lui so\ie, Priscilla, `n v]rst[ de 65 de
ani, `mpreun[ cu fiica lor Lisa Marie
;i cei doi nepo\i ai Regelui - Riley ;i
Benjamin. Ei au fost cei care au t[iat

tortul aniversar al celor 75 de ani de
c]nd Regele Rock & Roll-ului venea pe
lume.

Dincolo de tortul din gr[dina
Graceland-ului, `n Memphis s-au
desf[;urat zeci de concerte ;i
concursuri, a;teptate cu emo\ie de

fanii ;i imitatorii Regelui. Nenum[ra\i
Elvi;i,  mai mult sau mai pu\in
asem[n[tori cu idolul lor, ̀ n frunte cu
un Elvis ninja, s-au str]ns `ntr-un
adev[rat congres ;i ;i-au `mp[r\it
sfaturi, pliante ;i invita\ii. La final s-
au recules la morm]ntul artistului.

Elvis Presley, comemorat la Graceland
de fani veni\i din toat[ lumea

Vedeta din “Basic Instinct” afi;ează,
cel pu\in pe covorul ro;u, un look

extraordinar. La 51 de ani, mul\i ar
suspecta-o că apelează la minunile

chirurgiei estetice pentru asta. Dar ea
mărturise;te sec< “Prefer să mă men\in
în formă prin metodele de altădată - să
fac gimnastică ;i să am grijă de via\a
mea interioară. Nu sunt una dintre acele
doamne care nu vor să-;i spună vârsta.
Feţele noastre se transformă pe măsură
ce trec anii. Dacă încerca\i să vă agă\a\i
de chipul pe care îl avea\i când era\i
tinere, ve\i sfâr;i prăbu;ite în disperare.
Sunt mul\umită de felul în care arăt
acum, cu cei 51 de ani ai mei.”  Stone a
dezvăluit că nimic nu se datorează
artificiilor< “Nu am făcut nimic, nici
liing, nici Botox, niciun fel de injec\ie.
Am încercat o dată ;i m-am văzut într-
un film. Nu m-am plăcut deloc. Aveam
capul ca un balon imens ;i am sim\it că
nu este pentru mine a;a ceva. Cred că
toată lumea aici, în Los Angeles,
seamănă cu toată lumea. Trebuie să am
grijă să nu fiu prea slabă. Nu fac parte
dintre cele care pot trăi cu o salată. Îmi
place o friptură bună ;i sunt obsedată să
descopăr hamburgerul perfect”, a
punctat Sharon `nc]ntat[.

Sharon Stone nu apeleaz[ la botox sau lifting


