
      Sta\iunea
Izvoare se afl[ la o
distan\[ de 27 km
de Baia Mare, dar,
cu toate acestea,
este cu mult mai
pu\in frecventat[. O zon[
de agrement mai recent
`nfiin\at[ este cea de la
Cavnic.

S[tm[reanul C[lin Boje a
reprezentat Rom]nia la UE

Originar din Negre;ti-Oa;, C[lin Boje este
m]ndru de r[d[cinile sale. Pe jum[tate o;an, pe
jum[tate moro;an (dup[ mam[), ;i-a pus ̀ n minte
c[ dac[ vrea s[ aib[ un viitor c]t de c]t aranjat
trebuie s[ `nve\e serios. :i se \ine de acest g]nd.
Este elev `n clasa a XII-a la Colegiul Na\ional
"Mihai Eminescu" din Satu Mare, profil
matematic[-informatic[, bilingv. S-a n[scut la 18
iunie 1991 `ntr-o familie de oameni simpli.
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Fi;a medicală secretă a
Fuhrerului a fost facută pub-
lică de istoricul Henrik Eberle
;i de Hans-Joachim Neu-
mann, medic la principalul
spital din Berlin, într-o carte
recent apărută în Germania,
intitulată “Hitler era bolnav?”.

Adolf Hitler avea o rezer-
vă de aur extras din din\ii de-
porta\ilor de la Auschwitz
pentru a-;i trata cariile ;i
suferea de o dependen\ă de
tranchilizante ;i stimulante
sexuale, luând zilnic în total
circa 82 de pastile, prescrise de
medicul său curant. Cel pu\in
din 1944, `nainte de fiecare
`nt]lnire cu Eva Braun, com-
plexatului Hitler i se f[ceau in-
jectii cu doze mari de
testosteron sau cu hormoni
proveni\i din prostata sau
sperma taurilor tineri, un soi
de Viagra a acelor vremuri. 

Noul sediu al ambasadei
SUA la Bucure;ti va reflecta
cultura ;i patrimoniul
României, urmând ca o parte
din piatra folosită pentru ex-
teriorul clădirii să provină din
carierele române;ti, a declarat
adjunctul ;efului misiunii
diplomatice a SUA la
Bucure;ti, Jeri Guthrie-Corn.
Pentru decorarea interiorului
ambasadei vor fi folosite lu-
crări ale arti;tilor români.

La construc\ia sediului lu-
crează peste 300 de angaja\i,
majoritatea români. Investi\ia
va aduce în economia
românească 60-80 milioane
de dolari.

Hitler era
dependent de sex

Sediul ambasadei
SUa, construit 
din piatr[ verde

Cristina Fernandez, pre;edintele Argentinei,
a recomandat popula\iei carnea de porc ca afro-
disiac, povestind despre o experien\ă personală
satisfăcătoare stimulată de acest produs alimen-
tar. Recomandarea a fost exemplificată prin
prezentarea unui weekend pasional petrecut ală-
turi de so\ul său, după ce au mâncat împreună
grătar de porc. "Mi s-a spus ;i mie ceva ce nu
;tiam< că mâncând carne de porc po\i să-\i îm-
bunătă\e;ti via\a sexuală. Cred că este mult mai
bine să consumi un grătar de porc decât să iei
Viagra", a spus Cristina Fernandez, la o întâlnire
cu liderii din industria cărnii.

Argentina este \ara cu cel mai mare consum
de carne de vită pe cap de locuitor, dar Guvernul
a început să promoveze carnea de porc în ultimii
ani, pentru a diversifica oferta ;i a contrabalansa
cre;terea pre\ului la carne de vită.

Traian B[sescu a mâncat, 
la Chi;in[u, fileu de ra\[ 
;i salat[ din somon

Pre;edintele Traian Băsescu a mâncat, mier-
curi, în prima zi a vizitei în R. Moldova, la un
restaurant din Chi;inău, meniul incluzând
"salată din somon", "fileu de ra\ă", "pandi;pan
cu fructe ;i caramelă" precum ;i diverse vinuri,
din care ;eful statului "a servit câteva gâturi".
Băsescu a mâncat la restaurantul "Casa Vinului",
al cărui patron este omul de afaceri Victor :elin,
";eful «Patriei»".

"Bucatele puse pe masa pre;edintelui impre-
sionează, însă niciuna dintre mâncăruri nu a
fost din bucătăria tradi\ională moldovenească.
Salată din somon, cu rucola ;i ro;ii ceri cu sos
picant. Fileu de ra\ă, cu sos de pomu;oare ;i
pară marinată în spumant. Costi\e de vi\el cu
mix de legume, coapte la grătar. La desert,
pandi;pan cu fructe ;i caramelă. Pentru fiecare
fel de mâncare, Băsescu a servit câteva gâturi de
vin de diferite feluri", relatează presa din
Moldova.

Sursa men\ionează că bucătarul-;ef al
restaurantului a spus că pre;edintele României
s-a arătat încântat de felurile de mâncare.

Bucătarul-;ef, Aliona Strungaru, a
men\ionat că pre;edintele României a gustat din
toate bucatele ;i a rămas foarte mul\umit,
spunând de fiecare dată că a fost foarte gustos.
Cât a costat masa pentru Traian Băsescu, bucă-
tarul-;ef a refuzat să spună.

Traian Băsescu a început, miercuri, o vizită
oficială de două zile în Republica Moldova. 
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Ce a `nsemnat Diploma leopoldin[
din 1691 pentru Transilvania?

La 4 decembrie 1691 a v[zut
lumina zilei Diploma leopoldin[,
care cuprindea 18 puncte. Aceasta a
constituit actul juridic fundamental,
servind drept constitu\ie a
Transilvaniei p]n[ la dualism.

~n prima parte a actului au fost
`nt[rite `n drepturile lor cele patru
religii recepte, au fost asigurate
daniile ;i privilegiile acordate de regi

;i principi. 
Acest pact ̀ ncheiat de Habsburgi

cu st[rile ardelene, potrivit Diplomei
leopoldine, nu lini;tea p[r\ile
contractante. Noii st[p]niri `i lipsea
fundamentul credincios pe care `l
putea oferi o biseric[ catolic[
puternic[, `ntruc]t bisericile
reformate se temeau de ini\iative
menite s[ consolideze pozi\iile

catolicismului sl[bit. O solu\ie era
atragerea la unirea religioas[ cu
Roma a rom]nilor ortodoc;i. Astfel,
`mp[ratul Leopold a dat publicit[\ii
patenta imperial[ din 1692 prin care
promitea clerului de rit grecesc unit
scutiri ;i privilegii asem[n[toare
credincio;ilor romano-catolici. 
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Satul, aflat `ntre localit[\ile
Unim[t, Cig ;i S[c[;eni, are o
`ntindere uria;[ de c]teva sute de
hectare, unde nu ajung dec]t utilajele
unor asocia\ii agricole care lucreaz[ `n
zon[. “Aici `n Gana; nu se poate intra
dec]t cu c[ru\a. De obicei eu `l aduc
`n sat ;i pe poli\istul din Ac]; sau pe
primar, c]nd mai au de lucru pe aici.” 

gana; - satul cu 4 case, 
o biseric[ ;i un locuitor

Unde putem practica
sporturile de iarn[?

15 `neca\i `n Some;,
`n ultimii 5 ani 
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Pre;edintele argentinei
recomand[ăcarnea de porc 
în loc de Viagra

Pentru a afla c]\i
s[tm[reni au fost sco;i din
r]u, dar ;i detalii privind
cele 15 interven\ii, l-am
contactat pe purt[torul de
cuv]nt al Inspectoratului
pentru Situa\ii de Urgen\[
(ISU), c[pitan Aurel Ulici,
care ne-a oferit datele
solicitate.

So\ii Kain au trecut pe la
auschwitz ;i au supravie\uit

Inscrip\ia de la intrarea `n lag[rul de la Auschwitz

“Arbeit m
acht frei” a fost fu

rat[ `n decembrie 2009

1944-2010

Helena
spune f[r[
s[ ezite 
c[ totul 
a fost de
neimaginat

13.051,
num[rul 
pe care
Helena 
`l are 
;i acum
tatuat 
pe antebra\

Re`nt]lnirea
cu Ernest, 
pe care `l
cuno;tea 
de c]nd 
erau copii, 
a fost
salvatoare

de
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Marijuana, legal[
în 14 state din SUa

Marijuana este legală în 14
state din SUA. Nu oricum însă,
ci prescrisă de medici, pentru
a trata sindromul aten\iei
deficitare la copii ;i
adolescen\i, cunoscut ;i sub
denumirea de ADHD. 

Directorii de ;coli, dar ;i
unii medici americani, sunt
însă total împotriva acestei
idei, pe care o cataloghează
drept cea mai proastă idee a
tuturor timpurilor. Motivul,
spun ei, este că ingredientul
activ din cannabis poate da
tulburări de aten\ie, de me-
morie ;i concentrare per-
soanelor care deja se
confrunt[ cu ADHD. Mul\i
adolescen\i încearcă să facă
rost de marijuana gratuit pen-
tru a o vinde apoi mai departe.
~n California oricine de\ine o
re\etă de la medic pentru ma-
rijuana are dreptul să cultive
sau să cumpere câtă iarbă vrea.

Duminic[ 31 ianuarie 2010
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Luni Joi

Europarlamentarul PDL Monica
Macovei a declarat, luni, înaintea ;edin\ei
BPN, că împreună cu colegul său, Cristian
Preda, vor propune conducerii partidului
câteva măsuri legate de politica de cadre
;i de clarificarea rela\iei politică - mediu
de afaceri, în privin\a finan\ării partidelor.

"Propunerile noastre sunt legate de
politica de resurse umane, de promovare,
de cum sunt numi\i oameni în func\ii, de
clarificarea rela\iei dintre politică ;i
mediul de afaceri', a declarat Monica
Macovei. Ea a explicat că această
clarificare a rela\iei politică - mediu de
afaceri este foarte importantă apropo de
aplicarea legii finan\ării partidelor
politice, respectiv transparen\ă în
finan\are.

La r]ndul s[u, deputatul PDL Sever
Voinescu a declarat luni, că PDL ar trebui
să-;i clarifice doctrina, să adopte altă siglă,
trandafirii fiind simbol socialist, ;i să-;i
schimbe denumirea, el propunând
titulatura Partidul Popular.

Cei 21 de membri ai Comisiei care va
fi înfiin\ată în PDL vor avea ca sarcină,
printre altele, studierea oportunită\ii
schimbării denumirii partidului ;i a siglei,
secretarul general Vasile Blaga
pronun\ându-se deja în favoarea unui

asemenea demers.

Brusc PNL organizeaz[ dou[
congrese

Pre;edintele PNL, Crin Antonescu, a
anun\at luni că va propune Delega\iei
Permanente convocarea unui congres
extraordinar în martie, deoarece, după
încheierea unui ciclu politic ;i începerea
altuia nou, este necesară clarificarea liniei
politice a forma\iunii.

"Există în statutul în vigoare
obligativitatea organizării unui congres
ordinar cel târziu până la sfâr;itul acestui
an, dar nu mai devreme de 30 iulie. Din
necesitatea ca aceste clarificări ale PNL să
aibă loc cât mai devreme, dorim să facem
acest congres mai devreme ;i atunci e
nevoie de un congres extraordinar.  În
func\ie de modul în care vom stabili ;i
discuta aceste lucruri, s-ar putea să avem
de-a face ;i cu o succesiune de două
congrese - într-o zi un congres
extraordinar, care modifică statutul, a
doua zi un congres ordinar, care pe baza
statutului nou, intrat în vigoare, să
procedeze la celelalte alegeri proprii unui
congres", a explicat Antonescu, afirmând

că, oricum, nu are "temeri" în privin\a
unor eventuali contracandida\i.

Năstase face tandem 
cu Cristian Diaconescu,
pentru conducerea PSD

Adrian Năstase ar putea candida, la
Congresul PSD, în echipă cu Cristian
Diaconescu, pentru func\ia de pre;edinte
executiv al partidului, au declarat, luni,
surse din partid.

Surse din partid au afirmat că este
posibil ca Năstase să ia decizia de a
candida în echipa propusă de Diaconescu,
în condi\iile în care propunerea lansată de
el, aceea a unui mandat în tandem a
conducerii centrale, pentru reorganizarea
;i stabilizarea PSD, nu se bucură de sprijin
consistent în rândul liderilor de
organiza\ii jude\ene. 
Năstase a evitat până acum să precizeze
dacă ;i pentru ce func\ie ar putea candida
la Congres, apropia\ii lui lansând,
săptămâna trecută, o posibilă candidatură
a sa la func\ia de pre;edinte, în echipă cu
Victor Ponta pentru pre;edin\ia executivă
;i Cristian Diaconescu pentru func\ia de
pre;edinte al Consiliului Na\ional.

Mar\i

Liderul PSD Vrancea, Marian
Opri;an, a cerut ca Mircea Geoană ;i
Viorel Hrebenciuc să demisioneze de la
conducerea partidului, respectiv din
func\ia de ;ef al campaniei preziden\iale
;i din cea de lider al deputa\ilor social-
democra\i, discursul să fiind calificat drept
eseu de Geoană. În discursul remis de către
Opri;an, acesta a făcut de mai multe ori
referire la onoare, la adevăr ;i a apelat la
maxime, pentru a-;i argumenta
atitudinea. "Mircea, există o expresie veche
de când lumea< Mi-e prieten Platon, dar
mai prieten îmi este adevărul. Eu pot să-
\i spun, cu prietenia pe care mi-o cuno;ti
;i pe care \i-am dovedit-o, că î\i sunt în
continuare prieten, dar mai prieten îmi e
adevărul, drept pentru care î\i spun să î\i
depui demisia de onoare astăzi, aici ;i
acum, pentru că adevărul este că, în primul
rând, tu ai pierdut pe mâna ta aceste alegeri
al căror cost este destinul acestei \ări. Sunt
prieten ;i cu Viorel, nu cu Viorică, dar,
Viorel, adevărul este că, în al doilea rând,
tu e;ti responsabil de pierderea alegerilor.
A;teptăm astăzi, aici ;i acum, demisia ta
din func\ia de director al campaniei
preziden\iale, care te anun\ că s-a terminat,
;i din func\ia de lider al deputa\ilor no;tri",
a declarat Opri;an. El a remarcat că

partidul traversează "o perioadă dificilă,
poate cea mai dificilă din istoria
partidului".

"Cel mai pre\ios sfetnic al omului este
timpul", a spus Opri;an pentru a anun\a
că a "utilizat realitatea acestui adagiu"
pentru a face o analliză a situa\iei PSD.
"Un sfâr;it bun al unei ac\iuni nu se poate
întemeia decât pe un început bun al
aceleia;i ac\iuni", a mai spus el. În opinia
sa, prin e;ecul la preziden\iale "s-au năruit
iluziile membrilor de partid ;i a;teptările
întemeiate ale întregii na\iuni".

PDL schimb[ trandafirul 

cu m[rul

Europarlamentarul PDL Cristian
Preda a declarat că va propune partidului
să aibă ca siglă mărul, pentru că este un
semn de sănătate, de deschidere, de
simpatie ;i "este un fruct pentru toată
lumea". "Nu văd nicio problemă cu
denumirea partidului, e bine să rămână ;i
termenul de democrat, ;i cel de liberal, nu
este nicio problemă în privin\a culorii, e
foarte bine că este portocalie, însă sigla
creează într-adevăr ni;te discu\ii,
trandafirul fiind un simbol socialist. Voi
propune partidului, ca siglă, un măr,
pentru că e un semn de sănătate, de
deschidere, de simpatie ;i e un fruct pentru
toată lumea. Oricine poate să mănânce un
măr", a declarat Cristian Preda. Deputatul
PDL Sever Voinescu a declarat< "Noi avem
trandafiri, care reprezintă un simbol
socialist. M-am gândit că denumirea
Partidul Popular ar fi mult mai potrivită,
mai clară ;i ar exprima mult mai clar ceea
ce suntem noi acum". El a adăugat că, în
materie de sigle, "este limpede că trebuie
lucrat cu simbolurile deja consacrate ale
curentului popular în Europa".

Premierul Emil Boc a declarat
miercuri sear[ că va demite func\ionarii
care lucrează cu fonduri europene ;i care,
potrivit informa\iilor pe care le-a primit
de la sindicate ;i patronate, schimbă
criteriile de eligibilitate ale proiectelor
pentru a favoriza anumite firme.

"Am aflat astăzi de la oamenii de
afaceri ;i de la sindicate ni;te lucruri care
m-au îngrozit. Sunt tot felul de ;mechera;i
pe la noi, pe la Guvern, în subordinea mea,
care schimbă regulile în timpul jocului.
Adică de la depunerea proiectului, în
anumite condi\ii, în perioada de evaluare,
mai schimbă câte o condi\ie ca să mai
favorizeze pe unii sau pe al\ii. Am cerut
toate datele, le voi verifica ;i îi voi zbura
în secunda următoare", a declarat Boc.
Premierul a precizat că bugetarii care
gestionează fonduri europene vor
beneficia de un bonus salarial în func\ie de
performan\e. "Dar nu bonusuri garantate,
cum era în trecut, dacă lucrai cu fonduri
UE primeai 75% de la portar la oricine
trecea prin institu\ia respectivă. Nu se mai
poate continua cu ;mecheria asta ieină
în care, după ce ai avut ni;te reguli ale
jocului, să le schimbi tu pe parcurs, pentru

că ai văzut cam cine a depus dosare ;i cine
ar trebui să câ;tige", a spus el. ONG-uri,
alături de sindicate ;i patronate,
semnalează  problemele cu care se
confruntă cei care accesezaz[ fonduri UE. 

Gata cu zilele ora;elor pe bani
publici

Autorită\ile locale s-o lase mai moale
anul acesta cu zilele ora;elor ca să nu mai
folosească resurse publice. Este
recomandarea pe care a făcut-o, miercuri
seară, premierul Emil Boc, precizând că în
2010, e bine să avem mai pu\ine petreceri
;i mai multă muncă. "Le-a; mai face o
recomandare ;i autorită\ilor locale ca anul
acesta s-o lase mai moale cu zilele ora;elor,
cu zilele municipiilor, cu zilele comunelor,
să nu mai folosească resurse publice pentru
organizarea acestor activită\i. Dacă au
resurse din bani priva\i, sponsorizări, s-o
facă, dar să utilizeze cât mai pu\in, cât mai
mult cu putin\ă, resursele să vină din al\i
bani decât cei bugetari, al\ii decât cei care
vin de la cetă\eni pentru organizarea unor
asemenea festivită\i. 

Vineri

Miercuri

Pre;edintele Traian Băsescu a
anun\at, miercuri, la Chi;inău, că
România va oferi un sprijin financiar
nerambursabil în valoare de 100 milioane
de euro pentru proiecte de infrastructură
în educa\ie ;i pentru proiecte de
importan\ă locală.

"România va oferi un sprijin financiar
nerambursabil derulabil în patru ani,
între 2010-2013 inclusiv, bani care vor fi
da\i în patru tran;e anuale, destina\i
proiectelor de infrastructură în educa\ie
;i proiectelor de importan\ă locală", a
declarat Traian Băsescu.

El a \inut să men\ioneze că sprijinul
financiar nerambursabil se face cu
respectarea standardelor europene de

finan\are.
~n timpul b[ilor de mul\ime de la

Chi;in[u, ca ;i `n timpul discursurilor
oficiale, B[sescu le-a mul\umit de mai
multe ori moldovenilor cu cet[\enie
rom]n[ pentru sprijinul masiv ;i voturile
acordate la alegerile preziden\iale.
Mul\imea a scandat "Noi suntem
români!", "Unire!", "Băsescu!", "Jos
hotarul de la Prut!" ;i "Trăiască ;i-
nflorească / Ardealul, Moldova ;i Ţara
Românească!". ~nainte de a pleca Băsescu
a confundat Cahul cu Kabul. El a vorbit
;i de o vizită la "Kabul" - în Afganistan,
dorind s[ spun[ Cahul, unde urma s[
viziteze sediul încă neterminat al noului
consulat românesc.

Democrat-liberalii vor discuta,
sâmbătă, la Colegiul Director, despre
eventuala schimbare din func\ie a liderului
de grup al deputa\ilor PDL, Mircea
Toader, care a stârnit nemul\umirile
colegilor săi, însă pedeli;tii au dificultă\i în
a identifica o alternativă, au precizat
reprezentan\i ai PDL. Potrivit unor lideri
democrat-liberali, deputa\ii partidului îi
repro;ează liderului Mircea Toader lipsa
de organizare a grupului, absen\a
consultării în momentul luării unor
decizii, dar ;i faptul că ini\iativele acestora
nu sunt promovate corespunzător.

"Noi nu lucrăm ca o echipă, pentru că
nu suntem organiza\i. ;i asta \ine de liderul
de grup", a precizat un deputat PDL.

"Sunt foarte multe discu\ii legate de
problema liderului de grup. Nu am reperat
însă până acum pe cineva în grup care ar
putea face foarte bine această treabă,
pentru că este cea mai grea func\ie printre
deputa\i. E nevoie să fii prezent la toate
;edin\ele ;i să umăre;ti toate procedurile,
e nevoie de aten\ie la detalii ;i exactitate,
liderul de grup trebuie să negocieze cu
celelalte grupuri ;i să asculte fiecare
deputat în parte", a men\ionat un alt
democrat-liberal.

Printre numele vehiculate între
deputa\i pentru preluarea func\iei de lider
au fost Sulfina Barbu ;i Sever Voinescu,
însă palamentarii  iau în calcul ;i varianta
realegerii lui Mircea Toader.

Boc a descoperit ni;te ";mechera;i" `n
guvern care jongleaz[ cu fonduri UE

Din s[r[cia noastr[ d[m R. Moldova 
100 milioane euro sprijin nerambursabil 

Deputa\ii PDL caut[ un nou lider de
grup, în locul lui Mircea Toader

În perioada 29-31 ianuarie 2010 vor
avea loc, la Poiana Bra;ov, reuniunile Ligii
Ale;ilor Locali, Biroului Politic Central,
Consiliului Na\ional Executiv, precum ;i
reuniunea Delega\iei Permanente a
Partidului Na\ional Liberal. Pre;edintele
PNL Crin Antonescu a anun\at luni, la
finalul BPC, că a ob\inut sprijinul colegilor
săi pentru a solicita Delega\iei Permanente
convocarea Congresului extraordinar al
partidului la începutul lunii martie.

Întrunirea anuală tradi\ională a
liberalilor, \inută în afara Bucure;tiului, la
munte, coincide în 2010 cu pregătirea
congresului, pe care pre;edintele PNL
Crin Antonescu l-ar prefera la începutul
lui martie. Antonescu a anun\at, încă de
la sfâr;itul anului trecut, că dore;te să le
propună colegilor modificări în cadrul
partidului care să-l ridice electoral ;i să-
l propulseze drept o alternativă reală pe
scena politică, în paralel cu deschiderea
spre personalită\i care să credibilizeze
mesajul. Liderul liberal ar dori, astfel, să
transfere experien\ele pozitive ale
campaniei sale pentru preziden\iale -
mesaj unitar, implicarea unor elite din

diverse domenii, percepute ca fiind
deasupra partizanatelor tradi\ionale,
promovarea în cadrul comunită\ilor
profesionale - într-o strategie pe termen
lung. Antonescu a vorbit, în acest sens,
despre nevoia unei deschideri reale a
partidului pentru diverse persoane
credibile ;i performante profesional,
interesate de activarea în rândurile
liberalilor. Recent, în cadrul unor apari\ii
publice, pre;edintele PNL a subliniat că
sunt sute de persoane care doresc să se
înscrie în partid, dar la nivelul unor
organiza\ii ar exista piedici rezultate din
interesele mărunte ale filialelor.

Persoane apropiate pre;edintelui PNL
au explicat că discu\iile se învârt în zona
deschiderii partidului, subiect care oricum
nu are de ce să stârnească împăr\irea în
tabere. O solu\ie la nivel statutar ar fi
eliminarea procedurilor birocratice de
primire în partid ;i eficientizarea acestui
mecanism. O altă componentă a
procesului de deschidere, care ar putea
stârni unele nemul\umiri, ar implica
eliminarea restric\iei de vechime pentru
accederea la func\ii de conducere.

Liberalii discut[ la Bra;ov despre
viitorul PNL

Monica Macovei cere reformarea politicilor de cadre `n PDL

Marian Opri;an le cere demisia lui Geoan[ ;i Hrebenciuc

S]mb[t[
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So\ii Kain, singurii supravie\uitori
din jude\ ai lag[relor mor\ii
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27 ianuarie. ~ntreg
mapamondul comemoreaz[ Ziua
Interna\ional[ a Holocaustului.
Mii de candele au fost aprinse
al[turi de jerbe de flori pentru
aducere aminte ;i `n memoria
milioanelor de evrei c[zu\i victime
ale regimului de exterminare `n
mas[. Un milion ;i jum[tate de
oameni au murit la Auschwitz -
Birkenau. Unii dintre ei au fost
evrei rom]ni.

Rom]nia, Satu Mare, Dinde;ti. 
Un sat cu case `ngrijite ;i uli\e largi.

Afar[ e un ger de crap[ pietrele. Satul
pare amor\it sub frigul ce domne;te de
c]teva zile. La o r[scuce de drumuri, la
num[rul 40 g[sim casa familiei Kain,
Ernest ;i Helena Kain. Am]ndoi sunt
supravie\uitori ai deport[rii evreilor. De
altfel singurii din jude\ul Satu Mare care
mai tr[iesc ;i cu care am putut sta de
vorb[. 

Unele `nt]lniri dintre oameni sunt
aranjate cu mult ̀ nainte ca ele s[ aib[ loc.
Asta am sim\it c]nd Ernest Kain ne-a
deschis poarta firesc, de parc[ ne a;tepta. 

Ernest a fost deportat `n
Ucraina

Odat[ intra\i `n `nc[perea curat[ ;i
ordonat[, povestea celor doi so\i a
`nceput s[ se depene firesc. Ernest are 88
de ani, iar Helena 87. Am]ndoi au ajuns
la v]rsta aceea c]nd toate lucrurile
petrecute `ntr-o via\[ de om pot fi
istorisite f[r[ patim[, cu voce bl]nd[ ;i
uniform[.

Am]ndoi s-au n[scut ;i au crescut ̀ n
micu\a a;ezare Dinde;ti ;i p]n[ la 21,
respectiv 22 de ani via\a lor a decurs f[r[
evenimente majore. Chiar dac[
Transilvania se afla sub administra\ia
ungurilor ;i cu toate greut[\ile din acele
vremuri, povestea lor de via\[ a fost la fel
ca a celorlal\i s[teni, cu mici bucurii ;i
cu destule lipsuri. 

Ernest Kain poveste;te cu glas sc[zut
c[ ̀ n 1942 a fost ̀ nrolat ̀ n armata ungar[
;i dus la munc[ ̀ n Topli\a. Acolo a lucrat
la o carier[ de piatr[ ;i la pietruirea
drumurilor, dup[ care a fost deportat la
munc[ `n Ucraina. 

Munca a fost la fel de grea ;i acolo,
`ns[ condi\iile erau mult mai aspre, iar
iernile cu mult mai geroase dec]t cele de
acas[. Dup[ doi ani s-a `ntors acas[,
nemaig[sind pe nimeni din familie.
P[rin\ii ;i al\i patru fra\i au fost deporta\i
`n lag[re de munc[, nemai;tiind nimic
de ei. Dup[ mul\i ani a aflat c[ una dintre
surori, Olga, a fost singura care a
supravie\uit.

3 mai 1944< `ncepe drumul
spre lag[r

~n ziua de 3 mai 1944, Helena ;i
familia ei au fost sco;i din casa
p[rinteasc[ ;i du;i la Andrid. ~mpreun[
cu al\i evrei din zon[ au ajuns ̀ n ghettoul
din strada Petofi din Satu Mare, unde au
fost \inu\i p]n[ pe 27 mai. De aici au
fost urca\i `n trenuri de marf[ ;i
`nghesui\i cu sutele `n vagoane f[r[ a ;ti
`ncotro se `ndreapt[. Dup[ trei
s[pt[m]ni au ajuns `n lag[rul de la
Auschwitz ̀ mpreun[ cu mama, o sor[ ;i
un frate mai mic. Al\i doi fra\i mai mari
erau concentra\i la munc[ `n Serbia ;i
Ucraina.

Helena poveste;te c[ pe drum au
murit mul\i dintre cei care erau `n
vagoane. Ajun;i la Auschwitz `ntr-o
noapte friguroas[, dup[ o c[l[torie

epuizant[, au fost sorta\i ;i a;eza\i pe trei
r]nduri< b[tr]nii ;i copii pe un r]nd,
tinerii pe un alt r]nd ;i separat b[rba\ii.
Din acel moment nu ;i-a mai v[zut
mama ;i fra\ii mai mici niciodat[. A
`n\eles dup[ mult[ vreme c[ probabil au
fost gaza\i chiar ̀ n ziua c]nd au ajuns. A
fost singura dat[ pe parcursul povestirii
c]nd ochii ei bl]nzi ;i usca\i au v]rsat
lacrimi. 

13.051, num[rul tatuat 
pe antebra\

Ca unul dintre cei care am citit
despre toate atrocit[\ile petrecute `n
lag[rele mor\ii ;i care a v[zut chiar la
Auschwitz m[rturii ale celor ̀ nt]mplate,
am ̀ ntrebat dac[ lucrurile s-au petrecut
chiar a;a. Mi-a ar[tat num[rul tatuat pe
antebra\ ;i care `nc[ se mai poate
descifra< 13.051. S-a trezit aruncat[ ̀ ntr-
un lag[r de femei, cu paturi supraetajate
din chirpici, `nghesuite c]te 17 `ntr-un
pat, tuns[, ̀ mbr[cat[ cu o uniform[ care

mai mult flutura pe trupul ei sub\irel ;i
`nc[l\at[ cu sabo\i de lemn. 

~;i aminte;te cum periodic cei slabi
;i bolnavi care nu mai puteau munci
disp[reau ̀ n bunc[re din care nu se mai
`ntorceau niciodat[. 

Trezi\i la ora trei `n noapte pentru
apel, \inu\i ̀ n r]nd p]n[ veneau cei care
`i num[rau, mul\i c[deau secera\i de
foame ;i epuizare. Ziua purtau c[r[mizi
pentru crematoriu, ̀ n care era ar;i fra\ii
;i p[rin\ii lor, alteori sf[rmau piatr[ la
carier[.

Via\a de\inu\ilor `n aceste condi\ii
era `n m]na sor\ii, pur ;i simplu nu mai
aveai control asupra a ceea ce se ̀ nt]mpl[
cu tine sau cu via\a ta.

~ntrebat[ ce a fost cel mai groaznic
dintre toate acestea, Helena spune f[r[
s[ ezite c[ totul a fost de neimaginat.

Niciodat[ nu s-a g]ndit c[ va
supravie\ui, de;i visa s[ se ̀ ntoarc[ acas[
;i dorin\a ei era s[ deschid[ `nc[ o dat[
u;a casei p[rinte;ti, ne;tiind c[ aceast[
cas[ o va a;tepta goal[ ;i pustie. 

De la Auschwitz la
Buchenwald

~n septembrie 1944 a fost transferat[
`ntr-un alt lag[r de munc[, la
Buchenwald, ̀ n Germania. ~ntr-o p[dure
de brazi era ascuns[ o fabric[ unde se
produceau piese de avioane. Armatele
aliate au c[utat fabrica pentru a o
bombarda, dar nem\ii au ascuns-o at]t
de ingenios `nc]t nu a putut fi g[sit[.
Munceau mult, iar condi\iile de trai erau
mai rele dec]t cele de la Auschwitz.
G]ndul c[ ajutau la fabricarea de piese
pentru avioane care omorau oameni nu
`i d[dea pace.  

De la Buchenwald, `n martie 1945 a
fost mutat[ la Bergen-Belsen l]ng[
Hanovra, numit ;i "Lag[rul Mor\ii". ~n
timpul mut[rii de\inu\ii vorbeau ̀ ntre ei
c[ tot acest co;mar nu mai poate dura
mult. Trupele aliate erau aproape, `ns[
nimeni nu era sigur c[ mai prinde ziua
aceea. Bolile, p[duchii, tifosul f[ceau
ravagii printre cei din lag[r.

Helena c]nt[rea 27 de kilograme
atunci c]nd trupele engleze au eliberat
de\inu\ii din acest lag[r `n aprilie 1945.
Chiar dac[ nu le spuneau nimic ce se
`nt]mpl[, noaptea au auzit `mpu;c[turi
;i s-au mirat cum de nu s-a f[cut apelul
de diminea\[. C]nd s-au trezit niciun
neam\ nu mai era prin preajm[. Bucuria
n-a putut fi tr[it[ pentru c[ corpul ;i
mintea multora nu mai reac\ionau
normal.

Au primit haine, au fost cur[\a\i de
p[duchi ;i au m]ncat prima hran[
adev[rat[ dup[ un an de zile. Mul\i au
fost cei care, din p[cate, au murit chiar
;i dup[ eliberare de tot felul de boli.
Helena a fost g[zduit[ p]n[ ̀ n octombrie
1945 `n fostele caz[rmi ale armatei
germane. Drumul p]n[ acas[ cu
siguran\[ ar fi r[pus-o `n starea `n care
se afla. :i-a rev[zut satul ;i casa
p[rinteasc[ la finele anului 1945.
Aproape trei luni a f[cut p]n[ acas[.
Trenurile nu circulau, ;inele erau
bombardate, iar Germania era `n ruine. 

~ntoars[ la Dinde;ti a g[sit totul
pustiit ;i s-a trezit singura
supravie\uitoare din toat[ familia. Nu
numai surorile, fra\ii ;i mama ei au
murit, ci ;i familii `ntregi cu care erau
`nrudi\i, veri;ori, veri;oare, m[tu;i,
unchi. To\i au pl[tit cu via\a lor nebunia
unui regim care ;i-a propus epurarea
etnic[. Atunci ar fi vrut ca ;i ea s[ fi
murit....

Punct ;i de la cap[t

Via\a a fost grea ;i dup[ `ntoarcere,
`ns[ re`nt]lnirea cu Ernest, pe care `l
cuno;tea de c]nd erau copii, a fost
salvatoare. S-au c[s[torit `n 1946,
unindu-;i singur[t[\ile ;i co;marurile
care le chinuiau nop\ile. Helena
m[rturise;te c[ ;i acum, dup[ 65 de ani,
viseaz[ adesea c[ este ̀ n lag[r, iar atunci
c]nd se treze;te r[sufl[ u;urat[. Chiar
dac[ au trecut at]ta amar de ani, unele
r[ni nu se vindec[ niciodat[. Helena nu
a avut copii. :i sufletul `i era parc[
`mpietrit de toate atrocit[\ile care i s-au
`nt]mplat ;i pe care le-a v[zut. ~;i
aminte;te c[ dup[ ce s-a ̀ ntors din lag[r
a putut s[ pl]ng[ abia dup[ ;ase luni. :i
a pl]ns ;i a tot pl]ns....

Helena e o femeie frumoas[ ;i acum,
la cei 87 de ani pe care `i poart[ cu
demnitate. M[ tot mir cum trupul ei
sub\irel a putut ̀ ndura at]tea - din ce fel
de aluat o fi fost pl[m[dit?

:irul povestirii ei se ̀ ntrerupe atunci
c]nd `ntreb[rile r[m]n suspendate
c]teva clipe `n aer, dup[ care cad grele
ca plumbul, sf]rtec]nd un episod din
istorie care ne dorim s[ nu se mai repete
niciodat[. "Cum s-a putut `nt]mpla a;a
ceva? Ce fel de oameni erau aceeia care
au g]ndit un asemenea plan monstruos?"

Ernest ;i Helena au trecut peste toate
ca ni;te supravie\uitori. Nici
comunismul, nici greut[\ile b]tr]ne\ii
nu mai par grele dup[ toate c]te au
`ndurat.  Au muncit ̀ mpreun[ 40 de ani
;i spun c[ unul din principiile dup[ care
s-au c[l[uzit `n via\[ a fost cump[tarea.
Statul rom]n contorizeaz[ `n bani
monstruozit[\ile prin care au trecut ;i pe
cuponul celor doi b[tr]ni st[ scris Legea
118, pentru care primesc 81 lei, care se
adun[ la pensia pentru care au muncit.

Helena are ;i planuri, `;i dore;te cu
ardoare s[ viziteze lag[rul de la
Auschwitz ;i s[ simt[ c[, de;i se afl[ `n
acel loc care ̀ i b]ntuie amintirile ;i visele,
este totu;i liber[. 

Ce dovad[ de curaj ;i t[rie de
caracter mai mare s[ ne dea Helena
nou[, celor care ne pl]ngem de nimicuri
`n fiecare zi?

V. Shibata

Ernest ;i Helena Kain `;i mai doresc s[ ajung[ odat[ la Auschwitz ca oameni liberi

La Auschwitz au murit aproximativ un milion ;i jum[tate de evrei

Ernest ;i Helena au trecut peste toate ca ni;te supravie\uitori. Nici comunismul, nici greut[\ile
b]tr]ne\ii nu mai par grele dup[ toate c]te au `ndurat. Au muncit `mpreun[ 40 de ani ;i spun c[
unul din principiile dup[ care s-au c[l[uzit `n via\[ a fost cump[tarea. 
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Gana; - satul cu 4 case,
o biseric[ ;i un locuitor

Este `n acest jude\ un sat care
are doar 4 case, o biseric[ ;i doar
un singur locuitor. A;ezarea se
nume;te Gana;, se afl[ `n raza
comunei Ac]; ;i este complet
izolat[ de lume, din cauza unui
drum de leg[tur[ pe care nu l-a
mai f[cut nimeni.

Satul, aflat ̀ ntre localit[\ile Unim[t,
Cig ;i S[c[;eni, are o `ntindere uria;[
de c]teva sute de hectare, unde nu
ajung dec]t utilajele unor asocia\ii
agricole care lucreaz[ `n zon[.

“Nu porni\i la drum cu 
Loganul!”

Noi am mai fost la Gana; ;i ̀ n urm[
cu 4 ani, deci ;tiam  cum arat[ drumul,
dar am sunat totu;i `nt]i la postul de
poli\ie din Ac];.

"Nu porni\i la drum. Cu Loganul
nu ave\i nici o ;ans[ s[ ajunge\i la
Gana;, nici de la Unim[t ;i nici dinspre
Cig. Dac[ ajunge\i la Unim[t, ruga\i pe
cineva din sat s[ v[ duc[ cu c[ru\a, sau
dac[ nu, `ntreba\i de familia Plosca.
Ea are o ma;in[ de teren ;i poate c[ v[
ajut[. ~n Gana; nu mai locuie;te dec]t
un singur om. baciu Sanyi, pentru c[
cel[lalt locuitor, Tyukodi Bela, s-a
mutat `ntre timp la Beltiug", ne-a
declarat s]mb[t[ dup[-mas[ la telefon
poli\istul din Ac];. 

Acesta nu a uitat s[ ne `ntrebe
respectuos ;i motivele pentru care
dorim s[ ajungem `n a;ezarea uitat[
de lume.

~n Unim[t, casa familiei Plosca am
g[sit-o u;or, dup[ numerele de ma;in[,
toate cu "PLO", ce sta\ionau `n curte.
Numai c[ jeep-ul, care ne-ar fi fost de
mare folos, avea ambreiajul defect.

Dl. Plosca ne-a dat `ns[ sfaturi
utile< "C]nd ajunge\i la ferm[ intra\i ̀ n
curte. De acolo mai pute\i merge doar
c]teva sute de metri p]n[ la spini. Apoi
numai pe jos...". 

Pe jos, cale de 4 km

Numai c[, `n ciuda previziunilor,
nu am putut ajunge nici m[car p]n[ la
spini. Am f[cut doar vreo 300 de metri
pe o tarla de gr]u, apoi de acolo pe jos
spre Gana;, printre ;an\urile l[sate de
tractoare, sau pe c]mpul arat pe
por\iuni. Drumul lung de vreo 3-4 km
nu a p[rut prea obositor `ntr-o dup[-
mas[ geroas[, dar cu soare totu;i. 

Agasant p[rea doar g]ndul c[,
odat[ f[cut un a;a efort, nu vom g[si
`n sat niciun om pe care s[-l
fotografiezi ;i s[ po\i dovedi apoi c[ ai
fost `ntr-adev[r acolo.

Noi am avut noroc totu;i, chiar
dac[ singurul locuitor al satului, "Boni
baci", nu a fost g[sit acas[. Era plecat
dup[ p]ine la Cig, a;a cum ne-au
confirmat a doua zi cei din aceast[
localitate. 

Tot familia care locuie;te la ultima
cas[ din Cig spre Gana; ne-a spus c[
duminic[ un om din sat i-a dus lui
Sanyi baci un televizor cu ecran mic,
care func\ioneaz[ de la acumulatorul
tractorului.

Doi t[ietori de lemne 

~n zona casei unde a locuit Tyukodi
Bela, zis "baronul", am ̀ nt]lnit ̀ ns[ doi
s[teni din Unim[t care erau la t[iat de
lemne. Fra\ii Lucian ;i Claudiu Varga

s-au ar[tat mira\i de prezen\a noastr[
acolo, unde doar foarte rar se mai arat[
c]te un om la fa\[.

"Baciu Tyukodi s-a mutat la
Beltiug. Era v[duv de c]\iva ani. St[
acum `n chirie la cineva, dar toate
lucrurile i-au r[mas aici. Se mai
`ntoarce din c]nd ̀ n c]nd la casa lui din
Gana;, a fost chiar ;i ieri s[ duc[ de aici
o c[ru\[ de lemne. 

Sunt mul\i salc]mi pe l]ng[ casa lui
;i are de unde duce. Omul s-a s[turat
s[ mai stea aici `n singur[tate ;i a
plecat. A avut c]teva necazuri cu unii
care au intrat peste el ;i l-au b[tut, a;a
c[ a plecat. 

Ho\ii au furat ro\ile de la 
tr[sura baronului

Ho\ii vin ;i acum pe aici. I-au furat
de pild[ ;i ro\ile de la c[ru\a pe care o
are `n curte, dar ;i ro\ile de la ;aret[.
Tot ce are mai valoros i-au dus. Noi i-
am spus uneori c]nd veneam `ncoace
s[ v]nd[ totul, s[ cumpere o cas[ `n
Unim[t. 

A;a i-au spus ;i fetele lui, care acum
stau la ora;. El `ns[ nu a ascultat pe
nimeni. Are aici teren, vie ;i cas[. :i-a
mai adus c]te o femeie, dar niciuna nu
a stat prea mult la el. Vroia tot din
astea tinere, dar nu a g[sit dec]t din
alea mai b[tr]ne, care nu erau bune de
lucru.

Aici `n Gana; nu se poate intra
dec]t cu c[ru\a. De obicei eu ̀ l aduc ̀ n
sat ;i pe poli\istul din Ac]; sau pe
primar, c]nd mai au de lucru pe aici.
Am o c[ru\[, pe iap[ o cheam[ Baba
;i ea m[ ajut[ s[ mai duc c]te un ;tr[fuc
de lemne.

La Gana; mai locuie;te azi doar un
singur om. Boni baci. Are `n jur de 50
de ani, tr[ie;te singur ;i ;i-a cump[rat
recent ;i o combin[. El nu vrea s[ plece
de aici ̀ n mod sigur", ne-au povestit cei
doi fra\i, care cunosc ;i toate legendele
despre aceste locuri.  

Cutie po;tal[ ag[\at[ de un 
copac

~n fa\a casei "baronului" Tyukodi
este ag[\at[ de un copac o cutie po;tal[
a Po;tei Rom]ne de culoare ro;ie.
Ciudat e doar faptul c[ nu a ruginit
`nc[. De folosit nu a folosit-o nimeni
`n ultimii 30 de ani, pentru simplul
motiv c[ `n sat po;ta;ul nu a venit
niciodat[. Adev[rul e c[ nici nu era
pentru cine s[ bat[ at]ta drum
degeaba, `ntruc]t oamenii au plecat
demult de aici. F[r[ curent ;i f[r[
drum, doar Tyukodi ;i Boni au mai
r[mas s[ locuiasc[. 

~n curtea "baronului", lucrurile care
i-au fost c]ndva a;a de dragi, tr[sura
;i c[ru\a, ce-i drept cu ro\ile furate, `l
a;teapt[ s[ revin[. Grajdul este gol, la
fel ;i "crama" unde mai sunt ceva
butoaie, dar ho\ilor nu le recomand[m
s[ r]vneasc[ la ele, pentru c[ ar putea
s[ r[m]n[ sub d[r]m[turi, dup[ felul
`n care arat[ cl[direa. Casa p[r[sit[ are
`n u;[ un scaun de lemn, semn c[
nimeni nu e acas[. U;a nu e ̀ nchis[ cu
cheia, pentru c[ oricum cine vrea s[
intre o poate face cu u;urin\[. 

Capcane pentru ho\i ;i animale

Numai c[ baronul, `n mod sigur, a
pus ̀ n cas[, dar ;i ̀ n jurul ei, mai multe
capcane, nu numai pentru ho\i, dar ;i
pentru animale.

Am v[zut de pild[ ̀ n gr[dina casei
o vulpe moart[, acoperit[ pe jum[tate
de z[pad[, care nu putea s[ piar[ dec]t
prins[ `n capcan[.

Pe peretele casei, la intrare, este ;i
un tablou ̀ n ram[, decolorat de soare,
care d[inuie aici de mult, dup[ felul ̀ n
care arat[.

F]nt]na veche este ;i ea la locul ei,
dar apa ei nu mai e folosit[ demult
dec]t de t[ietorii de lemne care se
r[t[cesc pe aici ;i `;i mai adap[ caii.

L]ng[ casa baronului, mai este o
alt[ cas[, p[r[sit[ ;i ea, pe care Tyukodi
a cump[rat-o de la fostul proprietar,
plecat de aici, s[tul s[ mai stea singur
pe aceste coclauri.

U;a bisericu\ei se deschide 
odat[ pe an

S[tucul are ;i o bisericu\[, dar u;ile
ei nu sunt deschise dec]t o singur[ dat[
pe an, de Sf]nt[ M[rie, c]nd o parte din
cei pleca\i de pe aceste meleaguri se
`ntorc acas[ pentru c]teva ore.

L]ng[ bisericu\[ cineva a construit
o c[su\[, probabil cu speran\a c[ `ntr-
o zi va fi spre sat ;i drum de
acces.Numai c[ un sat care nu are un
drum este sortit pieirii.

Probabil c[ Sanyi baci nu g]nde;te
la fel, ;i continu[ s[ tr[iasc[ acolo unde
s-a n[scut, acolo unde s-a obi;nuit,
acolo unde `;i are toate lucrurile. Noi
care tr[im la ora; ;i ajungem doar rar,
unii chiar deloc, `n aceste \inuturi
pustii nu ̀ i vom putea ̀ n\elege pe ace;ti
pustnici ciuda\i ai zilelor noastre.

Ciripitul p[s[rilor ;i pove;tile 
t[ietorilor de lemne

La ̀ napoierea spre cas[, am pornit
pe jos spre Unim[t `mpreun[ cu fra\ii
Varga. Ne-am oferit `nt]i s[ punem
um[rul la c[ru\a tras[ de "Baba", ca s[
treac[ mai u;or ;an\ul cu lemnele
`nc[rcate.

Tot povestind cu noile noastre
cuno;tin\e am l[sat ̀ ncet ̀ n urm[ satul
Gana;, cel cu un singur locuitor, acolo
unde lini;tea locului nu poate s[ nu te
cucereasc[ ;i unde ai vrea s[ te ̀ ntorci
uneori, desigur nu s[ locuie;ti, ci s[
mai ascul\i ciripitul p[s[rilor sau
legendele t[ietorilor de lemne, iar apoi
s[ porne;ti din nou spre ora;, `ntr-o
lume nebun[, nebun[, nebun[...

Iosif |iproc

~n zona satului Gana;, doi s[teni din Unim[t, cititori ai ziarului “Informa\ia Zilei”, erau la t[iat de lemne

Vasile Mic nu necesit[ prea multe
prezent[ri. C[r\ile de poezie scrise vorbesc
`n locul autorului. ~n toamna anului trecut,
la Satu Mare, poetul s[tm[reano-o;an
Vasile Mic, originar din frumoasa a;ezare
Coca din comuna C[line;ti-Oa;, `ntr-o
atmosfer[ distins[, `n prezen\a
profesorului ;i scriitorului dr. Dan
Bruda;cu, ;i-a lansat volumul de poeme
"Scara de lumin[". Este `n fapt cea de a
treia carte de poezie ce poart[ semn[tura
poetului Vasile Mic. Nu este lipsit de
importan\[ faptul c[ ;i acest volum de
poezie include o serie de ilustra\ii grafice
realizate de poet, care a deprins aceast[
art[ ̀ nc[ ̀ n tinere\e. Tomul s-a bucurat de
succes, cronicile au fost ̀ n majoritatea lor
favorabile. Cu pu\in timp `n urm[,
prezentarea volumului a ap[rut ;i `n
publica\ia Saeculum, numerele 7-8/2009,
care vede lumina tiparului la Foc;ani.
Prezentarea apar\ine lui Ioan Ani\a;.

Un alt pensionar, heptagenar din
Dinde;tiu Mare - comuna Andrid, este
profesorul Ioan Ciarn[u, care `;i pune `n
valoare cuno;tin\ele de profesor de istorie,
dar ;i bogata experien\[ de via\[. Dup[ ce
a publicam volumul intitulat "Cum am
`nvins cancerul?", lucrare care prezint[
odiseea tr[it[ p]n[ a sc[pa de cancer `n
condi\iile `n care prognosticul
universitarilor care l-au tratat era rezervat,
a pus `n pagin[ ;i momente din cel de al
doilea R[zboi Mondial. A editat cartea
"S[ nu uit[m T[t[r[;tiul". Lucrarea
include numeroase informa\ii de ordin
istoric, rod al cercet[rilor `ntreprinse
`nclusiv ̀ n arhivele militare. Evenimentele
de la T[t[r[;ti au fost incluse, a;a cum era
firesc, `n contextul  general al Rom]niei
la momentul respectiv. Se cuvine
men\ionat faptul c[ profesorul Cearn[u
are ;i alte lucr[ri scrise ;i publicate mai ales
dup[ ce ;i-a g[sit timpul necesar pentru
a reevalua o serie de lucr[ri ale sale din
perioada `n care era la catedr[ ;i se
dovedea fascinat inclusiv de arheologie.

Ioan Ani\a; 

Poetul Vasile Mic 
din Coca a urcat 

pe "Scara de lumin["

Ioan Ciarn[u evoc[
T[t[r[;tiul din Al Doilea

R[zboi Mondial

Ro;iorenii se pot m]ndri cu un
neobosit fiu al satului, col.(r.) Vasile Rus.
Dup[ intrarea `n pensie, plaiurile natale
l-au chemat de la ora; ̀ n cocheta a;ezare
de pe valea Some;ului. Aici ;i-a g[sit
lini;tea sufleteasc[ ;i nelini;tea actului
crea\iei. Fiind militar o via\[ ;i cadru
didactic pentru numeroase genera\ii de
ofi\eri, col.(r.) Vasile Rus sim\ea c[ are
foarte multe de ̀ mp[rt[;it din experien\a
sa `n special tinerilor. S-a pus pe scris ;i
de aproape 12 ani acest microb nu-i d[
pace. Scrie ;i scrie pentru adul\i ;i copii.
~n cei 12 ani, scriitorul Vasile Rus se poate
l[uda cu lucr[rile sale. 

A semnat tot at]tea volume de proz[,
memorialistic[ ;i poezie. Cele mai
proaspete crea\ii ale colonelului V. Rus
au fost prezentate cititorilor zilele trecute.
Este vorba despre culegerea de colinde
"Colindele copil[riei ;i tinere\ii mele" ;i
cartea intitulat[ "~ndemnuri divine" -
cuget[ri ;i eseuri podoabe ale sufletului.
Experien\a scriitorului octogenar se
dore;te a fi `mp[rt[;it[ pentru a deveni
o pild[ genera\iilor viitoare. 

Multe din cuget[rile sale se reg[sesc
`n parte ;i la al\i scriitori, dar Vasile Rus
a ;tiut cum s[ le foloseasc[ pentru a fi ale
sale. La cei peste 80 de ani, autorul are o
scriitur[ alert[ ;i captivant[. Din
cuprinsul c[r\ilor r[zbate cur[\enia
sufleteasc[ a autorului, dorin\a de a se
substitui dasc[lilor.

Vasile Rus din Ro;iori 
a semnat 12 c[r\i

~n zona casei unde a locuit Tyukodi Bela, zis "baronul", am
`nt]lnit doi s[teni din Unim[t care erau la t[iat de lemne. Fra\ii
Lucian ;i Claudiu Varga s-au ar[tat mira\i de prezen\a noastr[
acolo, unde doar foarte rar se mai arat[ c]te un om la fa\[.
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Ce a `nsemnat Diploma leopoldin[

din 1691 pentru rom]nii din Transilvania?
La sf]r;itul secolului al XVII-

lea, Transilvania s-a dovedit a fi un
spa\iu deosebit de receptiv la
`nnoirile religioase, un spa\iu
predispus la convertiri. Are loc o
revolu\ie spiritual[ `n r]ndul
rom]nilor prin trecerea
popula\iei rom]ne;ti din
Transilvania la credin\a catolic[
de rit grec.

Actul de unire spiritual[ cu Biserica
Romei a avut la baz[ nu numai motive
spirituale, ci a fost determinat ;i de
pericolul habsburgic ;i ungar. Chiar dac[
nu a fost respectat de cancelaria vienez[,
a devenit totu;i temelia unei construc\ii
culturale ;i na\ionale ;i a unei emancip[ri
sociale. 

Pericolul habsburgic ;i ungar
amenin\[ Transilvania 

~n condi\iile ocup[rii \[rii de c[tre
armatele imperiale ;i datorit[ succeselor
pe care acestea le aveau pe c]mpul de
lupt[ ̀ n Ungaria central[ ;i de sud, pentru
ardeleni era foarte greu s[-;i impun[
dorin\ele ;i interesele `n tratativele care
se purtau cu Viena, pentru a ob\ine un act
fundamental care s[ reglementeze pe
viitor raporturile principatului cu
`mp[ratul. Dificult[\ile erau cu at]t mai
mari cu c]t, `ntr-un moment crucial
pentru soarta \[rii, for\ele politice nu
ac\ionau unitar, ̀ ntruc]t unii nobili spre
exemplu colaborau mai mult dec]t era
necesar cu imperialii. ~n acest fel, viitorul
politico-juridic al \[rii p[rea destul de
sumbru. Transilvania era amenin\at[ s[
fie `ncadrat[ `n regatul Ungariei, `n
special datorit[ unor nobili din Ungaria
care se stabiliser[ `n Transilvania ;i care
sperau s[-;i redob]ndeasc[ domeniile
din trecut. 

Or[;enii din Bra;ov, Bistri\a ;i Baia
Mare s-au ̀ mpotrivit ̀ nst[p]nirii militare
a imperialilor ̀ n \ar[. Moartea principelui
Mihail Apafi ;i alegerea de c[tre st[ri a
fiului s[u Mihail Apafi II, nerecunoscut
de Viena, n-a f[cut dec]t s[ complice
lucrurile. Fran\a a intrat `n r[zboi
`mpotriva Habsburgilor, turcii au revenit
`n fa\a Belgradului, iar o;tile generalului
Heissler intrate `n |ara Rom]neasc[ au
fost nevoite s[ se retrag[ ̀ n Transilvania,
fiind apoi urm[rite ;i zdrobite la Z[rne;ti,
l]ng[ Bra;ov. ~n aceast[ situa\ie, Curtea
din Viena a ob\inut dup[ tratative
interminabile actul de garantare ̀ n cadrul
imperiului a statutului separat al
principatului cu institu\iile ;i dreptul s[u. 

Diploma leopoldin[ -
constitu\ie a Transilvaniei
p]n[ la dualism

~n aceste condi\ii s-a n[scut diploma
din 16 octombrie 1690, promulgarea ei
av]nd o ̀ nt]rziere de opt luni. Astfel la 4
decembrie 1691 a v[zut lumina zilei
Diploma leopoldin[, care cuprindea 18
puncte. Aceasta a constituit actul juridic
fundamental, servind drept constitu\ie a
Transilvaniei p]n[ la dualism.

~n prima parte a actului au fost
`nt[rite ̀ n drepturile lor cele patru religii
recepte, au fost asigurate daniile ;i
privilegiile acordate de regi ;i principi.
Diploma men\inea legile \[rii (p[strarea
Tripartitului lui Werboczi, a Aprobatelor
;i a Compilatelor, cu excep\ia dreptului
la rezisten\[ al nobilimii)> erau men\inute
de asemenea ;i “constitu\iile” ;i dreptul
municipal al sa;ilor. Sa;ii erau scuti\i de
obliga\ia g[zduirii pentru c[l[torii ;i
dreg[torii `n trecere> secuii urmau s[ fie
scuti\i de d[ri, cu excep\ia celor iob[gi\i,

totu;i aveau obliga\ia s[ apere \ara pe
cheltuial[ proprie. 

Structura institu\ional[ a \[rii
r[m]nea neschimbat[, iar `n func\ii
urmau s[ fie numi\i numai “indigenii”
celor trei na\iuni politice, f[r[ deosebire
de religie. Conduc[torul statului sau
loc\iitorul acestuia avea s[ fie ales dintre
nobilii \[rii, f[r[ deosebire de religie>
aceea;i metod[ era valabil[ ;i pentru
comandantul oastei \[rii, cancelarul
supreme, consilierii intimi, comi\ii
supremi ;i c[pitanii secuilor.

Diploma mai prevedea ca din
consiliul intim s[ fac[ parte neap[rat
judele regesc al Sibiului, ca reprezentant
al na\iunii s[se;ti> doar comandantul
armatei imperiale din Transilvania
trebuia s[ fie german ;i s[ colaboreze cu
Guvernul ;i cu comandantul oastei \[rii.
~n ceea ce prive;te dijmele \inute de
nobilime prin arend[, s[ fie l[sate la fel,
arenda revenind fiscului. Comer\ul
r[m]nea liber, la fel ca ̀ nainte, iar v[mile
;i tricesimele erau neschimbate. Obliga\ia
\[rii fa\[ de `mp[rat era de 112.500 de
florini `n timp de pace ;i 400.000 de
florini `n timp de r[zboi. 

Atragerea rom]nilor
ortodoc;i la catolicism

Acest pact `ncheiat de Habsburgi cu
st[rile ardelene, potrivit Diplomei
leopoldine (1691), nu lini;tea p[r\ile
contractante. Noii st[p]niri `i lipsea
fundamentul credincios pe care `l putea
oferi o biseric[ catolic[ puternic[,
`ntruc]t bisericile reformate se temeau
de ini\iative menite s[ consolideze
pozi\iile catolicismului sl[bit. O solu\ie
era atragerea la unirea religioas[ cu Roma
a rom]nilor ortodoc;i. Astfel, `mp[ratul
Leopold a dat publicit[\ii patenta
imperial[ din 1692 prin care promitea

clerului de rit grecesc unit scutiri ;i
privilegii asem[n[toare credincio;ilor
romano-catolici. 

Abia `n 1697 mitropolitul Teofil,
`mpreun[ cu 12 protopopi, au semnat
actul de unire religioas[, care era ̀ n\eleas[
ca o “eliberare” de sub biserica calvin[.
Sinodul condi\iona unirea de p[strarea
neschimbat[ a ritului ;i calendarului,
fiind acceptate numai cele patru puncte
de dogm[, considerate de Consiliul de la
Floren\a (1439) ca marc]nd o deosebire
`ntre biserica ortodox[ ;i cea catolic[. Se
cerea `ns[ ca uni\ii s[ nu mai fie socoti\i
tolera\i ;i admi;i, ci recunoscu\i ca fii ai
\[rii, iar laicii s[ fie promova\i `n toate
slujbele ca apar\in[tori ai celor trei
na\iuni politice ;i religii recepte> tinerii
greco-catolici urmau s[ fie primi\i `n
;colile catolice. Unirea a fost acceptată ;i
de noul mitropolit Atanasie Anghel, care
a semnat `nc[ o dat[ unirea la 7
octombrie 1698. 

Urmarea acestor tratative a fost
promulgarea primei diplome a unirii
religioase din 16 februarie 1699, f[c]nd
referire la to\i uni\ii din cuprinsul
imperiului (numai fe\ele biserice;ti ;i
bunurile acestora). Aceste prevederi au
st]rnit nemul\umiri `n r]ndul nobilimii
protestante ;i al religiilor recepte
reformate. Acestea au cerut ca unirea s[
fie f[cut[ printr-un decret din 1698,
`ncerc]nd s[ atrag[ rom]nii la Calvinism
sau cel pu\in s[-i conving[ s[ r[m]n[ la
vechea lor credin\[. 

Aceste nemul\umiri tind s[ pun[ `n
primejdie unirea, ̀ n ciuda eforturilor lui
Atanasie Anghel `n vederea consolid[rii
ei.  Acesta convoac[ un mare sinod pe 4
septembrie 1700 la Alba Iulia, ob\in]nd
`mputernicirea de a ac\iona `n vederea
ob\inerii unei noi diplome a unirii
religioase, care s[ se extind[ ;i asupra
mirenilor.

Ce a `nsemnat diploma
religioas[ pentru rom]nii
transilv[neni? 

Astfel s-a ajuns la a doua diplom[
religioas[ `n 19 martie 1701, care
cuprindea 15 condi\ii ale unirii. Noua
diplom[ prevedea `nl[turarea
catehismului “eretic” (calvinesc) și
instituirea unui teolog canonist pe l]ng[
episcop, care avea rolul de a supraveghea
activitatea acestuia. Mitropolia ortodox[
a fost degradat[ la rangul de episcopie
greco-catolic[, succesiunea episcopal[ a
fost reglementat[ prin dreptul sinodului
de a propune trei candida\i, dintre care
`mp[ratul alegea unul. Prerogativele
episcopului ;i ale sinodului au fost
restr]nse. 

Diploma leopoldin[ din 1701 a
reprezentat extinderea drepturilor ;i
avantajelor rom]nilor care au ̀ mbr[\i;at
unirea religioas[ cu biserica Romei.
Totu;i prevederile diplomei n-au fost
puse niciodat[ `n aplicare, cu excep\ia
clauzelor referitoare la cler, diploma fiind
`n cele din urm[ trecut[ sub t[cere ;i
f[cut[ pierdut[. ~n acest fel, at]t rom]nii
uni\i, c]t ;i cei ortodoc;i r[m]neau `n
situa\ia de tolera\i ;i admi;i, lipsi\i de
orice drepturi civile. 

Lupta lui Inochen\ie Micu-
Clain

~n anul 1728, Inochen\ie Micu-Clain
a fost numit episcop unit, declan;]ndu-
se lupta de emancipare na\ional[ a
rom]nilor ardeleni.  Acesta a pus
problema acord[rii pentru uni\i a
drepturilor promise prin diplomele din
1699 ;i 1701. ~n condi\iile declan;[rii
luptei de c[tre Inochen\ie, opozi\ia a
invocat num[rul mic al rom]nilor uni\i,

nesinceritate ;i ignoran\[ din partea
acestora `n credin\[, repulsia fa\[ de
catolici etc.  Curtea de la Viena a dispus
1n 1733 realizarea unei duble conscrieri
confesionale a rom]nilor, una de c[tre
oficialit[\ile laice ;i alta de c[tre episcopul
unit. Rezultatul acestor ini\iative a dat
c];tig de cauz[ episcopului unit. Astfel,
Inochen\ie Micu-Clain s-a remarcat ca
fiind cel dint]i dintre ierarhii rom]ni care
au `n\eles consecin\ele ;i avantajele
politice ce puteau fi trase din unirea
religioas[. Revendic[rile lui Micu-Clain
priveau drepturile promise rom]nilor
prin cea de-a doua diplom[ a unirii
religioase din 1701. Era solicitat[
egalitatea de la stare la stare (adic[ de la
preot la preot, de la nobil la nobil, de la
or[;ean la or[;ean ;i de la \[ran la \[ran)
a uni\ilor cu apar\in[torii religiei catolice.
Micu-Clain cerea pentru clerul ;i
nobilimea greco-catolic[ recunoa;terea
ca a patra na\iune politic[, egal[ `n
drepturi cu celelalte din Transilvania. A
fost ridicat[ ;i problema egalit[\ii `n
drepturi a rom]nilor cu sa;ii. 

Revenidic[rile noului episcop au fost
sintetizate `n 1774 `ntr-un a;a-numit
Supplex Libellus, fiind argumentate prin
diploma leopoldin[ a unirii religioase din
1701 ;i Andreanum-ul sa;ilor din 1224. 
~n 1774, episcopul Inochen\ie a convocat
la Blaj un sinod care i-a permis s[-;i
continue ac\iunea sa peti\ionar[. Ajuns
la Curtea vienez[, a ̀ nt]mpinat ostilitate,
prefer]nd s[ mearg[ la Roma, ̀ n speran\a
g[sirii unui sprijin din partea papei. Lipsit
de ajutor, Inochen\ie a fost nevoit s[
demisioneze, `ntruc]t ac\iunile sale au
e;uat. A murit `n septembrie 1768 la
Roma, f[r[ a putea vedea `mplinite
idealurile pentru care luptase `ntreaga
via\[, toate acestea r[m]n]nd mo;tenire
genera\iilor viitoare.

Aconsemnat Dana Todea

Diploma leopoldin[ din 1701 a reprezentat extinderea drepturilor ;i avantajelor rom]nilor care au ̀ mbr[\i;at
unirea religioas[ cu biserica Romei. Totu;i prevederile diplomei n-au fost puse niciodat[ ̀ n aplicare, cu excep\ia
clauzelor referitoare la cler, diploma fiind `n cele din urm[ trecut[ sub t[cere ;i f[cut[ pierdut[. ~n acest fel, at]t
rom]nii uni\i c]t ;i cei ortodoc;i r[m]neau `n situa\ia de tolera\i ;i admi;i, lipsi\i de orice drepturi civile.

Episcopul Ioan Inochen\iu Micu Clain  ;i-a sintetizat revendic[rile `n Supplex Libellus Valachorum Transivaniae, cel dint]i program politic al romanilor 
din Transilvania trimis Cur\ii din Viena
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Unde ;i cum se pot practica
sporturile de iarn[ `n zona noastr[?
Iarna poate fi v[zut[ nu doar

ca un anotimp rece, moroc[nos,
ci privind-o cu ochi mai optimi;ti
este un anotimp foarte frumos
mai ales pentru cei pasiona\i de
sporturile de iarn[< snowboard,
schi, s[niu;, bob sau orice fel de
mi;care `n aer liber. 

Din ce `n ce mai mul\i amatori ai
sporturilor de iarn[ iau cu asalt sta\iunile
montane pentru a descoperi distrac\ia
pe p]rtiile de schi. Extrem de atractive,
aceste sporturi sunt periculoase dac[ nu
sunt luate m[surile de protec\ie necesare.
Indiferent de sportul de iarn[ practicat,
sau nivelul de performanț[ atins, turi;tii
trebuie s[ aib[ `n mod obligatoriu
echipamentul de care au nevoie pentru
a nu `nt]mpina situa\ii nepl[cute.

S[ ne alegem sportul 
ce ni se potrive;te

Pentru a evita evenimentele nedorite
;i ca s[ v[ pute\i distra f[r[ s[ ̀ nt]mpina\i
nepl[ceri, c]nd dori\i s[ face\i un pic de
sport pe z[pad[ trebuie s[ respecta\i
anumite reguli. Dac[ este pentru prima
dat[ c]nd practica\i sporturile de iarn[
este absolut necesar s[ fi\i `nso\it de un
instructor sau s[ dispune\i de
echipamentul potrivit pentru a evita
accidentele de orice fel. De asemenea,
nu uita\i s[ face\i c]teva exerci\ii de
`nc[lzie, deoarece musculatura ;i
`ncheieturile `ntotdeauna trebuie
preg[tite pentru mi;care.

Schiul este un sport de iarn[
complex care aduce multe probleme
amatorilor sau celor care nu cunosc `n
detaliu elementele de baz[ ale acestui
sport. Se practic[ `n general `n regiunile
montane `nalte, unde stratul de z[pad[
permite practicarea `n siguran\[ a unui
astfel de sport. Fiind un sport de mare
`n[l\ime, num[rul problemelor care pot
ap[rea este destul de mare. Din aceast[
cauz[ este important s[-l practica\i `n
grup, pentru a v[ asigura c[ pute\i fi
salvat `n cazul unor probleme majore.
Schiul alpin (drume\ie pe schiuri) se
recomand[ doar celor care au experien\ă
de mul\i ani pe p]rtii, iar `nainte de a v[
aventura `n parcurgerea unor distan\e
montane pe schiuri asigura\i-v[ c[
dispune\i de echipament adecvat< rucsac,
sac de dormit, harta regiunii `n care v[
deplasa\i,  precum ;i cuno;tin\ele
necesare din toate punctele de vedere.

Snowboardul poate fi practicat de
to\i cei care sunt amatori de senzații tari.
Echipamentul pentru snowboard trebuie
s[ fie destul de lejer pentru a v[ putea
mi;ca `n voie. Important este s[ fi\i
echipat cu casc[ ;i m[nu;i de schi, cu
ochelari de protec\ie ;i cu benzi pentru
`ncheieturi. Placa de snowboard este
echipamentul cheie al acestui sport de
iarna. Picioarele trebuie legate de plac[
pentru a avea echilibrul de care ave\i
nevoie. ~nainte de a v[ aventura pe p]rtie,
`ncerca\i s[ face\i c[\iva pa;i, s[ vede\i
dac[ v[ sim\i\i comod sau dac[ leg[turile
nu sunt prea str]nse. Amatorii e bine s[
apeleze la ajutorul unui profesionist, mai
ales ̀ n alegerea echipamentului necesar.
Nu orice plac[ se potrive;te cu
dimensiunile piciorului. De aceea este
important s[ alege\i o plac[ mai lat[
pentru a nu aluneca la viraje. 

S[niu;ul este unul dintre sporturile
de iarn[ preferate de copii, dar ;i de cei
care nu au foarte des posibilitatea de a
ie;i la z[pad[. Sunt ;i adul\i care ador[
s[niu;ul pe pârtii mari. Pentru cei mici

;i acest sport de iarn[ poate crea
probleme. De aceea, derdelu;ul pentru
cei mici sau pentru ̀ ncep[tori trebuie s[
fie lin, deoarece saltul brusc de pe sanie
poate provoca accidente. 

Tot ̀ n categoria s[niu;ului se include
;i alunecarea pe z[pad[ cu diverse alte
instrumente de sport, cum ar fi bobul,
care necesit[ o p]rtie amenajat[, dar `n
Rom]nia deocamdat[ astfel de p]rtii nu
prea sunt> tubby, tot pe p]rtie amenajat[,
dar se coboar[ cu ni;te cauciucuri
gonflabile, care se mai ;i ̀ nv]rt ̀ n timpul
cobor]rii> sau lenckerul, un fel de sanie
cu volan, cu talpa flexibil[, care `l face
foarte u;or dirijabil, av]nd posibilitatea
de a atinge viteze foarte mari. Acest
instrument este specific `n exclusivitate
zonei Cavnic, fiind dezvoltat de localnicii
acestui ora;, cu zeci de ani `n urm[. 

Poate tot la acest capitol ar trebui s[
men\ion[m ;i snow-mobilul, care `ns[
se bazeaz[ pe cuceririle tehnicii
moderne, deplasarea sa fiind motorizat[,
realiz]ndu-se cu ajutorul ;enilelor.

La toate acestea este extrem de
important[ utilizarea unui echipament
adecvat< bocanci, care fixeaz[ bine
gleznele, vestimenta\ie groas[, care
protejeaz[ at]t de frig, c]t ;i de lovituri
`n caz de c[dere, m[nu;i, precum ;i casc[
de protec\ie.

Kitingul este un sport mai pu\in
cunoscut pe la noi, dar cei care deja l-au
`ncercat sunt `nc]nta\i de senza\ia pe
care au avut-o. Este un sport `nrudit cu
schiul, ce `mbin[ puterea v]ntului cu
alunecarea pe z[pad[. Kitingul sau
snowkitingul - cum mai este cunoscut -
utilizeaz[ for\a de trac\iune dezvoltat[ de
un zmeu (kite) pentru deplasarea cu
schiuri sau cu placa de snowboard. Mai
nou, sportivii `;i construiesc adev[rate
deltaplanuri pentru tractarea pe schiuri.

Zone de agrement `n jude\

~n jude\ul nostru, singura p]rtie de
schi practicabil[ este la S]mbra Oilor,
dar aceasta este potrivit[ doar pentru
sport de agrement. Panta este de
dificultate medie, la baz[ foarte lin[, dar
lungimea este prea mic[ pentru sport de
performan\[ ;i nu exist[ niciun fel de
mijloc de transport p]n[ la partea
superioar[ a p]rtiei. A existat un baby-
li, dar de c]nd terenurile au fost
retrocedate nu mai func\ioneaz[.
Condi\iile `ns[ sunt excelente pentru
s[niu;, ceea ce se ;i vede `n fiecare
weekend, deoarece versantul din fa\a
cabanei este plin de copii ;i de tineri.
Dac[ este un pic de z[pad[, voia bun[
domin[ zona.

~n jude\ul Satu Mare au mai existat
c]teva `ncerc[ri de amenajare a unor
p]rtii de schi, dar acestea `nc[ nu s-au
materializat. La Luna :es, f];ia destinat[
spre a deveni p]rtie de schi a fost
defri;at[ cu cel pu\in 30 de ani `n urm[,
poate ;i mai mult, dar `nc[ nu a fost
amenajat[. La fel, se preg[te;te ;i
amenajarea unei zone de agrement cu
p]rtii de schi ;i `n apropiere de Huta
Certeze, la Borcutul T]lharilor, unde
exist[ o p]rtie natural[ de peste 3 km.
Aici investi\ia a fost demarat[ cu circa 3-
4 ani `n urm[, cu modernizarea
drumului forestier p]n[ la izvorul de ap[
mineral[, dar de atunci nici aici nu s-a
mai f[cut nimic, cu toate c[ meleagurile
sunt pitore;ti, iar izvoarele de ape
minerale existente aici reprezint[ o
atracție suplimentar[ a zonei.

Zone de agrement `n 
Maramure;

Posibilit[\ile de sport de iarn[ `n
jude\ul nostru fiind limitate, `n fiecare
weekend al anotimpului alb parc[rile de
la bazele p]rtiilor de schi din jude\ul
Maramure; sunt pline de ma;ini cu
numere de Satu Mare. ~n timp ce nu de
mult p]rtia preferat[ a s[tm[renilor a
fost cea de la Mogo;a, acum preferin\ele

sunt diverse. P]rtia de la Mogo;a nu mai
ofer[ facilit[\ile moderne, cu toate c[ este
o p]rtie de calitate foarte bun[. Partea
superioar[, numit[ ;i p]rtia Moski, este
doata[ cu teleschi, precum ;i cu
telescaun, care deserve;te at]t p]rtia
Mogo;a, c]t ;i Moski, pe o lungime total[
de 2.200 metri. Nivelul de dificultate este
avansat, deci se recomand[ doar
sportivilor bine antrena\i.

La baza p]rtiei Moski, telescaunul
Mogo;a se `nt]lne;te cu cel de la :uior,
unde este un sistem de p]rtii mult mai
recent amenajat, astfel ;i dot[rile sunt
cu mult mai moderne. Tunurile de
z[pad[ artificial[, c]t timp temperaturile
aerului sunt sub 3 grade C, asigur[ un
strat de nea potrivit pentru practicarea
sportului, iar instala\ia de iluminat
nocturn permite practicarea sporturilor
p]n[ seara t]rziu. Situat la o distan\[ de
doar 22 km de Baia Mare, la Complexul
:uior sunt a;tepta\i ;i schiorii care pot
ie;i la sport doar dup[ orele de serviciu.
P]rtiile, toate 3, sunt de dificultate medie,
iar telescaunul func\ioneaz[ de luni p]n[
duminic[, `ntre orele 10-22.30.

Sta\iunea Izvoare se afl[ la o distan\[
de 27 km de Baia Mare, dar, cu toate
acestea, este cu mult mai pu\in
frecventat[. Drumul fiind foarte `ngust,
dac[ z[pada e suficient de mare pentru
practicarea sporturilor, accesul auto p]n[
la sta\iune se face conform programului
afi;at< 1,5 ore urcare, 0,5 ore pauz[, 1,5
ore cobor]re, 0,5 ore pauz[. P]rtia Cora
are o lungime de 800 m, este de
dificultate medie, dotată cu teleschi.
P]rta Brazi, cea mai mic[, este de
dificultate medie, are o lungime de 250
m, dar este dotată cu teleschi. Dot[rile ;i
dificultatea sunt acelea;i ;i la p]rtia
Poiana Soarelui, care are o lungime de
500 m. Aici alte dot[ri nu exist[ ;i nici
posibilit[\i de cazare nu mai sunt,
deoarece hotelurile din zon[ au fost
`nchise. Exist[ `ns[ derdelu;uri uria;e,
de care se pot bucura cei care ̀ ;i aleg alte
instrumente de sport.

O zon[ de agrement mai recent
`nfiin\at[ este cea de la Cavnic, unde pot
veni la schi at]t `ncep[torii, c]t ;i
sportivii de performan\[, dar nu doar la
schi, ci la orice sport de iarn[,
administratorii p]rtiilor oferind spre
`nchiriere aproape orice instrument de
sport. Aceast[ baz[ de agrement s-a
`nfiin\at cu circa 9 ani `n urm[, la ora
actual[ av]nd un sistem de p]rtii cu o
lungime total[ practicabil[ de circa 10
km, organizat[ `n dou[ centre, foarte
apropiate< Roata ;i Icoana, ambele
dotate cu teleschi, tunuri de z[pad[
artificial[, sistem de iluminat nocturn,
posibilit[\i de cazare, baruri ;i puncte de
`nchiriere a instrumentelor de sport. La
Icoana sunt amenajate ;i dou[ p]rtii de
tubby, iar la Roata se poate practica
tubbyngul ;i vara.

E singurul loc din \ar[ unde se poate
`nchiria ;i lencker, iar `n ultima vreme,
pe l]ng[ snow-mobil sau ATV, doritorii
pot face o plimbare prin zon[ ;i cu sanie
tractat[ de c]ini Husky.

La un moment dat se p[rea c[ nici ̀ n
Complexul Bor;a nu se mai investe;te
prea mult `n moderniz[ri, dar am aflat
c[ al[turi de cele dou[ p]rtii existente -
cea de sub telescaun, Poiana, cu o
lungime de 2.000 m, de dificultate medie,
;i cea de la V]rful :tiol, cu o lungime de
1 km, dificultate medie, dotat[ cu teleschi
- acum se amenajeaz[ o nou[ p]rtie
foarte modern[, care, dup[ cum spun
autorit[\ile locale, va fi cea mai lung[ din
\ar[ ;i va fi dotat[ cu telegondol[.

Eva Laczko

Pârtiile din Maramureș sunt invadate de mașini cu număr de Satu Mare în fiecare weekend

Din ce `n ce mai mul\i amatori ai sporturilor de iarn[ iau cu asalt
sta\iunile montane pentru a descoperi distrac\ia pe p]rtiile de schi.
Extrem de atractive, aceste sporturi sunt periculoase dac[ nu sunt luate
m[surile de protec\ie necesare. 

CAVNIC

P}RTIILE ICOANA CAVNIC
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Sfin\ii Trei Ierarhi, ultima mare
s[rb[toare a lunii ianuarie
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Trei sfin\i ierarhi, dasc[li a
toat[ lumea, sunt pr[znui\i `n
aceast[ binecuv]ntat[ zi de
s]mb[t[, 30 ianuarie< Vasile cel
Mare, Grigorie Cuv]nt[torul de
Dumnezeu ;i Ioan Gur[ de Aur.
Pe ace;ti trei sfin\i p[rin\i `i
s[rb[torim ast[zi laolalt[ ca pe cei
mai mari `nv[\[tori ;i p[stori ai
bisericii din toat[ istoria
cre;tin[t[\ii. Via\a lor sf]nt[ ;i
`nv[\[turile lor alc[tuiesc
adev[rate ̀ ndreptare de credin\[.
Pe l]ng[ darul t[lm[cirii Sfintelor
Scripturi, ei s-au ̀ nvrednicit ;i de
`nalta treapt[ a arhieriei, fiind
cunoscu\i `ndeosebi sub numele
de Sfin\ii Trei Ierarhi.

Via\a lor se afl[ istorisit[ la zilele `n
care se face pomenirea fiec[ruia din ei, ̀ n
parte. Astfel, via\a Sf]ntului Vasile la 1
ianuarie, via\a Sf]ntului Grigorie
Teologul la 25 ianuarie, iar via\a Sf]ntului
Ioan Gur[ de Aur la 13 noiembrie ;i la
27 ianuarie. S[rb[toarea de azi `;i are
originile din vremea `mp[ratului Alexie
Comnenul.

To\i cei trei ierarhi au tr[it cam `n
aceea;i perioad[, adic[ `n secolul IV, `n
anii c]nd Biserica cre;tin[, abia sc[pat[
din prigonirile cele s]ngeroase ale
`mp[ra\ilor romani, ajunsese primejduit[
de ereziile de la dreapta credin\[, din
pricina mul\imii `nv[\[turilor gre;ite ce
se iviser[. Sfin\ii Trei Ierarhi au dus o
lupt[ grea ;i f[r[ `ncetare pentru
adev[rata `n\elegere, pentru p[zirea
dreptei credin\e apostolice, cu privire
`ndeosebi la dogma Sfintei Treimi, cea
mai de seam[ Tain[ a credin\ei cre;tine. 

Sf]ntul Vasile, p[stor al
mirenilor

Sf]ntul Vasile, de pild[, a fost totodat[
;i p[stor al mirenilor, dar ;i mare
`ndrum[tor al c[lug[rilor. Cele mai
vestite cuv]nt[ri ale lui, din amvon, sunt
t]lcuiri din Cartea Facerii ;i t]lcuiri la

Cartea Psalmilor. C]t despre r]nduielile
date de el c[lug[rilor, acum 16 veacuri,
ele d[inuiesc ;i ast[zi. Important de
men\ionat este faptul c[ Sf]ntul Vasile
era foarte muncitor, fiind preocupat de
soarta celor s[raci. De altfel acest mare
sf]nt a `nfiin\at primele a;ez[minte
pentru s[raci ;i spitalele numite Vasiliade.
Era un adev[rat `nv[\[tor al mirenilor,
care a ;tiut s[ uneasc[ `n mod pl[cut
cuv]ntul cu fapta, chem]ndu-i pe cei

boga\i s[ sprijine a;ez[mintele cre;tine
`ntemeiate de el, pentru ajutorarea
s[racilor, a bolnavilor, a tuturor celor slabi
;i neputincio;i din cetate. 

At]t Sf]ntul Vasile, c]t ;i Sf]ntul Ioan
Hrisostom s-au str[duit ;i cu
`nfrumuse\area ;i des[v]r;irea Sfintei
Liturghii din timpul lor, iar cele dou[
liturghii, Liturghia Sf]ntului Ioan ;i
Liturghia Sf]ntului Vasile, poart[ ;i ast[zi
numele lor ;i se s[v]r;esc `n Biserica

Ortodox[ ̀ ntocmai cum le-au s[v]r;it ̀ n
vremea lor.

Sf]ntul Grigorie a avut darul
 de a t[lmci Taina Sfintei
Treimi

Sf]ntul Grigorie de Nazianz a avut
darul de a t[lm[ci pe  ̀ n\elesul oamenilor
din timpul lui Taina Sfintei Treimi. A fost
un vorbitor `nn[scut, un teolog
des[v]r;it, c];tig]ndu-;i renumele de
"Cuv]nt[tor de Dumnezeu". Chemat la
Constantinopol, cetate care c[zuse at]t de
mult `n r[t[cirea lui Arie, `nc]t `n toat[
capitala imperiului nu mai r[m[sese
dec]t o singur[ biseric[ ortodox[, biserica
~nvierii, dup[ cinci ani de cuv]nt[ri `n
aceast[ biseric[ starea lucrurilor s-a
r[sturnat ;i `n toat[ capitala nu mai
r[m[sese dec]t o singur[ biseric[ a lui
Arie, toate celelalte fiind ortodoxe. Pentru
aceasta a ;i fost el ales patriarh al
Constantinopolului. Pu\ini teologi s-au
ridicat la `n[l\imea ;i la ad]ncimea
teologiei lui. Cele mai vestite din
cuv]nt[rile lui sunt Cele cinci Cuv]nt[ri
Teologice, \inute de el ̀ n biserica ~nvierii
din Constantinopol.

Sf]ntul Ioan Gur[ de Aur, 
cel mai iscusit vorbitor

~n ceea ce `l prive;te pe Sf]ntul Ioan
Gur[ de Aur, acesta a folosit amvonul,
mai ales, pentru `nv[\area mirenilor,
chem]ndu-i spre `ntoarcerea la
Dumnezeu ;i la milostenie, de la cei mai
smeri\i p]n[ la cei mai seme\i,
`mb[rb[t]ndu-i ;i dojenindu-i ;i d]ndu-
le ca pild[ via\a sa de nevoin\[, dar ;i
d]rza b[rb[\ie. A fost socotit cel mai
iscusit vorbitor pe care l-a avut Biserica.
Drept m[rturie a cuv]nt[rilor lui, el a
l[sat Bisericii T[lm[cirea Evangheliei
dup[ Matei ;i T[lm[cirea celor 14
Epistole ale Sf]ntului Pavel. T[lm[cirile
lui sunt o adev[rat[ evanghelie practic[.

Cre;tinii s-au `mp[r\it `n cete
pentru cei trei sfin\i

~mpodobi\i cu asemenea daruri,
Sfin\ii Trei Ierarhi au fost sl[vi\i `n toat[
lumea cre;tin[, dar mai cu seam[ `n
`mp[r[\ia credincioas[ de r[s[rit, at]t de
mult `nc]t, `n chip nea;teptat, sl[virea
lor a ajuns o pricin[ de dezbinare `ntre
credincio;i, acum aproape o mie de ani,
pe vremea c]nd `n Constantinopol
c]rmuia cucernicul `mp[rat Alexie, din
neamul Comnenilor.

Erau cre;tini care-l socoteau pe Vasile
mai mare dintre cei Trei Ierarhi, al\ii `l
socoteau frunta; pe Grigorie,
cuv]nt[torul de Dumnezeu, iar al\ii `i
d[deau ̀ nt]ietate lui Ioan, cel cu gura de
aur, consider]ndu-l mai me;ter la cuv]nt.
Ne`n\elegerea ajunsese at]t de mare, ̀ nc]t
cre;tinii se `mp[r\iser[ `n cete, care se
du;m[neau `ntre ele. Deci, f[c]ndu-se
cinstirea lor piatr[ de poticnire, Sfin\ii n-
au r[bdat o ruptur[ ca aceasta. 

Drept aceea s-au ar[tat ei, mai `nt]i
c]te unul, apoi to\i trei laolalt[, unui
episcop `n\elept, care p[storea `n acea
vreme cetatea Euhaitelor, anume Ioan, ;i
i-au gr[it a;a< "Dup[ cum vezi, noi la
Dumnezeu una suntem ;i nicio vrajb[
nu este `ntre noi. Fiecare din noi, la
timpul s[u, `ndemna\i de Duhul Sf]nt,
am scris `nv[\[turi pentru m]ntuirea
oamenilor. Cum ne-a insuflat Duhul
Sf]nt, a;a am `nv[\at. Nu este `ntre noi
unul `nt]i ;i altul al doilea. De chemi pe
unul, vin ;i ceilal\i doi. Drept aceea,
scul]ndu-te, porunce;te celor ce se
`nvr[jbesc s[ nu se mai certe pentru noi.
C[ nevoin\a noastr[, c]t am fost `n via\[
;i dup[ moarte, a fost s[ `mp[c[m pe
oameni ;i s[ aducem `n lume pace ;i
unire. ~mpreuneaz[-ne dar, f[c]ndu-ne
praznic la c]te trei `ntr-o singur[ zi, ;i
in;tiin\eaz[ cu aceasta pe cre;tini, că noi
`n fa\a lui Dumnezeu una suntem".

:i, ascult]nd porunca Sfin\ilor, Ioan
episcopul a r]nduit pomenirea laolalt[ a
Sfin\ilor Trei Ierarhi, la 30 ianuarie, pe
vremea `mp[ratului Alexie Comnenul.
Tot ̀ n cinstea Sfin\ilor Ierarhi, acum trei
veacuri, domnitorul Vasile Lupu al
Moldovei a ̀ n[l\at minunata biseric[ din
Ia;i, care a uimit mult[ lume prin
frumuse\ea podoabelor ei.

A consemnat Mihaela Ghi\[

Ioan Paul al II-lea î;i scrisese demisia
în 1989, pentru cazul în care ar fi fost
împiedicat, de exemplu de o boală, să î;i
exercite func\ia de papă, a declarat mar\i
postulatorul cauzei de beatificare a
predecesorului lui Benedict al XVI-lea,
Slawomir Oder.

Această scrisoare de demisie,
inedită, a fost publicată în cartea "De ce
este sfânt - adevăratul Ioan Paul al II-
lea", scrisă de prelatul polonez împreună
cu jurnalistul Saverio Gaeta ;i prezentată
în cursul unei conferin\e de presă.

Cartea se bazează pe 114 mărturii
strânse în cadrul procesului de
beatificare a papei polonez, în cursul
căruia postulatorul este însărcinat să
strângă elemente pentru apărarea cauzei
beatificării. Demisia, scrisă în italiană,
este datată din 15 noiembrie 1989. Papa
afirmă în document că, "urmând
exemplul" lui Paul al VI-lea, renun\ă la
func\ia sa "în caz de boală considerată
incurabilă, de lungă durată ;i care îl
împiedică să exercite suficient func\iile
sau în cazul unei alte piedici grave ;i
îndelungate".

Papa a lăsat decizia finală unui grup
de cardinali, care nu au folosit niciodată

scrisoarea în timpul bolii sale lungi.
Pontificatul său de 26 ani (octombrie

1978- aprilie 2005) este considerat al
treilea ca lungime din istoria Bisericii
Catolice, în urma Sfântului Petru
(estimat între 34 ;i 37 ani) ;i a lui Pius
al IX-lea (31 ani).

Starea de sănătate a papei s-a agravat
în primele luni ale anului 2005, când a
trebuit să fie spitalizat în spitalul Gemelli
din Roma din cauza unei dificultă\i
respiratorii .  De;i i  s-a realizat o
traheotomie în martie, între 31 martie
;i 1 aprilie a suferit o septicemie din

cauza unei infec\ii a căilor urinare.
După o lungă suferin\ă pricinuită de
boala Parkinson, manifestă încă din
1990, se stinge din via\ă în re;edin\a sa
papală din Vatican în ziua de 2 aprilie
2005 la ora 19.37 ;i Joseph Ratzinger
(Benedict al XVI-lea) a fost declarat
succesorul său.

Când moartea sa a fost anun\ată, în
timpul unei rugăciuni, publicul prezent
în Pia\a San Pietro a izbucnit în aplauze.
Luminile din camera sa din Vatican s-
au stins pentru o clipă pentru a
comunica momentul mor\ii sale, dar
după aceea au fost reaprinse ;i au rămas
a;a. Avea aproape 85 de ani. Când se
afla în agonie, i-a dictat secretarului său,
Stanisław Dziwisz, o scrisoare în care
spunea< “Sunt fericit, fi\i ;i voi la fel. Nu
vreau lacrimi. Să ne rugăm împreună
cu satisfac\ie. Fericit mă încredin\ez
Fecioarei”. 

În timpul pontificatului său, papa
Ioan Paul al II-lea a întreprins un mare
număr de călătorii în diferite \ări ale
lumii. A pus mare pre\ pe dialogul
ecumenic dintre diversele confesiuni ale
religiei cre;tine ;i cu alte religii. În cursul
unei vizite în Marea Britanie s-a întâlnit

cu regina Elisabeta a II-a Angliei, capul
Bisericii  Anglicane, ;i  a avut o
întrevedere cu arhiepiscopul de
Canterbury. A sprijinit inaugurarea în
Salonul Sixtin, la 19 ianuarie 1996, a
Expozi\iei Monumenta Romaniae
Vaticana (Mărturii Române;ti din
Vatican), expozi\ie îngrijită de către
profesorul Ion Dumitriu-Snagov, ocazie
de readucere în memorie a celor două
milenii de cre;tinism românesc.

În zilele de 7, 8 ;i 9 mai 1999 s-a aflat
în România, unde a avut contacte cu
personalită\ile locale ale Bisericii
Ortodoxe. La Liturghia Pontificală
celebrată în Catedrala Sf. Iosif din
Bucure;ti l-a îmbră\i;at pe cardinalul
Alexandru Todea, aflat în scaunul cu
rotile. În octombrie 2002 a avut loc calda
primire la Vatican a Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist.

În martie 2000 face o călătorie la
Ierusalim, unde vizitează a;ezământul
"Yad Vashem" în memoria victimelor
Holocaustului ;i se reculege la Zidul
Plângerii. Este primul papă care a vizitat
o sinagogă (în Roma) ;i o moschee (în
Siria, la Moscheea Omeyyadă din
Damasc).

Ioan Paul al II-lea ;i-a scris demisia din func\ia de pap[ în 1989

Cei trei ierarhi au tr[it cam `n aceea;i perioad[, adic[ `n secolul IV, `n anii c]nd Biserica cre;tin[,
abia sc[pat[ din prigonirile cele s]ngeroase ale `mp[ra\ilor romani, ajunsese primejduit[ de ereziile
de la dreapta credin\[, din pricina mul\imii `nv[\[turilor gre;ite ce se iviser[



TINERET

C[lin Boje a reprezentat Rom]nia
`n Parlamentul European 
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Nu trebuie s[ fii neap[rat
tocilar ca s[ ajungi  ̀ n Parlamentul
Europei ;i pentru o zi s[ stai chiar
la masa prezidiului. Cine a spus c[
tinerii no;tri s[tm[reni sunt lipsi\i
de ini\iativ[ se ̀ n;al[ amarnic. Cel
mai bun exemplu ne este dat de
C[lin Boje, un t]n[r plin de
aspira\ii care s-a trezit tam-nesam
la masa prezidiului de la
Strasbourg al[turi de al\i doi colegi
ai s[i ;i de al\i nou[ tineri din
Europa. 

Carismatic, dar ;i bine documentat,
C[lin a reu;it s[-;i atrag[ simpatia
colegilor din celelalte \[ri, iar acum
povestea lui continu[ cu European Youth
Parliament. Este coordonatorul centrului
EYP din Satu Mare, iar `n aprilie va fi
prezent la `nt]lnirea interna\ional[ din
Norvegia.

“Blondul din prima banc[ nu
ne las[ s[ r[spundem ;i noi”

Originar din Negre;ti-Oa;, C[lin Boje
este m]ndru de r[d[cinile sale. Pe
jum[tate o;an, pe jum[tate moro;an
(dup[ mam[), ;i-a pus `n minte c[ dac[
vrea s[ aib[ un viitor c]t de c]t aranjat
trebuie s[ ̀ nve\e serios. :i se \ine de acest
g]nd. Este elev ̀ n clasa a XII-a la Colegiul
Na\ional "Mihai Eminescu" din Satu
Mare, profil matematic[-informatic[,
bilingv. S-a n[scut ̀ n ora;ul Negre;ti-Oa;
la 18 iunie 1991 `ntr-o familie de oameni
simpli, "f[r[ preten\ii", dup[ cum ̀ i place
s[ spun[.

C]nd a terminat clasa a VIII-a a ;tiut
c[ vrea s[ urmeze o clas[ de real. Nu
pentru c[ i-ar displace istoria sau rom]na,
dar consider[ c[ profilul real `i ofer[ mai
multe perspective.

~n anii de gimnaziu a m]ncat englez[
pe p]ine, iar acest lucru n-ar fi fost posibil
dac[ nu ar fi avut ;i un profesor pe
m[sur[. Pasiunea pentru limba ;i
literatura englez[ i se trage de la "teacher",
cum ̀ i mai spun copiii profesorului Dohi
Szabolcs, un om dedicat trup ;i suflet
elevilor s[i, pe care i-a f[cut s[ ̀ ndr[geasc[
din prima aceast[ materie. De bun[ seam[
lui C[lin i-a pl[cut at]t de mult engleza
`nc]t atunci c]nd a mers la liceu a vrut s[
aib[ parte de aceast[ materie. "Eu care am

f[cut 4 ani de teatru ̀ n limba englez[, am
participat la diverse concursuri la Cluj,
pe vremea c]nd `nc[ eram elev la :coala
general[ nr. 3 din Negre;ti-Oa;, iar de
dou[ ori am fost nominalizat la categoria
de «best actor», o dat[ pentru rolul Romeo
din binecunoscuta pies[ a lui
W.Shakespeare «Romeo ;i Julieta», m-
am orientat spre Colegiul Mihai
Eminescu pentru c[ ;tiam c[ este un liceu
cu o reputa\ie mai bun[. Plus c[ trebuia
s[ ajung cel pu\in la ̀ n[l\imea tat[lui meu
care a fost ;i el absolvent al acestei ;coli.
A;a c[ am ales clasa de matematic[-
informatic[, bilingv" ne poveste;te C[lin.
S-a acomodat u;or cu noua ;coal[. Ne
spune c[ ̀ n pofida tuturor lucrurilor care
se vorbesc despre o;eni nu s-a sim\it
niciodat[ frustrat de originile sale ;i nici
de tachin[rile unor colegi mai
"binevoitori". Asta a fost mai pe la ̀ nceput,
prin clasa a IX-a ;i a X-a. ~;i aminte;te c[
`n primul semestru din clasa a IX-a le-a
cam dat de furc[ profesorilor prin firea lui

at]t de `nfig[rea\[, percut]nd la orice
`ntrebare, dar ;i colegilor de clas[, care
erau surprin;i de c]t[ spontaneitate ;i
siguran\[ de sine avea colegul lor blond
din prima banc[. 

Pentru o zi la masa
prezidiului Parlamentului
European

Cum a ajuns C[lin s[ stea la masa
prezidiului din Parlamentul Europei este
o alt[ poveste. Consider[ c[ a fost mai
mult o chestiune de oportunitate. ~;i
aminte;te cum directoarea adjunct[ a
colegiului, profesoara de istorie Nicoleta
Chereche; , a selectat mai mul\i copii din
toat[ ;coala pentru a participa la
concursul EuroScola din Strasbourg. S-a
`nt]mplat `n 2008, pe c]nd C[lin era `n
clasa a X-a. ~n urma unui test de limb[
englez[ scris ;i vorbit, a fost selectat
printre cei 30 - 40 de copii care urmau s[

plece la Strasbourg. P]n[ s[ ajung[ acolo,
timp de c]teva s[pt[m]ni elevii selecta\i
s-au preg[tit pe diverse teme, pornind de
la economie, mediu etc. "Practic noi n-am
;tiut ce ne a;teapt[ acolo, despre ce vom
vorbi", ne spune C[lin. :i uite-a;a, dup[
o preg[tire asidu[, cei 40 de eminescieni
iau drumul Strasbourg-ului, tocmai `n
Parlamentul European. Concursul a
reunit elevi participan\i din toate \[rile
UE, circa 600 de tineri, iar activitatea lor
s-a desf[;urat exact dup[ modelul
dezbaterilor ale;ilor din Parlamentul
European. Comitetul din care a f[cut
parte avea ca tem[ de discu\ie educa\ia ̀ n
UE. C[lin a avut sarcina de a `ntocmi un
referat `n care erau cuprinse discu\iile,
problemele ridicate ;i propunerile
avansate pentru `mbunăt[\irea calit[\ii
`nv[\[m]ntului, fiind unul din cei 6
secretari desemna\i s[ stea la masa
prezidiului. Demn de remarcat este ;i
faptul c[ `n afar[ de C[lin al\i doi
eminescieni au de\inut aceea;i func\ie.

Liceeanul `;i ia cu el costumul
de o;an `n fiecare vizit[ `n
str[in[tate

Anul trecut, prin februarie, Colegiul
"M. Eminescu" prime;te invita\ia de a
participa la o sesiune regional[ a
Parlamentului European al Tinerilor, ce
avea s[ se desf[;oare `n Oradea. :i de
aceast[ dat[ s-a f[cut o nou[ selec\ie la
nivel de ;coal[. Mai din curiozitate, mai
obi;nuit cu `nt]lniri de gen, C[lin a
acceptat s[ participe. Tema pe care aveau
s[ o dezbat[ viza organismele modificate
genetic. S-a preg[tit intens timp de o lun[.
Spre deosebire de Strasbourg, de data asta
delega\ia a fost format[ din 10 persoane
;i un muzician. Dou[ echipe au
reprezentat jude\ul nostru la sesiunea
regional[ EYP de la Oradea. :i aici C[lin
a f[cut impresie. Interven\iile sale `n
cadrul sesiunii au fost pertinente ;i
apreciate de restul audien\ei. Astffel `n
urma particip[rii a fost selectat pentru
EYP na\ional, iar ̀ n decembrie anul trecut
a aflat c[ este selectat pentru sesiunea
interna\ional[ a aceluia;i for. 

~n momentul de fa\[ C[lin Boje este
coordonatorul centrului EYP pentru
jude\ul Satu Mare, `n aceast[ calitate
urm]nd s[ participe `n luna martie la o
sesiune regional[ ce va avea loc în
Prahova, iar `n perioada 16-26 aprilie s[
ia parte la sesiunea interna\ional[ a EYP
ce va avea loc `n Tromsö, un ora; din
nordul Norvegiei. 

Demn de remarcat este faptul c[ de
fiecare dat[ C[lin nu a uitat s[-;i ia cu el
costumul de o;an, pe care l-a purtat cu
m]ndrie. O va face ;i acum, c]nd va pleca
`n Norvegia, hot[r]t s[ le vorbeasc[
tuturor tinerilor pe care ̀ i va ̀ nt]lni acolo
despre frumuse\ea tradi\iilor ;i a
obiceiurilor culinare specifice |[rii
Oa;ului. 

~n privin\a viitorului, C[lin analizeaz[
mai multe op\iuni. Ar vrea s[-;i continue
studiile la o universitate din Anglia, `n
domeniul ingineriei `n construc\ii. P]n[
acum ;i-a orientat aten\ia spre trei
universit[\i, din Bristol, Cardiff ;i
Bradford. C]t despre timpul liber, ne-a
spus c[ are suficient, pentru c[ ;tie s[-;i
organizeze ̀ n a;a manier[ lucrurile ̀ nc]t,
oric]t ar fi cople;it de teme ;i `ntocmiri
de referate, s[-;i fac[ timp ;i pentru el.

Mihaela Ghi\[

Internetul este, trebuie să
acceptăm, o parte concretă din viaţa de
zi cu zi a societăţii. Aproape toate
domeniile de astăzi, începând de la
turismul rural la cibernetică, sunt
indispensabile fără această reţea. Deja
a cumpăra online a devenit un lucru tot
mai obişnuit, iar marile baze de date
ale băncilor nu se mai ţin în registre
scorţoase, ci în fişiere. Este imposibil
de imaginat lumea de astăzi fără
internet, una practic fără informaţii.
Această dezvoltare tehnologică nu a
ocolit nici tinerii, dar în domeniile cele
mai neaşteptate. Astfel, era jocurilor pe
calculator se pare că a apus, sau cel
puţin a regresat şi a rămas doar în
rândul gamerilor împătimiţi. A apărut
o altă "modă", cea a chatului prin
intermediul programelor de mesagerie
instantă. În Satu Mare şi România în
preponderenţă se foloseşte programul
Yahoo! Messenger, dar pe plan
internaţional există multe alte souri

de acest tip, precum America Online,
Skype, Gadu-Gadu sau Windows
MSN. Acestea au fost concepute în
special pentru cei care vor să comunice
la distanţă prin evitarea costisitorului
apel telefonic. De asemenea, printre
beneficiari se numără angajaţii de la
birouri sau cei care lucrează în
preponderenţă cu calculatoarele.
Totuşi, acest fenomen a luat o
amploare neaşteptată.

Tinerii de astăzi folosesc acest
program de multe ori pe tot parcursul
zilei, preferând alternativa sănătoasă
a unei plimbări sau ieşiri. Unul din
avantajele care părinţii îl văd este faptul
că îşi ştiu odrasla în regulă şi siguranţă.
Acest argument este unul fals, deoarece
majoritatea persoanelor bolnave psihic
iau identitate falsă, iar cazurile de viol
sau răpire nu sunt puţine. Chiar dacă
se ignoră pericolul ridicat pe care îl
ridică folosirea programului, tot nu se
poate afirma faptul că este un real

beneficiu. Mulţi preferă să îşi creeze
propria lume virtuală, să încerce să
devină alţii în spatele avatarului (pozei)
şi să cunoască o lume care să fie
dispusă să trăiască în minciună. Deja
chiar şi la şcoală mulţi preferă “să stea
pe mess” în detrimentul discuţiei cu un
coleg sau cu profesorul. Vocabularul
multor tineri sătmăreni este îmbogăţit
artificial cu expresii preluate din
engleză< dnd (nu deranja), lol (exprimă
mirarea) sau alte şi alte cuvinte. De
asemenea, multe din mesaje sunt
presărate de emoticonuri, figurine
compuse din semne de punctuaţie care
dacă sunt privite pe verticală par nişte
figurine umane care exprimă bucuria,
tristeţea, spaima sau invidia. Elevii
refuză să iasă din aceste semne, să
devină ei înşişi. Încet-încet discuţia nu
se mai realizează între oameni, ci între
un om şi maşinăria sa, după cum
afirmă Gabriel Liiceanu.

Adrian Matus

Messenger-ul ia locul vie\ii sociale în rândul tinerilor

C[lin Boje al[turi de Radu Nichitean ;i Alexandra Pu;ca;, doi colegi de la “Mihai Eminescu”

Carismatic, dar ;i bine documentat, C[lin a reu;it s[-;i atrag[ simpatia colegilor
din celelalte \[ri, iar acum povestea lui continu[ cu European Youth Parliament.
Este coordonatorul centrului EYP din Satu Mare, iar `n aprilie va fi prezent la
`nt]lnirea interna\ional[ din Norvegia.
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Pompierii au c[utat 15 `neca\i 
`n Some; `n ultimii 5 ani
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~n prima lun[ din acest an,
Deta;amentul de pompieri
“Some;” Satu Mare a avut un
singur caz de `nec `n r]ul Some;.
Dar `n ultimii 5 ani ei au
intervenit de 15 ori, fie pentru a
scoate din r]u s[tm[reni deceda\i,
fie pentru a salva via\a celor c[zu\i
accidental `n apele acestuia.

Pentru a afla c]\i s[tm[reni au fost
sco;i din r]u, dar ;i detalii privind cele
15 interven\ii, l-am contactat pe
purt[torul de cuv]nt al Inspectoratului
pentru Situa\ii de Urgen\[ (ISU),
c[pitan Aurel Ulici care ne-a oferit
datele solicitate.

Am p[strat toate detaliile la
momentul interven\iei, de;i `n
majoritatea cazurilor cadavrele au fost
ulterior identificate, iar unele nu au mai
fost g[site nici p]n[ `n ziua de azi.

Corpul elevului Cosma Florin
de 18 ani n-a fost g[sit `nc[

Vineri, 19 ianuarie 2010, la ora
21.47 pompierii au fost anun\a\i c[ o
persoan[ s-a aruncat `n r]ul Some; de
pe Podul Golescu. 

Ace;tia au acţionat pentru căutarea
victimei căzute în apă cu ajutorul bărcii
din dotare, a corzilor, căngilor, vestelor
de salvare, iar pentru iluminatul zonei
cu proiectoarele de pe Autospeciala de
descarcerare şi iluminat.

Dup[ aproximativ o or[ de c[ut[ri
victima nu a fost g[sit[, iar echipajele
de la pompieri s-au reîntors la baz[.
C[ut[rile au fost reluate a doua zi, cu
acela;i rezultat. Corpul elevului Florin
Cosma nu a fost g[sit nici p]n[ azi.

~n 2009 pompierii au scos 
5 cadavre ;i au salvat 
un sinuciga;

~n 30 aprilie 2009, la ora 19.42,
Detaşamentul de Pompieri a fost
anunţat că pe râul Someş pluteşte un
cadavru. Pompierii militari au
intervenit cu o autospecială sub
comanda plutonierului Czier Tiberiu
şi au acţionat pentru scoaterea
cadavrului din apă cu ajutorul bărcii
din dotare, a corzilor, căngilor, vestelor
de salvare.

S-a constatat c[ este vorba despre
un cadavru de sex masculin de
aproximativ 45 de ani, neindentificat. 

~n 9 iunie 2009, la ora 09.10
pompierii s[tm[reni au fost anunţa\i
că pe râul Someş, la aproximativ 7
kilometri  de podul Galben,  pluteşte un
cadavru. Au intervenit cu o
autospecială  sub comanda
plutonierului Czier Tiberiu. 

Cadavrul  a fost scos la mal cu
ajutorul bărcii şi a fost predat
echipajului de la poliţie. 

În urma verificărilor efectuate s-a
constatat c[ victima este de sex
masculin ;i are aproximativ 30 de ani. 

~n aceea;i zi, c]teva ore mai t]rziu,
aceia;i pompieri au fost anunţa\i că pe
malul st]ng al Some;ului, l]ng[ podul
Decebal, se afla o persoan[ care vrea s[
se arunce `n r]u.

~n aceea;i forma\ie, ei au intervenit
cu o autospecială  sub comanda
plutonierului Czier Tiberiu ;i, dup[ mai
multe negocieri, comandantul de
echipaj s-a asigurat cu cordi\a ;i vesta
de salvare și a intrat ̀ n ap[ deplas]ndu-
se c[tre t]n[rul care voia s[ se sinucid[. 

Acesta a  fost scos ;i transportat la

Spitalul de Psihiatrie Satu Mare. 
~n 5 iulie 2009, la ora 14.29

Detaşamentul de Pompieri  Satu Mare
a fost anunţat că pe malul drept al râului
Someş s-a înecat T. Gyula de 16 ani.

Dup[ mai multe ore de c[ut[ri
victima nu a fost g[sit[.   

Trei zile mai t]rziu, la ora 07.20,
Detaşamentul de Pompieri  a intervenit
cu un echipaj sub comanda
plutonierului Czier Tiberiu în vederea
recuperării cadavrului aparţinând unui
tânăr înecat în urmă cu 2 zile. 

Pompierii au acţionat cu mijloacele
din dotare (o barcă pneumatică şi
cordiţe) pentru scoaterea corpului
neînsufleţit. Victima se numea T. Gyula
şi avea vârsta de 16 ani.

Tot `n luna iulie 2009, dar `n data
de 17, la ora 13.50 pompierii s[tm[reni
au fost anunţați că pe mal stâng al râului
Someş pluteşte un cadavru. Ei au
intervenit cu o autospecială  sub
comanda plutonierului Szuiogan
Gheorghe ;i au acţionat pentru
scoaterea cadavrului din apă cu ajutorul
bărcii din dotare, a corzilor, căngilor,
vestelor de salvare.

Cadavrul  a fost scos la mal cu
ajutorul bărcii şi a fost predat
echipajului de la poliţie. În urma
verificărilor efectuate s-a constatat c[
este vorba despre K. Janos de 15 ani. 

În fine, ̀ n data de 2 noiembrie 2009,
la ora 08.05 pompierii au fost sesiza\i că
pe malul stâng al râului  Someş se afl[
un cadavru. Ace;tia au intervenit cu o
autospecială sub comanda
locotenentului Sergiu Buzduga ;i au
constatat că `n urma unui accident
mortal petrecut pe calea ferat[ o
persoan[ neidentificat[ a c[zut de pe
Podul de fier `n râul Someș.

Au c[utat cadavrul cu ajutorul
bărcii din dotare, a corzilor, căngilor ;i
vestelor de salvare. Dup[ mai multe ore
de c[ut[ri victima nu a fost gasit[.

21 de zile mai t]rziu, pompierii
militari au intervenit cu o autospecială

sub comanda plutonierului major
Felician Chiorean la podul de fier şi au
constatat că persoana decedat[ cu
membrele inferioare amputate este cea
care a fost lovit[ de tren ̀ n 2 noiembrie
;i se numea K. Ianos de 18 ani. 

Victima a fost scoas[ din ap[ cu
ajutorul b[rcii ;i a fost predat[
echipajelor de la poli\ie.

Numai un cadavru ;i un 
presupus sinuciga; `n 2008

~n 29 mai 2008, la ora 10.30,
pompierii s[tm[reni au fost anunţa\i
că pe malul stâng al râului  Someş se afl[
un cadavru. Au intervenit cu o
autospecială sub comanda
sublocotenentului Sergiu Buzduga şi au
constatat că o persoan[ de sex masculin
plutea pe r]ul Someș. 

~n continuare, ei au acţionat pentru
scoaterea cadavrului din apă cu ajutorul
bărcii din dotare, a corzilor, căngilor,
vestelor de salvare. 

Victima a fost predat[ echipajelor
de la poli\ie, ca neidentificat[.

De Sf]ntul Gheorghe, adică `n 23
aprilie 2008, la ora 11.52 Detaşamentul
de Pompieri a fost anunţat că G. Vagner
de 46 de ani din municipiul Satu Mare,
str. Timişului nr. 2, ap. 26, a dispărut
de la domiciliu de 5 zile, presupunându-
se c[ s-ar fi înecat `n râul Some;.

Pompierii militari au intervenit cu
o autospecială  sub comanda
plutonierului Czier Tiberiu şi au
ac\ionat pentru c[utarea victimei cu
ajutorul b[rcii cu motor ;i accesorilor
din dotare. Dup[ mai multe zile de
c[utare persoana presupus[ ca fiind
`necat[ nu a fost g[sit[.

~n 2007 o t]n[r[ de 24 de ani a 
fost luat[ de curen\ii de ap[

~n 31 ianuarie 2007, la ora 11.51
Detaşamentul de Pompieri a fost

anunţat că pe malul stâng al râului
Someş se afl[ o persoan[ înecat[. 

Pompieri au intervenit cu o
autospecială sub comanda
plutonierului Sebastian Pintea şi au
acţionat pentru scoaterea cadavrului
din apă cu ajutorul bărcii din dotare, a
corzilor, căngilor, vestelor de salvare. 

Cadavrul era de sex feminin ;i avea
aproximativ 40- 45 de ani, nefiind
identificat. 

~n 8 iunie 2007, la ora 15.30,
pompierii au fost anunţa\i că o t]n[r[
de 24 de ani, P. Maria, care înota ̀ n râul
Someș, a fost luată de curenţi ;i a
dispărut în ap[. Ei au intervenit cu o
autospecială  sub comanda
plutonierului Sebastian Pintea şi au
acţionat pentru căutarea victimei cu
ajutorul bărcii din dotare, a corzilor,
căngilor, vestelor de salvare.

După mai multe ore de căutări
victima nu a fost găsită. 

La data de 4 august, la ora 21.35,
pompierii au fost anunţa\i  că o
persoan[ a intrat `n râul Some; ;i nu a
mai ieşit din ap[. Ei au intervenit cu o
autospecială sub comanda
plutonierului Czier Tiberiu, au acţionat
pentru căutarea persoanei din ap[ cu
ajutorul bărcii din dotare, a corzilor,
căngilor, vestelor de salvare. 

După mai multe ore de căutări nu
a fost găsită nicio victim[.

Dou[ zile mai t]rziu, la ora 10.49,
pompierii au fost anunţa\i că o
persoan[ de sex feminin se afl[ `n râul
Somes agăţată la baza Podului de fier
strigând după ajutor. 

Ei au intervenit cu o autospecială
sub comanda locotenentului Ioan Pop,
au acţionat pentru scoaterea persoanei
din ap[ cu ajutorul bărcii din dotare, a
corzilor, căngilor, vestelor de salvare,
dup[ care persoana salvat[, B. Maria
de 65 de ani, din Satu Mare, Aleea Jiului,
nr.7/5, a fost predat[ echipajului
Ambulan\ei sosit la fa\a locului.

A doua zi, la ora 10.20

Detaşamentul de Pompieri a fost
anunţat că pe râul Someş se afl[ o
persoană înecată, dup[ care au
intervenit cu o autospecială sub
comanda plutonierului Sebastian
Pintea ;i au acţionat pentru scoaterea
cadavrului din apă cu ajutorul bărcii
din dotare, a corzilor, căngilor, vestelor
de salvare.

Cadavrul a fost scos la mal cu
ajutorul bărcii şi a fost predat
echipajului de la poliţie. 

S-a constatat c[ decedatul era de
sex masculin ;i avea aproximativ 30-
35 de ani, neidentificat. 

~n anul 2006 `n Some; s-a
`necat un singur s[tm[rean

~n 21 mai, 2006, la ora 20.46
pompierii au fost anunţa\i că pe râul
Someş, în dreptul Staţiei de epurare, a
ieşit la suprafaţă un cadavru. 

Ace;tia au intervenit cu o
autospecială sub comanda sergentului
major Vasile Filimon şi au trecut la
scoaterea cadavrului, cu ajutorul bărcii,
cordiţelor şi a vestelor de salvare. 

Corpul victimei a fost scos la mal  cu
ajutorul bărcii şi a fost predat
echipajului de la poliţie. 

S-a constatat c[ este vorba despre o
persoan[ de sex masculin,
neidentificat[. 

Dou[ interven\ii pe r]ul 
Some; `n anul 2005

În ziua de 26 mai 2005, la ora 04.10
Detaşamentul de Pompieri a fost
anunţat că s[tm[reanul Canaloş
Sebastian de 18 ani, din Satu Mare, Str.
Botizului Bl. 57/1, este căzut `n râul
Someş, lângă podul Decebal.

Pompieri au intervenit cu două
autospeciale sub comanda sergentului
major Sebastian Pintea şi au acţionat
pentru salvarea victimei căzute în apă
cu ajutorul bărcii din dotare, a corzilor,
căngilor, vestelor de salvare, iar pentru
iluminatul zonei cu proiectoarele de pe
Autospeciala de descarcerare şi
iluminat.

~n urma intervenţiei prompte a lor,
Canaloş Sebastian a fost scos la mal  cu
ajutorul bărcii şi a fost predat
echipajului de la Ambulanţă în stare de
şoc hipoternic. 

Datorită modului exemplar în care
şi-au îndeplinit misiunea şi a curajului
de care au dat dovadă pe timpul
intervenţiei, militarii în termen din
cadrul echipajelor de salvare, caporal
C[t[lin Condor, frunta;i Paku Levente,
Pandi Iştvan ;i  Vaida Daniel, precum
;i solda\ii Cosma Gyorgy şi Flavius
Cozac, au fost recompensaţi cu o
permisie de trei zile.

La intervenţie au mai participat
plutonier major Marius Epuran şi
sergent ABC Darha Nicolae.

~n fine, `n 1 noiembrie 2005, la ora
13.33 pompierii au fost anunţa\i că pe
râul Someş, sub Podul Golescu, pluteşte
un cadavru. 

Ei au intervenit cu o autospecială
sub comanda plutonierului major
Felician Chiorean ;i au acţionat pentru
scoaterea cadavrului din apă cu ajutorul
bărcii din dotare, a corzilor, căngilor,
vestelor de salvare. 

În urma verificărilor efectuate s-a
găsit asupra cadavrului cartea de
identitate. Victima era Pap Szabolcs,
născut în data de 15.07.1986, domiciliat
în  Satu Mare, str. Prahova, nr. 20/7. 

Mihai G.

~n afara celor `neca\i sau salva\i din r]ul Some;, pompierii s[tm[reni au mai scos `n ultimii 5 ani alte c]teva zeci de
persoane c[zute `n r]uri, b[l\i ;i f]nt]ni
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O biografie neoficială a
premierului britanic, scrisă în
2004 de jurnalistul Tom Bower,
poveste;te, între altele, un episod
din perioada când Gordon Brown
se întâlnea cu principesa
Margareta a României.

Biograful vorbe;te, la un moment dat,
despre mama premierului britanic,
Elizabeth Brown, fiica unui constructor
prosper. Ea a primit educa\ie privată ;i a
lucrat pentru firma familiei înainte de a
se căsători. Chiar dacă la un moment dat,
în adolescen\a lui Gordon Brown, s-a
luptat din greu cu boala, Elizabeth a murit
în 2004, la vârsta de 86 de ani.

Lenjeria Margaretei, g[sit[ `n
apartamentul studentului
Brown

Tatăl actualului premier britanic era
pastor prezbiterian ;i a avut o puternică
influen\ă asupra educa\iei  lui
Gordon. Tom Bower scrie că Elizabeth
Brown nu a avut o influen\ă a;a de mare
ca a so\ului ei asupra copiilor. Cu toate
acestea, părea severă ;i insuflase tânărului
Gordon un spirit de disciplină, iar acesta
;tia că "gre;eala este de neconceput".
Astfel, pentru a-;i ilustra ideea, Bower
descrie un incident din perioada când
actualul ;ef al guvernului britanic era
student ;i ie;ea cu principesa Margareta
a României.

Mama sa i-a vizitat apartamentul în
care locuia ;i i-ar fi găsit în baie câteva
piese de lenjerie intimă feminină. "Nu
;tiu cum au ajuns acolo", a exclamat
tânărul Brown jenat. "Probabil au ajuns
din gre;eală, de la spălătorie", a adăugat
el, neavând curajul de a recunoa;te
adevărul în fa\a mamei sale.

Brown se g]ndea numai 
la politic[

Se spune că femeilor pe care le-a
cucerit Gordon Brown le-a stârnit
sentimente de gelozie, dar  inima sa nu

bătea decât pentru muncă. Principesa
Margareta a României, partenera sa în
anii '70, a rezumat rela\ia lor astfel< "Era
o poveste foarte solidă ;i romantică. N-
am încetat să-l iubesc nicio clipă, dar într-
o zi ceva nu mi s-a mai părut în regulă,
era politică, politică, politică, iar eu aveam
nevoie de aten\ie".

Prima so\ie i-a distrus 
imaginea celibatarului irascibil

Căsătorindu-se în 2000 cu Sarah,
Brown a distrus imaginea celibatarului
irascibil, care se îmbrăca neglijent. Apoi,
drama din 2002 reprezentată de decesul
fiicei sale născute prematur, apoi na;terea
celor doi fii ai săi, John ;i James - ultimul
atins de mucoviscidoză (fibroză chistică),
o boală gravă ;i incurabilă - l-au umanizat
în ochii publicului.

O biografie oficială a premierului
britanic în care sunt date detalii inedite
despre familia sa, în special despre mama
bolnavă, ;i în care sunt publicate
fotografii personale, urmează să fie
lansată pe pia\ă în lunile următoare.

Cartea a fost scrisă de Suzie
Mackenzie, fostă jurnalistă la e
Guardian, iar spre mirarea celor care îl
cunosc Gordon Brown a colaborat cu
autoarea. 

Cartea va fi pus[ `n v]nzare 
`n iunie

Cartea se intitulează "Gordon Brown<
Portretul unui bărbat" ;i  trebuia să fie
pusă în vânzare în martie, dar lansarea ei
a fost amânată pentru iunie, după
alegerile care probabil vor avea loc în
luna mai.

Autoarea a putut vorbi cu premierul
;i cu cei mai apropia\i prieteni ai lui ;i a
putut consulta scrisori ;i documente ale
familiei. Cartea va dezvălui cum mama
lui Brown, Elizabeth, a petrecut mult
timp prin spitalele din Sco\ia. La un
moment dat, doamna Brown a avut
peritonită, urmată de septicemie, ;i i-au
trebuit luni de zile să se refacă. Suferin\a
ei ;i consecin\ele ulterioare ale bolii au
avut un efect traumatic asupra întregii
familii Brown, scrie Mail on Sunday.

Zeci de studen\i suedezi au luat cu
asalt o fabrică de bere apar\inând
Carlsberg din apropierea ora;ului
Göteborg în încercarea de a-i convinge pe
oficialii acesteia să construiască o conductă
de bere care să ajungă direct la sediul
uniunii studen\ilor. "Sperăm să ne fie
îndeplinită cererea cât mai repede", a spus
Alexander Westerling, conducătorul
uniunii studen\ilor din cadrul Chalmers
University of Technology.

Demonstra\ia acestora constituie o
adevărată tradi\ie care \ine din 1959, atunci
când uniuniea studen\ilor din Chalmers
University of Technology a cumpărat
ac\iuni ale companiei Pripp & Lyckholm,
parte a grupului care administra berăria
din Göteborg. Aceasta a fost preluată de
Carlsberg în anul 2000. Participa\ia
achizi\ionată a conferit studen\ilor un loc
în cadrul întâlnirii anuale a ac\ionarilor
berăriei. Reprezentan\ii studen\ilor vor
folosi această oportunitate pentru a cere
crearea unui conducte de bere de aproape
100 km de la fabrică până în campus. Cu
toate acestea, construc\iile sunt încă la
stadiul incipient, până acum fiind realiza\i
doar 2 metri de conductă. Studen\ii ar
putea să î;i facă dreptate printr-un protest
în fa\a fabricii.

El Bulli, desemnat cel mai bun
restaurant din lume, în mai mul\i ani, de
către ghidul de specialitate Michelin, va fi
închis pentru o perioadă de doi ani (2012
;i 2013), decizie luată de Ferran Adrià,
maestru bucătar ;i patronul
restaurantului. Ferran Adrià, unul dintre
cei mai cunoscu\i exper\i culinari din
lume, specializat în gastronomia
moleculară, a dat această veste mar\i, la o
gală organizată în onoarea sa la târgul
Madrid Fusión. O masă la El Bulli, din
ora;ul Roses, în apropierea Barcelonei,
costă peste 200 de euro de persoană, însă
decizia de a închide restaurantul nu are
nimic de-a face cu criza economică ce a
lovit Spania în ultimele luni< toate locurile
în restaurant sunt rezervate la începutul
fiecărui an - 2010 este deja complet.

Adrià, care este pionier în ceea ce
prive;te abordarea gastronomiei ca ;tiin\ă,
precum ;i ca o formă de artă, este faimos
pentru spumele sale din legume ;i
combina\iile nea;teptate precum
porumbel cu caviar de mure ;i bomboane
din foie gras (ficat de gâscă).

El a insistat că numele El Bulli nu va
dispărea ;i că bucătăria va rămâne deschisă
ca laborator de cercetare pe perioada celor
doi ani. Decizia, spune el, este "personală
;i profesională" ;i va permite angaja\ilor săi
să trăiască din nou o via\ă normală.

"În acest timp voi analiza know how-
ul re\etelor, tehnicile ;i stilurile pe care
restaurantul El Bulli le-a abordat în ultimii
30 de ani de dezvoltare creativă - lucru
care va fi prezentat în mod exhaustiv ;i
detaliat într-o enciclopedie", a explicat
Adrià. El Bulli este considerat unul dintre
cele mai rafinate ;i originale restaurante.
Spaniolii îl privesc pe Adrià ca pe un vârf
de lance în inovarea tradi\iei
gastronomice, permi\ând Spaniei să
exporte idei ;i produse gastronomice în
toată lumea.

Adrià a declarat că în toamna acestui
an va preda un curs la Universitatea
Harvard (SUA) ca parte din munca sa
alături de Food and Science Foundation
din Catalonia. Între timp, restaurantul va
fi deschis din iunie ;i până în decembrie,
până în 2011 inclusiv.

Studen\ii suedezi 
vor conduct[ de bere 

în campus

El Bulli, cel mai bun restaurant
din lume, închis pentru doi ani

China ar putea pune capăt unei tradi\ii
vechi de secole ;i să scoată câinii ;i pisicile
din meniurile restaurantelor, prin prima
lege din această \ară contra abuzului
asupra animalelor.

Oricine prins că le va mânca va fi
amendat cu circa 500 de euro ;i va petrece
15 zile în închisoare, dacă proiectul de lege
este adoptat. Acesta va fi depus în
parlamentul chinez în luna aprilie, scrie
presa de stat. Câinele este considerat o
delicatesă - carnea sa se consderă că are
proprietă\i hipercalorice, fiind preferată
în special iarna. Consumul de carne de
câine este mai răspândit în nordul Chinei,
unde temperaturile sunt foarte scăzute
iarna, timp de câteva luni. 

Totu;i, restaurante cu semnul că oferă
;i carne de câine pot fi întâlnite în toată
China. Legea va amenda "organiza\iile"
implicate în această practică cu 1.000-
50.000 de euro. În unele regiuni din China
există adevărate ferme de câini, unde
animalele sunt crescute ;i pentru blană.

Câinii ;i pisicile 
ar putea fi sco;i de pe

meniurile din China

Protest inedit în Canada. "Ru;ine să-
\i fie, Gail! Faci de ru;ine Canada. Este o
ru;ine că nu ai denun\at vânătoarea de
foci", a spus o activistă PETA în timpul
unei conferin\e de presă a ministrului
canadian al Pescuitului, Gail Shea. Înainte
de aceste acuza\ii Shea a fost lovit cu o
plăcintă în fa\ă, în timp ce se pregătea
zâmbitoare să înceapă conferin\a.

Totul s-a întâmplat la inaugurarea
Centrului de Cercetare din cadrul Canada
Centre for Inland Waters. Activista
pentru drepturile animalelor a fost pus[
sub acuzare, apoi arestată.

Membrii PETA au aprobat gestul
spunând că pu\ină placintă pe fa\ă nu se
compară cu sângele de pe mâinile
ministrului. Ministrul ;i-a ;ters crema de
pe fa\ă ;i s-a întors la tribună. Atacul a
stârnit însă indignarea unui parlamentar
liberal, care spune acum că astfel de acte
ar trebui să fie considerate... teroriste.

Ministrul canadian al
Pescuitului, lovit peste

fa\[ cu o pl[cint[
O replică de 3 metri a statuii lui Lenin

a fost dezvelită mar\i în Pia\a Presei.
Aceasta a fost realizată de Ioana Ciocan,
artist vizual ;i asistent la Universitatea de
Artă Bucure;ti. Statuia expusă în fa\a Casei
Presei este o replică făcută din materiale
perisabile, neconven\ionale, a liderului
sovietic Vladimir Ilici Lenin. Aceasta a fost
realizată din arpaca;, orez, bomboane Cip
;i ciocolată ;i a fost expusă doar mar\i.
Statuia are scopul de a ne reaminti că ;i
comunismul face parte din istoria noastră,
spune creatoarea statuii.

Aceasta a declarat că cel mai greu a fost
cu aprobările pentru expunere, pentru
acestea fiind nevoie de câteva luni, iar
demersurile începând încă din septembrie
2009. Crea\ia a fost dezvelită pe data de 26
ianuarie, data na;terii dictatorului Nicolae
Ceau;escu. Statuia lui Vladimir Ilici Lenin
a fost executată de sculptorul Boris
Caragea din bronzul cu care fusese turnată
statuia ecvestră a lui Carol I. Pe 5 martie
1990, manifestan\ii din Pia\a Universită\ii
l-au de;urubat pe Lenin de pe soclul din
fa\a Casei Scânteii. Acum, statuia se află la
Mogoșoaia ;i este depozitată la marginea
fostei livezi din Palatului Brancovenesc.

Lenin din arpaca;, orez,
bomboane Cip ;i

ciocolat[ în Pia\a Presei
Noi dezv[luiri despre rela\ia
premierului Gordon Brown 
cu principesa Margareta

Parlamentul italian inten\ionează să
interzică purtarea vălurilor folosite de
femeile musulmane pentru a-;i ascunde
fa\a, măsură similară celei propuse
săptămâna aceasta în Fran\a, a declarat
ministrul italian de Interne, Roberto
Maroni. El a afirmat că membrii
partidului Liga Nordului, din care face
parte, au devansat Fran\a deoarece au
înaintat în toamna anului trecut un
proiect de lege privind interzicerea
purtării vălului islamic (burqa).
Problema a reie;it ca urmare a unui
raport al Adunării Generale (Camera
inferioară a Parlamentului francez) a
cărui concluzie era că purtarea vălului ar
trebui considerată ilegală în institu\ii
publice precum spitale, ;coli, dar ;i în
mijloacele de transport în comun.
Investiga\ia a fost demarată după ce
pre;edintele francez Nicolas Sarkozy a
afirmat că burqa descalifică femeile ;i
"nu este binevenită în Fran\a".

În vreme ce interzicerea purtării
vălului islamic este percepută în mare
parte ca un afront fa\ă de valorile seculare

franceze, politicienii sus\in că în Italia
această problemă este în principal legată
de securitate.

Proiectul de lege depus în Parlament
reaminte;te de o lege de combatere a
terorismului, adoptată în 1975, potrivit
căreia este interzisă purtarea vreunei
mă;ti sau a vreunui articol vestimentar
ce împiedică identificarea persoanei.
Ministrul pentru Afaceri Europene,
Andrea Ronchi, a afirmat că nu ar fi
nevoie de o nouă lege dacă legea actuală
ar fi aplicată. "Religia nu are nici o
legătură (cu acest lucru), este o problemă
ce \ine de siguran\a publică", a declarat
candidatul Partidului Democrat la
pre;edin\ia regiunii Lazio, Emma
Bonino, afirmând că sprijină măsura de
interzicere "din acela;i motiv pentru care
nu po\i intra într-un oficiu po;tal
purtând o mască de schi".

~n Fran\a, femeile care sfideaz[
aceast[ recomandare intr]nd ̀ n institu\ii
publice cu fa\a acoperit[ nu vor beneficia
de serviciile solicitate - spre exemplu, de
ajutoare sociale.

Italienii vor s[ interzic[
purtarea v[lului islamic J.D. Salinger, autorul operei clasice

"De veghe în lanul de secară" , a decedat
la domiciliul său, la vârsta de 91 de ani.
Timp de decenii el a trăit izolat în mica sa
casă din Cornish. "De veghe în lanul de
secară", cu personajul rebel adolescent
Holden Caulfield - a apărut în 1951, în
plin Război Rece. De;i Salinger se adresa
adul\ilor, adolescen\ii din întreaga lume
s-au identificat cu temele principale ale
romanului - alienarea, inocența ;i fantezia.
Romanul a vândut peste 60 de milioane
de copii la nivel mondial. Alte lucrări ale
sale cuprind colec\ia de nuvele “Nine
Stories”, dar ;i "Franny and Zooey", "Raise
High the Roof Beam", "Carpenters and
Seymour< An Introduction". Ultima sa
lucrare literară, “Hapworth 16, 1928”, a
fost publicată în e New Yorker în 1965.

Într-un interviu din 1980, J.D.
Salinger spunea< "Iubesc să scriu ;i vă
asigur că scriu regulat. Dar scriu pentru
mine, pentru plăcerea mea. ;i vreau să fiu
lăsat în pace să o fac". În to\i ace;ti ani,
autorul a ajuns în aten\ia publicului doar
datorită zvonurilor sau proceselor legate
de drepturile de autor sau prin scurte
interviuri.

Scriitorul J.D. Salinger 
a murit la 91 de ani
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Jennifer Lopez nu este de acord
cu inseminarea in vitro
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Cântărea\a ;i actri\a Jennifer Lopez
a declarat că nu a recurs la inseminarea
in vitro pentru a-i concepe pe gemenii
săi, Emme ;i Max.

Vedeta de\ine rolul principal în
comedia romantică “e Back-up
Plan”, în care interpretează rolul unei
femei care imediat după ce a recurs la
o inseminare in vitro se îndrăgoste;te
de cel care ar putea fi mult a;teptatul
“prin\ pe cal alb”. De;i în film femeia
al cărei rol îl interpretează apelează la
astfel de metode pentru a rămâne
însărcinată, Jennifer a declarat pentru
revista “Elle” că ea nu este de acord cu
astfel de procedee.

Totodată, ea a mărturisit că nu a
recurs la fertilizarea in vitro, infirmând
astfel orice zvon pe aceasta temă. Lopez
este de părere că “Dumnezeu este
singurul care poate dărui un copil”, iar
alte metode de concepere sunt
împotriva naturii omene;ti.

Acesta a ;i fost motivul pentru care
ea a refuzat o inseminare artificială,
chiar dacă timpul ;i vârsta nu erau de
partea ei.

Tina Turner pl[nuie;te 
un turneu mondial

Aflat[ la Paris, la prezentarea de
mod[ a designerului Giorgio Armani,
legendara c]nt[rea\[ american[ `n
v]rst[ de 70 de ani a fost la fel de
str[lucitoare ca `ntotdeauna. “Multe
persoane au dorit s[ m[ vad[ ;i multe
dintre ele \ineau pancarte pe care scria
«Mul\umesc»”, a declarat Tina,
referindu-se la turneul ei mondial din

2008. Acesta a fost anun\at la vremea
respectiv[ drept turneul de retragere al
artistei, gener]nd `ncas[ri de 47,7
milioane de dolari. “Nu am luat `nc[ o
decizie”, a r[spuns c]nt[rea\a, ̀ ntrebat[
dac[ va sus\ine ̀ nc[ un turneu mondial.
“Nu mi-am f[cut planuri pentru un
turneu mare, pentru concerte sus\inute
pe stadioane mari. Nu spun c[ nu o voi

face, c[ nu le voi suna pe dansatoare
pentru a face ceva `mpreun[, `ns[ nu
am hot[r]t nimic deocamdat[“, a
ad[ugat ea. Tina Turner a fost timp de
multe decenii una dintre cele mai de
succes c]nt[re\e din lume, devenit[
celebra gra\ie unor piese precum
“Simply e Best”, “What’s Love Got
To Do With It” ;i “Proud Mary”.

Oprah Winfrey - cea mai
influent[ personalitate 
a televiziunii americane

Winfrey a fost desemnată cea mai
influentă personalitate a televiziunii
americane, în topul anual realizat de
Harris Poll, care îi mai plasează în
acela;i clasament pe Jay Leno, Ellen
DeGeneres ;i Hugh Laurie, cunoscut
publicului din serialul “Dr. House”.

În clasamentul dominat de Oprah
Winfrey, pozi\ia secundă este ocupată
de Glenn Beck, gazda unei emisiuni
politice la Fox News ;i a unui program
de radio na\ional - “e Glenn Beck
Program”, care se bucură de aprecierea
republicanilor, independen\ilor ;i
persoanelor cu vârste de peste 64 de
ani. Pentru Beck, aceasta este prima
oară când intră în topul Harris, care
este realizat din 1993.

:apte dintre cele zece personalită\i
prezente în top sunt moderatori de
emisiuni TV. După ce anterior a fost
pe prima pozi\ie a clasamentului, Jay
Leno de la NBC a ajuns pe pozi\ia a
treia. Studiul a fost realizat înainte de

declan;area războiului din cadrul
NBC, ca urmare a renun\ării la “e
Jay Leno Show” ;i relansării “e
Tonight Show”, cu Leno la pupitru, de
la 1 martie.

Oprah a urcat patru pozi\ii în
clasament comparativ cu topul de
acum un an, Harris apreciind că
motivul este anun\ul pe care vedeta l-
a făcut în noiembrie în legătură cu
încheierea programului “e Oprah
Winfrey Show” în 2011, după 25 de
ani în care acesta a fost favoritul
publicului american.

În afară de Winfrey, cealaltă femeie
prezentă în clasamentul celor mai
influente 10 personalită\i din
televiziune este Ellen DeGeneres, care
se află pe pozi\ia a patra în top, la
egalitate cu protagonistul serialului TV
“Dr. House”, actorul Hugh Laurie.
DeGeneres are propriul show TV ;i, în
februarie, va debuta ca jurat în
programul TV “American Idol”.
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Muzeul ABBA, inaugurat 
`n Marea Britanie

A fost inaugurat un muzeu dedicat
legendarei trupe, unde pot fi admirate
nu doar costumele de scen[ sau
fotografii cu cei 4 arti;ti, ci ;i retr[ite
anumite momente care au marcat
istoria forma\iei. AbbaWorld este un
muzeu interactiv, a;a cum a remarcat
entuziasmat ;i Bjorn, care abia a;tepta
s[ se “revad[“.

Parcul tematic deschis `n Londra
nu seam[n[ cu niciunul dintre celelalte
muzee dedicate celor 4 suedezi care, cu
muzica lor, au cucerit lumea `n anii
’70. Tot ce este expus `n cele 25 de
`nc[peri este legat de istoria forma\iei
ABBA. ~nc]nta\i de ideea acestui

proiect, cei 4 arti;ti s-au implicat ;i au
donat diverse obiecte, de la
instrumente muzicale p]n[ la
fotografii, interviuri `nregistrate sau
obiecte folosite ̀ n timpul turneelor. A
fost recreat inclusiv studioul de
`nregistr[ri al trupei. Ba mai mult, au
fost realizate ;i jocuri de testare a
cuno;tin\elor.

Din 1972 ;i p]n[ ast[zi, ABBA a
v]ndut peste 400 de milioane de
discuri `n `ntreaga lume. Melodiile
trupei au inspirat inclusiv un musical
de succes, “Mamma Mia”, cu Meryl
Streep ;i Pierce Brosnan `n rolurile
principale.

Ploaie de stele, poante ;i gafe 
la Premiile Muzicale Franceze

Rihanna, Robbie Williams,
Beyoncé, Fergie, Mike, Kesha, Michael
Buble, Dita von Teese, Victoria
Silvstedt ;i multe alte nume sonore ale
muzicii interna\ionale s-au adunat la
Cannes pentru NRJ Music Awards. O
sărbătoare a muzicii franceze, dar ;i
interna\ionale.

După ce anul trecut a fost anun\at
gre;it c];tigătorul sec\iunii “Cântecul
interna\ional al anului” - Katy Perry în
loc de Rihanna, sâmbăta trecut[ Kamel
Ouali a făcut încă o gafă. El a anun\at
că premiul pentru cel mai bun grup
sau duo străin este acordat trupei Black
Eyed Peas. A trebuit să revină ;i să se
corecteze, înmânând trofeul
adevăra\ilor laurea\i, băie\ii de la Tokio
Hotel.

La capitolul glume se înscrie
surpriza făcută de José Garcia
prietenului său Antoine de Caunes. “I-
am promis că nu voi face glume cu
numărul său de telefon (cum a făcut
într-una dintre edi\iile trecute), a;a că
iată adresa lui de e-mail”, a spus José. 

Marii c];tigători din Fran\a au fost
cei de la Mozart l’Opera Rock, care ;i-
au adjudecat trofeele pentru cel mai
bun grup francez, revela\ia francofonă
a anului, dar mai ales pe cel acordat
celui mai bun cântec francez, pre\ios
pentru că a fost decernat după votul în
direct.

Robbie Williams ;i Take That, `mpreun[ 
pentru victimele seismului din Haiti

Muzicianul a
acceptat s[ c]nte
al[turi de fo;tii s[i
colegi de trup[, `ntr-o
ac\iune de caritate, pentru
a `ntinde o m]n[ de ajutor
victimelor cutremurului din
Haiti.

Robbie Williams ;i Take
at au r[spuns afirmativ la
apelul lui Simon Cowell, cunoscut
ca membru al juriului “American
Idol”, de a c]nta un single umanitar
pentru a ajuta victimele cutremurului.

Piesa este un cover dup[ cunoscuta
pies[ “Everybody Hurts” a trupei
R.E.M. Nu este foarte clar dac[
membrii trupei vor c]nta ̀ mpreun[ sau
`;i vor ̀ nregistra vocile separat, urm]nd
apoi ca acestea s[ fie mixate grupat.

C]nt[re\ul ̀ n v]rst[ de 35 de ani s-
a declarat “onorat” pentru solicitarea

primit[
`n cadrul ac\iunii caritabile. “Avem
foarte pu\in timp pentru a organiza
asta, iar oamenii din Haiti au urgent[
nevoie de orice fel de ajutor pe care
putem s[-l oferim”, a m[rturisit

artistul.
Mariah Carey, Jon Bon Jovi ;i Miley
Cyrus ;i-au anun\at deja

participarea la producerea single-
ului. Este a;teptat[ ;i

confirmarea din partea altor
nume sonore ca Leona Lewis,

Rod Stewart, Mika, James
Blunt ;i Susan Boyle. 

Fondurile adunate
vor fi `mp[r\ite `ntre

Comitetul de inter-
ven\ie `n caz de

dezastru din Haiti ;i
organiza\ia “Me-

dici f[r[ fron-
tiere”.


