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Magna\ii din Hong Kong au împreun[ 
o avere de 135 de miliarde de dolari

Magna\ii din Hong Kong au
împreună o avere de 135 de
miliarde de dolari, alimentată în
mare parte de investi\iile în China
continentală ;i aflată în cre;tere,
scrie revista americană Forbes.

Cele mai bogate 40 de
persoane de pe insulă ;i-au
crescut averea cu 82 de miliarde
de dolari în 2009, datorită unei
cre;teri a pie\elor financiare ;i a
cre;terii rapide a pre\urilor din
sectorul imobiliar în Hong Kong
;i în China. 24 dintre cele 40 de
persoane care figurează pe listă
;i-au sporit averile cu cel pu\in
50% în ultimul an.

Cel mai bogat om de afaceri,

Li Ka-shing, în vârstă de 81 de
ani, proprietarul imperiului
Cheung Kong Holdings, î;i
păstrează avansul de 21,3
miliarde de dolari, potrivit listei
anuale a principalelor averi,
stabilită de Forbes. A doua pozi\ie
îi revine lui Lee Shau-kee, în
vârstă de 82 de ani, care conduce
Henderson Land (19 miliarde de
dolari). Apoi urmează imperiul
familial imobiliar Kwok (17
miliarde de dolari) ;i magna\ii
Cheng Ty-tung (;apte miliarde)
;i Joseph Lau (;ase miliarde). 

La Macao, Stanley Ho, în
vârstă de 88 de ani, se află pe a 17-
a pozi\ie (2,1 miliarde). 

Voronin a p[strat pa;apoartul diplomatic

Mugur is[rescu are cel mai bun job 
din România

Fostul pre;edinte Vladimir
Voronin ;i so\ia sa, Taisia
Voronin, nu au returnat
pa;apoartele diplomatice pe care
le au în folosin\ă, a anun\at
ministrul de externe al R.
Moldova, Iurie Leancă. El a
precizat că so\ii Voronin au mai
multe pa;apoarte, dar au dreptul
la doar unul. La începutul lunii
ianuarie, premierul Vlad Filat a
anun\at că fo;tii responsabili ai

regimului de la Chi;inău care ;i-
au părăsit  func\iile nu vor mai
circula fără vize în mai multe \ări ;i
nu vor putea folosi pa;aportul
diplomatic nici în alte scopuri.
Premierul Filat a cerut anularea
actelor speciale care au rămas la
fo;tii deputa\i, mini;tri sau al\i
func\ionari. Ministrul Leancă a
declarat atunci că fosta guvernare
comunistă a comis încălcări grave
a legii pa;apoartelor.

Guvernatorul BNR, Mugur
Isărescu, are cel mai bun job din
România, potrivit unui sondaj
realizat în rândul a circa 40 de
consultan\i ;i ;efi de firme HR de
pe pia\a locală. Pe următoarele
două locuri se află prezentatoarea
TV Andreea Esca ;i cei doi
realizatori ai emisiunii “Cronica
Cârcota;ilor”, :erban Huidu ;i
Mihai Găinu;ă. Criteriile care au
stat la baza identificării celui mai
bun job din România au fost< 1)
veniturile totale - salariu plus
compensa\ii de natură financiară
;i non-financiară, 2) notorietatea,
3) con\inutul jobului, 4) distrac\ia
la job, 5) independen\ă -libertate
la locul de muncă, 6) timpul liber,
7) impactul social al jobului ;i 8)
nivelul de life-style al jobului.

Principalele atuuri ale jobului
lui Isărescu sunt< notorietatea,

impactul social, veniturile,
continuitatea pe post,
independen\a, expunerea redusă
la risc. Guvernatorul punctează
mai pu\in la criteriile timp liber
;i distrac\ie la job.

Cubanezii ;i-au
f[cut p[pu;a
neagr[ uria;[

Păpu;a neagră uria;ă,
"dedicată tuturor copiilor haitieni
care au pierdut totul" în urma
seismului din 12 ianuarie, a fost
instalată cu ajutorul unei macarale
în Pia\a muncitorilor din
Camaguey - ora; situat la circa 530
de kilometri de Havana - în fa\a
unui public numeros, a explicat
coordonatoarea grupului de 13
artizani. Îmbrăcată într-o rochie
tradi\ională în culorile drapelului
cubanez - albastru, ro;u ;i alb -
păpu;a Leonor a fost
confec\ionată într-o perioadă de
nouă luni, din bucă\i de stofă puse
pe un schelet metalic. "Am făcut-
o pentru a doborî recordul
Guinness" de\inut de păpu;a
Pepona din Argentina, care a avut
o înăl\ime de 13 metri, a spus ea.

Se distribuie `mpreun[ cu Informa\ia Zilei

A;ezarea a fost ras[ de pe suprafa\a p[m]ntului la `nceputul anilor
1970 de c[tre regimul comunist, iar pe oameni i-au obligat s[ plece care
`ncotro. Cei din familia Z[n[can Ioan, originari din Nov[ceni, locuiesc
azi `n Baba Novac, dar g]ndul le zboar[ mereu spre s[tucul unde s-au
n[scut. Z[n[can Ioan este un om t]n[r ;i `n putere, iar noi l-am `nt]lnit
luni diminea\a ̀ n fa\a casei sale din Baba Novac, ̀ n timp ce ̀ ;i tran;a porcul
proasp[t t[iat. A fost poate norocul truditorului s[-l poat] `nt]lni chiar
pe omul care era cel mai competent s[ vorbeasc[ despre fostul s[tuc<  "Eu
m-am n[scut ̀ n acel sat, la care m[ g]ndesc mereu cu nostalgie. |in minte
;i unde era `n Baba Novac tabla cu denumirea a;ez[rii.” 

Din satul nov[ceni (ZLOTiR) au mai r[mas doar
c]teva morminte

“O dramă a femeilor din satele Spaniei”
- așa sună subtitlul piesei lui Federico Garcia
Lorca. Avea să fie ultima operă a poetului și
dramaturgului spaniol, ucis după numai
două luni de la încheierea ei, în turbulențele
de la începutul războiului civil, în 1936. Cei
care vor fi prezenți vor avea ce învăța despre
femei și despre dragostea așa cum ar trebui
să fie și nu este. 
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Cristian Enache mo;tene;te talentul mamei
sale Maria Tripon

“Casa Bernardei
alba”, sau 
despre patimile
sufletului
feminin
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Familia Muhi, veche de 400 de ani, a
construit palatul de pe str. Crasna `n 1910

Placa skateboard, noua
mod[ care a cucerit ;i
s[tm[renii

Boc vrea s[ interzic[
rapid consumul de plante
halucinogene
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Satu Mare, favorizat 
`n perioada 1923-1925  
cu construirea de ;coli
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Miss america 2010< o student[ 
de 22 de ani
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Cea mai frumoasă femeie din America
are 22 de ani  ; i  este studentă la
jurnalism. Fosta Miss Virginia a uimit
audien\a, în afara frumuse\ii exotice, cu
vocea ei ;i maturitatea ei. Ea ;i-a primit
coroana de Miss America ;i premiul de
aproape 18.000 de dolari  într-o
ceremonie organizată la Las Vegas.
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Vasile Venig a `nv[\at la 80 de ani
s[ prelucreze poze pe calculator
Vasile Venig Laszlo ne-a m[rturisit c[ primul
s[u aparat de fotografiat a fost Ljubitel, cel
care folosea film de 6x6 cm. Ani la
r]nd a lucrat cu acest aparat. A
imortalizat pe film mii de
imagini pe care apoi le-a
studiat cu mult[ aten\ie. Nu
toate erau demne de a
deveni fotografii
valoroase.
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Luni Joi

Adrian Năstase se opune modificării
Statutului în sensul introducerii votului
pe listă la conducerea partidului.
Pre;edintele Consiliului Na\ional al PSD
este de părere că adoptarea votului pe
listă la conducerea partidului  ar putea
crea premisele unei scindări. "La început
am fost mai curând favorabil unei
formule de mo\iune. Acum în\eleg că s-
ar pune problema unei mo\iuni
simplificate în care să fie vorba doar de
persoane, fără să se adauge ;i idei. Lucrul
ăsta mi s-ar părea gre;it pentru că ar
duce la o dezbatere despre persoane", a
arătat Năstase. ""Mă gândesc însă că,
pentru situa\ia actuală a partidului, a
merge cu liste blocate - cu două falange
care se înfruntă ;i una câ;tigă ;i ia totul,
iar cealaltă pierde - s-ar putea crea ni;te
resentimente în timp, iar pe de altă parte
s-ar putea crea premisele pentru - nu
spun neapărat scindare - dar pentru
efecte pe care să nu le putem opri.", a
subliniat Năstase. Una dintre cele mai
importante propuneri de modificare a
Statutului este ca func\iile de conducere
la nivel na\ional să fie alese în bloc, ca
echipă propusă de cel ales pre;edinte.

Uninominalul în două tururi
ar obliga PNL la o alian\[ 
cu PSD sau PDL

Liderul deputa\ilor PSD, Viorel
Hrebenciuc, a declarat că, dacă se
modifică legea electorală, PNL ar putea
să dispară din Parlament. "Dacă, de
exemplu, luăm a anumită decizie, PNL
poate să dispară din Parlament. PNL este

în momentul de fa\ă în această situa\ie.
O schimbare de lege electorală într-un
anumit sens îl face să dispară", a declarat
Hrebenciuc. "Noi când am făcut această
lege a uninominalului cu accente de
propor\ionalitate, într-adevăr, am
negociat cu cei de la PNL, iar modul de
distribuire a fost făcut în a;a fel încât să
avantajeze partidele care sunt pe locul 2
sau 3 în sondaje. Practic PNL are în plus
40 de parlamentari", a explicat
Hrebenciuc. 

Filialele PDL au suficient[
influen\[

Prim-vicepre;edintele PDL Adriean
Videanu sus\ine că pre;edin\ii
organiza\iilor jude\ene au influen\ă
suficientă în procesul decizional intern,
prin atribu\iile actuale ale Colegiului
Director. "Teritoriul are o decizie foarte
importantă în interiorul partidului.
Colegiul Director are decizie totală legată
de func\ionarea partidului. Liderii
organiza\iilor jude\ene au suficientă
putere în momentul de fa\ă".

Mar\i

Premierul Emil Boc le-a prezentat
mar\i deputa\ilor priorită\ile legislative
ale Guvernului, men\ionând Legea
responsabilită\ii fiscale, Legea educa\iei
na\ionale, aplicarea rezultatelor
referendumului, codurile de procedură
;i adoptarea Legii minorită\ilor
na\ionale.

Discursul lui Boc a st]rnit polemici.
Liderul deputa\ilor PNL, Călin Popescu
Tăriceanu, a catalogat declara\ia
premierului drept "un simplu exerci\iu
retoric", criticând "lipsa măsurilor
concrete de combatere a crizei", dar ;i
racolarea de către PDL a unor
parlamentari, "ca reformă politică".
Deputatul a sus\inut că măsurile sociale
anun\ate de Boc ar fi salutare dacă
Guvernul ar avea bani pentru a le sus\ine,
însă în lipsa fondurilor acestea "sunt mai
bune pentru propagandă decât pentru
a-i sus\ine cu adevărat pe cei afecta\i de
criză". La r]ndul s[u, deputatul PSD
Cristian Dumitrescu l-a criticat pe
premier pentru discursul \inut, pe motiv
că acesta nu a vorbit de criză, ci a
prezentat mesajul politic al PDL. "Nu
sunte\i pre;edintele \ării să prezenta\i
mesaje Parlamentului",  i-a transmis
R[dulescu lui Boc.

Liderul deputa\ilor PNL, Călin
Popescu Tăriceanu, a vorbit mar\i, în
contextul discu\iilor privind reformarea
statului, despre necesitatea ridicării
imunită\ii func\iei preziden\iale, dar ;i
despre audierea de către Parlament a
celor numi\i în func\ii de către ;eful
statului.

Ideea ca pre;edintele să nu mai aibă
niciun fel de imunitate a fost avansată în
2008 ;i de pre;edintele PSD, Mircea
Geoană, dar ;i de către pre;edintele CN
al PSD, Adrian Năstase. "Eliminarea
imunită\ilor va trebui discutată în mod
echilibrat ;i la rece. Va trebui să vedem
cum egalizăm mecanismele de
imunitate, pentru că unii demnitari au
imunitate absolută. De exemplu,
pre;edintele României, dacă se urcă băut
la volan ;i accidentează un copil pe
trecerea de pietoni, nu răspunde de
niciun fel în fa\a justi\iei, ceea ce nu se
întâmplă cu parlamentari ;i
miniștri", spunea Năstase.

Boc< Actualul sistem electoral
nu este eficient

Premierul Emil Boc a declarat că

actualul sistem electoral nu este eficient,
deoarece a trimis în Parlament candida\i
care au ie;it pe locul doi sau trei în urma
alegerilor.

"Cert este că actualul sistem electoral
nu este eficient din perspectiva
reprezentării cetă\enilor. Un sistem
electoral trebuie să reprezinte interesele
acelora care votează ;i cei care au mai
multe voturi trebuie să fie ale;i în
detrimentul acelora care au mai pu\ine
voturi", a declarat Emil Boc.

"Actualul sistem, ;ti\i bine, că, din
nefericire, a trimis oameni care nu au
câ;tigat colegii uninominale, de pe locul
trei, de pe locul doi, în detrimentul celor
care au câ;tigat în Parlamentul
României, ori asta nu este forma bună a
democra\iei", a continuat primul-
ministru. El a afirmat că nu poate da un
răspuns referitor la noua formă a
sistemului de vot, acest lucru trebuind
discutat împreună cu toate for\ele
politice.

Pe de altă parte, secretarul general al
PDL, Vasile Blaga, s-a declarat
un  partizan al modificării Legii
electorale, astfel încât persoana care
ob\ine cele mai multe voturi într-un
colegiu să fie desemnată parlamentar.

Liderii PSD s-au reunit joi în cadrul
Consiliului Na\ional pentru a oficializa
data congresului convenită pentru 20
februarie, dar ;i pentru a analiza rezultatul
alegerilor preziden\iale pierdute de echipa
lui Mircea Geoană, precum ;i unele
aspecte care privesc modificarea statutului
PSD. Dezbaterile au fost lungi, oficial `n
cursa pentru pre;edin\ia PSD s-au ̀ nscris
Mircea Geoan[, Adrian N[stase ;i Cristian
Diaconescu, dar p]n[ la congres ar putea
ap[rea ;i al\ii. Ion Iliescu a avut un discurs
extrem dur la adresa PSD ;i a festivismelor
din partid. Pre;edintele de onoare al PSD
a declarat, înainte de ;edin\a Consiliului
Na\ional, că mai importante decât
candidaturile sunt liniile directoare spre
care merge partidul, iar "mi;cula\iile" ;i
competi\ia dintre grupuri sunt ucigătoare
pentru PSD. Liderul deputa\ilor PSD,
Viorel Hrebenciuc, a renun\at să mai
citească analiza alegerilor preziden\iale,
motivând că atmosfera de la ;edin\a CN
este "destul de tensionată", ;i a adăugat că
PSD nu are în acest moment nevoie de
sânge sau să fie dezgropată securea
războiului. Spiritele s-au încins u;or pe
finalul Consiliului Na\ional al PSD acolo

unde primarul din Voluntari, Florin
Pandele, a înfuriat o parte a sălii. Dacă
Marian Vanghelie candidează la un WC
public, acolo candidez. Pandele merge
după Vanghelie”, a spus acesta, care are un
duel mai vechi cu edilul sectorului 5, cel
care a preluat ;efia organiza\iei PSD Ilfov,
după debarcarea lui Gabriel Oprea din
fruntea acesteia. 

Iliescu< PSD a irosit mult timp
în conspira\ii

Ion Iliescu a declarat că va reflecta
dacă mai e nevoie să existe prin Statut
func\ia sa, arătând că el nu are nevoie de
func\ii ;i că cine îl respectă o face pentru
persoana lui. Iliescu a sus\inut că PSD
trebuie să se delimiteze de eticheta de
continuator al comuni;tilor ;i a criticat
adoptarea unui discurs "cvasi-neo-liberal"
de către pesedi;ti în ultimii ani, dar ;i
"luptele intestine ;i conspira\iile de culise".
Iliescu a criticat întâlnirile unor lideri ai
partidului la unele restaurante sau hoteluri
;i a arătat că trebuie eliminate promovările
"pe interese de grup, de ga;că".

Vineri

Miercuri

Vicepre;edintele demisionar al PCM
Tokes Andras a declarat că, dacă în acest
moment ar fi acordată autonomia
teritorială, maghiarii nu ar fi pregăti\i
pentru aceasta ;i "nu ar ;ti ce să facă".
Tokes Andras a spus că popula\ia nu este
con;tientă de puterea sa de decizie. El a
subliniat că, în mod normal, popula\ia este
cea care trebuie să î;i exprime interesele,
iar partidele să lupte pentru ele, ;i nu
invers, cum se întâmplă în prezent. "Dacă
printr-o minune s-ar acorda maghiarilor
autonomie teritorială ;i fel de fel de
structuri autonome, cred că maghiarimea
nu ar putea să ;tie ce să facă. Fiindcă, în
primul rând, popula\ia ar trebui să î;i
recapete acea proprietate de a putea să se

autoguverneze, iar lupta aceasta politică
prin care trece în ultimii ani maghiarimea
o conduce mai aproape de acest scop", a
spus Tokes. Consiliul Na\ional al
Maghiarilor din Transilvania ;i-a propus
ca prin metode civice să contribuie la
con;tientizarea popula\iei asupra puterii
de decizie pe care o are. Vicepre;edintele
Partidului Civic Maghiar Tokes Andras a
declarat că a demisionat din func\ie,
reclamând că PCM a început să se
comporte "antidemocratic" înainte de
turul al doilea al preziden\ialelor.

LiderulUDMR, Marko Bela, a declarat
că Legea privind Statutul minorită\ilor
na\ionale ar trebui să fie adoptată de
Parlament în această sesiune.

Premierul Emil Boc a cerut
ministrului Sănătă\ii să finalizeze în regim
de urgen\ă un act normativ privind
interzicerea consumului de produse
etnobotanice cu efect halucinogen,
indiferent dacă există sau nu un aviz al
Comisiei Europene, arătând că
distribuirea acestor substan\e provoacă
numeroase decese printre tineri. Cererea
a fost adresată în ;edin\a Guvernului,
premierul cerând ministrului Sănătă\ii să
prezinte Cabinetului un astfel de act
normativ în ;edin\a de săptămâna viitoare.
"A; vrea să mergem în regim de maximă
urgen\ă, indiferent dacă există sau nu un
aviz al Comisiei Europene, pentru
interzicerea plantelor etnobotanice, care

din nefericire au un efect devastator la
tineri ;i chiar s-au soldat cu pierderi de
vie\i în rândul adolescen\ilor. Cred că
trebuie să punem piciorul în prag cât mai
repede. De aceea, pe miercuri, dacă se
poate, domnule ministru, ;tiu că lucra\i de
ceva timp la actul normativ, nu mai
a;tepta\i niciun alt aviz, haide\i să-l
adoptăm, pentru că o via\ă este mai
importantă decât orice aviz", i-a spus
premierul ministrului Sănătă\ii. Șeful
Guvernului a mai arătat că Ministerul
Sănătă\ii ;i MAI trebuie să analizeze foarte
serios problema drogurilor, atât a celor
clasice, cât ;i a noilor plante halucinogene,
apreciind că drogurile devin " un fenomen
care pare să fi scăpat de sub control".

Oficial `n cursa pentru ;efia PSD s-au
`nscris< Geoan[, N[stase ;i Diaconescu

“Dac[ s-ar acorda autonomie teritorial[,
maghiarii nu ar ;ti ce s[ fac[“

Boc vrea s[ interzic[ rapid consumul 
de plante halucinogene

Pre;edintele Cartel Alfa, Bogdan
Hossu, spune că propunerea Agen\iei
Na\ionale de Integritate ca liderii de
sindicat să-;i depună declara\ia de avere
este "o abera\ie”, pentru că institu\ia s-a
creat pentru "verificarea persoanelor care
decid ;i lucrează cu banul public, pentru
a elimina corup\ia".

"Prin legea sindicală se interzice ca
demnitarii publici să facă parte din
sindicate, pe când acum ni se spune< ;ti\i,
sunte\i asimila\i demnitarilor publici. Nu
ne deranjează publicitatea averii, ci
încercarea de manipulare a conducerilor
organiza\iilor sindicale prin amenin\area
cu DNA-ul. Este curios că acest lucru
apare exact când este criză ;i mi;carea
sindicală este singurul opozant la
problemele cu care suntem confrunta\i”, a
declarat vineri liderul Cartel Alfa.

Pe de altă parte, Bogdan Hossu
precizează că, în cadrul confedera\iei pe
care o conduce, există deja, dinainte de
apari\ia ANI, obliga\ia ca orice persoană
care candidează să-;i facă publică
declara\ia de avere. De asemenea, la finalul
mandatului, liderii Cartel Alfa î;i

actualizează declara\ia, iar "Comisia de
Cenzori are sarcina să facă verificări”.

Întrebat despre averea personală,
Bogdan Hossu a spus că de\ine două
apartamente, unul de patru camere ;i altul
de două, ;i că va mai mo;teni, probabil,
"10 hectare de teren agricol".

Pogea, în incompatibilitate 

Fostul ministru al Finan\elor,
Gheorghe Pogea, s-a aflat în stare de
incompatibilitate între 22 decembrie 2008
;i 26 februarie 2009, interval în care a
de\inut simultan func\ia de ministru ;i
pe cea de administrator la Titan Mar SRL,
informează un comunicat remis vineri de
ANI. ANI precizează că s-a sesizat din
oficiu, în urma publicării mai multor
articole de presă care semnalau posibila
nerespectare a regimului juridic al
incompatibilită\ilor. ANI precizeaz[ că
Pogea a fost în;tiin\at despre declan;area
procedurii de verificare, dar că acesta nu
a făcut uz până acum de drepturile de a fi
asistat sau reprezentat de avocat sau de a
prezenta elemente justificative. 

Liderii de sindicat refuz[ s[-;i fac[
public[ averea

Alegerea `n bloc a conducerii PSD va provoca scindarea
partidului, zice N[stase

T[riceanu propune ridicarea imunit[\ii preziden\iale

S]mb[t[
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Familia Muhi, veche de 400 de ani, a
construit palatul de pe str. Crasna `n 1910
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Pentru cei care au auzit de
Palatul Muhi va p[rea interesant
s[ afle ;i despre istoria lui, iar
cei  care `nc[ nu cunosc
monumentul (recunoscut oficial
de Ministerul Culturii) acum vor
avea posibilitatea de a descoperi
ceva nou. V[ facem a;adar
cuno;tin\[ cu o familie cu
r[d[cini de 400 de ani.

Am reu;it  s[ contact[m un
mo;tenitor al familiei, pe domnul
Muhi Miklos, nepotul lui Muhi
Sandor,  fratele  lui  Dr.  Muhi
Zsigmond (n. 1867) - cel care a
construit palatul. ~n prima zi domnul
Muhi Miklos ̀ ;i face timp pentru a ne
povesti ceea ce nicio carte istoric[ de
la muzeu nu a scris p]n[ `n prezent.
De la prima vedere d]nsul pare
sociabil ;i foarte modest ;i aceast[
impresie nu se schimb[ nici pe
parcurs.

De la `nceput men\ioneaz[ c[ el
nu vrea “publicitate” nici pentru
familie, nici pentru cl[dire, ci pur ;i
simplu consider[ c[ familia lui merit[
s[ nu fie dat[ uit[rii.

A;adar, ne d[ de `n\eles c[ putem
s[-l ̀ ntreb[m orice. Desigur am luat-
o de la cap[t ;i am `ntrebat c]te ceva
despre istoria familiei, apoi despre
acea construc\ie care azi se nume;te
“Palatul Muhi”.

Muhi Zsigmond a construit
palatul `ntre 1905 - 1910

Invitatul `ncepe prin a povesti
despre casa `n care a tr[it Dr. Muhi
Zsigmond, pe care chiar el  a
construit-o, despre casa de pe col\ul
str[zii ,  unde acum sunt spa\i i
comerciale ;i un hotel> iar mai apoi
vorbim despre palat, care de la bun
`nceput era destinat spre a fi dat `n
chirie.

Despre Muhi Zsigmond afl[m c[
de meserie a fost medic ;i c[ avea
cabinetul chiar la el acas[ (casa fiind
situat[ `n zona Pie\ei  Eroilor
Revolu\iei, strada :tefan cel Mare) ;i
c[ ani la r]nd a lucrat ;i la Spitalul
Municipal (azi Spitalul Jude\ean nr.
2 “Luko Bela” sau mul\i `l ;tiu sub
numele de Spitalul vechi). De;i
dovezi clare nu sunt, familia spune c[
acesta era `ntr-o vreme chiar
directorul unit[\ii.

Tot de la  rudenii  af l[m c[
doctorul  a  `nceput construc\ia
palatului ̀ n vremea ̀ n care intrase ̀ n
posesia fabricii de c[r[mizi (situat[
pe-atunci la ie;ire din ora;, de la Pia\a
de Vechituri ̀ n jos, pe strada Rodnei).
Dup[ amintirile familiei, Dr. Muhi
Zsigmond a cump[rat fabrica, `ns[
pe vremea aceea nu se vindea prea
bine c[r[mida, fapt pentru care a
decis s[ investeasc[ `n construc\ii, ;i
a ̀ nceput s[ construiasc[. La ̀ nceput
cl[direa de pe col\, din Pia\a Eroilor
Revolu\iei,  pe care a destinat-o
spa\iilor comerciale, apoi Palatul
Muhi. 

Urma;ii sus\in c[ perioada ̀ n care
cl[direa a fost ̀ n[l\at[ este 1905-1910,
nici mai devreme, nici mai t]rziu,
chiar dac[ oficial se spune c[ este un
edificiu ridicat ̀ n secolul XIX. Adresa
oficial[ azi este strada Crasna nr. 1.
Palatul este de fapt o cas[ ce con\inea
pe vremea respectiv[ 32 de
apartamente.

Doctorul Muhi ;i so\ia Ilona
nu au avut copii

La `nceputul secolului XX, Muhi
Zsigmond era unul din cei mai boga\i
s[tm[reni, fiind `n top 10 s[tm[reni
boga\i. Acesta era c[s[torit cu Gulatsy
Ilona, `ns[ nu aveau copii.

Pe vremea respectiv[ b[rba\ii
obi;nuiau s[ dea vina pe femei ;i
poate c[ `n acest caz chiar a;a era,
deoarece mul\i ani la r]nd circulau
zvonuri conform c[rora Muhi ar fi
avut rela\ii intime cu o femeie din
Nisipeni, sat `n care acesta avea
c]teva hectare de p[m]nt.

Aceast[ teorie a pornit de la ideea
c[ dup[ moartea acestuia a ap[rut un
b[iat care sem[na foarte bine cu el.
Nu acesta e singurul zvon `ns[, `n
1944 cumnata lui (so\ia fratelui s[u,
Sandor) a fost c[utat[ de un preot
din Csenger (din Ungaria), care a
venit spun]nd c[ a fost contactat de
un om s[rac, care afirma c[ este fiul
lui Zsigmond ;i solicita ca familia s[-
l ajute financiar.

Deoarece acest  lucru s-a
`nt]mplat `n perioada primului
R[zboi Mondial, leg[turile s-au
pierdut, iar individul nu a mai ap[rut.

Dup[ moartea lui, Ilona a
v]ndut toat[ averea

Revenind la so\ia mo;ierului,
rudele spun c[ aceasta a fost o femeie
nesuferit[, antipatic[ cum s-ar spune
azi, cu un caracter dominator. C]nd
doctorul Muhi a decedat (`n 1923),
so\ia lui a mo;tenit aproape totul< o
parte din spa\iile comerciale din Pia\a
Eroii Revolu\iei, casa `n care locuiau
;i Palatul, restul fiind `mp[r\it `ntre
ceilal\i trei fra\i.

O bun[ parte din casa de pe col\
`ns[ i-a revenit nepotului s[u, fiul
fratelui s[u, Sandor. V[duva a v]ndut
toat[ mo;tenirea ce i-a revenit ;i a
plecat la Budapesta, iar din c]te se
;tie s-a m[ritat din nou cu un alt
bog[ta;.

Palatul Muhi de azi este `n
continuare locuit

~n prezent, locul de veci al familiei
se afl[ `n cimitirul vechi de pe strada
Rodnei.  ~n via\[,  din genera\ia
mo;ierului, sunt cei 3 nepo\i ai lui
Muhi Sandor, fratele s[u, din care 2
b[ie\i, Miklos ;i Sandor, tr[iesc la
Satu Mare, ;i o fat[, Zsuzsanna, la
Oradea (ace;tia reprezint[ genera\ia
a treia), cei 4 copii pe care ̀ i au ̀ n total
;i copiii acestora reprezent]nd a
patra, respectiv a cincea genera\ie.
De ceilal\i doi fra\i ai lui Zsigmond
;i Sandor nu se cunosc informa\ii.

Despre apartamentele din Palatul
Muhi mai spunem c[ ;i `n prezent
servesc ca spa\ii imobiliare, tr[ind 31
de familii `n asocia\ia de proprietari
(de;i ini\ial au fost 32 de ̀ nc[peri). De
la construc\ie s-au `mplinit deja 100
de ani ;i singura schimbare major[
este doar `n col\ul cl[dirii, unde nu
mai exist[ scar[ de intrare `n imobil,
ci un magazin alimentar, ca ;i faptul
c[ geamurile au fost `nlocuite cu
termopane (ceea ce conform legii
protec\iei monumentelor istorice nu
este legal).

Gabriela Pu;ca;iu

Muhi
Zsigmond ;i
so\ia Gulatsy
Ilona

Muhi
Sandor

Muhi
Miklos

Palatul Muhi `n

perioada interbelic[

La ̀ nceputul secolului XX, Muhi Zsigmond era unul din cei mai boga\i s[tm[reni, fiind ̀ n top
10 s[tm[reni boga\i. Acesta era c[s[torit cu Gulatsy Ilona, `ns[ nu aveau copii.
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Din satul Nov[ceni (ZLOTIR) au
mai r[mas doar c]teva morminte
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“:ti\i, acolo la 3 km de Baba
Novac, dup[ ce treci de balt[, mai
era c]ndva un s[tuc. Din el nu au
mai r[mas dec]t c]teva
morminte. Noi am umblat pe
acolo pe vremea c]nd eram
v]n[tor activ. V-am spus de sat
pentru c[ ;tiu c[ v[ `ntereseaz[
astfel de subiecte, despre a;ez[ri
uitate de lume”, ne-a spus
Alexandru Penzes din Satu Mare,
unul dintre cititorii fideli ai
ziarului nostru.

Zlotir - numele vechi al
satului

Numai c[ despre s[tucul de care
ne-a vorbit fostul v]n[tor pu\ini `;i
mai aduc aminte, chiar ;i `n Baba
Novac. 

Naghi Alexandru este "sf[tul"
bisericii din sat ;i el a fost primul om
din localitate pe care l-am `ntrebat
despre a;ezarea cu pricina< "Satul acela
avea chiar dou[ denumiri. Unii `i
spuneau Zlotir, iar al\ii Nov[ceni.
Zlotir era numele care s-a dat satului
pe vremea austro-ungarilor, apoi dup[
1944 s[tucul a devenit Nov[ceni. Eu
a;a ;tiu c[ acolo mai sunt doar c]teva
morminte, pentru c[ toate casele au
fost stricate, iar oamenii s-au mutat cu
to\ii `n alte locuri.

Acolo `n Zlotir nu pute\i s[
ajunge\i pentru c[ nu ave\i cum.
Drumul ar fi dinspre biseric[ tot
`nainte, dar degeaba a\i porni `ncolo
pentru c[ nu pute\i ajunge dec]t p]n[
la balt[. De acolo eventual pe jos,
pentru c[ tractoarele au stricat `n
toamn[ toate drumurile. Dar eu nu
;tiu de ce a\i mai merge p]n[ acolo, c[
nu ve\i mai g[si pe nimeni".

Drumul spre Zlotir 
este impracticabil

Drumul ar[tat de sf[tul bisericii
nu p[rea stricat de la biseric[ `ncolo
;i nici mai lung de 3 km, dup[ cum ne-
a explicat Naghi Alexandru. Dar, odat[
trecuți de balt[, ne-am dat seama
repede c[ nu putem merge mai ̀ ncolo
cu ma;ina. Drumul de p[m]nt, plin de
ochiuri de ghea\[, ar fi fost greu de
parcurs chiar ;i de un jeep "4 ori 4".
A;a c[ de la grajdurile fostului CAP
am f[cut cale `ntoars[, cu g]ndul s[
mai afl[m lucruri despre Zlotir de la
oamenii din Baba Novac.  

Nu de alta, dar ̀ n satul Baba Novac
locuiesc ;i o parte dintre cei care
c]ndva tr[iau ̀ n micul s[tuc Nov[ceni. 

Satul a fost ras 
de pe suprafa\a p[m]ntului

A;ezarea a fost ras[ de pe suprafa\a
p[m]ntului la ̀ nceputul anilor 1970 de
c[tre regimul comunist, iar pe oameni
i-au obligat s[ plece care `ncotro. Cei
din familia Z[n[can Ioan, originari
din Nov[ceni, locuiesc azi `n Baba
Novac, dar g]ndul le zboar[ mereu
spre s[tucul unde s-au n[scut, unde au
avut toat[ agoniseala de o via\[.

Z[n[can Ioan este un om t]n[r ;i
`n putere, iar noi l-am `nt]lnit luni
diminea\a `n fa\a casei sale din Baba
Novac, `n timp ce `;i tran;a porcul
proasp[t t[iat. A fost poate norocul
truditorului s[-l poat] ̀ nt]lni chiar pe
omul care era cel mai competent s[
vorbeasc[ despre fostul s[tuc<  "Eu m-

am n[scut `n acel sat, la care m[
g]ndesc mereu cu nostalgie. |in minte
;i unde era `n Baba Novac tabla cu
denumirea a;ez[rii< Nov[ceni. Se scria
pe tabl[ ;i distan\a de 3 km p]n[ ̀ n sat.

O parte din locuitori s-au mutat la
Baia Mare ;i s-au angajat la min[.

Erau pe vremea aceea `n sat vreo
50 de case ;i  copii mul\i care
frecventam ;coala din Baba Novac.
Drum nu era ca lumea, ;i umblam la
;coal[ pe marginea ;an\urilor. ~n sat
nu era nici curent. ~n loc s[ ne fac[
drum ;i s[ ne introduc[ ̀ n case curent,
comuni;tii au decis s[ desfiin\eze
satul. Oamenii nu au fost u;or de
convins, pentru c[ fiecare a \inut la
c[suca lui. A;a c[ nu au vrut s[ plece,
dar p]n[ la urm[ nu au avut ce face ;i
s-au conformat. 

Unii dintre ei au fost direc\iona\i
spre ora;ul Baia Mare, unde li s-au
oferit locuri de munc[ ̀ n mine. Numai
c[ nu to\i au rezistat acolo ;i s-au
`mboln[vit. Unii primiser[ ̀ ntre timp
apartamente ;i au r[mas, al\ii `ns[ s-
au tras spre Baba Novac", relateaz[
Z[n[can Ioan.

Baciu Z[n[can 
- ultimul mohican

"Bunicul meu, pe care ̀ l chema tot
Z[n[can Ioan, nu a plecat. A fost
ultimul mohican care a r[mas `n acel
sat. Este ;i o legend[ adev[rat[ pe
seama lui, pe care cei din Baba Novac
o ;tiu mul\i. Se spune c[ pe bunicul l-
au dus la ora; cei din familia lui.
Numai c[ el nu s-a putut adapta acolo
;i s-a `ntors pe jos. Nu singur.

:i-a luat cu el ;i scroafa, cu care au
str[b[tut pe jos distan\a dintre Satu
Mare ;i Nov[ceni. Casa lui a fost
ultima care a fost demolat[. Azi din

frumosul sat de odinioar[ nu au mai
r[mas dec]t c]teva morminte, acolo
unde de Lumina\ii cei vii se ̀ ntorc s[-
;i pl]ng[ mor\ii. Mul\i au ;i p[m]nt
mo;tenit `n zon[, dar drumul e
impracticabil".

Mama lui Z[n[can Ioan s-a n[scut
;i a tr[it ;i ea o via\[ de om `n aceast[
a;ezare. Ochii ̀ i lăcrimeaz[ ori de c]te
ori `;i aduce aminte de s[tucul ei ;i
toate cele spuse de fiul ei au fost
aprobate prin gesturi simple, prin
`nclinarea capului. Spune ;i ea c[ ̀ n sat
ultima cas[ r[mas[ `n picioare a fost
cea a familiei sale,  iar b[tr]nul
Z[n[can a `ncurcat planurile
comuni;tilor pentru c[ nu a vrut s[ se
mute din casa lui.

Baciu Tulbure ;tie istoria
satului

Tulbure Gheorghe este unul dintre
cei mai respecta\i om din sat ;i asta nu
numai pentru c[ so\ia i-a fost c]ndva
prim[ri\[, dar ;i pentru c[ este un om
harnic ;i cinstit< 

"Cei care locuiau `n Nov[ceni au
fost coloni;ti, veni\i din mai multe
zone ale \[rii, `n special din jude\ul
Cluj. De pild[ eu cunosc mai multe
familii care au venit la Nov[ceni din
Ciucea. A;a ;tiu totu;i c[ «Z[n[canii»
au ajuns `n Nov[ceni din zona
Supurului. B[tr]nul Z[n[can a avut
ni;te oi ;i ;i-a f[cut o cas[, apoi ;i al\ii
au venit form]nd un sat de coloni;ti.
:i `n Baba Novac a fost cam la fel.
Adic[ o parte a satului este format[
din coloni;ti, iar cealalt[ parte din
oameni care au lucrat c]ndva pe
toagurile grofilor.

Pe vremea grofilor i se spunea
satului Zlotir, iar eu cred c[ numele
vine de la o moned[ folosit[ `n acele

vremuri. Satul avea pe vremuri chiar
;i ;coal[, ce-i drept nu ;i biseric[. Apoi
pe oameni i-au mutat. Eu cred c[ ̀ nc[
`n anii 1980 `n Nov[ceni mai erau
c]teva case. Ultima a fost cea a
Z[n[canilor. Pe vremea aceea Baba
Novac era `nc[ o comun[, apoi
prim[ria s-a mutat la Ardud".

Pe h[r\ile vechi mai apare
denumirea satului

Marius Duma, primarul din
Ardud, nu ;tie prea multe de Nov[ceni
pentru c[ el nu a prins acele timpuri<
"Vorbi\i cu baciu Tulbure, so\ul fostei
prim[ri\e din Baba Novac. El ;tie mai
multe s[ v[ spun[ despre fostul s[tuc.
Acesta mai apare pe h[r\ile cadastrale
vechi, iar cei din Baba Novac au
p[m]nt acolo. Nu ;tiu exact c]nd s-a
desfiin\at satul, dar oamenii `mi
vorbesc adesea despre el c]nd m[ duc
`n Baba Novac", a spus primarul.

Am fi vrut s[ afl[m ;i mai multe
despre satul cu dou[ denumiri, din
care nu au mai r[mas dec]t c]teva
morminte, uitate ;i ele, acolo ̀ n pustiu,
la r[scruce de v]nturi.  Pe internet ̀ ns[
nu apare nicio informa\ie ̀ n acest sens.
Singurul lucru care ne-ar fi fost c]t de
c]t un indiciu pentru numele vechi al
a;ez[rii era cuv]ntul zloty, cu referire
la o veche moned[ polonez[. 

Nimeni nu ;tie exact nici de ce
satul a avut dou[ denumiri, a;a cum
nimeni nu pricepe nici azi de ce a
trebuit s[ dispar[ o a;ezare de pe
suprafa\a p[m]ntului. Anii vor trece
`ns[ `ncet, iar cu timpul existen\a ;i
istoria satului vor fi date definitiv
uit[rii, dar asta numai dup[ plecarea
de pe ast[ lume a ultimilor nov[ceni
sau zlotireni...

Iosif |iproc

Familia Z[n[can, ultimii locuitori ai satului Nov[ceni

Potrivit Dic\ionarului
Explicativ al Limbii Rom]ne,
monografia este un studiu ;tiin\ific
amplu asupra unui subiect anumit,
tratat detaliat ;i multilateral.
Cuv]ntul provine din fran\uzescul
monographie.

A;a cum rezult[ din defini\ie,
monografia unei a;ez[ri surprinde o serie
de aspecte de ordin istoric, geografic,
lingvistic, cultural, tradi\ii, ocupa\ii ale
popula\iei, personalit[\i ;.a. Existen\a
acestor monografii constituie o adev[rat[
oglind[ pentru popula\ie ;i `n special
pentru cei interesa\i asupra unor aspecte
pe care nu le cunosc, dar nici nu au acces
direct la ele ca urmare a existen\ei
documentelor `n arhive, dar ;i pentru
genera\iile viitoare care vor avea obliga\ia
de a completa aceste monografii. Ele
necesit[ revizuiri periodice. Din c]te ;tim,
sunt `nc[ multe comune `n care
intelectualitatea local[ nu ;i-a propus s[
realizeze asemenea studii. Potrivit unor
informa\ii pe care le de\inem, sunt `n
lucru monografii precum< Apa, pe care o
scrie profesorul Nicolae Pop, ;i S[tm[rel,
`n curs de realizare de c[tre profesorul
Dinu Mure;an. 

Muzeul Jude\ean Satu Mare, `n
colaborare cu Informa\ia Zilei, au elaborat
monografii pentru localit[\ile Turulung ;i
Tur\, a;ez[ri din a;a-numita zon[ Ugocea,
iar alte monografii au fost realizate de
personalit[\i care provin din sau au lucrat
`n a;ez[rile respective. ~n acest material ne
vom opri asupra unor scrieri de acest gen
despre localit[\i de pe Valea Some;ului. 

Pomi

~n urm[ cu aproape trei ani, profesorii
Rozalia ;i Gheorghe Cosma au realizat o
lucrare de mari propor\ii intitulat[
"Comuna Pomi - str[veche vatr[
rom]neasc[" ;i "Omagiu ...Pomi - 600 de
ani". A urmat apoi o carte scris[ de Ana
Vacarciuc intitulat[ "Deschide\i por\ile
inimii". Ini\iativa acestor cadre didactice
este bine receptat[ at]t ̀ n mediul local, c]t
;i `n cel ;tiin\ific. Acestor dasc[li li s-a
al[turat ;i Maria Talo;, care a contribuit
la restituirea unor valori locale. ~n c[r\ile
mai sus men\ionate se reg[sesc cu nume
;i prenume c]teva mii de persoane ;i
personalit[\i s[tm[rene pe profesii
(inclusiv academicieni), pe perioade ;i pe
na\ionalit[\i. 

Lip[u

Profesorul Alin Pop a devenit deja un
nume ̀ n r]ndul personalit[\ilor culturale
ale jude\ului care s-au implicat `n
realizarea unor monografii bine
structurate ;i documentate cu mult[
aplecare ;i cunoa;tere. ~n cursul anului
trecut, profesorul Pop a lansat monografia
localit[\ii Lip[u, fiind intitulat[ "Lip[u la
;ase secole de la atestare".  La manifestare
au participat scriitorul Aurel Pop,
cercetătorul Viorel Câmpean, Lucian
Cucuiet, directorul Arhivelor Na\ionale,
filiala Satu Mare, autorul, doctor în ;tiin\e
matematice, Ovidiu Pop de la Colegiul
Na\ional “Mihai Eminescu”. Din partea
autorită\ilor locale au participat primarul
Alexandru Domokos ;i viceprimarul
Ionel Iene. Sătenii au fost onora\i de
prezen\a unor personalită\i cu func\ii
importante la nivel jude\ean.

Ro;iori

O lucrare interesant[ ;i cuprinz[toare
a realizat ̀ n anii trecu\i col.(r) Vasile Rus,
despre localitatea sa natal[ Ro;iori. ~n
aceast[ lucrare, autorul descrie cu
am[nun\ime o serie de aspecte inedite,
f[r[ a omite enumerarea unor
personalit[\i locale. Asupra altor
monografii, inclusiv cea a satului Valea
Vinului ;i nu numai, scrise de oameni
inimo;i, vom st[rui `n numerele viitoare
ale ziarului nostru.

Ioan Ani\a;

Monografiile, c[r\i
scrise din suflet

A;ezarea a fost ras[ de pe suprafa\a p[m]ntului la `nceputul anilor 1970 de c[tre regimul comunist, iar pe
oameni i-au obligat s[ plece care `ncotro. Cei din familia Z[n[can Ioan, originari din Nov[ceni, locuiesc azi `n
Baba Novac, dar g]ndul le zboar[ mereu spre s[tucul unde s-au n[scut, unde au avut toat[ agoniseala de o via\[.
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Vasile Venig a ̀ nv[\at la 80 de ani
s[ prelucreze poze pe calculator

m
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Vasile Venig Laszlo s-a n[scut
pe 3 noiembrie 1930, `n ora;ul
T[;nad, `n familia unui mic
comerciant, care de\inea o
pr[v[lie la domiciliu. 

A urmat o parte din ;coal[ ̀ n ora;ul
natal. ~nc[ din clasele gimnaziale i-a fost
depistat talentul fa\[ de art[. L-a avut ca
profesor de desen pe Keresztesi Samuel,
cel care i-a ̀ ndrumat primii pa;i ̀ n acest
domeniu care l-a vr[jit. Avea pe atunci
12-13 ani. Studiile primare au fost
urmate de frecventarea unor ;coli la
Zal[u, Carei ;i Satu Mare. A ob\inut
diploma de tehnician `n industria
prelucr[rii lemnului. La v]rsta de 29 de
ani s-a c[s[torit, iar rodul iubirii a fost
o fat[ ce la r]ndul s[u a adus pe lume trei
copii. Activitatea profesional[ ;i-a
desf[;urat-o la :coala Profesional[ din
Carei.

~nc[ de pe b[ncile ;colii ;i-a
manifestat talentul `n desen, peste
nivelul celorlal\i colegi. Cea mai mare
satisfac\ie la vremea respectiv[ a fost
pentru el atunci c]nd profesorul s[u de
desen a organizat o expozi\ie sub
genericul "Talente `nn[scute". Printre
lucr[rile expuse `n aceast[ expozi\ie s-
au reg[sit ;i lucr[ri ale copilului pe
atunci Venig. Pe m[sur[ ce timpul
trecea, adolescentul Venig a `nceput s[
copieze o serie de tablouri realizate de
pictori celebri. Copiile le-a realizat la
solicitarea unor prieteni ;i cunoscu\i. ~;i
punea astfel ̀ n valoare calit[\ile de viitor
artist. De-a lungul timpului a realizat c[
simpla reproducere a unor lucr[ri de
art[ nu-i un lucru suficient. Nu ̀ ;i putea
manifesta personalitatea ;i nici tr[irile.
:i-a c[utat un alt domeniu ̀ n care putea
s[ se implice ;i emo\ional. A optat
pentru fotografie. Sim\ea c[ `i este un
domeniu aproape de suflet ;i c[ este un
spa\iu imens ̀ n care se poate exprima cu
mai mult[ acurate\e. Cuno;tin\ele
dob]ndite `n ale desenului i-au fost de
folos `n anii ce au urmat, c]nd s-a
dedicat fotografiei.

A;a cum ne-a spus Vasile Venig
Laszlo, primul s[u aparat de fotografiat
a fost Ljubitel, cel care folosea film lat de
6 x 6 centimetri. Ani la r]nd a lucrat cu
acest aparat. A imortalizat pe film mii de
imagini pe care apoi le-a studiat cu
mult[ aten\ie. Nu toate erau demne de
a deveni fotografii valoroase. 

~n 1962 devine membru al
Asocia\iei Arti;tilor
Fotografi din Rom]nia

A urmat apoi o alt[ perioad[ din
via\a sa c]nd a intrat `n posesia unui
aparat de fotografiat "Certo six", tot cu
film lat. ~n anul 1961 acest aparat de
fotografiat era deja printre aparatele de
nivel mediu. Dep[;ea necesit[\ile unui
amator. De\inerea acestui aparat i-a
permis s[ realizeze fotografii mai
preten\ioase care s[-i dea mai mult[
`ncredere ;i apoi s[ ias[ cu ele `n lume.
N-au lipsit nici particip[rile la o serie de
concursuri tematice organizate la nivel
na\ional de diverse publica\ii. Primele
din fotografiile premiate au fost
intitulate "Iarna la vie", "Mere" ;.a.
Primul model al viitorului artist fotograf
a fost fiica sa ;i a realizat fotografia
intitulat[ "Sezonul pepenilor".  

Dup[ aceste ie;iri `n lumea bun[ a
fotografiei, Vasile Venig Laszlo a fost
invitat s[ se `nscrie `n anul 1962 `n
Asocia\ia Arti;tilor Fotografi din
Rom]nia, unde a primit carnetul cu
num[rul 124. A participat apoi la
numeroase expozi\ii de profil organizate
la T]rgu Mure;, Cluj-Napoca, Bra;ov,
Timi;oara, Arad, Ia;i Sibiu, Bucure;ti,
Oradea, Craiova, Miercurea Ciuc ;.a.

Particip[rile la o serie de expozi\ii i-au
deschis noi perspective. Au urmat apoi
ani `n care a colaborat cu o serie de
publica\ii centrale precum< Femeia,
Flac[ra, Uj elet, Iumunkas ;.a.

Abia prin anul 1966 ;i-a putut
amenaja un atelier vremelnic, dup[ ce ;i-
a cump[rat un apartament cu trei
camere. ~n baie ;i antreu ;i-a putut folosi
propriile instrumente de prelucrare a
filmelor ;i de realizare a fotografiilor.
Toate activit[\ile p]n[ a ajunge la
fotografia final[ - tehnica de laborator,
developare, lustruire, retu;are, m[rit - le-
a `nv[\at ca autodidact. Deja se sim\ea
mult mai sigur pe el ;i a participat la
concursuri cu lucr[ri precum<
Campanie, Amurg, De gard[, Babele,
Ora;ul Vechi, ~n poart[, Contrast ;.a. ~n
anii c]t ;i-a perfec\ionat tehnicile de
lucru, actualul artist fotograf Vasile
Venig Laszlo nu ;i-a pus niciodat[
problema s[ fac[ din pasiune un mijloc
de a c];tiga bani. La insisten\ele so\iei
sale, care a fost `nv[\[toare zeci de ani,
a f[cut fotografii doar cu anumite ocazii
la ;coal[.

Nu se consider[ un fotograf
prolific

Iat[ ce ne-a spus artistul fotograf<
"Nu sunt tipul fotografului prolific, nici
al reporterului. Mai `nt]i `mi elaborez
tema, o desenez, caut locul, persoana,
obiectul de care am nevoie ;i numai
dup[ aceea fotografiez. Pentru mine este
important mesajul fotografiei, ca
privitorul nu doar s[ se uite la ea, ci s[
o ;i vad[. S[ nu necesite explica\ii. Titlul
fotografiei este important pentru c[ `l
orienteaz[ pe privitor `ntr-o direc\ie
bun[. Adesea titlul poate s[ lipseasc[.

Am o serie de fotografii unde
folosesc acela;i portret, persoan[, form[
de mai multe ori, dar fiecare element
este a;ezat ̀ ntr-un alt mediu, ca urmare
i se schimb[ rolul, se adapteaz[
mesajului fotografiei respective."

~n anul 1976, artistul fotograf ob\ine
titlul de "Artiste du Federation
Internationale de L'art Photographique
" (AFIAP). Ani la r]nd a condus Clubul
fotografilor "9 Mai" din Carei, la care au
aderat ;i o serie de s[tm[reni. Din anul
1994 este membru al clubului fotografic
or[dean "Nuf[rul", al c[rui pre;edinte
este :tefan Toth.

Este ;i membru fondator al grupului
cultural careian "Provinciart", care `i
reune;te pe reprezentan\ii mai multor
genuri artistice ;i face parte din

Societatea Cultural[ Kaa Margit.  Din
enumerare nu poate fi omis nici faptul
c[ artistul fotograf este ;i membru al
Asocia\iei Arti;tilor Plastici "Casa
Crea\iei" Satu Mare. 

Cu o anume doz[ de m]ndrie, ne-a
spus c[ la b[tr]ne\e a deprins tainele
lucrului pe calculator `n Photoshop.

Ne-a m[rturisit c[ n-a fost interesat
s[ ̀ nve\e alte lucruri din multitudinea de
aspecte ce pot fi descoperite cu ajutorul
calculatorului. ~ncet, v]rsta `ncepe s[-i
fac[ probleme. Chiar dac[ folose;te un
aparat cu stabilizator de imagine, nu mai
poate folosi teleobiective mari. 

Se cuvine men\ionat faptul c[ la
sf]r;itul lunii trecute artistul fotograf
Vasile Venig Laszlo a primit diplom[ de
excelen\[ din partea Asocia\iei Arti;tilor
Fotografi din Rom]nia, care are sediul
la Oradea.

Dup[ numeroase particip[ri la
expozi\ii na\ionale ;i interna\ionale, cu
pu\in timp `n urm[ artistul fotograf a
fost invitat la o expozi\ie ̀ n Statele Unite
ale Americii. A refuzat invita\ia din lipsa
banilor necesari ca tax[ de participare.
La Satu Mare va expune probabil pe 26
aprilie.

Ioan Ani\a;

C]teva fotografii realizate de Venig `n perioada 1962 - 2002

Principiul de func\ionare al
aparatului de fotografiat a fost descoperit
de pe vremea artistului ;i inventatorului
Leonardo da Vinci. La vremea respectiv[
el a dovedit c[ pentru a proiecta o imagine
este suficient un mic orificiu prin care s[
treac[ lumina. Era recomandat ca
orificiul respectiv s[ fie c]t mai mic. Mai
`ndelungat[ a fost perioada p]n[ a fost
g[sit un material fotosensibil potrivit
pentru a `nregistra imaginea respectiv[,
ca urmare a trecerii luminii printr-o fant[
foarte mic[. Aceast[ problem[ a fost
rezolvat[ abia `n anul 1826, c]nd Joseph
Nicepe a descoperit c[ pentru a produce
un bitum sensibil la lumin[ poate fi
folosit[ clorura de argint. 

Componentele aparatului 

Pentru a func\iona, orice aparat foto,
oric]t de simplu ar fi, trebuie s[ aib[
urmatoarele p[r\i componente< corpul,
o cutie perfect opac[ `n care st[ filmul
pentru a fi expus> obiectivul, care este un
dispozitiv care focalizeaz[ razele de
lumin[ pe film> diafragma, dispozitiv care
controleaz[ c]t[ alumin[ ajunge pentru
a impresiona pelicula fotografic[. Prin
`nchiderea ;i deschiderea diafragmei
(diafragmare) se realizeaz[ dou[ opera\ii
de o importan\[ esential[ ̀ n fotografie< se
adapteaz[ luminozitatea obiectivului la
condi\iile de expunere impuse de
iluminarea subiectului fotografiat și se
m[re;te profunzimea c]mpului de
claritate al obiectivului cu c]t diafragma
este mai `nchis[ ;i invers.

Obturatorul la r]ndul s[u este un
dispozitiv care controleaz[ c]t timp este
expus filmul la lumin[. Vizorul reprezint[
un alt dispozitiv folosit pentru a `ncadra
eficient imaginea care va fi ̀ nregistrat[ pe
film. F[r[ acesta, fotograful lipsit de
experien\[ risc[ s[ surprind[ pe pelicul[
doar fragmente din ceea ce dore;te s[
fotografieze.

Despre obiectiv< cel mai simplu
obiectiv este format dintr-o lentil[
sub\ire, convergent[. Ea formeaz[ `n
apropierea p[r\ii posterioare a camerei
obscure o imagine real[, r[sturnat[ ;i mai
mic[ dec]t obiectul, deoarece, de obicei,
obiectul se g[se;te la o distan\[ mai mare
dec]t dublul distan\ei focale a lentilei.

Principiul aparatului de
fotografiat a fost

descoperit de Leonardo
da Vinci

Potrivit literaturii de specialitate,
prima fotografie color a fost realizat[ `n
anul 1861, de c[tre fizicianul James Clerk
Maxwell. Primele experimente ̀ n culoare
nu au avut succes. Spre exemplu nu s-a
putut ̀ mpiedica decolorarea fotografiilor.

Primul sistem color, Autochrome
Lumiere, a ap[rut pe 17 decembrie a
anului 1903. Acesta era un sistem de
fotografie color transparent[.
Fotografierea se f[cea pe trei pl[ci
fotografice alb/negru cu substan\e
cromatice sensibile numai la culorile
ro;u, verde ;i albastru. Apoi cele trei
fotografii transparente rezultante se
suprapuneau, dând o fotografie color
transparent[. Pelicula de tip Kodachrome
a ap[rut `n anul 1935 ;i s-a bazat pe
emulsii tri-colore. Fotografia instantanee
de tip Polaroid a ap[rut `n anul 1948,
fiind pus[ la punct de dr. Edwin Land, la
`nceput alb/negru, iar din anul 1962 `n
culori.

~n prezent este folosit[ pe scar[ tot
mai larg[ fotografia digital[, cu
posibilit[\i multiple de prelucrare a
imaginilor pe calculator. Munca `n
Photoshop presupune cunoa;tere,
`ndem]nare, imagina\ie ;.a. Rezultatele
sunt uimitoare.

Text prelucrat de Cornel C.

Prima poz[ color a fost
realizat[ `n 1861

Vasile Venig Laszlo a fost invitat s[ se `nscrie `n anul 1962 `n Asocia\ia Arti;tilor Fotografi din Rom]nia,
unde a primit carnetul cu num[rul 124.  A participat apoi la numeroase expozi\ii de profil organizate la T]rgu Mure;,
Cluj-Napoca, Bra;ov, Timi;oara, Arad, Ia;i Sibiu, Bucure;ti, Oradea, Craiova, Miercurea Ciuc ;.a. Particip[rile la o
serie de expozi\ii i-au deschis noi perspective.  
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Placa skateboard, noua mod[
care a cucerit ;i s[tm[renii  
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În ultimul timp în Sătmar şi
nu numai a apărut în rândul
tinerilor o categorie mai aparte.
Priviţi uneori cu mirare, alteori
cu admiraţie, skaterii fac deja
parte din peisajul obişnuit al
României. 

Sunt uşori de recunoscut datorită
frizurii, hanoracelor şi tenişilor unici, fără
să uităm de nelipsita placă skateboard
sau bicicleta free-style. Mereu încearcă
noi figuri sau scheme tot mai periculoase
şi cu care să se afirme în această
subcultură urbană. 

Placa skate a fost inventat[ de
surferii californieni în anii
1950

Placa skate a fost o improvizaţie
realizată de surferii californieni în anii
1950, când valurile nu permiteau
practicarea acestui sport. Treptat, ei s-au
diferenţiat ca ramură distinctivă, dar
până la începutul anilor ‘90 puţini ştiau
despre această activitate. Totuşi spre
sfârşitul secolului, deja multe din oraşele
americane, dar şi europene, aveau
propriile parcuri skate, unde doritorii
puteau să îşi realizeze trucurile.

Chiar dacă pare doar o pierdere de
timp, acest sport necesită mult
devotament şi forţă fizică, dar lucrul
esenţial este echilibrul, fără de care este
imposibil. Contează foarte mult şi placa
skateboard şi compoziţia acesteia,  fiind
recomandate diferite tipuri, în funcţie de
trucurile realizate. Majoritatea skaterilor

sătmăreni se întâlnesc lângă Casa de
Cultură a Sindicatelor, într-un loc
cunoscut argotic drept "la marmură" sau
în diferite parcuri din oraş. 

Numărul lor este în continuă creştere
şi în preponderenţă provin de la licee
precum Colegiul Naţional "Doamna
Stanca" sau Colegiul Naţional "Mihai
Eminescu", aparţin sexului masculin şi
se încadrează între vârstele de 14-18 ani.
Din păcate şi în această subcultură tind
să apară aşa-numiţii "wannabees", cei care
doresc să imite stilul propriu al acestora,
fără a avea însă cunoştinţe profunde
despre ce implică acest sport. Mulţi se
aleg cu răni mai mult sau mai puţin grave
din cauza inconştienţei sau a curajului
ajuns la exces. 

Pe lângă vestimentaţie şi atitudinea
unică, aceşti rebeli urbani ascultă un
anumit gen muzical. Chiar dacă în orice
grup există şi fan ai rockului, al rapului,
reggae, de obicei ei ascultă un subgen al
muzicii punk, şi anume skate punk, care
este asemănător cu grunge şi hardcore.
Formaţiile care promovează această
muzică sunt cele precum Bullet for My
Valentine, NOFX sau e Offspring. De
obicei sunt paşnici şi nu promovează
violenţa sau ura, ci au doar o ambiţie
supremă de a realiza cât mai multe
trucuri cu care să îşi uimească prietenii.
Un devotament pentru un sport care a
devenit pentru ei mai mult decât o
pasiune, ci şi un mod de a trăi. La fel ca
şi fanii marilor echipe, care şi-ar da viaţa
oricând pentru ele, ei se manifestă în
propriul lor fel, unul unic, privit de către
majoritatea lumii ca un lucru ciudat,
nebunesc, dar şi admirativ de către câţiva.

Adrian Matus

Cristian Enache din Negre;ti-
Oa; este unul din tinerii o;eni
care au \inut s[-;i dovedeasc[ ;i
cu acte calit[\ile de interpret de
muzic[ popular[ ;i de petrecere.

Cum activitatea sa `n ansamblul
folcloric din localitate nu era suficient[,
a urmat o facultate `n domeniu. El este
absolvent al Academiei de Muzic[
“Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca,
Sec\ia Pedagogie Muzical[, iar `n
prezent este corepetitor pe catedra de
ansamblu folcloric a Clubului Copiilor
din Negre;ti-Oa;, unde a devenit coleg
de breasl[ cu mama lui, profesor la
aceea;i institu\ie ;i interpret al
c]ntecului popular o;enesc, Maria
Tripon.

Cristian Enache este feciorul cel mai
mare din cei 3 feciori ai Mariei Tripon,
care se m]ndre;te cu ei. El este n[scut
`n ziua de 4 februarie a anului 1984 ;i
este c[s[torit de 2 ani cu Gabriela C[lin
din Satu Mare, student[ `n anul 4 la
Facultatea de Medicin[ Dentar[ din
Cluj-Napoca. Cristian, cum de altfel to\i
cei 3 feciori ai Mariei Tripon, o
mo;tenește pe mama lor din punct de
vedere al talentului muzical. Chiar dac[
`mbrac[ adesea costumul o;enesc
al[turi de mama lui ;i de componen\ii
celor dou[ ansambluri, “S]nzienele” ;i
“Oa;ul”, ansambluri pe care le
instruie;te ;i le conduce Maria Tripon,
el a ales s[ ̀ ;i construiasc[ dup[ propria-
i op\iune cariera artistic[. Simte c[ i se
potrive;te mai bine exprimarea ca solist
vocal, interpret]nd cu vocea lui cald[ ;i
sensibil[ c]ntece populare, c]ntece de
petrecere, muzic[ u;oar[ ;i alte genuri

muzicale. Desigur, `i place enorm de
mult munca pe care o face ;i este
mul\umit de faptul c[ poate lucra al[turi
de cea de la care a mo;tenit harul
c]ntecului, mama sa. 

Ca urmare a str[daniilor sale, cu
pu\in timp ̀ n urm[ ;i-a v[zut împlinită
una din dorin\ele ̀ n plan profesional. A
imprimat ;i a reu;it s[ editeze primul
album de muzic[ popular[ ardeleneasc[
intitulat< “De c]nd mama m-o f[cut”,

album care con\ine 14 melodii populare,
una mai frumoas[ dec]t cealalt[. La
alc[tuirea albumului, Cristi a avut grij[
s[ aleag[ piese cu tematici de dragoste,
petrecere etc. Atent la calitatea pieselor,
acestea au fost `nregistrate cu o
orchestr[ deosebit[ din Cluj-Napoca,
`ntr-un studio care prezint[ garan\ii `n
domeniu ;i are o carte de vizit[
impresionant[ `n domeniul muzical.
Apari\ia albumului mai sus men\ionat

i-a adus o serie de bucurii `n plan
profesional. Cristian a fost invitat la o
mul\ime de televiziuni din \ar[, dar ;i
la televiziunea na\ional[, al[turi de
mama lui ;i de al\i interpre\i ai
c]ntecului popular rom]nesc, cunoscu\i
;i recunoscu\i. Iat[ ;i c]teva din
televiziunile de interes local ;i na\ionale
la care a fost invitat< Antena 2, Etno TV,
TVRM Bucure;ti, apoi TVS Banat din
Re;ita, TV Dej, One TV Cluj-Napoca,
TV Gala\i, TV AS Bistri\a, TV Beiu;,
TVS Arad, Hora TV Zal[u, Focus Tv
Zal[u, Transilvania Folclor  Baia Mare,
TVS Bra;ov, Nord Vest TV Satu Mare.
De asemenea a participat la spectacole
organizate `n timp precum< Zilele
Negre;tiului, Tur\ului, Botizului,
S[tmarului etc.

Cristian se bucur[ de stima ;i
respectul acelora care ̀ l ascult[ c]nt]nd,
indiferent dac[ este vorba despre
realizatori de emisiuni de folclor sau
pur ;i simplu spectatori ;i telespectatori,
fiindu-i apreciate calitatea c]ntecelor
interpretate, talentul cu care este
`nzestrat ;i care a fost perfec\ionat prin
eforturile de a studia mereu, dublate ;i
de seriozitatea cu care abordeaz[ actul
artistic. 

Cum zilele trecute Cristian Enache
;i-a serbat ziua de na;tere, cei dragi,
p[rin\ii, fra\ii, prietenii, colaboratorii ;i
chiar cei pe care ̀ i ̀ ndrum[ ̀ n ̀ nv[\area
;i cunoa;terea valorilor folclorice din
minunata zon[ a |[rii Oa;ului ̀ i doresc
mult[ s[n[tate, putere de munc[ ;i
`ndeplinirea idealurilor profesionale ;i
familiale. Aceste frumoase g]nduri sunt
`nso\ite de tradi\ionalul "La mul\i ani!" 

Cornel C.

Secolul XXI ofer[ multe posibilit[\i
studen\ilor de pretutindeni, inclusiv
s[tm[renilor care ̀ ;i urmeaz[ studiile ̀ n
ora;e universitare precum Cluj-Napoca,
Oradea, Arad sau T]rgu Mure;. Cele mai
bune posibilit[\i pentru ace;ti studen\i,
indiferent c[ sunt studen\i la buget sau
la taxă, ori c[ urmeaz[ cursurile unei
facult[\i de stat sau particular[,
reprezint[ reducerile ;i gratuit[\ile
oferite prin intermediul cluburilor,
organiza\iilor ;i asocia\iilor studen\e;ti.
Prin intermediul acestora, studen\ii intr[
`n posesia unor carduri, cum e ;i
StudCard sau Omnipas, care ofer[
anumite condi\ii ;i reduceri
considerabile acestora. Cele mai
avantajoase reduceri sunt pentru
transportul în comun, studen\ii de pe
locurile bugetate av]nd gratuitate, iar cei
de la tax[ reducere de aproximativ 70%.

Alte beneficii sunt reduceri de la 5%
la 50% la diferite libr[rii, locuri de
petrecere a timpului liber ;i alte centre
de cump[r[turi, cursuri de calificare ;i de
limbi str[ine ;i desigur diferite servicii
precum cele oferite de ;colile de ;oferi.

Aceste ONG-uri prin care sunt emise
cardurile sunt ̀ n permanent[ c[utare de
voluntari care s[ participe la organizarea
diferitelor evenimente, petreceri etc.

Gabriela P.

Hit-ul "“Man Gave Names to All the
Animals” (Omul a dat nume tuturor
animalelor), al Bob Dylan, va inspira o
carte pentru copii, după ce legendarul
muzician american şi-a dat acordul
pentru acest proiect editorial.

Volumul va fi publicat la divizia
dedicată cărţilor pentru copii din cadrul
Sterling Publishing, ai cărei editori s-au
arătat încântaţi de perspectiva de a realiza
o carte cu desene care să ilustreze
versurile melodiei lui Dylan.

Piesa "Man Gave Names to All the
Animals" a fost lansată în 1979, pe al 19-
lea album de studio semnat Bob Dylan.
Intitulat "Slow Train Coming", discul a
reflectat, în mare măsură, convingerea
artistului cu privire la importanţa
învăţăturilor creştine, lucru care, la acea
vreme, l-a făcut să piardă o parte dintre
fani, câştigând în schimb unii noi, din
rândul credincioşilor.

StudCard ;i Omnipas
pentru studen\ii rom]ni

Un hit al lui Bob Dylan
va inspira o carte

pentru copii

Forma\ia britanic[ Paradise Lost a
pornit `ntr-un nou turneu european
pentru promovarea noului album “Faith
Divides Us - Death Unites Us”, turneu ce
s-a desf[;urat `n perioada noiembrie -
decembrie 2009 ;i care a inclus 13 \[ri.
Dup[ ce 6 concerte au fost anulate sau
reprogramate, din motive ce nu \in de
organizatorii locali, managementul
forma\iei Paradise Lost a anun\at data la
care ace;tia vor c]nta `n Romania< 15
februarie 2010.

Iubitorii muzicii rock vor avea parte
de un concert extraordinar Paradise Lost
la Casa de Cultur[ a Studen\ilor din Cluj-
Napoca ̀ ncep]nd cu ora 19.30. Invitatul
special al evenimentului va fi Samael.
Forma\ia elve\ian[ concerteaz[ a treia
oar[ la noi ̀ n \ar[, fiind deja obi;nui\i cu
publicul rom]n.

Ambele forma\ii au o istorie
impresionant[ ;i o discografie care pe
parcursul anilor s-a bucurat de un
deosebit succes, cei peste 20 de ani de
experien\[ sim\indu-se `n c]nt[rile lor.
Dac[ v[ place rockul, nu rata\i.

Ana Toth

Concert Paradise Lost la
Cluj Napoca

Cristian Enache mo;tene;te talentul mamei sale, Maria Tripon

De obicei skaterii sunt paşnici şi nu promovează violenţa sau ura, ci au doar o ambiţie supremă de a realiza
cât mai multe trucuri cu care să îşi uimească prietenii. Un devotament pentru un sport care a devenit pentru
ei mai mult decât o pasiune, ci şi un mod de a trăi. 



“O dramă a femeilor din satele
Spaniei” - așa sună subtitlul piesei
lui Federico Garcia Lorca. Avea să
fie ultima operă a poetului și
dramaturgului spaniol, ucis după
numai două luni de la încheierea ei,
în turbulențele de la începutul
războiului civil, în 1936. “Casa
Bernardei Alba”, cu o distribuție
exclusiv feminină, este o privire
tăioasă, dar în același timp plină
de durere, asupra unui univers
moral și social autarhic de care ne
lovim adesea chiar în modernele
noastre vremuri.

Intrând în sala de teatru, te izbește din
primul moment decorul de o sobrietate
cruntă, în alb-negru, așa cum se va
desfășura întreaga piesă de altfel, în care
singurele personaje care îndrăznesc să iasă
din monocromie ajung să-și piardă fie
mințile, fie viața. Scări austere, greu de
urcat, balustrăzi subțiri și aproape inutile,
sus camerele fetelor ca niște chilii de
carmelite, cu gratii la ferestre (ba parcă
gratiile țin loc de fereastră), iar jos un
mobilier butucănos, greoi, apăsător.
Scenograful Alexandru Radu știe să ne
introducă în atmosferă. Trupa de actrițe
a Teatrului de Nord va face restul.

Încrâncenata lume a femeii
spaniole

Suntem așadar în Spania interbelică,
o lume rurală ce se resimte încă după sute
de ani de catolicism bigot și separări sociale
tăiate aspru între nobili și plebe. În această
lume rolul femeilor era prea bine știut.
Aveau prea puține variante. Fie căsătoria,
de prea multe ori formală și fără dragoste,
cum remarcă mâhnite eroinele piesei, fie
o existență searbădă și închisă, uneori
îndulcită de credință, dar uneori doar. Iar
dorințele normale de dragoste și pasiunile
sexuale reprimate duceau adesea la
răbufniri cum, din păcate, vedem și azi
destule în buletinele de știri dinaintea
mesei de seară.

Iar când avem o stăpână a casei cum
e Bernarda Alba, înrăită de multe frustrări
și împietrită de formalul atotstăpânitor în
jur, drama stă să explodeze. La 60 de ani,
Bernarda are 5 copii, toate fete< Angustias
(“angoase”) are aproape 40 de ani, subțire,
bolnăvicioasă, marea moștenitoare a
tatălui ei, invidiată de celelalte surori
pentru asta> Magdalena, 30 de ani,
resemnată, ironică și somnoroasă> Amelia,
27 de ani, copilăroasă și curioasă peste
poate> Martirio, 24 de ani, complexată de
un defect fizic și mereu frustrată în
încercările ei de a iubi, sub masca de
resemnare senină fierbe o dorință cruntă
de revanșă> în fine, Adela, 20 de ani,
focoasă, voluntară, cu tot avântul vârstei,
rebelă, hotărâtă să înfrunte totul pentru
ceea crede că îi va aduce fericirea. O galerie
impresionantă de caractere, peste care
patronează mama lor, poate bine
intenționată în a le feri de lucruri prin care
ea a trecut, dar cu inima făcută bolovan și
plină de cinism chiar în respectarea
cutumelor arhaice la care numai ea știe cât
de mult ține de fapt.

În casă, închisă într-o cameră de unde
scapă uneori ca un duh jucăuș și acuzator,
stă Maria Josefa, mama Bernardei, care la
80 de ani se vrea din nou tânără și cu copii,
făcându-se cumva portavocea fetelor sub
aparența nebuniei. Mai e o servitoare
nostalgică și sarcastică, alături de La
Poncia (aluzie probabil la Pilat din Pont),
chelăreasa ce vede tot, știe tot, nu ezită să
pună gaz pe foc cu poveștile ei despre viața
de femeie măritată, dar o înfruntă și pe
Bernarda, făcând un joc dublu care în final
va duce la dezastru. Și în acest univers

casnic intră alte figuri feminine din sat, fie
vecine, fie cerșetoare, fie abonate la
pomeni și la bârfe, cum sunt și pe la noi
destule.

“Să te naști femeie e cea mai
mare pedeapsă”

Ultima figură masculină, tatăl familiei,
tocmai a murit, iar Bernarda, parcă
hotărâtă să răzbune prin fetele ei toate cele
îndurate, impune un doliu strict de 8 ani,
veste căzută ca un munte pe capul unor
tinere femei în plină floare a vârstei. Însă
banul e ban, și când Pepe Romano, un
bărbat bine din sat, o cere pe Angustias
regulile doliului sunt cu ușurință date la o
parte. Baiul e că Adela e topită după Pepe
și nici lui Martirio nu îi e indiferent tipul,
iar aceasta din urmă, trecută deja printr-
o dezamăgire când mama ei tăiase din fașă
o posibilă căsătorie cu un anume Enrico
Humanes (alt nume simbolic), fierbe în
sine și își urmărește încordată surorile. Iar
celelalte două fete par să fie observatoare
detașate, uneori amuzate, dar au și ele

durerile lor. O va spune Amelia, cea mai
copilă, aparent< “Să te naști femeie e cea
mai mare pedeapsă”.

Conflictul familial și amoros crește ca
un aluat dospit și explodează când Adela,
singura în rochie color (verde), respingând
ostentativ doliul, iese în toiul nopții după
Pepe (cel mereu pomenit, dar niciodată
prezent efectiv pe scenă), iar Martirio, cea
cu ochii-n patru, o surprinde revenind și
o dă-n vileag, provocând practic
sinuciderea surorii sale.

Finalul o găsește pe Bernarda aplecată
pe trupul mort al fiicei sale mezine, în fine
cu inima la vedere, cu chipul inundat de
lacrimi, lăsând obsedantul baston
deoparte, dar chiar și acum cu grija
aparențelor (“ţin la o faţadă onorabilă şi
la armonie în familie”, spune ea la un
moment dat), căci cere ca satul să afle că
Adela a murit fecioară, deși evident nu era
cazul. Ba își permite să fie cinică chiar și
vorbind de împușcătura care l-a ratat pe
inoportunul Pepe< la ce să te aștepți de la
o femeie, în fond?

Omniprezenta absență
masculină

Nu calcă picior de bărbat pe scenă,
dar regizorul Andrei Mihalache știe să
introducă în spectacol materializări ale
masculinității care bântuie ca un duh rău
în plus deasupra casei Bernardei Alba. Fie
că este pălăria mortului, devenită fetiș al
servitoarei care-și amintește cu drag și
durere de micile aventuri cu stăpânul, fie
că este o păpușă pe care fetele și-o pasează
jucăușe și de care chiar Bernarda, când n-
o vede nimeni, se apropie cu duioșie de
femeie adevărată (dar nu uită apoi să se
flageleze pentru... gândul păcătos),
masculinul stă deasupra tuturor faptelor
în această lume închisă a femeilor.
Homosexual declarat într-o țară catolică
la modul fanatic, Lorca pare să fi vrut să
sublinieze, poate ironic, poate
compătimitor, vechiul blestem adresat de
Dumnezeu Evei după căderea în păcat<
“Atrasă vei fi către bărbatul tău și el te va
stăpâni”. Cel mai bine exprimă acest gând
bunica Maria Josefa, cea care, dorind

“porția ei de viață”, nu râvnește la nimic
altceva decât la un voinic, cu care să facă
prunci cu părul alb - tineri cu minte de
bătrân poate!

Aniversări, împliniri
și stagnări

Trecând la aprecieri despre jocul
actoricesc, începem cu personajul
secundar La Poncia, căci acest rol este unul
aniversar pentru una din doamnele
teatrului sătmărean, Adriana Vaida, care
împlinește 30 de ani pe scena Teatrului
sătmărean. Și o face la modul profesionist,
fără afectare și poze care puteau părea
tentante, dar accentuând sarcasmul și
bonomia personajului. La fel cum Rora
Demeter, bună comediană cum o știm,
atinge patosul caracteristic setei disperate
după viața ce se pierde, care o definește pe
Maria Josefa. E o apariție bufă, dar, în fond,
tragică, și actrița știe să ne transmită asta.

După mult timp distribuită într-un
rol titular, Anca Similar nu pare prea în
apele ei întruchipând-o pe Bernarda. Arată
ce e de văzut la personajul ei, dar ceva
lipsește. Drama personală bine mascată
sub aparența de tiran e vizibilă doar în
scena finală. Poate o actriță mai în vârstă
(îmi vine în minte Agnes Lorincz și
memorabilul ei rol din “Vizita bătrânei
doamne”) ar fi fost mai credibilă.
Viitoarele reprezentații vor fi pentru Anca
ocazii bune de a-și adânci viziunea asupra
eroinei.

Alina Negrău e convingătoare, dar
ușor reținută, în rolul lui Martirio. Camelia
Rus e o Adela ca la carte, aprigă, foc și
pară, dar scena finală pare artificială, lipsită
de dramatismul cerut în punctul
culminant al conflictului. E loc de mai
bine. Dana Moisuc o întruchipează pe
Angustias într-un joc liniar potrivit
personajului, angoasele fetei mari,
bolnavă, dorită de Pepe doar pentru bani,
se văd pe scenă fără să epateze. E o reușită
jocul ei. Andreea Mocan face un rol solid
jucând-o pe Magdalena, dar e un rol de
tranziție, suntem curioși de următoarele
sale prestații. Dorina Nemeș intră bine în
pielea Ameliei, însă rolul n-am zice că
reprezintă un progres în cariera ei. Poate
că regizorii teatrului ar face bine să-i
încredințeze partituri mai complexe, care
să-i forțeze limitele actoricești. Pericolul
unei stagnări într-o zonă a ingenuității
permanente este mare.

Carmen Frățilă, în rolul servitoarei
exasperate și nostalgice, pare să fi luat o
gură de aer proaspăt după o perioadă în
care n-a prea fost distribuită. Așteptăm
noi evoluții. Gabi Dorgai are o apariție
scurtă, dar remarcată, în rolul vecinei
Prudencia, în timp ce Renata Heidel
bântuie fugar scena în haina cerșetoarei
alungate.

Scena de ansamblu cu slujba de
priveghi, la care participă aproape toate
actrițele trupei, transmite bine atmosfera
de cucernicie încrâncenată ce domina
Spania acelor timpuri și o întâlnim adesea
și azi, o credință superstițioasă și mânată
mai mult de frică decât de iubirea pentru
Domnul și Răscumpărătorul vieții.

Ilustrația muzicală, pe ritmuri
obsedante de chitară spaniolă, punctează
apăsat pauzele acțiunii. Un cuvânt de
apreciere pentru regizor, care s-a abținut
de la multele ispite de intervenție brutală
în trama piesei, lăsând textul și actorii să
vorbească.

Simptomatic e faptul că această piesă
în care e vorba, în fond, de iubire, hrana
firească a inimii omenești, otrăvită de o
lume crispată, va fi jucată de Ziua
Îndrăgostiților. Cei care vor fi prezenți vor
avea ce învăța despre femei și despre
dragostea așa cum ar trebui să fie și nu este.
Iar echipa Teatrului va avea ocazia unor
binevenite aprofundări.

Vasile A.

TEATRU

“Casa Bernardei Alba”, sau despre
patimile sufletului feminin
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Simptomatic e faptul că această piesă în care e vorba, în fond, de iubire, hrana firească a inimii omenești, otrăvită
de o lume crispată, va fi jucată de Ziua Îndrăgostiților. Cei care vor fi prezenți vor avea ce învăța despre femei și
despre dragostea așa cum ar trebui să fie și nu este. 
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Satu Mare, favorizat `n perioada
1923-1925  cu construirea de ;coli

m
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“Nimeni nu a sprijinit pe bietul
Rom]n. Nici statul, nici ini\iativa
particular[. Aceasta din urm[ ne-a dat
doar vreo c]\iva `mbog[\i\i, c]teva
exemplare din eroii lui Molliere. :i c]t
vom regreta, ca na\iune, nep[sarea de
ast[zi!”.

Pericolul maghiar amenin\a tot mai
mult ;i mai des popula\ia rom]neasc[ din
jude\ul Satu Mare `n perioada 1923-1925.
Problema edificiilor ;colare se acutiza pe
m[sur[ ce ;colile maghiare c];tigau teren ̀ n
defavoarea celor rom]ne;ti. S[tm[renii nu
s-au l[sat `nvin;i ;i au luptat at]t pentru
drepturile lor, c]t ;i pentru cele ale ;vabilor
;i rutenilor stabili\i `n jude\. Jude\ul Satu
Mare a fost destul de favorizat `n regimul
maghiar cu edificii pentru ;coli. Totu;i acest
favor s-a extins mai mult asupra comunelor
cu popula\ie rom]neasc[, cu scopul ca aceste
;coli s[ contribuie la transformarea
elementului rom]nesc `n element
neomaghiar. Aceea;i politic[ a fost aplicat[
;i ;vabilor din jude\ul nostru. 

Ce reu;ite a avut politica
guvernelor maghiare?

Reu;itele politicii guvernelor maghiare
se pot observa `n r]ndul ;vabilor no;tri, de
pe a c[ror buze a fost furat f[r[ mil[ ce a avut
mai scump acest popor< graiul str[mo;esc.

~n acest fel, au vrut s[ fure ;i de pe buzele
noastre graiul dulce rom]nesc, lucru care
le-a reu;it `n parte, `ns[ rom]nii au ;tiut s[
`nfrunte cu t[rie pericolul de maghiarizare.
Institu\iile de maghiarizare se strecurau pe
neobservate pe principalele c[i de comer\ ;i
industrie, ajung]nd p]n[ la \inuturile
rom]ne;ti. 

~n aceast[ mare de maghiarizare se
observau ̀ ns[ adev[rate insule, reprezentate
de \inuturile muntoase ;i deluroase cu
popula\ie rom]neasc[.

|inuturile p[reau a fi cru\ate de n[vala
`ntreprins[, `ns[ totul era doar o am[gire,
`ntruc]t planul guvernelor maghiare a fost
ca insulele rom]ne;ti, cu trecerea timpului
s[ fie d[r]mate de valurile cotropitoare ale
neomaghiarilor, care vor porni cea mai
nemiloas[ cruciad[ ̀ mpotriva fra\ilor r[ma;i
`nc[ rom]ni. 

~n acea perioad[, institu\iile de
maghiarizare lucrau la reromanizarea
elementului ̀ nstr[inat. S[tm[renii luptau ̀ n
acela;i mod ;i pentru germanizarea ;i
rutenizarea poporului ;vab ;i rutean din

jude\ul Satu Mare. Astfel, cele mai rom]ne;ti
\inuturi au r[mas f[r[ cl[diri ;colare, fiind
d[r]mate din pricina situa\iei existente ;i a
politicii de dezna\ionalizare. 

Cele mai rom]ne;ti \inuturi au r[mas
f[r[ ;coal[, chiar ;i comunele rom]ne;ti care
au luptat mai mult pentru conservarea
na\iunii noastre `n acest jude\. 

Cl[dirile ;colare erau `n pericol
de maghiarizare

Rom]nii trebuiau s[ lupte ca fiecare sat
s[ aib[ cl[dire ;colar[. S[tm[renii au ̀ nceput
o propagand[ extins[ pentru ridicarea
edificiilor ;colare `n comunele unde nu era
cl[dire ;colar[, fiind ;i acesta un `nceput
care va duce la izb]nda deplin[. 

Un exemplu de jude\ care a reu;it acest
lucru este jude\ul Br[ila, care a adunat
pentru ;colile sale 25 de milioane de lei ;i
care a `n\eles marea primejdie maghiar[ ce
amenin\a ̀ n viitor, care a cuprins multe sate
rom]ne;ti. Fiecare om trebuia s[ dea ce
poate< unul bani, altul material, iar un altul
for\[ de munc[. Dac[ toate acestea vor putea
fi `nf[ptuite, `nseamn[ c[ ;i jude\ul nostru
`n\elege ce este jertfa pentru binele ob;tesc.   
(Ziarul Satu Mare, Anul V, Nr. 10,

Duminic[, 4 Februarie 1923) 

182 de s[tm[reni mai pu\ini

Situa\ia la ora;e...
Ora;ele de la frontier[, ̀ n loc s[ c];tige,

au pierdut elementul rom]nesc. Potrivit
unei statistici, a rezultat un fapt destul de
dureros, ce ar[ta c[ politica era numai vorbe,
iar lucrurile mergeau din ce ̀ n ce mai prost.
~n afar[ de ora;ul Baia Mare, `n jude\ul
nostru toate ora;ele ;i or[;elele au pierdut
`n cursul anului 1924 `n ceea ce prive;te
num[rul rom]nilor, `n defavoarea altor
na\ionalit[\i. 

La 1 ianuarie 1925 ̀ n Satu Mare erau cu
182 de rom]ni mai pu\ini ca la 1 ianuarie
1924. Dintre ace;tia, 112 erau func\ionari,
iar 70 liber profesioni;ti.

Potrivit repartiz[rii pe provincii, reiese
faptul c[ 80% au fost din vechiul regat, iar
15% s-au stabilit la sate ;i numai 5% s-au
a;ezat `n ora;ele din alte jude\e ale
Ardealului. Aceast[ statistic[ a fost posibil[
datorit[ unei anchete realizate printre
func\ionarii rom]ni veni\i din vechiul regat.

Dintre ace;tia, 70% st[teau cu cererile
`n buzunar pentru a fi muta\i c]t mai cur]nd
`napoi.  

La sate...
Lipsa de `nv[\[tori l-a determinat pe

ministrul instruc\iunii de atunci s[ trimit[
numai `n Ardeal aproape toat[ promo\ia
;colilor normale. Din 2.000 de `nv[\[tori,
numai 1/3 au r[mas la posturi, restul fie au
demisionat, fie au fost lua\i militari sau au
recurs la diferite mijloace pentru a putea fi
deta;a\i `n alte provincii, cu preferin\[ `n
Banat, `n jurul Bra;ovului, Sibiului sau `n
vechiul regat. 

Exodul rom]nilor din Satu Mare,
un proces neprev[zut

Procesul de exod al rom]nilor din Satu
Mare a avut loc `n primii ani ai a;ez[rii
rom]ne;ti pe str[mo;e;tile meleaguri. Era
un proces neprev[zut, `n condi\iile `n care
toat[ lumea spera c[ se va `nt]mpla
contrariul. 

Cauzele acestui exod sunt numeroase,
principalele fiind de ordin economic.

De exemplu, un magistrat, profesor,
`nv[\[tor, func\ionar, adus `n ora;, era pus
`n condi\ii de via\[ cu totul noi. ~n primul
r]nd era pus `n fa\a unei scumpiri cum nu
exista `n nici un alt ora; din Ardeal, apoi se
confrunta cu lipsa total[ de locuin\e. ~n
jude\ul Satu Mare existau slujba;i ai statului
care locuiau cu copiii ̀ ntr-o singur[ camer[,
iar al\ii de la CFR care locuiau `n vagoane.

Aceste lucruri f[ceau ca `n fiecare an
num[rul rom]nilor din ora;e s[ se
mic;oreze. ~n schimb, to\i comuni;tii lui
Bela Kun locuiau confortabil ;i sperau s[
devin[ ;i "cet[\eni rom]ni". 
(Ziarul Satu Mare, Anul VIII, Nr. 11,
Duminic[, 8 Februarie 1925)

:coala rom]neasc[ la grani\[ cu
poporul maghiar a `nt]mpinat
greut[\i

Via\a rom]neasc[ la grani\[ cu poporul
maghiar s-a luptat cu mari greut[\i la
`nceputul anului 1925. Ora;ele erau cu totul
`nstr[inate, s[tm[renii pierz]ndu-se `n
marea mas[ a str[inilor, `n timp ce `n sate
popula\ia ducea o via\[ foarte grea, plin[ de
mizerie moral[ ;i economic[. 

Majoritatea satelor erau rom]ne;ti, cu
o popula\ie rom]neasc[ pe care asupritorii
n-au putut-o dezna\ionaliza. ~n situa\ia dat[,
statul rom]n putea realiza din punct de
vedere al educa\iunii cet[\ene;ti ;coala
na\ional[, pe baze etnice ;i etice, a popula\iei
din aceste p[r\i, cultiv]ndu-i calit[\ile ;i

`nt[rindu-o `n lupta sa de afirmare fa\[ de
minorit[\i.  

Prin `nt[rirea satelor rom]ne;ti de la
grani\[, `nflorirea lor din punct de vedere
cultural ;i economic, \ara era asigurat[, prin
crearea unei adev[rate armate de gr[niceri,
ve;nici ap[r[tori ai grani\ei na\ionale. 

Statului rom]n ̀ i lipseau dou[ lucruri ca
s[ se ridice< ;coal[ bun[, plin[ de via\[
rom]neasc[, independen\[ economic[
printr-o organizare financiar[ liber[ ;i
printr-un sistem cooperatist capabil s[-i
asigure munca ;i s[-l fereasc[ de exploatarea
str[in[. 

Pericolul str[in al du;manului 
`i p]ndea pe rom]ni

Mijloacele la care recurgeau str[inii ca
s[ ne degenereze ;i s[ ne distrug[ neamul
reprezentau o problem[ na\ional[.

Mijloacele lor erau ademenitoare, iar
cel mai primejdios era alcoolismul, deoarece
aproape `n fiecare sat din \ara Oa;ului, dar
;i `n alte sate rom]ne;ti, str[inii sub
indulgen\a ;i nep[sarea noastr[ au `nfiin\at
c]te 5-6 c]rciumi la c]teva sute de case. Aici
intervine rolul ;colii rom]ne;ti care vine s[
lumineze, atr[g]nd aten\ia rom]nilor de r[ul
ce-l cauzeaz[ be\ia.

Acest aspect este doar o latur[ a
preocup[rilor pe care ;coala ar trebui s[ le
aib[, `ns[ sunt cu mult mai multe. 

S[tm[renii nu-;i d[deau seama c[ la
r[s[rit ̀ i p]nde;te pericolul du;manului care
caut[ s[-i amenin\e, iar la apus ;ovinismul
poporului maghiar se consolida. 

Realizarea Rom]niei Mari implica
datoria de a-i ap[ra integritatea teritorial[
;i unitatea na\ional[ a poporului rom]n.
Pentru toate acestea, s[tm[renii aveau
datoria s[ cear[ o ;coal[ bine organizat[ la
grani\[, care s[ aib[ `n vedere educarea
practic[ a elevilor ;i care s[ aib[ ca rezultat
formarea caracterului na\ional sufletesc al
genera\iilor de m]ine – viitorul acestei \[ri. 
(Ziarul Satu Mare, Anul V, Nr. 10,
Duminic[, 4 Februarie 1923)

"Iat[ icoana vie a romaniz[rii
institu\iilor sau a complet[rii lor ̀ n \inuturile
noastre. Acei ce se v[itau de puhoiul
Rom]nilor str[ini la noi pot s[ fie lini;ti\i.
Cum vin a;a se duc..."

A consemnat Dana Todea

Liga Scriitorilor din Rom]nia cere
canonizarea lui Eminescu

Liga Scriitorilor din România,
o organiza\ie profesională din Cluj,
cere ca poetul Mihai Eminescu să
fie canonizat ;i să fie trecut în
rândul sfin\ilor din calendarul
ortodox român.

Semnatarii scrisorii adresate
Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române,
Preafericitul Daniel, spun că poetul ar
merita mutat în rândul sfin\ilor, la fel ca
domnitorul :tefan cel Mare, din multiple
motive, printre care ;i faptul că din
întreaga sa operă “răzbate spiritul
na\ional-ortodox”. 

"Mihai Eminescu se trage dintr-o
familie ortodoxă, căminarul Gheorghe

Eminovici, tatăl poetului, provenea dintr-
o familie de \ărani români-ortodoc;i din
nordul Moldovei ;i Raluca Eminovici,
mama poetului, născută Jura;cu, era
ortodoxă”, argumentează scriitorii în
solicitare. Mai mult, continuă Liga
Scriitorilor, Mihai Eminescu a învă\at,
între 1858 ;i 1860, într-o ;coală primară
ortodoxă din Cernău\i, iar în tot ce a creat
în literatură ;i în studiile filosofice
"reaminte;te, mereu, de prima imagine
văzută la na;terea sa, un Hristos blând ;i
iubitor, luminat la chip de o lumină de
candelă”. "Mihai Eminescu a scris multe
poezii cu temă religioasă ;i a introdus în
literatura noastră limba literară, care ;i-a
găsit săla; ;i în Biserica Ortodoxă Română.

În întreaga operă a poetului descoperim
fibra morală ;i religioasă a neamului
nostru, iar poetul na\ional a devenit
simbolul spiritualită\ii române;ti în sânul
căreia se află, ca stâlp al românismului,
Biserica Ortodoxă Română”, se arată în
propunerea trimisă Patriarhiei. 

În 1992 :tefan cel Mare a fost
canonizat de Biserica Ortodoxă, o decizie
controversată la acea vreme. Domnitorul
Moldovei a fost considerat o "pildă de
îndreptare ;i sfin\enie, de îndreptare a
celor vii”, un simbol al voievodului cre;tin. 

Liga Scriitorilor din România are peste
300 de membri ;i câteva filiale în \ară.
Pre;edintele filialei de la Cluj este Iulian
Patca. 

Liceul Mihai Eminescu `;i are originile din 1636

Civiliza\ie necunoscut[,
descoperit[ în Mexic

Morminte ;i rămă;i\e omene;ti ale
unei popula\ii care a trăit în urmă cu peste
1.000 de ani, ce nu a fost încă identificată,
au fost descoperite în mun\ii din nordul
Mexicului, a anun\at Serviciul na\ional de
arheologie. Aceste rămă;i\e omene;ti au
fost descoperite în grotele din Sierra
Tarahumara, în statul mexican
Chihuahua, situat la grani\a cu SUA, au
explicat arheologii. "Peste zece situri cu
caracter reziden\ial ;i funerar, dintre care
unele sunt vechi de peste o mie de ani, au
fost descoperite în interiorul grotelor de
mică adâncime din Ravin de la Sinforosa",
au precizat arheologii mexicani.

În interiorul mormintelor, rămă;i\ele
erau "învelite în pături fabricate din fibre
vegetale, legate cu câteva frânghii ;i închise

la capete cu ace din lemn", fiind înhumate
împreună cu ofrande ;i diverse obiecte
din ceramică. Exper\ii vor încerca să
identifice această popula\ie care a trăit
între anii 1000 ;i 1450 în pe;teri, folosite
ulterior ;i amenajate ca locuin\e de către
reprezentan\ii altor popula\ii, ale căror
oseminte, datând din secolele al XVI-lea
;i al XVII-lea, au fost, de asemenea,
descoperite. Pere\ii construi\i de ace;tia
în pe;teri le permiteau să închidă anumite
camere, pentru a se apăra de animalele
sălbatice ;i de inamici, dar ;i pentru a
depozita alimente ;i unelte. Rămă;i\ele
mai "recente" apar\in indivizilor din tribul
Cocoyom, indigeni apar\inând popula\iei
Tubar, care s-au refugiat în mun\i pentru
a scăpa de evanghelizarea for\ată.

Cele mai rom]ne;ti \inuturi au r[mas f[r[ ;coal[, chiar ;i comunele rom]ne;ti care au luptat mai mult pentru
conservarea na\iunii noastre ̀ n acest jude\. Rom]nii trebuiau s[ lupte ca fiecare stat s[ aib[ cl[dire ;colar[. Ora;ele
de la frontier[, `n loc s[ c];tige, au pierdut elementul rom]nesc.
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11 elevi s[tm[reni au c];tigat marele
trofeu al concursului interjude\ean de pian

7 februarie 2010/Informa\ia de Duminic[ 9

O c[ldur[ `n[bu;itoare a pus
st[p]nire peste toat[ comuna.
Aerul ̀ ncremenit juca imaginile la
distan\[. P[m]ntul parc[ era o
plit[ `ncins[. 

Oamenii s-au adunat t[cu\i, ̀ n sala de
la sfat (prim[rie). Aveam o senza\ie stranie
c[ to\i m[ ocolesc, c[, de;i m[ salut[, evit[
s[ se opreasc[ `n preajma mea, `mi evit[
privirea.

Peste c]teva minute suspiciunea mea
s-a confirmat. Am fost chema\i s[ ni se
citeasc[ un articol din "Sc]nteia". Venise
ordin de la regiune ca, ̀ n fiecare centru de
comun[, s[ fie citit, `n public, articolul ce
`nfiera corup\ia medicilor. Ac\iunea f[cea
parte din programul luptei de clas[, lupt[
ce trebuia s[ duc[ la des[v]r;irea
construc\iei socialismului. 

La prezidiu se aflau doar dou[
persoane< primarul ;i directorul ;colii.
Secretarul de partid era plecat din
localitate. Dup[ ce dasc[lul a citit articolul,
cu multe poticneli ;i ezit[ri, s-a a;ternut o
lini;te penibil[. Jenat, primarul a tras
concluziile<

- Ei, asta e! La noi nu este cazul. Nu
cred c[ vrea careva s[ ia cuv]ntul. A;a c[
declar ;edin\a ̀ nchis[. Pute\i s[ merge\i la
treburile voastre. 

M[ sim\eam extrem de penibil.
Articolul era dur, folosind chiar invective
la adresa unor medici ce acceptau
recuno;tin\a bolnavilor. Posibil ca unul
s[ fi condi\ionat actul medical, dar de aici
;i p]n[ la a st]rni furia lumii, `n mod
deliberat ;i organizat, logic este o distan\[
mare. 

Pe r]nd, oamenii s-au retras din fa\a
mea, f[c]ndu-mi un culuar larg spre ie;ire.
Era o situa\ie penibil[, ilogic[ ;i
nemai`nt]lnit[. Ar fi trebuit s[ `mi fie
ru;ine de profesia mea ;i nu sim\eam deloc
acest sentiment. Mai degrab[, m[ sim\eam
cople;it de sentimente de ur[ ;i invidie
nejustificat[ pornit[, de undeva de
departe, dintr-un izvor necunoscut, str[in
mie ;i str[in celor din jurul meu. Cineva,
de undeva, de departe, ̀ ncerca s[ ne ̀ nve\e
s[ ne ur]m. Ziua s-a desf[;urat greoi sub
imperiul caniculei sufocante.

Spre sear[ un zvon de bucurie a
cuprins satul. A venit filmul. Dup[ trei
luni de zile se d[ la c[minul cultural un film
color. E cu r[zboi. "A treia rachet[", a;a `i
spune.  Cum seara `mi terminasem to\i
bolnavii, la ora fix[ l-am rugat pe vizitiu

s[ m[ lase la c[min. Sala era aproape plin[
;i cea mai mare aglomera\ie era ̀ n primele
r]nduri. Bine`n\eles, acolo se aglomerau
copiii. M-am a;ezat comod undeva la
mijloc de unde se vedea mai bine, iar
difuzoarele nu erau prea aproape s[ m[
incomodeze cu decibelii lor. 

~n prima parte, s-a pus jurnalul de
actualit[\i. De pe ecranul luminos, `n
`ntunericul s[lii, radiau ;tiri optimiste,
realiz[ri performante, construc\ii,
produc\ii la hectar. Totul era ̀ ntr-o veselie
formidabil[ ce dep[;ea o imagina\ie
s[n[toas[. Iar eu, undeva, `n
subcon;tientul meu m[ sim\eam st]njenit
ca un ghimpe ce `ncurc[ av]ntul
revolu\ionar al marilor constructori. ~mi
d[deam seama de c]t de artificial[ ;i
caraghioas[ era situa\ia. :i totu;i, nu
puteam s[ ;tiu ce ;i cum g]nde;te lumea.

Deodat[, s-a aprins lumina, iar filmul
abia `nceput, de c]teva minute, s-a
`ntrerupt. 

-Domnul doctor! Unde-i domn'
doctor! Rug[m, s[ vin[ domnul doctor!
Maria lu' Pop]rlan, doamna b[tr]n[, e
foarte grav. S-a paralizat pe jum[tate. 

Era vocea lui nea Ionic[ vizitiul care
venise deja cu ;areta ;i cu uria;a trus[
sanitar[ ce o `nso\ea. Am p[r[sit de
urgen\[ "sala de cinematograf ". ~ntr-
adev[r, cazul era destul de serios. :i, ce era
mai grav, nu putea fi transportat[. Dup[
o or[ ;i jum[tate situa\ia s-a stabilizat, iar
l]ng[ bolnav[ a r[mas o asistent[
medical[, o rud[ ce locuia ̀ n vecini.  Spre
bucuria mea, cazul a fost salvat ;i peste
c]teva s[pt[m]ni b[tr]na reu;ea s[ mearg[

sprijinit[. 
Obosit de emo\iile zilei, st[team t[cut

;i ghemuit ̀ n ;aret[, al[turi de nea Ionic[.
Calul mergea la pas. Treptat, am `nceput
s[ aud c]ntecul greierilor. O boare
r[coroas[, o pal[ u;oar[ de v]nt adia peste
uli\[. De undeva, venea un miros de f]n
cosit. ~n drumul nostru spre cas[ trebuia
s[ trecem prin fa\a c[minului. De la
distan\[ mi s-a p[rut ceva ciudat. P[rea o
mul\ime adunat[ pe sc[ri, sub luminile
felinarelor de neon.

- Ce-i acolo, nea Ionic[? Ce vezi?
- Nu ;tiu! E ca la o adunare, c[ nu are

nimeni nunt[. Or fi ie;it de la film.
- Bine, dar de ce nu pleac[ acas[?
- Acu;, `i `ntreb[m.
Din mul\ime s-au auzit c]teva voci

strig]nd< 
- Vine! Vine! Vine domn' doctor! 
Toat[ lumea s-a ̀ mbulzit spre intrare.

Doi tineri mai `ndr[zne\i se apropiar[ de
mine< 

- V-am a;teptat! Am oprit filmul. To\i,
to\i, `mpreun[, am strigat "S[ opreasc[
filmul p]n[ vine domn' doctor!" Am stat
cu sufletul la gur[ s[ vedem cine `nvinge.
Acuma putem vedea filmul. A lui Pop]rlan
tr[ie;te. :i apoi ;i dumneavoastr[ ave\i
nevoie de un film, poate mai mult dec]t
noi. 

:i filmul a fost proiectat de la ̀ nceput,
rev[z]nd astfel primele trei-patru minute.
A fost un film fantastic sau, poate, o
situa\ie fantastic[. ~n semi`ntunericul s[lii
nu mai eram singur. M[ sim\eam
`nconjurat de sute de suflete ce m[ iubeau,
de sute de min\i ce m[ apreciau, de sute

de persoane ce se solidarizau cu mine f[r[
a fi `n;ela\i de s[m]n\a de ur[ ;i de lupt[
de clas[. Iar la sf]r;it la ie;ire mul\i tineri
sau adul\i m-au ̀ ntrebat dac[ mi-a pl[cut
filmul. Era o `ntrebare indirect[, o
`ntrebare timid[ ;i naiv[ dac[ am `n\eles
;i apreciat atitudinea lor. 

Le-am mul\umit ;i am v[zut c[ sunt
m]ndri de gestul pe care l-au f[cut, ca un
r[spuns al satului la evenimentul de
diminea\[. 

~n drum spre cas[, am trecut cu ;areta
pe l]ng[ biseric[. :i, pentru prima dat[, l-
am auzit pe nea Ionic[ murmur]nd<
- De dou[ mii de ani...De dou[ mii de
ani, de c]nd s-a n[scut Cristos, biserica ne
`nva\[ s[ ne iubim. Iar al\ii ... O! Doamne,
nu le e fric[ de Tine...

Nu ;tiu, nici acum, dac[ cuvintele ̀ mi
erau adresate sau nea Ionic[ g]ndise cu
voce tare. 

Involuntar, mi-am `ndreptat privirea
spre cer. Era un cer senin de var[, plin de
stele str[lucitoare. Un cer lini;titor, ad]nc,
profund ce promitea pace. Pace ;i dreptate. 

***
Mult mai t]rziu mi-am dat

seama c[ e vorba nu de 2000 de ani,
ci de mult mai mult. Moise ne-a
dat Cele Zece Porunci ;i pe ele s-a
construit `ntreaga cultur[ ;i
civiliza\ie a Europei. Ura,
Xenofobia ;i copilul lor care le-a
dep[;it, lupta de clas[, nu au
provocat dec]t dezastre. Nimic
pozitiv. Oare am reu;it s[ ̀ nv[\[m
ceva de la istorie?

Virgil En[tescu

Concursul interjude\ean de
interpretare la pian “Prietenii
muzicii” g[zduit zilele trecute de
Filarmonica “Dinu Lipatti” din
Satu Mare a avut la baz[ inten\ia
de a asigura un cadru organizat
de stimulare a copiilor ;i tinerilor
care sunt pasiona\i de muzic[ `n
general ;i de cea interpretat[ la
pian `n special. 

Organizarea acestei competi\ii a
apar\inut palatelor copiilor din mai multe
jude\e din \ar[, care au g[sit resursele
umane ;i financiare pentru a sus\ine o
asemenea manifestare de anvergur[. Din
cei 52 de copii care au participat la
concurs, marea majoritate au fost bine
preg[ti\i, dovedind calit[\ile necesare de
a deveni piani;ti virtuozi. 

Premiile ob\inute de copiii care au
reprezentat `n competi\ie jude\ul Satu
Mare se constituie `ntr-o dovad[ a
recunoa;terii calit[\ilor lor interpretative,
dar ;i o chemare la ridicarea ;tachetei
competi\iei. Pentru c[ tinerii piani;ti
ajun;i la v]rsta adolescen\ei au la
`ndem]n[ mai pu\in timp pentru a-;i
perfec\iona cuno;tin\ele ;i de a exersa, ̀ n
compara\ie cu cei din grupele inferioare
de v]rst[, vom prezenta profilele
piani;tilor dup[ cum urmeaz[.

*Diana Varga, anul IV de studiu. Ea
este la :coala "Grigore Moisil" din Satu
Mare, clasa a VI-a. A participat la
concursuri na\ionale ;i interna\ionale<
Bucure;ti ("Micul Virtuoz") ;i Ia;i
("Ofrand[ sunetului"). Aceste concursuri
sunt parc[ surori mai mari ale competi\iei
de la Satu Mare. Diana a dovedit reale
calit[\i interpretative, dar p]n[ la marea

performan\[ mai are mult de lucru ;i
efortul propriu va fi cheia succesului.

*Alina Mari\a, anul V de studiu, este
elev[ la :coala de Arte ;i Meserii din
Halmeu. Se num[r[ ;i ea printre
participan\ii la o serie de concursuri din
\ar[, de unde s-a `ntors cu premii. La
aceast[ edi\ie a competi\iei de la Satu
Mare, a concurat la a treia serie de
confrunt[ri cu juriul.

* Sara Eunicia Berci studiaz[ pianul
de cinci ani ;i a ob\inut rezultate
deosebite la toate concursurile.
Dovede;te mult[ con;tiinciozitate `n

`nsu;irea partiturilor. Este elev[ la :coala
general[ "Grigore Moisil" din Satu Mare.

* Horea Popdan studiaz[ pianul de
patru ani cu profesoara Mihai Judith. Este
elev al Colegiului Na\ional "Doamna
Stanca". ~ncearc[ s[ duc[ mai departe
faima artistic[ a familiei. Aspir[ la mai
mult `n domeniul artei interpretative.

*Alin Mari\a, impulsionat de sora sa
Alina, ;i din invidie pozitiv[ pentru
rezultatele ob\inute `n domeniul
interpretativ, se preocup[ s[ `nsu;easc[
multe din tainele acestui instrument
`ndr[git. Este elev la :coala de Arte ;i

Meserii din Halmeu.
*Raluca Ciobanu studiaz[ pianul de

patru ani. Nu de pu\ine ori a fost gata s[
abandoneze pianul, dar profesorii ;i cei
din jurul s[u i-au insuflat `ncredere `n
acest demers ;i au readus-o la dragostea
ini\ial[. Este elev[ la Colegiul Na\ional
"Mihai Eminescu" din Satu Mare.

*Kerekes Szabolcs vine dintr-un ora;
predestinat muzicii, acolo unde
Castelanii mari ;i mici au f[cut furori la
momentele respective. Este elevul
profesoarei Mariana Vulcan, de la Clubul
elevilor Carei. Dovede;te receptivitate ̀ n

`nsu;irea cuno;tin\elor la nivel de
avansa\i.

*Peilant Arnold vine tot de la Carei,
ora;ul `n care se organizeaz[ `n ultima
vreme o serie de evenimente culturale
deschise tinerilor viitori arti;ti. O are ca
profesoar[ pe Mariana Vulcan, de la
Clubul elevilor.

*Adelin Buricea, din Satu Mare, este
elev la :coala general[ "B[lcescu-Petofi"
și studiaz[ pianul de un an ;i dou[ luni.
V]rsta lui, dar ;i perioada scurt[ de
studiu, nu l-au `mpiedicat s[ intre `n
competi\ia de asemenea anvergur[, unde
a fost obligat s[ dovedeasc[ `ncrederea
primit[ de la profesori.

*Beata Bala este ̀ n anul doi de studiu
la pian. A m]ng]iat clapele pianului de
la v]rsta de patru ani. Exerseaz[ foarte
mult ;i este consecvent[ `n studiu. Are
deja dou[ particip[ri la concursuri
organizate `n \ar[, unde ;i-a dovedit
calit[\ile ;i cuno;tin\ele dob]ndite.

* Iulia :tefan este ̀ n anul I de studiu.
Este un copil care promite mult. La orele
de pian dovede;te mult[ maturitate
pentru v]rsta pe care o are, de numai ;ase
ani. Este ;col[ri\ă la Liceul german
“Johann Ettinger: din Satu Mare.

***
~n cazul piani;tilor la care nu am

specificat profesorul, o facem acum. Este
vorba despre Mariana Moga, de la Palatul
Copiilor, cea care a fost ;i directorul
concursului de la Satu Mare. Se cuvine
subliniat faptul c[ to\i cei mai sus
enumera\i au ob\inut marele trofeu la
categoria de v]rst[ corespunz[toare ;i
ani de studiu al pianului.

Mul\umiri merit[ ;i pe aceast[ cale
to\i cei care s-au implicat sub o anume
form[ `n reu;ita concursului de
interpretare la pian de la Satu Mare.

Ioan Ani\a;

Din juriu au f[cut parte< Claudia Popdan -pre;edinte onorific, conf. univ. dr. Mariana Ivan, Mihaly Budean Iudith, :tefan
Csendes, Mariana Vulcan ;i Mariana Moga - directorul concursului

Un mesaj de dincolo de cuvinte

Premiile ob\inute de copiii care au reprezentat ̀ n competi\ie jude\ul Satu Mare se constituie ̀ ntr-o dovad[
a recunoa;terii calit[\ilor lor interpretative, dar ;i o chemare la ridicarea ;tachetei competi\iei.
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Mai mul\i bancheri din New York
s-au apucat de arte mar\iale ;i se
întâlnesc aproape în fiecare seară să
se lupte, pentru a reduce stresul
acumulat din activitatea
profesională.

"Vin mul\i băie\i din finan\e. E un mod
bun de a se relaxa după muncă. Dacă ai
pierdut sute de mii de dolari, e bine să vii să
te descarci", spune Max McGarr, luptător
profesionist ;i instructor la o sală de fitness
preferată de bancheri. Unii dintre ace;tia,
precum John Cholish de la Merrill Lynch, au
trecut deja la nivelul de luptători
profesioni;ti, atra;i de stilul "artelor mar\iale
mixte" promovat de competi\ia Ultimate
Fighting Championship, care a câ;tigat în
ultimii ani popularitate în întreaga lume.

"Artele mar\iale mixte" sunt un sport de
contact care combină aspecte din wrestling,
jiu-jitsu, grappling, lupte libere, muay thai ;i
alte tehnici, spune Cholish, care apare
frecvent la întâlnirile cu clien\ii ;i investitorii
având contuzii ;i răni pe fa\ă după "sesiunile
de recreere" la care participă cu al\i bancheri.

"E un mod grozav de a-\i descărca nervii",
spune ;i directorul general al Deutsche Bank
Securities New York, Richard Byrne, care se
declară "dependent" de această metodă de
relaxare. Cholish a transformat nivelul
superior al duplexului în care locuie;te, din
Manhattan, într-o sală de for\ă unde se

întâlne;te cu colegii de pe Wall Street pentru
antrenamente ;i lupte.

"E temni\a durerii. Bancherii de pe Wall
Street sunt foarte competitivi, cred că ;i asta
joacă un rol", spune Brian Peganoff,
vicepre;edinte la divizia de corporate cash
management a Deutsche Bank.

Campionatul UFC, din care se inspiră

bancherii, permite adoptarea a opt stiluri de
arte mar\iale de către luptători ;i interzice
loviturile care nu sunt permise de Comisia de
Atletism din Nevada, printre care se numără
loviturile "cap-în-cap", degetele în ochi sau
atacurile sub centură. Luptătorii poartă
mănu;i de box ;i proteze pentru din\i, fără
alte echipamente de protec\ie.

Planul pentru securitatea de la
Jocurile Olimpice de iarnă de la
Vancouver, Canada, este gata să fie pus
în aplicare. Competi\ia începe peste
c]teva zile. A costat nu mai pu\in de 900
de milioane de dolari. Iar 15.000 de
poli\i;ti, solda\i ;i agen\i de securitate
privată vor sta cu ochii pe sportivi ;i
spectatori. Cinci ani le-a luat autorită\ilor
să elaboreze detaliile opera\iunii de
securitate, cea mai amplă din istoria
Canadei.

Protestele cu tentă politică sunt
piatra de încercare pentru for\ele de
ordine. Din fericire, amenin\area
teroristă este la un nivel scăzut. Nimeni
n-a uitat însă tragedia de la Jocurile
Olimpice de la Munchen din 1972.
Atunci, 11 atle\i israelieni ;i antrenori
au fost uci;i de terori;ti palestinieni. A;a
că nu este o coinciden\ă că la Vancouver
for\ele de ordine sunt numeroase în jurul
clădirilor unde vor fi caza\i atle\ii.

Satul olimpic este supravegheat cu
un sistem antiterorist care poate detecta
bombele artizanale de la o distan\ă de 20
de kilometri de jur împrejur. A;a că dacă
amenin\area vine din pădure, ur;i sau
terori;ti, armata e cu ochii pe ei, glume;te
un jurnalist.

Fostul premier britanic Margaret
atcher a urmat un regim hiperproteic,
cu ouă ;i grapefruit, pentru a slăbi înaintea
alegerilor din 1979 care au adus-o la
putere, dezvăluie o serie de documente
declasificate. Regimul draconic cu durata
de două săptămâni conceput pentru
“Doamna de Fier” con\inea nu mai pu\in
de 28 de ouă pe săptămână pentru a slăbi
aproximativ nouă kilograme, potrivit unui
document descoperit într-o agendă
folosită înainte de alegeri. Margaret
atcher avea dreptul la un mic dejun cu
un suc de grapefruit, unul sau două ouă,
o cafea neagră sau un ceai. La prânz ea
mânca alte două ouă, iar la cină o friptură
de miel sau pe;te. Colaboratorii Funda\iei
atcher, care au dat publicită\ii aceste
arhive, consideră că fostul premier s-a
străduit să slăbească pentru a-;i
îmbunătă\i imaginea înaintea alegerilor
din 1979. Într-un interviu acordat
tabloidului e Sun în acel an, atcher a
explicat că nu urmează vreun regim

special, dar se străduie;te să nu mai
mănânce mult, recunoscând că este o
gurmandă. "Nu pot niciodată să mănânc
pâine cu dulcea\ă", se plângea ea. "Din
când în când, mănânc ciocolată, dar mi-e
greu să mă opresc la una", mărturisea
atcher.

Ea îi explica jurnalistei de la e Sun
că la micul dejun mânca pu\ină carne, sau
pe;te cu salată, dar foarte rar lăptuci. Ea
se plângea că "avea o limită la numărul de
foi de lăptuci pe care le putea mânca, în
special iarna". Margaret atcher, care
avea atunci 53 de ani, cântărea 59 de
kilograme, la înăl\imea de 1,65 metri, a
precizat ea pentru e Sun. atcher a
fost premier timp de 11 ani, începând din
4 mai 1979. Ea a provocat reac\ii divizate
în rândul britanicilor prin reformele sale
radicale, care i-au adus în special numele
de Doamna de Fier.Fostul premier britanic
era o persoană exigentă, irascibilă ;i avea
un apetit pentru whisky, conform
arhivelor oficiale declasificate referitoare

la primele luni petrecute de ea la Downing
Street.Potrivit documentelor, Margaret
atcher a refuzat o gardă formată din 20
de "tinere karateka" atunci când a vizitat
Japonia după ce fusese aleasă în func\ie în
mai 1979. De asemenea, există informa\ia
că personalul consular i-a oferit bani
pentru cheltuieli personale în cursul

primei vizite în Fran\a, în acela;i an.
"Dacă al\i ;efi ai delega\iilor ar fi fost

înso\i\i de 20 de tineri karateka, primul-
ministru nu ar fi avut nicio obiec\ie, dar
ea nu dorea un tratament privilegiat", se
arată într-un document intern al Foreign
Office. Arhivele călătoriei în Fran\a în
iunie 1979, în scopul întâlnirii cu
pre;edintele Valery Giscard d'Estaing,
arată că angaja\ii ambasadei britanice i-au
oferit bani pentru cumpărături, pe care
apoi au fost nevoi\i să îi solicite înapoi de
la Downing Street. O factură arată
bunurile cumpărate de atcher cu această
ocazie< o sticlă de Teacher's, băutura sa
preferată> o sticlă de gin, apreciat foarte
mult de so\ul lui atcher, Denis> \igări
Benson & Hedges.

Documentele declasificate după 30 de
ani eviden\iază ;i tendin\a lui atcher de
a verifica toate documentele care ajungeau
la ea, corectându-i de multe ori pe mini;trii
care îi erau subordona\i.

900 de milioane de dolari
pentru securitatea JO 2010

Margaret Thatcher a urmat un regim de sl[bire cu ou[ ;i grapefruit
înaintea alegerilor din 1979

Func\ionarii ru;i care au acces la
informa\ii ce \in de secretul de stat vor
trebui de acum să se supună unui test cu
detectorul de minciuni, a anun\at luni
pre;edintele comisiei pentru securitate
din Camera inferioară a Parlamentului.

"Sper că acest lucru se va realiza anul
acesta", a spus el, vorbind despre proiectul
de lege în pregătire în Dumă.

Mai sunt necesare puneri la punct
înainte de adoptarea unui text, având în
vedere complexitatea subiectului, ce
necesită o verificare aprofundată, a
explicat el. În stadiul actual, documentul
prevede testarea persoanelor care au acces
la informa\ii ce \in de secretul de stat,
securitate ;i apărare. Detectorul de
minciuni ar putea fi folosit ;i pentru
verificări în cadrul anchetelor interne.

Un detector de minciuni este un
aparat care măsoară reac\iile psihologice
ale unei persoane, pentru a stabili dacă
aceasta spune adevărul. Minciuna
provoacă o reac\ie emo\ională, înso\ită de
manifesta\ii ce pot fi măsurate.

Func\ionarii ru;i,
testa\i cu detectorul 

de minciuni

Un proces antimafie, marcat de
putere, sex ;i corup\ie, fascinează China.
Un fost responsabil al poli\iei ;i justi\iei
din ora;ul Chongqing compare începând
de mar\i în fa\a unui tribunal, pentru
legăturile sale cu mafia, într-un dosar în
care se amestecă puterea, corup\ia. sexul
;i care pasionează China de câteva luni.

Wen Qiang, 54 de ani, fost director al
departamentului de justi\ie din ora;ul cu
30 de milioane de locuitori, este anchetat
pentru corup\ie, protec\ia ;i tolerarea
grupurilor mafiote, de\inerea unor
fonduri imense ;i a unor proprietă\i, a
căror provenien\ă nu o poate explica, ;i
viol, potrivit unui comunicat al
tribunalului din Chongqing. Acesta este
acuzat de justi\ie că s-a folosit de pozi\ia
sa din poli\ie ;i justi\ie începând din 1996
până în 2009 "în scopuri personale" ;i că
a primit, singur sau împreună cu so\ia sa,
bunuri din partea unor firme sau
persoane fizice "în valoare de peste 15
milioane de yuani" (1,5 milioane euro).

Pre;edintele Jacob Zuma, care în urmă
cu o lună ;i-a luat o a cincea so\ie, a devenit
de curând tată pentru a 20-a oară, opozi\ia
acuzând că ;eful statului, achitat în trecut
pentru viol, are nevoie de ajutor ;i de
terapie pentru a-;i trata dependen\a de
sex. În replică, partidul la putere din Africa
de Sud, Congresul Na\ional African
(ANC), a răspuns că na;terea celui de-
al 20-lea copil al pre;edintelui Zuma este
o "afacere personală". Congresul
Poporului, un partid desprins din ANC,
consideră însă că această afacere este
"scandaloasă", la o lună după cea de-a
cincea căsătorie a pre;edintelui. Congresul
Poporului îl acuză pe pre;edinte că are o
"atitudine complet iresponsabilă" într-o
\ară care numără cel mai mare număr de
seropozitivi din lume. "Publicul sud-
african trebuie să se facă auzit ;i să spună
pre;edintelui Zuma să înceapă să se
comporte ca un pre;edinte, ;i nu ca un
gigolo", a declarat ;eful Cope.

China, fascinat[ de un
proces antimafie

Pre;edintele sud-
african, tratat pentru
dependen\a de sex

Un scandal privitor la abuzuri sexuale
suferite de elevi ;i comise de profesori
iezui\i ia amploare în Germania, unde
miercuri un al treilea preot a recunoscut
actele comise, într-o anchetă ce vizează
zeci de victime din mai multe institu\ii.

Săptămâna trecută, rectorul
colegiului Canisius, o prestigioasă
institu\ie iezuită din Berlin, a recunoscut
că mai mul\i elevi au fost victime, în anii
'70 ;i '80, ale abuzurilor sexuale comise
de  cel pu\in doi profesori, acum
pensiona\i.

Într-o scrisoare de scuze adresată
unui număr de 500 de fo;ti elevi, preotul
Klaus Mertes a admis că au fost comise
agresiuni "sistematice, timp de ani de zile"
în acest colegiu ce a format numero;i
membri ai elitei economice ;i politice a
\ării. Un responsabil al iezui\ilor, Stefan
Dartmann, a anun\at mar\i seară că un
al treilea preot a fost suspendat după ce
a recunoscut comiterea de abuzuri la o
dată neprecizată asupra unui elev din
Hanovra. Acest preot, care a predat  la
Berlin, Hanovra ;i Hamburg, a făcut
mărturisiri poli\iei. Potrivit presei, mai
mult de 30 de cazuri de abuzuri sexuale
asupra unor adolescen\i au fost deja
semnalate autorită\ilor din Berlin,
Hamburg ;i St Blasien, în sud.

Scandal în Germania generat 
de abuzurile sexuale comise 

de profesori iezui\i

Bancherii de pe Wall Street 
se întâlnesc seara s[ se

lupte, pentru a sc[pa de stres

Oligarhul Vladimir Potanin, unul
dintre cei mai boga\i oameni din Rusia, a
declarat că î;i va lăsa averea unor
organiza\ii caritabile, nu copiilor săi.

"Averea mea nu va face obiectul unei
mo;teniri. Capitalul meu trebuie să
ac\ioneze pentru binele societă\ii ;i să
contribuie la aceste obiective cu caracter
social", a spus omul de afaceri activ în
domeniul minelor, băncilor, domeniul
imobiliar ;i mass-media.

"Copiii mei cresc, tatăl lor este un
miliardar ;i un tip cunoscut. Sunt în
umbra mea ;i, în plus, ce motiva\ie au
pentru a realiza ceva în via\ă?", s-a întrebat
omul de afaceri. "În acest sens, consider că
este justificat să-mi pun averea în serviciul
societă\ii ;i nu să o transmit
mo;tenitorilor. Urmez exemplul lui Bill
Gates ;i Warren Buffet", a adăugat
magnatul, care are trei copii.

Omul de afaceri a promis că va cre;te

de la 10 la 25 de milioane de dolari suma
dată anual fondului său de caritate, care
patronează mai ales muzeul Ermitage.

Potanin, 48 de ani, ;i-a făcut averea în
cursul amplelor privatizări care au urmat
căderii URSS din anii '90. El de\ine mai ales
25% din compania minieră Norilsk Nickel
;i 35% din banca rusă Rosbank. Potrivit
Forbes, averea sa, lovită de criza financiară,
era anul trecut de 2,1 miliarde de dolari.

Unul dintre cei mai boga\i ru;i î;i va l[sa averea
organiza\iilor caritabile, nu copiilor
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Miss America 2010< o student[ 
de 22 de ani
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Caressa Cameron a sus\inut în fa\a
audien\ei că America trebuie să lupte
cu toate armele împotriva obezită\ii. Ea
i-a sfătuit pe copii să închidă
televizorul ;i să se joace afară, în aer
liber.

Cea mai frumoasă femeie din
America are 22 de ani ;i este studentă
la jurnalism. Fosta Miss Virginia a
uimit audien\a, în afara frumuse\ii
exotice, cu vocea ei ;i maturitatea ei.
Ea ;i-a primit coroana de Miss
America ;i premiul de aproape 18.000
de dolari într-o ceremonie organizată
la Las Vegas.

Caressa a reu;it să mul\umească
juriul cu un răspuns sincer la o
întrebare delicată - dacă este de acord
cu mariajul persoanelor de acela;i sex.
Ea a răspuns că nu, din cauza
convingerilor ei religioase. A precizat
însă că nu ar trebui interzisă prin lege
căsătoria în cazul cuplurilor gay.

Studenta la jurnalism a dat lovitura
de gra\ie cântând “Listen”, melodia
interpretată de Beyoncé.

Cei trei arti;ti vor sus\ine recitaluri
cu ocazia spectaculosului meci de
baschet NBA All-Star Game, ce va avea
loc duminică, 14 februarie, în ora;ul
Arlington, Texas, informează
hollywoodreporter.com. Usher va
cânta la debutul finalei NBA All-Star
Game 2010, iar Shakira ;i Alicia Keys
`;i vor împăr\i timpul alocat în pauza
de la mijlocul meciului. Shakira va
interpreta piesele “Give It Up To Me”
;i “She Wolf”, care dă titlul celui mai
recent album al ei. Alicia Keys va cânta
o piesă mai veche, “No One”, dar ;i
două piese de pe cel mai recent album
ai ei, “e Element of Freedom”,
“Empire State of Mind” ;i “Try Sleeping
with a Broken Heart”. Usher va cânta
single-ul “More”, iar un videoclip al
acestei piese va rula în 600 de săli ale
re\elei Regal Cinemas, sub forma unui
spot de promovare a acestui eveniment.
Usher va interpreta ;i piesa “Yeah”,
extrasă de pe albumul “Confessions”,
care a avut un mare succes în 2004.

Veste proastă pentru fanii omului-
liliac. Pelicula regizată de Joel
Schumacher a fost desemnată cel mai
prost film din întreaga istorie a
cinematografiei. :i de această dat[ nu
este părerea - uneori subiectivă - a
criticilor, ci rezultatul unui sondaj de
opinie realizat de revista “Empire”, la
care au participat cititorii. În ciuda
deloc onorantului titlu, încasările spun
cu totul altceva ;i caracterizează
“Batman ;i Robin” drept un mare
succes. Cel pu\in în privinţa box office-
ului, unde pelicula din 1997 a vândut

bilete de 238 de milioane de dolari.
Dar poate cinefilii au scos banii din
buzunar doar pentru a-i vedea pe
Arnold Schwarzenegger ;i pe George
Clooney, nu ;i filmul în sine.
Urm[toarele `n top sunt “Battlefield
Earth” (2000), “Gurul dragostei”
(2008), “Războiul din adâncuri”
(1980), “Epic Movie< Despre super-
eroi ;i... alte aiureli” (2007), “Tărâmul
făgăduinţei” (1980), “Sex Lives of the
Potato Men” (2004), “e Happening”
(2008), “Nemuritorul 2< Momentul
întâlnirii” (1991), “e Room” (2001).

A divor\at, s-a întors la filme, a
devenit tată. Lucrurile păreau să
meargă într-o direc\ie bună pentru Mel
Gibson. Dar iată că trecutul îl
urmăre;te ;i nu pare să îi dea deloc
pace. Starul i-a spus unui jurnalist
“măgar”, crezând că a ie;it din direct,
după ce moderatorul a vorbit despre
problemele lui din trecut, legate de
alcool, ;i declara\iile antisemite. 

Dean Richards, un reporter de la
postul TV WGN, l-a întrebat pe actor
dacă este o altă persoană fa\ă de
evenimentele de acum câ\iva ani. “Ai
trecut printr-o grămadă de sui;uri ;i

cobor];uri”. La care starul a răspuns<
“Este o adevărată cursă de montagne
russe. :tii,  cred că sunt aceea;i
persoană care am fost. Timpul te înva\ă
să mergi mai departe”.

Când prezentatorul a adus însă în
discu\ie vechile incidente, Gibson,
vizibil iritat, a declarat< “Amice, au
trecut aproape patru ani. Eu am mers
mai departe... Bănuiesc că tu nu. Am
plătit tot ce a fost necesar... Să mergem
mai departe”. În timp ce prezentatorul
`;i ducea mai departe show-ul, Gibson
a sorbit din cafea ;i, crezând că nu mai
este în direct, a exclamat< “Măgarul”.

Mel Gibson l-a insultat pe un reporter, crezând c[
nu mai e în direct

Shakira, Alicia Keys ;i Usher vor cânta la gala NBA
All-Star Game

“Batman ;i Robin”a fost desemnat
cel mai prost film din istorie

A divor\at, s-a întors la filme, a devenit tată. Lucrurile păreau să meargă într-o direc\ie bună pentru Mel Gibson.
Dar iată că trecutul îl urmăre;te ;i nu pare să îi dea deloc pace. Starul i-a spus unui jurnalist “măgar”, crezând
că a ie;it din direct, după ce moderatorul a vorbit despre problemele lui din trecut, legate de alcool, ;i declara\iile
antisemite. 
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Artista a făcut istorie la gala
premiilor Grammy de duminica
trecut[. A primit ;ase distinc\ii,
record absolut pentru o
cântărea\ă, între care trofeul
celui mai bun cântec al anului ;i
cel pentru voce feminină la
categoria pop. La rândul său,
Taylor Swift a plecat acasă cu
patru premii. Trofeul pentru disc
single i-a revenit, surprinzător,
grupului Kings of Leon, care le-
a întrecut pe ambele favorite.

Înaintea galei de duminică, Beyoncé
avea deja la activ o mul\ime de premii
Grammy, dintre care 5 pentru albumul
s[u de debut “Dangerously in Love”, `n
2004. Ea le-a adăugat, acum, încă ;ase,
dintre care patru la categoria R&B.
“Single Ladies” a fost declarat cel mai
bun cântec al anului. Ea le-a oferit
spectatorilor galei un recital de zile mari
interpret]nd piesa “If I Were a Boy”.

Premiul pentru cel mai bun
album al anului a revenit
artistei Taylor Swift

Cântărea\a de numai 20 de ani ;i-a
dat frâu liber bucuriei pe scenă.
Albumul “Fearless” este doar cel de-al
doilea din cariera lui Swift ;i, potrivit
criticilor, este cel care a propulsat-o din
lumea muzicii  country în sfera
superstarurilor muzicale. 

A treia favorită a serii, Lady Gaga, a
trebuit să se mul\umească doar cu două
premii la categoria dance. Anun\area
premiului pentru cel mai bun disc single
al anului a adus, însă, o mare surpriză.
Cele trei cântăre\e au fost întrecute de
cvartetul Kings of Leon, cu “Use
Somebody”. Rockerii au mărturisit când
;i-au luat premiul că erau pu\in cam
ame\i\i  deoarece începuseră deja
petrecerea, în avans. Premiul celui mai
bun album rock a revenit grupului
Green Day, care i-a învins, între al\ii, pe
cei de la U2.

Mai mult decât o gală de premiere,
evenimentul de la Staples Center a fost
conceput ca un spectacol de amploare,
în care apari\iile live au cântărit aproape
la fel  de mult ca discursurile de

mul\umire ale câştigătorilor. Au stat
dovadă pentru asta combina\iile scenice
exotice, ca “opera” lui Slash cu Jamie
Foxx, duetul Lady Gaga - Elton John,
Eminem alături de Drake ;i Lil Wayne
;i nu `n ultimul r]nd Mary J. Blige
alături de Andrea Bocelli.

Pink a încercat să ridice ;tafeta la
propriu, pe scenă, cântând la “trapez” ̀ n
timp ce era ridicată ;i învârtită de
Cirque du Soleil ,  la câ\iva metri
deasupra spectatorilor.

Cel mai emo\ionant moment
al serii - omagiul adus regelui
muzicii pop, Michael Jackson

Pe scen[ au urcat Usher, Carrie
Underwood, Celine Dion, Jennifer
Hudson ;i Smokey Robinson pentru a
interpreta piesa “Earth Song”.
Producătorii au difuzat, în premieră, ;i
versiunea 3D a videoclipului realizat
pentru acest hit, pe care artistul plănuia
s-o includă în concertele sale din iulie
2009 de la Londra.

Doi dintre copiii lui Michael, Prince
(12 ani) ;i Paris (11 ani), au ap[rut pe
scen[ pentru a ridica premiul pentru
`ntreaga carier[.

Extrem de emo\ionat, Prince a \inut
s[ mul\umeasc[ fanilor pentru cel de-
al 14-lea premiu Grammy primit de
tat[l s[u. “Suntem m]ndri s[ accept[m
acest premiu `n numele tat[lui nostru,
Michael Jackson. Mai `nt]i, vrem s[
mul\umim lui Dumnezeu, pentru c[ a
avut grij[ de noi `n ultimele ;apte luni,
;i bunicilor no;tri, pentru sprijin. Vrem
s[ mul\umim ;i fanilor. Tat[l nostru v-
a iubit at]t de mult,  pentru c[
`ntotdeauna a\i fost al[turi de el. Tata a
fost `ntotdeauna preocupat de planet[
;i de umanitate. Prin munca sa sus\inut[
;i prin dedica\ia sa, el a ajutat multe
cauze caritabile. ~n toate c]ntecele sale,
mesajul era simplu - dragoste. Vom
continua s[ r[sp]ndim acest mesaj ;i s[
ajut[m lumea. Mul\umim. Te iubim,
tati”, ;i-a `ncheiat Prince discursul.

Paris a dorit ;i ea s[ spun[ c]teva
cuvinte< “Tati trebuia s[ fie aici ;i s[
c]nte pentru c[ nu a putut s[ c]nte anul
trecut. Mul\umim. Te iubim, tati.”
Copiii au fost `nso\i\i pe scen[ de cei
trei veri ai lor (Taj,  Taryll  ;i  TJ),
componen\ii trupei 3T.

Beyoncé, marea c];tig[toare la
Gala premiilor Grammy

Matthew Fox< Dup[ “Lost”
nu mai fac televiziune

Cindy Crawford face senza\ie la 43 de
ani într-un pictorial

Luna mai nu va consemna doar
finalul unuia dintre cele mai de succes
seriale din istoria televiziunii, dar ;i
sfâr;itul carierei pe micul ecran al lui
Matthew Fox, unul dintre băie\ii buni
din “Lost - Naufragia\ii”.

Fox a \inut să-;i anun\e retragerea,
explicând că pur ;i simplu s-a săturat de
acest gen de filme. “Am terminat-o cu
televiziunea. Am peste 300 de ore la activ,
este de ajuns. Faptul că am lucrat în

Hawaii a fost o experien\ă minunată
pentru mine, «Lost» la fel, dar decizia
este luată”, a declarat actorul.

Matthew nu ;tie ce va face după
încheierea serialului. Pe de o parte,
visează la grandoarea Hollywood-ului.
Pe de alta, însă, nu exclude să se dedice
unei alte meserii, ceva mai “normale”.
“Modul meu de via\ă nu necesită
neapărat c];tiguri de milioane de dolari”,
a conchis starul de 43 de ani.

După 25 de ani de modelling ;i
peste 1.000 de apari\ii pe coper\ile
revistelor, Cindy Crawford este din
nou fotografiată pentru o publica\ie,
la 43 de ani, relatează Daily Mail.

:i  arată foarte bine,
demonstrând că încă mai are corpul
care a făcut-o celebră pe
podiumurile de modă.

Ea a pozat, la începutul anului,
în mai multe \inute de culoare
neagră, într-un pictorial al revistei
“Harper’s Bazaar”.

“Cred că mă men\in într-o
formă destul de bună”,  a
declarat Crawford într-un
interviu recent acordat. 

Cindy a recunoscut
totu;i că, în trecut, s-a
folosit de injec\iile cu
Botox, însă a precizat că
nu mai folose;te
tratamentele de
întinerire de zece
ani.

Ea s-a declarat
împotriva trata-
mentelor de înti-
nerire deoarece
femeile care le
util izează par
artificiale.


