
Laszlo Tokes l-a invitat 
din nou pe Dalai Lama în România

Vicepreşedintele Parlamentului European, Laszlo
Tokes, l-a invitat din nou pe Dalai Lama în România şi s-
a angajat să intervină pe lângă preşedintele Traian Băsescu
şi Guvern pentru ca vizita liderului spiritual tibetan “să se
desfăşoare în condiţii liniştite”.

Dalai Lama, liderul spiritual tibetan exilat de autorităţile
comuniste chineze, s-a aflat, în perioada 17-20 septembrie, în
Ungaria, unde s-a întâlnit şi cu europarlamentarul român
Laszlo Tokes, vicepreşedinte al PE.
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Katy Perry, petrecere înainte
de nunt[

“Bufonul regelui” a avut premiera
s[tm[rean[ `n luna mai 2010 `n festivalul
“F[r[ bariere”, dar a fost prezentat mai
`nainte `ntr-un concurs dedicat chiar reci-
talurilor, Gala STAR de la Bac[u, unde a pri-

mit dou[ premii, de la juriu ;i de la public
deopotriv[. Victorie total[ a;adar. Radu

Botar a ̀ n\eles esen\a personajului pe ca-
re-l aduce `n scen[. 

“Bufonul regelui”, un spectacol de 
referin\[ pentru Radu Botar
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Cel mai scump ceas
din lume cost[ 
4,6 milioane dolari

Diamante, platină, aur alb, safire
sau fragmente de meteoriţi sunt
câteva dintre materialele pe care
maeştrii în orologerie le folosesc
pentru a crea cele mai rare şi mai
valoroase ceasuri din lume. Cel mai
scump ceas din lume, lansat în acest
an de producătorul elveţian Louis
Moinet, este conceptul Meteoris< un
set din patru ceasuri, pentru fiecare
fiind folosite fragmente de meteoriţi
de pe Marte, de pe Lună, dintr-un
asteroid şi din cel mai vechi meteorit
găsit pe Terra, numit "Rosetta Stone".
Meteoris costă 4,6 milioane de dolari.
De asemenea, printre cele mai
scumpe modele de ceasuri din lume
se num[r[ ;i Emperador Temple al
casei Piaget, care cost[ 3,3 milioane de
dolari, precum ;i un ceas Cartier, care
cost[ 2,7 milioane de dolari.

Angajarea unui asasin
pl[tit în Belgia cost[
doar 2.500 de euro

Un parlamentar liberal din
Belgia, Denis Ducarme, a lansat o
anchetă privind asasinii plătiţi din
Belgia şi a descoperit că în Walonia
poate fi angajat unul cu numai 2.500
de euro. "La fel de îngrijorător este
faptul că este mai puţin scump să
aranjezi uciderea decât răpirea
cuiva", a explicat el. "Preţul poate
ajunge la 10.000 de euro, în funcţie
de calitatea serviciului, de riscuri a
adăugat el. Oficialul a descoperit că
şi "intimidarea se cumpără în Belgia".
"Închiderea timp de o oră a unei
persoane într-un dulap, pentru a o
speria, costă 150 de euro. Aruncarea
maşinii unui duşman în apă s-ar
ridica la 500 de euro", a spus el.
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Octombrie `ncepe cu cel mai mare
festival al p[lincii din istoria

S[tmarului

Para;uti;tii s[tm[reni,
campioni `n \ar[ ;i peste hotare
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PAGINA 3 ~nt]lnire emo\ionant[, dup[ 45 de ani, la Colegiul Na\ional Mihai Eminescu

Teodor
Mele;canu, 

`n vizit[ 
la Satu Mare
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Destina\ii de toamn[

Aeroclubul Satu Mare s-a
`nfiin\at `n 1984, c]nd la sec\ia de
para;utism ;i de planorism s-au
`nscris peste 100 de tineri, `ns[
av]nd `n vedere dotarea tehnic[
de atunci, a fost demarat[ doar
activitatea de zbor. 

Primele salturi cu para;uta `n
cadrul acestui club au fost
efectuate abia `n 1998, dup[ ce a
venit instructoarea Simona Stan
la Satu Mare.

~n perioada 14-23 septembrie
s-a organizat ;i etapa de
para;utism, precum ;i Cupa
Samus, care s-a desf[;urat `n
perioada 14-17 septembrie. La
ambele evenimente sportive au
participat `n total 23 de elevi
para;uti;ti ;i sportivi, de la Satu
Mare, Baia Mare ;i Oradea. 

C];tig[torii Campionatului
Jude\ean de Para;utism, "Cupa
Samus" au fost premia\i `n cadrul
Mitingului aviatic. La b[ie\i, pe cea
mai `nalt[ treapt[ a podiumului a
urcat Marius Mure;an, locul II a
fost c];tigat de Florin Drago;, iar
locul III de Lucian Sima. La b[ie\i,
juniori locul I a fost cucerit de
:tefan Simionescu, locul II de
Rafael Haaz, iar locul III de Vasile

Tite. La fete cea mai mare cup[ a
revenit para;utistei Cristina
Spiridon, urmat[ pe podium de
Alida Mure;an, iar pe locul III
clas]ndu-se Oana Sur. 

Diplomele ;i cupele au fost

`nm]nate de c[tre Adrian :tef,
vicepre;edintele Consiliului
Jude\ean, organizatorul principal
al mitingurilor aviatice s[tm[rene.
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Satu Mare este unul dintre
jude\ele renumite pentru calitatea
p[lincii. Din p[cate introducerea
accizelor a condus la sc[derea
drastic[ a celui mai popular produs
tradi\ional. Multe p[lincii ;i-au
`nchis por\ile, iar prunele au fost
aruncate. Totu;i, tradi\ia nu a fost
`ntrerupt[. Produc[torii au f[cut
eforturi ;i `;i continu[ activitatea
chiar dac[ `n pierdere. 
- Festivalul Interna\ional al
P[lincii organizat la Satu Mare `n
zilele de 1, 2, 3 octombrie 2010 va
aduce `n fa\a popula\iei cele mai
interesante produse tradi\ionale,
printre care la loc de cinste se va
afla p[linca. S[rb[toarea va avea
loc `n Gr[dina Romei. Vor fi
expuse produse `n peste 70 de

standuri. Lista
produselor este
impresionant[. Iat[
c]teva dintre ele< 
- prune, mere,
pere, varză, ardei,
vinete, gulii,
murături, prăjituri
de casă, boace cu
păsat, gogoşi,
cozonaci, brânzoici,
pâine albă de casă,
pită de mălai, beleş,
magiun, cârnaţi de
casă, bogracs,
sarmale, caş de capră, plăcinte,
must, miere ecologică, dereie.

A;a ceva nu a mai v[zut
S[tmarul. Muzica va fi asigurat[
de peste 500 de arti;ti, printre care

`ndr[gi\i interpre\i de muzic[
popular[. 

Programul complet va fi
publicat `n Informa\ia Zilei  `n
decursul s[pt[m]nii viitoare. 

Adrian Bologa, 
basistul care ;tie 
s[ c]nte orice PAGINA 8

Eurodeputata italiană Licia Ronzulli a produs senzaţie miercuri la Parlamentul European, unde a participat
la sesiunea plenară purtându-şi copilul de numai o lună într-o eşarfă port-bebe, în aplauzele colegilor. "Mă
aflu aici în mod simbolic cu fiica mea Vittoria pentru că mă gândesc la toate femeile care nu pot concilia în
linişte sarcina şi locul de muncă, viaţa profesională şi viaţa de familie. Aş dori ca instituţiile europene să fie
mai angajate pe acest subiect, începând cu Parlamentul European, pentru ca noi toate să putem împăca aceste
două vieţi", a declarat eurodeputata.  Licia Ronzulli în vârstă de 35 de ani. 

O eurodeputat[ italian[ a mers cu copilul în port-bebe 
la o ;edin\[ a Parlamentului European
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Luni Joi

Preşedintele PSD Victor Ponta a de-
clarat că disponibilitatea Robertei Anastase
de a accepta reluarea votului pentru Legea
pensiilor nu îi înlătură răspunderea, ci
eventual ea va primi o pedeapsă mai mi-
că, precizând că PSD depune în continuare
plângere la Parchet fiind în faza în care
strânge probe.

"Recunoaşterea inculpatului, a doam-
nei Anastase, nu-i înlătură răspunderea
pentru faptul că a fraudat un vot la o lege
atât de importantă cum e legea pensiilor.
Eventual, nu ştiu, o să primească o pe-
deapsă mai mică. Frauda s-a produs în faţa
camerelor de luat vederi, a afectat deja – si-
gur, n-a intrat în vigoare, dar a creat o sta-
re de panică la cei şase milioane de pen-
sionari. Dacă doamna Anastase – o încu-
rajez în acest sens, să-şi recunoască frau-
da şi să reia votul – face un pas, e doar un
pas. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să
răspundă. Ar însemna să acceptăm că
preşedintele unei Camere fură un vot şi
când este prins de dvs, de presă, şi de noi,
cei din Opoziţie, îşi ia vorba înapoi şi su-
pune din nou votul", a declarat liderul PSD.

Social-democratul a acuzat că de pe si-
te-ul Camerei Deputaţilor a dispărut ste-
nograma din acea zi. “Roberta Anastase tre-
buie să fie inculpată pentru abuz în servi-

ciu, fals şi uz de fals în adoptarea legii pri-
vind pensiile", a spus Ponta.

"Doamna Anastase se încurcă în min-
ciuni. În general când e prins un hoţ furând,
începe şi tot minte cu altceva şi se prinde
şi mai tare în acel ghem", a mai acuzat el.

Greul încă nu a trecut, 
ne anun\[ premierul

Problemele economice nu au fost în-
că depăşite, iar lunile următoare vor fi de-
cisive pentru consolidarea reformelor în-

cepute şi asigurarea unei creşteri economice
sănătoase, a declarat, luni, în Parlament,
premierul Emil Boc, la dezbaterea privind
bilanţul guvernării.

"Greul nu a trecut încă. Oricine era la
guvernare în locul nostru era obligat să ia
aceleaşi decizii dureroase, dar corecte şi ne-
cesare. Nu cu populisme vom ieşi din re-
cesiune", a spus Boc. El şi-a început dis-
cursul din Parlament privind bilanţul gu-
vernării acuzând din nou guvernarea
PNL, pentru deficitul ridicat din 2008 în
contextul unei creşteri economice de 8%,
şi a apreciat că nu fostul prim-ministru
Călin Popescu Tăriceanu este în măsură să
critice actuala guvernare.

"Dacă cineva este în măsură să ceară so-
coteală pentru perioada actuală, acela nu
este el. Tăriceanu are pretextul ca noi să plă-
tim în continuare aceleaşi salarii şi pensii,
uitând de criză", a spus Boc.

~nainte de a vorbi Emil Boc, fostul pre-
mier Călin Popescu Tăriceanu a criticat re-
manierea făcută de premierul Emil Boc,
arătând că acesta a luat lista traseiştilor po-
litici serioşi. Tăriceanu a arătat că, din per-
spectiva opoziţiei, remanierea făcută de
Emil Boc a însemnat o reîmpărţire a re-
surselor ţării "între clanurile din judeţele
conduse de PDL", şi nimic mai mult.

Mar\i

Dacă duminică ar avea loc alegeri
parlamentare, 37,1 % din totalul votanţilor
probabili ar vota cu PSD+PC, 27,9% - PNL
şi 14,6% cu PDL, potrivit unui sondaj de
opinie realizat de GSS. Partidul Poporului
a fost numit de 8,6%, în faţa UDMR - ca-
re a primit 5,2% şi PRM - 3,1%. În ceea ce
priveşte preşedintele, dac[ duminica vii-
toare ar avea loc alegeri preziden\iale
31,4% din totalul votanţilor probabili l-ar
vota pe Crin Antonescu. Urmează Victor
Ponta, cu 27,1% şi Traian Băsescu - 11%,
Dan Diaconescu - 8,8%, Mircea Geoană -
6,8% şi Corneliu Vadim Tudor - 4,2%.

Studiul a fost realizat în perioada 9-13
septembrie 2010 la comanda PNL, pe un
eşantion de 1093 de persoane de 18 ani şi
peste. La întrebarea ce opinie aveţi faţă de
următorii lideri politici?, diferenţa între opi-
nia favorabilă şi nefavorabilă, majoritatea
liderilor politici stau pe minus< Victor
Ponta< - 7,7%, Crin Antonescu< - 11%, Dan
Diaconescu< - 24,9%, Dan Voiculescu< -
42,5%, Dinu Patriciu< - 51,2%, Traian
Băsescu< - 59,5%, Elena Udrea< - 60%,
Adriean Videanu< - 67,3%, Emil Boc< -
67,6%.

B[sescu< În 2011 România 
va semna un nou acord cu FMI

Preşedintele Băsescu s-a prezentat
marţi după-amiază în Parlament pentru a
susţine un discurs pe teme de politică in-
ternă, primul de acest fel după câştigarea
celui de-al doilea său mandat.

Înainte ca şeful statului să-şi înceapă
discursul, parlamentarii PSD au părăsit sa-
la de plen. Mare parte dintre social-de-
mocraţi au trecut pe lângă şeful statului
când au părăsit plenul, unii dintre ei dând
mâna cu Băsescu. PNL a anun\at `nc[ de
s[pt[m]na trecut[ c[ nu va asista la discurs.

Preşedintele a declarat că în 2011
România va semna un nou acord cu FMI,
precizând că, deşi statul român vrea, ni-
meni nu îl împrumută acum pe termen
lung, din cauza deficitelor structurale. 

"Nimeni în momentul de faţă nu îm-
prumută România pe termen lung, din
cauza deficitelor structurale", a afirmat şeful
statului. Preşedintele a criticat politizarea
excesivă a aparatului de stat ;i a imputat
Guvernului cheltuieli excesive la începu-
tul anului.

Anastase< PSD a cerut bani
pentru votul la pensii

Deputaţii au decis mar\i că Legea
pensiilor nu se va mai vota din nou, în fa-
voarea reluării votului exprimându-se
doar 33 dintre cei aflaţi în plen, în timp ce
158 s-au împotrivit şi opt s-au abţinut.
"Practic, vorbim de 166 de voturi împotrivă,
propunerea a fost respinsă”, a spus Roberta
Anastase, pre;edintele Camerei
Deputa\ilor. Subiectul reluării votului asu-
pra Legii pensiilor a generat schimburi de
replici dure în plenul Camerei Deputaţilor,
deputaţii puterii şi opoziţiei acuzându-se
reciproc de golănie şi demagogie. 

Într-o intervenţie de la tribună
preşedintele Camerei susţine că PSD ar fi
solicitat bani pentru a nu împiedica adop-
tarea Legii pensiilor. "Aţi cerut bani ca să
plecaţi din sală ca să-i trădaţi pe români,
iar românii trebuie să ştie că aţi cerut PDL-
ului bani. Pentru bani i-aţi trădat. Haideţi
să discutăm cu cărţile pe faţă< 127 de mi-
liarde a costat fuga PSD-ului pentru a nu
vota punctul de pensie”, a spus Anastase
provocând vociferări în r]ndul PSD.

Preşedintele PSD Victor Ponta a afir-
mat joi că promulgarea de către Traian
Băsescu a Legii pensiilor reprezintă o în-
călcare a articolului 80, alineatul 2 din
Constituţie, fapt ce va determina automat
introducerea de către PSD a cererii de sus-
pendare. PNL ;i PC au anun\at c[ vor
sus\ine demersul de suspendare.

PDL, UDMR, UNPR ;i minorit[\ile
r[m]n al[turi de B[sescu, `n timp ce sin-
dicatele au p[reri ̀ mp[r\ite, iar pre;edin-
tele se declar[ convins c[ `;i va duce
mandatul p]n[ la cap[t.

"Intenţionez ca, dacă Traian Băsescu
va promulga legea adoptată prin fraudă de
către Roberta Anastase la cererea sa per-
sonală, voi solicita conducerii PSD, de ase-
menea colegilor liberali, conservatori şi ce-
lor de la UDMR şi minorităţilor să fie de
acord iar noi vom începe procedura de sus-
pendare a preşedintelui Băsescu din funcţie
şi vom solicita grupurilor parlamentare să
voteze acestă cerere de suspendare", a
declarat Ponta."Este foarte clar că dacă
Traian Băsescu promulgă Legea pensiilor
adoptată prin  fraudă va încălca articolul
80 alineatul 2 din Constituţie pe care în
mod mincinos Traian Băsescu a jurat în ur-

mă cu nouă luni. Există toate temeiurile
constituţionale şi sperăm ca toate grupu-
rile parlamentare să voteze cererea de
suspendare şi populaţia României, sunt
convins, că de data asta va vota ca Traian
Băsescu, un pericol pentru ţara noastră şi
pentru viitorul nostru, să nu mai fie în
funcţia pe care în mod fraudulos o ocupă
în acest moment", a spus Ponta. Acesta l-
a avertizat pe şeful statului că promulga-
rea legii va declanşa imediat, din partea
PSD, procedura de suspendare. 

PNL a atacat la CCR
Legea pensiilor

PNL a atacat joi la CCR Legea pensii-
lor, obiecţiile liberalilor vizând chestiuni de
formă precum încălcarea procedurilor
de adoptare a unui act normativ, cât şi che-
stiuni de fond, în sesizare susţinându-se că
se încalcă dreptul la proprietate şi că legea
e discriminatorie. Potrivit liberalilor în
adoptarea Legii pensiilor s-au remarcat
"grave încălcări ale procedurilor demo-
cratice", atât pe forma de adoptare, cât şi
pe fondul actului normativ.

Vineri

Miercuri S]mb[t[

Cabinetul din umbră al PNL a fost validat
miercuri de Delegaţia Permanentă,
`nregistr]ndu-se 90 de voturi “pentru”, 38
“contra” şi şase abţineri, a anunţat
preşedintele liberalilor, Crin Antonescu.
Acesta a mai precizat că programul liberal
de guvernare a fost adoptat în unanimitate.
Preşedintele PNL a admis că discuţiile
privind Cabinetul din umbră au fost
"intense, contradictorii", dar situaţia a fost
tranşată prin vot, iar formula propusă de
el a fost validată. Antonescu a mai explicat
că membrii Cabinetului alternativ sunt
aceiaşi prezentaţi de el săptămâna trecută.

Prezenţa a patru independenţi în
Guvernul din umbră al PNL "nu a trecut
atât de uşor fără confruntare" în partid, a

spus liderul Antonescu, recunoscând că a
primit critici chiar din partea unor
susţinători ai săi precum Varujan
Vosganian şi Dan Radu Ruşanu. 

"Faptul că acest Guvern, care este
politic, cuprinde, nefiind mai puţin politic,
şi patru tehnocraţi, la Finanţe, Justiţie,
Sănătate şi Agricultură, nu a trecut atât de
uşor fără confruntare în PNL. (...) Sigur că
s-a discutat despre semnificaţii,
consecinţe, o persoană sau alta. Rezultatul
este acesta şi din acest moment acest
guvern alternativ al PNL se va manifesta
ca atare", a spus Crin Antonescu,
precizând însă că este vorba de un Guvern
politic, având 7 din 11 membri liberali,
dar şi un program politic.

Dac[ B[sescu promulg[ legea pensiilor,
PSD, PNL ;i PC vor ini\ia suspendarea lui

Guvernul din umbr[ al PNL,
validat de Delega\ia Permanent[

61% dintre români cred c[ în comunism
“era mai bine”

Evaziunea fiscală în domeniul agricol
a ajuns în această vară la un miliard de eu-
ro, a declarat, vineri, la Timişoara, mi-
nistrul Agriculturii, Valeriu Tabără.

"Evaziunea fiscală este una dintre ce-
le mai mari probleme în agricultură. Pe
legume-fructe, evaziunea fiscală s-ar ridica
undeva la 250 de milioane de euro, anual.
E enorm. Dacă aş avea banii aceştia la dis-
poziţie, nu aş avea niciun fel de probleme
cu bugetul (...) Dar evaziunea per total s-
a dus undeva spre aproape un miliard de
euro în această vară. Chiar dacă s-au con-
fiscat produse, fenomenul este la scară mai
mare, din păcate", a afirmat Tabără.

Potrivit acestuia, evaziunea fiscală se
manifestă mai ales în domeniul "valori-
ficării produselor primare" şi a neplăţii
TVA pentru produsele din import.

"Este evaziune mare şi în ceea ce pri-
veşte valorificarea produselor primare cu
efecte, din păcate, extraordinar de nega-
tive asupra fermierului român. De cele mai
multe ori fermierul necapitalizat, dator, se
grăbeşte să vândă, vinde producţia din
câmp. Şi anul acesta s-a vândut grâu la 35
de bani kilogramul. Iar preţul este de trei

ori mai mare la final. Asta înseamnă o
pierdere. Unde s-au dus aceşti bani?
Avem probleme legate de import.
Importuri care formează un TVA, după
care acel încasator de TVA dispare cu TVA
cu tot", a mai spus ministrul de resort. El
a arătat că o soluţie pentru această pro-
blemă ar fi implicarea mai mare a di-
recţiilor agricole, care au un "sector de in-
specţie".

România poate acoperi necesarul de
consum din producţia agricolă şi poate să
şi exporte, a spus Tabără, care s-a decla-
rat un adversar al importurilor. El a
adăugat că la creşterea păsărilor, de exem-
plu, România nu ar trebui să importe ni-
ciun kilogram de carne, ba mai mult, exis-
tă şi potenţial de export. Tabără a adus în
discuţie şi problema sprijinului financiar
pentru bovine, care este în curs de so-
luţionare. "La acest capitol însă există di-
ficultăţi legate de numărul de capete de
animale existente", a spus Tabără.

De asemenea, ministrul a adăugat că,
dacă instituţia pe care o conduce ar primi
circa 300 milioane de lei, ar putea rezol-
va subvenţiile la porci si la pasăre.

Evaziunea fiscal[ în domeniul agricol 
a ajuns la un miliard de euro

Roberta Anastase este acuzat[ de fraud[ la legea pensiilor

Sondaj GSS< PSD c];tig[ alegerile parlamentare, 
Crin Antonescu votat pre;edinte

Potrivit unui studiu CSOP în ultimii
patru ani, încă 8% din populaţia României
a ajuns la concluzia că "tot comunismul
era mai bun". Astfel, 61% dintre rom]ni
consideră astăzi comunismul drept o
idee bună, în creştere cu opt procente faţă
de un sondaj similar realizat în urmă cu
patru ani. Sondajul constituie rezultatul
unui parteneriat de lungă durată între
Institutul de Investigare a Crimelor
Comunismului şi Memoria Exilului
Românesc (IICCMER) şi CSOP şi a fost
realizat în perioada 27 august - 2
septembrie pe un eşantion de 1.133
persoane.

Ca percepţie generală, sondajul arată
că românii, deşi consideră regimul

comunist ca fiind ilegitim şi represiv - o
parte importantă dintre respondenţi
considerându-l chiar "criminal" (41%),
culpabilizând fosta Securitate şi PCR
pentru că au instaurat şi menţinut un
"regim dictatorial" în România, totuşi ei
dovedesc, într-o măsură importantă, că au
o percepţie pozitivă asupra comunismului.

Astfel, potrivit sondajului 14% dintre
români consideră comunismul drept o
idee bună, bine aplicată, 47% o idee
bună, dar prost aplicată şi numai 27%, o
idee proastă. Aproape jumătate dintre
români (49%) consideră că înainte de 1989
era mai bine, iar 14% dintre ei zic că era
la fel ca în prezent. Numai 23% spun că
o duc mai bine în România anului 2010. 



Un lung eseu pe tema "Ce po\i face ca pensionar" l-a sus\inut fostul director Gheorghe Cosma. A pornit de la
exemplul propriu de efort `ntru sus\inerea coreligionarilor, pentru redob]ndirea cl[dirii Catedralei greco-catolice
din Satu Mare. {COAL~

~nt]lnire emo\ionant[, dup[ 45 de ani,
la Colegiul Na\ional Mihai Eminescu
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S]mb[t[, 18 septembrie, la
Colegiul Na\ional Mihai Eminescu
din Satu Mare, a fost o adev[rat[
s[rb[toare, prilejuit[ de `nt]lnirea,
dup[ 45 de ani, a promo\iei 1965. 

Meritul pentru ini\ierea ;i organi-
zarea acestei revederi revine, `n mod de-
osebit, absolventului Virgil Orha, care
a f[cut efortul de a-i contacta ;i mobi-
liza pe fo;tii colegi din cinci clase, ac-
tualmente pensionari cei mai mul\i.

Prezen\[ `n num[r mare

Cea mai mare surpriz[ a fost c[ "la
`nt]lnirea de 45 de ani s-au prezentat
mai mul\i dec]t la cea de 40 de ani.
Aceasta dovede;te c[ ;coala r[m]ne un
reper fundamental `n vie\ile noastre",
a remarcat absolventul Mihai Ghe\ie.
El a tip[rit ;i o bro;ur[ `n care a
men\ionat numele directorului
(Gheorghe Cosma), dirigin\ilor (din ca-
re a fost prezent Gavril Cava;i) ;i ele-
vilor din cele cinci clase care au absol-
vit `n anul 1965. At]t directorul Cosma,
c]t ;i dirigintele Cava;i, sunt ;i `n pre-
zent vioi ;i `n deplin[tatea for\elor lor
fizice ;i intelectuale.

Eforturi pentru a se recunoa;te

Desigur, `naint]nd `n v]rst[,
`nf[\i;area omului se schimb[, tr[s[tu-
rile v]rstei tinere sunt mai estompate.
A;a se face c[, pentru a-;i da seama cu
cine se `nt]lnesc, am observat c[ unii
`;i `ntrebau fo;tii colegi (mai ales pe fe-
mei) care le era numele din vremea li-
ceului. "Tu ̀ n ce clas[ ai fost", m-a `ntre-
bat o doamn[, presupun]nd c[ m[
aflam printre fo;tii s[i colegi. "Cu foar-
te mare greutate, am reu;it s[ recon-
stitui figura din fa\a mea, ca s[-mi dau
seama cu cine stau de vorb[, mi-a
spus un participant la ̀ nt]lnire. Cea mai
mare transformare am constatat-o la

fostele eleve, majoritatea dintre ele fi-
ind deja bunice".

Sunetul clopo\elului

Dup[ aproape o or[ de stat la tai-
fas `n holul liceului, timp `n care au
dep[nat amintiri din anii tinere\ii, ab-
solventul Virgil Orha a sunat clopo\elul
de intrare `n sala de clas[. Odat[ intra\i
`n sal[, au `nceput prin a intona trei

strofe din Gaudeamus Igitur, al c[rui
text era consemnat pe coperta bro;urii
pe care fostul lor coleg Mihai Ghe\ie i-
a `nm]nat-o fiec[ruia.

Palmaresul institu\iei

La catedr[ au luat locul fostul di-
rector Cosma ;i actualul director Ioan
Pop, `n fa\a lor afl]ndu-se cinci cata-
loage `ng[lbenite de vreme. ~n cuv]ntul

s[u, directorul Ioan Pop a pus accen-
tul pe continuitate ;i tradi\ie, pe pro-
movarea valorilor perene intelectuale
;i cre;tine, punct]nd evenimentele ;i
personalit[\ile care au marcat evolu\ia
liceului `ncep]nd din chiar anul `nfi-
in\[rii. Nu a omis ̀ ns[ nici dot[rile mo-
derne de care dispune institu\ia de
`nv[\[m]nt< cabinete, laboratoare, ma-
terial didactic de ultim[ genera\ie...
Apoi s-a referit la realiz[rile elevilor
eminen\i ai liceului, actualmente stu-

den\i, profesori universitari sau cer-
cet[tori renumi\i ̀ n Fran\a, Germania
sau Statele Unite, la cei 52 de membri
ai corpului didactic de la Colegiul
Na\ional Mihai Eminescu, dintre care
40 cu gradul I, patru doctoranzi ;i ;ap-
te cu titlul de doctor `n ;tiin\e. 

Discursurile veteranilor

~n interven\ia sa, Gavril Cava;i s-a
referit la evolu\ia ;tiin\ei `n intervalul
de timp relativ scurt care s-a scurs de
c]nd se afla pe b[ncile liceului (amin-
tindu-;i de primul aparat de radio cu
galen[, ap[rut `n anul 1928).

Un lung eseu pe tema "Ce po\i fa-
ce ca pensionar" l-a sus\inut fostul di-
rector Gheorghe Cosma. A pornit de la
exemplul propriu de efort ̀ ntru sus\ine-
rea coreligionarilor, pentru redob]ndi-
rea cl[dirii Catedralei greco-catolice din
Satu Mare. Tema i-a prilejuit vorbito-
rului o incursiune ̀ n istoricul Bisericii
Unite cu Roma, care a favorizat dez-
voltarea :colii Ardelene, iar aceasta, la
r]ndul s[u, a dus ̀ n final la Marea Unire
din 1918. ~n opinia sa, aceste trei eve-
nimente sunt inseparabile, iar f[r[
Biserica Unit[ nu se ajungea la Marea
Unire a Transilvaniei cu Rom]nia. Al
doilea exemplu - r[spuns la `ntrebarea-
tem[ a eseului - a fost munca `ntre-
prins[ de el ;i so\ia sa, Rozalia, pentru
`ntocmirea monografiei localit[\ii Pomi.
"Fiecare putem pune `n valoare ceea ce
;tim despre localitatea de unde prove-
nim". Legat de munca de elaborare a
monografiei, a evocat experien\a pro-
fesorului Hauler, care din banii ob\inu\i
pe scrierea unei monografii ;i-a con-
struit o cas[. 

~n final, Mihai Ghe\ie, autorul
bro;urii la care ne-am referit mai sus,
a promis c[ va realiza un site al pro-
mo\iei din 1965, cu numele ;i pozele
absolven\ilor ;i cu filme de la `nt]lni-
rile lor.

Vasile Nechita

La `nt]lnirea de 45 de ani s-au prezentat mai mul\i fo;ti colegi ca la `nt]lnirea de 40 de ani

Dac[ pentru mul\i copii,
`nv[\area unei limbi str[ine pare
mai degrab[ o corvoad[, pe care
ar elimina-o din start din pro-
grama ;colar[, pentru al\ii `n
schimb reprezint[ mai mult dec]t
o simpl[ materie. 

Irina Surducan este o adolescent[
care a `nv[\at de mic[ s[ vorbeasc[ lim-
ba englez[. "Vinova\ii" nu au fost nici
pe departe mama sau tata, ci mai de-
grab[ "Tom ;i  Jerry", "Jonny Bravo",
"Scooby Doo" ;i alte personaje din
desenele animate clasice. I-a pl[cut
at]t de mult tonalitatea acestei limbi
`nc]t nu s-a l[sat p]n[ c]nd nu ;i-a dez-
voltat c]t mai bine scrierea ;i vorbirea,
iar de c]\iva ani `ncoace roadele aces-
tei preocup[ri sus\inute nu au `nt]rziat
s[ apar[. Dac[ o ̀ ntrebi care este re\eta
pentru a `nv[\a o limb[ str[in[ `\i
r[spunde franc ;i la obiect< "Ar trebui
s[ `nceap[ cu desenele animate, dar f[r[
traducere. Apoi cu munc[ ;i pl[cere de
a face acest lucru. M[ uitam la desene,
erau `n englez[ ;i nefiind traduse, am
`nv[\at u;or. ~mi pl[ceau toate desenele
clasice. Acum din p[cate sunt traduse

;i mi se pare o mare prostie, deoarece
am v[zut c[ `n zilele de acum copiii nu
mai ;tiu a;a de bine englez[. Genera\ia
care s-a uitat la desene `n englez[ a
prins foarte repede ;i ;tie foarte bine s[
vorbeasc[."

Men\iune la faza na\ional[

Irina este elev[ `n clasa a X-a la
Colegiul Na\ional "Mihai Eminescu".
Cu bagajul de cuno;tin\e dob]ndit
de-a lungul anilor de gimnaziu, dar ;i
printr-o aprofundare a studiului indi-
vidual a putut s[ participe anul trecut
la mai multe olimpiade ;colare. Astfel,
la Olimpiada Jude\ean[ de Limb[
Englez[ din anul ;colar 2009 - 2010,
ob\ine locul I. Tot pe primul loc se si-
tueaz[ ;i la Olimpiada Jude\ean[ de
Limb[ Francez[. Merge mai departe,
prin participarea la Olimpiada Na\io-
nal[, unde ob\ine men\iune la ambele
limbi str[ine. |in]nd cont c[ a avut par-
te de o concuren\[ acerb[, departaja-
rea dintre locul I ;i men\iune fiind de
7 sutimi, s-a declarat mul\umit[ de re-
zultatul ob\inut ;i `n acela;i timp dor-
nic[ s[ ajung[ mai sus `n clasament.

~nc[ din clasele primare ̀ i pl[ceau
foarte mult orele de englez[. Nu `;i
aminte;te cu exactitate momentul ̀ n ca-
re s-a pus pe treab[ cu ̀ nv[\atul ei, cre-
de c[ undeva prin clasa a II-a, atunci
c]nd a ̀ nceput s[ con;tientizeze c[ tot
ce ;tia p]n[ atunci `i era de folos la
;coal[, c[ poate s[ r[spund[ cu u;urin\[
la ̀ ntreb[rile profesoarei, spre admira\ia
celorlal\i colegi. Nicio clip[ nu a luat en-
gleza ca pe o povar[.

"Totul a venit de la sine, u;or, na-
tural... ~mi place duritatea limbilor
germanice, ̀ mi inspir[ for\[" poveste;te
Irina. Cu pu\in efort crede c[ `n mo-
mentul de fa\[ ar putea s[ treac[ cu brio
examenul de Proficiency, actualmen-
te cel mai greu examen de la
Cambridge. 

:i totu;i preocup[rile Irinei nu se
opresc doar la limba englez[ ;i francez[.

~n vara acestui an a ajuns la faza
na\ional[ a concursului "Tinerii dezbat",
desf[;urat la Bucure;ti, unde a ob\in-
ut locul III, la punctaj individual. A
sus\inut cu succes lucr[ri pe tema ;co-
lariz[rii rromilor sau cea a pension[rii
diferen\iate dintre femei ;i b[rba\i.

Nu-i place s[ fie contrazis[

Se descrie ca o fire mai rebel[ c[re-
ia nu-i place s[ fie contrazis[. "Sunt o
persoan[ destul de critic[, dar mai
`ncerc s[ m[ ab\in. Nu-mi place c]nd
cineva `mi  `ncalc[ drepturile. Din
moment ce le cunosc, atunci \in foar-
te mult la ele" 

~n afara orelor de ;coal[, a ̀ nv[\atu-
lui ;i f[cutului de teme ;tie cum s[ aib[
;i timp liber iar atunci prefer[ s[ ias[
cu prietenii, s[ mai citeasc[ o carte sau
s[ participe la un concert. ~i place mu-
zica rock a;a c[ vara asta s-a r[sf[\at cu
c]teva concerte de excep\ie< Mettalica,
Mega Death ;i Slayer. Arde de ner[bda-
re s[ mearg[ ̀ n octombrie la concertul
lui Ozzy Osbourne. 

Mai nou s-a apucat serios s[ `nve\e
s[ c]nte la chitar[ ;i nu exclude ca pe
viitor s[ pun[ bazele unei trupe. Este
ambi\ioas[ ;i exigent[ cu ea `ns[;i, ceea
ce o face s[ cread[ c[ va reu;i `n toate
acele lucruri pe care ;i le-a propus s[ le
realizeze.

Mihaela Ghi\[

Irina Mihaela Surducan, multipl[ olimpic[ la englez[ ;i francez[

Irina spune c[ a prins primele 
cuvinte `n englez[ de mic[, 
de la desenele animate



Nu am `n\eles `ns[ niciodat[ ;i asta a fost b[t[lia permanent[ pe care am dus-o `n ultimele luni,
de ce aceste m[suri de t[iere de peste tot nu sunt `nso\ite de m[suri de `ncurajare a ini\iativei priva-
te, a ini\iativei economice, iar astfel s[ fie realizat[ ;i cre;terea veniturilor la buget, nu numai sc[de-
rea cheltuielilor.INTERVIU
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Teodor Mele;canu nu este un
personaj nou al Informa\iei de
Duminic[. Un interviu cu vice-
pre;edintele Senatului am mai
prezentat `n februarie, c]nd s-a
aflat la Satu Mare cu ocazia
Delega\iei Permanente care a pre-
cedat Congresul PNL din luna
martie. Nici atunci nu a fost pri-
ma dat[ c]nd Teodor Mele;canu
a vizitat meleagurile s[tm[rene,
deoarece el este un prieten apro-
piat al liberalilor s[tm[reni, fa\[
de care ;i-a dovedit sus\inerea `n
repetate r]nduri.

Pentru cei care au ratat interviul
precedent cu Teodor Mele;canu, vom
spune pe scurt c[ a de\inut func\ia de mi-
nistru de Externe `n perioada 1992-
1996, cea de ministru al Ap[r[rii Na\io-
nale `ntre 2006-2008 ;i cea de ministru
Ad Interim al Justi\iei, `n 2007. Pentru
abilit[\ile sale diplomatice, pentru bogata
sa experien\[ `n acest domeniu, Teodor
Mele;canu nu a r[mas pe dinafar[ acum
c]nd pre;edintele PNL, Crin Antonescu
a `mp[r\it portofoliile `n Guvernul din
umbr[ al PNL. Propunerea liderului li-
beral a fost validat[ ;i de membrii parti-
dului miercuri, ̀ n Delega\ia Permanent[,
Teodor Mele;canu fiind votat `n func\ia
de ministru al Afacerilor Externe.

Teodor Mele;canu s-a aflat la Satu
Mare s]mb[t[, 18 septembrie, pentru a
prezida Conferin\a Jude\ean[ a PNL.
Cu aceast[ ocazie, am stat ;i noi de
vorb[ ;i am abordat, fire;te, cel mai
"fierbinte" subiect legat de PNL `n aceast[
perioad[< Guvernul din umbr[.

- Ce a\i mai f[cut `n ultimele luni care
au trecut de la interviul precedent?
- Principala preocupare a fost elaborarea
p[r\ii din programul PNL care se refer[
la politica extern[ ;i, bine`n\eles, cu re-
feriri la politica de ap[rare, `n sensul de
`nglobare a ei ̀ n politica de asigurare a se-
curit[\ii na\ionale a Rom]niei. Pe plan
parlamentar, a; men\iona efortul de a re-
zista la avalan;a de ordonan\e de guvern
;i proiecte ini\iate de guvern care au avut
un singur obiectiv< de a reduce pensiile,
salariile, de a cre;te impozitele ;i taxele,
pe motivul necesit[\ii ̀ ncadr[rii ̀ n anum-
te rigori care au fost fixate de FMI. Din
punctul nostru de vedere, al liberalilor ;i
al meu personal, suntem con;tien\i c[ es-
te necesar ca banul public s[ fie dr[muit
cu foarte mare grij[, mai ales `n perioa-
de de criz[. Nu am ̀ n\eles ̀ ns[ niciodat[
;i asta a fost b[t[lia permanent[ pe care
am dus-o `n ultimele luni, de ce aceste
m[suri de t[iere de peste tot nu sunt
`nso\ite de m[suri de ̀ ncurajare a ini\ia-
tivei private, a ini\iativei economice, iar
astfel s[ fie realizat[ ;i cre;terea venitu-
rilor la buget, nu numai sc[derea chel-
tuielilor.

- ~n ultima vreme, Guvernul din umbr[
al PNL a \inut capul de afi; al presei din
`ntreaga \ar[. Ce succes crede\i c[ ar
avea un astfel de guvern?
- Guvernul din umbr[ al PNL are o ma-
re calitate. Este o premier[ `n politica
rom]neasc[. Guvernul din umbr[ este o
modalitate foarte transparent[ ;i direct[
de a conversa cu electoratul nostru. Noi
venim cu un program ca alternativ[ la ac-
tualul program de guvernare care a dis-
trus speran\ele rom]nilor ;i `ncrederea c[
`n Rom]nia se poate tr[i mai bine. Dar
pentru ca un asemenea program s[ aib[
credibilitate este absolut[ nevoie ca PNL
s[ vin[ ;i cu oamenii pe care `i desem-
neaz[ pentru a realiza `n practic[ preve-
derile acestui program. Dup[ cum a
spus ;i Ovidiu Silaghi, programul nostru
nu face previziuni `n leg[tur[ cu ce se va
`nt]mpla `n Rom]nia, ci construie;te o
adev[rat[ strategie de revenire a
bun[st[rii pe baza relans[rii economice.
Pentru a da `ncredere oamenilor `n ase-
menea proiecte este nevoie ;i s[ spui ca-
re sunt oamenii care sunt capabili, `n opi-
nia noastr[ care vor asigura. Este un semn
de respect pentru electorat, nu-i punem
s[ ne voteze ;i apoi mai vedem noi cu ci-
ne vom ie;i. ~n al doilea r]nd vrem s[ le
d[m garan\ia c[ ace;ti oameni vor fi su-
pu;i dezbaterii publice ;i aprecierii oa-
menilor din Rom]nia.

- V[ vede\i din nou `n func\ia de mi-
nistru al Ap[r[rii?
- Cred c[ a; fi fost f[r[ `ndoial[ un can-
didat bun pentru un domeniu pe care `l
cunosc ;i care `mi este foarte familiar, mai
ales c[ `n prezent sunt pre;edinte al
Comisiei pentru Ap[rare, Ordine Public[
;i Siguran\[ Na\ional[ din Senat, pozi\ie
din care am f[cut extrem de multe amen-
damente ;i la Legea salariz[rii militarilor
;i la legile referitoare la pensiile pentru
militari ;i mai ales la unele prevederi de
`mbun[t[\ire a statutului solda\ilor ;i gra-
da\ilor volntari, inclusiv cea de prelun-
gire a v]rstei lor de activitate p]n[ la 45
de ani, propunere care a ;i fost acceptat[.
Important este `ns[ ca la nivelul PNL s[
fie o echip[ credibil[. Pre;edintele Crin
Antonescu a considerat c[ din punct de
vedere al imaginii publice sunt identifi-
cat, scuza\i lipsa de modestie, cu ideea ce-
lui mai bun ministru de externe ;i am
considerat c[ acesta trebuie s[ fie rolul pe
care trebuie s[ mi-l asum, ceea ce am ;i
f[cut cu mare pl[cere.

- Ce m[suri a\i lua dac[ a\i fi ministru
al Ap[r[rii?
- Primul lucru, nu se poate accepta sub
nicio form[ reducerea drastic[ a cheltu-
ielilor pentru ap[rare. Aceast[ c[dere de
la aproape 2% `n perioada mandatului
meu la 1,3% ;i previziunile de viitor ca-
re potrivit unor surse s-ar `nv]rti `n ju-
rul a 0,6% din PIB, nu creeaz[ niciun fel
de baz[ real[, nici m[car pentru conti-
nuarea activit[\ii `n limite acceptabile.

Deci prima chestiune ar fi problem[ de
`ncredere, dac[ ap[rarea reprezint[ ;i ea
o prioritate, `mpreun[ cu alte domenii
cum sunt educa\ia, s[n[tatea. A doua
m[sur[ foarte important[ care ar trebui
s[ fie luat[ este o regul[ extrem de strict[
;i anume c[ orice achizi\ii se fac `n
Rom]nia, de material militar ar trebui s[
fie f[cute pe o baz[ competitiv[ ;i trans-
parent[, dar mai ales s[ aib[ ca obiect
principal relansarea economic[ a
Rom]niei. Avem o industrie de ap[rare
;i nu cred c[ este normal ca Rom]nia s[
cumpere ;i s[ pl[teasc[ pentru produse
care sunt f[cute de al\ii. Sigur, avem o teh-
nologie care de multe ori nu este la
`ndem]n[. Putem s[ facem orice fel de
contracte, dar ele trebuie s[ se bazeze pe
o majorare c]t mai mare a activit[\ilor de
produc\ie din Rom]nia. Este important
s[ `n\elegem c[ aceste cheltuieli militare,
`n calitate de comenzi guvernamentale
sunt un element foarte important de
stimulare economic[, nu numai pentru
locurile de munc[ din industria de ap[ra-
re, dar ;i pentru tot ceea ce `nseamn[
livr[ri, servicii pentru ap[rare. Cea de a
treia prioritate ar fi continuarea asi-
gur[rii unui minim decent pentru cadrele
militare `n ceea ce prive;te partea social[
a activit[\ii lor. Esen\iale din acest punct
de vedere sunt condi\iile de locuit ;i con-
tinuarea programelor de construire de lo-
cuin\e pentru militari pe care le-am
`nceput> asigurarea asisten\ei medicale
gratuite, `n realitate ;i un sistem de pen-
sii decente. Este aberant s[ `i treci pe un
sistem bazat pe punct de pensie, `n
condi\iile `n care un militar este obligat
s[ ias[ `n pensie la 55 de ani.

- La un moment dat sus\inea\i ideea `nfi-
in\[rii unui guvern de tehnocra\i. Mai
sus\ine\i aceast[ idee?
- R[m]n ferm convins c[ va trebui ca
PNL s[ `;i asume responsabilitatea gu-
vern[rii. Acest lucru se poate `nt]mpla
doar `n urma unor alegeri. C[ sunt la ter-
men sau c[ sunt anticipate, e deja o alt[
chestiune, care nu depinde numai de do-
rin\a noastr[, ci ;i de ceea ce `;i dore;te
popula\ia. P]n[ atunci, consider c[ cea
mai bun[ solu\ie este un prim-ministru
independent, oameni propu;i de partide
dar care s[ fie considera\i de opinia pu-
blic[ drept speciali;ti `n domeniile de ca-
re r[spund. Acest lucru trebuie s[ fie `ns[
dublat de un program foarte clar, cu ter-
mene, cu sarcini pentru membrii guver-
nului. Doar acest lucru ne poate da ga-
ran\ia c[ Rom]nia se poate relansa.

- Conducerea PNL vorbe;te despre un gu-
vern din umbr[, se vorbe;te ;i despre un
posibil guvern cu PSD. Ce va fi p]n[ la
urm[?
- ~n mod realist, trebuie s[ ne asum[m
responsabilitatea ca `n momentul `n ca-
re, sper[m noi c]t mai cur]nd, guvernul
Boc va fi `nl[turat printr-o mo\iune de
cenzur[, s[ punem ceva ̀ n loc. Din acest
punct de vedere, trebuie l[sate de-o par-
te orice fel de orgolii sau calcule strict de
partid ;i s[ oferim Rom]niei un guvern
care s[ dea oamenilor `ncrederea c[ pu-
tem s[ trecem peste aceast[ perioad[ ex-
trem de nefast[ `n economia \[rii. Dac[
g[sim o formul[ foarte bun[ cu PSD, pu-
tem s[ o facem. Dac[ exist[ o formul[ ;i
mai bun[ de guvern mai larg, `n sensul
ca speciali;tii, mini;trii s[ fie sprijini\i ;i
de alte partide, de UDMR, inclusiv de
c[tre PD, trebuie s[ ne asum[m aceast[
responsabilitate. Oamenii obi;nui\i
a;teapt[ de la oamenii politici s[ vin[ cu
solu\ii la problemele lor reale ;i mai ales
s[ le redea `ncrederea ;i speran\a `n vii-
torul Rom]niei.

- Cum vede\i problema romilor? Crede\i
c[ Rom]nia trebuia s[ aib[ o alt[
reac\ie referitoare la expulzarea lor?
- E o chestiune pe care trebuie s[ o
`n\elegem ;i s[ o asum[m. Romii au fost
o problem[ na\ional[ a Rom]niei.
Oamenii care migreaz[, care se mut[ de
ici colo, care nu se integreaz[ ̀ n societa-
te ;i care doresc s[ ̀ ;i p[streze o anumit[
identitate a lor, o mo;tenire cultural[ - vo-
iajul este pentru foarte mul\i dintre romi
unul din elementele mo;tenirii lor cul-
turale. Din punctul meu de vedere aceast[
problem[ a fost strict a noastr[, a rom]ni-
lor. ~ns[, `n momentul `n care Rom]nia
a intrat ̀ n Uniunea European[ ace;ti oa-
meni au devenit cet[\eni europenei, deci
nu mai este doar o problem[ a Rom]niei,
ci o problem[ european[. Nici noi nu pu-
tem s[ ne sustragem responsabilit[\ilor
care ne revin din punctul de vedere al in-
tegr[rii romilor, dar nici celelalte \[ri ale
UE nu se pot sustrage. At]ta timp c]t noi
am avut singuri aceast[ responsabilitate,
Rom]nia a f[cut obiectul unor critici se-
vere uneori, inclusiv Fran\a, `n leg[tur[
cu politicile vizavi de romi. Ast[zi `i au
pe teritoriul \[rii lor ;i singura solu\ie pe
care o g[sesc este s[ `i trimit[ `napoi `n
Rom]nia. Acest lucru nu este acceptabil
;i trebuie `n\eles la nivel european. M[
bucur c[ a devenit o problem[ de dez-
batere la nivel european, pentru c[ aceas-
ta este maniera corect[ de a o trata.
Sigur, asta nu `nseamn[ c[ Rom]nia nu

trebuie s[ fie `n continuare o \ar[ care se
preocup[ de dezvoltarea unor raporturi
bune cu Fran\a. Mai mult, avem un par-
teneriat strategic. eu, personal, sunt ;i
francofon ;i francofil. Consider c[ Fran\a
trebuie s[ fie unul din principalii no;tri
parteneri. Dar acolo unde Fran\a gre;e;te,
este obliga\ia noastr[ s[ atragem aten\ia
asupra acestor lucruri. S[ nu uit[m c[
idealurile Revolu\iei Franceze au fost
libertate, egalitate ;i mai ales fraternita-
te. Fraternitate ̀ nseamn[ asumarea unei
anumite solidarit[\i la nivel na\ional sau
european, asumarea unor valori care
sunt ale Uniunii Europene. Rom]nia
nu trebuie nici s[ tac[, nici s[ aib[ capul
plecat, nici s[ aib[ complexe.

- Ce p[rere ave\i despre remanierea
guvernului Boc?
- Remanierea guvernului Boc a fost strict
o opera\iune de rela\ii publice. Este evi-
dent c[ marea problem[ a guvernului Boc
este premierul Boc, a c[rui lips[ de
`ncredere la nivelul popula\iei este extrem
de evident[. Aproximativ 10-15% dintre
rom]ni au `ncredere `n premierul Boc.
Orice remaniere care nu include ;i re-
manierea primului ministru nu include
absolut niciun fel de impact asupra po-
pula\iei. Este nevoie de un prim-minis-
tru - nu a; vrea s[ spun neap[rat nume-
le lui C[lin Popescu T[riceanu - dar avem
nevoie de un prim-ministru care s[ nu fie
un simplu executant zelos al deciziilor pe
care le adopt[ pre;edintele Rom]niei.
Sistemul nostru politic func\ioneaz[ `n
condi\iile `n care pre;edintele are atri-
bu\iile lui, iar primul-ministru are res-
ponsabilitatea ca orice idee s[ beneficie-
ze de sprijin ;i de fundament `n econo-
mia real[. At]t timp c]t domnul Emil Boc
va fi prim-ministru ;i nu se bucur[ de cre-
dibilitate, nu se va `nt]mpla nimic. At]t
timp c]t Emil Boc este considerat de toat[
lumea, inclusiv de colegii lui de partid,
doar un megafon o asemenea remanie-
re nu are niciun impact asupra politicii
reale a guvernului Rom]niei.

- Ce `i ura\i lui Ovidiu Silaghi acum la
un nou mandat de pre;edinte al PNL
Satu Mare?
- Sfatul meu este s[ continue s[ priveasc[
la aceast[ organiza\ie ca la o familie, s[
existe aceea;i atmosfer[ de prietenie, de
colaborare. ~i doresc s[ reu;easc[ `n pe-
rioada acestui mandat al s[u ca PNL s[
devin[ primul partid politic din zona Satu
Mare.

Laura Micovschi   

Teodor Mele;canu<
“Guvernul din

umbr[ 
al PNL este 

un semn 
de respect pentru 

electorat”



La Campionatul Mondial de Para;utism din acest an, desf[;urat la Niksic - Muntenegru, titlul de campion la ju-
niori a revenit bra;oveanului Alexandru Nicolau, antrenat de interlocutoarea noastr[ ;i tot unul dintre cei 4 para;uti;ti
antrena\i de ea a c];tigat ;i titlul de vicecampion, fiind vorba de s[tm[reanul Lucian Sima, care dup[ penultima etap[
se afla pe locul V la Cupa Mondial[. PASIUNI
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Aeroclubul Satu Mare s-a `nfi-
in\at ̀ n 1984, c]nd la sec\ia de pa-
ra;utism ;i de planorism s-au
`nscris peste 100 de tineri, `ns[
av]nd ̀ n vedere dotarea tehnic[ de
atunci, a fost demarat[ doar acti-
vitatea de zbor. 

Primele salturi cu para;uta `n
cadrul acestui club au fost efec-
tuate abia `n 1998, dup[ ce a venit
instructoarea Simona Stan la Satu
Mare.

De atunci, anual sunt instrui\i noi
;i noi grupuri de sportivi ;i de la o vre-
me `ncoace tot anual se organizeaz[ ;i
Cupa Samus la Para;utism, iar
c];tig[torii celei de a VII-a edi\ii, din
acest an au fost premia\i `n cadrul
Mitingului Aviatic organizat la Satu
Mare. Un sprijin important la realiza-
rea acestor competi\ii le ofer[ de fiecare
dat[ consilierul supraveghetor
Alexandru :imon din cadrul Direc\iei
Jude\ene pentru Tineret ;i Sport, sub
tutela c[ruia `;i desf[;oar[ activitatea
sportiv[ para;uti;tii s[tm[reni.

Antrenoarea Simona Stan ne-a re-
latat c[ anual se `nscriu la aceast[ ra-
mur[ sportiv[ `n medie c]te 40 de ti-
neri cu v]rsta cuprins[ ̀ ntre 16 ;i 23 de
ani, `ns[, dup[ examenul teoretic
r[m]n doar c]te 20, `n anul acesta ;i
mai pu\ini, deoarece din cauza crizei
Aeroclubului Satu Mare au fost aloca-
te doar 10 locuri la stat. Ceilal\i care au
medie de trecere, precum ;i cei peste 23
de ani care au trecut examenul pot
practica sportul contra cost, un pachet
de 3 salturi cost]nd 21 euro, iar pentru
brevetare un sportiv trebuie s[ `ntru-
neasc[ minim 25 salturi. Din sportivii
care ocup[ locurile bugetate, sunt bre-
veta\i anual circa patru para;uti;ti, cei
mai vechi sportivi activi ai clubului fi-
ind Florian Drago; ;i Valeriu Gagiu, ca-
re s-au `nscris la club ̀ n '98. Ei fac par-
te din lotul jude\ean, care la ora actual[
este format din 7 para;uti;ti. La cam-
pionatele na\ionale pot participa doar
sportivi cu experien\[, care au minim
100 de salturi efectuate.

Juniorii s[tm[reni care au partici-
pat la Cupa Samus din acest an `nc[ nu
au fost breveta\i, ei p]n[ la sf]r;itul
s[pt[m]nii trecute au `ntrunit c]te
23-30 de salturi, dar etapa din aceast[
toamn[ s-a mai desf[;urat ;i `n cursul
s[pt[m]nii. Luni au fost `naintate ac-
tele de brevetare pentru `nc[ 6 tineri,
fiind vorba de dou[ fete ;i 4 b[ie\i, iar
de atunci, probabil, ;i al\ii au `ntrunit
salturile necesare `n acest scop, iar
dup[ cum se preconiza, dup[ termi-
narea etapei `nc[ 6 sportivi vor putea
fi breveta\i. Astfel ei vor fi inclu;i `n lo-
tul jude\ean. Momentan la Aeroclubul
Satu Mare activeaz[ 4 eleve para;utis-
te, iar cel mai bun sportiv din promo\ia
actual[ este :tefan Simionescu de 16
ani, care, particip]nd la etapele de la
Baia Mare, Deva, Arad ;i Satu Mare,
p]n[ la ̀ nceputul s[pt[m]nii avea 30 de
salturi efectuate. Instructoarea este de
p[rere c[ dup[ 10-15 salturi se vede c]t
este de talentat t]n[rul, `ns[ dac[ se
constat[ c[ este prea fricos, sau nu po-
sed[ aptitudinile necesare unui pa-
ra;utist, `n vederea evit[rii accidente-
lor el nici nu este l[sat s[ efectueze sal-
turi.

Simona Stan, ca sportiv[ ;i 
ca instructor

Simona Stan a dat dovad[ de ca-

pacit[\ile ei at]t ca sportiv[, c]t ;i `n ca-
litate de antrenoare. Este tripl[ cam-
pioan[ na\ional[ la para;utism, `ns[
anul acesta a fost doar vicecampioan[,
lucru de care este deosebit de m]ndr[,
deoarece a fost `ntrecut[ de o sportiv[
antrenat[ tocmai de ea. De 12 ani es-
te instructoare la Satu Mare, iar ̀ n urm[
cu trei ani a fost aleas[ antrenoare la lo-
tul na\ional. Cu elevii para;uti;ti ;i cu
sportivii din lotul jude\ean face antre-
namente la Satu Mare ;i la etapele de
salturi organizate la aerocluburile din
zon[, iar cantonamentele lotului na\io-
nal se organizeaz[ `n cele mai diverse
loca\ii, at]t la munte c]t ;i la ;es, sau la
mare, ̀ n a;a fel ̀ nc]t condi\iile s[ fie c]t
mai apropiate de cele `nt]mpinate la
concursul la care urmeaz[ s[ participe.

La Campionatul Mondial de
Para;utism din aceast an, desf[;urat la
Niksic - Muntenegru, titlul de campion
la juniori a revenit bra;oveanului
Alexandru Nicolau, antrenat de inter-
locutoarea noastr[ ;i tot unul dintre cei

4 para;uti;ti antrena\i de ea a c];tigat
;i titlul de vicecampion, fiind vorba de
s[tm[reanul Lucian Sima, care dup[ pe-
nultima etap[ se afla pe locul V la Cupa
Mondial[.

La Cupa Samus din acest an
s-au `nscris 23 de para;uti;ti

Cupa mondial[ de para;utism se
desf[;oar[ `n 6 etape, organizate `n acest
an la Rieka - Croa\ia, Beld - Slovenia,
Belluno - Italia, Altenstadt - Germania,
Thalgau - Austria, iar ultima etap[ `n
23 septembrie, la Locarno - Elve\ia. Din
echip[ fac parte dou[ fete ;i doi b[ie\i,
`ns[ `n cupe fetele concureaz[ `mpreun[
cu b[ie\ii. Dup] cum afirm[ instruc-
toarea, ;i la Satu Mare antreneaz[
dou[ fete foarte talentate, fiind vorba
de Cristina Spiridon ;i Alida Mure;an,
fetele care au ocupat primele dou[ lo-
curi la Cupa Samus din acest an.

Cupa Mondial[ se organizeaz[

anual, iar Campionatul Mondial are loc
o dat[ la doi ani, altern]nd cu
Campionatul European.

La ora actual[ ̀ n Rom]nia exist[ 3
avioane AN 2 echipate pentru efec-
tuarea de salturi cu para;uta, ;i un avion
GA-8, din care au fost lansa\i ;i pa-
ra;uti;tii la Mitingul aviatic de s]mb[ta
trecut[.

Profit]nd de prezen\a aeronavelor
la Satu Mare, `n perioada 14-23 sep-
tembrie s-a organizat ;i etapa de pa-
ra;utism, precum ;i Cupa Samus, ca-
re s-a desf[;urt ̀ n perioada 14-17 sep-
tembrie. La ambele evenimente spor-
tive au participat ̀ n total 23 de elevi pa-
ra;uti;ti ;i sportivi, de la Satu Mare, Baia
Mare ;i Oradea, to\i av]nd posibilita-
tea de a efectua ̀ n medie c]te 20 de sal-
turi, din avion AN 2. La Cupa Samus
sportivii au efectuat c]te 7 salturi de
precizie la aterizare, de la o ̀ n[l\ime de
1200 m, cu v]nt p]n[ la maxim 7 m/s.
C];tig[torii Campionatului Jude\ean de
Para;utism, "Cupa Samus" au fost pre-

mia\i `n cadrul Mitingului aviatic. La
b[ie\i, pe cea mai `nalt[ treapt[ a po-
diumului a urcat Marius Mure;an, lo-
cul II a fost c];tigat de Florin Drago;,
iar locul III de Lucian Sima. La b[ie\i,
juniori locul I a fost cucerit de :tefan
Simionescu, locul II de Rafael Haaz, iar
locul III de Vasile Tite. La fete cea mai
mare cup[ a revenit para;utistei
Cristina Spiridon, urmat[ pe podium
de Alida Mure;an, iar pe locul III
clas]ndu-se Oana Sur. 

Diplomele ;i cupele au fost ̀ nm]na-
te de c[tre Adrian :tef, vicepre;edintele
Consiliului Jude\ean, organizatorul
principal al mitingurilor aviatice
s[tm[rene.

Tinerii care ar dori s[ practice
acest sport deosebit de interesant, `n ia-
nuarie se pot `nscrie la cursurile teo-
retice, pentru cei cu v]rsta cuprins[
`ntre 16 ;i 23 ani at]t partea teoretic[,
c]t ;i cea practic[ fiind gratuit[.

Eva Laczko 

Para;uti;tii s[tm[reni, pe locuri de frunte
`n clasamentele na\ionale ;i interna\ionale

Pentru rezultatele ob\inute `n competi\ii, sportivii au fost premia\i `n cadrul Mitingului Aviatic



Spre final de toamn[ pute\i vizita Copenhaga, mai ales c[ atunci pe scena celei mai moderne case de oper[ din lume,
The Copenhagen Opera House, intr[ cea mai veche trup[ de balet - Danish Royal Ballet.TURISM

Cele mai frumoase destina\ii 
pentru vacan\a de toamn[
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Dac[ reu;e;ti s[ dep[;e;ti faza
`n care te g]nde;ti la toamn[ ca la
un anotimp monoton, ai putea
ajunge la concluzia c[ o vacan\[ `n
sezonul `n care se culeg roadele
p[m]ntului poate fi una superb[. 

Toamna are nenum[rate calit[\i din
punct de vedere turistic. ~n primul r]nd,
vremea este c[ldu\[, nu ai parte de aglo-
mera\ia enervant[ de cele mai multe ori
a sezonului cald, iar costurile sunt ;i ele
mai mici. 

Alpii elve\ieni te invit[ s[ te
bucuri de culorile
fermec[toare

~n vacan\a de var[ alegem de
cele mai multe ori plaja, apa ;i soarele, iar-
na prefer[m s[ mergem ̀ n destina\ii `n ca-
re se pot practica sporturi specifice se-
zonului rece, prim[vara alegem vacan\ele
pline de romantism, iar toamna e mo-

mentul potrivit pentru plimb[rile `n aer
liber, pentru a remarca frumuse\ile naturii
care, f[r[ doar ;i poate, abund[ `n culori
fermec[toare. ~n cazul `n care nu a\i reu;it
s[ lua\i o decizie p]n[ `n acest moment
vizavi de locul `n care s[ merge\i `n con-
cediu, v[ propunem c]teva destina\ii
pentru vacan\a de toamn[. A\i putea mer-
ge `n Elve\ia, unde peisajele din Alpi sunt
absolut minunate, iar toamna este ano-
timpul ideal `n care s[ poposi\i pe me-
leagurile elve\iene. Situat la grani\a cu
Italia, ora;ul Lugano are o clim[ medi-
teraneean[ ;i ofer[ turi;tilor posibilita-
tea de a se plimba prin zone viu colora-
te, prin p[duri dese ;i s[ se odihneasc[ la
umbra castanilor b[tr]ni. ~n acel ora;, an
de an, toamna are loc s[rb[toarea recol-
tei, eveniment care aduce `n zona
elve\ian[ numeroase delicatese italiene. 

Plimbare pe Drumul 
Atlanticului din Norvegia

Tot `n acest sezon a\i putea vizita

Norvegia ;i, de ce nu, a\i avea ocazia s[
admira\i sutele de balene uciga;e care
ajung `n acest anotimp pe \[rmurile
Norvegiei, oferind turi;tilor care c[l[to-
resc spre nord un spectacol dinamic. V[
pute\i de asemenea plimba cu ma;ina pe
Drumul Atlanticului din Norvegia, drum
care abund[ `n peisaje de toamn[ minu-
nate ;i sate pesc[re;ti care parc[ ar fi pic-
tate.  

La S[rb[toarea vinului 
`n Spania

Toamna este anotimpul `n care se
str]ng strugurii, se prepar[ mustul ;i vi-
nul. ~n cazul `n care iubi\i vinul a\i pu-
tea merge `n Spania, la Rioja, unde re-
numite podgorii spaniole ofer[ prima de-
gustare din noua recolt[ la San Mateo,
podgoria La Rioja. 

La s[rb[toarea vinului iau parte foar-
te mul\i turi;ti veni\i din toate col\urile
lumii, indiferent c[ sunt sau nu consu-
matori de vin. Pentru cei are nu gust[

aceast[ b[utur[ se fac terapii folosite `n
tratamente de frumuse\e cu vin, terapii
spa cu vin ;i extracte din s]mburi de stru-
guri.

V]n[toare de trufe 
`n Croa\ia

Dac[ e;ti un gurmand ;i preferi o des-
tina\ie de vacan\[ ̀ n care s[ m[n]nci din
bun[t[\ile lumii alege Ora;ul Trufelor -
ora;ul Buzet din Croa\ia. 

Trufele sunt faimoasele ciuperci ale
Italiei ;i Fran\ei, fiind adorate de buc[ta-
rii lumii. ~n Croa\ia po\i lua parte la o
v]n[toare de trufe, v]n[toare organizat[
cu c]ini special antrena\i `n acest sens.
Toamna este foarte frumos s[ mergi `n
Sco\ia, pentru o vacan\[ cultural[ sau ̀ n
Praga pentru una muzical[. 

Unde mergem `n 
octombrie?

~n luna octombrie, corinele se ridic[
pe scena Teatrului Mariinsky din Rusia.

Acesta este de altfel c[minul istoric al ce-
lor mai buni interpre\i din istoria Sankt
Petersburg-ului. 

Spre final de toamn[ pute\i vizita
Copenhaga, mai ales c[ atunci pe scena
celei mai moderne case de oper[ din lu-
me, The Copenhagen Opera House, in-
tr[ cea mai veche trup[ de balet - Danish
Royal Ballet. Tot ̀ n octombrie gusta\i de-
licatesele din pe;te de la Festivalul de
Scrumbii din Helsinki. 

Plaj[ sau shopping?
~n cazul `n care nu renun\a\i nici

m[car toamna la plaj[, pute\i merge `n
Regiunea Murcia din Spania, unde tem-
peraturile sunt de peste 20 de grade
Celsius ;i plajele nisipoase ;i fierbin\i.
Pentru pasiona\ii de shopping, desti-
na\ia ideal[ de toamn[ este Milano,
Reikjavik, Copenhaga, Stockholm, Olso
sau Helsinki, unde reducerile sunt ̀ n toi. 

Ioana Pop Vladimirescu

Un loc de top `n categoria
atrac\iilor din \ara noastr[ este
ocupat de Cascada Url[toarea.
Situat[ `n Mun\ii Bucegi, Cascada
Url[toarea este cu adev[rat spec-
taculoas[, mai ales datorit[ debi-
tului pe care `l are ;i al `n[l\imii de
15 metri. 

Cascada este format[ pe p]r]ul cu
acela;i nume. ~i spune Url[toarea pen-
tru c[ ascunde ;i o legend[. Din b[tr]ni
se zice c[ zgomotul apelor ̀ n c[dere, vu-
ietul cascadei, este de fapt pl]nsul ne-
contenit al unei p[stori\e. 

Este vorba de o copil[ care, speriat[
fiind de dragostea a doi fra\i, s-a arun-
cat de pe st]nci. Drumul p]n[ la cas-
cad[ este un drum u;or de parcurs,
chiar cel mai simplu traseu din Bucegi.
Cascada Url[toarea se afl[ la Poalele
Jepilor, deasupra Poienii |apului. 

Pe l]ng[ principala c[dere de ap[,
turi;tii au ocazia s[ descopere c[ sunt
;i c[deri mai mici, care se desf[;oar[ pe
c]teva zeci de metri mai sus pe cele
dou[ p]raie< Url[toarea Mare ;i
Url[toarea Mic[. Foarte mul\i turi;ti
opteaz[ s[ viziteze cascada la finele ve-
rii, datorit[ frumuse\ii care o `ncon-
joar[, cu frunzele ruginii. 

Cascada Url[toarea, o minune a naturii din Mun\ii Bucegi
O alt[ atrac\ie turistic[ din Rom]nia es-

te p[durea de la Hoia Baciu. Apreciat[ p]n[
;i de numero;i turi;ti str[ni, p[durea nu a
fost "cunoscut[" `nc[ de t[ietorii de lem-
ne, fiind o zon[ extraordinar de frumoas[
care domne;te a;a cum a modelat-o natura.

P[durea Hoia Baciu se af[ ̀ n apropie-
rea ora;ului Cluj-Napoca ;i reprezint[ un
sit care ascunde o serie de fenomene ne-
conven\ionale, care sunt `nregistrate ;i
cercetate de mai bine de 50 de ani de zile.
Cercet[torii estimeaz[ chiar c[ aceast[
p[dure tinde s[ devin[ un Triunghi al
Bermudelor autohton. La baza afirma\ii-
lor st[ faptul c[ din mo;i str[mo;i localnicii
cuno;teau p[durea ca fiind un loc bleste-
mat ori b]ntuit.

Legenda p[durii 
Hoia Baciu 



P[linca prime;te culoare g[lbuie - pai - de la butoiul confec\ionat din doage de dud, culoare g[lbu-
ie mai intens[ o prime;te de la butoiul confec\ionat din doage de stejar. Nu este recomandat s[ se p[streze
prea mult p[linca `n butoaie pentru c[ se `nregistreaz[ o pierdere relativ mare `n timp ;i `n plus se coloreaz[
prea mult din cauza taninului ;i a altor compu;i chimici din doage. Colorarea for\at[ se poate face ;i cu pru-
ne uscate `n cuptor. Dup[ 6 - 12 luni, p[linca trebuie scoas[ din butoi. TRADI}II
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Octombrie `ncepe cu cel mai mare 
festival al p[lincii din istoria S[tmarului

Consiliul Jude\ean Satu Mare im-
plementeaz[ proiectul „Festivalul
Interna\ional al P[lincii - Satu Mare”,
selectat în cadrul Programului
Opera\ional Regional 2007-2013 - Axa
prioritar[ 5 - Dezvoltarea durabil[ ;i
promovarea turismului> Domeniul
major de interven\ie 5.3 - Promovarea
poten\ialului turistic ;i crearea infras-
tructurii necesare, în scopul cre;terii
atractivit[\ii României ca destina\ie
turistic[ ;i este cofinan\at de Uniunea
European[ prin Fondul European de
Dezvoltare Regional[.

Obiectivele specifice

Obiectivele specifice ale proiectu-
lui sunt< Dezvoltarea ;i consolidarea tu-
rismului în jude\ul Satu Mare prin
sprijinirea promov[rii produselor spe-
cifice, concretizat în organizarea unui
festival interna\ional al p[lincii> Cre;te-
rea num[rului turi;tilor care viziteaz[
jude\ul Satu Mare, prin interac\ionarea
direct[ cu popula\ia locului în cadrul
unui eveniment multietnic ;i multi-
cultural, oferirea unor atrac\ii supli-
mentare fa\[ de cele  deja existente ;i
de cunoa;tere a tradi\iilor ;i culturii ro-
mâne;ti din jude\ul Satu Mare>
Extinderea sezonului turistic pentru
turi;tii afla\i în vizit[ în perioada res-
pectiv[ prin organizarea de eveni-
mente ;i oferirea unor alternative de pe-
trecere a timpului liber> Cre;terea ve-
niturilor factorilor economici locali
în perioada determinat[ prin stimula-
rea vizitatorilor de a cheltui> Tradi\ii-
le populare reprezint[ o atrac\ie de-
osebit[ pentru vizitatorii jude\ului.
Cea mai cunoscut[ dintre acestea este
tradi\ia ob\inerii b[uturilor spirtoase
prin distilare dubl[ - p[linca, care are
o vechime atestat[ de mai multe seco-
le în jude\ul Satu Mare.

Colorarea rachiurilor 
naturale din fructe

La ob\inere, p[linca din fructe, de-
numit[ rachiu natural este incolor[. ~n
func\ie de condi\iile de p[strare, aceast[
b[utur[ prime;te culoare. Dup[ cum
spunea Ioan Pop, specialist `n cadrul
Direc\iei pentru Agricultur[ ;i
Dezvoltare Rural[ (DADR) Satu Mare,
rachiurile naturale din fructe - p[lin-
ca prime;te culoare g[lbuie - pai - de
la butoiul confec\ionat din doage de
dud, culoare g[lbuie mai intens[ o
prime;te de la butoiul confec\ionat
din doage de stejar. Nu este recoman-
dat s[ se p[streze prea mult p[linca `n
butoaie pentru c[ se `nregistreaz[ o
pierdere relativ mare `n timp ;i `n
plus se coloreaz[ prea mult din cauza
taninului ;i a altor compu;i chimici din
doage. Colorarea for\at[ se poate face
;i cu prune uscate `n cuptor. Dup[ 6 -
12 luni, p[linca trebuie scoas[ din bu-
toi ;i apoi pus[ `n ambalaje din sticl[,
`n care se va desf[;ura ;i pe mai departe
procesul de `mb[tr]nire ;i catifelare a
b[uturii.

Jude\ele Satu Mare, Maramure;,
S[laj, Bihor, Cluj ;i Bistri\a se num[r[
printre unit[\ile administrativ teritoriale
din \ar[ `n care distilatele din fructe,
dup[ cea de a doua distilare r[m]n la
50-55% volume alcool (grade).

Jurizarea p[lincii

La jurizarea distilatelor naturale din
fructe, degust[torii apeleaz[ la sim\ul
gustativ, pun]nd la treab[ mugurii
gustativi situa\i la nivelul papilelor
limbii, dar ;i toat[ mucoasa bucofa-

ringian[. 
La controlul organoleptic al p[lin-

cii trebuie s[ se \in[ seam[ de unele re-
guli ce privesc prelevarea probelor<
rachiul natural depozitat `ntr-un vas nu
are aceea;i temperatur[ `n tot volumul>
concentra\ia alcoolic[ este ceva mai ma-
re la suprafa\[ ;i scade spre fundul va-
sului> pentru a lua o prob[ omogen[ ra-
chiul trebuie amestecat> probele se iau
`n sticle de un litru albe, perfect cura-
te ;i uscate, `n trei exemplare care
apoi se sigileaz[.

Sticla va purta pe etichet[ date
precum< felul rachiului> locul de pro-
venien\[> anul recoltei> data lu[rii pro-
bei> num[rul vasului de colectare,
con\inutul de alcool, aciditate, eventual
con\inut de zah[r ;i acid sulfuros. La
degustare se `ncepe cu probele care au
concentra\ia alcoolic[ cea mai mic[.
Degustarea se face `n pahare de prefe-
rin\[ de cristal, f[r[ nuan\e de culoa-
re, f[r[ ornamente, prefer]ndu-se ce-
le cu picior, u;or de dus la gur[. La exa-
minarea transparen\ei se urm[re;te
dac[ rachiul este perfect limpede sau es-
te `ntr-una din situa\iile< luciu metalic,
cristalin, limpede, voalat, opalescent,
tulbure, murdar, cu drojdii. ~n cazul cu-
lorii se acord[ calificative precum< in-
color, galben deschis, galben ca l[m]ia,
galben ̀ nchis, galben-ruginiu deschis,
galben-ruginiu `nchis, clar verzui, ver-
zui, u;or alb[strui, vine\iu. Se determin[
apoi mirosul ;i gustul. Pentru fiecare
din parametrii de mai sus, care se trec
`n fi;a de punctaj se acord[ calificati-
ve< excelent, foarte bun, bun,
satisf[c[tor, nesatisf[c[tor, c[rora le co-
respunde un num[r de puncte.

~n cazul apel[rii la miros se pot ve-
rifica ̀ ntr-o serie maximum 6-8 probe,
dup[ care se face o pauz[. Se interzice
fumatul pentru degust[tori. Calificarea
`ncepe cu exprimarea clarit[\ii. La exa-
minarea parfumului se iau `n seam[ o
serie de parametri< parfum, gust, stare
de maturare, f[r[ defecte sau cu defecte.

Punctajul acordat fiec[rei caracteristici
se trece `ntr-un tabel. ~ntre rachiurile
excelent (20 de puncte) ;i bun (16
puncte) este o diferen\[ de patru punc-
te. Rachiurile sub 14 puncte nu pot fi
apreciate `ntr-o competi\ie specific[.

:tia\i c[<

- ~n departajarea corect[ a b[utu-
rilor tradi\ionale, distilatul ob\inut din
fructe precum< mere, pere, cire;e, gu-
tui, vi;ine, borhot de struguri, se nu-
mesc rachiuri - urmeaz[ denumirea
fructului din care provine, iar cel
ob\inut din prune este numit \uic[,
p[linc[, horinc[, tur\?

- Primele men\iuni scrise de pe te-
ritoriul Rom]niei privind p[linca din
fructe dateaz[ din anul 1570, fiind
men\ionat[ localitatea Tur\?

- B[uturile alcoolice din fructe ca-
re con\in "fruntea" produc dureri de cap
intense, iar cele care con\in "coada" -
declan;eaz[ dureri de stomac?

- Distilatul ob\inut din a doua dis-
tilare ajuns la 60% volume nu se poa-
te consuma ca atare, el trebuie
st]mp[rat, dar nu cu orice ap[. Se re-
comand[ apa curat[ de izvor, care
curge repede ;i `ndulce;te p[linca ;i nu
o las[ s[ str]ng[ de g]t la consumare?

- Grigore Mari\a din Tur\ a scris
textul referitor la p[linc[< "Cine o scos
prunu-n cale/O f[cut mare lucrare/O
pus `n c[ldare prune/:i-o-nv]rtit s[ nu
s-afume/La r[cire o tras ap[/:i-o curs
p[linca curat[">

- La nivel de jude\ aproape jum[ta-
te din produc\ia de fructe se folose;te
pentru producerea rachiurilor naturale
;i c[ peste 70%  din acestea sunt pru-
ne?

- Satul Chegea, renumit prin re-
zerva\ia de p[r p[dure\ reunit[ `n
composesorat a fost atestat[ docu-
mentar `n anul 1205, fiind men\ionat
ca punct de vam[ pe "Drumul S[rii", ce

asigura leg[tura `ntre ocnele Dej ;i
Vestul Europei?

- Murele pot fi folosite la produce-
rea rachiurilor naturale din fructe?
Con\inutul lor de glucide este de 4,2%.
Aroma de mur se men\ine `n p[linca
ob\inut[ ;i dup[ 2-3 ani de la distilare.
Acest fapt a fost confirmat la concur-
sul de p[linc[ din anul 2008 desf[;urat
`n comuna C[line;ti-Oa;>

- ~n anul 2004, ̀ n |ara Oa;ului, po-
trivit statisticilor, s-a ob\inut cea mai
mare cantitate de prune din ultimii 100
de ani? Pentru depozitarea prunelor
o;enii au fost obliga\i s[ sape gropi `n
p[m]nt, pe care le-au izolat cu folie de
polietilen[. Ca urmare a produc\iei
mari de prune, fructele s-au v]ndut cu
20 de bani kilogramul.

- ~n luna aprilie a acestui an, la
Gyula - Ungaria s-a desf[;urat un
concurs de p[linc[ tradi\ional[ la ca-
re au fost invita\i ;i produc[tori de ra-
chiuri naturale inclusiv din Rom]nia?
Din cele aproximativ 850 de probe
`nscrise `n competi\ie ;i prezentate `n
fa\a juriului, peste 30 au fost din
Rom]nia. Doar un maghiar din
Ungaria, care are propriet[\i funciare
`n zona Covasna a primit o medalie de
bronz `n numele Rom]niei. Celelalte
probe de p[linc[ `n special din Viile
Satu Mare au primit diplom[ de par-
ticipare.

- De o vreme proprietarii de livezi
din Ungaria, din zona limitrof[ cu
Rom]nia, au adus anul trecut  mere
pentru p[linc[ la pre\ul de 20-25 de
bani kilogramul, iar ̀ n acest an, au ve-
nit cu prune ̀ n mai multe localit[\i din
|ara Oa;ului, unde le-au v]ndut la
pre\uri cuprinse `ntre 35 ;i 50 de bani
kilogramul?

- ~n acest an, la Certeze, produc\ia
de fructe a fost cu pu\in peste 25% din
cea a anilor anteriori, iar p[linca se vin-
de cu 20 de lei litrul?   

Text prelucrat de Ioan Ani\a;     

Se pare c[ exist[ ̀ nc[ unele semne de
`ntrebare cu privire la "paternitatea"
cognacului. Unii sus\in c[ ar fi vorba
despre fancezi, iar al\ii aduc argumente
c[ o alt[ na\ie ar fi descoperit aceast[
b[utur[ alcoolic[ savurat[ de mul\i
b[rba\i, dar ;i de femei.

Coniacul este un brandy

Hai s[ ne punem r[u înc[ de la
început cu to\i coco;ii galici. Cognac-ul
lor e tehnic un brandy (tot distilat de
vin) ;i a fost inventat de… olandezi.
Numele b[turii vine de la un or[;el de pe
râul Charente din sud-vestul Fran\ei,
aproape de Bordeaux. Zona este celebr[
pentru vinurile de aici înc[ de pe timpul
romanilor.

Împ[ratul acestora, Probus, le-a dat
voie galilor s[ cultive vi\a de vie, doar-
doar s-o mai cumin\i d’alde Asterix, îns[
ace;tia nu au dat prea mare aten\ie
strugurilor. Abia în secolul XII a înflorit
viticultura local[ gra\ie bog[\iei de… sare
a regiunii. 

Norvegienii veni\i pentru clorura de
sodiu s-au îndr[gostit de vinurile locale
;i au început s[ le exporte prin jur. Dar
vinul ocupa mult loc pe cor[bii ;i, dac[
vântul nu era aprig, avea prostul obicei
s[ se acreasc[. Abia la sfâr;itul secolului
XVI ni;te olandezi iste\i au rezolvat
problema, inventând brandewijn, adic[
- brandy-ul.

Vin ars ;i portocaliu

S-a n[scut `nc[ de pe atunci
`ntrebarea fireasc[< "Cum s[ cari spre
pocalele înseta\ilor olandezi ;i englezi
aceea;i cantitate de vin, dar într-un
spa\iu mult mai mic ;i f[r[ s[ ajungi la
destina\ie cu mult o\et foarte scump?"
R[spunsul nu s-a l[sat prea mult a;teptat.
Simplu. O distilezi în portul fran\uzesc
La Rochelle, o încarci în butoaie ;i o duci
la Londra sau Amsterdam, unde, cu
pu\in[ ap[ voilà… vin de Cognac.

Asta teoretic! Noroc c[ aceia care au
gustat distilatul dup[ ce st[tuse un timp
în butoaie de stejar au decis c[ e mai bun
nediluat ;i i-au zis cognac.

Dubla distilare ;i `nvechirea

Produc[torii de Cognac au
perfec\ionat metoda olandez[ inventând
dubla distilare ;i învechirea în butoaie de
stejar. Fascinanta eau-de-vie (apa vie\ii)
a început s[ fie exportat[ sistematic,
ajungând, prin secolul XVIII, în America
de Nord ;i în Orientul îndep[rtat. Tot
atunci au început s[ apar[ ;i marile nume
ale cognac-ului< Martell (1715), Rémy
Martin (1724), Hennessy (1765)

La sfâr;itul veacului al XIX-lea, o
epidemie major[ de filoxer[ aproape c[
a exterminat viile din întreaga Europ[
inclusiv pe cele din Cognac. Leacul
pentru teribila boal[ a fost g[sit tocmai
în America de Nord, \ara de unde
veniser[ nes[\ioasele insecte. Exper\ii
francezi au adus din Texas specii de vi\[
de vie mult mai rezistente la atacurile
filoxerei, pe care le-au altoit cu soiurile
locale. 

Secolul XX a adus primele legi ale
cognac-ului. În 1909 s-a delimitat aria de
produc\ie, în 1936, francezii au definit
legal “denumirile de origine controlat[
pentru coniac, iar dup[ zece ani a ap[rut
Bureau National Interprofessionnel du
Cognac, organism mandatat s[ protejeze
;i s[ reglementeze produc\ia faimoasei
b[uturi. În veacul nostru, cognac-ul a
luat întreg P[mântul în st[pânire.
B[utura aromat[ este exportat[ în 160 de
\[ri, iar 96% din produc\ia anului 2008
a fost savurat[ în afara Fran\ei.

Text selectat de Cornel C.

Coniacul a fost
inventat de

olandezi, dup[ ce
francezii i-au dat

numele



Dac[ a; fi ministrul Culturii a; organiza un megafestival de vreo s[pt[m]n[, `n Bucure;ti. Ar fi non-profit, cu in-
trare liber[, undeva `n Ci;migiu, sau unde se fac concertele astea mai mari ;i a; face o selec\ie dintre toate trupele, aleg]nd
din fiecare jude\ c]te dou[ trupe, care sun[ mai bine. Asta ar `nsemna un show cu 82 de trupe underground (necu-
noscute).MUZIC~

Adrian Bologa, 
basistul care ;tie 

s[ c]nte orice
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Adrian Bologa, `n v]rst[ de 22
de ani, este basistul ;i backing
vocal-ul trupei Crimson. P]n[
acum a mai c]ntat cu Inedit, timp
de 6 ani, cu Str8up, un an, cu
Smog a c]ntat din 2004, p]n[
anul trecut.

Tot un an de zile a f[cut parte din tru-
pa Cultur[ Sub Cenzur[, la fel ;i cu for-
ma\ia Banned, iar cu Crimson c]nt[ din
2007. De ;ase luni face parte din Stand
Alone, dar ̀ n acela;i timp reu;e;te s[ fac[
fa\[ cu succes ;i trupei de gen medieval
de la Oradea.

Anul acesta a fost `n Olanda, cu o
trup[ de bluess, Black River Bluess Band.
Din 2006 a participat la toate edi\iile de
SamFest, organizat de Casa de Cultur[
"George Mihail Zamfirescu" ;i Prim[ria
Satu Mare.

Studiile primare le-a f[cut la Liceul de
Art[ "Aurel Popp", unde a f[cut vioar[ ;i
pian. Acum este la Oradea la Facultatea
de Muzic[, la Universitatea de la Oradea,
tot la vioar[. Dup[ ce termin[ anul 4, ceea
ce va fi anul viitor, inten\ioneaz[ s[ fac[
masteratul tot la Oradea, sau dac[ va fi
posibil, la Cluj.

- ~nafar[ de lec\iile de vioar[ pe care le
prime;ti la facultate, cu ce alte ocazii mai
c]n\i la acest instrument?
-Am o trup[ cu care c]nt[m piese me-
dievale. Suntem `n Oradea, ne-am g[sit
la facultate, doi violoni;ti, eu cu un co-
leg din Zal[u, ;i avem un tobo;ar.
Tobo;arii se schimb[! Am avut p]n[
acum vreo 5-6 tobo;ari, la fiecare concert
e altul, pentru c[ nu sunt serio;i ;i nu se
\in de treab[. Sunt ei pu\in mai diferi\i,
totdeauna `ntr-o trup[. Mai bine zis,
sunt s[ri\i.

- ~n prezent c]n\i `n trei trupe. Cum ai
reu;it s[ te `mpar\i `ntre toate trei?
-P]n[ acum a fost bini;or, era mai lejer.

Dac[ veneam `n fiecare week-end acas[,
c]nd era vorba de concerte, veneam
miercuri sau joi ;i `n timpul s[pt[m]nii,
ca s[ mai pot repeta. Din moment ce `nce-
pe facultatea, voi avea mai mult timp pen-
tru trupa din Oradea, `ns[ nu le voi ne-
glija pe celelalte. Voi veni din dou[ `n
dou[ s[pt[m]ni acas[, iar `n cazul `n ca-
re este concert, ajung `n ora; cu o zi `nain-
te, fac repeti\ii ;i cam a;a m[ voi descurca.

- Care a fost prima ta trup[?
-Sincer s[ fiu, prima trup[, dac[ se poa-
te numi trup[, a fost cea de la Palatul
Copiilor, la Inedit. Cred c[ eram clasa a
VII-a sau a VIII-a. Atunci am ;i `nceput
cu bas-ul. ~mi aduc aminte c[ era foarte
ciudat, pentru c[ eu ;tiam s[ c]nt la chi-
tar[, am ajuns la Palatul Copiilor, ;i pro-
fesorul de acolo mi-a spus c[ a auzit c[
sunt violonist ;i c[ are nevoie de un ba-
sist `n trup[. 

Am `ntrebat ce este ;i mi s-a r[spuns
c[ ar fi un  fel de chitar[, dup[ care l-am
`ntrebat pe profesor de ce are numai pa-
tru corzi. Eu ;tiam c[, `n mod normal,
chitara are ;ase. C]nd mi-am teminat li-
ceul am plecat de la Palat, deoarece aco-
lo sunt accepta\i numai elevi, nu ;i stu-
den\i. ~n timp ce eram la Inedit, am `nce-
put cu trupa Smog. Pot spune c[ asta es-
te prima trup[ de calibru, ca s[ m[ exprim
a;a. A fost cea mai longeviv[ trup[ de-a
mea. Am c]ntat cam cinci ani cu ea, hard
core ;i thrash. ~mi aduc aminte c[ mi-am
scris pe ghiozdan "thrash", dar f[r[ "h" ;i
toat[ lumea r]dea, deoarece tradus,
`nsemna gunoi.

- ~\i mai aminte;ti cum au fost primele
concerte?
- Cu foarte multe emo\ii. La `nceput, eram
foarte static pe scen[, st[team aproape
nemi;cat, iar ceilal\i colegi ai mei erau de-
gaja\i, se mi;cau `n voie pe scen[. Erau ;i
mai mari ca mine ;i le era mai u;or. Pe
parcursul anilor, `n fiecare concert e;ti tot
mai activ ;i mai prezent pe scen[, m[ simt
`n largul meu.

- Hai s[ vorbim pu\in ;i despre Crimson.
- Crimson e o poveste lung[ ;i interesant[,
care a `nceput prin 2008. Mi se pare c[ pe
atunci era ziua de na;tere a patronului
unui bar de rock din ora;. El a vorbit cu
chitaristul din Smog, (pe atunci eram ;i
eu `n Smog), cum c[ ar vrea un concert
acustic la el `n bar, ;i c[ la voce ar fi unul,
Florian. Imediat, eu m-am g]ndit la
Mircea Florian, cum se g]nde;te toat[ lu-
mea, dar nu a fost a;a. Am mers la mine
acas[, s[ repet[m. C]nd i-am auzit vocea
solistului, am crezutc[ m[ topesc. Pur ;i
simplu, m-am blocat. La un moment dat
nu mai ;tiam ce c]ntam ;i `l ascultam nu-
mai pe Florian. Dup[ repeti\ii, imediat i-
am propus s[ ne facem o trup[. El a ac-
ceptat, a spus c[ n-a mai c]ntat niciodat[
`ntr-o forma\ie ;i era curios de ce avea s[
se `nt]mple. P]n[ s[ se materializeze ideea
asta, a trecut ceva timp. De la o chitar[,
un bas ;i o voce am trecut la dou[
chit[ri, un bas ;i o voce. Am mai adus ;i
un cl[par, am mai avut ;i un tobo;ar, dup[
care l-am schimbat ;i acum uite c[ avem
un an ;i jum[tate de c]nd c]nt[m heavy-
metal. ~n noiembrie trupa va `mplini doi
ani.

- Ai avut parte de p[\[nii amuzante `n
timpul vreunui concert?
- La un concert cu Smog-ul am picat de
pe scen[, acum vreo trei ani, `n 2007.
Eram la concert ;i de obicei c]nd sunt pe
scen[ am o anumit[ stare de spirit. Tot
s[ream pe acolo ;i eram pierdut total ;i
la un moment dat nu am mai nimerit sce-
na. Spectatorii au fost amuza\i, mai ales
colegii mei de trup[, care s-au blocat. Au
`nceput s[ r]d[ ;i a fost nevoie s[ ne
oprim din pies[, deorece ei nu s-au pu-
tut st[p]ni.

- ~\i vezi viitorul f[r[ muzic[?
- Nu. ~n niciun caz. Dac[ o s[ lucrez, o
s[ lucrez `n domeniul [sta. Exist[ posi-
bilitatea s[ fiu profesor la "Aurel Popp",
ori la :coala de Art[, ori `n Filarmonic[
la orchestr[.

- Concerte pe unde ave\i?
- Deocamdat[ locale. Satu Mare, Oradea,
Cluj, ̀ n partea de asta de Ardeal, p]n[ la
limita cu T]rgu-Mure;. Suntem trup[ re-
lativ t]n[r[. De exemplu, s[pt[m]na
trecut[ am c]ntat la Plopstock, La
F]nt]na cu Bere. 

- Ce public v[ ascult[?
- Ne ascult[ toate categoriile de v]rst[.
~ncep]nd de la prunci de clasa a V-a, a VI-
a, vin ;i se zbenguie, pentru c[ e muzic[
alert[ ;i pozitiv[. Acum la Plopstock, a
fost mama mea, cu o fost[ coleg[ de bi-
rou ;i alte persoane pu\in mai `n v]rst[,
chiar ;i peste 50 de ani. ~i vedeam de pe
scen[ c[ se sim\eau foarte bine.

- Care sunt ingredientele de care are ne-
voie o trup[ de succes?
- Membrii c]t mai nebuni, c]t mai li-
bertini, deschi;i, `ndr[zne\i. S[ fie scan-
daluri multe la repeti\ii, pentru c[ astea
\in trupele unite. Eu am observat c[ o
trup[ `n care to\i membrii au la un mo-
ment dat c]te o problem[, cu c]te o pies[,
sau cu colegul, \in `n ei, se cumuleaz[ ;i
c]nd unul dintre ei izbucne;te, izbucnesc
to\i. ~n felul [sta se sparge trupa. 

- Po\i spune c[ din toate astea ai un ve-
nit, sau reu;e;ti s[ te `ntre\ii?
- Nu. Deloc. Suntem pl[ti\i pentru con-
certe, dar sunt bani m[run\i. Adic[ dac[
stai s[ aduni to\i banii de la trup[, nu-i
o sum[ cine ;tie c]t de mare. De exem-
plu, cu Crimson-ul ne-am pl[tit demo-
ul de studio, din dou[ concerte. Am pri-
mit c]teva milioane pe concert, dar mai
plec[m de la concert ;i cu stomacul
plin, cu sufletul ̀ mp[cat ;i transportul asi-
gurat.

- Dac[ ai avea o zi ̀ n care ai fi ministrul
Culturii, ce ai face?
- P[i, probabil c[ a; organiza un mega-
festival de vreo s[pt[m]n[, ̀ n Bucure;ti.
Ar fi non-profit, cu intrare liber[, unde-
va `n Ci;migiu, sau unde se fac concer-
tele astea mai mari ;i a; face o selec\ie din-
tre toate trupele, aleg]nd din fiecare ju-
de\ c]te dou[ trupe, care sun[ mai bine.
Asta ar `nsemna un show cu 82 de tru-
pe underground (necunoscute). A; ̀ ncer-
ca s[ promovez trupele la `nceput de
drum.

Mirela Filimon

Cu pu\in timp `n urm[, la Jidvei, a
avut loc concursul de interpretare
"Strugurele de Aur". Jude\ul Satu Mare a
fost reprezentat de instrumentistul Ioan
Sab[u, care a primit premiul I la sec\iu-
nea la care a concurat. Cine este acest in-
terpret?

Ioan Sab[u s-a n[scut pe 8 martie
1984, ̀ n Satu Mare. De copil a ̀ ndr[git ta-
ragotul, instrument pe care tat[l s[u `l
m]nuia cu mult[ dexteritate ;i pricepe-
re. Tot p[rintele s[u a fost primul profesor
al s[u `n ale instrumentului.

Primele apari\ii pe scen[

Prima sa apari\ie scenic[ s-a petrecut
`ns[ la Satu Mare, `n vreme ce frecventa
orele de muzic[ de la Palatul copiilor din
Satu Mare, unde l-a avut ca profesor pe
cunoscutul instrumentist ;i dirijor Nicu
Micl[u;. Liceul a fost treapta care l-a con-
dus spre consacrare. Iubind taragotul
Ioan s-a ̀ nscris la Liceul de Arte din mu-
nicipiul Baia Mare. A fost `ndrumat de
p[rin\i s[ urmeze cursurile :colii popu-

lare de arte din municipiul Baia Mare, un-
de l-a avut ca profesor pe Vasile Ionce. Nu
s-a mul\umit numai cu at]t. ~;i dorea s[

p[trund[ `n profunzimea tainelor muzicii.
Dup[ terminarea liceului nu mai era un
novice. Sim\ea c[ poate. ~;i dorea ;i mai
mult. Pentru aprofundarea studiului
muzicii `n general ;i a celei instrumen-
tale `n special, Ioan s-a `nscris ;i a urmat
Conservatorul din cadrul Universit[\ii
din municipiul Oradea. Cunosc[tor de-
ja `n ale muzicii, taragotisul care se con-
sidera consacrat, fapt dovedit `n timp, a
activat vreme de aproape ;apte ani ca in-
strumentist `n cadrul Ansamblului
Folcloric "Cununi\a" din Satu Mare, co-
ordonat de solista ;i coregrafa Leontina
Dorca.

Particip[ri la concursuri

S]rguincios, a `nv[\at diverse c]nte-
ce care se preteaz[ a fi interpretate la ta-
ragot. Se preg[tea pentru ie;irile sale `n
lumea muzical[ ca instrumentist. Primul
festival - concurs la care a participat cu
ani `n urm[ a fost "Alin[-te dor alin["
g[zduit de comuna Cic]rl[u, la ini\iati-
va solistului local de muzic[ popular[ ma-

ramure;ean[ Nicolae Sab[u. A urmat un
festival de la Mamaia, unde a ocupat lo-
cul III la sec\iunea soli;ti instrumenti;ti.
Sim\ea c[ poate ;i c[ ̀ ;i dore;te mai mult.
A intensificat studiul ;i a f[cut unele sa-
crificii ̀ n a se preg[ti pentru a concura la
Festivalul "Maria T[nase", unde `ntr-o
participare deosebit de prestigioas[ a
ob\inut premiul special. La Festivalul
"Maria L[t[re\u" a c];tigat premiul I.
St[p]n pe sine, ;i-a `ncercat ;ansa ;i la
Festivalul "Strugurele de Aur" de la Jidvei
de zilele trecute. Ioan apreciaz[ c[ aceast[
competi\ie a fost una dintre cele mai pu-
ternice la care a participat `n cariera sa
muzical[ de p]n[ acum. Era un concurs
na\ional cu participare pe m[sur[.
Concuren\a a fost acerb[. La preselec\ie
s-au prezentat peste 100 de concuren\i.
Au trecut de aceast[ etap[ a concursului
42 de instrumenti;ti care ;i-au `ncercat
;ansa ̀ n final[. Ioan s-a num[rat printre
ace;ti promova\i ai etapei. Confruntarea
a fost una dificil[. Au fost participan\i de-
osebit de valoro;i. To\i soli;tii instru-
menti;ti au fost acompania\i de Orchestra
din Jidvei, condus[ de Stelian Stoica.

Prezentatoarea festivalului a fost bine-
cunoscuta realizatoare de televiziune,
M[rioara Mur[rescu, o cunoscut[ a
s[tm[renilor.

Concursul s-a desf[;urat de-a lungul
a dou[ zile. Dup[ fiecare zi de concurs au
fost sus\inute recitaluri de c[tre soli;ti
consacra\i precum< Nicolae Mure;an,
Cristian Pomohaci, Nineta Popor, Sava
Negrean Bruda;cu, Nicolae Furdui Iancu
;.a.

Ioan ne-a spus< "M[ bucur foarte mult
c[ am reu;it s[ ob\in acest frumos premiu
pentru mine ;i pentru s[tm[reni, s[ fac
;i mai cunoscut foclorul codrenesc ;i aces-
te plaiuri minunate de la noi din jude\.

La acest concurs am avut sus\inere
din partea domnului Nicolae Mure;an,
interpret reprezentativ al muzicii popu-
lare codrene;ti, artistul care duce mai de-
parte o veche tradi\ie. 

Pentru ca s[ fiu c]t mai conving[tor
la concurs ;i prin \inut[, Nicolae Mure;an
mi-a ̀ mprumutat cojocul s[u deosebit de
frumos ;i autentic, fapt pentru care `i
mul\umesc".

Ioan Ani\a;

Taragotistul Ioan Sab[u a ob\inut premiul I la Festivalul de la Jidvei



“Bufonul regelui” a avut premiera s[tm[rean[ `n luna mai 2010 `n festivalul “F[r[ bariere”, dar a fost prezentat
mai `nainte `ntr-un concurs dedicat chiar recitalurilor, Gala STAR de la Bac[u, unde a primit dou[ premii, de la ju-
riu ;i de la public deopotriv[. Victorie total[ a;adar. ~ns[ povestea acestui spectacol `ncepe cu mul\i ani `n urm[. CULTUR~

“Bufonul regelui”, 
un spectacol de referin\[ 

pentru Radu Botar
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~n profesia de actor cea mai
gr[itoare prob[ de m[iestrie este
cu siguran\[ recitalul solistic, ceea
ce se cunoa;te sub numele “one-
man show”. Aici actorul e singur
cu publicul ;i face m[sura tuturor
mijloacelor de care dispune. Pu\ini
se ̀ ncumet[ ̀ n acest pariu cu sine.
Unul din ace;tia e Radu Botar, ca-
re aduce ̀ ntr-o or[ de spectacol tot
ce are mai bun ̀ n el, ca actor, ba am
zice ;i ca om.

“Bufonul regelui” a avut premiera
s[tm[rean[ `n luna mai 2010 `n festi-
valul “F[r[ bariere”, dar a fost prezen-
tat mai ̀ nainte ̀ ntr-un concurs dedicat
chiar recitalurilor, Gala STAR de la
Bac[u, unde a primit dou[ premii, de
la juriu ;i de la public deopotriv[.
Victorie total[ a;adar. 

~ns[ povestea acestui spectacol ̀ nce-
pe cu mul\i ani `n urm[. Despre ea ;i
despre protagonist va fi vorba ̀ n cele ce
urmeaz[.

Drumul spre `mplinirea ideii

~n 1991, tot la Bac[u, t]n[rul Radu
Botar ob\inea premiul I la Gala recita-
lurilor dramatice - practic precursoarea
“Galei STAR” - cu un spectacol intitu-
lat “Nebunul”, ce combina piesa
“Henric al IV-lea” de Luigi Pirandello
cu poezia lui Nichita St[nescu. Deja ̀ ;i
asuma condi\ia omului care spune `n
fa\[ ce are de spus, cu orice risc, ;i ca-
re r]de ca s[ nu pl]ng[.

Urm[toarea etap[ a drumului spre
“Bufonul regelui” a fost spectacolul
“Hamlet” `n regia lui Gelu Badea, pus
`n scen[ ̀ n 2008 la Teatrul de Nord, ̀ n
care rolul regelui Claudius i-a revenit lui
Gabriel Du\u, directorul teatrului din
Bac[u. 

~n acest spectacol Radu Botar apa-
re la final ̀ ntr-un moment de mare in-
tensitate, la limita ̀ ntre comic, tragic ;i
absurd, `n rolul Groparului, pentru
care a primit premiul pentru cel mai
bun rol secundar la Festivalul “Atelier”
din 2009. Atunci s-a lansat ;i invita\ia
pentru Gala STAR, cu un recital pe po-
triva celui din 1991, dar cu alte mate-
riale, mai acide ;i mai percutante cu ac-
tualitatea zilelor noastre. Iar Shakespeare
e mereu actual.

Ciornele pe care Radu ;i-a conceput
spectacolul, fiind ;i autor, ;i regizor, ;i
coregraf, de toate, sunt scrise febril, apa-
rent dezordonat, dar rezultatul une;te
`ntr-un aliaj tare ca o\elul unei s[bii tex-
te dramatice clasice din “Hamlet”,
“Othello”, “Negu\[torul din Vene\ia”,
“Nevestele vesele din Windsor”, “Cum
v[ place”, “A dou[sprezecea noapte”,
toate apar\in]nd lui Shakespeare, la
care se adaug[ un fragment din “Faust”
de Goethe ;i c]teva versuri extrem de
caustice din “Coco;ul negru” al lui
Victor Eftimiu. 

~n total cam 50 de minute de spec-
tacol, `ntr-un cocktail aromat cu mici
doze de praf de pu;c[.

Totul `ncepe din fosa Groparului,
costumul e din spi\a nobililor de car-
naval, iar primul moment e un dialog
cu un craniu - Yorick, desigur, dar ar
putea fi fiecare dintre noi. Apoi ̀ ncepe
sarabanda de tr[iri ;i mi;care, cu mo-
mente aparent f[r[ leg[tur[, dar unite
`ntr-o viziune cinic-m]hnit[ asupra
vie\ii, c[ci toate sunt de;ert[ciune ̀ n fi-
nal - putere, prietenie, dragoste, credin\[
chiar.

“C]nta\i, c]nta\i, arhangheli,
l[sa\i s[ urlu eu!”

Bufonul cur\ilor regale medievale e
omul care poate spune lucruri ce al\ii
nici nu `ndr[znesc s[ le g]ndeasc[,
apoi poate pretinde c-a glumit, dar ci-
ne are urechi de auzit va auzi ce trebu-
ie. Radu Botar a `n\eles esen\a perso-
najului pe care-l aduce ̀ n scen[ ;i nu se
sfie;te s[ ating[ aspru, simbolic, dar
transparent, inclusiv babilonia poli-
tic[ ;i criza de toate felurile. ~n tabloul
final toate culorile politice sunt asorta-
te, iar `n mijloc troneaz[ tigva lui
Yorick, cu guler de mare domn, ca ̀ ntr-
o societate aleas[ ;i elevat[ ce se afl[.

Punctul culminant al spectacolului
ne pare a fi un fragment din versurile
lui Victor Eftimiu, ;fichiuri de bici
peste superbia celor ce poart[ ochelari
roz ;i refuz[ s[ vad[ realitatea. Versurile
de final cad ca o resemnat[ asumare de
sine< “C]nta\i, c]nta\i, arhangheli, l[sa\i
s[ urlu eu!” Pentru c[ e nevoie ;i de oa-
meni cu ochii larg deschi;i. Iar Radu
Botar este unul dintre ace;tia, mereu ga-
ta s[-;i spun[ p[rerea `n probleme so-
ciale, la fel ca `n cele ce \in de arta tea-
trului.

Ce r[m]ne `n final? Spectacolul se
`ncheie pe dou[ accente< libertatea ;i ura.
Legate organic `ntr-o lume sucit[ ca a
noastr[.

Actorul ;i s[lbaticii

Sala Mare a Teatrului de Nord a fost
gazda acestui recital `n deschiderea
noii stagiuni, publicul umpl]nd scena
(patru r]nduri de scaune, dispuse ̀ n U).
Este ;i mult[ interactivitate `n specta-

col, actorul face curte fetelor, strig[ la
unul sau altul, joac[ ;i se joac[, danseaz[,
se ia `n r]s uneori, `mparte sala `n
dou[ pentru o c]ntare stereo, ca un star
rock, pare uneori un dresor care \ine ̀ n
m]ini o adun[tur[ de min\i rareori
con;tiente de propria s[lb[ticie as-
cuns[. Pleci de la spectacol mai bogat,
dar ;i marcat.

~i d[m cuv]ntul artistului, s[ vedem
ce ne spune el despre aceast[ realizare<
“Un spectacol care încearcă să vorbească
direct despre nevoia de adevăr într-o lu-
me în continuă alergare după facil şi de-
rizoriu, într-o lume în care valorile
sunt pervertite, o lume în care Omul ge-
neric este devorat de Homo-politicus.
Simplitatea sufocată de stufos, lipsa
de atitudine devenită modus vivendi, iar
libertatea de a spune "Nu" începe să fie
considerată obrăznicie şi sfidare, ceea
ce impune pedepsirea ca atare> exem-
plar şi cu multă ură... Ei bine,
NUUUUU!...”

Dup[ ce a f[cut roluri de toate fe-
lurile pe scena s[tm[rean[, de la comicul
bulevardier (“Bigamul II”) la tragedia
greac[ (“Antigona”), de la parodia cla-
sicului (“Operele complete ale lui WLM
SXPR”) la modernizarea lui (“Poveste
de iarn[“), trec]nd prin metafore de
sf]r;it de lume (“Sf]r;it de partid[“ ;i su-
perbul rol al tat[lui din “Jocul vie\ii ;i
al mor\ii `n de;ertul de cenu;[“) sau
r]sul amar pe fundalul vie\ii de imigrant
(prea pu\in jucatul spectacol “Str[ini ̀ n
noapte”), Radu Botar `;i distileaz[ ta-
lentul ;i d[ruirea ̀ ntr-o or[ de teatru to-
tal. Nu e primul recital (v[ mai aminti\i
“Novecento”?), e ̀ ns[ raportul s[u des-
pre starea na\iunii. M]ine `l joac[ la
Oradea. Ar merita jucat oriunde.

Vasile A.

Omul ce adesea r]de ca s[ nu pl]ng[

Vise f[r[ somn - Ion Bala

Recent, la Editura Dacia XXI, a v[zut
lumina tiparului volumul de poeme
"Vise f[r[ somn", semnat de poetul Ion
Bala. Poetul Ion V[dan pe ultima copert[
a recent ap[rutului volum scrie< "Ion Bala
este proprietarul unor lumi crepuscula-
re descinse dintr-un Bacovia t]rziu ce a
asimilat alte arte poetice, ce refuz[ calo-
filia ;i scrisul frumos, opt]nd pentru o
construc\ie a poetului centrat pe metafore
relevante ;i tr[iri intense. M[;tile poetului
sunt pu\ine pentru c[ se refuz[ ceremo-
nial. Oric]t ar p[rea de ciudat el este mai
degrab[ un citadin (biografia lui fiind
str]ns legat[ de dealurile Beltiugului ;i
Ardudului, de c]mpia cu p[durile fabu-
loase din preajma satului, la fel de fabu-
los, Baba Novac), ce arareori are nostal-
gia unei culturi ;i mitologii rurale".
Tomul include 66 de poeme, printre
versurile lor se reg[se;te nepotul s[u
Tudor, dar ;i unele dedicate pritenilor
precum poetul George Vulturescu, pic-
torul Adrian Av[;an. ~n poemul (fii lar-
muire), poetul se imagineaz[ ca fiind sub
steaua cu noroc a iubitei< "Iubitei mele-
n flori de soc/`i sta `n g]nd s[ se trans-
forme/c]nd eu sub steaua-i cu noroc/o
imploram ̀ n rugi informe</O/nu mi te fa-
ce de soc/slavin[ fluier[ ghioc/ignor[
st[rile-\i conforme/cu sufletul ̀ ncarcerat
`n norme/nu mi te face de floare/de cuc
sau alt[ c]nt[toare/de dor ori de blestem
solemn/de cruce de piatr[ de lemn/ig-
nor[-\i st[rile conforme/des\elene;te-
m[ de norme/nu-\i pune aur[ de foc/nici
curea de ;arpe pe mijloc/ci cum ai fost de
c]nd te ;tiu/fii l[rmuire de-argint viu</nu-
mi Mam[/nu-\i sunt Fiu!"

Eseuri de imagina\ie 
lingvistic[ - Alexandru Zotta

~n seria "Scriitorii  la ei acas[", ini\iat[
de Editura Dacia XXI, a v[zut lumina ti-
parului, la pozi\ia 28, volumul intitulat
"Eseuri de imagina\ie lingvistic[", semnat
de universitarul profesor doctor
Alexandru Zotta.

Referitor la acest tom, autorul spune<
"~nsemn[rile acestui volum nu reprezint[
un tratat de lingvistic[, a;a cum ar me-
rita problemele semnalate ̀ n cuprinsul lui,
nici m[car nu `ntrunesc pe deplin exi-
gen\ele unei lucr[ri ;tiin\ifice. Ele izvor[sc
dintr-o stare de ̀ ngrijorare pricinuit[ de
situa\ia actual[ a limbii rom]ne, chiar
dac[ nu ne gr[bim, alarma\i de indife-
ren\a aproape total[ a institu\iilor so-
ciet[\ii noastre, s[-i c]nt[m c]ntecul de
leb[d[. Mai p[str[m destul[ ̀ ncredere ̀ n
capacitatea linbii rom]ne de a face fa\[
unei situa\ii f[r[ precedent. 

Asupra limbii rom]ne se exercit[,
`ntr-un regim de acut[  urgen\[ presiu-
nile globaliz[rii, care impun un contact
inedit ;i impetuos cu o limb[ de alt tip,
`n condi\iile `n care, din interior, ea este
realmente subminat[ de manifest[rile

multiple ;i deosebit de agresive ale sub-
culturii. Con;tientizarea tardiv[ a aces-
tei condi\ii inconfortabile ar putea agra-
va inimaginabil situa\ia limbii rom]ne".

Praguri - Vasile Tar\a

Tot la Editura Dacia XXI - a v[zut re-
cent lumina tiparului tomul "Praguri",
poeme semnate de poetul Vasile Tar\a,
ajuns la cel de a XXXI-lea volum. Pe ul-
tima copert[ a volumului poetul Ion
V[dan scrie< "Vasile Tra\a, unul dintre cei
mai prodigio;i poe\i s[tm[reni, membru
al Uniunii Scriitorilor din Rom]nia cul-
tiv[ o poezie ce s-a impus `nc[ de la pri-
ma sa carte, prin spontaneitate ;i since-
ritate, prin acea candoare a cuvintelor ce
curg, uneori, asemenea unor ape `nvol-
burate, alteori picur]nd  cu zg]rcenie `n
poeme centrate pe o singur[ metafor[,
precum `n ocult-carte.

La cei 70 de ani, Vasile Tar\a `;i
adun[ m[sura unui destin poetic rotun-
jit `ntr-o "oper[", cu fire nev[zute legate
de locurile sale natale (Lip[u, Odoreu,
S[tm[rel ;i Satu Mare) ce se pot recon-
stitui din fr]nturi de imagini ;i tr[iri re-
cuperate precum psalmul sus\inut de mu-
zic[ ne recupereaz[ credin\a ;i ierta-
rea". Printre motivele sale predilecte se
num[r[ natura `nconjur[toare cu fru-
muse\ile ;i minusurile sale, al[turi de oa-
meni. ~n poemul "|ara", poetul creioneaz[
o stare de spirit<
"|ara/p[m]ntul/v]ndut/respir[/`ngreu-
nat/piele/jupuit[/de/hoardele
str[ine/str[mo;ii/se-ntorc/`n/mormin-
te".

S[ r]de\i bine - Vasile
B[rbu;-Cr[\u

~n ;irul recentelor apari\ii editoriale
merit[ amintit ;i tomul "Epigrame", in-
titulat "S[ r]de\i bine", semnat de Vasile
B[rbu;- Cr[\u din comuna Apa. Autorul,
de altfel un ̀ mp[timit al catrenelor de tip
epigram[, a adunat `ntre coper\ile aces-
tui volum, o serie de scrieri care au fost
aduse `n aten\ia cenacli;tilor de la
"Afirmarea". Ele sunt adresate unor crea-
tori precum< Gheorghe Grigu\[, Ion
V[dan, Ion Bala,  Loredana :tirbu,
Gheorghe Cre\u, Ioan Andreica, Ioan
Ani\a;, Salah Mahdi, Constantin Prunoiu,
Mirela Cadar, Gheorghe Cormo;, George
Terziu, profesorului Nicolae Pop. Ultima
parte a c[r\ii include epigrame adresate
unor oameni politici, care sunt ironiza\i
folosind un umor nativ, s[n[tos, cu mult
bun sim\. Nu lipsesc dintre coper\i nici
vorbe adresate \[ranilor, parlamentarilor,
unor protestatari fa\[ de sistemul eco-
nomic ;i politic actual ;.a. Iat[ un catren
adresat primului ministru< "Ca s[ nu se
dezmin\easc[/~n sondaje-al meu amic/A
f[cut ce face-ntruna/Demonstr]nd c[-i
cel mai...mic".

Grupaj realizat de Ioan Ani\a; 

4 noi apari\ii editoriale, 
semnate de scriitori s[tm[reni
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Vicepreşedintele Parlamentului
European, Laszlo Tokes, l-a invitat
din nou pe Dalai Lama în România
şi s-a angajat să intervină pe lângă
preşedintele Traian Băsescu şi
Guvern pentru ca vizita liderului
spiritual tibetan “să se desfăşoare
în condiţii liniştite”.

Dalai Lama, liderul spiritual tibetan
exilat de autorităţile comuniste chineze, s-
a aflat, în perioada 17-20 septembrie, în
Ungaria, unde s-a întâlnit şi cu
europarlamentarul român Laszlo Tokes,
vicepreşedinte al PE. Conform unui
comunicat de presă remis, marţi, de Biroul
de Presă al vicepreşedintelui
Parlamentului European, Laszlo Tokes i-
a dăruit lui Dalai Lama o plăcuţă cu
imaginea lui Kőrösi Csoma Sándor, de
origine secui, cel care a realizat primul
dicţionar englezo-tibetan. În cursul
discuţiilor, Tőkés László l-a invitat din nou
pe liderul spiritual tibetan să efectueze o
vizită în România şi şi-a exprimat regretul
că Dalai Lama nu a putut anul acesta să
fie oaspetele casei natale a lui Kőrösi
Csoma Sándor, primul "sfânt budist”
european.

Rom]nia, acuzat[ de servilism
fa\[ de China

Potrivit comunicatului, Dalai Lama "a
catalogat drept regretabil comportamentul
de servilism la adresa Chinei de care a dat
dovadă diplomaţia românească şi i-a dat
asigurări lui Tőkés László că îi va onora,
bucuros, inviţia, de îndată de autorităţile
române îl primesc în ţară".
Europarlamentarul român şi-a asumat
responsabilitatea de a interveni pe lângă
autorităţile române să accepte vizita

liderului spiritual tibetan. "Cu acceptul
Sfinţiei Sale, Tőkés László şi-a asumat
responsabilitatea de a interveni pe lângă
preşedintele României Traian Băsescu şi
pe lângă Guvernul României, pentru ca
vizita conducătorului suprem budist la
casa natală a lui Kőrösi Csoma Sándor să
se desfăşoare în condiţii liniştite".

De asemenea, Dalai Lama l-a rugat pe
Tőkés László să facă demersuri pentru ca
o comisie a Parlamentului European să
efectueze o vizită de documentare în Tibet,
deoarece arma cea mai eficace împotriva
regimurilor totalitare – aşa cum s-a
dovedit şi în cadrul luptei din 1989
împotriva regimului Ceauşescu – este ca
informaţiile să ajungă la publicul larg, în
mod transparent, potrivit comunicatului. 

Eurodeputatul român îl invitase pe
Dalai Lama  în România şi la începutul
lunii decembrie 2008, când liderul spiritual
tibetan, împreună cu primul-ministru al
guvernului tibetan din exil, profesorul
Samdong Rinpoche, s-a aflat în Bruxelles.
Potrivit unui comunicat transmis în aprilie
anul acesta de biroul de presă al
europarlamentarului român, Tokes Laszlo
a primit iniţial o confirmare din partea
liderului tibetan privind disponibilitatea
acestuia de a face în septembrie anul acesta
o vizită de două zile în Transilvania. 

Vizita a fost însă amânată, după ce
Ministerul Afacerilor Externe a comunicat
că autorităţile române nu au trimis invitaţii
către Dalai Lama sau reprezentanţi ai săi
pentru a vizita ţara noastră, iar România

"recunoaşte principiul existenţei unei
singure Chine, suveranitatea şi integritatea
teritorială a Republicii Populare Chineze
şi apartenenţa Tibetului la aceasta".

Dalai Lama se nume;te 
Tenzin Gyatso

În vârstă de 75 de ani, Tenzin Gyatso
- acesta este numele primit la naştere -
este ale 14-lea Dalai Lama. Dalai Lama,
împreună cu mulţi dintre susţinătorii săi,
au plecat din Tibet şi s-au refugiat în India
când trupele chineze au pătruns pe acest
teritoriu şi au preluat controlul asupra
oraşului Lhasa, în 1959. De atunci, a
condus din India guvernul tibetan din exil.

În decembrie 2008, liderul spiritual al
Tibetului a fost primit de către membrii
intergrupului Tibet al Parlamentului
European (PE) şi de către preşedintele
acestuia, deputatul creştin-democrat
omas Mann. La acea întâlnire, Laszlo
Tokes a afirmat că Ţinutul Secuiesc este
"Tibetul României".   Conform unui
comunicat emis atunci de biroul de presă
al europarlamentarului, Tokes Laszlo l-a
salutat pe Dalai Lama spunându-i că
provine din Transilvania, de pe pământul
pe care s-a născut Korosi Csoma Sandor,
creatorul primului dic\ionar englez-
tibetan. "Vin de pe pământul lui natal,
Ţinutul Secuiesc, din «Tibetul României»,
care luptă pentru autonomia teritorială
exact ca şi ţara preasfinţiei tale", a afirmat
episcopul Tokes Laszlo.

Vicepreşedintele PE susţine că, potrivit
acordului iniţial, Dalai Lama trebuia să
sosească în septembrie 2010 în satul natal
al lui Kőrösi Csoma Sándor, în
Csomakoros (n.r. -   Chiuruş, judeţul
Covasna), unde urma să depună o coroană
la statuia primului european ajuns sfânt
budist, după care ar fi ţinut o conferinţă
publică în municipiul Sfântu Gheorghe.

Primarul New Yorkului,
Michael Bloomberg, poart[ de 10
ani doar două perechi de pantofi.
Aceleaşi! Bloomberg este şi în
topul miliardarilor, numărându-
se în 2009 în rândul celor 44 de
miliardari ai lumii a căror avere
nu a avut de suferit de pe urma
crizei. Din contră, averea lui a
crescut, ajungând la 16 miliarde
de dolari. 

~n ciuda averii pe care o are,
Bloomberg nu dă nici doi bani pe felul
în care arată, nu are ifose de bogătaş sau,
pur şi simplu, e conservator. Ultima
variantă pare să se verifice dacă-i dăm
crezare purtătorului său de cuvânt, Stu
Loeser, care a declarat în exclusivitate
publicaţiei New York Post că "primarul
are numai două perechi de pantofi cu
care vine la serviciu", pe care "le poartă
de 10 ani". "O zi poartă una, o zi pe
cealaltă, iar când se uzează le mai
tălpuieşte", a adăugat Loeser.  Cele două
perechi de pantofi ale primarului sunt
clasicii aşa-zişi pantofi "cu liră", de
culoare neagră, după moda italiană.
Bloomberg "şi-ar putea cumpăra orice
pantofi şi-ar dori, însă lui îi plac aceste
două perechi. Sunt atât de comode şi
încă sunt bune, aşa că primarul a spus că
n-are nevoie de altele noi", a ţinut să mai
explice Loeser. 

Cole Haan, furnizorul de
încălţăminte în reţeaua Rockefeller

Center, a precizat că modelul pantofilor
lui Bloomberg costă 328 de dolari
perechea şi se fabrică dintr-o piele
specială, pe care o folosesc italienii care
au lansat modelul cu ani în urmă. La
rândul său, Jim Rocco, un cizmar cu
experienţă, în vârstă de 80 de ani, spune
că tipul de pantofi cu care primarul
merge zilnic la serviciu rezistă 18 sau
chiar 20 de ani "dacă îi dai cu cremă, îi
lustruieşti şi le schimbi flecurile o dată la
opt-nouă luni".  Depinde şi cât îţi
transpiră piciorul, şi cum mergi, mai
explică bătrânul cizmar, adăugând cu
subînţeles că, "la fel ca în politică, şi la
pantofi longevitatea depinde de felul în
care calci, nici prea pe stânga, nici prea
pe dreapta, ca să nu uzezi tocurile".

Fostul preşedinte francez Jacques
Chirac ar putea fi judecat la începutul
anului viitor pentru deturnare de fonduri,
a anunţat avocatul său. Procesul "va avea
loc în noiembrie sau mai degrabă în
ianuarie sau februarie 2011", a spus
avocatul Jean Veil. Tribunalul din Paris
urmează să decidă data procesului în 1
octombrie.

Faptele pentru care este acuzat Chirac
datează din perioada în care acesta este
primar al Parisului. El ar fi folosit şapte
oficiali din primărie - angajaţi la începutul
anilor '90 şi plătiţi de administraţia locală -
pentru a lucra pentru partidul său de
dreapta, RPR. Chirac a fost primar al
Parisului în perioada 1977 - 1995, când a
devenit preşedinte. RPR nu mai există.

Fostul premier francez Alain Juppe a
fost condamnat în decembrie 2004 pentru
rolul său în acest dosar, dar Chirac a avut
imunitate prezidenţială atunci. După ce s-
a retras din funcţie, în mai 2007, el a
anunţat că poate răspunde la orice
întrebări în acest dosar. Dacă va fi găsit
vinovat, el riscă până la cinci ani de
detenţie şi plata unei amenzi de 75.000 de
euro. Fostul preşedinte neagă acuzaţiile.

Bill Gates este cel mai bogat american
pentru cel de-al 17-lea an consecutiv, cu o
avere estimată la 54 miliarde de dolari, în
urcare cu 4 miliarde, urmat de Warren
Buffett şi Larry Ellison, potrivit topului
Forbes 400 prezentat miercuri de revista
de business. Mai mult de jumătate dintre
cei 400 de miliardari americani şi-au
crescut averile în ultimul an, în timp ce mai
puţin de un sfert şi-au văzut "valoarea"
diminuată. În 2009, peste trei sferturi
dintre miliardarii din topul Forbes se
confruntau cu scăderea averii.

Asemenea lui Bill Gates, şi Warren
Buffett a avut un an bun, averea sa urcând
cu 5 miliarde de dolari, la 45 miliarde de
dolari. Larry Ellison, fondatorul şi şeful
Oracle, are o avere de 27 miliarde de dolari,
neschimbată faţă de 2009, potrivit
estimărilor, iar pe locul al patrulea în top
se găseşte Christy Walton, moştenitoarea
fondatorului Walmart Sam Walton, cu 24
miliarde de doalri, în urcare cu 2,5
miliarde. Primii zece clasaţi în topul Forbes
al miliardarilor americani au acumulat în
ultimul an 24,9 miliarde de dolari. Acelaşi
grup exclusivist pierduse 40 de miliarde de
dolari, conform estimărilor din 2009.

Averea totală a celor zece a urcat cu 8%,
performanţă mai bună decât a indicelui
S&P 500, care a câştigat numai 1% în
perioada de referinţă la care s-a raportat
Forbes, notează revista.

Jacques Chirac 
va fi judecat pentru
deturnare de fonduri

Bill Gates este din nou
cel mai bogat american

Parlamentul elveţian a desemnat-o
pe socialista Simonetta Sommaruga
drept membră a Consiliului Federal,
astfel că numărul femeilor care fac parte
din Guvern a ajuns la patru, din totalul
de şapte, o premieră în Elveţia.

Simonetta Sommaruga, în vârstă de
50 de ani, a obţinut o majoritate absolută
de 159 de voturi, iar alegerea sa a fost
întâmpinată cu aplauze în Parlamentul
federal de la Berna. În al patrulea tur de
scrutin, Simonetta Sommaruga a fost
aleasă în locul ministrului demisionar
Moritz Leuenberger, responsabil de
Transporturi, Energie şi Comunicaţii.
Sommaruga le-a mulţumit
parlamentarilor în cele trei limbi ale
Elveţiei, germană, franceză şi italiană.

Votul este unul simbolic în Elveţia,
unde femeile au obţinut drept de vot la
nivel federal abia în 1971.

Femeile au o majoritate
istoric[ în Guvernul

federal elve\ian

Laszlo Tokes l-a invitat 
din nou pe Dalai Lama în România

Guvernatorul Băncii Vaticanului,
Ettore Gotti Tedeschi, este anchetat pentru
spălare de bani, în cadrul unei anchete
mai ample, au anunţat surse din poliţie.
Ancheta a fost lansată după ce Fiscul
italian a descoperit două tranzacţii
suspecte între Banca Vaticanului şi două
bănci italiene diferite. De asemenea,
procurorii au confiscat 23 de milioane de
euro pe care Banca Vaticanului a încercat
să îi transfere de la mica bancă italiană
Credito Artigianato. Din această sumă, 20
de milioane de euro erau destinaţi JP
Morgan, din Frankfurt, iar restul urmau
să ajungă la Banca del Fucino, din Italia.

Magistraţii din Roma verifică în
prezent dacă Tedeschi şi directorul general

al băncii, Paolo Cipriani, au încălcat legile
care cer băncilor să divulge informaţii
despre operaţiunile financiare. Astfel,
Banca Vaticanului nu ar fi informat
autorităţile financiare de unde provin
banii. Vaticanul s-a declarat "uimit" şi şi-
a exprimat încrederea deplină în Tedeschi
şi Cipriani. Într-un comunicat, Sfântul
Scaun a dat asigurări că datele necesare
sunt disponibile deja la Banca naţională a
Italiei. Tedeschi, expert în etică financiară,
conduce Banca Vaticanului de un an.
Anterior, el a fost şeful pentru operaţiuni în
Italia al băncii spaniole Santander.

Banca Vaticanului, cunoscută oficial
drept Institutul pentru Lucrări Religioase
(IOR), a fost înfiinţată oficial în timpul
celui de al Doilea Război Mondial pentru
a administra conturile ordinelor religioase,
cardinalilor, episcopilor şi preoţilor.

IOR a fost implicată într-un scandal
şi în 1982, când guvernatorul său,
arhiepiscopul Paul Marcinkus, a fost pus
sub acuzare pentru implicare în prăbuşirea
uneia dintre cele mai mari bănci private
din Peninsulă, Banco Ambrosiano. El nu
a fost arestat niciodată.

~n iunie, jurnalul La Repubblica scria
despre o posibilă implicare a băncii
Vaticanului în operaţiuni de "spălare de
bani", anchetate de parchetul din Roma.
Justiţia a descoperit că banca respectivă
gestiona conturi fără să precizeze numele
titularului, acestea fiind identificate doar
cu sigla IOR. Printr-unul dintre aceste
conturi, descoperit în 2004, "au tranzitat
în jur de 180 milioane euro, într-un
răstimp de doi ani'", preciza La Repubblica.

Primarul New Yorkului 
are doar dou[ perechi de pantofi

Guvernatorul B[ncii Vaticanului 
e anchetat pentru “sp[lare de bani”



McQueen s-a sinucis în februarie la vârsta de 40 de ani. Anchetatorii au declarat c[ ar fi înghi\it un cocktail de me-
dicamente înainte de a se spânzura în apartamentul său. Alexander s-a luptat cu depresia ;i a fost devastat de moar-
tea mamei sale, Joyce, care urma să fie îngropată. VEDETE

Katy Perry, petrecere
înainte de nunt[
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Cele mai mari nume din lumea
modei s-au strâns la Cate-
drala Sf. Paul
din Londra
ca să-i aducă
un omagiu
designerului
Alexander
McQueen.

Naomi
Campbell, Stella
McCartney, re-
dactorul-;ef „Vo-
gue” Anna Win-
tour, Kate Moss ;i
Sarah Jessica Par-
ker au părăsit pen-
tru câteva momen-
te scena Săptămânii
de Mod[ de la Lon-
dra pentru a asista la
slujba memorială de-
dicată regretatului
creator de mod[. 

McQueen s-a sinu-
cis în februarie la vârsta
de 40 de ani. Ancheta-
torii au declarat c[ ar fi
înghi\it un cocktail de
medicamente înainte de a
se spânzura în aparta-
mentul său. Alexander s-a
luptat cu depresia ;i a fost
devastat de moartea mamei
sale, Joyce, care urma să fie
îngropată.

Ben Affleck a fost
confundat cu un ho\

Actorul a îngrozit o bancă întrea-
gă în timp ce filma pentru cea mai re-
centă peliculă a sa. Clien\ii au început
să \ipe dispera\i când el ;i-a făcut
apari\ia îmbrăcat într-un costum teri-
fiant ;i cu o armă în mână.

Ben Affleck se află în plin turneu
de promovare a produc\iei “The
Town” în care interpretează rolul prin-
cipal, pentru care semnează ;i regia.
“Filmam la Boston, în fa\a unei bănci,

iar proprietarii n-au vrut s-o închidă.
În momentul în care am intrat în clă-
dire îmbrăcat ca pentru rol, cu o mas-
că cu schelet pe fa\ă ;i cu arma în mâ-
nă, to\i au început să \ipe în jurul meu.”
Realizând ce s-a întâmplat, actorul a
încercat să lini;tească clien\ii băncii,
dar ;i personalul, dându-;i masca jos
;i strigând< “Uita\i, sunt doar eu!”.
“Atunci au început cu to\ii să strige ;i
mai tare”, a povestit el amuzat.

Johnny Depp, cel mai
bine pl[tit actor 
de la Hollywood

Cunoscutul actor american a fost
desemnat de către revista „Forbes” cel
mai bine plătit actor în perioada iunie
2009 - iunie 2010.

Depp a c];tigat în această perioa-
dă 75 de milioane de dolari, sumă da-
torată în principal rolului din pelicu-
la “Alice in Wonderland”. Cu toate
acestea, veniturile lui ar putea cre;te

până la sfâr;itul anului, întrucât filmul
a avut până acum încasări de peste un
miliard de dolari.

În acela;i top, pe pozi\iile inferioa-
re lui Depp, se mai află Ben Stiller cu
53 de milioane, Tom Hanks cu 45 de
milioane, Adam Sandler cu 40 de mi-
lioane ;i Leonardo DiCaprio cu 28 de
milioane.

Artista ̀ n v]rst[ de 25 de ani se pre-
găte;te să-i spună un „Da” hotărât în
fa\a altarului logodnicului ei, Russell
Brand. Înainte de asta însă, nu putea
să rateze o super-petrecere, la care a
fost înso\ită de 25 dintre cele mai bu-
ne prietene ale sale, printre care s-a

numărat ;i Rihanna.
Evenimentul a avut loc în Las Ve-

gas, iar Katy a purtat o pălărie cu voal
pe care era inscripţionat cuvântul „mi-
reasă”. Petrecerea a constat în multă
băutură, un spectacol sus\inut de Cir-
que du Soleil ;i un show prezentat de

un dansator profesionist care a sărit
dintr-un tort uria;.

A doua zi, tânăra care se va căsă-
tori peste doar câteva săptămâni, a de-
clarat că are nevoie de un transplant de
ficat ;i că o să-;i revină de-abia în câ-
teva zile.

Kate Moss ;i Sarah Jessica Parker,
prezente la comemorarea

designerului Alexander McQueen
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Demi Moore se ia la har\[ 
cu presa

Actri\a s-a supărat pe editorul unei
reviste australiene din cauza unor fo-
tografii cu ea ;i fiica ei, Rumer Willis,
pe care le-a publicat ;i este hotărâtă
să-;i caute dreptatea în sala de jude-
cată.

Demi s-a enervat la culme când a

văzut publicate fotografii de la o pe-
trecere privată pe care a dat-o după
ceremonia de decernare a premiilor
Oscar din 2008. Actri\a a apelat la un
avocat ;i a intentat proces împotriva
publica\iei „New Idea”, de\inută de Pa-
cific Magazines, care a ales să facă pu-

blice imaginile suprinse la party-ul pri-
vat al starului, fără să primească acor-
dul actri\ei.

Tribunalul din Melbourne, unde a
fost înregistrat cazul, a confirmat fap-
tul că procesul va începe săptămâna
viitoare.

Mariah Carey va lansa
un nou album de colinde

Shakira – concert incendiar
`n New York

Usher se
consider[
supererou

Cântăre\ul R&B a declarat că a des-
coperit balan\a perfec\iunii. Faptul că es-
te tată nu-i afectează în niciun fel carie-
ra, dar nici nu-;i neglijează copiii.

Usher (31 ani), tată a doi copii, Us-
her Raymond al V-lea (2 ani) ;i Naviyd
Ely (19 luni), recunoa;te că s-a sim\it
dep[;it atunci când s-a născut primul
său mo;tenitor. „E cople;itor să te po\i
concentra asupra carierei atunci când ai
copii mici”, a spus el. „Eu mă simt ca un
supererou acum. Nu ;tiu dacă sunt, dar
cu siguran\ă nu a; fi găsit altfel puterea
;i energia necesare pentru a fi un tată
bun ;i, în acela;i timp, un cântăre\ de
succes”, s-a confesat Usher. Starul s-a
despăr\it de so\ia lui, Tameka Foster, ;i
recunoa;te că se află în căutarea femeii
care să-l completeze. 

Plin[ de energie ;i pasional[ cum
o ;tim, Shakira a f[cut un show de zi-
le mari pe scena Madison Square Gar-
den din New York. 

Pe l]ng[ celebrul dans din buric,

artista ̀ n v]rst[ de 33 de ani a ̀ nc]ntat
privirile americanilor cu trupul ei zvelt
;i bine lucrat. 

Aflat la New York din motive pro-
fesionale, pre;edintele Columbiei, Juan

Manuel Santos, ̀ mpreun[ cu pre;edin-
tele din Chile, Michelle Bachelet, au
mers ̀ n Madison Square Garden pen-
tru a vedea presta\ia live a c]nt[re\ei.
“A fost o adev[rat[ onoare pentru mi-

ne faptul c[ pre;edintele columbian a
venit la concert ”, a declarat Shakira.

Artista urmeaz[ s[-;i lanseze cel
mai recent album, “Sale el Sol (The
Sun Comes Out)”, luna viitoare.

Cântărea\a, despre care presa in-
terna\ională a scris în repetate rânduri
că ar fi însărcinată, a înregistrat cel de-
al doilea ei album cu colinde de Cră-
ciun din carieră, intitulat “Merry
Christmas II You”. Lansarea acestui al
13-lea album din carier[ va avea loc pe
2 noiembrie.

Produs de Randy Jackson, James
Poyser, Jermaine Dupri ;i Marc Shai-
man, acest LP va con\ine coveruri ale
unor colinde clasice de Crăciun, pre-
cum “O Little Town of Bethlehem”,
“The First Noel” ;i “Little Drummer
Boy”, dar ;i patru piese originale com-
puse de cântărea\ă.

O nouă versiune a celebrului cân-
tec “All I Want For Christmas Is You”,

interpretată de Carey pe primul ei al-
bum de colinde `n urm[ cu 16 ani, in-
titulat “Merry Christmas”, va fi inclu-
să pe noul album.
Mariah se face ;i creator de
modă

Ea calcă pe urmele colegelor ei de
scenă, Beyoncé ;i Gwen Stefani, ;i `;i
lansează propria colec\ie de piese ves-
timentare. Artista a bătut palma cu fai-
mosul canal TV de shopping din Sta-
tele Unite, HSN, pentru a scoate îm-
preună pe pia\ă produse care vor pur-
ta semnătura ei, printre care se numă-
ră încăl\ăminte, bijuterii ;i o edi\ie li-
mitată a parfumului ei, „Luscious
Pink”. Colec\ia va fi disponibilă spre
vânzare din 29 noiembrie.


