
Dup[ 225 de ani, marele
c[rturar grigore Maior 
se re`ntoarce la S[r[uad

Marian Halas, vicecampion balcanic
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Oamenii preistorici mâncau
pâine de acum 30.000 de ani

Descoperirea unor molecule de amidon pe câteva
pietre de moară din Europa, vechi de circa 30.000 de
ani, i-a făcut pe cercetători să afirme că oamenii
preistorici, mai ales vânătorii, nu consumau doar
carne, ci şi cereale şi chiar o formă rudimentară de
pâine. Aceste descoperiri, realizate în trei situri din
Italia, Rusia şi Republica Cehă, par să indice faptul
că transformarea cerealelor în alimente, în special în
făină, era o practică foarte răspândită pe continentul
european în urmă cu 30.000 de ani, afirmă autorii
acestui studiu, publicat în Proceedings of the National
Academy of Sciences (PNAS). "Este posibil ca
alimentele obţinute din plante şi având o valoare
energetică ridicată să fi fost disponibile în acea
perioadă şi să fi jucat un rol important în economia
alimentară a acelor triburi care trăiau din vânătoare
şi din culesul plantelor", afirmă autorii studiului.

Un milionar austriac 
a renun\at la avere pentru 
c[ banii îl f[ceau nefericit

Un bilet de tombolă i-a schimbat viaţa unei femei
din Bavaria care s-a îmbogăţit peste noapte. Ea a
devenit noua proprietară a vilei unui milionar din
Austria, care a decis să renunţe la lux. Karl Rabeder,
de 48 de ani, şi-a donat toată averea şi doreşte să ducă
acum o viaţă modestă. Femeia de 49 de ani din
Bavaria se va bucura de un lux la care nu a visat
vreodată. Totul, doar cu preţul unui bilet de tombolă
de 100 de euro. Numele ei, rămas secret, a fost tras
la sorţi de milionarul austriac.

"Pentru mine nu se schimbă prea multe. Dar va
fi o schimbare uriaşă pentru câştigătoare. A fost
nemaipomenit să vorbim la telefon. A rămas mută
de uimire. Surprinsă şi foarte fericită", a spus
milionarul Karl Rabeder. Femeia din Bavaria va intra
în posesia unei vile de un milion şi jumătate de euro,
situată într-o zonă superbă din Alpi. Karl Rabeder
şi-a donat întreaga avere de 3,65 de milioane de euro
unor organizaţii caritabile, la care vor ajunge şi banii
strânşi în urma vânzării a 22.000 de bilete de tombolă.

Batalionul 52 geniu “Tisa” 
lupt[ cu dezastrele naturale `n 4 \[ri
Batalionul 52 Geniu “Tisa” sau “Multinational Engineer Battalion”, denumirea
interna\ional[, este o unitate de geniu ce are ;i rol de Garnizoan[ a ora;ului Satu
Mare ;i are `n componen\[ militari din 4 \[ri ;i anume Rom]nia, Ungaria,
Ucraina ;i Slovacia. De la ̀ nfiin\area unit[\ii s[tm[rene a batalionului, ̀ n februarie
2002, ̀ n mass media au ap[rut foarte pu\ine date ;i informa\ii despre activitatea
sa, motivul principal fiind acela c[ despre unt[\i militare nu se prea furnizeaz[
date ;i informa\ii.

Secolele XII ;i XIII sunt considerate ca fiind apogeul v]rstei
cavalere;ti a Evului Mediu European. Se spune c[ este o perioad[ de
triumf a acestei institu\ii. De altfel, titlul de cavaler era intens r]vnit de
p[turile aflate `n ascensiune ale acelei vremi. 

Cavalerii din Evul Mediu `;i etalau
for\a fizic[ `n cadrul turnirelor

~n comuna Pi;colt s-a n[scut CORNEL
S{TEANU, la data de 27 ianuarie 1927, dintr-
o familie de \[rani. Dup[ clasele primare a urmat
cursurile Liceului “Emanuel Gojdu” din Oradea>
studiile universitare le-a f[cut la Facultatea de
Litere a Universit[\ii “Victor Babe;” din Cluj-
Napoca. Dup[ absolvire a fost `ncadrat la
Facultatea pe care a absolvit-o. 
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Monumentul a fost sfin\it vineri de preo\ii Alexandru Tincu, Gheorghe Donca 
;i Cristian Bolo; Pagina 7

Asupra datei naşterii ierarhului nu sunt controverse, deşi se spune că anul
naşterii a fost stabilit către apusul vieţii, scăzându-se din anul morţii, 1785,
vârsta lui Grigore Maior, mărturisită probabil de acesta, rezultând ca an al
naşterii 1715. 

Aici încep controversele< unele surse îmbrăţişează ideea că Grigore Maior
s-a născut în casa parohului din localitate, confesiunea fiind de asemenea
neclarificată pe deplin, cele mai multe opinii convergând către apartenenţa
la Biserica greco-catolică a tatălui. La naştere a avut numele de botez Gavrilă
(Gabriel), numele Grigore dobândindu-l la călugărire. 

“După 30 de ani Grigore Maior s-a întors iară în satul său natal şi şi-a cer-
cetat neamurile. Mai târziu ca episcop a trimis o sumă mare de bani, să se fa-
că biserică nouă în Sărăuad. 

Dar curatorul de pe acel timp Ioan Pericaş a făcut o biserică mică şi neco-
respunzătoare. Venind episcopul Maior la sfinţire şi văzând, că au spesat banii
cei mulţi fără folos, s-a retras într-un colţ şi a plâns. Lucrul acesta l-a disgustat
aşa de mult, că nu s-a mai întors niciodată în Sărăuad”. Iată că, după multă vre-
me, înaltul ierarh se va împăca cu localitatea sa natală.
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n[scut `n Pi;colt, lingvistul Cornel
S[teanu trebuie recunoscut ;i `n
propriul s[u jude\
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Vineri, pe o vreme rece, dar
`nsorit[, mul\i s[tm[reni care l-au
cunoscut pe ziaristul, scriitorul, eco-
nomistul ;i politicianul Viorel
S[l[gean, au participat la ceremonia
dezvelirii, la peste ;apte ani de la
moarte, a bustului celui disp[rut
prea devreme dintre noi, la v]rsta de
61 de ani. Manifest[rile organizate cu
acest prilej de Direc\ia pentru
Cultur[ ;i Patrimoniu Na\ional a ju-
de\ului Satu Mare, au fost deschise
;i conduse de poetul George
Vulturescu. Bustul a fost amplasat ̀ n
parcul situat `n imediata vecin[tate
a Catedralei Ortodoxe cu hramul
"Adormirea Maicii Domnului", de pe
bulevardul Vasile Lucaciu din
re;edin\a de jude\.

Preo\ii Alexandru Tincu,
Gheorghe Donca ;i Cristian Bolo; au
oficiat slujba de sfin\ire a monu-
mentului ridicat prin grija familiei,
a Consiliului Jude\ean, a Prim[riei
Satu Mare, a Direc\iei pentru Cultur[
;i Organiza\iei jude\ene PSD.

Patrimoniul cultural s[tm[rean 
s-a `mbog[\it cu `nc[ o statuie, 

a lui Viorel S[l[gean

de
Se distribuie `mpreun[ cu Informa\ia Zilei

Actri\a britanic[ a fost foarte preocupat[ ̀ n ultima vreme s[-;i ̀ nde-
plineasc[ datoriile impuse de rolul s[u pe care `l joac[ `n aceast[ cam-
panie. Astfel, ea a ajutat la ob\inerea unui record
mondial (Guinness World Record for Most
Landmarks Illuminated for a Cause) prin
transformarea a 39 de cl[diri `ntr-un sim-
bol pentru prevenirea cancerului la s]n.

“Portugalia”, un spectacol
despre visele pierdute 
pe drum

Avem o fat[ de la \ar[ sedus[ de un
or[;ean cu fumuri de scriitor, care
“uit[“ c[-i ̀ nsurat, avem un mitocan de
mod[ veche, doi be\ivi de prima clas[,
un pop[ “m]nc[tor ;i b[utor de vin”,
un taximetrist ratat ce se viseaz[
showman ;i un b[t[u; obscur care nu
face dec]t s[ moar[. 
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Pagina 2 PSD, PnL ;i PC au depus mo\iunea de cenzur[  

Elizabeth Hurley, ambasadoarea campaniei de
prevenire a cancerului la s]n
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Luni Joi

Liderul deputaţilor PSD, Mircea Duşa,
a depus luni moţiunea de cenzură pentru
demiterea Guvernului Boc la cabinetul
preşedintelui Senatului, Mircea Geoană, fi-
ind semnată de 209 parlamentari social-
democraţi, liberali şi conservatori.

Birourile Permanente reunite ale
Parlamentului au decis luni ca prezenta-
rea moţiunii de cenzură să aibă loc pe 20
octombrie, iar dezbaterea şi supunerea la
vot să fie pe 27 octombrie, urmând ca
Guvernul Boc să-şi angajeze răspunderea
pentru legea educa\iei ̀ n 28 octombrie, da-
că va rămâne în funcţie. Moţiunea popu-
lară" are 14 pagini, iar pentru depunerea
ei opoziţia a strâns trei milioane de sem-
nături. Pentru adoptarea unei moţiuni de
cenzură sunt necesare 236 de voturi, nu-
măr mai mare decât cel al parlamentarilor
din formaţiunile de opoziţie. Liderul PSD,
Victor Ponta, şi al PNL, Crin Antonescu,
au anunţat luni că parlamentarii for-
maţiunilor pe care le conduc vor vota
moţiunea de cenzură cu bilele "la vedere".

Ponta, a avertizat că PDL va încerca să
"chiulească" de la votarea moţiunii de
cenzură şi să nu vină în Parlament, pentru
a împiedica adoptarea ei.

"Fac de pe acum un avertisment< cei de
la PDL, Boc şi cu ai lui, după ce au furat toa-

tă România, mai plănuiesc ceva, să-i pă-
călească pe oameni şi să nu vină la
Parlament, să înceapă să chiulească la
moţiunea de cenzură, sau să nu aibă curaj
să voteze. Fac un apel la oameni să le cea-
ră celor de la PDL să nu-şi mai bată joc de
ei, să vină la moţiune, să voteze dacă au cu-
raj.", a spus Ponta. "PDL va încerca să fu-
re şi voturile propriilor parlamentari, să nu-
i lase să voteze, să-i oblige să nu vină la
moţiunea de cenzură. Sunt în stare de ori-
ce, cei de la PDL", a mai spus social-de-
mocratul.

Blaga< Opoziţia va trebui să 
dovedească că are destule voturi

Secretarul general al PDL, Vasile Blaga,
a declarat că opoziţia va trebui să dove-
dească la votul din Parlament dacă are vo-
turile necesare adoptării moţiunii de cen-
zură. Întrebat ce părere are despre decla-
raţia liderului PSD care susţine că opoziţia
are voturile necesare pentru adoptarea
moţiunii de cenzură, Blaga a răspuns< "Va
trebui să dovedească atunci când vom mer-
ge la vot". Preşedintele PSD a declarat că
ar exista mai mulţi parlamentari din arcul
guvernamental care ar vota moţiunea de
cenzură, dar a admis şi că unii parlamen-
tari PSD ar putea fi "cumpăraţi sau şanta-
jaţi" de PDL. 

Verestoy< Dacă trece moţiu-
nea, va exista o alt[ majoritate

Senatorul UDMR Verestoy Attila a de-
clarat luni că formaţiunea sa face parte
dintr-o coaliţie guvernamentală pe care o
susţine, însă în situaţia în care moţiunea de
cenzură va fi adoptată înţelegerea UDMR
cu PDL nu va mai fi valabilă, existând o al-
tă majoritate.

Mar\i

Deputaţii au adoptat marţi în plen un
proiect de lege aparţinând PSD şi PNL şi
care stabileşte reducerea TVA de la 24%
la 5% pentru alimentele de bază, dar şi un
proiect de lege care prevede neimpozita-
rea pensiilor mai mici de 2000 lei. 

Actul normativ adoptat marţi cu una-
nimitatea deputaţilor prezenţi - 290 voturi
- vizează modificarea Codului fiscal şi pre-
vede aplicarea cotei reduse de 5% asupra
bazei de impozitare pentru livrarea de pâi-
ne, carne, lapte, ulei vegetal şi zahăr, pre-
cum şi pentru livrarea locuinţelor ca par-
te a politicii sociale, inclusiv a terenului pe
care sunt construite. În punctul de vede-
re transmis, Executivul a arătat că nu
susţine această iniţiativă legislativă.

:i mini;trii parlamentari au
votat favorabil

Proiectul, depus la Parlament în 2009,
are ca iniţiatori 56 de senatori şi deputaţi
de la PSD, PNL dar şi foşti sociali-demo-
craţi, în prezent membri ai UNPR. 

"În plen a fost adoptată pe vot final
iniţiativa noastră de reducere a cotei de

TVA pentru produsele alimentare de ba-
ză. Iată că deja unul din obiectivele din pro-
gramul nostru de guvernare prezentat la
Congres a fost atins", a declarat miercuri
preşedintele Comisiei de buget finanţe din
Camera Deputaţilor, social-democratul
Viorel Ştefan. El a precizat că inclusiv mi-
nistrul Finanţelor Gheorghe Ialomiţianu
a votat în favoarea acestei legi, însă pe si-
teul Camerei, la înregistrarea votului elec-
tronic, Ialomiţianu nu apare printre vo-
tanţii acestei legi. Legea a fost votată însă
în unanimitate de cei prezenţi. Printre cei
care s-au arătat de acord cu legea se află
şi ministrul Dezvoltării Elena Udrea, dar
şi ministrul Muncii, Ioan Botiş, ministrul
Comunicaţiilor, Valerian Vreme, ministrul
Mediului, Laszlo Borbely, şi ministrul
Apărării, Gabriel Oprea.

Doar dou[ voturi `mpotriva 
neimpozit[rii pensiilor

O altă iniţiativă legislativă care a fost
adoptată marţi, cu 286 voturi favorabile,
două voturi "împotrivă" şi două abţineri,
aparţine democrat-liberalului Mircia

Giurgiu şi prevede modificarea Codului
fiscal în vederea neimpozitării pensiilor sub
2000 lei. "Venitul impozabil lunar din pen-
sii se stabileşte prin scăderea din venitul
din pensii a sumei de 2000 lei neimpoza-
bile lunare", se arată în proiect.

Deputaţii PDL susţin 
că nu au ;tiut ce voteaz[

Deputatul PDL Iustin Cionca a de-
clarat că PDL a votat din greşeală cele do-
uă proiecte, precizând că parlamentarii
partidului vor depune o iniţiativă de anu-
lare a acestora. "Votul a fost dat din cau-
za unor confuzii cu privire la rapoartele de
adoptare şi de respingere. Orice om poli-
tic ar fi dorit să dea asemenea legi, dar, din
păcate, situaţia economică a ţării nu ne per-
mite aceste lucru", a spus Cionca. El a
susţinut că a fost o neînţelegere între re-
prezentanţii comisiilor care au făcut ra-
portul şi liderul grupului deputaţilor PDL. 

:i deputatul PDL Gelu Vişan susţine
că votul dat de grupul său în favoarea pro-
iectelor a fost "o eroare de tehnică legi-
slativă". 

Preşedintele PSD, Victor Ponta, a de-
clarat că discuţiile cu liberalii privind pro-
punerile de premier pentru un guvern de
criză vor avea loc s[pt[m]na viitoare,
miercuri seară, după votul asupra moţiu-
nii de cenzură, adăugând că în general PNL
nu are “mână bună” la independenţi.

"Despre premieri discutăm miercuri
seară, până atunci trebuie să ne concentrăm
pentru a trece moţiunea de cenzură.
Oricum, varianta cu premierii indepen-
denţi nu ştiu cât este de viabilă. Dacă stau
să mă gândesc liberalii nu au avut «mână
bună» la independenţi până acum. Toţi in-
dependenţii lor< Predoiu, Cioloş şi Vlădescu
au plecat la Băsescu după ce au ieşit de la
guvernare", a declarat Victor Ponta.  Social-
democraţii resping speculaţiile privind
negocierile pe funcţii, între partidele de
opoziţie, pentru formarea Guvernului de
criză, afirmând că prioritatea PSD este în-
depărtarea Cabinetului Boc, se arată într-
un comunicat. "PSD respinge speculațiile
privind negocierile pe funcții, între parti-
dele de opoziție, pentru formarea guver-
nului de criză. PSD nu discută la acest mo-
ment despre funcții. Prioritatea PSD este
îndepărtarea Guvernului Boc, obiectiv

pentru care depune toate eforturile nece-
sare", se arată în comunicat. PSD susține
necesitatea îndepărtării cât mai rapide a
Guvernului și speră în formarea unei noi
majorități, care să permită instalarea unui
Guvern de criză. "PSD consideră că zvo-
nurile apărute în media privind presupu-
se negocieri pe funcții au menirea de a afec-
ta eforturile pe care opoziția le face, în di-
recția îndepărtării Guvernului Boc", se mai
arată în comunicat.

Prim-viceguvernatorul BNR, Florin
Georgescu, se numără printre persoanele
avute în vedere de social-democraţi pen-
tru un eventual guvern de criză ca minis-
tru de Finanţe, existând discuţii chiar
pentru a fi susţinut ca premier.

Şi liberalii sunt reticenţi în legătură cu
Georgescu, pe care nu-l consideră un in-
dependent, ci un tehnocrat apropiat PSD
Primarul Sibiului Klaus Johannis, preşedin-
tele Bursei de Valori Bucureşti - Stere
Farmache, directorul general executiv al
OMV - Petrom Mariana Gheorghe sunt
variantele convenite de PNL ca propuneri
de premier al guvernului de criză care vor
fi discutate cu partenerii de la PSD, susţin
surse liberale.

Vineri

Miercuri

PSD ar putea accepta, în cazul în care
ar ajunge în situaţia de a negocia cu PNL
formarea unui guvern de criză, un
premier independent sau tehnocrat, cu
condiţia de a deţine Internele şi Finanţele.
Surse din PSD au declarat miercuri că,
dacă o eventuală adoptare a moţiunii de
cenzură ar duce la varianta unei negocieri
cu PNL pentru formarea unui guvern de
criză, social-democraţii vor accepta
condiţia formulată de Crin Antonescu în
ceea ce priveşte un premier independent
sau tehnocrat. Sursele au arătat că PSD nu
vizează funcţia de prim-ministru, atât din
calcule politice, legate de expunerea
mediatică şi erodare electorală, cât şi din
cauză că nu există, între liderii social-

democraţi, un candidat de prim-ministru
care să fie acceptat şi de PNL. În ipoteza
unui guvern PSD-PNL, aceleaşi surse au
mai arătat că PSD va insista, în schimb,
pentru Ministerul Administraţiei şi
Internelor, pentru care secretarul general
Liviu Dragnea pare a fi candidatul ideal,
precum şi pentru Ministerul Finanţelor,
funcţie pentru care ar fi vizat
viceguvernatorul BNR, Florin Georgescu,
fost ministru de Finanţe în Guvernul
Văcăroiu.  Georgescu a fost în ultima
perioadă persoana care s-ar fi implicat în
punerea la punct a programului de
guvernare al social-democraţilor, dar şi
în consilierea pe teme economice a
preşedintelui PSD, Victor Ponta.

Peste 3.000 de militari în rezervă
sunt aşteptaţi să participe la mai multe
acţiuni de protest de Ziua Armatei, pe 25
octombrie, împotriva măsurilor luate
de Cabinetul Boc faţă de pensionarii
militari, a declarat preşedintele
Sindicatului Cadrelor Militare
Disponibilizate, Mircea Dogaru.

"Vom fi peste 3.000 de militari în
rezervă care vor participa la manifestaţiile
din Capitală, dar vor fi organizate acţiuni
de protest la nivelul întregii ţări pe 25
octombrie. 22 dintre filialele noastre vor
trimite fiecare la Bucureşti între 50 şi 100
de persoane", a declarat Dogaru.

Militarii rezervişti îi solicită
preşedintelui Traian Băsescu, premierului

Emil Boc şi fostului ministru al Muncii,
Mihai Şeitan, să prezinte scuze publice
pentru "acuzele şi insultele fără precedent
aduse organismului militar". 

Alte revendicări aflate pe lista
membrilor Sindicatului Cadrelor Militare
Disponibilizate (SCMD) sunt< desfiinţarea
DNA, ANI, CNSAS şi CCR deoarece sunt
considerate "structuri folosite ca poliţie
politică", depolitizarea tuturor structurilor
militare- MApN, MAI, SRI, SIE, STS, SPP
-, abrogarea Legii 119/2010 şi a tuturor
prevederilor din Legea sistemului unic de
salarizare referitoare la militari sau
abrogarea Legii 329 din 2009 (legea care
interzice cumulul pensiei cu salariu).

PSD nu agreeaz[ premierii 
independen\i propu;i de PnL

PSD ar accepta un premier independent,
dac[ ia internele ;i Finan\ele

Peste 3.000 de militari în rezerv[ sunt
a;tepta\i s[ protesteze de Ziua armatei

Şeful diplomaţiei române spune că ţări-
le UE trebuie să-şi respecte planurile de a-
şi reduce cheltuielile, în ciuda scăderii
popularităţii, pentru că altfel, într-o eco-
nomie globală competitivă, continentul ris-
că să piardă, scrie Wall Street Journal, ca-
re a realizat un interviu cu Teodor
Baconschi. În timp ce grevele şi demons-
traţiile agită Franţa, politicienii din Europa
se confruntă cu o nemulţumire populară
în creştere, în eforturile lor de a reduce chel-
tuielile sociale. Guvernul de la Bucureşti îşi
apără propriile măsuri de austeritate înainte
de votul de neîncredere de săptămâna vii-
toare, scrie Wall Street Journal.

"Trebuie să recunoaştem că, pe termen
lung, nu putem susţine toate privilegii-
le" statului european postbelic, generos în
materie de protecţie socială, a declarat
Teodor Baconschi într-un interviu acor-
dat The Wall Street Journal. Dacă nu-şi
schimbă abordarea, "Europa se va în-
drepta foarte repede către o diminuare a
rolului său geopolitic", a explicat Baconschi.

România - care după ani de creştere
economică rapidă a căzut anul trecut în-
tr-o profundă recesiune - s-a angajat într-

o serie de reduceri majore de cheltuieli, pen-
tru a-şi micşora deficitul bugetar, arată Wall
Street Journal, care aminteşte că, între al-
tele, salariile din sectorul public au fost re-
duse cu 25%. "Avem un proiect foarte
ambiţios de reformă a întregului stat", în-
tr-un efort de a introduce "o disciplină fis-
cală reală în sistem", a declarat Baconschi.

România, care s-a alăturat UE în 2007,
este cel mai sărac stat membru, după
Bulgaria, iar reducerile bugetare au gene-
rat proteste din partea profesorilor şi a al-
tor angajaţi ai statului şi au dus la o scădere
vertiginoasă a popularităţii premierului
Emil Boc, notează The Wall Street Journal.
Baconschi, membru al PDL al lui  Boc, se
aşteaptă ca guvernul să supravieţuiască
moţiunii de cenzură din Parlament, unde
dispune de o majoritate fragilă, mai scrie
cotidianul. În ceea ce priveşte temele de po-
litică externă, cotidianul economic ame-
rican reţine că Baconschi cere NATO, or-
ganizaţie căreia România i s-a alăturat în
2004, să coopereze cu Rusia, într-un efort
de a îndepărta Moscova de mentalitatea
Războiului Rece de împărţire a Europei în
sfere de influenţă. 

:eful diploma\iei române sus\ine 
austeritatea, scrie Wall Street Journal

PSD, PnL ;i PC au depus mo\iunea de cenzur[

Deputa\ii au ieftinit alimentele ;i au crescut pensiile 
din gre;eal[

S]mb[t[



ISTORIE
Un adev[rat cavaler trebuia s[-;i demonstreze curajul, loialitatea ;i s[-;i respecte cuv]ntul dat. De multe ori, ei

`nc[lcau aceste reguli, din pasiunea pentru r[zboi. Prin urmare, Biserica a impus anumite reglement[ri pentru a li-
mita violen\a. Ea era foarte dur[ `n privin\a turnirelor, consider]nd aceste acte ca fiind "detestabile b]lciuri `n care
cavalerii obi;nuiau s[ se adune pentru a-;i ar[ta for\a ;i temeritatea impetuoas[".

Cavalerii din Evul Mediu `;i etalau
for\a fizic[ `n cadrul turnirelor
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Secolele XII ;i XIII sunt con-
siderate ca fiind apogeul v]rstei
cavalere;ti a Evului Mediu
European. Se spune c[ este o pe-
rioad[ de trimf a acestei insti-
tu\ii. De altfel, titlul de cavaler era
intens r]vnit de p[turile aflate `n
ascensiune ale acelei vremi, de
noii `mbog[\i\i, mai ales din so-
ciet[\ile urbane. 

Aventura cavalereasc[, pe l]ng[
perspectivele matrimoniale, `nsemna,
`n primul r]nd, c[utarea unor noi sur-
se de `mbog[\ire ;i de `nrolare.

Biserica dezaproba
confrunt[rile `n cadrul 
turnirelor

P]n[ la v]rsta de 7 ani, t]n[rul no-
bil era educat `n familie. De la acea
v]rst[, el locuia la curtea seniorului.
Acolo st[tea `n calitate de paj, p]n[ la
v]rsta de 14 ani, perioad[ `n care era
obligat s[ `ndeplineasc[ anumite ser-
vicii legate de ceremonialul specific cas-
telelor nobiliare. ~nv[\a reguli de con-
duit[ feudal[, precum salutul, sau cum
s[ se a;eze la mas[ ;i altele. Dup[ 14 ani,
t]n[rul devenea scutier ;i era ini\iat `n
meseria armelor, ajung]nd s[ partici-
pe la lupte ;i la partide de v]n[toare
`mpreun[ cu seniorul s[u.

Pentru a deveni cavaler, t]n[rul as-
pirant trebuia ca, p]n[ la v]rsta de 18
ani s[-;i fi ̀ nsu;it cele ;apte virtu\i ca-
valere;ti< c[l[ria, ̀ notul, aruncarea lan-
cei, scrierea, jocul de dame, v]n[toarea,
compunerea ;i recitarea versurilor. 

Dac[ de\ine toate aceste calit[\i, as-
pirantul primea ̀ nvestitura de cavaler.                                                                                                                                                                                         

Pe l]ng[ virtu\ile mai sus amintite,
un adev[rat cavaler trebuia s[-;i de-
monstreze curajul, loialitatea ;i s[-;i res-
pecte cuv]ntul dat. De multe ori, ei
`nc[lcau aceste reguli, din pasiunea pen-
tru r[zboi. Prin urmare, Biserica a im-
pus anumite reglement[ri pentru a li-
mita violen\a. Ea era foarte dur[ `n pri-
vin\a turnirelor, consider]nd aceste
acte ca fiind "detestabile b]lciuri `n ca-
re cavalerii obi;nuiau s[ se adune pen-

tru a-;i ar[ta for\a ;i temeritatea im-
petuoas[". Aceast[ afirma\ie `i apar\ine
lui Inocen\iu al II-lea ;i dateaz[ din
1130, atunci c]nd moda turnirului ex-
plodase `n `ntregul Occident, `n |ara
Sf]nt[ cruciat[ ;i ̀ n lumea bizantin[ ;i
islamic[. Astfel, s-au interzis atacurile
asupra persoanelor ne`narmate, vio-
len\a ;i jefuirea locurilor sfinte ;i ho\ia.
~n anul 1031 printr-un armisti\iu,
Biserica a limitat durata luptelor ;i zi-
lele `n care acestea puteau fi purtate.
Cavalerilor le era interzis s[ se duele-
ze de miercuri, de la apusul soarelui,
p]n[ `n diminea\a zilei de luni, `n mo-
mentul `n care r[s[rea soarele.

~n decursul secolului al XII-lea a
ap[rut o nou[ form[ de manifestare so-
cial[ numit[ curtoazie. ~;i are origini-
le `n sudul Fran\ei ;i presupune ca

t]n[rul cavaler s[ se pun[ `n serviciul
unei doamne, so\ie a unui senior, c[re-
ia `i recita poeme. Astfel a luat na;te-
re literatura de curte ;i prima ;coal[
poetic[ din Europa, cavalerii trans-
form]ndu-se `n trubaduri - denumire
utilizat[ `n sudul Fran\ei. ~n nord,
ace;ti poe\i purtau numele de "truveri",
iar `n Germania de "minnesanger". Ei
`;i c]ntau poeziile din castel `n castel.

Promisiunile f[cute
domni\elor erau scumpe
tradi\iei cavalere;ti

Cavalerii aveau o serie de privilegii
acordate `n numele protec\iei societ[\ii,
`n primul r]nd militare. Erau singurii
care aveau dreptul s[ poarte scut, lan-
ce ;i spad[. Din punct de vedere juri-

dic, ace;tia nu puteau fi judeca\i dec]t
de c[tre seniori, iar `n ceea ce prive;te
plata impozitelor, ace;tia erau scuti\i.

Antrenamentul cavalerilor se rea-
liza ̀ n cadrul turnirurilor. Ele constau
`n jocuri r[zboinice `n care se `nfrun-
tau doi cavaleri sau dou[ grupe de com-
batan\i. Reprezenta ̀ n acela;i timp ;i o
form[ de exerci\iu pentru lupta cu
lancea. 

Armura cavalerului era foarte cos-
tisitoare ;i era asigurat[ de nobilul `n
serviciul c[ruia se afla.  Tot nobilul su-
porta cheltuielile pentru achizi\ionarea
cailor necesari ;i `ntre\inerea lor.

Cavalerii ;i trubadurii, ca ;i heral-
zii ;i jonglerii care gravitau ̀ n jurul lor,
pe timp de pace, nu `ncetau s[ exalte
turnirul ca ;coal[ a curajului ;i loia-
lit[\ii, spune Jacques Le Goff `n cartea

sa "Omul medieval". Practica era v[zut[
ca ;i o oglind[ a valorilor cre;tine,
c[ut]nd s-o prezinte ca pe o preg[tire
pentru cruciad[ ;i un prilej pentru a pu-
ne la cale viitoarele posibile expedi\ii
peste m[ri. Uneori se `nt]mpla ca, `n
timpul acestor confrunt[ri sau dup[
`ncheierea lor, mul\i cavaleri s[ se an-
gajeze s[ plece la lupt[ `mpotriva ne-
credincio;ilor. Le Goff mai precizeaz[
`n volumul s[u c[ astfel de leg[minte
sau de alt[ natur[, precum ar fi ap[ra-
rea onoarei, sau promisiuni f[cute
unei domni\e erau foarte scumpe
tradi\iei cavalere;ti.

Gajul de iubire etalat `n turnir re-
prezint[, al[turi de alte blazoane pre-
cum cel pictat pe scut sau pe mantie un
semn distinctiv al cavalerului partici-
pant la jocurile militare. Conform da-
telor din volumul "Omul medieval",
tensiunea erotic[ `mpins[ p]n[ la ex-
treme, chiar p]n[ la suferin\[ uneori,
constituie o caracteristic[ fundamen-
tal[ a acestui tip de activitate cavale-
reasc[. Rivalitatea `n dragoste trebuie
s[ fi fost unul dintre mobilurile cel mai
des `nt]lnite `n turniruri, deoarece
b[rba\ii adul\i sim\eau nevoia de afir-
mare ;i de etalare a for\ei fizice `n pre-
zen\a sexului frumos.

Declinul institu\iei cavaleriei

Odat[ cu apari\ia armelor perma-
nente, puse `n slujba exclusiv[ a mo-
narhului, utilitatea cavaleriei a ̀ ncetat.
La `nceputul secolului al XV-lea, ca-
valerismul a devenit ineficient, deoarece
practica nu s-a adaptat noilor cerin\e.
~n secolele XIV ;i XV r[zboiul consta
`n atacuri prin surprindere, incursiuni
;i raiduri. Introducerea tobelor mari de
c[tre mercenarii germani a constituit
unul dintre importan\ii factori care au
mecanizat r[zboiul, dar lovitura de
gra\ie primit[ de cavalerie a fost arti-
leria.

Ast[zi cavalerismul desemneaz[
un ve;nic ideal, el ajung]nd s[ semni-
fice o atitudine lipsit[ de pat[, o pur-
tare exemplar[. Virtu\ile specifice sunt
vitejia, loialitatea, onestitatea, al[turi de
bun[voin\[ ;i amabilitate.

Mirela Maria Filimon

~ncep]nd cu secolul al XIII-lea,
ora;ul Satu Mare a dob]ndit o se-
rie de privilegii economice ;i co-
merciale. Acest fapt este eviden\iat
`ntr-o serie de documente, con-
form c[rora jude\ul a fost un im-
portant centru al breslelor
me;te;ug[re;ti.

~n perioada ̀ nfiin\[rii lor, ora;ul era
divizat `n dou[ regiuni< Satu Mare ;i
Mintiu, motiv pentru care datele la ca-
re s-au `nfiin\at breslele sunt diferite.
~n prima dintre regiuni, curelarii ;i-au
`nfiin\at o breasl[ `n anul 1513, croitorii
- ̀ n 1525, t[b[carii ;i aurarii - `n 1534,
bl[n[rarii ;i ferarii - 1538, cismarii ;i-
au `nfiin\at breasla `n 1604, dogarii -
1637 iar breasla frizerilor a luat na;te-
re `n 1657. Pe de alt[ parte, `n Mintiu
breasla curelarilor s-a `nfiin\at `n 1514,
fierarii, armurierii ;i l[c[tu;arii ;i-au
`ntemeiat o breasl[ `n acela;i an, 1538.
Argintarii ;i-au pus bazele breslei `n

1547, cismarii ;i t[b[carii - zece ani mai
t]rziu, urmate de cea a bl[narilor, `n
1558. Breasla croitorilor s-a `nfiin\at `n
anul 1573, urma\i de \es[tori ;i t]mplari
`n 1642. Toate aceste date sunt men\io-
nate ̀ n "Ghid de ora; Satu Mare", a lui
Doru Radosav. Toate aceste asocia\ii au

fost `nfiin\ate pentru ca membrii s[i s[-
;i poat[ ap[ra interesele.

Comunismul a constr]ns 
meseria;ii s[ renun\e
la `ndeletnicirile lor

Chiar dac[ unele dintre aceste me-
serii din trecut au disp[rut, altele exist[
;i `n ziua de azi, `ns[ sub diferite for-
me, adaptate cerin\elor lumii actuale.

Alte m[rturii despre existen\a bre-
slelor provin ;i din perioada domina\iei
austro-ungare. Oamenii de ;tiin\[ ca-
re vorbeau despre via\a economic[ ;i
social[ a jude\ului nostru, inevitabil vor-
besc ;i despre importan\a me;te;ugu-
rilor. Unul dintre ei este doctorul
Samu Borovszky, care aminte;te de
existen\a unor me;te;ugari precum
cismar, croitor, tipograf ;i altele. Toate
aceste meserii au fost bine dezvoltate la
sf]r;itul anilor 1800.

Odat[ cu instaurarea regimului
comunist, soarta acestor me;te;uguri
au luat o alt[ turnur[. Au fost l[sate ̀ n
voia sor\ii, motiv pentru care micii me-
seria\i au fost constr]n;i s[-;i aban-
doneze `ndeletnicirile. Au ajuns s[ se
angajeze `n diferite fabrici ;i uzine, fi-
ind obliga\i s[ contribuie la realizarea

planurilor regimului comunist. Dup[
aceast[ perioad[, la noi `n \ar[ au
r[mas pu\ini me;te;ugari, `n compa-
ra\ie cu alte \[ri, care au acordat im-
portan\a cuvenit[ meseriilor. S-au ela-
borat chiar ;i anumite legi pentru pro-
tejarea ;i ap[rarea intereselor acestora.

~n alte state europene, dezvoltarea
sectorului me;te;ug[resc este regle-
mentat[ ;i are un statut special `n
via\a economico-social[.

La noi `n Satu Mare, Camera
Me;te;ugarilor `;i asum[ rolul de a
re`nvia tradi\ia acestor me;te;uguri, de
a proteja practican\ii meseriilor ;i in-
teresele lor.

Muzeul Jude\ean Satu Mare de\ine
diverse obiecte apar\in]nd fo;tilor me-
seria;i. Acolo pute\i afla mai multe de-
talii despre aceste bresle, precum ;i re-
gistre cu eviden\ele me;te;ugarilor sau
procese verbale ̀ ntocmite cu ocazia di-
feritelor ;edin\e de bresle.

Text prelucrat de M.Filimon

Ora;ul Satu Mare a fost un important centru me;te;ug[resc ;i comercial

Turnirurile erau jocuri r[zboinice `n care se `nfruntau doi cavaleri sau dou[ grupe de combatan\i



~n cadrul Catedrei de limba rom]n[, colectivul de Limba rom]n[ con-
temporan[, Cornel S[teanu a fost o voce aparte, poate singurul structura-
list propriu-zis at]t `n teorie (concep\ie), c]t ;i `n realiz[rile practice. PERSONALIT~}I

n[scut `n Pi;colt, lingvistul Cornel S[teanu
trebuie recunoscut ;i `n propriul s[u jude\

Personalitate complex[, dasc[l universitar ;i cercet[tor de real[ voca\ie, el va r[m]ne mereu `n memoria studen\ilor s[i

4 Informa\ia de Duminic[/24 octombrie 2010

~n comuna Pi;colt s-a n[scut
CORNEL S{TEANU, la data de 27
ianuarie 1927, dintr-o familie de
\[rani, fiind cel mai mic dintre
mai mul\i fra\i. Dup[ clasele pri-
mare `n satul natal, a urmat cur-
surile Liceului “Emanuel Gojdu”
din Oradea> studiile universitare
le-a f[cut la Facultatea de Litere a
Universit[\ii “Victor Babe;” din
Cluj-Napoca. Dup[ absolvire a
fost `ncadrat la Facultatea pe ca-
re a absolvit-o. A parcurs trepte-
le ierarhice ale `nv[\[m]ntului
superior, de la asistent la lector ;i
apoi la conferen\iar. :i-a luat doc-
toratul ;i a avut o frumoas[ carier[
universitar[.

S-a stins din via\[ la v]rsta de 60 de
ani, `n 1987, prematur, ̀ n plin[ activi-
tate creatoare. Nu s-a `ndep[rtat su-
flete;te de comuna natal[, revenind la
locurile de ob]r;ie ori de c]te ori eve-
nimentele importante din familiile ne-
po\ilor `l rechemau. A fost exemplu ;i
stimul pentru ei, `n scopul alegerii ;i
cl[dirii profesiei prin studiu. 

Zeci de nepo\i cu preg[tire supe-
rioar[ muncesc `n ora;ele \[rii (Satu
Mare, Oradea, Baia Mare, Cluj, etc) re-
colt]nd succese, dar regret]nd profund
desp[r\irea nea;teptat[ de acum mai bi-
ne de 20 de ani. Golul din suflete
`ncearc[ s[ ad[posteasc[ m[car im-
aginea celui at]t de mult iubit ;i res-
pectat de to\i.

Cornel S[teanu avea 
deschidere spre metodele 
moderne de cercetare a 
limbii rom]ne contemporane

Fostul s[u asistent ;i coleg, `n pre-
zent prof. univ. dr. G. G. Neam\u
Gavril, ;i el s[tm[rean, absolvent al
Colegiului Na\ional "Mihai Eminescu",

face urm[toarea prezentare a carierei
sale universitare<

Disp[rut pe nea;teptate ;i `n plin[
for\[ creatoare, conferen\iarul Cornel
S[teanu r[m]ne `n memoria studen\ilor
;i a colegilor de la Facultatea de Litere
a Universit[\ii din Cluj, `n bibliografia

de lingvistic[ rom]neasc[ postbelic[, o
personalitate complex[, dasc[l uni-
versitar ;i cercet[tor de real[ voca\ie, cu
o deschidere surprinz[toare pentru
Clujul  relativ tradi\ional, spre metodele
moderne de cercetare a limbii rom]ne
contemporane, `n sincronie cu pulsul

european al vremii - (structuralismul
matur func\ionalist ;i rela\ional), logica
modern[, lingvistica matematic[ ;i
ascensiunea gramaticilor generativ-
transforma\ionale.

~n cadrul Catedrei de limba
rom]n[, colectivul de Limba rom]n[
contemporan[, Cornel S[teanu a fost
o voce aparte, poate singurul structu-
ralist propriu-zis at]t `n teorie (con-
cep\ie), c]t ;i `n realiz[rile practice.
(Perioada petrecut[ `n Germania, la
Universitatea din Munchen (1971-
1974), ca lector de limba rom]n[, i-a
consolidat foarte probabil crezurile
structuraliste).

Direc\ia structuralist[ de abordare
a faptelor de limb[ `i domin[ activita-
tea didactic[ universitar[, ca titular la
trei discipline fundamentale ce au ca
obiect de studiu limba rom]n[ con-
temporan[< fonemica (=fonetic[ ;i fo-
nologie), lexicul ;i morfologia. Pentru
fiecare dintre cele trei discipline ne-au
r[mas de la Cornel S[teanu lucr[ri
aproape de pionierat `n lingvistica
rom]neasc[ structuralist[, lucr[ri de re-
ferin\[, de cert[ valoare ;i de actualitate
p]n[ ast[zi, dup[ 30 de ani de la
apari\ie< Fonemica limbii rom]ne,
Cluj, 1978 (curs universitar multiplicat)>
Semantic[ lexical[. Introducere ̀ n des-
crierea structural[ a limbii rom]ne
contemporane, Cluj-Napoca, 1981
(curs universitar multiplicat)> Timp ;i
temporalitate `n limba rom]n[ con-
temporan[. Exprimarea ideii de timp
prin sintagme verbo-adverbiale,
Bucure;ti, E. :. E., 1980.

La acestea se adaug[, fire;te, nu-
meroase studii ;i articole, publicate ̀ n
revistele de specialitate din \ar[ ;i din
str[in[tate.

Primele dou[ volume (Fonemica...
;i Semantica lexical[...) r[m]n mode-
le de cursuri universitare, foarte mo-
derne prin linia teoretic[ ;i con\inutul
propriu-zis (concepte, termeni, meto-
de), dar ;i prin structur[ ;i strategii di-
dactice (metalimbaj str]ns, dar expli-

cit, coeren\[ a expunerii, ordonare a
materialului, exemple ;i exerci\ii de au-
toverificare).

Cursurile de profil actuale ale celor
dou[ discipline de la Facultatea de
Litere din Cluj sunt `n linii mari struc-
turate dup[ aceste modele ;i constitu-
ie bibliografie obligatorie pentru stu-
den\i.

Cursuri proprii 
la toate disciplinele

Cornel S[teanu a fost printre pu\inii
dasc[li care ;i-au acoperit toate disci-
plinele predate prin cursuri proprii, re-
dactate, multiplicate ;i puse la dis-
pozi\ia studen\ilor. (Din p[cate, timpul
i s-a fr]nt brusc ;i nu i s-a permis s[ ne
lase ;i variante publicate.)

C]t prive;te ultimul volum (Timp
;i temporalitate...), acesta constituie o
contribu\ie ;tiin\ific[ de prim[ m[rime,
cea mai sistematic[, mai complet[ ;i
mai valoroas[ p]n[ `n prezent, fix]nd
c]teva tr[s[turi definitorii ale limbii
rom]ne `n sistemul temporal verbal-
adverbial. (De altfel, cartea a beneficiat
la vremea ei de recenzii mai mult
dec]t favorabile.)

Dispari\ia prematur[ a lui Cornel
S[teanu a l[sat mult[ vreme un loc gol
`n poten\ialul ;tiin\ific al Catedrei - for-
marea unui specialist dureaz[ ceva
vreme.

A l[sat un gol ;i ca OM - bun gos-
podar (ca orice ardelean care se res-
pect[), familist clasic, verticalitate `n
comportament ;i `n sus\inerea punc-
telor de vedere, figur[ carismatic[, fi-
re jovial[ ;i sociabil[, atent ;i `ncurajator
cu tinerii cercet[tori ;i colegi, mereu bi-
ne dispus, un rezervor de glume ;i vor-
be de duh (multe r[mase `n memoria
colectiv[), dar, `nainte de toate, foarte
corect. Adesea `i pl[cea s[ se caracte-
rizeze singur prin sintagma "supus
austriac". Probabil voia s[ spun[ ceva
prin asta.

Prof. univ. dr. G. G. Neam\u

M[ria sa Marele Voievod
Mihai de Alba Iulia s-a n[scut la
Sinaia ̀ n Castelul Foi;or `n ziua de
25 octombrie 1921. La 22 ianuarie
1922 `n Palatul Regal din
Bucure;ti M[ria Sa a fost botezat
`n religia cre;tin[ ortodox[, de-
venind astfel fiu al Bisericii
Autocefale Ortodoxe Rom]ne.
Rolul cre;tinesc de “Na;” a fost
`ndeplinit de ofi\erii Diviziei de
V]n[tori de Munte.

N[scut la Foi;or, `n Sinaia, Mihai es-
te fiul Regelui Carol II ;i al Reginei
Elena, n[scut[ Principes[ a Greciei, fii-
ca Regelui Constantin I al Greciei ;i a
Sofiei de Rusia. Viitorul Rege, Mihai I,
este nepotul Regelui Ferdinand I,
Regele Rom]niei ;i al Reginei Maria, fii-
ca lui Alfred, duce de Edinburgh ;i al
Marii Ducese Maria a Rusiei. Mihai es-
te str[-str[nepotul Reginei Victoria a
Angliei c[s[torit[ cu Albert de Saxa-
Coberg Chota. 

E str[nepotul lui Frederic II, rege al
Rusiei ;i `mp[rat al Germaniei ;i al
Victoriei de Marea Britanie. E str[ne-

potul Regelui Carol I al Rom]niei. E
str[nepotul lui George I al Greciei ;i al
Marii Ducese Olga a Rusiei, e str[ne-

potul lui Cristian IX, rege al
Danemarcei ;i al Lonisei de Hesse
Cassel. La data de 20 iulie 1927, micul
rege de 6 ani sose;te la Bucure;ti,
`mpreun[ cu mama sa.

La Parlament, se depune
jur[m]ntul de c[tre Regele Mihai ;i de
c[tre cei trei regen\i< Principele Nicolae,
Patriarhul Mihai Cristea ;i Gheorghe
Buzdugan. Iulie 1927 - iunie 1930 -
Regen\a> 8 iunie 1930 - 5 septembrie
1940 Carol II este regele> 6 septembrie
1940 Mihai I depune jur[m]ntul, `n sa-
la tronului> iulie 1941 - Regele Mihai
readuce la Rom]nia at]t Basarabia c]t
;i Bucovina, r[pite de sovietici `n iunie
1940> 23 august 1944 - Regele Mihai ru-
pe alian\a cu Germania, elibereaz[ te-
ritoriul Rom]niei de sub ocupa\ia ger-
man[, scurteaz[ r[zboiul din Balcani cu
aproape 6 luni, apoi particip[ cu armata
la eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei.
Alia\ii `l decoreaz[ cu Ordinul Victoria
;i Legiunea de Merit. 30 Decembrie
1947 - abdicarea for\at[ a regelui Mihai
I de c[tre comuni;ti adu;i din Rusia de
tancurile armatei ro;ii, ;i plecarea `n
exil.   

Plut. adj. ;ef (r) Mure;an Traian

Regele Mihai, la a 89-a aniversare Prin\ul William este preg[tit
s[ modernizeze monarhia

Cornel S[teanu al[turi de dou[ dintre nepoatele sale

N[scut la Foi;or, `n Sinaia, Mihai este
fiul Regelui Carol II ;i al Reginei Elena

Prinţul William a declarat într-un do-
cumentar, difuzat de postul de televiziu-
ne Sky 1, că doreşte să modernizeze
monarhia şi să schimbe felul în care fa-
milia regală britanică obişnuieşte să
abordeze anumite chestiuni tradiţiona-
le. Prinţul William are propriile sale
opinii în anumite chestiuni referitoare la
monarhia britanică şi a acceptat să apa-
ră în acest documentar, realizat de Ben
Fogle, deoarece a ţinut să se exprime în
mod public asupra lucrurilor care îl in-
teresează. 

Potrivit site-ului express.co.uk, anu-
mite voci din Marea Britanie îi reproşează
însă prinţului William graba cu care a fă-
cut aceste declaraţii, deoarece tatăl său,
prinţul Charles, este moştenitorul tro-
nului britanic.

În schimb, Ben Fogle, realizatorul
acestui documentar, consideră că prinţul
William, al doilea pe lista succesorilor la
tronul Marii Britanii, va comunica cu po-
porul britanic mai bine decât o face ta-
tăl său, prinţul Charles. "Nu e o persoa-
nă care renunţă uşor la punctul său de ve-
dere. Are opinii foarte puternice. Am im-
presia că îşi doreşte să modernizeze fa-

milia regală", a declarat Ben Fogle.
Realizatorul britanic, al cărui docu-

mentar se concentrează pe activităţile des-
făşurate de prinţul William în Africa îm-
preună cu organizaţia pentru conserva-
rea naturii Tusk Trust, l-a întrebat la un
moment dat pe William dacă nu cumva
s-a plictisit deja ca "autorităţile superioare"
- guvernul britanic, Palatul regal sau
mass-media - să îi spună mereu ceea ce
are voie să facă.

"Tocmai aceasta este problema. Îmi
place să mă plasez intenţionat într-o
poziţie de dezacord cu ei, deoarece mul-
te dintre lucrurile pe care le fac sau le spun
ei sunt de modă veche, nu funcţionează
în zilele noastre sau sunt pur şi simplu
greşite", a răspuns prinţul William.

"Oamenii au o impresie greşită des-
pre ceea ce se întâmplă în familia noas-
tră. Vreau să îi corectez şi vreau ca oa-
menii să ştie că şi în familia noastră se pe-
trec lucruri noi şi că există abordări noi
şi că nu există niciun motiv care să îm-
piedice pe cineva să încerce să fie diferit.
Ascult părerile oamenilor, îmi place să ţin
cont adeseori de ele şi apoi să îmi for-
mulez propria opinie", a adăugat William.



Asupra datei naşterii ierarhului nu sunt controverse, deşi se spune că anul naşterii a fost stabilit către apusul vieţii,
scăzându-se din anul morţii, 1785, vârsta lui Grigore Maior, mărturisită probabil de acesta, rezultând ca an al naşte-
rii 1715. Aici încep controversele< unele surse îmbrăţişează ideea că Grigore Maior s-a născut în casa parohului din
localitate, confesiunea fiind de asemenea neclarificată pe deplin, cele mai multe opinii convergând către apartenenţa
la Biserica greco-catolică a tatălui. RELIGIE

Dup[ 225 de ani, marele c[rturar
grigore Maior se re`ntoarce la S[r[uad
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Cu prezentul articol continuăm
întâmpinarea sărbătorii din 7 no-
iembrie, când, la Sărăuad, instituţii
şi urmaşi ai familiei, deopotrivă iu-
bitori şi cinstitori ai memoriei
episcopului greco-catolic Grigore
Maior, vor participa la dezvelirea
în curtea lăcaşului românesc de ru-
găciune din Sărăuad a bustului
marelui ierarh.

Ne propunem să oglindim astăzi cât
mai bine cu putinţă relaţia dintre Grigore
Maior şi satul în care a văzut lumina zilei.

Fiu de preot sau origine 
umilă?

Asupra datei naşterii ierarhului nu
sunt controverse, deşi se spune că anul
naşterii a fost stabilit către apusul vieţii, scă-
zându-se din anul morţii, 1785, vârsta lui
Grigore Maior, mărturisită probabil de
acesta, rezultând ca an al naşterii 1715. Aici
încep controversele< unele surse îm-
brăţişează ideea că Grigore Maior s-a
născut în casa parohului din localitate, con-
fesiunea fiind de asemenea neclarificată pe
deplin, cele mai multe opinii convergând
către apartenenţa la Biserica greco-cato-
lică a tatălui. La naştere a avut numele de
botez Gavrilă (Gabriel), numele Grigore
dobândindu-l la călugărire. Alţi autori afir-
mă că Grigore Maior a fost fiu de oameni
săraci> această a doua variantă precizează
apoi că fiul boitarului (sau chiar el boitar,
ajutor de porcar sau de cioban, după
cum este definit termenul în Dicţionarul
de arhaisme şi regionalisme) a slujit până
pe la 12-15 ani la o turmă de porci. 

Scurtă privire către parohia
Sărăuad

Astăzi nu există o listă completă cu
succesiunea parohilor români la Sărăuad.
Primul preot despre care avem ştire este
protopopul Simeon, care a fost prezent la
sinodul protopopesc ţinut la Alba Iulia în
5 septembrie 1700, în vederea Unirii cu
Biserica Romei, alături de alţi doi omologi
ai săi din zonă. A semnat actul în nume-
le a 10 sacerdoţi din ţinutul păstorit de el,
alături de protopopii Andrei al Şimleului
(cu 24 de preoţi) şi Simeon din Băseşti (cu
40 de preoţi). 

Conscripţia episcopului Inochentie
Micu Klein din 1733 ne arată că la Sărăuad
funcţiona preotul „neunit” (ortodox)
Prekup, care slujea la 51 de familii, paro-
hia având şi biserică. Conform Conscripţiei
din anii 1760-1762 Sărăuadul avea „115 fa-
milii non-unite, biserică şi casă parohia-
lă”> nu se precizează, din păcate numele pa-
rohului.

La Direcţia Judeţeană a Arhivelor
Naţionale, filiala Satu Mare, pentru parohia
românească – greco-catolică Sărăuad s-au
păstrat registre de stare civilă începând cu
anul 1824, când paroh unit era Ioan
Ungur (1790-1833, Sărăuad). Printre fa-
miliile pe care le-am regăsit acolo se nu-
mără şi Majer (Major). Înşirăm în conti-
nuare o restrânsă listă cu numele acelor fa-
milii care locuiau pe la sfârşitul primului
pătrar al veacului XIX în Sărăuad, cu gra-
fia epocii< Szamoila, Koszta, Iuro, Mark,
Avasan, Majer, Bocs, Secara, Mezei, Ilies,
Uretyan, Fazakas, Kiraly etc.

“Major de Tăşnad-Sărvad”

În celebra lucrare dedicată familiilor
nobiliare române, găsim referire la fami-
lia „Major de Tusnád-Szarvad” (vechea de-
numire a localităţii de origine a episcopului
era „Tasnád-Szarvad”), precizându-se că
din această familie descindea cel care a fost
episcopul greco-catolic al Ardealului în-
tre 1772-1782. Cercetătorul care a iden-
tificat şi pus în circulaţie lucrările lexico-
grafice ale lui Grigore Maior, Alin-Mihai
Gherman, afirmă că „adevărata formă a
numelui de familie este Maier, fiind folo-
sit astfel până la sfârşitul secolului al
XVIII-lea în diferite documente şi texte ro-
mâneşti (inclusiv în Istoria, lucrurile şi în-
tâmplările românilor a lui Samuil Micu
Clain), forma latinizată, Maior, fiind uti-
lizată mai ales în textele latine. 

Începând cu secolul al XIX-lea ea

devine, în primul rând prin textele la-
tiniştilor, forma cea mai folosită”.
Cercetând registrele parohiale ale
Sărăuadului, am constatat că parohii Ioan
Ungur şi Ioan Pop-Suduranul (paroh la
Sărăuad între 1834-1857) foloseau ambele
forme ale numelui acestei familii, „Major”
şi „Majer”.

Ioan Ardeleanu-Senior, în celebra sa
lucrare privind personalităţile Sălajului, du-
pă ce prezintă câteva variante populare
asupra naşterii episcopului Maior, măr-
turiseşte< „Aserţiunea aceasta rămâne şi pe
mai departe tradiţie, iar eu susţin aceia ce
mărturisea Samuil Micu contemporanul
său şi cei mai mulţi. A fost nobil pentru că
avea îngăduinţă să poarte conume şi a avut
acces în “şcolile din Ungaria”, lucru de ca-
re iobagii nu s-au bucurat”. Casa ierar-
hului, desigur renovată, dovedeşte, credem,
fără putinţă de tăgadă, originea nobilă a lui
Grigore Maior.

Ce ştie poporul

Vom prezenta acum spicuiri din ce
mărturiseşte tradiţia populară despre ori-
ginea lui Grigore Maior. Într-o lucrare apă-
rută în 1908 la Şimleu se spune< „Poporul
ştie următoarele despre episcopul Maior<
S-a născut din părinţi săraci, cari abia aveau
o căsuţă şi puţin pământ. A fost boitar lân-
gă o turmă de porci până în vârsta de 12-
15 ani. Luând un pergeu (clopot) de la gâ-
tul unui porc şi ascunzându-l într-o bor-
tă (scorbură) de copac în pădure, cei ce au

ştiut de lucrul acesta l-au speriat, că-l vor
bate, şi el a fugit. Vreme de 30 de ani a fost
ca pierdut, nime nu ştia de el, că trăieşte,
ori ba. După 30 de ani s-a întors iară în sa-
tul său natal şi şi-a cercetat neamurile”. 

După trei decenii de la apariţia aces-
tei cărţi, Ioan Ardeleanu-Senior afirma că<
„acestă legendă o mărturisea şi venerabi-
la matroană Maria Dragoş n. Pop, o ne-
poată a Floarei Şincai, sora marelui cro-
nicar, născută în Sărăuad la 13 iunie 1835
(Vezi matricola botezaţilor din acel an) şi
pe care am apucat-o şi eu în viaţă, în al 99-
lea an, în com. Siciu de lângă Şimleu”.
Acelaşi autor afirmă în continuare faptul
că în Sărăuad mai erau şi alte variante< „Că
ar fi păscut vitele tatălui său pe o ogradă,
unde e biserica azi, şi pierzând o vacă o fu-
git în lume.  “Er´ Dem.Vaida în cuvântări,
afirma cum că înainte de a învăţa la şcoa-
lă, Grigore Maior ar fi păscut vitele”. 

Două dintre lucrările consacrate per-
sonalităţilor sătmărene perpetuează me-
sajul tradiţiei populare prezentându-l
drept „fiu de oameni săraci, a fost boitar,
la o turmă de porci până pe la 12-15 ani”,
traversând apoi „ o copilărie marcată de
sărăcia în care se zbătea familia sa”.

Continuitatea familiei Maior 
la Sărăuad

Un fapt interesant prezent în registrele
parohiale ale Sărăuadului, consemnat şi de
autorii volumului Oameni din Sătmar, es-
te decesul survenit în 15 iunie 1831 al cre-

dinciosului localnic Simon Major, în vâr-
stă de 66 de ani. Cineva, probabil un pa-
roh mai apropiat zilelor noastre a con-
semnat faptul că cel decedat era „frate bun
Arhiereului Făgăraşului Major Grigorie”.
Un simplu exerciţiu aritmetic ne arată ca
dată a naşterii acestui membru al familiei
Maior anul 1765. Grigore Maior, aflat în
acel an la ”pocăinţă” în Mănăstirea
Muncaciului avea deja 50 de ani. Aşa că
notaţia ulterioară (evidentă pentru cu-
noscători) din registrul parohial este cu si-
guranţă departe de adevăr. Nu mai puţin
adevărat este faptul că membri din fami-
lia Major apar destul de frecvent în regis-
trele de la Sărăuad, notăm aici doar numele
câtorva capi de familie< Demetriu, Teodor,
Georgie, Nicolae (Miklós), Urszu (acest
prenume era frecvent la românii sătmă-
reni până pe la jumătatea sec. XIX),
Daniel.

Împăcare postumă?

Multe documente precizează că în ră-
gazurile necesare în timpul efectuării nu-
meroaselor sale vizite canonice, Grigore
Maior adăsta în localitatea sa natală, re-
venită la Unire după înscăunarea sa la Blaj.
Şi ctitorirea bisericii din Sărăuadul natal
are o notă de legendă. După cum preci-
zează şematismele greco-catolice ale epo-
cii, parohia Sărăuad a fost „convertită la
Sf. Unire” în 1773, adică imediat după ce
episcopul originar din Sărăuad a preluat
înalta funcţie. 

Dar, prezentăm în continuare versiu-
nea oficială asupra construirii bisericii din
Sărăuad< „Biserica de peatră s-a edificat la
1777 pe spesele episcopului Maior, apoi s-
a renovat şi lărgit în anii din urmă”.
Probabil că vechea biserică, de lemn, a fost
demolată şi s-a construit actuala biserică.
Într-adevăr, nefiind destul de încăpătoa-
re, pe la 1900, sub păstorirea parohului gre-
co-catolic George Stanciu jun., i-a fost mă-
rit altarul, turnul de asemenea fiind înălţat
cu 4 m.

Şi de această dată tradiţia populară ne
oferă mai multe detalii< „După 30 de ani
Grigore Maior s-a întors iară în satul său
natal şi şi-a cercetat neamurile. Mai târziu
ca episcop a trimis o sumă mare de bani,
să se facă biserică nouă în Sărăuad. Dar cu-
ratorul de pe acel timp Ioan Pericaş a fă-
cut o biserică mică şi necorespunzătoare.
Venind episcopul Maior la sfinţire şi vă-
zând, că au spesat banii cei mulţi fără fo-
los, s-a retras într-un colţ şi a plâns.
Lucrul acesta l-a disgustat aşa de mult, că
nu s-a mai întors niciodată în Sărăuad”.
Iată că, după multă vreme, înaltul ierarh
se va împăca cu localitatea sa natală. Din
7 noiembrie 2010, el se va întoarce să stră-
juiască lăcaşul de rugăciune edificat acum
aproape două veacuri şi jumătate prin os-
tenelile sale. 

Viorel Câmpean

Casa natala a episcopului Grigore Maior

Papa Benedict al XVI-lea consideră că
România a început un proces de
reconstrucţie după eliberarea de sub
"jugul totalitar", subliniind, la primirea
noului ambasador român la Vatican, că
este nevoie de armonizarea relaţiilor între
diferitele comunităţi religioase. Papa l-a
primit în audienţă joi pe ambasadorul
României la Sfântul Scaun, Bogdan
Tătaru-Cazaban, care a prezentat
scrisorile de acreditare. "În urmă cu 20 de
ani, România a decis să scrie o nouă
pagină de istorie, dar există în continuare
răni profunde lăsate de jugul ideologiei
totalitare. A început astfel un proces de
reconstrucţie şi vindecare, o etapă
importantă fiind aderarea la Uniunea

Europeană. Pentru continuarea acestei
reînnoiri în profunzime, noile probleme
din trecut sunt numeroase, pentru a evita
ca societatea dumneavoastră să se bazeze
numai pe căutarea unei vieţi mai bune şi
a câştigului, consecinţe de înţeles după o
perioadă de 40 de ani de privaţiuni", a
declarat Papa Benedict. El a subliniat că,
acum, România trebuie să facă faţă unei
alterări a valorilor autentice şi trebuie să
înveţe să utilizeze bine libertatea. Papa a
cerut ca fiecare individ din România,
"ţară formată dintr-un mozaic de
oameni", să aibă locul său legitim în
societate. Familia şi educaţia sunt
"elementele de pornire pentru
combaterea sărăciei şi pentru a contribui

la respectarea fiecărei persoane, a
minorităţilor şi vieţii", continuă
Suveranul.  Papa a cerut favorizarea unui
dialog autentic între stat şi diverşi
responsabili religioşi şi încurajarea unor
relaţii armonioase între diversele
comunităţi religioase din România. 

El a salutat eforturile guvernelor care
s-au succedat la Bucureşti pentru
stabilirea de relaţii între Biserica Catolică
şi România şi a citat reluarea raporturilor
diplomatice reciproce în urmă cu 20 de
ani, dar şi Legea Cultelor. “Pentru
remedierea nedreptăţilor moştenite din
trecut de comunităţile religioase, este
necesar un dialog autentic între stat şi
liderii diferitelor comunităţi religioase

din România", subliniază şeful Bisericii
Catolice. Suveranul Pontif a salutat
eforturile guvernelor care s-au succedat
la Bucureşti pentru stabilirea de relaţii
între Biserica Catolică şi România şi a
citat reluarea raporturilor diplomatice
reciproce  în urmă cu 20 de ani, dar şi
Legea Cultelor.

"Fraternitatea dintre catolici şi
ortodocşi, într-un spirit de caritate şi
justiţie, trebuie să domine în faţa
dificultăţilor şi să deschidă inimile către
reconciliere. În acest domeniu, rezultatele
vizitei istorice efectuate de Papa Ioan Paul
al II-lea, prima într-o naţiune majoritar
ortodoxă, sunt numeroase", a mai spus
Papa.

Papa Benedict dore;te armonizarea rela\iilor între comunit[\ile religioase din România



ARMAT~
Batalionul multina\ional"Tisa" din care face parte ;i unitatea s[tm[rean[, compus a;a cum am amintit din

militari din 4 \[ri, este condus pe r]nd (c]te un an), de ofi\eri supriori din aceste \[ri. La fel, pe r]nd, `n fie-
care an, se organizeaz[ c]te un exerci\iu comun `n fiecare \ar[, `n 2008 exerci\iul a avut loc `n Rom]nia ;i s-
a numit "Blonde avalanche". 

Batalionul 52 geniu “Tisa” 
lupt[ cu dezastrele naturale `n 4 \[ri

~n prezent, dou[ subunit[\i se afl[ `n misiune `n Afganistan
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Batalionul 52 Geniu “Tisa”
sau “Multinational Engineer
Battalion”, denumirea interna\io-
nal[, este o unitate de geniu ce are
;i rol de Garnizoan[ a ora;ului
Satu Mare ;i are `n componen\[
militari din 4 \[ri ;i anume
Rom]nia, Ungaria, Ucraina ;i

Slovacia. 

De la `nfiin\area unit[\ii s[tm[rene
a batalionului, `n februarie 2002, `n
mass media au ap[rut foarte pu\ine da-
te ;i informa\ii despre activitatea sa,
motivul principal fiind acela c[ despre
unt[\i militare nu se prea furnizeaz[ da-
te ;i informa\ii.

De fapt, unitatea din Satu Mare face
parte din acest batalion de interven\ie ra-
pid[ `n regiune. Militarii intervin la

toate genurile de dezastre naturale

ce se produc `ntr-una din \[rile compo-
nente, "urgen\e civile" dup[ cum le-a nu-
mit interlocutorul  nostru.

Cu toate acestea acum, `n cadrul
preg[tirilor pentru Ziua  Armatei
Rom]ne, am stat de vorb[ despre unitate
cu loc\iitorul comandantului, locote-
nent colonel Sorin Doncean, recent
avansat `n grad. Comandantul unit[\ii
s[tm[rene este colonelul Alexandru
P[un, la fel, avansat `n grad `n urm[ cu
c]teva zile, `n cinstea Zilei armatei.

Ziua Armatei Rom]ne se 
s[rb[tore;te la 25 octombrie 
din 1959

~n 25 octombrie 1944, militarii
Diviziei a 9-a Infanterie au eliberat la
Carei, ultima brazd[ de p[m]nt rom]nesc
aflat[ sub ocupa\ia hortist[, `ncunun]nd
astfel lupta ;i jertfa zecilor de mii de com-
batan\i pentru eliberarea Ardealului.
Astfel s-a eliberat `ntreg teritoriul de
43.492 kmp, ocupat prin Dictatul crimi-
nal de la Viena, ref[c]ndu-se `n partea de
Vest adev[ratele hotare de stat ale
Rom]niei, scrie Altermedia.

Din 1830, anul înfiinţării Armatei ro-
mâne moderne, până în 1951, în tradiţia
românească nu a existat o zi dedicată ex-
clusiv sărbătoririi acestei instituţii. Aflată
în centrul atenţiei publice, mai ales du-
pă Războiul de Independenţă din 1877-
1878, Armata a participat anual la ma-
nifestările prilejuite de Ziua Înălţării
Domnului, devenită, după Primul Război
Mondial Ziua Eroilor, şi la cele din Ziua
Naţională a Regatului Românei (10 Mai).

În data de 20 iulie 1951, Prezidiul
Marii Adunări Naţionale a emis Decretul
nr.125 în vederea declarării zilei de 2 oc-
tombrie, pentru prima oară, ca “Ziua
Forţelor Armate ale R.P.R.”. Motivul
acestei alegeri îl constituia faptul că, la 2
octombrie 1943, Stalin aprobase organi-
zarea Diviziei “Tudor Vladimirescu” din
prizonieri de război români, devenind,
astfel, “sâmburele” viitoarei “Armate
Populare” din România.

Timp de aproximativ un deceniu
sărbătorile oficiale româneşti au căpătat
un profund

caracter prosovietic, anulându-se, prac-
tic, aproape toate simbolurile naţionale.
Dup[ retragerea Armatei sovietice din
România, prin Decretul nr. 381 din 1 oc-
tombrie1959, Ziua Forţelor Armate a fost
mutată `n data de 25 Octombrie. În
Decret nu se face nici o referire explici-
tă la motivul acestei decizii. La vremea
respectivă, ea a reprezentat un act de cu-
raj.

Complexul memorial din 
Carei

Complexul monumental ridicat în
memoria eroilor din cel de-al doilea
Război mondial este creaţia sculptorului
român Vida Gheza şi a arhitectului
Anton Dâmboianu. Se numără printre ce-
le mai impunătoare şi reprezentative
monumente ridicate pe teritoriul ţării
noastre întru slava eroilor români care şi-
au jertfit viaţa în luptele pentru alunga-
rea horthyştilor unguri de pe teritoriul
Patriei. 

A fost dezvelit în anul 1964, cu pri-
lejul împlinirii a două decenii de la alun-
garea trupelor duşmane de pe ultima
brazdă de pământ românesc.

Realizat din piatră albă, complexul se
compune din câteva elemente sculpturale
şi arhitecturale distincte, armonios legate
între ele, şi anume< un cap de ţăran, ca-
re degajă demnitate şi statornicie> o
poartă cu încrustaţii inspirate din cres-
tăturile ceardacurilor maramureşene> o
femeie sădind o floare> chipul unui ostaş,
cu trăsături aspre, impresionant prin
masivitatea sa> un obelisc care aminteşte
de turlele bisericilor maramureşene.
Complexul are următoarele dimensiuni<
18 x 5 x 12 m.

Referindu-se la creaţia sa monu-
mentală, sculptorul Vida Gheza spunea
într-un interviu< "Lucrarea are mai mul-
te elemente simbolice, începând cu acel
cap de ţăran care există la capătul com-
plexului, simbolizând răscoalele ţără-
neşti care au fost pe aceste meleaguri.
Urmează poarta jertfelor care s-au dat
pentru eliberarea patriei. Ţăranca, ce
împlântă o

floare, simbolizează viaţa nouă care în-
cepe. 

Urmează soldatul eliberator, care
sub forma în care e reprezentat ilustrea-
ză un ostaş demn de menirea lui, parti-
cipant activ la eliberarea Patriei. Ca
punct culminant al acestui monument,
am înălţat obeliscul sau flacăra veşnică,
un obelisc ce seamănă cu turlele biseri-
cilor de lemn din Maramureş". 

Pe obelisc este săpat următorul text<
"Glorie ostaşilor armatei române căzuţi
în luptele pentru eliberarea patriei".  

Comanda este asigurat[, pe 
r]nd, de ofi\eri superiori din 
cele 4 \[ri

Batalionul multina\ional"Tisa" din
care face parte ;i unitatea s[tm[rean[,
compus a;a cum am amintit din militari
din 4 \[ri, este condus pe r]nd (c]te un
an), de ofi\eri supriori din aceste \[ri. La
fel, pe r]nd, ̀ n fiecare an, se organizeaz[
c]te un exerci\iu comun `n fiecare \ar[,
`n 2008 exerci\iul a avut loc `n Rom]nia
;i s-a numit "Blonde avalanche". 

~n acest an, `n urm[ cu circa dou[
s[pt[m]ni, exerci\iul comun a avut loc ̀ n
Ucraina. 

Am mai aflat c[ unitatea s[tm[rean[
are ocupate toate posturile prev[zute `n
Statul de organizare (Organigram[ ̀ n va-
riant[ civil[) ;i c[ militarii ei au avut pri-
mele interven\ii la inunda\iile din Banat
`n anul 2005, iar apoi la cele din Tur\ ;i
de pe r]ul Crasna, `n jude\ul Satu Mare.
Ei au mai avut apoi interven\ii la astfel de
dezastre naturale ;i `n anii 2007 ;i 2008.

~n prezent, `n premier[, dou[ subu-
nit[\i din cadrul batalionului s[tm[rean
particip[, al[turi de militari ai altor \[ri,
la luptele din Afganistan.

Ministrul Ap[r[rii s-a
`nt]lnit cu militarii unit[\ii
s]mb[t[, 9 octombrie

Gabriel Oprea, ministrul Ap[r[rii a
efectuat sâmbătă, 9 octombrie, o vizită de
lucru planificată la Batalionul 52 Geniu
"Tisa" din Satu Mare, unde s-a întâlnit cu
comandanţii unităţilor militare din ju-
deţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj,
Maramureş, Satu Mare şi Sălaj, cu per-
sonalul batalionului de geniu, precum şi
cu reprezentanţi ai militarilor din cate-
goriile de forţe care îşi desfăşoară activi-
tatea în aceste garnizoane.

În vizita de lucru ministrul a fost în-
soţit de comandantul Diviziei 4 Infanterie
"Gemina", general de brigadă Avram
Cătănici, de generali şi ofiţeri din con-
ducerea Statului Major al Forţelor
Terestre şi comandamentului Diviziei de
la Cluj.

Preg[tirile pentru s[rb[torirea Zilei
armatei au `nceput deja cu `ntreceri
sportive la fotbal, tir, volei ;i ;ah, ̀ ntre mi-
litarii unit[\ii ;i cei ai altor structuri mi-
litare cum sunt Inspectoratul pentru
Situa\ii de Urgen\[, Poli\ia, Poli\ia de
frontier[, Jandarmeria, SRI ;i
Penitenciarul. 

Comanda unit[\ii nu ne-a putut fur-
niza date certe `n leg[tur[ cu prezen\a
unor ̀ nal\i ofi\eri din cadrul Ministerului
Ap[r[rii ;i/sau a Marelui Stat Major, la
manifest[rile dedicate Zilei Armatei,
structuri care se sper[ s[ fie reprezenta-
te cu aceast[ ocazie festiv[.

"Desigur, militarii de aici `nt]mpin[
ziua lor ;i prin participarea la alte acti-
vit[\i. Tot legate de preg[tiri au avut loc
avans[ri `n grad a unui num[r de 4
ofi\eri ;i un subofi\er", ne spune `n
`ncheierea convorbirii noastre locotenent
colonelul Sorin Doncean, loc\iitorul co-
mandantului unit[\ii.

Mihai G.



Ziaristul, economistul, scriitorul ;i omul politic Viorel S[l[gean s-a n[scut pe 16 apri-
lie a anului 1942, `n satul Giungi, comuna Beltiug, jude\ul Satu Mare. :coala primar[
a urmat-o `n satul natal, Giungi, iar apoi `n Ac];. Gimnaziul l-a urmat la Liceul “Mihai
Eminescu” din Satu Mare, unde `;i termin[ liceul, cu note bune. IN MEMORIAM

Patrimoniul cultural s[tm[rean s-a ̀ mbog[\it 
cu `nc[ o statuie, a lui Viorel S[l[gean
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Vineri, pe o vreme rece, dar
`nsorit[, mul\i s[tm[reni care l-au
cunoscut pe ziaristul, scriitorul,
economistul ;i politicianul Viorel
S[l[gean, au participat la cere-
monia dezvelirii, la peste ;apte ani
de la moarte, a bustului celui
disp[rut prea devreme dintre noi,
la v]rsta de 61 de ani.

Manifest[rile organizate cu acest
prilej de Direc\ia pentru Cultur[ ;i
Patrimoniu Na\ional a jude\ului Satu
Mare, au fost deschise ;i conduse de
poetul George Vulturescu. La dezveli-
rea bustului amplasat `n parcul situat
`n imediata vecin[tate a Catedralei
Ortodoxe cu hramul "Adormirea Maicii
Domnului", de pe bulevardul Vasile
Lucaciu din re;edin\a de jude\ au par-
ticipat< prefectul Radu Giurca, senatorul
Valer Marian, viceprimarul Adrian
Albu, Mircea Govor - vicepre;edinte-
le Consiliului Jude\ean Satu Mare ;i, nu
`n ultimul r]nd, Loreta Cosmescu, fii-
ca lui Viorel S[l[gean.

Odat[ deschis[ manifestarea, preo\ii
Alexandru Tincu, Gheorghe Donca ;i
Cristian Bolo; au oficiat slujba de
sfin\ire a monumentului ridicat prin
grija familiei, a Consiliului Jude\ean, a
Prim[riei Satu Mare, a Direc\iei pen-
tru Cultur[ ;i Organiza\ia jude\ean[ a
PSD.

Lu[ri de cuv]nt numeroase

Primul care a luat cuv]ntul pentru
a creiona personalitatea ;i opera celui
c[ruia i s-a dezvelit un bust `n S[tmar
a fost poetul George Vulturescu.
"Ziaristul, economistul, scriitorul ;i
omul politic Viorel S[l[gean s-a n[scut
pe 16 aprilie a anului 1942, `n satul
Giungi, comuna Beltiug, jude\ul Satu
Mare. :coala primar[ a urmat-o `n sa-
tul natal, Giungi, iar apoi `n Ac];.
Gimnaziul l-a urmat la Liceul “Mihai
Eminescu” din Satu Mare, unde `;i ter-
min[ liceul, cu note bune. ~n clasa a XI-
a, ultima de liceu, el a ocupat locul cinci
pe clas[. Aici l-a avut ca profesor ;i pe
poetul ;i traduc[torul Gabriel
Georgescu. :i-a urmat dorin\a de a
`nv[\a, devenind student al Facult[\ii de
Economie General[, din cadrul
Academiei de Studii Economice (ASE)
din Bucure;ti. Specializarea pentru
care a optat la momentul respectiv a
fost cea referitoare la ̀ nv[\[m]nt, pres[
;i cercetare ;tiin\ific[.

Proasp[t absolvent de facultate `n
anul 1965, este repartizat ca ziarist la
“Sc]nteia”, unde lucreaz[ zeci de ani,
iar din anul 1990, dup[ c[derea regi-
mului Ceau;escu, Viorel S[l[gean de-
vine director adjunct al publica\iei
“Adev[rul”, denumire preluat[ de la
ziarul “Sc]nteia”. De-a lungul acti-
vit[\ii sale profesionale a condus pu-
blica\ii de factur[ economic[ precum<
“Adev[rul economic” ;i “Roumanien
Business Journal”. A dob]ndit docto-
rat `n economie. 

Loreta Cosmescu, fiica lui Viorel
S[l[gean a subliniat calit[\ile tat[lui s[u
`n transmiterea celor tineri a tainelor
profesiunii de gazetar. ~n calitatea sa de
specialist `n domeniul economic, ga-
zetarul S[l[gean a scris o multitudine
de materiale care au fost de folos celor
care au lucrat `n domeniu `n epoca post
comunist[.

Profesorul Ioan Pop, directorul
Colegiului Na\ional "Mihai Eminescu",
a insistat mai mult pe o serie de preo-
cup[ri politice ale senatorului Viorel
S[l[gean, f[r[ a omite aspecte din ac-

tivitatea literar[ ;i publicistic[.
S-a reiterat faptul c[< Viorel

S[l[gean scria pe coperta a IV a volu-
mului “Cartea de c[l[torie”, “:ansa mi-
a sur]s ;i am c[l[torit mult. V[ invit,
prin paginile acestei c[r\i, la un lung ;i
captivant drum prin America, China,
Anglia, Mongolia, Grecia ;i Germania”.
Alte \[ri vizitate de autor sunt Fran\a,
Olanda, Belgia, Italia, Austria,
Luxemburg, Ungaria, Cehia, Slovacia,
Polonia, Ucraina, Rusia, Georgia,
Spania, Portugalia, Norvegia,
Iugoslavia, Croa\ia, Slovenia, Bulgaria,
Turcia, Coreea de Nord, Coreea de Sud,
Argentina, Uruguay, Taiwan (China),
Cipru, Israel.

Traseele men\ionate mai sus sunt
parc[ urmate la `ndemnul tat[lui s[u,
un \[ran d]rz ;i cu mult[ demnitate, ca-

re dup[ patru ani de r[zboi s-a `ntors
acas[ ;i i-a spus “B[iete, rogu-te pe ti-
ne s[ faci ceea ce nu am reu;it eu –
c[l[tore;te”. Vorbele sunau ca un tes-
tament, care prin concursuri de im-
prejur[ri faste, a fost respectat `n bun[
parte de Viorel S[l[gean. Ca o dezv[lui-
re, `n acest volum autorul mai noteaz[<
“O bun[ parte din aceste reportaje
adunate `n aceast[ carte au fost scrise
;i publicate “la cald”, atunci, cu 15-20
sau chiar 30 de ani `n urm[, c]nd am
avut ;ansa s[ vizitez aceste \[ri". 

Prefectul Radu Giurca a \inut s[ fe-
licite pe to\i cei care au contribuit sub
diverse forme la cre;terea zestrei cul-
turale a S[tmarului. A subliniat nece-
sitatea cinstirii celor care au fost, iar a
lui Viorel S[l[gean `n mod special, el fi-
ind parlamentarul care a ajutat nume-

ro;i s[tm[reni ̀ n rezolvarea unor pro-
bleme. Nu a ezitat s[ reproduc[ un frag-
ment din cele spuse de ziarist cu ani ;i
ani ̀ nainte de a trece ̀ n eternitate< “Am
p[;it de fiecare dat[ prin lume cu
mintea ;i inima omului crescut la \ar[,
larg deschis[ spre curiozitate ;i inedit,
bucuros, ca un copil `n lumea juc[rii-
lor, s[ ̀ nt]lnesc oameni c[rora s[ le aflu
g]ndul ;i s[ le admir truda”.

Mircea Govor, vicepre;edintele
Consiliului Jude\ean Satu Mare a adus
`n aten\ia participan\ilor necesitatea res-
pect[rii valorilor spirituale ;i cinstirea
celor care au f[cut ceva pentru semeni.
A mai spus c[ propunerea realiz[rii
bustului a fost ̀ mp[rt[;it[ f[r[ re\ineri
;i de Arpad Csehi, pre;edintele
Consiliului Jude\ean, institu\ia care a
finan\at `n bun[ parte acest proiect.

Viceprimarul Adrian Albu a promis
c[ Prim[ria r[m]ne permanent al[turi
de ini\iativele culturale, f[r[ a se putea
implica financiar ̀ n realizarea unor bus-
turi sau alte asemenea. Prim[ria dore;te
s[ r[m]n[ echidistant[ fa\[ de aseme-
nea demersuri. La r]ndul s[u a felici-
tat ini\iativa celor care s-au g]ndit c[
locul lui Viorel S[l[gean este `ntre
s[tm[reni.

Senatorul Valer Marian, unul din-
tre sus\in[torii acestui proiect, a
men\ionat c]teva din ini\iativele legi-
slative ale lui Viorel S[l[gean, cel de-
numit metaforic "p[rintele legii privind
privatizarea prin Metoda Mebo", `ntre-
prinderile devenind proprietatea celor
care ani de zile au lucrat `n ele.

A rostit cuvinte de apreciere ;i
profesorul Ioan Marian, fost coleg de
liceu al lui Viorel S[l[gean.

A urmat apoi ceremonia impre-
sionant[ de depunere de jerbe de flori
la bustul dezvelit. Dup[ ce au depus jer-
be familia, Prefectura, Direc\ia pentru
Cultur[, Colegiul Na\ional "Mihai
Eminescu", Societatea "Avram Iancu"
;i Prim[ria din Beltiug, a fost r]ndul al-
tor persoane care au adus buchete de
flori, printre care o men\ion[m pe
Elena Grumeza, o apropiat[ a familiei
S[l[gean.

Expozi\ie de fotografie

Dup[ `ncheierea momentului so-
lemn de la bustul lui Viorel S[l[gean,
participan\ii au fost invita\i la
Restaurantul Aurora, unde `n organi-
zarea Asocia\iei S.A.V.O., condus[ de
Ovidiu Mica, a fost organizat[ o de-
osebit[ expozi\ie de fotografii, iposta-
ze inedite ale celui comemorat. Colec\ia
de fotografii `l `nf[\i;eaz[ pe Viorel
S[l[gean al[turi de membri ai familiei,
dar ;i `n compania unor personalit[\i
ale lumii politice ;i culturale inter-
na\ionale. Prezentarea a apar\inut ex-
clusiv lui Ovidiu Mica.

A urmat apoi o agap[ cre;tineasc[
`n memoria lui Viorel S[l[gean, cu par-
ticiparea unor personalit[\i locale, a fa-
miliei ;i a prietenilor celui c[ruia i s-a
dezvelit bustul.  

Participare impresionant[ la
dezvelirea bustului

Rar se ̀ nt]mpl[ ca la asemenea mo-
mente de aducere aminte, fie ele ;i de
asemenea anvergur[, s[ participe un
num[r at]t de mare de s[tm[reni c]\i
au \inut s[ fie prezen\i la dezvelirea bus-
tului ziaristului, scriitorului ;i omului
politic Viorel S[l[gean. Al[turi de fa-
milie ;i vorbitori, `n mul\ime am re-
marcat prezen\a s[tm[renilor< Ioan
Viman, Voicu D. Rusu, D. P[curaru,
Ioan Petru;, Voicu :ichet, Leontina
Dorca, Liviu Marta, Gheorghe Molnar,
Francisc Peck, Ioan Lungu, Gheorghe
Orha, Ioan Istr[uan, Mircea Deac,
Mircea Dobra, Augustin Tomu\, Vasile
C[dar, Maria ;i Ioan S[l[gean, Aurel
Pere;, Viorel Pop, Viorel Oros, Gabor
Kereskeny, Elena Grumeza, Dan Maier,
Pleth Francisc, Ovidiu Suciu, Gheorghe
Popescu, Mihai Macioca, Nicolae
Semeniuc, Niki Ba;a, Gheorghe
Gheorghiade, Augustin I;toc, Sorin
Ghilea, Lucian Cucuiet, Octavian Petric,
Livia Haidu, Gheorghe Cosma, Ioan
Sanfira, Theodor Giurgiu, Aurel Pop,
Ioan Coroiu, Grigore Scarlat, Gheorghe
Todu\, Stelian Popa, Ioana Trifoi,
Viorel Sopot, Ioan Bartok Gurz[u,
Vasile Chi; ;.a. 

Ioan Ani\a;



Povestea aproape c[ nu exist[. Avem o fat[ de la \ar[, fata c]rciumarului, sedus[ de
un or[;ean cu fumuri de scriitor, care “uit[“ c[-i `nsurat, avem un mitocan de mod[ ve-
che, doi be\ivi de prima clas[, un pop[ “m]nc[tor ;i b[utor de vin” ca Domnul c[ruia
~i sluje;te, un taximetrist ratat ce se viseaz[ showman ;i un b[t[u; obscur care nu face
dec]t s[ moar[. TEATRU, FILM

“Portugalia”,
un spectacol
despre visele

pierdute 
pe drum
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O cr];m[, o plaj[, multe doruri
;i o inim[ fr]nt[ ca azimile la Cina
cea de tain[. A;a s-ar putea rezu-
ma, foarte pe scurt, “Portugalia”,
piesa lui Zoltan Egressy care a de-
venit un text clasic al teatrului
contemporan.

Dramaturgul maghiar, fost basist de
trup[ rock, care a visat c]ndva s[ fie un
mare fotbalist (cam ca preotul din pies[),
a dat lovitura `n 1997 cu aceast[ crea\ie
care are ceva din teatrul cehovian sau din
melodramele pline de spleen ale Rom]niei
interbelice, dar r[m]ne o lucrare profund
original[. O alegere inspirat[ a Teatrului
de Nord pentru a treia premier[ a sta-
giunii. Sec\ia rom]n[ a demonstrat c[ are
oamenii potrivi\i pentru a-i da via\[
`ntr-un spectacol de dou[ ore ;i ceva, plin
de emo\ie ;i umanism.

Cine-a pus c]rciuma-n drum,
[la n-a fost om nebun...

Povestea aproape c[ nu exist[. Avem
o fat[ de la \ar[, fata c]rciumarului, sedus[
de un or[;ean cu fumuri de scriitor, ca-
re “uit[“ c[-i `nsurat, avem un mitocan
de mod[ veche, doi be\ivi de prima clas[,
un pop[ “m]nc[tor ;i b[utor de vin” ca
Domnul c[ruia ~i sluje;te, un taximetrist
ratat ce se viseaz[ showman ;i un b[t[u;

obscur care nu face dec]t s[ moar[.
Totul se petrece `ntr-o c]rcium[ decre-
pit[, punct focal al unui sat imaginar, ;i
uneori la plaj[, la “balastiera” din zon[,
loc geometric al viselor. 

Putea ie;i un kitsch de neuitat, cum
reiese din cronici c[ ar fi fost spectacolul
de la Rm. V]lcea regizat de Cristian
Juncu. Textul e ofertant, dar sugestiile sa-
le pot fi u;or tratate simplist. Victor
Ioan Frunz[ a f[cut un show de mare
clas[ la Baia Mare. :i acum a venit Sorin
Militaru la Satu Mare, al treilea regizor
rom]n care-;i pune mintea cu piesa lui
Egressy. Iar “c]rciuma de la drum”, vor-
ba c]ntecului, a prins via\[ sub bagheta
lui.

Aparent, o magherni\[ `ngr[m[dit[
(`n viziunea Elizei Labancz). Barul, far-
furiile, aragazul, ba ;i WC-ul de urgen\[,
sunt ̀ nghesuite ̀ n st]nga scenei. Scaunele
;i mesele au o form[ ce ̀ ncepe s[ dezv[lu-
ie tema serii< membre umane, fosilizate
parc[, ̀ nlemnite ca s[ preia oamenii ce se
pretind vii, dar parc[ niciunul nu-i aco-
lo unde tr[ie;te. Iar `n spate e locul
Satanei. A;a-i porecla celui mai fidel
client, care bea `ntruna, `;i c[ineaz[ fata
b[tut[ de [la care i-a furat nevasta ;i mai
cere o du;c[, orice, alcool s[ fie. :i, ca un
Satana disciplinat ce este, s[rut[ m]na po-
pii.

Dorin C. Zachei face realmente cel
mai bun rol al s[u de c]nd `l vedem pe
scena s[tm[rean[. Pe l]ng[ caracterul co-

mic ;i ̀ nduio;[tor, de be\iv ratat, grotesc,
pe care actorul ̀ l transmite de minune, ̀ n
col\ul Satanei se afl[ cheia `ntregii
mont[ri< oamenii de plastic, pe care
acesta `i echipeaz[, `i desface, `i mai-
mu\[re;te. Oamenii de tinichea.
Manechine f[r[ via\[.

~n mediul acesta fosilizat tr[iesc
cr];marul Lajos, singurul care are nume
de om normal ;i poate singurul om nor-
mal din toat[ ga;ca, ;i fiica lui, blond[ ;i
(aparent) ingenu[, Fund[. Mai b]ntuie pe
acolo Sfecl[, poli\istul destituit al locului,
care o vrea pe Fund[ de nevast[, apoi
Clam[, un juc[u; plin de verv[, fost ta-
ximetrist, ;i nevast[-sa, o imagine femi-
nin[ savuroas[ `n contrapondere la
Satana, o be\iv[ simpatic[ `n zdren\e ;i
coafat[ dup[ ureche. Vine ;i popa, pus la
patru ace mereu, calm ;i un pic deprimat
de pr[p[ditele suflete pe care le are ̀ n sat.
Uneori vine ;i l[utarul (Vasile Chiorean
juc]ndu-se pe sine).

~n \ara etern[,
paradis, \ar[ de vis...

~n aceast[ aleas[ adunare pic[ din cer
un tip din capital[, ora;ul cel mare pe ca-
re to\i ̀ l viseaz[ ca musulmanii Mecca. Tip

cult, scriitor, ar[tos, suficient s[-i suceasc[
min\ile bietei Fund[. ~ns[ nu numai c[ n-
are nume, dar nici m[car idei de porecl[,
a;a c[ Porecl[ va r[m]ne, p]n[ la final,
c]nd se `ntoarce la so\ie lecuit de visare
;i l[s]nd `n urm[ o inim[ f[cut[ buc[\i
`n pieptul Fundei ;i una de turt[ dulce,
“`mpu;cat[“ la b]lci, care devine p]ine de
`mp[rt[;anie pentru o familie ̀ ndurerat[.

Porecl[ viseaz[ la o Portugalie ideal[,
dar nu ajunge nici m[car `n cea real[.
C]rciumarul viseaz[ la o negres[, dar ea
nu-i calc[ pragul. Popa viseaz[ s[ vad[
Steaua juc]nd, dar ei nu mai vin `n
s[tuc. Clam[ se viseaz[ mare entertainer,
dar nu se poate dezlipi de insuportabila
de nevast[-sa. Ea viseaz[ la un pitbull,
Dumnezeu ;tie de ce, dar nu-l prime;te
`n veci pururi amin. Fund[ viseaz[ la iu-
bire, dar afl[ `n cel mai dureros mod c[
oamenii prefer[ s[ vorbeasc[ despre vi-
se mai degrab[ dec]t s[ le tr[iasc[. Sfecl[
`;i viseaz[ legitima\ia de poli\ist ;i face pe
detectivul. Satana dracu’ ;tie ce viseaz[,
probabil un butoi uria; plin cu de-ale al-
coolului. E o lume a viselor pierdute pe
drum, `n praful de la balastier[, care s-o
fi vis]nd ;i el nisip de plaje portugheze.
Fiecare are Portugalia sa, paradisul per-
sonal, \ara de vis unde e mereu soare,
oric]t ;i-ar pune Clam[ ochelarii de

eclips[. P]n[ una-alta, adev[rul e `n fa-
solea b[tut[ ;i `n rug[ciunile sincere ale
popii.

Radu Botar `;i continu[ rolul din
“Jocul vie\ii ;i al mor\ii” ;i o face dezin-
volt, cu ;tiin\a actorului care nu las[ ru-
tina s[-i r[peasc[ bucuria jocului. Mihai
D[m[cu; are un binemeritat rol princi-
pal ca Porecl[ ;i se achit[ cu brio de el, ca
;i Renata Heidel (Fund[), care pare s[ as-
cund[ un talent ce se cere valorificat.
Ciprian Vultur se amuz[ vizibil `n rolul
lui Clam[ ;i d[ farmec personajului, iar
C[t[lin Herlo e un Sfecl[ foarte autentic,
un fel de Garcea mai ap[sat, b]ntuit de
dileme teologice puse urgent pe masa
cr];mei. Vlad Chico `i d[ credibilitate
preotului, imagine a unei compasiuni
`n\eleg[toare `n aceast[ lume de rata\i.
Anca Similar e extraordinar[ `n rolul
be\ivanei so\ii a lui Clam[, st]rnind ho-
hote de r]s de fiecare dat[, `ntr-un joc
foarte dificil de altfel. Alina Negr[u apa-
re scurt ;i fulgurant ca or[;eanca so\ie a
lui Porecl[. Dar rolul cel mare e al
Satanei, cum am zis.

Ve\i r]de, v[ ve\i recunoa;te, v[ ve\i
`nduio;a. Vorba lui Alecsandri< a;a e lu-
mea, o comedie. De r]su-pl]nsu.

Vasile A.

“Ga;ca nebun[“ din satul unde nu se `nt]mpl[ (aproape) nimic, `ntruchipat[ de actorii Teatrului de Nord

Una din cele mai cunoscute fi-
guri din actoria rom]neasc[
`mpline;te la acest sf]r;it de
s[pt[m]n[ o venerabil[ v]rst[,
dar ;i-a p[strat veselia ne;tir-
bit[.

Apreciata actri\[ de comedie a tea-
trului ;i filmului rom]nesc s-a n[scut
`n 24 octombrie 1933, `n Bucure;ti, a
absolvit Institutul de Art[ Teatral[ ;i
Cinematografic[ "I.L. Caragiale" `n
1956, parte a genera\iei numite “de aur”,
iar `n septembrie acela;i an a debutat `n
piesa "Ziari;tii" de Alexandru Mirodan.

Actrita Draga Olteanu Matei ne-a
`nc]ntat ;i ne-a f[cut s[ z]mbim `n mul-
te filme, piese de teatru, scenete la
emisiuni TV. Poate cei mai tineri nu o
cunosc prea bine, dar cei care sunt de-
ja adul\i `;i amintesc cu pl[cere de
d]nsa. La `nceputurile carierei `;i do-
rea s[ fie actri\[ dramatic[, dar a fost
`ndreptat[ repede spre comedie, gen `n
care a f[cut cele mai renumite roluri ale
sale.

Draga Olteanu Matei a str]ns în pal-
mares cam toate distinc\iile la care
poate r]vni un artist. A jucat în peste 50
de piese de teatru (“În Valea Cucului”,
“Înşir-te mărgărite”, “Omul care a vă-
zut moartea”, “Interviu”, “Simfonia
patetică”, “Adam şi Eva”, “Tartuffe”,
“Azilul de noapte”, “Autorul e în sală”,
“Avarul”, “Caleaşca de aur”, “Căruţa cu
paiaţe”, “Căsătoria”, “Coana Chiriţa”,
“Crimă pentru pământ”, “Jocul de-a va-
canţa”, “Pisica în noaptea Anului Nou”,
“Gaiţele”, “Travesti”, “Ştafeta nevăzu-
tă”, “Reţeta fericirii”, “Domnişoara
Nastasia”, “Hagi Tudose” etc.) ;i peste
90 de roluri `n film (“Golgota”,
“Explozia”, “Toamna bobocilor”, “Iarna
bobocilor”, “Nea M[rin miliardar”,
“Prieteni fără grai”, “Fraţii Jderi”, “Un
surâs în plină vară”, “Astă seară dansăm
în familie”, “Punguţa cu doi bani”,
“Haiducii”, “Zestrea domniţei Ralu”,
“Acţiunea Autobuzul", “Ilustrate cu
flori de câmp”, “Filip cel bun”, “Coana
Chiriţa”, “Chiriţa în Iaşi”, “Patima”,
“Dumbrava minunată” etc.), iar pentru
ultimele dou[ filme mai sus pomenite

a scris ;i scenariile.
~n piese de teatru ;i filme de tele-

viziune a f[cut peste 100 de roluri, ca-
re au consacrat-o `n con;tiin\a pu-
blic[. Amintim c]teva< “Baltagul”,
“Gaiţele”, “Nasturele şi absolutul”,
“Don Quijote”, “Piticul din gr[dina de
vară”, “Cadavrul viu”, “Mara”, “Hagi
Tudose”, “Minunile Sfântului Sisoe”,
“Leacuri la durerea de cap”, “Cuscrele”,
“Ministerul comediei”, “Articolul 214”
etc.

Teatru de amatori
la Piatra Neam\

Dup[ pensionarea sa din Teatrul
Na\ional din Bucure;ti se retrage pe me-
leagurile natale, la Piatra Neam\, asta ;i
datorit[ evacu[rii din casa sa de la
Bucureşti, care a fost obţinută de pro-
prietar. ~n ora;ul natal a `nfiin\at o
Companie teatral[ de amatori, "Teatrul
Vostru", cu care are spectacole de suc-
ces at]t `n \ar[ c]t ;i `n str[in[tate, apa-
re `n show-uri de televiziune unde es-

te apreciat[ ;i s[rb[torit[ la justa ei va-
loare. A fost pentru o bun[ bucat[ de
timp imaginea vinurilor Murfatlar,
f[r[ s[ primeasc[ niciun fel de onora-
riu pentru aceast[ reprezentare.

De asemenea, Draga Olteanu-Matei
a lansat acum c]\iva ani audio-book-ul
“Golitatea înconjură, iar foamea dă
de-a dreptul”, ce cuprinde reţete în ver-
suri şi în proză culese, scrise şi poves-
tite de îndrăgita actriţă. La evenimen-
tul inaugural au luat parte nume mari
ale teatrului şi cinematografiei, prieteni
dragi ai actriţei, care au ţinut să îi fie ală-
turi şi să deguste din celebrele pârjoa-
le, gătite chiar de Draga. Printre invi-
taţi s-au numărat Marin Moraru,
Gheorghe Dinică, Rodica Mandache,
Ion Lucian, Iurie Darie însoţit de Anca
Pandrea, Mitică Popescu, Monica
Davidescu, Sanda Marin, Ion Cojar,
Valentin Uritescu, Ileana Stana Ionescu
şi Mircea Albulescu. Petrecerea s-a
prelungit până după miezul nopţii,
timp în care oaspeţii au savurat atât gus-
tările servite, cât şi reţetele povestite cu
tâlc de Draga.

Draga Olteanu-Matei `mpline;te `n aceast[ duminic[ 77 de ani
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Marian Halas, vicecampion
balcanic la judo
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De o vreme `ncoace, adic[ de
vreo 8-9 luni, `n paginile de sport
ale ziarelor locale au ap[rut di-
verse ;tiri legate de trofeele ;i
medaliile cucerite de Marian
Halas, legitimat la CS Fu;le
Security Satu Mare, la diversele
competi\ii na\ionale sau inter-
na\ionale de judo seniori.

Cum numele lui Marian Halas es-
te relativ nou ̀ n sportul s[tm[rean, iar
rezultatele `l recomand[, am conside-
rat c[ e util ;i interesant ca el s[ fie f[cut
cunoscut publicului s[tm[rean. 

~n acest sens am purtat o discu\ie cu
el, iar o parte din cele aflate le pre-
zent[m cititorilor no;tri.

- Cine e;ti ;i de unde vii Marian
Halas ?

- Sunt bihorean la origine, n[scut la
Marghita, `n urm[ cu 24 de ani, mai
exact pe 4 august 1986. Practic judoul
din anul 1996, primul club la care am
fost legitimat fiind din Marghita, iar
apoi am trecut la CS Liberty Oradea,
club patronat de cunoscutul om de afa-
ceri  Marius Vizer.

- Cum ai ajuns la Satu Mare ? Sau
ce te-a adus aici ?

- P[i este o poveste frumoas[ care
poate fi rezumat[ ̀ ntr-un singur cuv]nt.
Dragostea !

- Dac[ vrei, spune-ne ;i nou[ c]teva
despre aceast[ poveste.

- Nu vreau s[ intru ̀ n detalii prea mul-
te. Sunt bun prieten cu Vasile Fu;le, un
judoka s[tm[rean pe care presupun c[
`l cunoa;te\i. Prin intermediul lui am
cunoscut  o fat[ extraordinar[, Lenu,
de care m-am ̀ ndr[gostit, pe care o iu-
besc ;i azi foarte mult. Cum sportul m[
pune deseori pe drumuri, mi-am dorit
ca `ntre cantonamente ;i competi\ii s[
fiu c]t mai aproape de Lenu. A;a c[ `n
luna ianuarie a acestui an m-am mu-
tat la Satu Mare. ~ntre timp, cu c]teva
s[pt[m]ni `n urm[ ne-am c[s[torit la
starea civil[ iar pe 6 noiembrie vom
avea cununia religioas[ ;i nunta. Cam
at]t. 

- Cas[ de piatr[ Mariane !

- Mul\umesc mult.

- Dar ce face acum sportivul Marian
Halas ?

- Sunt `n cantonament cu lotul na\io-
nal al Rom]niei `n sta\iunea
Hajduszoboszlo din Ungaria. Ne
preg[tim acolo pentru ultimele com-
peti\ii ale anului. Dar m-am `nvoit
pentru dou[ zile ;i am dat o fug[ p]n[
la Satu Mare s[ m[ `nt]lnesc cu Lenu.
Avem de pus la punct c]teva detalii le-
gate de nunt[. 

- S[ ne `ntoarcem pu\in `napoi.
Vorbe;te-ne despre primii t[i pa;i 
`n judo.

- Cum am mai spus, am `nceput la CS
Marghita `n 1998. Dup[ doi ani, timp
`n care am avut clas[ri bune la diver-
se competi\ii locale ;i regionale, m-am
transferat la Liberty Oradea. Am avut
ca junior ;i cadet rezultate destul de bu-
ne, am fost campion na\ional la diver-
se categorii de v]rst[, la individual ;i pe

echipe. Am c];tigat de patru ori Cupa
Rom]niei. 

- Cum a fost anul 2010 ? Ce medalii
ai cucerit de c]nd concurezi pentru
CS Fu;le?

- Mai `nt]i vreau s[ precizez c[ am
dubl[ legitimare ;i concurez at]t pen-
tru CS Fu;le c]t ;i pentru CS Liberty.
R[spunz]nd la `ntrebarea dumnea-
voastr[, pot spune c[ anul 2010 a fost
unul excelent din punct de vedere
sportiv dar ;i al `mplinirilor persona-
le. Ca sportiv am cucerit medalia de
bronz, cu echipa Rom]niei, la
Campionatele Europene. Apoi am de-
venit campion na\ional de seniori al
Rom]niei, am c];tigat Cupa Rom]niei,
m-am clasat pe locul 1 la Cupa Europei,
am ajuns vicecampion balcanic. :i mai
sunt ;i ale medalii la competi\ii de
`nsemn[tate mai mic[.

- Frumos de-a dreptul. Dar spune-
ne ce urmeaz[ `n continuare.

- Particip[ri la diverse turnee `n care se
pot acumula puncte care `mi pot da
dreptul s[ particip la Jocurile Olimpice
de la Londra din 2012. Acesta este vi-
sul meu. S[ particip la Olimpiada de la
Londra. Iar pentru a atinge acest vis ;tiu
c[ am mult de muncit, c[ va fi foarte
greu. Dar voi r[zbi ;i `mi voi vedea vi-
sul `mplinit.  

Din p[cate Federa\ia nu are prea
mul\i bani a;a c[ nu putem participa la
multe turnee pentru a acumula punc-
te. A;a c[ unde mergem, trebuie s[ fim
`n medalii.

- Altceva ce ai mai putea s[ ne spui des-
pre tine ?

- A; putea s[ spun c[ pe l]ng[ sport m-
a preocupat ;i ;coala. A;a c[ `ntre
timp am terminat Facultatea de
Educa\ie Fizic[ ;i Sport din Oradea ;i
m-am `nscris la masterat, tot `n ora;ul
de pe Cri;. Timpul liber din cantona-
ment mi-l petrec citind, vizion]nd fil-
me. ~mi plac mult c[l[toriile, am v[zut

aproape toat[ Europa. De acum am s[-
mi iau ;i so\ia cu mine. C]nd nu sunt
la lot, la competi\ii, ̀ mi place s[-mi pe-
trec timpul cu familia, cu prietenii, la
pescuit. 

Mai vreau s[ spun c[ am o real\ie
extraordinar de bun[ cu Vasile Fu;le,
cel cu care m[ preg[tesc la Satu Mare.
~l stimez ;i al apreciez foarte mult. Am
`nv[\at multe de la el.

- Acum te-ai pus bine cu socrul!
L[s]nd gluma la o parte, noi `\i do-
rim mult succes `n cariera sportiv[
;i, a;a cum `\i dore;tiu ;i tu, o califi-
care la Olimpiad[. :i `\i mai spu-
nem `nc[ o dat[ Cas[ de Piatr[ !

- Mul\umesc frumos pentru ur[ri,
mul\umesc c[ m-a\i abordat ;i c[ m[
face\i cunoscut `n Satu Mare. 

V[ spun cu toat[ sinceritatea c[ voi
reprezenta cu cinste ora;ul Satu Mare,
ora; care este ;i al meu acum, oriunde
a; fi.

Constantin Demian

Cele mai ciudate echipe
de fotbal din lume

Uitaţi de Real Madrid, AC Milan,
FC Barcelona şi Manchester United.
Ne-am săturat de palmaresele lor şi de
teama pe care o inspiră aceste nume în
rândul echipelor din Liga I. Ce-ar fi să
revenim la vremurile de demult, când
fotbalul era jucat din plăcere? Uite că
unii nu au uitat, şi chiar dacă au foar-
te puţine în comun cu jocul au dat lo-
vitura la capitolul “denumiri bizare”.

1) Superstarurile Satului
Village Superstars este o echipă

din St. Kitts & Nevis (nicio participa-
re la CM până în prezent), ai căror fon-
datori au considerat că e mai bine să fii
fruntaş în satul tău decât codaş la oraş.
Treaba a mers de minune< au luat pâ-
nă acum de cinci ori campionatul.

2) Zdrobitorii Băncii
Bank Of Guam Crushers

(Zdrobitorii Băncii din Guam) este
un exemplu elocvent al faptului că in-
diferent cât de jalnic ar fi numele echi-
pei tale, dacă trânteşti un „Zdrobitorii”
în titulatură vei deveni cu siguranţă un
succes.

3) Bivolii verzi
Green Buffaloes (Bivolii Verzi) su-

nă mai degrabă a experiment genetic
eşuat decât a nume de echipă de fotbal.
Iniţial clubul armatei din Zambia, bo-
vinele straniu colorate se chinuiesc în
acest moment într-o ligă extrem de
competitivă, alături de Green Eagles
(Vulturii Verzi) şi Young Arrows
(Săgeţile Tinere).

4) Fioroşii Observatorului
Vulcanologic 

Montserrat Volcano Observatory
Tremors (Fioroşii Observatorului
Vulcanologic din Montserrat) sunt în
primul rând un miracol al existenţei.
După ce aproape întreaga insulă
Montserrat a fost distrusă de o puter-
nică erupţie în 1997, este incredibil cum
încă există o ligă de fotbal pe acest pe-
tic de pământ. Ca fapt divers, Tremors
se luptă în campionat cu Seven Day
Adventists Trendsetters (în traducere
liberă Adventiştii de Ziua a Şaptea ce
dictează tendinţele).

5) 11 oameni în zbor
Eleven Men in Flight (Unsprezece

oameni în zbor) te-ar duce cu gândul
mai degrabă la o legendă amerindiană
decât la numele unei echipe de fotbal.
Deşi dă bine la capitolul poezie evoca-
tivă, denumirea clubului nu prea are ni-
mic în comun cu asta. Cum pe emble-
mă regăsim un avion portocaliu, se pa-
re că cei unsprezece oameni chiar
zboară, deşi în ultima vreme mai de-
grabă se târăsc, după ce au evitat la
mustaţă retrogradarea în acest an în
Swaziland.

6) Piticii Misterioşi de pe Coasta
Capului Essienimpong

În Ghana există formaţia de fotbal
Essienimpong Cape-Coast Mysterious
Dwarfs (Piticii Misterioşi de pe Coasta
Capului Essienimpong). Vă daţi seama
dacă s-ar televiza un meci cu ei, denu-
mirea echipei nici n-ar încăpea pe
ecranul televizorului.

7-8 ) FC Închisorile şi FC Poliţia
În Liga Campionilor Africii putem

asista la un meci între FC Prisons (FC
Închisorile) din Tanzania şi FC Police
din Uganda.

9-11) 12 Octombrie, 2 mai şi 3 fe-
bruarie

12 de Octubre (12 octombrie), 2 de
Mayo (2 mai) sau 3 de Febrero (3 fe-
bruarie) sunt echipe de primă ligă în
Paraguay, ai căror fondatori au optat
pentru aceste denumiri ori din prea
puţină inspiraţie, ori din prea mult pa-
triotism.

V. A.
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Premierul rus Vladimir Putin şi
soţia sa, Liudmila, şi-au făcut una
din rarele apariţii în public
împreună, părând că încearcă să
spulbere zvonurile persistente
despre un posibil divorţ.

Pretextul l-a constituit  un
nou recensământ al populaţiei, după opt
ani. Atât familia premierului Putin, cât şi
cea a preşedintelui Dmitri Medvedev au
răspuns operatorilor în faţa camerelor de
luat vederi, în dorinţa de a da un exemplu
populaţiei. Ambii lideri şi soţiile lor i-au
informat pe operatorii recensământului
despre vârsta, educaţia, starea civilă,
condiţiile de domiciliere, locul de muncă,
implicarea în procesul de migrare, surse
de venit, folosirea internetului şi a altor
mijloace de telecomunicaţie şi chiar despre
modul în care îşi administrează gunoiul.

Liudmila Putina apare
rar `n public

Premierul Vladimir Putin s-a întâlnit
cu operatoarea pentru recensământ  la
reşedinţa sa din Novo-Ogarovo. Soţia,
Liudmila Putina, a fost şi ea prezentă
pentru a fi filmată, într-una din rarele sale
apariţii publice. Putin, în vârstă de 58 de
ani, s-a căsătorit cu Liudmila, 52 de ani,
fostă stewardesă, în 1983 şi au două fete.
Soţii Putin au fost rar văzuţi în public
împreună în ultimii ani, iar în presă au
apărut speculaţii despre un divorţ secret
şi chiar despre faptul că Putin ar avea de
gând să se căsătorească cu Alina Kabaieva
- fostă campioană olimpică la gimnastică,
devenită între timp deputată - născută în
anul în care Putin se căsătorea cu
Liudmila.

Cu o lună înainte de a pleca de la
Kremlin şi de a prelua postul de premier,
în 2008, Putin a pus capăt zvonurilor
spunându-le jurnaliştilor să nu-şi mai bage
"nasurile mucoase" în viaţa lui privată. În
înregistrarea video, care apare pe site-ul
Guvernului, soţii Putin îi spun
operatorului de la recensământ că sunt
căsătoriţi. "Sunt soţia lui", spune Liudmila,

uşor stânjenită pe durata mini-interviului
şi aranjându-şi tot timpul sacoul. Când a
fost întrebată dacă este înregistrată
căsătoria, a clipit des, părând un pic agitată.

Vladimir şi Liudmila Putin fuseseră
văzuţi ultima oară în public la un concert
de muzică pop, anul trecut. Înainte de
aceasta, cuplul se întâlnise cu patriarhul
ortodox Kirill şi au apărut zvonuri că au
cerut permisiunea Bisericii ca să divorţeze.
Viaţa personală a lui Putin este complet
ascunsă de ochii lumii, mai ales că, în
calitatea sa de premier, nu este obligat de
protocol să-şi ia soţia la evenimentele
internaţionale. Presa centrală nu relatează
despre viaţa privată a premierului. Luna
trecută, Biserica ortodoxă rusă a trebuit să
nege zvonurile care circulau pe internet
potrivit cărora Liudmila s-ar fi călugărit şi
ar fi fost numită de patriarh stareţă la una
dintre mănăstiri.

Premierul rus ;i so\ia sa,
`mbr[ca\i `n culori apropiate

În cele aproximativ 11 minute cât
durează chestionarul, soţii Putin au
momente când vorbesc între ei, râd, se

consultă, ba îşi şi şoptesc ceva la un
moment dat, dar nu se ating. Stau pe o
canapea, iar premierul mângâie, se joacă şi
ţine mai tot timpul după gât un câine
mare, negru. Întrebată ce limbi străine
cunoaşte, Larisa (cum este numită pe site-
ul Guvernului) Putina răspunde că
germana, spaniola şi franceza, iar
premierul face în glumă observaţia, uşor
ironic, că "nu este deloc modestă". "Dar
este adevărat", spune Putina.

Camera în care au primit presa şi pe
operatoarea pentru recensământ este
simplă, mobilată un pic desuet, cu un
televizor model vechi care se vede într-un
colţ, cu o perdea lungă, albă, la fereastră,
totul părând să demonstreze că fostul
spion KGB duce o viaţă ca orice rus
obişnuit. Premierul este îmbrăcat tip sport,
cu un bluzon, soţia este ceva mai
elegantă şi are un colier la gât. Amândoi
sunt îmbrăcaţi în culori apropiate, o
nuanţă de maro deschis.

Salariu de premier ;i pensie
militar[

Intrebat de sursele de venit, Putin

spune< "Slujba mea, nu am alte surse de
venit".

Ca fost şef al Serviciului Federal de
Securitate (FSB, fostul KGB), Putin
primeşte şi o pensie militară de circa 2.000
de euro, în afară de salariul de premier.
Potrivit declaraţiei de avere, Vladimir
Putin a câştigat anul trecut 3,89 milioane
de ruble (aproape 99.000 de euro).
Premierul are un teren de 1.500 metri
pătraţi şi un apartament de 153,7 metri
pătraţi, precum şi un garaj de 18 metri
pătraţi. Are şi două maşini Volga din anii
'50, o maşină de teren Niva şi o remorcă.
Presa occidentală a citat în 2007 un analist
rus, Stanislav Belkovski, care susţinea că
Putin are pachete mari de acţiuni în
companii petroliere ruse şi deci o avere
uriaşă. Analistul spunea că informaţia
provine de la surse de la Kremlin, dar
Putin a dezminţit categoric şi a râs pe
tema acestor speculaţii.

Ceai ;i fursecuri, oferite 
de pre;edintele Medvedev

Preşedintele Dmitri Medvedev, la
rândul său, s-a întâlnit la reşedinţa sa de
la Gorki cu o operatoare de la
recensământ, căreia i-a oferit ceai şi
fursecuri înainte de a-i răspunde la
întrebări. 

Pe site-ul Kremlinului sunt postate
câteva fotografii, care arată o ambianţă
mult mai luxoasă decât cea de la reşedinţa
lui Putin - faţă de masă albă, serviciu
scump de porţelan, draperii grele.
Medvedev este în costum, cu cravată, soţia
într-un sacou elegant alb. 

Potrivit Moscow Times, Medvedev i-
a povestit operatoarei cum el însuşi a
lucrat la un recensământ, în 1989.
Medvedev a spus că a avut nevoie de o
săptămână pentru a sta de vorbă cu
oamenii din fiecare apartament al clădirii
ce-i fusese alocată, dar în final a reuşit. 

"În cele din urmă, am dat de cei care
nu răspunseseră imediat - eram un tip
insistent şi aveam mai mult timp, fiind
absolvent", a declarat Medvedev. "În cele
din urmă, au deschis uşa şi mi-au dat toate
datele", a relatat preşedintele rus.

Femeile sunt rare în organele de
decizie şi doar şapte ocupau funcţii de
şefi de stat faţă de 143 de bărbaţi în anul
2009, afirmă un raport al ONU publicat
miercuri, care subliniază persistenţa
inegalităţilor între cele două sexe în lume.

De asemenea, în 2009 doar 11 femei
erau şefi de guvern din totalul celor 192.
În schimb, în 2008, 17% dintre membrii
guvernelor erau femei, faţă de doar  % în
1998, potrivit acestui studiu. La nivelul
parlamentelor naţionale, femeile nu ating
pragul critic de 30% de locuri decât în 23
de ţări, subliniază acest document. 

Studiul se interesează şi de
şcolarizarea fetelor şi notează că, la scară
mondială, rata lor de şcolarizare în
învăţământul primar a trecut de la 79%
la 86% în perioada 1999-2007. Africa
Centrală şi cea de Vest deţin rate printre
cele mai slabe în lume, cu mai puţin de
60% din fete de vârstă şcolară
frecventând învăţământul primar.
Proporţia populaţiei fără nicio educaţie
rămâne ridicat[ în Asia de Sud cu 49%
dintre femei faţă de 36% bărbaţi.

Referindu-se la paritatea salariilor
bărbaţi-femei, studiul arată că ea este
departe de a fi atinsă< salariile femeilor
reprezintă 70-90 % din cele ale bărbaţilor
şi ele sunt încă rar angajate în funcţii al
căror statut, putere şi autoritate
rivalizează cu cele ale bărbaţilor.

Prea pu\ine femei sunt
;efi de stat 

Fostul prim-ministru britanic
Margaret atcher, care suferă de o gripă,
a fost spitalizată marţi pentru "examene
medicale de precauţie", a anunţat un
purtător de cuvânt al guvernului. Ea a fost
internată la spitalul Cromwell din vestul
Londrei. Potrivit BBC, care citează un
purtător de cuvânt, starea sa nu este
îngrijorătoare şi ea urmează să se întoarcă
la domiciliul său în câteva zile. 

Dna atcher, suferind de o gripă, a
fost constrânsă să renunţe la o recepţie la
Downing Street 10 cu ocazia aniversării
sale de 85 ani săptămâna trecută. Aparent
ea nu s-a restabilit după boală.  "Doamna
de fier", fost prim-ministru conservator, a
condus Marea Britanie timp de 11 ani din
1979 până în 1990, aminteşte AFP. 

Dna atcher nu a mai vorbit în public
din 2002 la sfaturile medicilor săi după ce
a fost victima mai multor atacuri cerebrale.
Dar ea totuşi a participat la evenimente
oficiale. Fiica sa Carol a dezvăluit în 2008
în memoriile sale că mama sa suferă de
demenţă senilă de şapte ani. 

Preşedintele georgian, Mihail Saakaşvili, a
înotat miercuri în Marea Neagră, apoi a
pozat la bustul gol în faţa jurnaliştilor, la
un an după ce Vladimir Putin, criticul său
acerb, a făcut acelaşi lucru într-un lac din
Siberia. Saakaşvili a înotat 3,5 kilometri,
el dorind astfel să promoveze din punct de
vedere turistic republica georgiană Adjara,
regiune balneară de lux din epoca Uniunii
Sovietice, care redevine la modă, a anunţat
televiziunea georgiană. Este vorba despre
o distanţă comparabilă cu cea de 3,9
kilometri, de la una din probele de la
concursurile de nataţie (ironman). "Apa
este grozavă!", a declarat Saakaşvili, ieşind
din apă, potrivit imaginilor.

"Poţi să faci baie şi să te bronzezi pe
plajele din Adjara din mai până în
noiembrie, sezonul turistic durează şase
luni", a subliniat el. "Acesta este unul dintre
motivele pentru care ocupanţii doresc ţara
noastră atât de mult şi vor să o obţină", a
adăugat el. Această apariţie publică pare să
fie o provocare adusă premierului rus
Vladimir Putin, care nu îşi ascunde
aversiunea faţă de Saakaşvili, după un
conflict militar între Rusia şi Georgia în
2008. Anul trecut, Putin a înotat într-un
lac dintr-o regiune îndepărtată din Tuva,
în Siberia, unde îşi petrecea concediul.
Fotografiile cu Putin în bustul gol în apă
au fost atunci foarte mediatizate.

Margaret Thatcher -
spitalizat[ pentru
examene medicale

Pre;edintele georgian 
 a pozat la bustul gol

Prinţul Charles, care deţine două
proprietăţi în România, în Viscri şi Valea
Zălanului, laudă ţara noastră într-un spot
video prezentat pe site-ul oficial al
Institutului Cultural Român de la New
York. Prinţul Charles povesteşte cum, încă
de la prima sa vizită în Transilvania, în
1997, a fost fascinat de această "parte
magică a lumii, ascunsă în estul Europei". 

Moştenitorul coroanei britanice mai
descrie frumuseţile acestei zone româneşti,
dar vorbeşte şi despre bogăţiile culturale.
"Dacă aceste locuri dispar, nu o să fie o
tragedie doar pentru locuitorii din
Transilvania, ci şi o pierdere pentru
întreaga umanitate", mai spune Prinţul
Charles, în încheierea mesajului său.
Intervenţia sa face parte din campania
"Transilvania - moştenire şi viitor",
organizată de Fundaţia Mihai Eminescu
pentru promovarea patrimoniului
românesc, în colaborare cu Ambasada
României de la Washington, Institutul
Cultural Român de la New York şi
Ministerul Turismului din România.

Prin\ul Charles face
reclam[ Transilvaniei

gratuit, în SUa

Putin vrea s[ dezmint[ zvonurile 
c[ ar fi divor\at `n secret

Fostul preşedinte american George
W. Bush a mărturisit miercuri, cu
umorul care îl caracterizează, că îi
lipseşte în unele privinţe Casa Albă,
acum trebuind, de pildă, să strângă
personal excrementele pe care câinele
său le lasă pe proprietatea vecinului. "La
zece zile după ce mi-am încheiat
preşedinţia, eram cu o pungă de plastic
în mână, adunând ceea ce am putut să
evit timp de opt ani", a declarat fostul
preşedinte în faţa unei audienţe de 2.000
de persoane, care s-au amuzat copios. El
a povestit că îl scosese pe Barney, câinele
său, la o plimbare în preajma noii sale
reşedinţe din Dallas. Nu mai fusese cu
câinele la plimbare de aproape zece ani
şi avea un sentiment de eliberare.
Experienţa era nouă şi pentru Barney,
care a văzut o curte a unui vecin şi a
profitat de ocazie pentru a se elibera şi
el, a relatat Bush.

Fostul preşedinte a mărturisit că îi
lipseşte "răsfăţul" de la Casa Albă, îi
lipseşte avionul prezidenţial Air Force,
dar şi faptul de a fi "comandantul suprem
al unei armate formidabile". Ceea ce nu
regretă însă este faptul că nu mai este în
centrul atenţiei publice. Bush a spus că
în timpul celor opt ani de mandat a fost
ajutat de credinţă, familie şi prieteni, care

l-au susţinut. Relaţia cu tatăl său, fostul
preşedinte George Bush, este una de
dragoste şi respect, iar Bush-fiul spune
că Bush senior nu l-a criticat niciodată
în timpul celor opt ani de mandat.
Dimpotrivă, câteodată însuşi George W.
Bush trebuia să-şi încurajeze tatăl,
mâhnit de criticile presei la adresa fiului
său.

Potrivit presei locale, Bush a fost

primit cu ovaţii la Tyler, unde a ţinut un
discurs în cadrul unor acţiuni organizate
de Universitatea din Texas. 

Fostul preşedinte se pregăteşte să-şi
lanseze, în noiembrie, o carte, "Decision
Points". "Asta îi va şoca pe unii în ţara
noastră, care credeau că eu nici nu pot
să citesc o carte, d-apoi să o mai şi scriu",
a mai spus Bush mucalit.

george W. Bush trebuie s[ strâng[ personal
excrementele câinelui s[u



U2 a interpretat deja câteva piese de pe noul său album, cu ocazia unor concerte sus\inute în această
vară în cadrul turneului mondial “360° Tour”, care promovează cel de-al 12-lea album al trupei, intitulat
“No Line On The Horizon”, lansat în 2009. VEDETE

Trupa U2 va lansa
un nou album la

începutul anului 2011

PETa c[tre Victoria Beckham<
„Vrem s[-i turn[m s]nge

de animal `n cap”

Elizabeth Hurley,
ambasadoarea campaniei de
prevenire a cancerului la s]n
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So\ia fotbalistului britanic ;i-a atras
antipatia ;i furia asocia\iei care lupt[
pentru drepturile animalelor, din prici-
na noii sale colec\ii de gen\i confec\io-
nate din pielea unor reptile.

People for the Ethical Treatment of
Animals (PETA) pun la cale m[suri dras-
tice pentru a se face auzi\i de Victoria, ca-
re a utilizat f[r[ remu;c[ri pielea multor
crocodili, ;op]rle ;i chiar vi\ei pentru li-
nia de accesorii. „PETA `ncearc[ s[ o
contacteze de s[pt[m]ni `ntregi pe Vic-
toria, trimi\]ndu-i e-mail dup[ e-mail.
Totu;i, nu e ca ;i cum aceasta s-ar duce
la mla;tin[ ;i ar strangula crocodilii cu
m]inile ei”, a declarat o surs[ pentru zia-
rul „Daily Newspaper”.

Una dintre pedepsele pe care PETA
vrea s[ le aplice `n cazul fostei Posh Spi-
ce, este s[ `i toarne `n cap o g[leat[ cu
s]nge de vit[ sau ;op]rl[ la urm[toarea
ei apari\ie public[ `n Marea Britanie. O
alt[ sugestie macabr[ ar fi s[ arunce cu
membre de crocodil ̀ n ea atunci c]nd va
lua pr]nzul cu un publicist ̀ n Londra, lu-
na viitoare.

Prietenii Victoriei sunt de p[rere c[
succesul colec\iei de gen\i lansate de ve-
det[ este motivul pentru care PETA o
atac[ at]t de dur. „PETA ;tie de ce no-
torietate se bucur[ ea ;i, prin urmare,
orice gest le-ar aduce o publicitate ma-
siv[. Faptul c[ gen\ile au fost at]t de bi-
ne primite ̀ n New York le-a dat lor mo-
tiva\ia s[ fie at]t de incisivi”.

Actri\a britanic[ a fost foarte preo-
cupat[ `n ultima vreme s[-;i `ndepli-
neasc[ datoriile impuse de rolul s[u
pe care `l joac[ `n aceast[ campanie.

Astfel, ea a ajutat la ob\inerea unui

record mondial (Guinness World Re-
cord for Most Landmarks Illuminated
for a Cause) prin transformarea a 39
de cl[diri `ntr-un simbol pentru pre-
venirea cancerului la s]n. Starul din

„Austin Powers” a vorbit despre cam-
panie `nainte de a semna autografe
pentru fani. Hurley ;i Evelyn Lauder
au creat rujurile Pink Lip Collection
pentru str]ngerea de fonduri.

Paul McGuinness, managerul trupei
irlandeze, a precizat că următorul ma-
terial discografic al grupului U2, al că-
rui titlu provizoriu este “Songs Of As-
cent”, va fi lansat înainte de mai 2011,
când trupa va pleca într-un turneu nord-
american. “Un nou album U2 va fi lan-
sat mai devreme decât s-ar fi crezut “, a
declarat McGuinness pentru publica\ia
„Irish Times”. “Cred că el va apărea la
începutul anului 2011, înainte de sec\iu-
nea nord-americană a turneului mon-
dial al grupului, care va începe în mai”.

U2 a interpretat deja câteva piese de
pe noul său album, cu ocazia unor con-
certe sus\inute în această vară în cadrul
turneului mondial “360° Tour”, care
promovează cel de-al 12-lea album al
trupei, intitulat “No Line On The Hori-
zon”, lansat în 2009. 

Vedeta cere daune de două milioa-
ne de dolari pentru nerespectarea con-
tractului său ;i încălcarea dreptului la
propria imagine, precum ;i interzicerea
comercializării peliculei pe DVD, potri-
vit contactmusic.com.

Brody mai cere ;i plata onorariului
său de 640.000 de dolari ;i îi acuză pe
producătorii italieni că l-au în;elat în
ceea ce prive;te drepturile legate de pro-

fitul provenit din distribu\ie, care se ri-
dică la două milioane de dolari, potrivit
publica\iei „Hollywood Reporter”. Bro-
dy s-ar fi în\eles cu regizorul Dario Ar-
gento să primească suma de 640.000 de
dolari, chiar dacă filmul nu ar fi fost rea-
lizat. 

Actorul reclamă ;i faptul că a aflat
abia la începerea filmărilor că produc\ia
nu a fost finan\ată corespunzător ;i că

onorariul său nu i-a fost plătit. El a sem-
nat un nou contract ;i a acceptat să fie
amânată plata, însă a dorit să aibă drep-
turi absolute asupra imaginii sale până
la momentul când va primi onorariul.
Brody a mai spus că le-a cerut insistent
producătorilor să oprească comerciali-
zarea filmului, potrivit în\elegerii înche-
iate, însă ace;tia nu i-au respectat solici-
tarea.

La Toya Jackson, Mark McGrath ;i
Star Jones sunt doar câteva din cele-
brită\ile care vor încerca să facă fa\ă ce-
lebrei emisiuni de televiziune „Uceni-
cul”, aflată la al patrulea sezon cu in-
vita\i vedete ;i care va avea premiera
în luna martie.

De;i lista celebrită\ilor ce se vor în-
trece pentru aprecierea lui Donald
Trump ;i vor încerca să c];tige sume
mari pentru funda\ii caritabile nu a
fost anun\ată oficial, surse citate de
„Entertainment Weekly” sus\in că La
Toya Jackson, Mark McGrath (fostul

solist al trupei Sugar Ray) ;i
Star Jones (fosta prezenta-
toare a matinalului The
View de la ABC) sunt pre-
zen\e sigure în emisiunea
difuzată de NBC.

La Toya Jackson nu e la
prima apari\ie într-o serie
televizată. Ea a participat în
2007 la show-ul „Armed
and Famous”, alături de Erik
Estrada ;i Jack Osbourne,
antrenându-se pentru a de-
veni ofi\er de poliție.

adrien Brody i-a dat în judecat[
pe produc[torii filmului “giallo”

La Toya Jackson, concurent[ 
în emisiunea lui Donald Trump 

„Celebrity apprentice”



12 Informa\ia de Duminic[/24 octombrie 2010

Claudia Schiffer, în 40 de ipostaze
pentru „Zeit Magazin” 

Eva Herzigova este
îns[rcinat[ cu al

doilea copil

Kate Hudson era b[iat la na;tere?

Renumitul top model de origine
cehă a fost surprinsă, luni, de reporte-
rii tabloidului britanic „Daily Mirror”
în timp ce cumpăra haine pentru be-
belu;i dintr-un centru comercial din
Londra ;i s-a declarat încântată de fap-
tul că urmează să devină mamă pen-
tru a doua oară. 

Herzigova, în vârstă de 37 de ani,
mai are are un fiu, George, în vârstă de
trei ani, cu iubitul ei, omul de afaceri
italian Gregorio Marsiaj , în vârstă de
31 de ani. Ea a fost căsătorită între anii
1996 ;i 1998 cu Tico Torres, tobo;arul
trupei Bon Jovi.

“Ne întoarcem în urmă cu 40 de
ani. Claudia are ;i ea acum 40 de ani
;i a fost aleasă pentru a ilustra co-
perta noastră”, a declarat directorul
editorial, Christoph Amend.

Claudia Schiffer a punctat faptul
că a împlinit 40 de ani ;i printr-o
;edin\ă foto. 

Supermodelul a făcut 40 de poze
de copertă pentru revista german[
care sărbătore;te aceea;i vârstă cu ce-
lebrul fotomodel.

Mamă a trei copii, Claudia a de-
monstrat că se pliază perfect pe ori-
ce stare de spirit ;i a jucat tot felul de
roluri, de la rockeri\ă, la hippie ;i a
intrat ;i în pielea Madonnei. 

Fotografiile au fost făcute de-a
lungul a două zile `n Londra.

Cel pu\in asta sus\ineau la mater-
nitate asistentele, care s-au ;i grăbit să
o felicite pe Goldie Hawn pentru că a
adus pe lume un băie\el sănătos tun.
Actri\a ̀ n v]rst[ de 65 de ani ;i-a adus
aminte recent de incidentul petrecut

acum 31 de ani, când s-a născut Kate< 
„Eu făcusem cezariană ;i după ope-

ra\ie, pur ;i simplu stăteam în pat, mă
odihneam ;i brusc a intrat o doctori\ă
sau o asistentă, nu ;tiu sigur ce era, să-
mi spună< 

«E băiat! Felicitări!», iar eu încer-
cam să-i spun că am născut o feti\ă.
Adevărul e că nu ;tiam cu certitudine
ce sex avea copilul, dar sim\eam că
feti\ă ar fi trebuit să fie ;i am avut drep-
tate într-un final.”

Heather Locklear, o
m[mic[ modern[
La 49 de ani, actri\a din „Melrose

Place” arată la fel de bine ca frumoasa
ei fiic[ de numai 13 ani, pe care o are
cu fostul so\, chitaristul trupei Bon
Jovi, Richie Sambora. 

Ava Sambora, singurul copil al
actri\ei, a ales să meargă pe urmele ma-
mei sale ;i, la numai 12 ani, lucra de-
ja în modelling. Cele dou[ au partici-
pat recent la un spectacol de modă ca-
re a avut loc în Los Angeles ;i în cadrul
căreia Ava a prezentat pe podium c]te-
va piese din colec\ia White Trash
Beautiful. 

Heather, aflat[ `n primul r]nd
al[turi de Richie, a declarat pentru pu-
blica\ia “People”< “Sunt foarte mândră
de ea. Sunt încântată ;i sunt aici pen-
tru a o sus\ine. Iar imediat ce termină,
am de gând să o înha\, să o ;terg de ma-
chiaj ;i s[ o duc la culcare”.


