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Mircea Florian, Doctor Honoris
Causa al Universit[\ii 
Vasile Goldi;

       Substan\ele chimice interfereaz[ cu abilitatea unui
\]n\ar de a mirosi omul ;i astfel insectele nu ne mai
pot detecta pentru a ne ̀ n\epa, arat[ oamenii de ;tiin\[
americani. Aceast[ descoperire ar putea fi folosit[
pentru fabricarea unor viitoare produse anti-\]n\ari.
Un om de ;tiin\[ din Marea Britanie a declarat c[
ceea ce s-a aflat acum este un pas important `nainte,
deoarece substan\ele chimice sunt sigure ;i ieine.
Acum, cercet[torii au c[utat substan\e chimice care
s[ `i bulverseze pe \]n\ari. Oamenii de ;tiin\[ de la
Universitatea din California au testat diferite substan\e
pe trei specii de \]n\ari, despre care se spune c[
r[sp]ndesc diferite boli la jum[tate de miliard de
oameni ;i determin[ milioane de decese anual.

      Biblioteca Academiei va expune online
manuscrisele lui Emil Cioran donate de omul de
afaceri George Brăiloiu, acestea urmând să fie
disponibile pe site-ul instituţiei în termen de două-
trei luni.
      Eugen Simion a adăugat că se doreşte şi
publicarea în facsimil a manuscriselor lui Emil
Cioran, aşa cum au fost publicate Caietele lui Mihai
Eminescu, în măsura în care vor exista fondurile
necesare. 
      Omul de afaceri a precizat că mai există un lot
de scrieri ale lui Emil Cioran, din perioada
franceză, descoperite de femeia de serviciu din
blocul în care a locuit scriitorul, ce va fi scos la
licitaţie, fiind evaluat la 1,3 milioane de euro. Florin
Filip, directorul Bibliotecii Academiei, a spus că
s-ar putea face o colectă publică pentru a fi aduse
şi acestea în ţară.

      Anul acesta se `mplinesc 150 de ani de la redactarea la Satu Mare de c[tre Martin
Culen, director al Gimnaziului Catolic Regesc din Satu Mare, actualul Colegiu Na\ional
Mihai Eminescu a proiectului Memorandumului na\iunii slovace. 
      Documentul de la 1861 este unul dintre cele mai importante documente referitoare la
procesul de emancipare na\ional[ a poporului slovac. 
      Printre principalele cerin\e formulate `n Memorandum se num[r[ recunoa;terea
politic[  a na\iunii slovace ;i dreptul de a folosi limba lor `n toate sferele vie\ii
publice.

Pagina 2 B[sescu a prezentat Proiectul de modificare a Constitu\iei

      La invita\ia europarlamentarului Ioan
Mircea Pa;cu, aproape 50 de s[tm[reni au vizitat
Palatul Parlamentului din Bruxelles, una din
capitalele Uniunii Europene. De asemenea,
s[tm[renii au vizitat cu acest prilej cinci \[ri<
Ungaria, Austria, Germania, Belgia, Olanda.
C[l[toria s-a efectuat cu autocarul, iar
organizatorul grupului a fost dr. Ioan Viman,
directorul :colii Lucian Blaga din Satu Mare.

Expozi\ia poate fi vizitat[ prin programare la Muzeul Jude\ean Satu Mare

Linia Debrecen - Valea lui Mihai - Carei a fost inaugurat[
la 5 iunie 1871. F[cea parte din linia magistral[ Debrecen -
Satu Mare - Corolevo - Sighetu Marma\iei , `n lungime total[
de 220 km. 

Existen\a ei u;ura considerabil transporturile militare `n
\ara Maramure;ului ;i oferea posibilitatea exploat[rii intensive
a lemnului ;i a s[rii din zon[, produse foarte c[utate `n acea
vreme la Viena ;i Budapesta.

La inaugurarea liniei, multe cl[diri de exploatare  din unele
sta\ii  au fost construc\ii  mai modeste care ulterior
au fost refăcute.     Pagina 4

50 de s[tm[reni au vizitat ;ase zile
Europa Occidental[
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O parte din Castelul Karolyi 
a fost restaurat[

Dorul de cas[, de obiceiurile ;i tradi\iile
mo;tenite din genera\ie `n genera\ie i-au de-
terminat s[  le pre\uiasc[ ;i mai mult, s[ le aduc[
la lumin[ ;i s[ le `mp[rt[;easc[ ;i semenilor
lor. A;a a ajuns s[ fie cunoscut[ ;i tanti Anica
Mare din Bixad peste m[ri ;i \[ri. 

De la ea afl[m c[ `n perioada 5 - 15 iulie va
participa la T]rgul Interna\ional al me;terilor
populari, tocmai `n Sardinia (Italia).

anica Mare particip[ la T]rgul
Me;terilor Populari din Sardinia

Pagina 9
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Celebrul top model britanic s-a declarat
„;ocată” ;i “supărată” din cauza spotului care
promovează sortimentul de ciocolată Bliss,
creat de producătorul Cadbury, ce arată un
baton de ciocolată înconjurat de diamante,
al cărui slogan este „Dă-te la o parte Naomi,
avem o nouă divă în ora;”. Campbell a spus
că se simte profund ofensată de faptul că a
fost comparată cu un baton de ciocolată.

naomi Campbell d[ în judecat[ 
o companie care produce ciocolat[
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|]n\arii ar putea deveni
doar o amintire

Manuscrisele lui Cioran
donate de george Br[iloiu
vor fi disponibile online

140 de ani de la inaugurarea liniei
de cale ferat[ Debrecen - Carei

~n 1861 Martin Culen a redactat la Satu Mare
Memorandumul na\iunii slovace

Duminic[ 5 iunie 2011

Se distribuie `mpreun[ cu Informa\ia Zilei
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Luni Joi

      Premierul Emil Boc a declarat,
la Băile Felix, la reuniunea
Asociaţiei Naţionale a Prefecţilor
şi Subprefecţilor, că fără reforma
administraţiei şi f[r[ reorganizarea
administrativă, România nu va mai
putea avea acces la fonduri
europene din anul 2013.

       La cea de-a patra reuniune a Asociaţiei
Naţionale a Prefecţilor şi Subprefecţilor,
organizată de Instituţia Prefectului Bihor,
participă 47 de invitaţi, prefecţi, precum
şi ministrul Administraţiei şi Internelor,
Traian Igaş, chestorul Liviu Popa, şeful
IGPR, secretarul de stat în MAI Mihai
Capră, vicepreşedintele Agenţiei Naţionale
a Funcţionarilor Publici, Cristian Roman. 
       Pe ordinea de zi a reuniunii de lucru
se află mai multe teme privind
administraţia publică locală, reforma din
administraţie, precum şi cele aflate pe
agenda prefecţilor şi subprefecţilor. 
       Fără reorganizare administrativă,
România, după 2013, pierde banii
europeni, pentru că, ştiţi bine, numai dacă
se realizează reforma reorganizării
administrative, inclusiv sub aspectul
dezvoltării regiunilor, numai aşa România

are şanse să primească banii din exerciţiul
financiar următor al Uniunii Europene.
Nu facem reorganizare administrativă, nu
primim bani de la Uniunea Europeană. 
       Ne place să stăm în actuala structură
pe care o avem din 1968, vom fi în
continuare neperformanţi, clientelari ca
structură administrativă şi incompatibilă
cu cea ce se vorbeşte în Europa. De aceea,
această reformă pe verticală a statului nu
mai poate fi amânată', a afirmat premierul. 
       Emil Boc a făcut o amplă prezentare,
în deschiderea lucrărilor reuniunii, a
măsurilor de reformă aplicate de guvern,

după ce 'guvernarea mascată PNL-PSD'
din 2007-2008, prin 'politici iresponsabile'
şi populism, a dus România în criză şi a
afundat-o în recesiune. Primul ministru a
prezentat cele zece reforme prin care astăzi
România a reuşit să iasă, oficial, din
recesiune, chiar dacă 'cu costuri politice'
pentru guvernanţi. 

Premierul va analiza
programul Opozi\iei

       Premierul a precizat, referitor la
programul de guvernare anunţat vineri de
Opoziţie, că acesta va fi "analizat în
detaliu". "Ce se poate observa este că acea
guvernare mascată din 2007-2008 a dus
România în recesiune. Prin politicile lor
au dus ţara în şanţ. Noi am reuşit în aceşti
doi ani să readucem România pe drum şi
deocamdată a ieşit din recesiune, ca primă
etapă a ieşirii din criză. Dacă îi lăsăm în
continuare să facă ce ştiu cel mai bine să
facă, cum au demonstrat-o în 2007 şi 2008,
vor readuce România în criză şi-n
recesiune. Pentru că nu ştiu să facă altceva
decât promisiuni care nu au acoperire în
economie şi să încerce să câştige voturi
prin măsuri populiste, uneori chiar
superpopuliste.

Mar\i

      Social-democraţii consideră că PDL
este ultimul partid care poate pretinde
să facă o evaluare pertinentă a unor
măsuri economice, în condiţiile în care
s-a dovedit total incapabil să vină cu
astfel de măsuri.
      "Singurul lucru pe care cei din PDL
l-au făcut în aceşti ani de guvernare a
fost să distrugă milioane de oameni prin
tăieri lipsite de discernământ şi să
secătuiască resursele publice, prin
corupţie şi promovarea intereselor
propriei clientele politice", se arată într-
un comunicat transmis duminică de
Biroul de presă al PSD. 
      Viziunea economică propusă de
USL pune bazele unui model de
dezvoltare care nu poate fi contestat cu
argumente credibile de actuala putere,
"rămasă prizonieră propriilor măsuri,
care au afectat şansele României de
relansare şi care au generat suferinţă
imensă la nivelul populaţiei", afirmă
social-democraţii. În ceea ce priveşte
criticile aduse de democrat-liberalul
Adriean Videanu privind propunerea
USL de scădere treptată a TVA, "cu
argumentul că este nevoie ca o astfel de
reducere să se facă brusc, pentru a

produce un şoc în economie", PSD
precizează că reducerea TVA este o
măsură reparatorie faţă de o decizie
calificată chiar de actuala putere ca fiind
o eroare politică majoră. 
      USL propune măsuri care să
producă şoc economic necesar
relansării< TVA redus la 9% pentru
alimente, dar, mai ales, reducerea CAS
cu 5% la angajator. "De asemenea,
Adriean Videanu spune că reducerea
CAS este o măsură inclusă în
memorandumul cu FMI, dar aceasta
trebuie coroborată cu creşterea
salariului minim pe economie la 800 de
RON. Adriean Videanu nu a realizat că
prin acest atac a validat de fapt viziunea
economică a USL.Exact aceste
prevederi se regăsesc în viziunea
economică a USL. Domnul Videanu sau
cei care au făcut analiza pentru PDL nu
au citit documentul prezentat de USL",
se arată în comunicat. 
      Uniunea Social Liberală precizează
faptul că există o evaluare foarte exactă
a impactului bugetar pe care îl vor avea
măsurile propuse în viziunea
economică, iar această evaluare va fi
dată publicităţii în cel mai scurt timp.

Totodată, USL susţine că există măsuri
concrete de creştere a veniturilor
bugetare, cu impactul estimat al
acestora. 
      "Considerăm oricum un astfel de
atac drept o mostră de sfidare, în
condiţiile în care Guvernul Boc nu a
luat nicio măsură, în ultimii doi ani, al
cărei impact real să fie estimat. Atacurile
PDL sunt lipsite de orice credibilitate,
ca şi promisiunile pe care democrat-
liberalii le aruncă românilor. Vorbesc
acum de revenirea salariilor la nivelul
din 2010 şi de creşterea pensiilor,
începând cu 2012. În 2009, înainte de
alegerile prezidenţiale, au fost crescute
salariile şi pensiile, în scop electoral,
pentru ca după aceea să fie tăiate
veniturile populaţiei de o manieră
brutală. Adică, exact ceea ce PDL îşi
propune să facă după alegeri,
iluzionându-se cu ideea că va mai
rămâne la guvernare", afirmă social-
democraţii. 
      Nu în ultimul rând, PSD îi cere lui
Adriean Videanu să ofere explicaţii cu
privire la "jaful din sectorul energetic,
pe care l-a patronat din calitate de
ministru". 

      Preşedintele Traian Băsescu a trimis
spre avizare Consiliului Legislativ
proiectul legii de revizuire a
Constituţiei. Proiectul ar putea ajunge
în Parlament luna aceasta. La ora 17<00,
şeful statului a susţinut o conferinţă de
presă. 
      Conferinţa are rolul să vă dea
posibilitatea să puneţi întrebări legate
de proiectul de revizuire a Constituţiei.
Voi puncta câteva elemente interesante.
Cu siguranţă, în zilele următoare, şi eu
şi consilierul prezidenţial vom fi la
dispoziţia jurnaliştilor pentru clarificări.
      Vreau să ştiţi circuitul proiectului.
Proiectul trebuie să primească un aviz
de la Consiliul legislativ. Astăzi a fost
depus. Nu am un termen. Cred că
săptămâna viitoare am putea avea
avizul. Proiectul va merge la CCR
pentru zece zile, tot pentru aviz. Apoi,
către Parlament. Preconizez că voi fi în
măsură să transmit proiectul la
Parlament înainte de vacanţa de vară,
undeva între 20 şi 30 iunie.
      Voi transmite şi partidelor proiectul
pentru a fi informaţi. Voi merge şi în

Parlament.
      Mizez pe responsabilitatea
Parlamentului. Principalul motiv de
modificare a Constituţiei este legat de
referendumul pentru modificarea
structurii parlamentului. Este o
chestiune de respectare, pentru
Parlament, a suveranităţii poporului.
Referendumul este consultativ ca
formă.
      De asemeni, dacă sunt observaţii
legate de timp. În 2003, revizuirea s-a
făcut în circa şase luni. Noi mai avem
un an, până în 2012, când ar trebui să
o validăm.
      Revizuirea Constituţiei nu vizează
regimul ordonanţelor de urgenţă. Am
încercat să facem acest lucru. Deşi art.
15 din Constituţie este foarte bine scris,
încercarea de a intra în detalii, când să
se poat[ emite OUG, ne-a dus la intenţia
de a renunţa pentru că ar fi fost o listă
foarte lungă de situaţii. Am ajuns la
concluzia că singura modalitate de
reglemntare a emiterii OUG trebuie să
fie descrisă într-o lege organică pentru
a limita numărul OUG.

Vineri

Miercuri S]mb[t[

      Deputaţii au adoptat, marţi, cu 174
de voturi “pentru”, 110 “împotrivă” şi
trei abţineri, proiectul de lege care
stipulează că primarii vor fi aleşi într-
un singur tur de scrutin. Actul
normativ va fi ̀ naintat spre promulgare.
      Camera Deputaţilor a aprobat,
marţi proiectul de lege prin care
primarii ar urma să fie aleşi din primul
tur de scrutin, cu excepţia situaţiilor de
balotaj. Proiectul fusese respins anterior
de Senat, dar fusese adoptat luni pe
articole de deputaţi.
      Proiectul de lege a fost criticat, luni,
în timpul dezbaterilor, de deputaţii
Opoziţiei, care au acuzat Puterea că
vrea să obţină posturile de primari prin
mită. În plus, PSD şi PNL au arătat că

nu vor vota iniţiativa legislativă.
      Preşedintele PSD, Victor Ponta, a
reafirmat că USL nu susţine acest mod
de alegere al primarilor. "Noi votăm
împotrivă. Am discutat că, în acest
moment, până nu explicăm exact ce
înseamnă, câtă lume vine la vot şi mai
ales, până nu găsim metodele eficace
prin care sistemul PDL de a cumpăra
voturi şi de a ameninţa oamenii poate
fi stăpânit încercăm să găsim o soluţie
legislativă", a mai explicat Ponta.
      La explicarea votului, scrie NewsIn,
deputatul PNL Mihăiţă Calimente a
afirmat că proiectul reprezintă încă un
pas în impunerea unui sistem electoral
majoritarist, lucru cu care liberalii nu
pot fi de acord.

      Premierul Emil Boc a făcut bilanţul
mandatului de 45 de zile ca ministru al
Muncii. Mandatul lui Boc expiră
sâmbătă. Traian Băsescu a declarat
miercuri că numele noului ministru va
fi cunoscut până vineri, cel târziu.
Premierul a prezentat date legate de
încheierea contractelor de muncă, şomaj
şi "alte aspecte". 
      Boc a specificat că numele noului
ministru al Muncii va fi făcut public
până la terminarea mandatului său legal
de 45 de zile.
      Premierul Emil Boc a declarat
miercuri seară, în cadrul unei conferinţe,
că are o listă scurtă de 4-5 nume de
persoane propuse pentru postul de

ministru al Muncii, dar că trebuie să se
“pună de acord” şi cu membrii partidului
înainte de a transmite nominalizarea
către şeful statului.
      Conferinţa aceasta se doreşte a fi o
sinteză a controalelor efectuate pe noua
legislaţie a muncii în vederea combaterii
muncii la negru. Aşa cum ştiţi, Guvernul
şi-a asumat răspunderea pe un nou cod
al muncii, unul care să aducă mai multe
locuri de muncă, să combată munca la
negru. 
      În calitate de ministru interimar al
Muncii, am dispus ca în perioada 1 –
11 mai 2011, să se efectueze controale
mixte pentru combaterea muncii la
negru.

B[sescu a prezentat Proiectul
de modificare a Constitu\iei

Primarii vor fi ale;i `ntr-un singur tur Bilan\ul mandatului lui Boc 
ca ministru al Muncii

       Disponibilizările din Ministerul
Administraţiei şi Internelor vor începe în
aproximativ 30 de zile, a anunţat, joi,
ministrul Traian Igaş, precizând că după
studierea şi rectificarea organigramelor
toate posturile vor fi scoase la concurs şi
ulterior ocupate.. Ministrul Traian Igaş a
spus că de la învestirea sa în funcţie a
primit misiunea de a restructura,
reorganiza şi moderniza MAI. El a precizat
că procesul a fost început încă din vremea
fostului ministru Vasile Blaga şi că nu i se
pare un lucru rău că şi-a propus să-l ducă
la capăt. Igaş a amintit că bugetul pe anul
2011 obligă conducerea MAI să recurgă
la restructurări, procesul fiind îngreunat
de faptul că legea privind unele măsuri
speciale necesare pentru încadrarea în
bugetul aprobat al ministerului pe anul
2011 a fost respinsă în Parlament.
Ministrul a mai spus că până vineri seară
speră să se încheie analiza organigramelor
de personal şi ca acestea să fie
îmbunătăţite, inclusiv să devină mai
flexibile, mai comprimate şi să se reducă
numărul de posturi din Aparatul central.
Igaş a adăugat că la finalul acestui proces

scopul este ca din cei aflaţi în misiune în
stradă să nu dispară niciun post. Ministrul
a subliniat că disponibilizările vizează mai
ales structurile suport şi Aparatul central.
El a precizat că o reformă adevărată nu a
fost făcut până acum în minister şi că sunt
posturi care nu se justifică, astfel că a luat
în analiză fiecare structură în parte. Traian
Igaş a explicat că după ce se încheie analiza
la fiecare organigramă, posturile vor fi
scoase la concurs şi ulterior vor fi ocupate.
Ministrul a amintit că cei care vor rămâne
în minister vor avea în continuare toată
susţinerea conducerii instituţiei.
      Igaş a asigurat că din luna iulie,
respectiv de la începutul trimestrului trei,
angajaţii MAI nu vor avea de suferit în
ceea ce priveşte salariile. Totodată,
ministrul Internelor a mai spus că de
vineri va fi supus dezbaterii publice
proiectul privind legea statutului
poliţistului. În ceea ce priveşte reducerea
normei pentru hrană în luna iunie cu 550
de lei, ministrul a spus că diferenţa va fi
redată poliţiştilor în trimestrul trei,
asigurând că există prevederi bugetare în
acest sens.

Disponibiliz[rile poli\i;tilor 
`ncep peste o lun[ 

Emil Boc declar[ prioritar[ reorganizarea administrativ[

PSD pareaz[ atacul lui Videanu la Programul economic al USL 



EDUCA}IE

~n 1861 la Satu Mare Martin Culen 
a redactat Memorandumul na\iunii slovace

Evenimentul de acum 150 de ani a fost evocat vineri la Colegiul Na\ional “Mihai Eminescu”
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Anul acesta se ̀ mplinesc 150 de
ani de la redactarea la Satu Mare
de c[tre Martin Culen, director al
Gimnaziului Catolic Regesc din
Satu Mare, actualul colegiul Mihai
Eminescu (1859-1861) a proiectu-
lui Memorandumului na\iunii slo-
vace. 

Rememorarea acestei importante date
istorice s-a f[cut vineri, 3 iunie la colegiul
eminescian ̀ n prezen\a a numeroase per-
sonalit[\i.  A fost de fa\[ deputatul Adrian
Miroslav Merka - pre;edintele Uniunii-
minorit[\ii slovace ;i al minorit[\ii cehe
din Rom]nia al[turi de care s-a aflat Paul
Dancu, pre;edintele Organiza\iei locale a
Uniunii slovacilor ;i cehilor din Satu Mare,
oficialit[\i locale, `n persoana lui Adrian
:tef - vicepre;edinte al Consiliului
Jude\ean Satu Mare, Romeo T[m[;an -
;ef de cabinet al Cancelariei Prefectului
(ambii fo;ti absolven\i ai Colegiului Mihai
Eminescu), conducerea institu\iei gazd[
prin directorul Ioan Pop ;i directorul ad-
junct Nicoleta Chereche;, istorici ;i elevi
eminescieni. 

Reprezentan\ii institu\iilor citate au
depus  jerbe de flori ̀ n memoria lui Martin
Culen, dar ;i a lui Petru Bran, doi dasc[li
de seam[ ai colegiului, cunoscu\i pentru
aportul lor ̀ n sus\inerea aspira\iilor celor
dou[ na\iuni. ~n semn de pre\uire pentru
contribu\ia adus[ de Martin Culen `n
sus\inerea cauzei rom]nilor ;i a introdu-
cerii limbii rom]ne ̀ n Gimnaziul Catolic
Regesc din Satu Mare, conducerea actual[
a colegiului eminescian a a;ezat `n urm[
cu doi ani pe frontispiciul institu\iei o
plac[ comemorativ[ al[turi de cea a lui
Petru Bran. 

"Pentru noi sunt ni;te momente de
neuitat ;tiind c[ cineva a luptat pentru
noi" a spus deputatul Merka f[c]nd refe-
rire la personalitatea lui Culen ;i a mo-
mentului de la 1861.

Personalitatea lui Martin Culen , rolul
primordial al Memorandumului ;i al tu-
turor mi;c[rilor na\iunilor din imperiul
hasburgic, dolean\ele lor, contextul istoric
au fost reliefate `n cadrul unei dezbateri
la care a luat cuv]ntul< Paul Dancu, Nico-
leta Chereche; ;i prof. Ovidiu Pop.

Memorandumul Na\iunii Slovace de
la 1861 este unul dintre cele mai impor-
tante documente referitoare la procesul
de emancipare na\ional[ a poporului slo-
vac.  Printre principalele cerin\e formulate
`n Memorandum se num[r[ recunoa;te-

rea politic[  a na\iunii slovace ;i dreptul
de a folosi limba lor `n toate sferele vie\ii
publice.

~n timpul ;ederii la Satu Mare, ̀ n 1861,
Culen formuleaz[ „Memorandumul
Na\iunii Slovace”, ̀ n 15 puncte care a fost
trimis ;i completat la Adunarea na\ional[
slovac[ din Martin, la 21 de puncte, ;i
`nmânat vicepre;edintelui Parlamentului
Ungariei, Tisza Kálmán, iar mai târziu
`mp[ratului Franz Iosif. 

Date biografice ;i activitatea 
pedagogic[ a lui Martin Culen

Martin Culen s-a n[scut la 31 mai
1823 la Brodské (Slovacia) `ntr-o familie

de \[rani. Studiile primare ;i le face ̀ n lo-
calitatea natal[, `n perioada 1830 - 1836,
iar gimnaziul `n urm[torii patru ani `n
localitatea Skalica. ~ntre anii 1840 - 1843
`;i continu[ studiile gimnaziale la Trnava
;i Bratislava urmate de studii de filosofie
la Trnava. ~n 1848 `;i finalizeaz[ studiile
de teologie la Universitatea de Teologie
Catolic[  Pazmaneum de la Viena. Este
ini\iatorul ;i fondatorul unei Biblioteci
Slave, ce con\inea c[r\i doar ̀ n limba slo-
vac[.  De-a lungul anilor de facultate ;i-a
ales ca disciplin[ secundar[ matematica,
iar mai t]rziu va fi autorul unor impor-
tante manuale de matematic[ pentru cla-
sele gimnaziale. Tot ̀ n capitala Imperiului
`ntemeiaz[ un cerc literar slovac, frecven-
tat de tinerii intelectuali slovaci afla\i la

studii la Viena. ~n 1848, particip[ la Con-
gresul Slavilor de la Praga, la invita\ia lui
Vuk Karadzić, pre;edintele Mi;c[rii Cul-
turale S]rbe,  motiv pentru care pe numele
lui este emis un mandat de arestare.

1853 a ̀ nsemnat pentru Martin Culen
un an important prin faptul c[ i se acord[
titlul de Doctor `n Matematic[, la Uni-
versitatea din Viena cu calificativul "Mag-
na cum laude". De altfel a fost primul stu-
dent din Ungaria de atunci care a luat exa-
menul de profesor cu o asemenea
dinstic\ie. Dup[ `ntoarcerea de la Viena,
a fost numit profesor al ordinului iezuit
pentru matematic[ ;i fizic[.

La 17 noiembrie 1851 este numit pro-
fesor de matematic[ ;i fizic[ la Gimnaziul
(Liceul) din Banská Bystrica. 

Ca pedagog a scris un manual de Arit-
metic[ pentru clasele 1-2 de gimnaziu
(„Lehrbuch der Arithmetik für die I. und
II. Klasse des Untergymnasiumus” - Vie-
na, 1854).

Martin Culen sus\ine demersul
lui Petru Bran de `nfiin\are 
a catedrei de limb[ rom]n[

La 1856 este numit profesor de mate-
matic[ la Bratislava, unde activeaz[ p]n[
`n 1859, fiind singurul profesor de na\io-
nalitate slovac[ din gimnaziu.

~ntre anii 1859 - 1861 a fost numit di-
rector la Liceul Catolic Regesc din Satu
Mare (actualmente Colegiul Na\ional
"Mihai Eminescu"). Ca director de liceu
(gimnaziu) la Satu Mare, a fost de acord
cu introducerea studiului limbii române
`n liceu, sprijinindu-l `n acest demers pe
Petru Bran. ~n articolul „Limba român[
`n gimnaziul din Satu Mare” din revista
„Foaia pentru minte, inim[ ;i literatur[”
cu nr. 38, din octombrie 1859, Petru Bran
mul\ume;te ajutorului acordat de episco-
pul Michael Haas ;i Martin Čulen pentru
introducerea studiului limbii române.

~n 1862 este mutat prin ordin imperial
de la Satu Mare ̀ napoi la Banská Bystrica
, unde activeaz[ p]n[ `n 1867.

~n anul 1866 este autorul a dou[ ma-
nuale :tiin\a m[sur[rii ;i Aritmetica pen-
tru clasele I, II ;i III de gimnaziu, clase
reale, ap[rut la Skalica. Toate manualele
de matematic[ scrise de Culen au fost tra-
duse ;i au stat la baza manualului scris de
F. Močnik, utilizat ̀ n toate ;colile monar-
hiei, ap[r]nd `n mai multe edi\ii. 

~n 1867 este mutat la Levoka. Anul
urm[tor este `nvinuit de autorit[\i de
tr[dare, pentru formularea punctelor
peti\iei mai sus amintite.  Pleac[ la Klaštor
pod Znievom, devenind directorul Gim-
naziului Real Catolic, pân[ la desfiin\area
institu\iei din 1874. ~n acest an este invitat
la Zagreb, la deschiderea festiv[ a Univer-
sit[\ii, unde \ine o prelegere despre im-
portan\a p[str[rii culturii ;i identit[\ii
na\ionale. Tot cu aceast[ ocazie protes-
teaz[ ̀ mpotriva ̀ nchiderii gimnaziilor cu
limba de predare `n slovac[. ~n 1875 este
obligat s[ p[r[seasc[ catedra, devenind
preot paroh `n localitatea Čaka (Slova-
cia).

Moare la 23 ianuarie 1894, la Čaka.
Martin Čulen a fost unul din ̀ ntemeietorii
organiza\iei Matica Slovenská, al Editurii
din Martin, al Asocia\iei Sfântul Vojtech.

Mihaela Ghi\[

Au vorbit despre personalitatea lui Martin Culen ;i Memorandum de la 1861 Ioan Pop, deputatul Adrian Merka, Paul
Dancu, Adrian :tef ;i Romeo T[m[;an

Absolvent[ a Colegiului Na\ional
"Mihai Eminescu" ;i ;ef[ de promo\ie a
acestui an, Renate Schvarczkopf se
preg[te;te pentru a face fa\[ la ̀ nc[ dou[
mari `ncerc[ri. 

Prima a fost ;coala unde a dat dovad[
de mult[ seriozitate, perseveren\[, fapt
oglindit prin rezultatele excep\ionale
avute la `nv[\[tur[.  Acum urmeaz[ s[
treac[ prin "focurile" bacalaureatului ;i
mai apoi ale examenului la facultate pen-
tru a-;i ̀ mplini unul din zecile, sutele de
vise care `naripeaz[ sufletul oric[rui
t]n[r.

~n Renate g[se;ti o t]n[r[ modest[,
dar profund[, parc[ o idee prea matur[
pentru v]rsta pe care o are. ~;i m[soar[
nem\e;te fiecare cuv]nt pe care ̀ l spune,
ascult[ ;i r[spunde calm, f[r[ nicio ezi-
tare.

A schimbat matematica 
pe biochimie

Prima dat[ dup[ ce a p[;it pragul
acestei institu\ii de ̀ nv[\[m]nt de elit[ a
ales s[ urmeze clasa de matematic[ - in-
formatic[ bilingv, apoi s-a reprofilat spre
bio- chimie deoarece s-a hot[r]t c[ vrea
s[ fac[ medicin[, consider]nd c[ ̀ n acest
fel are mai multe ;anse pentru o preg[tire
mai bun[ la materiile necesare exame-
nului. A;a c[ a ajuns ̀ n clasa D. ~n prima
etap[ a anilor de studiu a participat la
numeroase concursuri de matematic[,
jude\ene, interjude\ene etc. "De c]nd am
fost mic[ am avut o pasiune pentru
aceast[ materie, ̀ ns[ prin clasa a X-a mi-
am dat seama c[ nu este ceea ce vreau s[
fac `n via\[ ;i-atunci m-am reprofilat

c[tre biologie. A;a am ajuns s[ particip
la olimpiada de biologie, unde am ajuns
p]n[ `n faza na\ional[. Acest concurs
mi-a confirmat ̀ nc[ o dat[ c[ mi-am ales
bine drumul pe care vreau s[ merg mai
departe". 

Renate vorbe;te cu mult drag despre
acei dasc[li care i-au marcat traiectoria.
Ne spune c[ dragostea pentru matema-
tic[ i-a fost insuflat[ de doamna
`nv[\[toare Angelica Danciu la care \ine
foarte mult afirm]nd c[ a fost omul care
"a pornit-o ̀ n via\[" din punct de vedere
al `nv[\[turii.

Alegerea de a urma colegiul emines-
cian "i se trage" de c]nd era mic[, atunci
c]nd repeta ori de c]te ori avea ocazia
"vreau s[ ajung ;i eu aici". :i iat[ c[ do-
rin\a i s-a `mplinit. Pentru ea, a fi emi-
nescian reprezint[ o onoare, chiar dac[

acest lucru cere multe sacrificii. "Dac[
vrei s[ ajungi mare, ai toate ;ansele s[ te
`mpline;ti ̀ n acest loc. E drept c[ trebuie
s[ renun\i la multe lucruri, pentru c[
studiul `\i cere mult timp, dar merit[ cu
prisosin\["  este de p[rere Renate. ~n pri-
vin\a facult[\ii vrea s[ urmeze medicina
;i probabil o specializare `n cardiologie. 

La fel ca mii de tineri se g]nde;te se-
rios ca dup[ terminarea facult[\ii s[
mearg[ s[ profeseze `n str[in[tate. Ale-
gerea ei este legat[ `n primul r]nd de
condi\iile de munc[, salarizare, stresul (
despre care crede c[ este mult mai mic
dec]t la noi), aprecierea profesional[ ;i
multe alte atuuri. 

:i pentru c[ mai sunt c]teva zile p]n[
la bacalaureat, Informa\ia Zilei  i-a urat
mult[ reu;it[ la examene ;i tot binele pe
care ;i-l dore;te orice om.

Renate Schvarczkopf, ;efa de promo\ie de la Eminescu 
;i cele trei probe din via\a unui t]n[r absolvent 
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Se `mplinesc 140 de ani de la inaugurarea 
liniei de cale ferat[ Debrecen - Carei

Dorin\a de a lega Transilvania
de Apusul Europei s-a manifestat
`nc[ din anul 1840 printr-un pro-
iect elaborat de specialistul ma-
ghiar Szecenyi Istvan, supranu-
mit "arhitectul c[ilor ferate mo-
derne din Ungaria".

Proiectul a r[mas nematerializat
mul\i ani din cauza mi;c[rilor
revolu\ionare din perioada 1848 - 1849
care au zguduit Ungaria.

Primul ora; legat de capitalele
Vestice a fost Oradea

Primul ora; legat de capitalele Ves-
tice a fost Oradea, punct de plecare
c[tre Centrul Ardealului, c[tre Carpa\i,
c[tre Dun[re ;i c[tre drumurile co-
merciale ale Orientului. ~n data de 24
aprilie 1858 a fost dat[ `n circula\ie li-
nia ferat[ Puspokladany - Bor; - Ora-
dea, `n lungime total[ de 68,1 kilo-
metri, linie ce venea din C]mpia un-
gariei. 

O alt[ prioritate `n Transilvania a
fost construc\ia liniei de cale ferat[ Cluj
- Oradea. ~n Parlamentul de la Buda-
pesta, `nc[ din anii 1832 - 1836, a fost
dezb[tut[ Legea c[ilor ferate, care la
punctul 7 avea prev[zut[ construirea
c[ii ferate Budapesta - Oradea - Cluj.
Liniile secundare au fost construite ce-
va mai t]rziu. A;a s-a `nt]mplat ;i cu
linia Debrecen - Valea lui Mihai - Ca-
rei, inaugurat[ la 5 iunie 1871. Aceasta
f[cea parte din linia magistral[ Debre-
cen - Satu Mare - Corolevo - Sighetu
Marma\iei , `n lungime total[ de 220
km. Existen\a ei u;ura considerabil
transporturile militare `n \ara Mara-
mure;ului ;i oferea posibilitatea ex-
ploat[rii intensive a lemnului ;i a s[rii
din zon[, produse foarte c[utate ̀ n acea
vreme la Viena ;i Budapesta.

Tronsonul Carei - Satu Mare 
s-a inaugurat 3 luni mai
t]rziu

~n acea perioad[, linia fiind pe te-
ritoriul statului maghiar, MÁV-ul (
C[ile Ferate Maghiare ̀ nfinţate ̀ n 1869

) a trecut la  construirea acestei por-
țiuni `ntr-un ritm alert.  ~n data de 2
septembrie 1867  s-a emis un docu-
ment (aprobare) pentru construirea li-
niei magistrale  Debrecen – Satu Mare
– Sighetu Marmației.  Cei 70 de km de
cale ferată `ntre Debrecen – Valea lui
Mihai –  Carei s-au inaugurat  `n data
5 iunie 1871, iar tronsonul urm[tor de
38 de km `ntre Carei ;i Satu Mare  s-
au inaugurat doar dup[ circa  3 luni,
`n 25 septembrie 1871.  

La inaugurarea liniei, multe cl[diri
de exploatare  din unele sta\ii  au fost
construc\ii  mai modeste care ulterior
au fost refăcute. De asemeni şi unele
poduri peste r]uri mari, au fost de
lemn care apoi au fost schimbate cu
poduri metalice, structuri cu grizi cu
zabrele sau grizi cu inim[ plin[.

Din linia ini\ial[, dup[
r[zboi au r[mas numai 
dou[ por\iuni

Exploatat[ de c[tre  MÁV. `ntre
1871 – 1919  şi apoi ̀ ntre 1940 – 1944,
odată  cu stabilirea granițelor fireşti
`ntre Romania ;i Ungaria, pe teritoriul

țării noastre au rămas numai liniile
`ntre Frontiera de stat - Dealul Bran –
Valea lui Mihai,  ̀ n lungime de 8,8 km
şi Valea lui Mihai – Carei  `n lungime
de 32 km. Aflată   `n partea de nord a
C]mpiei Tisei, linia are caracteristicile
unei linii de c]mpie fără  mari lucrări
de terasamente, fără  dificultăți con-
structive, mici probleme au fost date
de  inundațiile ;i de revărsările  r]urilor
şi a afluenților săi  din zonă< Tisa, So-
meş şi  Crasna. 

Linia ferată, de la frontieră  p]nă la
Valea lui Mihai   (altitudine =120 m)
şi  p]nă la Carei (altitudine =123 m)
străbate o zon[ viticolă şi legumicolă,
are un traseu  cu  declivități mici de 5
% ;i raze de curbură de 400 m – 700
m. Linia a fost construită ini\ial cu şine
şi ramificații de tip 22,3, care apoi  a
fost refacționate de mai multe ori<
*`naintea primului R[zboi mondial cu
şină tip 34,5> *in perioada  Războiului
al doilea, `ntre 1940 – 1944,  cu şină
tip 42,8  ce permitea o sarcină de 16,6
tone / osie şi o viteză de 60 km /h> *`ntre
anii 1965 – 1966 cu şină tip 45 
`n anul 1973 cu şină tip 49  şi  54 E>

*`n final, `n anul  1987, cu şină tip 60
pe traverse de beton care  face față tra-

ficului actual de călători şi marfă.
La inaugurarea liniei, sistemele  de

semnalizare şi siguranță erau cu `ncu-
ietori cu chei la macaze şi cu semnale
de distanță tip Banovici. ~n anii 1945
– 1946 au fost montate semnale meca-
nice cu brațe,  ̀ ntre 1972 – 1973 insta-
lații cu ̀ ncuietori cu chei tip SBW, apoi
instalații  CEM ( 1973 )  ̀ n sta\ia Valea
lui Mihai  ;i  CED  `n sta\ia Carei (
(1988 ) care funcționează si astăzi.

Cl[direa G[rii Carei a fost 
construit[ `n 1907

Clădirea G[rii Carei, construită `n
1907, oglindeşte ahitectura  vremii, a
fost realizată după  proiectele renumi-
tului constructor al MAV –ului , Pfaff
Ferenc  (1951 – 1913) care a mai pro-
iectat şi clădirile gărilor Cluj, Satu Mare
Arad, Simeria,Ghimeş ;i Miskolc.                                                                        

Remorcarea trenurilor de c[l[tori
;i de marf[ s-a f[cut `n perioada de
dup[ inaugurare cu locomotive de la
depoul din Debrecen, iar după inau-
gurarea Depoului din Satu Mare  (`n
1872)  cu  locomotive cu abur din se-
riile  238 335, 221, 375, 324, 50 , 230.  

După 1969 s-au folosit  locomotive
diessel  DA 060  construite la Electro-
putere Craiova  şi după 1974,  locomo-
tive DHC – 1200 construite la Uzinele
23 August Bucureşti.

Aniversarea a fost marcat[ 
;i filatelic

Inginerul Lörincz Tiberiu, pasionat
filatelist feroviar care ne-a furnizat ;i
informa\iile privind aniversarea, ne-a
spus c[ `mplinirea celor 140 de ani a
fost marcat[ ;i filatelic.

~n cadrul Asocia\iei Filateli;tilor
Feroviari din Rom]nia (AFFR), eve-
nimentul a fost marcat  prin realizarea
a< *unei ;tampile ocazionale, care s-a
aplicat ̀ n 6 iunie la Oficiul po;tal 1 Ca-
rei> *2 feluri de plicuri speciale, cu se-
milustra\ie adecvat[ momentului ani-
versat> *2 feluri de cartoane filatelice>
* unei coli\e `n edi\ie privat[.

Piesele filatelice au fost distribuite
filateli;tilor feroviari din diferite loca-
lit[\i din \ar[ ;i colec\ionarilor de mo-
tive feroviare din alte \[ri precum  Un-
garia, Polonia, Germania ;i Italia.

Mihai G.

Remorcarea trenurilor de c[l[tori si de marf[ s-a f[cut `n perioada de dup[ inaugurare cu locomotive de la depoul din Debrecen, iar după inaugurarea 
Depoului din Satu Mare  (`n 1872)  cu  locomotive cu abur din seriile  238 335, 221, 375, 324, 50 , 230.  

După afacerile din Senegal,
Ovidiu Tender s-a mutat şi în
Gambia unde a obţinut de la stat
concesiunea unui perimetru pe-
trolifer de 5.000 de km pătraţi.
Ţara are `n total 10.500 de km
pătraţi.

O limbă de pământ în interiorul
Senegalului cu o mică ieşire în vest la
Atlantic. Aceasta este Gambia, cea mai
mică ţară africană, ca suprafaţă, şi
doar cu  1,7 milioane de locuitori. 

Din cei 10.500 de km pătraţi cât
are ţara, 5.000 i-au fost concesionate
unui român. Ovidiu Tender, căci des-
pre el e vorba, a câştigat de la Guver-
nul de la Banjul dreptul de explorare
şi exploatare a unui perimetru  petro-
lifer egal cu jumătate din suprafaţa
Gambiei.

"Am pornit din Senegal, care e ba-
za mea operaţională în Africa şi am

ajuns în Gambia. 
Am ajuns la un acord, împreună

cu preşedintele şi cu Guvernul, prin
care pot să explorez şi să exploatez ju-
mătate din ţară pentru 25 de ani. Pe-
rimetrul este petrolifer dar mai poate
conţine şi alte resurse minerale. Voi
împărţi cu statul, într-un anumit pro-
cent, tot ceea ce pot să produc acolo.
În Africa banii nu se fac, se  produc.
Mai vreau aici şi 100.000 de ha de te-
ren agricol pe care să cultiv jatropha.
Această plantă denumită şi „arborele
de petrol", prin prelucrare, dă un ulei
din care se produce bio-diesel. Vreau
explotaţii de acest tip şi în Senegal dar
şi în alte ţări precum Guineea Bissau
ori Guineea Conakry. Pe un termen
de 10 ani am intenţia să exploatez un
milion de hectare de teren agricol cu
această plantă tehnică. Estimez o in-
vestiţie de 400-500 de milioane de do-
lari numai pentru jatropha”, a declarat,

pentru Money.ro, Tender.

:i `n Senegal de\ine `n 
concesiune 10.000 km
p[tra\i

Însă concesiunea din Gambia este
doar o parte din afacerile lui Tender
în Africa. În Senegal, cealaltă ţară afri-
cană în care este prezent, deţine patru
concesiuni totalizând 10.000 de km
pătraţi   de metale grele, metale rare,
aur şi minerale asociate şi cupru. To-
todată, împreună cu „cel mai bun
prieten”, omul de afaceri Frank Timiş,
a înaintat o ofertă fermă către Guver-
nul de la Dakar pentru concesiunea a
trei perimetre marine de 20.000 de
km pătraţi în Oceanul Atlantic. 

În altă ordine de idei, omul de afa-
ceri cu a sa companie aeriană, Jetran
Air, negociază cu guvernele Gambiei
şi Guineeii Conakry intrarea în acţio-

nariatul companiilor naţionale de
transport aerian. 

Aportul Jetran va fi chiar avioanele
pe care le deţine pentru că cele două
ţări africane au companii aeriene doar
pe hârtie pentru că nu posedă avioane.
Au doar un drept de folosinţă asupra
spaţiului aerian. “Africa e ultimul loc
încă ne-explorat geologic de pe pla-
netă. Are resurse minerale uriaşe iar
oportunităţile se ivesc de când cobori
din avion. Eu acum vreau doar să am
linişte în ţară ca să mă pot dezvolta în
Africa”, spune Tender. În România
acesta are afaceri în industrie, agri-
cultură, imobiliare, lucrări de infras-
tructură, imobiliare şi turism.

Cea mai profitabilă companie a sa,
Prospecţiuni, lucrează pe patru con-
tinente şi a avut un beneficiu net, în
primul trimestru, de 15 milioane de
lei. 

Gheorghe M.

Rom]nul Ovidiu Tender este st[p]n peste o jum[tate de \ar[ african[

Ovidiu Tender mai are afaceri ;i `n
Rom]nia, în industrie, agricultură,
imobiliare, lucrări de infrastructură,
imobiliare şi turism.
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Mircea Florian, Doctor Honoris Causa 
al Universit[\ii Vasile goldi;

Vineri, la Teatrul de Nord,
Universitatea de Vest Vasile
Goldi; i-a acordat titlul de Doctor
Honoris Causa cunoscutului om
de art[ Mircea Florian. 

La masa prezidiului au luat loc prof.
univ. dr. Gavril Ardelean - prorector al
UVG, prof. univ. dr. Gheorghe Glodeanu
- Universitatea de Nord Baia Mare, prof.
univ dr. Ion Bogdan Lefter - Universita-
tea din Bucure;ti, conf. univ dr. Adrian
Gu\[ - Universitatea de Art[ ;i Cinema-
tografie Bucure;ti, lector univ dr. Ale-
xandru Zotta - UVG, dr. George Vultu-
rescu - membru `n Consiliul de Condu-
cere al Uniunii Scriitorilor din Rom]nia,
senatorul Valer Marian ;i bine`n\eles,
Mircea Florian. Primii 6 din cei enume-
ra\i mai sus, al[turi de prof univ dr. Aurel
Ardelean - rector al Universit[\ii de Vest
"Vasile Goldiş”- Arad (UVG), au f[cut
parte din Comisia de analiz[ a acord[rii
titlului.

~n sal[ au mai fost prezen\i zeci de
studen\i, elevi ;i oameni de cultur[. ~i
amintim pe Mircea Ardelean, Liviu Mar-
ta, Rudolf Fatyol, Mircea Deac, Sorin
Ghilea, Alexandru Vlaicu, Constantin
Voicu, Vasile Ciocan, Olimpia Neagu,
Ioan Nistor, Ion Bala ;i al\ii.

Membrii prezidiului au subliniat
multilateralitatea exprim[rilor artistice
ale omului Mircea Florian, care este un
cibernetician `ndr[gostit de muzic[.
Cuv]ntul rectorului Aurel Ardelean a
fost citit de prorectorul Gavril Ardelean.

:i-a început activitatea 
artistică în 1965

Născut la Satu Mare, în 1949, la 5 de-
cembrie, el îşi începe educaţia – şcoala
primară, şcoala de Artă şi Liceul „Mihai
Eminescu” – în oraşul natal, urmând stu-
dii şi lecţii private (de arte vizuale şi in-
strumente, de teorie şi compoziţie mu-
zicală) între anii 1956-1967. Este perioa-
da când a urcat pentru prima dată pe
scenă, prin 1965-1966< „într-o margine

a României, la Satu Mare, când am avut
o trupă de chitare electrice” – spune el
într-un interviu din Cotidianul (21 mai
2009). 

Mircea Florian şi-a început activita-
tea artistică în 1965, la Satu Mare, prac-
ticând domenii de o impresionantă di-
versitate< muzică, arte vizuale, multime-
dia, instalaţii de sunet, video,  artă ciber-
netică, publicistică, muzică de scenă şi
de film, performance. 

După absolvirea Facultăţii este activ
ca informatician/cibernetician, (progra-
mator, specialist multimedia, computer-
consultant, analist de sisteme, compu-
ter-trainer, profesor – asociat/invitat,
trainer, consultant în Multimedia).

Pe parcursul activităţii sale de artist
şi informatician, în urma unor selecţii, a
urmat cursuri de perfecţionare în  do-
meniul muzicii şi artelor şi în multimedia
la institute specializate din Austria şi Ger-
mania, şi a obţinut burse de  studii pos-
tuniversitare la instituţii academice din
Statele Unite şi Germania. Ca urmare a
activităţii lui ştiinţifice şi artistice a de-

venit membru al Asociaţiei Oamenilor
de Artă din Instituţiile Teatrale şi Muzi-
cale, al Uniunii Compozitorilor şi al Uni-
unii Scriitorilor, al Asociaţiei Cineaştilor
şi al Uniunii Artiştilor Plastici din
Rom]nia precum şi al Asociaţiei Profe-
sionale a Artiştilor Plastici, al Asociaţiei
Profesionale şi de Drepturi de Autor şi
al Asociaţiei Profesionale pentru Multi-
media, MM Forum din Germania.

Recunoscută şi apreciată de foruri
naţionale şi internaţionale de înaltă com-
petenţă, activitatea lui Mircea Florian a
fost răsplătită cu peste 21 de premii de
artă acordate în Rom]nia, Japonia, Ger-
mania şi Marea Britanie. 

Oraşul Satu Mare, pe care l-a îndrăgit
şi pe care nu l-a uitat niciodată, i-a acor-
dat titlul de Cetăţean de Onoare al Mu-
nicipiului Satu Mare.  

Pionier al perioadei 
psihedelice româneşti

Red[m o parte din prezentarea "Lau-

datio", realizat[ ;i citit[ de George Vul-
turescu.

Activitatea lui Mircea Florian, mu-
zicianul şi artistul conceptual, sătmărea-
nul care vibrează de proiecte pe ruta Düs-
seldorf – Bucureşti – Satu Mare, de mai
bine de 20 de ani, este greu de definit<
pionier al perioadei psihedelice româ-
neşti, a primelor experimente de muzică
electronică, el a devenit un artist multi-
media recunoscut pe plan internaţional
şi, de asemenea, fiind un activ informa-
tician diplomat (recunoscut de statul ger-
man).

Dar muzicianul de azi, Mircea Flo-
rian, cunoscut mai degrabă de unii ca
„artist folk”, a avut şansa să intre la Fa-
cultatea de cibernetică economică – pri-
ma promoţie, 1967-1972. Domeniul
acesta i-a schimbat şi influenţat viaţa< la
17 ani audia cursurile unor Edmond Ni-
colau sau Grigore Moisil. „Pe compute-
rele pe care lucram ca student, dar mai
cu seamă pe computerele din centrele de
calcul în care am lucrat ca
programator/analist de sisteme/etc., am

implementat algoritmi de producţie mu-
zicală, am creat lucrări (muzicale dar şi
vizuale), am simulat procese de creaţie
muzicală”, îşi aminteşte artistul. „Ieşeau
lucruri foarte interesante care, spre sur-
prinderea mea, îmi semănau. Era un pro-
ces extrem de interesant lucrul cu com-
puterul, acest frate al meu, un soi de
oglindă mecanică şi cu care, pe zi ce trece,
deveneam mai fârtat…” (Cotidianul, 21
mai 2009).

În fapt, această „oglindă mecanică”,
cum o defineşte el, ne poate ajuta să ve-
dem multitudinea feţelor de Ianus bi-
frons a „artistului Intermedia” Mircea
Florian. Fie că îl vom numi Florian din
Transilvania sau M.A.N. Florian mijloa-
cele sale specifice rămân în zona aceasta,
a tehnicii multimedia< instalaţii, happe-
ning, performance, teatru, dans, artă vi-
deo, banda magnetică, muzică de scenă
şi film. Iar activitatea intensă din dome-
niile multimedia s-au intersectat şi sti-
mulat cu cele ale informaticianului – ci-
bernetician (programator, analist de sis-
teme, computer-trainer, profesor asociat,
consultant).

Ce să alegem din cele peste 130 de
compoziţii pentru instrumente solistice
sau pentru ansambluri de instrumente
acustice/sintetice? Cu siguranţă Cvarte-
tul rotund din 1978, sau Border # 11
(Graniţa) din 1994, Aqua – din 1999;
sau Unul care dansează cu lupul (2001)
şi, desigur, Faţa Sătmarului – faţa Europei
(din 2007) sau Arză-te-ar focu /„Am in-
cendiat – virtual – Casa Poporului” (din
2007).

Dar Mircea Florian nu poate fi înca-
drat, definit, în nici o formulă. Asemenea
magneţilor care atrag – el pliază în/pe
magma ideilor sale alte experienţe in-
candescente iar, cel mai adesea, caută căi
proprii, deschide drumuri. „Eu sunt, prin
definiţie, un călător pe multe drumuri
paralele. Merg ameţit pe mai multe că-
rări” – spune artistul. Una din capacităţile
sale extraordinare este aceea de a asocia,
de a rezona la temperaturile înalte ale
unor proiecte, idei ale unor personalităţi
„călătoare” şi ele, pe drumuri novatoare. 

A consemnat Mihai S.

S-a n[scut de Ziua Copilului,
`n 1 iunie a;adar, ;i se apropie de
30 de ani de carier[ teatral[,
tr[ind din plin o voca\ie descope-
rit[ t]rziu, dar valorificat[ din
plin. S[pt[m]na trecut[ a jucat
un one-man show `n Festivalul
“F[r[ Bariere”, revenind astfel `n
for\[ `n con;tiin\a publicului de
teatru. Ea este Aurora Demeter,
mai pe scurt Rora.

Recitalul pe texte de Octavian Paler
intitulat “Decaden\a lui Don Juan” este
ultimul dintr-o serie lung[ de spectacole
`n care rubiconda ;i z]mbitoarea actri\[
s-a impus ̀ n fa\a spectatorilor s[tm[reni.
Culmea e c[ la `nceput nu visa s[ devin[
o vedet[ a scenei. O `nt]mplare fericit[
avea s[-i schimbe destinul.

Amza Pellea i-a fost na;ul
`n carier[

S-a n[scut `n Mure;, la T]rn[veni, `n
1956. Vreo 20 de ani mai t]rziu prezenta
invita\ii ̀ ntr-un club din ora;, ;i printre ei
s-a num[rat legendarul Amza Pellea.
Ochiul s[u expert a v[zut un talent latent
`n prezentatoarea sa ;i marele actor a pus

`ntrebarea decisiv[< “Fata asta nu a dat la
teatru?”. Chiar, de ce nu? - s-a `ntrebat
Rora. :i a urmat patru ani de cursuri tea-
trale la Tg. Mure;, ora; care `ncepea s[
devin[ marea metropol[ scenic[ din ziua
de azi, ̀ n vremuri ̀ n care la IATC se luptau
88 de oameni pentru un loc, iar literatura
nu fusese `nc[ dat[ afar[ din programa
de examen.

La Satu Mare a avut ezit[ri s[
r[m]n[.... p]n[ `n momentul `n care s-a
urcat pe scen[ ;i a v[zut c]t de potrivit[ e
sala de aici pentru un teatru bun, av]nd
`n vedere c[ sala Na\ionalului mure;ean
are cotloane `n care dac[ stai nu auzi ni-
mic. A `nceput astfel o carier[ `ntins[ pe
decenii `ntregi, mai ales `n roluri de co-
medie, dar ;i ̀ n unele ipostaze dramatice

(ne amintim de pild[ de Maria Josefa din
“Casa Bernardei Alba”).

Avantajat[ de un ton baritonal al vocii
;i un fizic aparte, Rora ;i-a f[cut sim\it[
prezen\a nu doar la Satu Mare, ci o vreme
;i ̀ n Capital[, unde a intrat ̀ ntr-un inedit
rol de Mo; Cr[ciun, inclusiv la case de
vedete. ~ns[ tot teatrul e marea ei pasiune.
C]nd o ascul\i vorbind ;i o vezi cum apas[
cuvintele ;i le pune o glazur[ mare de con-
vingere, `\i dai seama c[ superficialitatea
nu o caracterizeaz[ defel. De;i nu s-a
c[s[torit, tocmai ca s[-;i vad[ serios de
carier[, a fost mult[ vreme partenera de
via\[ a unui actor devenit legend[ la Tea-
trul de Nord< :tefan Mare;. Profesionist
la profesionist trage.

Decaden\a lui Don Juan

A;a se intituleaz[ recitalul, cl[dit pe
texte de Octavian Paler, pe care Rora l-a
oferit s]mb[ta trecut[ `n Sala Studio. In-
terac\iunea cu publicul a umplut-o de
energie ;i a reu;it s[ capteze aten\ia, cu o
tem[ ce va fi de interes c]t va fi lumea ;i
omenirea< dragostea ;i sexul. Un spectacol
uneori amar ;i melancolic, alteori
mali\ios, o pledoarie pentru bun sim\ ;i
romantism ;i o ironie acid[ la adresa
dec[derii b[rbatului modern, mai ales `n
Rom]nia. Imaginile proiectate ̀ n specta-

col sunt necru\[toare ;i nu sunt scuti\i
nici oameni binecunoscu\i lumii actorilor.
Rora are numai cuvinte de laud[ la adresa
lui Andrei Mihalache, care printre altele
a reu;it performan\a s[ pun[ “Tinere\e
f[r[ b[tr]ne\e” `n scen[, f[r[ g]lme, cu
numai 2 zile de repeti\ii. Spectacol ̀ n care
eroina noastr[ e o Scorpie de tot hazul,
inclusiv cu numere de dans ;i disco.

~;i permite asemenea roluri dinamice,
pentru c[ a dat jos ̀ n ultimii ani 51 de ki-
lograme (!) ;i mai vrea s[ dea 20. Probleme
de metabolism `n urma unor opera\ii de
rinichi au f[cut-o extrem de gras[ ;i i-au
adus o compara\ie (onorant[) cu Draga
Olteanu Matei. Dar tot mai bine e s[ fii
mai suplu. De;i, spune Rora, regizorii se
ling pe buze c]nd dau de o actri\[ mai
ie;it[ din tiparele de top-model, iar Mi-
halache i-a ;i recomandat s[ o lase mai
moale cu sl[bitul. Oricum, nu va fi vreo-
dat[ “u;uric ca un pan”, dec]t ̀ n stilul Cu-
coanei Chiri\a. Iat[ un rol pe care ;i-l do-
re;te de mult[ vreme, ;i ar ar[ta bine `n
el, de;i nici travestiul lui Radu Sas nu a
fost r[u.

~n mitologie Demeter e zei\a fertilit[\ii
;i a bog[\iei. O via\[ bogat[ `n satisfac\ii
`;i dore;te ;i Rora, ;i v[ a;teapt[ pe to\i
azi, la ora 19, la Studio, la a doua evolu\ie
cu “Decaden\a lui Don Juan”.

Vasile A.

Rora Demeter tr[ie;te o nou[ tinere\e pe scena Teatrului de nord

La masa prezidiului au luat loc Gavril Ardelean, George Vulturescu, Gheorghe Glodeanu, Mircea Florian, 
Valer Marian, Adrian Gu\[, Alexandru Zotta

Mircea Florian şi-a început activitatea artistică în 1965,
la Satu Mare, practicând domenii de o impresionantă di-
versitate< muzică, arte vizuale, multimedia, instalaţii de su-
net, video,  artă cibernetică, publicistică, muzică de scenă
şi de film, performance. 
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Prichindei din tot jude\ul 
s-au distrat de minune de ziua lor
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1 Iunie este Ziua Interna\ional[ a Co-
pilului, o zi `n care to\i copiii din lume
sunt invita\i la spectacole, sunt ̀ n centrul
aten\iei celor mari. ~n `ntreg jude\ul Satu
Mare cei mici au fost s[rb[tori\i at]t la
;coal[ sau la gr[dini\[ ori cre;[, c]t ;i `n
centrul localit[\ilor ;i ̀ n parcurile de joac[. 

Teatrul de Nord a animat 
petrecerea din Gr[dina Romei

~n Gr[dina Romei din Satu Mare, Ser-
viciul Public de Asisten\[ Social[ al[turi
de Casa de Cultur[ "G. M. Zamfirescu" a
organizat un amplu program. S-au orga-
nizat ateliere de pictur[ pe fa\[ ;i o
mul\ime de jocuri. Copiii au fost antrena\i
`ntr-un concurs de baloane cu ap[, bow-
ling, ̀ n jocurile pentru copii "Observato-
rul" ;i "C[pitanul nebun", un motan ;i-o
pisicu\[, actori ai Teatrului de Nord. Elevii
claselor a III-a de la :colile "Dr. Vasile Lu-
caciu" ;i nr. 5 au participat la un concurs
de desene pe asfalt. ~n tot acest timp, `n
centrul S[tmarului, Ansamblul folcloric
Cununi\a n[zdr[van[ `n frunte cu bine-
cunoscuta interpret[ Maria Carmen Sas
a sus\inut un minunat spectacol. Momen-
tul de muzic[ popular[ s-a bucurat ;i de
participarea d[n\[u;ilor ;i a interpre\ilor
care au participat la prima edi\ie a Festi-
valului jude\ean al c]ntecului ;i dansului
popular de la Lip[u. 

Micii spadasini de la 
CS Satu Mare s-au duelat 

Un num[r de 16 copii de la sec\ia de
spad[ a CSSatu Mare au participat la un
concurs demonstrativ cu ocaiza zilei de 1
Iunie. S-a f[cut un tablou de 8 cu elimin[ri
directe, fete ;i b[ie\i. Astfel, la masculin
s-a impus Adam Macska, iar pe doi Mar-
ton Szep, iar la feminin a c];tigat Teodora
Dr[gu;in, iar Melani Pfeifer s-a clasat pe
doi. To\i participan\ii au fost recompensa\i
de antrenori cu dulciuri ;i juc[rii.

Elevii din C[line;ti au mers 
la cules de cire;e

La :coala cu clasele I-VIII C[line;ti-
Oa;, boboceii clasei I-a A s-au distrat la
cules de cire;e de ziua lor. Al[turi de
`nv[\[toarea Lumini\a Gavr[u, copiii au
poposit ̀ n livad[, unde pe l]ng[ faptul c[
au consumat delicioasele cire;e, au c]ntat
;i s-au jucat ore `n ;ir. 

Copiii, s[rb[tori\i la :coala
“Avram Iancu”

Pe parcursul `ntregii zile au fost or-
ganizate numeroase activit[\i pentru co-
pii. Aici au fost organizate sesiuni de co-
munic[ri pe tema "Fizica prin experi-
mente ;i jocuri", meciuri de fotbal ;i han-
dbal, desene pe asfalt. Elevii ciclului gim-
nazial au luat parte la concursul "Vreau
s[ fiu vedeta ;colii, iar colegii lor mai mici,
cei din clasa a IV-a B, au prezentat Parada
Zmeelor. A fost prezentat un moment de
dresaj canin, `n timp ce cabinetul de is-
torie g[zduia Concursul "C[l[tor prin
Europa". A avut loc parada m[;tilor, a
florilor, s-au prezentat c]ntece `n limba
german[ ;i suite de dansuri, fiind orga-
nizate expozi\ii de pictur[ pe sticl[ ;i des-
ene ;i atelier de jocuri pentru dezvoltarea
memoriei.

Karaoke, dansuri, desene pe as-
falt ;i carnaval la Gr[di Botiz

Cele cinci grupe de pre;colari de la
Gr[dini\a Botiz au s[rb[torit 1 Iunie prin
diverse concursuri specifice v]rstei lor.
Copiii care frecventeaz[ grupa mic[, au
desenat pe asfalt al[turi de educatoarea
lor, Anca D[r[ban. Cei din grupa mijlocie
au prezentat o suit[ de dansuri tematice
sub ̀ ndrumarea educatoarei Simona Do-
ro;. Grupele mari, conduse de educatoa-
rele Narcisa Pop ;i Voichi\a Coza, au luat

parte la o serie de concursuri sportive ;i
la un carnaval, iar grupa preg[titoare,
`ndrumat[ de educatoarea Aurica Flore,
s-a bucurat de un concurs gen karaoke.
Fiecare prichindel a primit `n dar juc[rii,
dulciuri ;i o diplom[ de participare. 

Boboceii clasei I-a A de la 
:coala 10 au vizitat Biblioteca 
Jude\ean[ 

La manifestarea intitulat[ sugestiv
‘Z]mbetul copil[riei la Biblioteca
Jude\ean[‘ au luat parte elevii clasei I-a A
de la :coala cu clasele I-VIII nr. 10 Satu
Mare al[turi de ̀ nv[\[toarea Camelia Pe-
trean. Au fost prezen\i la bibliotec[ Ioan
Mircea Ardelean – directorul institu\iei,
biliotecari, p[rin\i, bunici ;i invita\i. Elevii
au spus poezii, au interpretat c]ntecele ;i
au prezentat chiar ;i Carnavalul "Parada
personajelor preferate". Pe aceea;i tem[,
bibliotecarii le-au f[cut o prezentare `n
Power Point. Vizita la Biblioteca Jude\ean[
e doar una din activit[\ile proiectului edu-
ca\ional "S[ descoperim ̀ mpreun[ \inutul
basmelor ;i al pove;tilor", proiect ini\iat
de `nv[\[toarea Camelia Petrean. 

SAM Lazuri la pompieri

Un grup de elevi din clasa a V-a B ;i
clasa a VII-a A de la :coala de Arte ;i Me-
serii Lazuri a marcat Ziua Copilului vi-
zit]nd unitatea de pompieri din Satu Ma-
re. ~nso\i\i de dirigintele lor, Kegyes
Noemi ;i Gabriela Pietrar, cei 17 elevi au
avut ocazia s[ vad[ ce `nseamn[ meseria
de pompier, ce au `n dotare pompierii.
Elevii au admirat autospecialele ;i au pri-
mit c]teva lec\ii de utilizarea acestora.  

Copiii din Sanisl[u au petrecut
al[turi de pre;colari din Carei

:coala cu clasele I-VIII "Gheorghe

Bulg[r" din Sanisl[u a primit musafiri de
la Gr[dini\a nr. 3 Caritas, grupe speciale,
din Carei. Pre;colarii, `nso\i\i de educa-
toarele Marika Marian, Rodica Herman
;i Radu Soos, au poposit prima dat[ la
gr[dini\a din Sanisl[u. ~nt]lnirea e parte
a ac\iunilor de voluntariat SNAC pe care
institu\ia de `nv[\[m]nt ;colar din loca-
litatea gazd[ le deruleaz[. Pre;colarii au
fost primi\i de Szalontai Eva, directorul
adjunct al unit[\ii, Laura Biro – coordo-
natorul SNAC ;i voluntarii – elevi ai cla-
selor a VII-a A ;i B. Au fost organizate ac-
tivit[\i de rela\ionare, socializare, activit[\i
practice, iar profesoara Zsuzsanna Poszet
i-a antrenat pe micu\i la jocuri ;i concur-
suri `n aer liber. Profesoara Engsli Helga
i-a `nc]ntat pe copii cu diverse c]ntece ;i
dansuri, la care s-au prins imediat.   

Manifest[ri `n Gr[dina Romei

Gr[dina Romei a fost joi, 1 iunie, locul
de `nt]lnire al tuturor copiilor s[tm[reni
care au dorit s[ serbeze Ziua Copilului.
~ncep]nd cu ora 10, scena a fost locul pe
care s-au perindat peste 30 de ansambluri
care au prezentat c]ntece, scenete, mino-
rete, teatru, folclor sau dans. 

Gr[dini\a Voinicelul a deschis seria
manifest[rilor cu dansuri ;i c]ntece pen-
tru copii. Au urmat prichindeii de la
Gr[dini\a 14 Mai care au adus pe scen[
povestea Scufi\ei Ro;ii ;i a lupului fioros.
"Hai la joc" a fost sloganul sub care micii
gr[dinari de la Nicolae Steinhardt  au pre-
zentat o suit[ de dansuri \ig[ne;ti dup[
care scena a fost umplut[ de costumele
populare ale celor de la Gr[dini\a Guliver.
Feti\ele de la Gr[di 14 Mai au prezentat
un program special pentru minorete, ur-
mat de sceneta celor de la gr[dini\a nr. 7. 
Apoi a fost r]ndul celor de la Mondiala s[
prezinte un Dans al clovnilor cu costume
;i muzic[ bine aleas[.

Echipa de la Radio Transilvania a pre-
zentat un program intitulat "Vreau s[ fiu

erou de poveste" `n cadrul c[ruia au evo-
luat 6 gr[dini\e fiecare cu o scenet[ spe-
cial[. Reprezenta\iile lor au fost punctate
de un juriu format din Angela Pa;ca in-
spector pre;colar la ISJ Satu Mare ;i Vio-
rica Shibata de la Informa\ia Zilei. 

Gr[dini\a nr. 6 a prezentat sceneta "Ne
purt[m civilizat", cei de la Gr[dini\a 14
Mai au ales sceneta “Prietenii no;tri pom-
pierii", iar cei de la Gr[dini\a nr. 5 au optat
pentru "Echipa Smurd ;i Copilul
M[sc[rici". Gr[dini\a Dumbrava minu-
nat[ a prezentat sceneta "Doctor vs. Spor-
tacus" iar cei de la Draga mea au pus `n
scen[ " Doctorul Arici". T oate echipele i-
au avut al[turi pe eroii lor respectiv echipe
de poli\i;ti, pompieri, echipaje Smurd ;i
o echip[ de medici ;i asistente. 

To\i copiii au primit diplome de par-
ticipare iar juriul a decis ca premiul I s[
fie atribuit copiilor de la "Dumbrava mi-
nunat[", premiul II celor de la "Draga mea"
iar premiul III a fost `nm]nat celor de la
Gr[dini\a nr. 5. 

Toate echipajele au primit premii sub-
stan\iale const]nd `n Dvd-uri cu desene
;i filmule\e pentru copii de la sponsori ;i
organizatori dar ;i pachete cu dulciuri de
la cei pe care i-au ales ca eroi.

Au urmat scurte momente muzicale
cu :tefania Hotca, surioara mai mic[ a
deja cunoscutei Hermina Hotca care am-
bele au `nc]ntat cu piese pentru copii ;i
Anamaria Pteancu care a prezentat c]teva
melodii din folclorul codrenesc. 

Au urmat apoi multe alte momente
ca cel al Bunicu\ei Melania ;i Mot[nelul
Mirciulic[, dans modern cu trupa Stil dar
;i hip hop cu Crazy Dancers, dar ;i dans
de societate cu cei de la Royal Dance Club. 
Micile manechine de la Gaby's Models au
f[cut o prezentare de mod[  pentru copii
dup[ care a fost r]ndul celor de la trupa
Artis s[ prezinte teatru de p[pu;i "Prin\esa
alb[". Au schimbat cu totul registrul
trec]nd din nou la folclor cei de la Ana-
samblul Codri;orul care au prezentat o
suit[ de dansuri ;i c]ntece codrene;ti.



EXPOZI}IICele dou[ expozi\ii - "Castelul de alt[dat[" ;i "Careiul de alt[dat["
au fost inaugurate luni, 30 mai, ̀ n castelul Karolyi, ̀ n prezen\a mai
multor oficialit[\i din jude\ele partenere.

Castelul din Carei ;i-a rec[p[tat
str[lucirea de alt[dat[
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Fosta re;edin\[ a familiei Ka-
rolyi, castelul din Carei ;i-a re-
dob]ndit farmecul de alt[dat[.
Muzeografii s[tm[reni, ̀ n colabo-
rare cu Direc\ia Muzeelor din Ju-
de\ul Szabolcs-Szatmar-Bereg au
implementat proiectul “Castel-
lum”. 

Proiectul ;i-a propus realizarea unor
expozi\ii de interioare istorice ;i de istorie
local[ în dou[ cl[diri, conacul Mudray
din Szabolcs, ̀ n Ungaria, ;i castelul Károlyi
din municipiul Carei, ambele monumente
de importan\[ na\ional[.

Cele dou[ expozi\ii - "Castelul de
alt[dat[" ;i "Careiul de alt[dat[" au fost
inaugurate luni, 30 mai, ̀ n castelul Karolyi,
`n prezen\a mai multor oficialit[\i din ju-
de\ele partenere.

Pe lâng[ amenajarea propriu-zis[,
obiectivul mai larg al proiectului "Castel-
lum" const[ în integrarea expozi\iilor ;i a
celor dou[ monumente în circuitul turistic
al regiunii, prin realizarea mai multor ma-
teriale informative ;i promo\ionale, des-
tinate amatorilor de turism cultural.

Familia Karolyi era printre pri-
mele zece familii din Imperiul 
Austro-Ungar ca bog[\ie 

Castelul Karolyi se `nscrie `n r]ndul
re;edin\elor nobiliare de prim rang din
Europa, precum sunt castelele din Valea
Loire-ului sau palatele principilor din Ger-
mania. "~n primul r]nd castelul `n sine
este special, ca ;i cl[dire ;i ca ;i construc\ie.
Are detalii arhitecturale care fac din el un
monument excep\ional, av]nd nu doar
importan\[ na\ional[ ci ;i european[", a
afirmat Peter Szocs, directorul adjunct al
Muzeului Jude\ean ;i manager al proiec-

tului Castellum.
Careiul era vechea vatr[ a familiei Ka-

rolyi ;i din aceast[ cauz[ re;edin\a din
ora; a fost de prim[ importan\[. Chiar
dac[ familia nu a stat aici tot timpul, mem-
brii s[i vizitau Careiul `n fiecare an. Prin
urmare, re;edin\a era `ntre\inut[, chiar
dac[ acest lucru presupunea eforturi fi-
nanciare uria;e. Imobilul trebuia s[ fie
demn de numele ;i prestigiul familiei Ka-
rolyi. Aceasta se clasa ca bog[\ie ;i influ-
en\[ `ntre primele zece familii ale Impe-
riului Austro-Ungar. Pu\ine erau familiile
care le ̀ ntreceau ̀ n ceea ce prive;te puterea
economic[. Familia Karolyi avea ;i alte
propriet[\i la fel de fastuoase, de propor\ii
asem[n[toare. De exemplu, de\inea o pro-
prietate l]ng[ Budapesta, `n localitatea
Fot, castelul de la Fuzerradvany, au mai
avut un palat la Viena, chiar `n capitala
Ungariei, la Bratislava. Cu toate acestea,
re;edin\a din Carei a fost socotit[ `ntot-
deauna ca fiind cea mai important[. Chiar
dac[ nu au locuit aici, a fost ̀ ntre\inut[ la
cel mai `nalt nivel pentru ca, atunci c]nd
se ivea o ocazie, un eveniment ̀ n familie,
o vizit[ regal[, s[ fie mobilat `n confor-
mitate cu cele mai `nalte standarde.

Expozi\ia de la primul etaj al fostei
re;edin\e Karolyi red[ interioare istorice
din perioada modern[. Zece s[li cu te-
matic[ diferit[ au fost decorate `n stiluri
precum< baroc, biedermeier, neo-rena;te-
re. 

Peste 4000 de piese originale de mo-
bilier ;i obiecte de art[ achizi\ionate `n
cadrul proiectului "Castellum" se reg[sesc
`n cele zece `nc[peri. Este vorba despre o
bibliotec[, dou[ antreuri, o camer[ de re-
laxare pentru b[rba\i, salonul de bal spe-
cific castelelor de epoc[, sufrageria, un
budoir, dormitor, camer[ de toalet[ ;i o
sal[ de muzic[.

"Ce a dat valoare expozi\iei a fost ar-
monizarea ;i `mbinarea pieselor alese.

Sunt c]teva piese demne de aten\ia spe-
ciali;tilor. Chiar am fost contacta\i de un
coleg de la muzeul interioarelor istorice,
care vrea s[ fac[ o expozi\ie biedermeier,
fiind interesat de anumite piese ;i care
completeaz[ colec\ia lor. Cu siguran\[ c[
;i din perspectiva altor speciali;ti sunt
piese valoroase. Apoi mai avem expuse
piese rare, `n sensul c[ nu s-au fabricat
foarte multe de un anumit model", a mai
precizat Peter Szocs.

Dup[ deschiderea expozi\iei din 30
mai, dup[ ce a fost vizitat[ de oficialit[\ile
din Rom]nia ;i Ungaria, mai multe gru-
puri de localnici au cerut s[ viziteze cele
10 s[li amenajate. Ace;tia au fost ̀ n jur de
200 de persoane `n total, printre care ;i
mai multe clase organizate de elevi. Ex-
pozi\ia a fost la dispozi\ia publicului p]n[
la ora 18<00, chiar dac[ nu era deschis[
oficial pentru vizitatori.

Pe viitor, expozi\ia se va putea vizita,
cu condi\ia ca grupurile organizate s[-;i
exprime aceast[ dorin\[ ̀ n prealabil. Mo-
mentan se efectueaz[ lucr[ri de reabilitare
`n interiorul ;i exteriorul castelului ;i se
dore;te evitarea punerii `n pericol a vizi-
tatorilor. Conducerea Muzeului Jude\ean
Satu Mare face apel la `n\elegerea ;i
bun[voin\a celor interesa\i.

O veste bun[ ar fi c[ expozi\iile se vor
putea vizita de zilele Careiului, fiind la
dispozi\ia tuturor ̀ ntr-un interval de c]te-
va ore.

La parter sunt expuse obiecte
ale me;te;ugarilor, arme, 
documente, obiecte de cult

Expozi\ia "Careiul de alt[dat[" cuprin-
de 4 camere expozi\ionale, incluz]nd ;i
holul de intrare. S-a urm[rit redarea anu-
mitor aspecte legate de ora;ul Carei. ~n
hol s-au prezentat me;te;ugurile cu care

se ocupau careienii, ̀ ncep]nd de la fabri-
carea turtei dulci, p]n[ la t[b[c[rie, pre-
lucrarea osului, prelucrarea cornului, bo-
iangerie, produse farmaceutice.

Me;te;ugul fabric[rii de turt[ dulce
are o tradi\ie `n Carei veche de peste un
secol. Tradi\ia s-a transmis mai mult `n
familie, din genera\ie ̀ n genera\ie. Aceste
dulciuri se ob\in prin turnarea aluatului
special ̀ n felurite forme tradi\ionale, care
se p[streaz[ ;i acum< sabie, inimioar[, car,
l[n\i;or ;i altele. Acelea;i tipare se folosesc
de secole. Referitor la t[b[c[rie, pentru
moment, nu se cunoa;te cu certitudine
dac[ `n municipiu a func\ionat o breasl[
a t[b[carilor, dar se ;tie c[ a existat acti-
vitate t[b[c[reasc[.

~n sala 2 sunt expuse obiecte care au
fost descoperite `n ;an\ul castelului, pre-
cum spade ;i s[bii care au fost descoperite
`n zona ora;ului. "Este vorba despre obiec-
te medievale, avem ni;te ;tampile expuse,
care sunt reprezentative pentru ora;.
Avem ̀ n jur de 18 buc[\i, de la cele oficiale,
p]n[ la cele obi;nuite. Mai avem o impri-
mant[, care a func\ionat la o tipografie
foarte important[ din Carei, c[r\i tip[rite
aici, anumite documente care vorbesc des-
pre schimb[rile majore din ora;, obiecte
;i medalii din perioada c]nd s-a mutat
centrul de la Carei la Satu Mare", a declarat
Robert Gindele - ;eful Sec\iei de Arheo-
logie de la Muzeul Jude\ean Satu Mare.

De asemenea, vizitatorii mai pot ad-
mira o machet[ care red[ fidel vechiul
ora; din secolul XIX.

~ntr-o alt[ sal[ sunt expuse obiecte re-
ligioase, apar\in]nd tuturor cultelor, pre-
cum pocaluri pentru desf[;urarea cere-
moniilor, sfe;nice care s-au folosit `n bi-
seric[, haine preo\e;ti, o statuie religioas[.
"Am ̀ ncercat s[ surprindem toate cultele
care sunt ̀ n aceast[ zon[" a mai men\ionat
Robert Gindele.

Cea de-a patra ̀ nc[pere este dedicat[

exclusiv Bobaldului, deoarece acolo este
;i baza arheologic[, precum ;i un sit im-
portant. "Acolo am `ncercat s[ mergem
pe o spectaculozitate rar `nt]lnit[ `n alte
muzee. Am reconstituit un morm]nt me-
dieval, efectiv s[pat ̀ n p[m]nt, am recon-
stituit un profil de s[p[tur[. Este ca ;i cum
vizitatorul ar sta `n fa\a unui profil de
s[p[tur[ de 2,5 metri ad]ncime. Red[m
schematic straturile de p[m]nt. Pornind
de la suprafa\[, ̀ n primul strat g[sim frag-
mente de obiecte medievale, apoi dacice,
celtice, obiecte din Epoca Bronzului ;i `n
cele din urm[ din Neolitic", a explicat ;eful
Sec\iei de Arheologie.

Vasele din Epoca neoliticului au o ve-
chime de circa 7 mii de ani. Chiar dac[ au
o vechime `ndelungat[, aceste obiecte s-
au p[strat destul de bine deoarece solul
din zona Careiului este foarte bun din
acest punct de vedere.

Tot ̀ n aceast[ ̀ nc[pere s-a reconstituit
un interior de  locuin\e din Epoca Bron-
zului, cu perete de chirpici, cu acoperi;
din trestie, care ar avea o vechime de apro-
ximativ 4 mii de ani, c]t ar putea avea o
locuin\[ original[. Vasele expuse sunt ori-
ginale. S-a reconstituit ̀ mbr[c[mintea din
acea perioad[, prin expunerea unui ma-
nechin de b[rbat ;i un altul de femeie, cu
portul caracteristic, cu obiectele specifice.
Femeia este `mpodobit[ cu bijuterii, iar
b[rbatul, cu armamentul specific perioa-
dei respective. S-au mai expus piei de ani-
male, mobilier rustic, vase originale ;i un
r[zboi de \esut reconstituit. Obiectele cele
mai valoroase, s-au introdus `ntr-o ni;[
special[, de tip tezaur, cu o sticl[ anti-
fraud[, pentru siguran\[ maxim[. Este
vorba despre c]teva br[\[ri medievale,
monede romane, care sunt din argint, o
hibul[ dacic[ importat[ de la romani,
obiecte din epoca bronzului, armament
original.

Mirela Filimon



CULTUR~ Pentru turistul aflat la prima sa vizit[, locurile cele mai pitore;ti
din Occident par a fi pie\ele din zonele vechi ale ora;elor (Frankfurt
pe Maine, Bruxelles, Amsterdam, Haga).

50 de s[tm[reni au vizitat
;ase zile Europa Occidental[
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      Este so\ul Principesei Margareta,
fiica regelui Mihai I de Rom]nia. S-a
n[scut la 7 iunie 1960 la Ia;i, `ntr-o
familie de medici. S-au c[s[torit ̀ n anul
1996, iar Radu Duda pe numele adev[rat
a devenit principe de Hohenzollern `n
anul 1999. Este absolvent al Liceului
Internat din Ia;i, promo\ia 1979,
absolvent al Universit[\ii de Art[
Teatral[, Cinematografic[, promo\ia
1984, absolvent al Colegiului Na\ional
de Ap[rare seria XI-a 2002. Este
reprezentant special al Guvernului
pentru Integrare, Cooperare ;i
Dezvoltare Durabil[, consilier al
Majest[\ii Sale Regele Mihai I de
Rom]nia, membru fondator ;i membru
al consiliului director al asocia\iei "Casa
NATO".
      Din anul 1994 p]n[ `n anul 1999,
Principele Radu a sus\inut o bogat[
carier[ artistic[ `n teatru, film ;i
televiziune ̀ n \ar[ ca ;i ̀ n Fran\a, Belgia,
Elve\ia, Luxemburg, SUA, Israel,
Macedonia ;i Camerun. A fost asistent
universitar (1993-1994) la universitatea
pe care a absolvit-o. ~n anul 1999, Alte\a
Sa a creat `n Elve\ia asocia\ia cultural[
"Spectacolul Secolului XXL" consacrat[
promov[rii culturii Europei de est.
      Principele a jucat un rol important
`n conceperea planific[rii ;i organizarea
vizitelor oficiale ale Majest[\ii Sale
Regele Mihai I de Rom]nia din 1997 ;i
2002 pentru integrarea Rom]niei `n
NATO ̀ n Marea Britanie, Belgia, Spania,
Luxemburg, |[rile de Jos, Norvegia ;i
Danemarca. ~n data de 7 iunie 2011
Principele Radu `mpline;te frumoasa
v]rst[ de 51 de ani.

Societatea Amicii Regelui Mihai I,
Filiala Satu Mare

secretar Mure;an Traian

alte\a Sa Principele
Radu `mpline;te 

51 de ani `n 7 iunie

      Cu pu\in timp ̀ n urm[, 8 adolescen\i
asista\i prin programul Raza Speran\ei
din cadrul Funda\iei Hans Lindner au
lua parte la cel mai mare eveniment
automobilistic din Ungaria organizat pe
Hungaroring pentru copiii bolnavi de
cancer ;i leucemie. Acesta a fost primul
an ̀ n care organizatorii au reu;it s[ ofere
acest prilej ;i copiilor s[tm[reni, scopul
c[ruia, dincolo de experimentarea
ma;inilor reale de raliuri, a fost ;i acea
de a oferi tinerilor care se lupt[ cu boala
emo\ii intense odat[ cu accelerarea
automobilelor pe pista de raliuri. Tinerii
au avut marea bucurie de a testa ma;inile
special preg[tite pentru raliu, pilo\ii
`mp[rt[;indu-le cu pl[cere pasiunea lor
legat[ de vitez[ ;i secretele `n privin\a
c];tig[rii renumitelor concursuri
interna\ionale. Unii dintre copiii ;i
adolescen\ii prezen\i s-au antrenat at]t
de bine ̀ n emo\iile acestui sport, nivelul
adrenalinei a fost at]t de ridicat `nc]t
erau de neobosit chiar ;i dup[ a
doisprezecea ma;in[ testat[. Cel mai
mare succes `ns[ l-au avut ma;inile de
curse Lotus cu pilo\ii din lotul na\ional
feminin al Cupei Lotus Ungaria, micii
vitezomani ̀ nghesuindu-se s[ testeze ;i
puterea acelor ma;ini.
      Organizatorii ;i-au exprimat
bucuria c[ tinerii din Raza Speran\ei au
avut ;ansa s[ tr[iasc[ intens fiecare tur[
de raliu de pe pista Hungaroring, s[
`nt]lneasc[ pilo\ii profesioni;ti cu care
s[-;i `mp[rt[;easc[  pasiunile, ;i c[ ei
puteau fi prezen\i ̀ ntr-un asemenea loc
`n care unii ajung doar `n vise, iar
menirea adul\ilor, a noastr[ tuturora
care suntem cu to\ii r[spunz[tori pentru
ei, este s[ men\inem vie speran\a lor de
a mai putea retr[i asemenea momente
;i s[ `mplinim visele lor.

Eva L.

Copiii asista\i de Raza
Speran\ei au `ncercat
viteza pe Hungaroring

La invita\ia europarlamenta-
rului Ioan Mircea Pa;cu, aproape
50 de s[tm[reni au vizitat Palatul
Parlamentului din Bruxelles, una
din capitalele Uniunii Europene.
De asemenea, s[tm[renii au vizitat
cu acest prilej cinci \[ri< Ungaria,
Austria, Germania, Belgia,
Olanda.

C[l[toria s-a efectuat cu autocarul,
iar organizatorul grupului a fost dr. Ioan
Viman, directorul :colii Lucian Blaga
din Satu Mare.

Din grupul foarte diversificat de
s[tm[reni au f[cut parte primari, vice-
primari, medici, avoca\i, ingineri, pro-
fesori, jurnali;ti... 

Rolul de ghid turistic l-a `ndeplinit
profesorul Gabriel Arsu. Pentru a preveni
dispersarea grupului, el a `ntrebuin\at
ca instrument de semnalizare o umbrel[
ro;ie, pliat[, pe care o \inea ridicat[ ver-
tical.

Drumul ;i peisajul aferent

Cur]nd dup[ ce am ajuns `n Ungaria,
am intrat pe autostrad[, cale rutier[ pe
care aveam s[ circul[m p]n[ la destina\ie.
La intersec\ii, autostr[zile sunt situate
chiar pe patru niveluri. Din autocar,
c[l[torul poate vedea panourile de pro-
tec\ie antifonic[ ;i vegeta\ia forestier[
aferent[ autostr[zii. Apoi, se v[d ferme
de animale ;i vegetale, iar din loc `n loc
foi;oare pentru v]n[tori situate l]ng[
numeroasele p[duri (din Germania, mai
ales).

Nurnberg ;i Frankfurt 
am Maine

~n Nurnberg (Germania) am ajuns
seara ;i am fost caza\i la un hotel, unde
`n ziua urm[toare am servit ;i micul
dejun. ~n acest ora;, cu rezonan\e istorice,
nu puteam pierde prilejul de a vizita
cl[direa Tribunalului Militar Interna\ional
în care au fost judeca\i 24 dintre cei mai
importan\i lideri ai Germaniei naziste.

Al doilea popas a fost `n Frankfurt
pe Main, al cincilea ora; ca mărime din
Germania, situat pe râul Main. Ora;ul
are o popula\ie de aproximativ 670.000

de locuitori. În Frankfurt pe Main î;i au
sediile Banca Central[ European[, Banca
Federal[ German[, precum ;i
Universitatea Johann-Wolfgang-Goethe.

Bruxelles

Primul lucru dup[ ce ne-am cazat la
un hotel a fost s[ solicit permisiunea de
a utiliza internetul. Spre surprinderea
mea, nu am reu;it. L[s]nd la o parte
tastatura diferit[ a calculatorului, con-
exiunea la internet a fost at]t de slab[
`nc]t a fost imposibil s[ accesez email-
ul.

~n ziua urm[toare, la sosirea `n cl[di-
rea Parlamentului European, s[tm[renii
au fost `nt]mpina\i de eurodeputatul
Ioan Mircea Pa;cu. De;i obosit `n urma
re`ntoarcerii `n ziua precedent[ dintr-o
c[l[torie `n Japonia (el mai vizitase ;i
alte \[ri din Asia, motiv]nd c[ "acolo se
fac c[r\ile acuma"), europarlamentarul
a f[cut oficiu de gazd[. Astfel, i-a `nso\it
pe s[tm[reni `n sala de ;edin\e a forului
european, le-a explicat structura orga-
nizatoric[ a Parlamentului, func\ionarea
acestei institu\ii gigant, modul `n care
se prezint[ ini\iative legislative ;i amen-
damente, munca (auxiliar[) a unei armate
de translatori. ~n etapa urm[toare, grupul
a participat la o prezentare `n power
point a rolului ;i a structurii de conducere
a Uniunii Europene, `n principal a
Parlamentului European, a Consiliului
European ;i a Comisiei Europene. Am
re\inut c[ Rom]nia ocup[ locul 7 `ntre
\[rile Europei, av]nd 33 de europarla-
mentari.

Bruxelles ofer[ vizitatorului c]teva
obiective turistice interesante, cum ar fi
Atomium - o structur[ din o\el ;i alu-
miniu care a devenit un simbol recu-
noscut interna\ional al ora;ului. Sfera
(electronul) `n care am ajuns cu liftul se
situeaz[ la 92 metri `n[l\ime, oferindu-
ne o vedere panoramic[ asupra ora;ului.
Un alt obiectiv turistic, semnificativ pen-
tru ora;, este Manneken Pis. Statuia este
la fel de popular[ (nu am `n\eles de ce)
ca ;i Atomium, de;i are doar 30 de cen-
timetri. Pia\a central[ din Bruxelles este
un alt obiectiv turistic recunoscut> `n
Grand Place se g[sesc o mul\ime de
cl[diri vechi printre care ;i Prim[ria
ora;ului Bruxelles. Mini Europe este de
fapt o expozi\ie cu felurite simboluri

din \[ri ale continentului. Printre expo-
nate se num[r[ Zidul Berlinului sau ce-
lebrul Montmartre din Paris, Acropole
din Atena, Muntele Vezuviu din Italia,
precum ;i Palatul Mogo;oaia. Alte obiec-
tive vizitate< Palatul de Justi\ie, Palatul
Regal ;i Prim[ria.

Obiective turistice `n Olanda

Ziua urm[toare a fost rezervat[ unei
excursii `n Olanda. 
Amsterdam este unul din ora;ele mari
ale Europei ce atrage turi;tii ca un
magnet. Cartierul Ro;u este pe departe
cel mai pitoresc obiectiv turistic al
Amsterdamului. Este format dintr-o re\ea
de alei pe care se afl[ multe c[m[ru\e
`nchiriate de femei care ̀ ;i ofer[ serviciile
lor sexuale din spatele unui geam. Alte
obiective turistice sunt Pia\a Dam (dam
= baraj), Monumentul Na\ional ;i Palatul
Regal.

Localnicii au grij[ s[ ̀ mbine turismul
cu comer\ul. Astfel, pentru o plimbare
cu vapora;ul pe unul din canalele din
ora; am primit reducere de pre\ dac[
am vizitat o fabric[ de ;lefuire a dia-
mantelor. Haga este re;edin\a regal[ ;i
guvernamental[ a Olandei. Regina Beatrix
are re;edin\a ;i biroul de lucru la Haga.
De asemenea la Haga este situat
Tribunalul Penal Interna\ional. 

Rotterdam este un mare ora;-port.
Turnul Spa\ial Euromast (184 m ̀ n[l\ime)
are un lift care se rote;te `n timp ce urc[
;i din care po\i privi ora;ul, aeroportul
;i peisajul portuar. Panorama este splen-
did[, mai pu\in pentru cei ce sufer[ de
acrofobie (la fel ca mine), care urc[ la
acele ̀ n[l\imi ame\itoare. Ei simt la pro-
priu cum li se taie respira\ia.
Viena

Viena abund[ `n obiective turistice
;i atrac\ii ce fac ca turi;tii s[ asalteze cu
miile capitala Austriei. Iat[ o list[ a unor
astfel de obiective din Viena< Palatul
Imperial Hofburg, Opera de Stat, Parcul
Prater, Palatul Schonbrunn, Casa lui
Mozart, Palatul Belvedere. Pe canalele
Dun[rii circul[ numeroase vapoare ;i
ambarca\iuni cu turi;ti.
Pe;tera Seegrotte

Pe;tera Seegrotte se afl[ foarte aproa-
pe de capitala Austriei. Este cel mai mare
lac subteran din Europa. Pe;tera s-a for-
mat `n urma unei explozii provocate `n

anul 1912 `ntr-o min[ de ghips. Atunci
20.000.000 litri de ap[ au invadat in-
stantaneu galeriile ;i tunelurile minei.
~n urma acestei inunda\ii s-a n[scut cel
mai mare lac subteran din Europa.

Dup[ aceast[ catastrof[ mina a r[mas
`nchis[ ani de-a r]ndul p]n[ c]nd `n
anii 30 o echip[ de speologi a descoperit
acest peisaj unic ̀ n ad]ncul p[m]ntului.
De atunci mina a fost pus[ la dispozi\ia
publicului fiind transformat[ `ntr-un
adev[rat obiectiv turistic. De-a lungul
anilor mina de ghips a fost vizitat[ de
peste 10 milioane de turi;ti. 

Dup[ cum ne-a explicat ghidul, `n
perioada 1944-1945, nazi;tii au construit
`n pe;ter[ o fabric[ de avioane, pentru a
o feri de bombardamentele alia\ilor. 

~ntr-o parte pe;tera este mai boltit[
;i are o acustic[ deosebit[, motiv pentru
care ghidul ne-a invitat s[ inton[m un
c]ntec. ~ntr-adev[r, rezonan\a `nc[perii
a f[cut ca vocile noastre dogite s[ sune
destul de pl[cut la intonarea c]ntecului.

Alte impresii de c[l[torie

Pentru turistul aflat la prima sa vizit[,
locurile cele mai pitore;ti din Occident
par a fi pie\ele din zonele vechi ale
ora;elor (Frankfurt pe Maine, Bruxelles,
Amsterdam, Haga). Aceste pie\e p[streaz[
pavajul din dale de piatr[ a;a cum era ;i
`n urm[ cu sute de ani. Vezi aici
perind]ndu-se numeroase grupuri de
turi;ti de toate rasele ;i auzi vorbindu-
se toate limbile p[m]ntului. ~n lipsa
b[ncilor (o curiozitate), mul\i se a;eaz[
de-a dreptul pe pavaj, pentru a se odihni
`nainte de a-;i continua vizita la obiec-
tivele turistice ;i `n centrele comerciale. 

De;i impresionante prin arhitectur[
;i ̀ n[l\ime, cl[dirile noi, din o\el ;i sticl[,
par mai reci ;i atrag mai pu\ini turi;ti.
Cu to\ii se bulucesc s[ admire cl[dirile
;i pie\ele vechi.

~n toate cele cinci \[ri vizitate am
v[zut un num[r impresionant de turbine
eoliene, mai mult sau mai pu\in grupa-
te.

~n ceea ce prive;te cur[\enia, exce-
leaz[ Germania. ~n schimb, ̀ n Bruxelles,
str[zile sunt `n\esate de saci de plastic
plini cu gunoaie ce a;teapt[ s[ fie preluate
de serviciile de salubritate.

Vasile Nechita



TRADI}II
Dorul de cas[, de obiceiurile ;i tradi\iile mo;tenite din genera\ie ̀ n genera\ie i-au de-

terminat s[  le pre\uiasc[ ;i mai mult, s[ le aduc[ la lumin[ ;i s[ le `mp[rt[;easc[ ;i se-
menilor lor. A;a a ajuns s[ fie cunoscut[ ;i tanti Anica Mare din Bixad peste m[ri ;i \[ri.
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Faima me;terilor no;tri popu-
lari a ajuns s[ treac[ ;i dincolo de
grani\ele \[rii. Iar acest lucru se
datoreaz[ ̀ n primul r]nd rom]ni-
lor care au ales s[ tr[iasc[  departe
de locurile natale, dar care \in cu
str[;nicie s[ arate `ntregii lumi
zestrea noastr[ cultural[. 

Dorul de cas[, de obiceiurile ;i
tradi\iile mo;tenite din genera\ie ̀ n ge-
nera\ie i-au determinat s[  le pre\uiasc[
;i mai mult, s[ le aduc[ la lumin[ ;i s[
le `mp[rt[;easc[ ;i semenilor lor. A;a
a ajuns s[ fie cunoscut[ ;i tanti Anica
Mare din Bixad peste m[ri ;i \[ri.

T]rgul reune;te me;teri 
populari din toate p[r\ile lumii

Zilele trecute, am ̀ nt]lnit-o la Fes-
tivalul P[lincii. Supranumit[ ;i "mama
p[pu;ilor ̀ mbr[cate ̀ n straie o;ene;ti",
tanti Anica ;i-a adus c]teva din "cop-
chilele ei de suflet" la Satu Mare, la fes-
tival. 

Micu\e sau mai m[ricele,
o;encu\ele a;ezate pe o ;tergur[ \esut[
`n cas[, a;teptau s[ fie admirate, iar
dac[ trec[torul mai avea ;i ceva dare
de m]n[, puteau s[ le ;i cumpere. Pri-
vesc cu ochii sclipitori, `mbr[cate `n
minusculele straie o;ene;ti. S-a trudit
o vreme tanti Anica p]n[ le-a cusut
costumele a;a cum cere tradi\ia. 

De la ea afl[m c[ ̀ n perioada 5 - 15
iulie va participa la T]rgul Interna\io-
nal al me;terilor populari, tocmai `n
Sardinia (Italia). Iar pentru acest lucru
trebuie s[ se preg[teasc[ din plin.
T]rgul, din c]te a aflat ;i d]nsa, este
unul de anvergur[, reunind me;teri
populari  din toate p[r\ile lumii. Locul
desf[;ur[rii este unul grandios. Tara-
bele se vor `ntinde pe o suprafa\[ de
25 de hectare, unde me;terii  `;i vor
prezenta obiectele specifice zonei din
care provin.

De bun[ seam[ prezen\a unui
me;ter al |[rii Oa;ului la o manifestare
de asemenea amploare nu poate dec]t
s[ bucure.

Anica Mare este singurul 
me;ter popular care reprezint[ 
jude\ul Satu Mare

Tanti Anica Mare este singurul
me;ter popular care va reprezenta ju-
de\ul Satu Mare la acest t]rg ̀ mpreun[
cu un alt me;ter din Sighetu Marma\iei
( Maramure;). "Nu r[zbesc cu lucrul,
at]ta am de f[cut. Bagajele trebuie tri-
mise din vreme a;a c[ `n aceast[ pe-
rioad[ `mi dedic fiecare minut
confec\ion[rii straielor pentru p[pu;i.
Este o munc[ mig[loas[ care cere foar-
te mult timp. Printre pic[turi mai ̀ nv[\
;i ceva italian[, c[ nu pot s[ merg acolo
;i s[ nu ;tiu s[ vorbesc c]tu;i de pu\in
cu turi;tii ;i ceilal\i participan\i. Am
venit la Festivalul P[lincii `mpreun[
cu prietena ;i colega mea de breasl[
Maria Poptile, care este priceput[ `n
f[cutul de m[rgele pe care le voi duce
`n Sardinia".

Din vorb[ `n vorb[ tanti Anica ne
spune c[ va duce `n Sardinia ce-i mai
m]ndru `n |ara Oa;ului< clopul cusut
cu r[murele de brad, p[pu;ile ̀ mbr[ca-
te o;ene;te, ;tergurile de cas[ ;i minu-
natele podoabe din m[rgele viu colo-
rate. Va mai duce ;i portul popular,
pentru c[ tanti Anica va ̀ mbr[ca straie
autentice Oa;ului, ie ;i pindileu \esute
din fir de bumbac, n[fram[ `nflorat[
a;a dup[ cum cere tradi\ia.

Nu `n ultimul r]nd afl[m c[ aceste
p[pu;i care i-au adus at]ta faim[, multe
dintre ele ajung]nd `n casele a sute de
personalit[\i din \ar[, i-au deschis dru-
mul spre numeroase t]rguri ;i festiva-
luri interna\ionale. Tanti Anica a fost

invitat[ s[ partici-
pe la alte dou[
t]rguri impor-
tante din Fran\a

;i Ungaria.
Mihaela

Gh.

Sub o parte de cer a ap[rut un nor,
o ml[di\[, (copil, elev) a pl]ns c[ a
v[zut un trec[tor, ;i-a amintit de tat[l
s[u care era `n str[in[tate, a suspinat,
apoi a t[cut, `n mintea lui au ap[rut
bilete ;i `ntreb[ri lungi, o b]lb]ial[ ;i
o fric[ l-a cuprins. 

De tat[l lui ;i-a amintit, tot nu a
reu;it s[ se lini;teasc[. Din nou a privit
spre trec[tor, un g]nd nechemat
ml[di\ei i-a venit ;i `n ;oapt[ a vorbit.
S[ merg ̀ n \ara mun\ilor, ̀ n \ara p[du-
rilor, ̀ n \ara lalelelor, ̀ nspre r[s[rit sau
spre apus? S-a r[t[cit cu g]ndul ̀ n uni-
vers, ;ov[i. Nu, nu. Nu cred c[ pot. 

Trecu o vreme apoi tres[rii. Dup[
crestele mun\ilor nu se vede dec]t o
bucat[ de soare, cerul g[zduie `ntre
v]rfuri de munte, acolo este mai mic
;i cum te voi g[si eu pe tine, tat[. Sunt
obosit, ;i nu pot s[ urc s[ te caut, tat[.
Isuse, strune;te timpul, opre;te-l ̀ n loc,

ajut[-m[ s[-mi caut tat[l! Stea f[r[ nu-
me, adu-l tu, te rog! Examenele au ̀ nce-
put, ̀ mi este team[. Tat[, te vreau l]ng[
mine! E o rug[minte adresat[ tuturor,
v[ rog s[ m[ ajuta\i ;i tu lun[, ;i voi
stele-n foc, eu sper s[-mi aduce\i no-
roc, `n vers am s[ v[ pun. Aduna\i `n
ghem distan\a dintre astre ;i face\i o
minune s[ pot c]nta ;i eu, s[ joc s[
zbor, s[ nu fiu singur, s[ fiu cu tat[l
meu. E c[l[uza mea, `mi e ;i carte, `mi
;terg lacrimile ;i m[ `nva\[ cum s[
merg mai departe. 

:i a;a, pe strad[ merg]nd ̀ ng]ndu-
rat, o voce vecin[, pur[ ;i plin[ ̀ n spa-
tele meu s-a auzit. Era tat[l meu. A ve-
nit. Mi s-a p[rut o voce divin[, z]mbe-
tul mi-a ap[rut ;i s-a f[cut lumin[.
B[t[ile inimii l[sate `n urm[ venit-au
;i ele, iar bra\ele tat[lui meu m-au
str]ns la piept cu putere. El a venit
din dep[rt[ri unde s-a dus s[ mun-

ceasc[ pentru mine ;i pentru `ntreaga
familie. ~n clipe grele `i sim\im lipsa,
el a ;tiut ;i acum e l]ng[ mine. Un v]nt
u;or m-a lini;tit, am r]s, am pl]ns de
bucurie. Izvoare de lumin[, de
umbr[ ;i sc]ntei s-au rev[rsat
`n sufletul meu. :i Emi-
nescu ;i Blaga ;i Co;buc
;i to\i cu care lupt[ am
dus, memoria mi-au
lini;tit ;i acel pojar nes-
tins s-a potolit. 

Se f[cea c[ pe un mun-
te de crini m-am aflat ;i
atunci am strigat. :tiu! ~n
tot acest timp am v[zut
clar, ce `nseamn[ un
tat[. E un nume sf]nt
pe acest p[m]nt ce-l des-
lu;e;ti ;i-n plopii din amur-
guri, ;i-n c]nt, ;i-n tot ce mi;c[ pe
p[m]nt.

Iar mama ;i ea se va ruga pentru c[
undeva ̀ n cer ne este scris des-
tinul, spre `n[l\imi s[ zbur[m,
`ngerii s[ ne `nconjoare.

...... m[re\e s[ ne dea, iar un
fir de iarb[ ce ne ive;te pe furi;

s[ `i ;opteasc[ mamei, "drag[ s[
;tii c[ visul t[u s-a `mplinit".
Atunci o lacrim[ a iubirii de

mam[ s-a n[scut, din ea co-
pilul ei s[-;i fac[ scut. Acum
poate face drum ;i ̀ nspre cer
;i chiar pe ger, pe ploaie ori
pe v]nt, f[r[ cuv]nt ;i mun\i

ar ridica, dac[ copilul ei a;a
ar vrea.
Doresc tuturor elevilor succes

la Bacalaureat, cerul s[-i pri-
veasc[ ;i apoi s[ scrie pe alba lor

h]rtie "~\i mul\umesc \ie Doamne"!
Am reu;it!

Ana Vacarciuc

Te a;tept tat[, a `nceput Bacalaureatul

anica Mare particip[ la T]rgul
Me;terilor Populari din Sardinia
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     Un nou raport emis către
prim-ministrul Rusiei, Vladimir
Putin, de către Serviciul Federal
de Securitate (FSB), susţine că
fostul şef al Fondului Monetar
Internaţional (FMI), Dominique
Strauss-Kahn, a fost acuzat şi
arestat în SUA pentru agresiune
sexuală după ce acesta a
descoperit că tot aurul depozitat
în US Bullion Depository, sau
Fort Knox, “lipseşte sau/şi nu a
fost inventariat”.

      Potrivit acestui raport secret al FSB,
Strauss-Kahn a devenit “din ce în ce mai
îngrijorat”, la începutul acestei luni, după
ce Statele Unite au început “să tragă de

timp” în legătură cu promisiunea de a
livra către FMI 191,3 tone de aur (acord
din Al Doilea Amendament semnat de
către Comitetul executiv în aprilie 1978)
care urmau să fie vândute pentru a
finanţa ceea ce se numeşte DST (drepturi
speciale de tragere), conceput ca
înlocuitor al standardului aurului,
potrivit e European Union Times.
      Potrivit raportului FSB, Strauss-Kahn
şi-a exprimat la acea vreme îngrijorările
faţă de oficialii guvernamentali
americani apropiaţi de preşedintele
Obama. Se pare că surse din CIA
(Central Intelligence Agency) i-ar fi
furnizat şefului FMI dovezi certe că tot
aurul deţinut de SUA “a dispărut”.
      După ce a primit aceste informaţii
din partea CIA, DSK a făcut imediat
aranjamente să părăsească SUA, cu
destinaţia Paris, însă a fost anunţat de

către agenţii care lucrează pentru
Direcţia Generală pentru Securitate
Externă din Franţa (DGSE) că
autorităţile americane vor să îl captureze,
aşa că a fugit la aeroportul JFK din New
York.
      Ajuns în siguranţă în avionul Air
France cu destinaţia Paris, Strauss-Kahn
a făcut greşeala fatală de a suna la hotel
şi de a le cere angajaţilor să îi trimită
telefonul mobil, pe care îl lăsase în
cameră, la reşedinţa sa din Franţa. Astfel,
agenţii americani i-au dat de urmă şi l-
au putut aresta.
      Cu două săptămâni înainte de
arestarea sa, Strauss-Kahn i-a împărtăşit
bunului său prieten, un bancher
egiptean, Mahmoud Abdel Salam Omar,
dovezile pe care le are de la CIA privind
aurul din SUA. Omar a fost arestat în 30
mai 2011.

      Avioane de vânătoare au escortat un
avion de pasageri în apropierea oraşului
Washington D.C. după ce pilotul a
raportat "un atac" la bord. Doi pasageri
se luaseră la bătaie.
      Incidentul a avut loc în cursul nopţii
de duminică spre luni, când avioane de
vânătoare F-16 au fost trimise pentru a
escorta un avion al companiei United
Airlines care decolase cu destinaţia
Ghana, cu 144 de pasageri la bord.
      După decolarea de pe aeroportul
Dulles, turnul de control a auzit pilotul
avionului spunând că a avut loc "un atac".
      Imediat după decolare, a intervenit
un incident între doi pasageri, după ce
unul dintre ei şi-a reglat scaunul lovindu-
l pe celălalt. Pentru despărţirea celor doi
au intervenit o însoţitoare de bord şi un
alt pasager, dar incidentul a fost raportat
pilotului, care, auzind scandalul, a decis
să revină pe aeroportul de origine.
      După 11 septembrie 2001, piloţii au
devenit foarte precauţi, raportând orice
incident violent de la bord, iar avioane
de vânătoare sunt trimise imediat pentru
escordarea oricărei aeronave care se
confruntă cu probleme.

      Un incendiu a izbucnit la un
depozit de armament din centrul
Rusiei, în noaptea de joi spre
vineri, determinând autorităţile să
evacueze peste 28.000 de persoane,
au anunţat surse oficiale.

      Ministerul regional pentru Situaţii de
Urgenţă a precizat că 28.000 de persoane
au fost evacuate din localităţile învecinate
şi 30 au fost rănite."Treizeci de persoane
au cerut ajutor medical, 21 au fost tratate
pentru arsuri uşoare, iar nouă au fost
spitalizate, dintre care trei cu arsuri", a
declarat un purtător de cuvânt al
ministerului, Mihail Surkov. "În total,
peste 28.000 de persoane au fost evacuate",
a afirmat ministerul.
      Postul public de televiziune Pervîi
Kanal a relatat că cel puţin 58.000 de tone
de explozibil echivalent cu TNT sunt
stocate în acest depozit. Incendiul şi
exploziile au fost declanşate "în momentul
descărcării şi încărcării muniţiilor", a
precizat postul.

      Patru persoane au fost ucise în
explozia urmată de incendiu care s-a
produs, joi seara, la o rafinărie de petrol
din Pembroke Dock, în Ţara Galilor,
aparţinând companiei Chevron, relatează
BBC. Explozia s-a produs într-un bazin
de depozitare de 730 de metri cubi, unde
se făceau lucrări de mentenanţă.

      Sute de oameni au fost evacuaţi în
statul american Arizona, unde un
incendiu a devastat în ultimele două zile
peste 16.000 de hectare de pădure.
Localitatea Alpine din estul statului a fost
evacuată atunci când flăcările scăpate de
sub control au început să se îndrepte spre
locuinţele oamenilor. 

      Speriaţi de războiul civil, unii libieni
se ascund în... peşteri.  Mai multe familii
dintr-un orăşel situat în vestul ţării s-au
adăpostit în grotele din munţi de teama
bombardamentelor.
      Noii locuitori ai peşterilor sunt de
toate v]rstele -de la copii la bătrâni de
peste 80 de ani. Toţi au fugit din oraşul
Zintan, situat în vestul Libiei. Acesta e
considerat un centru al rebelilor, iar forţele
lui Muammar Gaddafi îl bombardează
frecvent. "Curentul electric s-a întrerupt,
nu mai avem apă, mâncare sau
medicamente. Mulţumim lui Dumenzeu
că mai primim ceva alimente din Tunisia",
spun refugiaţii.
      În grote, oamenii trăiesc departe de
condiţiile minime ale civilizaţiei. Se tem
însă să revină acasă de frica unei ofensive
la sol a forţelor guvernamentale. În plus,
oraşul pe care l-au lăsat în urmă e acum
aproape pustiu. Cei mai mulţi localnici au
fugit la rude în alte părţi ale ţării ori s-au
refugiat peste graniţă.

Dou[ avioane de
v]n[toare au intervenit

la o b[taie `n aer

Lumea ia foc< o mul\ime de incendii
devastatoare au avut loc `n ultimele zile Libienii fug `n pe;teri

din calea r[zboiului

      Un copil de 13 ani a devenit simbolul
revoltelor din Siria. Arestat în luna aprilie,
băiatul a fost torturat până la moarte.
Trupul său neînsufleţit, plin de urmele
schingiuirilor la care a fost supus vreme
de o lună, a fost predat familiei la sfârşitul
săptămânii trecute.
      Apropiaţii copilului spun că Hamza
al-Khatib a fost ridicat de forţele de
securitate la 29 aprilie în timpul
protestelor la Deraa, leagănul revoltei
siriene. Torţionarii nu i-au arătat băiatului
niciun pic de milă. Cazul lui Hamza i-a
înverşunat şi mai tare pe contestatarii
regimului Assad. O pagină dedicată lui
Hamza al-Khatib a adunat deja 50.000 de
fani pe Facebook.
      Opozanţii regimului au ieşit în stradă
sâmbătă şi duminică, în semn de protest
faţă de moartea copilului, la periferia
capitalei Damasc. Cel puţin 15 oameni
au murit, în confruntările izbucnite între
protestatari şi forţele de ordine. Potrivit
organizaţiilor pentru drepturile omului,
revoltele din Siria inspirate de cele din
Egipt s-ar fi soldat până acum cu 1.500
de morţi. De mai multe săptămâni,
armata a scos tancuri şi trupe în stradă,
pentru a ţine sub control manifestaţiile
împotriva preşedintelui Bashar al-Assad.

Un copil torturat
devine simbolul

revolu\iei din Siria

      Comisia Europeană a cheltuit în
patru ani peste 9 milioane de euro
pentru călătorii cu avioane private,
vacanţe de lux, petreceri şi cadouri
scumpe, arată o anchetă a Biroului de
Jurnalism de Investigaţie. Comisarii au
călătorit cu limuzine, au stat în hoteluri
de cinci stele şi au împărţit cadouri
scumpe, inclusiv bijuterii de la Tiffany,
în timp ce statele pe care le reprezintă
se confruntă cu reduceri bugetare.
      Ancheta Biroului de Jurnalism de
Investigaţie, ale cărei rezultate au fost
publicate de Daily Telegraph, arată că
peste 7,5 milioane de euro au fost
cheltuiţi pe deplasări ale comisarilor cu
avioane private, între 2006 şi 2010.
Înaltul reprezentant UE pentru politică
externă, Catherine Ashton, a fost
criticată vehement după ce s-a aflat că
a cerut un avion privat la mai puţin de
100 de zile după ce a fost învestită în
funcţie. Zeci de mii de euro au fost
cheltuiţi şi pentru cazarea comisarilor
în staţiuni de lux din locuri exotice,
precum Papua Noua Guinee, Ghana şi
Vietnam.

      Locuitorii din apropierea râului Han
din Seul, Coreea de Sud au aşteptat, cu
mari emoţii, inaugurarea celei mai mari
insule plutitoare. Cu alte două insule
programate pentru a fi deschise în luna
septembrie, complexul Viva atrage deja
mulţimile prin complexitatea mijloacelor
de divertisment. Structura uimitoare
include o sală de conferinţă de 700 locuri,
restaurante şi arcade - toate alimentate
de energie solară. Atunci când trio-ul va
fi gata, douăzeci şi trei lanţuri rezistente
la coroziune vor lega insulele una de
cealaltă.
      Insulele artificiale din Seoul diferă
de cele de la Dubai, care sunt construite
prin acumularea de nisip pe fundul
oceanului. Viva şi insulele sale satelit
plutesc, fiind susţinute pe suprafaţa
râului. Dacă ar exista un potop, insulele
s-ar ridica şi ar coborî odată cu nivelul
apei, iar în cazul în care ele s-ar deplasa
prea mult de locul de origine, un sistem
de urmărire de înaltă tehnologie ar
avertiza un aparat de comandă.
      Susţinută cu 24 de airbag-uri gigant,
Viva cântăreşte 2.000 de tone.

Comisia European[ are
un buget generos
pentru petreceri

insul[ plutitoare
inaugurat[ `n Coreea

      Rusia ar putea deveni prima \ar[ care
exploreaz[ Soarele cu ajutorul unei sonde
spa\iale plasate ̀ n apropierea astrului. O
misiune solar[ rus[ ar putea fi lansat[ ̀ n
2015, spun oamenii de ;tiin\[. P]n[
acum, Soarele nu a putut fi studiat de
aproape. 
      Ru;ii au avut aceast[ idee `nc[ din
anii 1970. Atunci `ns[ proiectul nu era
realizabil, dar lucrurile s-au schimbat
`ntre timp. Din 2005 s-a `nceput
proiectarea ;i construirea unei sonde
spa\iale solare.
      Greutatea sondei nu poate fi mai
mare de 120 kg, dup[ cum au estimat
speciali;tii. A;adar tehnologia folosit[
trebuie s[ fie de ultim[ or[, la fel ;i
materialele folosite la construirea ei.
      Marea provocare este acum
construirea unui scut solar. Prin aceast[
misiune ru;ii sper[ s[ ob\in[ informa\ii
noi `n leg[tur[ cu exploziile solare. De
asemenea, se va putea studia mult mai
bine fenomenul ciclurilor solare. Aceste
perioade de activitate intens[ a Soarelui
influen\eaz[ profund via\a pe P[m]nt ;i
vor fi foarte puternice `n urm[torii ani.

Savan\ii ru;i vor s[
trimit[ o sond[ spre
suprafa\a Soarelui

agen\ia rus[ de spionaj
raporteaz[ c[ SUa a r[mas

f[r[ rezerva de aur
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Presa interna\ional[ o acuz[ pe
c]ntărea\a americană că s-a folosit de
metode lipsite de corectitudine pentru a
ajunge pe primul loc cu noul său album
în topurile alcătuite în func\ie de numă-
rul exemplarelor vândute.

Albumul “Born This Way” are toate
;ansele să atingă pragul de un milion de
exemplare vândute după ce site-ul Ama-
zon a permis descărcarea pieselor de pe
album pentru doar 99 de cen\i, în timp

ce pre\ul discului disponibil pentru
desc[rcare este de 11,99 dolari, iar cel al
discului pe CD este de 12,99 de dolari.
Se pare c[ un alt site ar fi oferit albumul
gratuit, la fiecare descărcare prin inter-
mediul unui smartphone.

Topul Billboard, cel mai important
clasament al vânzărilor din SUA, va lua
în considerare doar exemplarele “Born
This Way” vândute la pre\ redus, fiind
excluse cele oferite gratuit.

a tri;at Lady gaga pentru a
ajunge cel mai v]ndut artist?

Celebrul top model britanic s-a de-
clarat „;ocată” ;i “supărată” din cauza
spotului care promovează sortimentul
de ciocolată Bliss, creat de producătorul
Cadbury, ce arată un baton de ciocolată
înconjurat de diamante, al cărui slogan
este „Dă-te la o parte Naomi, avem o no-
uă divă în ora;”, informează Mediafax.

Campbell consideră că acel slogan se
referă la persoana ei ;i a spus că se simte
profund ofensată de faptul că a fost com-
parată cu un baton de ciocolată. “Sunt
;ocată. Este supărător atunci când cineva
te descrie folosind ciocolata - nu doar
pentru mine, ci pentru toate femeile de
culoare ;i toate persoanele de culoare.
Nu găsesc niciun fel de umor în acest lu-
cru. Este insultător ;i dăunător”, a decla-
rat ea pentru publica\ia „The Indepen-
dent”.

La rândul lor, reprezentan\ii produ-
cătorului de ciocolată s-au ap[rat de-
clar]nd< „Reclama reprezintă o abordare
veselă referitoare la preten\iile sociale
sugerate de produsul `n cauz[. Noi nu
am produce niciodată un tip de marke-
ting care ar putea să aducă o ofensă unui
segment al societă\ii. Reclama nu mai
este difuzată. Nu inten\ionăm să repetăm
această campanie.”

Actri\a american[ a declarat c[
`n\elege motivul vinderii de c[tre statul
California a fermei de 9 hectare din
Malibu, pe care a donat-o statului, ;i
anume pentru a ajuta bugetul. Dar ea
mai sper[, de asemenea, c[ persoana
care va cump[ra proprietatea va
men\ine locul neschimbat, a men\ionat
Streisand ̀ ntr-o declara\ie legat[ de de-
cizia guvernatorului Jerry Brown de a
pune ̀ n v]nzare Ramirez Canyon ;i al-
te propriet[\i de\inute de stat.

Barbra a donat proprietatea Cali-
forniei ;i organiza\iei Santa Monica
Mountains `n 1993. Vedeta a dorit ca
ferma – evaluat[ la 15 milioane de do-
lari – s[ devin[ un centru pentru con-
ferin\e legate de mediul `nconjur[tor.

Actorul francez se afl[ în închisoa-
rea din Grasse, unde va isp[;i o con-
damnare de 16 luni, pronun\ată în luna
aprilie, pentru comiterea unei agresiuni
cu o armă albă, au anun\at, mar\i, surse
din justi\ia francez[. Naceri a fost arestat
în momentul în care s-a prezentat la
postul de jandarmerie din localitate, în
cadrul unui control judiciar la care era
somat prin decizie judecătorească, po-
trivit Mediafax.

La sfâr;itul lunii aprilie, tribunalul
corec\ional din Paris l-a condamnat la
16 luni de închisoare, pentru agresarea
cu o armă albă, în ianuarie 2009, la Pa-
ris, a unui prieten al fostei sale iubite.
În alte două cazuri, fără legătură cu
această agresiune, eroul din franciza de
succes “Taxi” va fi audiat de un judecă-
tor de la Tribunalul din Grasse, pe 21
iunie, fiind acuzat de exhibi\ionism ;i
ultraj la adresa unor ofi\eri de poli\ie
francezi. 

Vedeta în vârstă de 49 de ani a avut

numeroase probleme cu justi\ia în ulti-
mii ani, fiind arestat pentru comiterea
unor acte de violen\ă, conducerea au-

tomobilului fără permis, în stare de
ebrietate ;i cu exces de viteză, care i-au
adus numeroase condamnări.

Barbra Streisand este de acord cu v]nzarea
propriet[\ii donate de ea statului California

Samy naceri, `nchis pentru comiterea unei
agresiuni cu arm[ alb[

naomi Campbell d[ în judecat[ o companie
care produce ciocolat[

Actorul din cea mai recent[ produc\ie „X-Men”, care a pierdut o sum[ important[ de bani `n escrocheria
pus[ la cale de investitorul Bernard Madoff, condamn[ „foamea” de bani ;i recunoa;te c[ nu `n\elege de ce
unele persoane simt nevoia s[ se ̀ nconjoare de bunuri ;i propriet[\i de care probabil nu au cu adev[rat nevoie.
„Cred c[ r[ul cel mai r[sp]ndit `n aceast[ lume este l[comia ;i dorin\a de a avea bani f[r[ un anumit motiv.
Dup[ ce ajungi s[ ai ;ase case ;i un avion, totul se reduce la num[r. N-am `n\eles niciodat[ acest lucru.”

Kevin, care are doi copii – un fiu de 21 de ani ;i o fiic[ de 19 – cu so\ia lui (actri\a Kyra Sedgwick), spune
c[ experien\a nepl[cut[ cu Madoff l-a determinat s[ se mul\umeasc[ cu ceea ce are ;i s[ fie mai atent la partea
financiar[.
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Cheryl Cole nu mai face parte din juriul X Factor USa

Eva green nu crede c[ toate
fran\uzoaicele sunt elegante ;i sexy

Vedeta `n v]rst[ de 24 de ani a fost
plasat[, pe 26 mai, `n regim de arest la
domiciliu ;i obligat[ s[ poarte o br[\ar[
electronic[ de monitorizare, ca urmare
a sentin\ei date de un tribunal american
dup[ ce Lindsay a furat un colier, a
anun\at purt[torul de cuv]nt al Poli\iei
din Los Angeles, informeaz[ AFP, citat
de Mediafax.

Starleta s-a prezentat ̀ n cursul dup[-
amiezei de joi la `nchisoarea Lynwood
din Los Angeles, unde i-a fost montat[
o br[\ar[ electronic[ de monitorizare la
glezna piciorului. “Este obligată să ră-
mână permanent în interiorul re;edin\ei
sale din Venice”, a precizat Steve Whit-
more, purtătorul de cuvânt al biroului
;erifului din Los Angeles. Lohan va fi
plasat[ sub supravegherea poli\iei, iar eli-
berarea ei se va produce pe 29 iunie.

Lindsay Lohan a fost condamnată în
luna aprilie la 120 de zile de închisoare,
însă ̀ n urma unui acord încheiat cu Par-
chetul din California, pedeapsa i-a fost
redusă, iar autorită\ile i-au permis să o
isp[;ească la domiciliu.

În cadrul acestui acord, actri\a nu a
contestat furtul colierului în valoare de
2.500 de dolari, pe care l-a comis în ia-
nuarie într-un magazin de bijuterii din
Los Angeles.

Lindsay Lohan, arestat[ la domiciliu

 Starul pop a vorbit pen-
tru prima dat[ despre
desp[r\irea de iubita lui,
actri\a Jessica Biel, pe care
o consider[ cea mai
“special[ ;i semni-
ficativ[ persoan[
din via\a lui”, in-
formeaz[ con-
tactmusic.com

Pe 11 mar-
tie, artistul care
a mai avut rela\ii
cu Britney
Spears ;i Came-
ron Diaz, a
anun\at c[ el ;i
Biel nu mai for-
meaz[ un cuplu
dup[ ce timp de 4
ani au fost de ne-
desp[r\it. Cei doi au
anun\at c[ r[m]n
prieteni.

~ntr-un interviu
acordat revistei “Va-
nity Fair”, Justin a de-
clarat c[-i este foarte
greu s[ vorbeasc[
despre fosta lui iubit[.
“A; prefera s[ nu vor-
besc despre ea deoa-
rece e dureros. Ea es-

te cea mai important[ femeie din
via\a mea. ~n to\i cei 30 de ani ai
mei, pot spune c[ ea e cea mai spe-
cial[. Nu vreau s[ spun mai mult,
pentru c[ vreau s-o protejez.”

Referindu-se la posibilele mo-
tive ale desp[r\irii, Timberlake
a vorbit despre angajamentul
`ntr-o rela\ie. “Cred c[ oamenii
`;i iau un angajament fa\[ de
persoana cu care sunt `n acel
moment, nu fa\[ de cea care
probabil va deveni. Acesta e se-
cretul pentru a r[m]ne
`mpreun[, s[ te schimbi deodat[

cu partenerul t[u. :tiu c[ sun[
imposibil, dar aceasta e p[re-

rea mea.” El a recunoscut
c[ `n trecut nu s-a prea

g]ndit la c[s[torie, dar
`n prezent `ncepe s[

ia tot mai mult `n
considerare ideea

de a-;i ̀ ntemeia
o familie.

Justin Timberlake regret[
desp[r\irea de Jessica Biel

O fotografie nepublicată până acum,
care îi prezintă pe prin\ul William ;i Cat-
herine Middleton după anun\area logod-
nei, va apărea pe coperta edi\iei din luna
iulie a revistei „Vanity Fair”. În fotografia
realizată de Mario Testino, ducele ;i du-
cesa de Cambridge apar după anun\area
logodnei lor, iar pe fe\ele celor doi se pot
citi entuziasmul ;i fericirea provocate de
eveniment, scrie dailymail.co.uk.

Fotograful peruan este cel care a rea-
lizat, în luna noiembrie a anului trecut,
fotografiile de logodnă ale cuplului regal,
la Palatul St. James. De;i de-a lungul tim-
pului a realizat fotografii cu prin\esa Dia-
na, prin\ul Charles ;i cei doi copii ai lor,
William ;i Harry, nu o mai imortalizase
pe Kate Middleton.

Testino a declarat pentru „Vogue” că
a fost sigur că ducesa de Cambrigde este
fotogenică, datorită gra\iei sale naturale,
;i că, în ciuda presiunii, ;edin\a foto a
decurs perfect, Kate a arătat fabulos ;i
cuplul a emanat fericire.

O nou[ fotografie oficial[ cu prin\ul
William ;i so\ia lui, dat[ publicit[\ii

Actri\a francez[ nu în\elege motivele
pentru care bărba\ii britanici sunt “obse-
da\i” de fran\uzoaice, ea declarându-se
uluită de faptul că în Marea Britanie exis-
tă mitul potrivit căruia fetele din \ara
ei natală sunt sofisticate ;i sexy.

Fosta Bond Girl, născută la Paris,
este adeseori distribuită în roluri de
femeie seducătoare, datorită originii
ei, relatează femalefirst.co.uk, po-
trivit Mediafax. 

“Oamenii mă percep ca pe o
fran\uzoaică sexy, care bea ;i fu-
mează, iar acest lucru mă amuză.
Bărba\ii britanici par obseda\i de
fran\uzoaice. :i-au creat această
idee despre fetele din Fran\a,
cred că ele au atât de mult sex-
appeal, încât ei ̀ ;i pierd min\ile. 

E un cli;eu atât de mare să
crezi că toate fran\uzoaicele
sunt elegante ;i sexy. Unele
dintre ele sunt groaznic de ne-
îngrijite”, a declarat Green
pentru publica\ia britanică
„Weekend”. 

Visul american al c]nt[re\ei engleze
s-a n[ruit ̀ nainte s[ prind[ contur. Potrivit
presei britanice, ea a fost dat[ afar[ din ju-
riul emisiunii X Factor din cauza accen-

tului britanic, pe care americanii nu-l des-
lu;esc. 

Cole a jurizat doar dou[ zile de audi\ii,
deoarece concuren\ii nu `n\elegeau nicio

vorb[ din ce spunea, informeaz[ bestmu-
sic.ro. „Daily Mail” scrie c[ unul dintre
participan\i a fost `ntrebat de Cheryl de
unde este, iar el i-a spus ce v]rst[ are, pen-

tru c[ nu a ̀ n\eles
`ntrebarea. Protectorul lui Che-
ryl, Simon Cowell, s-a luptat luni
de zile cu cei de la FOX pentru a o aduce

pe Cheryl `n juriul X
Factor. Artista a fost `nlocuit[

cu solista trupei Pussycat Dolls,
Nicole Scherzinger.


