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Bill Gates este din
nou cel mai bogat
om din lume

       Peste 400 de înregistrări în format digital ale
emisiunilor realizate de Departamentul Românesc
al Radio Europa Liberă din perioada 1956 - 1991 au
ajuns la Bucureşti, la Institutul de Investigare a
Crimelor Comunismului, informează un comunicat
al instituţiei. Institutul de Investigare a Crimelor
Comunismului şi Memoria Exilului Românesc a
intrat în posesia primelor înregistrări în format digital
din perioada 1956 - 1991. ~nregistrările audio au
ajuns la IICCMER în urma unui acord încheiat cu
Hoover Institution Archives, Stanford University, în
cadrul căruia urmează a fi digitizate 3.350 de
materiale.
       Rezultatele proiectului vor fi disponibile pentru
cercetători şi publicul interesat la sediile IICCMER
şi Hoover Institution Archives (California, SUA), iar
unele extrase vor fi postate pe internet. De asemenea,
un website dedicat acestei iniţiative va fi creat în
curând. O copie a arhivei digitale va fi depusă la
Arhivele Naţionale ale Rom]niei.

O parte a arhivei române;ti 
de la Radio Europa Liber[ 
a ajuns la Bucure;ti

EXPO 2013 “Fabricat în Satu Mare” Ediţia a
IV-a, după mulți dintre participanții la deschi-
derea oficială, cea mai reu;ită ediție de până
acum, are loc la “Pia\a Rex” Satu Mare, de pe
strada Bra;ov nr. 4, cartierul Micro 17. Expozi\ia
s-a deschis pentru public vineri, 17 mai, de la
ora 13 şi se va desfăşura pe parcursul a 3 zile (17,
18, 19 mai). Programul expoziţional este între
orele 13 – 20.00. Vizitatorii au ocazia să cunoască
produsele marca “Fabricat în Satu Mare”.

“Fabricat `n Satu Mare”, 
cea mai reu;it[ edi\ie

Program bogat la Festivalul 
de teatru “F[r[ Bariere”
(Foto< Fata din Curcubeu) PAGINA 5

       Cofondatorul Microso Bill
Gates a redevenit cel mai bogat om
din lume, la şase ani după ce a fost
devansat de miliardarul mexican
Carlos Slim, a cărui avere a fost
erodată în acest an de măsurile
adoptate de autorităţi pentru
spargerea monopolului din sectorul
telecom. Potrivit Bloomberg
Billionaires Index, averea lui Bill
Gates (57 de ani) a urcat la 72,7
miliarde de dolari, cu 16% mai mult
faţă de începutul anului, după ce
acţiunile Microso au crescut la cel
mai ridicat nivel din ultimii cinci ani.
       Averea lui Carlos Slim (73 de ani),
care a devenit cel mai bogat om din
lume în anul 2007, a scăzut în acest
an cu 3 miliarde de dolari, la 72,1
miliarde de dolari. Acţiunile
companiei pe care o controlează,
gigantul telecom America Movil, au
scăzut cu 14% de la începutul anului,
din cauza unei legi care ar putea
conduce la divizarea grupului,
dominant pe piaţa comunicaţiilor din
America Latină.
       Locul al treilea în topul bogaţilor
este ocupat de miliardarul american
Warren Buffett, cu o avere evaluată
la 59,7 miliarde de dolari.

25 mai 1919< Regele Ferdinand a fost 
`nt]mpinat la Carei de 4 mirese din Oa;

PAGINA 4

Angelina Jolie ;i-a ridicat `n cap lumea medical[ american[
Gena defectuoasă identificată şi în

organismul actriţei Angelina Jolie, din cauza
căreia artista a suferit o dublă mastectomie,
pentru a preveni un risc foarte mare de
cancer, face obiectul unei dispute juridice
intense în Statele Unite, unde o companie de
biotehnologie îi revendică proprietatea. 

Mai mulţi cercetători, medici şi femei
care suferă sau au suferit de aceste cancere,
consideră că monopolul companiei Myriad
Genetics împiedică punerea la punct a altor

teste medicale şi îngrădeşte cercetarea
fundamentală. 

Ei au iniţiat un recurs la cea mai înaltă
instanţă din ţară, care s-a sesizat în
noiembrie 2012 şi a ascultat argumentele
celor două tabere în luna aprilie a acestui an. 

Angelina Jolie, a cărei mamă a murit din
cauza unui cancer ovarian, a declarat că un
astfel de test costă circa 3.000 de dolari, o
sumă care reprezintă,  "un obstacol
pentru numeroase femei". 

PAGINA 8

Fostul primar Nicolae Bondici (foto) a realizat monografia
localit[\ii `n care s-a n[scut, Botiz. Este o buc[\ic[ din istoria
acestui loc. Din cartea mai sus amintit[, care a fost catalogat[ de
speciali;ti drept valoroas[, datorit[ informa\iilor ce le con\ine
vrem s[ ne oprim asupra perioadei de colectivizare ;i `nfiin\are
a gospod[riilor agricole, dup[ ce `nainte chiaburilor le-au fost
confiscate p[m]nturile. Nicolae Bondici a cercetat arhivele, a vor-
bit cu oamenii locului ;i descrie `n câteva capitole acest episod al
`nfiin\[rii cooperativelor agricole la Botiz. PAGINA 3

~n 11 iunie 1949, la Botiz s-a `nfiin\at 
prima Gospod[rie Agricol[ din jude\

Tinerele mirese sunt în celebrele sarici de lână albă, gubele tradiţionale de nuntă din Oa; PAGINA 2

Expozi\ia "Micul Prin\" reflect[ 
bucuria artei ;i prieteniei



ISTORIE

2 Informa\ia de Duminic[/19 mai 2013

25 mai 1919< Regele Ferdinand a fost 
`nt]mpinat la Carei de 4 mirese din Oa;
Periplul Suveranilor este descris am[nun\it `n volumul “Întâia vizită în Transilvania a Regelui
Ferdinand şi a Reginei Maria”

A fost publicat nu demult un
volum care prezintă interes pen-
tru sătmărenii iubitori de istorie.
Se intitulează “Întâia vizită în
Transilvania a Regelui Ferdinand
şi a Reginei Maria” (Editura Haco
Internaţional, Ghimbav, 2011) şi
este realizat de doi autori, Emil
Stoian şi Sebastian Măluşelu.

Remarcabil ca ţinută tipografică, vo-
lumul are o mare valoare documentară.
Se recuperează o mică parte dintr-un
timp norocos al istoriei naţionale, acel
interval de şapte decenii, din vremea Re-
galităţii, cel mai constructiv şi fertil seg-
ment al istoriei noastre, epocă decisivă
pentru devenirea fiinţei naţionale, dar
mai puţin cunoscută în esenţialitatea sa
de publicul larg.

Traseul ardelenesc 
al Suveranilor

Cei doi autori şi-au împărţit volumul
în două părţi aproape agale. Mai întâi,
au redactat un studiu în care e descris
periplul Suveranilor, de la Bucureşti (22
mai 1919) spre Predeal, Braşov, Oradea,
continuând prin Bekescsaba (Ungaria),
apoi prin Carei, Satu Mare, Baia Mare,
Jibou şi aşa mai departe, vizita închein-
du-se la Bucureşti la 2 iunie 1919. Sunt
prezentate documente şi articole de presă
despre un drum cu o pronunţată încăr-
cătură simbolică – întâlnirea cu transil-
vănenii reuniţi în hotarele naţionale fi-
reşti. Momentul era festiv, dar şi drama-
tic, şi merită o privire retrospectivă. Re-
gele era cap al oştirii care asigura stabi-
litatea zonei, România fiind chemată de
Europa să pacifice Ungaria agresată de
bolşevici, transformată în Republica So-
vietică Ungaria de trupele lui Bela Kun
cu sprijinul lui Lenin, care ameninţa Ro-
mânia. Va urma atacul împotriva ţării
noastre început la 19/20 iulie 1919, apoi
riposta armatei române cu pierderi con-
siderabile< 188 de ofiţeri şi 11 478 de sol-
daţi români morţi. La 3 august este însă
eliberată Budapesta iar administraţia asi-
gurată de armata română se va prelungi
9 luni, după care urmează retragerea în-
cheiată la 28 martie 1920.

Partea a doua a volumului reproduce
aproximativ două sute de fotografii în
sepia, documente expresive şi de multe
ori adevărate opere de artă fotografică
aşa cum este spre exemplu cea intitulată
“Regina Maria-Mama răniţilor” (p.107),
capodoperă a scrierii cu lumină. 

Atât citatele, preluate din presa vre-
mii, cât şi fotografiile evocă demnitatea
unui popor care se ridică din ţărâna tă-
cerii de până atunci, voinţa lui de unire
fiind documentul cel mai greu în resta-
bilirea adevărului la 1 Decembrie 1918.
Volumul este în totalitate un vibrant
omagiu adus lui Ferdinand I, supranumit
simplu Întregitorul, ca un simbol care
umple zările cu lumina speranţelor îm-
plinite.

Nouăsprezece fotografii 
de la Careii Mari

Spre bucuria sătmărenilor, Suveranii
au fost şi în părţile noastre, la Carei.
Oraşul a fost vizitat la 25 mai, devenind
un Ierusalim al recunoştinţei, întrucât
au venit aici la o jumătate de an de la
Marea Unire reprezentanţi din tot ţinutul
nord-vestic, repetându-se într-un fel par-
ticiparea de la Alba Iulia din 1 Decembrie
1918. Era un moment încărcat de
emoţionantă rememorare.

Un martor ocular şi activ din Ho-
toan, “parochulu locului” Vasiliu Pătcaşiu
descrie cu patos în cronica sa care merită
să fie menţionată aici în treacăt primirea

de la “Carăi” a Suveranilor, care vor trece
în ziua următoare prin Sătmar spre Baia
Mare. El surprinde priveliştea “sublimă”
a unei zile care “va fi eternizată pe vecie
în istoria neamului românesc”. Iată un
scurt fragment< “Primirea grandioasă ce
i s-a făcut familiei regale române, numai
în poveşti are păreche. Au fost de faţă
peste 12 mii ostaşi de toată branşa iar
poporul adunat de toate clasele din co-
mitatele Sătmar, Chioar, Ţara Oaşului,
Maramureş şi Sălaj în număr peste 30
mii /(...)/ Fie binecuvântată ziua măreaţă
şi de vecinică dulce amintire.” (Vasile Păt-
caşiu, “Din Cronica Hotoanului”, Ed. Ci-
tadela, Satu Mare, 2012, pp. 167-169).

În volum, popasul careian este bine
reprezentat fotografic, fiindu-i consacra-
te 19 piese. E de presupus că arhivele po-
sedă mult mai multe.

Suveranii au fost întâmpinaţi de Iuliu
Maniu, fiind de faţă reprezentanţi ai tu-
turor confesiunilor religioase, fără ex-
cepţie. Despre oraş, Regina notează cu-
vinte admirabile. Amintindu-şi cu în-
cântare de frumuseţea acestui oraş de
câmpie, de sufletul locuitorilor, de buna
primire, de frumuseţea Castelului Caro-
lyi. Remarcă aerul cosmopolit, frumu-
seţea centrului, dar mai ales umanitatea
acestui mic burg româno-maghiaro-şvă-
besc. Remarcă feţele de ţărani veniţi din
satele satelit, oameni crescuţi din untul
unei câmpii binecuvântate. Cuvintele Re-
ginei despre Careii Mari sunt de-a drep-
tul nişte declaraţii de dragoste. S-a în-
tâmplat însă că şi sătmărenii şi careienii
“au uitat” să restabilească denumirea
unor străzi care purtau numele Reginei
Maria, un simbol (şi el!) al rezistenţei din
Primul Război Mondial şi al Unirii.

Mirese din Oaş îmbrăţişate 
de Regii României – un arc 
peste milenii

Printre fotografiile publicate, cinci îi
surprind pe solii Ţării Oaşului, bărbaţi
şi femei uşor de recunoscut după costu-
mul tradiţional specific.

La pagina 147, o imagine excelează
prin încărcătură evocatoare. Ea cere mai
multă zăbavă. Se intitulează simplu “Ca-
reii Mari, 25 mai” şi include un citat din
Regina Maria< “Aici unele fete tinere (mi-
rese) şi-au elaborat o construcţie pe cap,
un fel de cunună de flori din lână împle-
tită cu panglici şi mărgele, iar părul lor
era împletit într-un fel de coadă ca o
reţea, lăsată pe spate, care, probabil, ne-
cesită ore întregi de făcut” (Apud< Maria,

Regina României, “Însemnări zilnice”,
vol. I, p. 189). 

Dacă în toate celelalte, cuplul regal
transmite o distincţie suverană, forţă şi
o solidaritate luminoasă, de data aceasta,
chipurile celor doi sunt încărcate de ad-
miraţie, de surpriză, de viu interes. Ochii
le surâd fericiţi, plini de frumuseţe şi bu-
curie, revărsând căldură protectoare.

Sunt patru mirese. Frumoase, suple,
graţioase. Uneia i se vede faţa. Celelalte
trei “se văd” doar în ochii Suveranei, în-
cântată de cromatica exuberantă a
veşmintelor. Tinerele sunt în celebrele
sarici de lână albă, gubele tradiţionale de
nuntă, simbolizând căldura pe care o în-
treţine femeia în spaţiul domestic. Des-
igur nu lipsesc cununile de mirese, de
împărătese, cu sutele de împletituri mă-
iestre, pe care Regina Maria, impresio-
nată, o descrie cu uşoară stângăcie, dar
atât de frumos.

Regina pare a le sorbi din ochi, fer-
mecată de ceva ce nu mai văzuse, ea care
a făcut asemenea celebrei Carmen Sylva
un adevărat cult din costumul popular
românesc din toate ţinuturile, purtând
ia românească în Europa şi peste Ocean.
Ce au vorbit, ce le-a întrebat, ce au răs-
puns – nu ştim, dar imaginea este mai
puternică decât cuvântul, fiind realitatea
însăşi.

De unde sunt miresele, de unde pro-
vin solii Oaşului nu se specifică. Poate
se vor descoperi consemnări în arhivele
parohiilor... Vor fi fost din Bătarci sau
Tarna Mare, abia revenită la sânul ma-
mei, judecând după pozele lăsate de Las-
zlo Aczel şi descoperite de cercetătorul
ţinutului oşenesc, Ovidiu Dacian Molnar.
Poate din Bixad sau, mai degrabă, din
Prilog şi Racşa, sate apropiate de mo-
căniţa “Juji” care trecea prin Oraşu Nou
spre Satu Mare şi Carei. Poate au fost
conduse de preotul Alexandru Băban din
Prilog sau de soţia popii Andron din
Racşa, Ghizela. Oricum, sunt nişte re-
prezentante ale unui spaţiu, sunt o sinteză
de frumuseţe şi de istorie a Ţării Oaşului,
de la Moişeni la Șirlău, de la Viile Me-
dieşului la Văgaş... 

Oşenii veniţi la Carei, aflaţi azi, la
aproape un secol de la eveniment, în lu-
mea de dincolo, au realizat în 1919 un
arc peste milenii. Aceşti încăpăţânaţi de
la hotarul nord-vestic al românităţii, des-
cendenţi ai dacilor liberi, războinici re-
traşi în Nord, după ce l-au pierdut tragic
la anul 106 d. Hr. pe Decebal, iată că şi-
au regăsit Regele la 1919, după aproape
două milenii, în persoana lui Ferdinand

I cel Loial. Urmaşii celor ce n-au putut fi
protejaţi de Zamolxe, au aflat îndurare
la Dumnezeu, ca semn că istoria mai şi
repară unele nedreptăţi.

Fotografiile sunt fragmente din isto-
ria vie a locului, cu personaje ilustre. Fru-
museţea oamenilor e dată şi de bogăţia
de frumuseţi ale lumii, pe care ei le dis-
tilează prin lumina ochilor şi le aşează
în fagurii sufletului. Fotografiile au fost
realizate în alb şi negru, dar zâmbetul
din ochii Suveranilor Întregitori transmit
privitorului toate culorile curcubeului. 

Un grup statuar în... bronz

Careii au primit prin timpuri aura
spirituală a simbolurilor. Ce destin, am-
plificat de un Carol medieval, după ce
pe la Moftin, la câţiva paşi, strălucise ar-
mura lui Mihai Viteazul!

Este un oraş de câmpie, în primul
rând adânc, bătătorit de paşii atâtor per-
sonalităţi din vremuri vechi sau noi,
înţânat până în măduva adâncă a gliei.
Ridicat spre cer de imaculata ţâşnire a
catedralelor, el este, în al doilea rând, un
oraş deschis, al verticalei, înălţat de în-
aripatele rotiri ale psalmilor ale prices-
nelor...

Și dacă aici (sau în altă parte a ju-
deţului) se va face vreodată un ansamblu
sculptural, iată ce s-ar putea transfigura
în metal< Regele, Regina şi cele patru mi-
rese. Aici, lângă Monumentul lui Gheza
Vida ridicat în onoarea Ostaşului Român
care la 25 Octombrie 1944, ziua Regelui
Mihai, nepotul lui Ferdinand I, şi-a de-
dicat jertfa acestor simboluri. Pentru a
arăta cum se împleteşte istoria! Un ase-
menea grup statuar, fiinţând în talerul
balanţei, ar pune în echilibru într-un
mod fericit, pe linia de vest, ca două fruc-
te ale artei, grupul arădean al generalilor
războinici cu cel al Mireselor care stau
paşnic de vorbă cu Suveranii României
întregite. Un echilibru estetic, simbolic,
de durată taumaturgică. Pentru că, tur-
nate sau cioplite din materia inepuizabilă
a frumuseţii sufleteşti şi din gustul liber-
tăţii, statuile ţin în echilibru spaţiul. Dar
cine ar putea sculpta un zâmbet, mai ales
când acela e al Reginei Maria?

Volumul “Întâia vizită în Transilvania
a Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria”
este un document patriotic. El readuce
în sufletele românilor ceea ce propagan-
da a tot izgonit decenii la rând, apoi a
evitat să repare< fidelitatea românilor faţă
de Patrie şi Rege.

Ioan Nistor

Vasile P[tca;iu< “Au fost de faţă peste 12 mii ostaşi de toată branşa iar poporul adunat de toate clasele din comitatele
Sătmar, Chioar, Ţara Oaşului, Maramureş şi Sălaj în număr peste 30 mii.”

Sunt patru mirese. Frumoase, suple, graţioase. Uneia i se vede faţa.
Celelalte trei “se văd” doar în ochii Suveranei, încântată de cromatica
exuberantă a veşmintelor. Tinerele sunt în celebrele sarici de lână
albă, gubele tradiţionale de nuntă, simbolizând căldura pe care o în-
treţine femeia în spaţiul domestic.
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Corneliu Coposu s-a născut la data
de 20 mai 1914 în comuna Bobota, jude-
țul Sălaj, urmând Școala Generală în satul
natal, gimnaziul în oraşul Șimleul Silva-
niei, Facultatea de Drept o termină în
municipiul Cluj Napoca fiind preşedin-
tele organizației PNȚ pe facultate. S-a
născut dintr-o familie de preoți greco-
catolici, tatăl său fiind preot greco-catolic
şi prieten bun cu Iuliu Maniu, devenind
secretarul acestuia în perioada interbe-
lică. 

În anul 1947 în urma înscenării unui
proces politic fruntaşilor politici țărănişti,
aşa numitul caz Tămădău, este arestat de
către autoritățile comuniste fiind con-
damnat la închisoare pe viață, petrecând
peste 17 ani în închisorile comuniste de
cea mai tristă amintire. Este eliberat din
închisoare în anul 1964, primind domi-
ciliu forțat în Bărăgan. După aceasta se
stabileşte în Bucureşti lucrând ca mun-
citor necalificat, fiind hărțuit şi suprave-
gheat de organele de securitate comu-
nistă. În anul 1986 afiliază PNȚ în secret
la Internaționala partidelor de centru
dreapta, anunț făcut la acea vreme de
postul de radio Europa Liberă. Ia parte
la revoluția din decembrie 1989 şi toto-
dată pune bazele înființării Partidului
Național Țărănesc Creştin şi Democrat
fiind preşedintele acestui partid până la
11 noiembrie 1995, la moartea sa. 

"Mi-am făcut un examen de conşti-
ință. Am trecut în revistă toate suferințele
şi mizeriile prin care am trecut de-a lun-
gul puşcăriilor, anilor de detenție şi per-
secuțiile post – penitenciare. Și cred că
aş opta pentru acelaşi destin. Cred că
destinele noastre sunt scrise dinainte. Eu
nu sunt fatalist, dar dacă mi s-ar ridica
în față aceleaşi alternative, ceea ce aş alege
ar fi tot trecutul pe care l-am trăit şi pe
care l-aş repeta cu seninătate. Dacă aceas-
tă idee triumfă şi dacă ea este îmbrățişată
de prietenii mei şi de opinia publică, apa-
riția  sau dispariția mea sunt secundare"
afirma Corneliu Coposu.

El s-a pronunțat cu vehemență îm-
potriva Dictatului de la Viena. A parti-
cipat cu Iuliu Maniu la întâlnirile pentru
formarea opoziției unite în jurul Regelui
Mihai, vizând ieşirea României din Axa
şi întoarcerea ei alături de Aliații Tradi-
ționali. Franța l-a decorat cu Legiunea
de Onoare. Deşi în vârstă şi cu suferințele
acumulate în 17 ani de temniță grea pen-
tru viața politică din România, el s-a sfâr-
şit prea devreme. Tot ce a construit în 5
ani s-a năruit. Nici munca lui nu a fost
continuată de altcineva, de o personali-
tate pe măsură. Astăzi, partidul creat este
cotat în sondaje la aproximativ 0,5% şi
nu sunt semne să se redreseze fiind sin-
gurul partid din fosta Convenție CDR
care a plătit cu vârf şi îndesat guvernarea
din perioada 1996-2000.

S.A.R. Mihai
Secretar AG. Şef  Principal (R)

Mureşan Traian 

99 de ani 
de la na;terea 

lui Corneliu Coposu
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~n 11 iunie 1949, la Botiz s-a `nfiin\at 
prima Gospod[rie Agricol[ din jude\
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Istoria recent[ este prea pu\in
cunoscut[. Ea a fost ̀ n mare parte
falsificat[ dup[ bunul plac al con-
duc[torilor comuni;ti. Exist[ deja
o genera\ie de tineri n[scu\i dup[
decembrie 1989 care `;i croiesc
acum drum ̀ n via\[. N-au tr[it ̀ n
comunism ;i nu ;tiu despre el de-
cât din pove;tile p[rin\ilor ori bu-
nicilor. 

Pentru unii dintre ei comunismul de-
vine o "chestie cool" ;i asta pentru c[ nu
cunosc adev[rul a;a cum a fost. Manua-
lele de istorie trateaz[ superficial aceast[
perioad[ de parc[ ne-ar fi `nc[ fric[ s[-
i descurc[m i\ele. Se duce, `ncet `ncet, o
genera\ie care a tr[it comunismul de la
`nceputurile lui. O genera\ie care `nc[
mai poate depune m[rturie despre ce ;i
cum a fost. Ace;ti tineri trebuie s[ cu-
noasc[ realitatea acelor ani, s[ o ̀ n\eleag[
pentru a nu o repeta prea cur]nd.

Un astfel de om este Nicolae  Bondici,
fostul primar din Botiz. Iar monografia
localit[\ii `n care s-a n[scut, a crescut ;i
a vie\uit ;i pe care tocmai ce a scos-o de
sub lumina tiparului este o buc[\ic[ din
istoria acestui loc. Din cartea mai sus
amintit[, care a fost catalogat[ de spe-
ciali;ti drept valoroas[, datorit[ infor-
ma\iilor ce le con\ine vrem s[ ne oprim
asupra perioadei de colectivizare ;i `nfi-
in\are a gospod[riilor agricole, dup[ ce
`nainte chiaburilor le-au fost confiscate
p[m]nturile. Nicolae Bondici a cercetat
arhivele, a vorbit cu oamenii locului ;i
descrie `n câteva capitole acest episod al
`nfiin\[rii cooperativelor agricole la Botiz. 

Gospod[ria Agricol[ 
Colectiv[ Petofi :andor 
avea 194 hectare

Ne afl[m ̀ n anul de gra\ie 1949, c]nd
la 3-5 martie, ̀ n baza rezolu\iei Comite-
tului Central al Partidului Comunist Ro-
mân privind transformarea socialist[ a
agriculturii a ̀ nceput munca de l[murire
a \[ranilor pentru `nscrierea `n
Gospod[ria Agricol[ Colectiv[ (GAC).
Dup[ c`teva luni de propagand[, c]teva
zeci de familii ̀ nfiin\eaz[ la 11 iunie 1949
prima gospod[rie agricol[, aten\ie, din
jude\ul Satu Mare. 

Sub denumirea de Gospod[ria Agri-
col[ Colectiv[  Petofi :andor, 52 de fa-
milii, cu 194 hectare de p[m]nt ;i cu un
fond de 4.448 lei devin colectivi;ti. Ei
primesc ;i un sediu ̀ n ferma familiei Co-
rodan :tefan, fost mo;ier deposedat cu
doar trei luni `nainte de toat[ averea.
Dup[ numai un an se introduce sistemul
cotelor obligatorii prin care cei care nu
erau `nscri;i `n GAC trebuiau s[ predea
la stat 80-90% din ce ob\ineau `n gos-
pod[rie. A;a se face c[ tot mai mul\i bo-
tizeni s-au `nscris `n GAC, de nevoie.
Ace;tia aduc `n colectiv[ p[m]nturi dar
;i unelte agricole cu care lucreaz[ `n co-
mun ̀ n primii ani. Colectivul fiind scutit
de cote obligatorii, de impozite ;i taxe
acesta se dezvolt[ iar membrii sunt re-
tribui\i cu generozitate. 

Cei mai buni gospodari 
au fost declara\i chiaburi

N-a trecut mult ;i `n anul 1953, fa-

miliile care au de\inut terenuri ̀ nsemnate
`nainte, cei mai buni gospodari au fost
da\i afar[ din Colectiv[ pe diverse mo-
tive, fiind considera\i du;mani ai popo-
rului. Numai c[ ei nu ;i-au mai primit
vechile amplasamente ;i au primt
p[m]ntul dup[ bunul plac al autorit[\ilor
vremii. A urmat excluderea copiilor aces-
tora din ;coli pe simplul motiv c[ sunt
chiaburi ;i c[ \[ranii trebuie s[ aib[ acces
la `nv[\[tur[. ~n Botiz 37 de familii au
r[mas definitiv ̀ nscrise ̀ n listele cu chia-
buri. Mul\i dintre ei sunt bunicii  sau
str[bunicii celor de ast[zi. Cu toate re-
presaliile, mul\i dintre copiii acestor chia-
buri au devenit renumi\i ingineri, medici,
profesori ;i muncitori cu ̀ nalt[ calificare.
~mpotriva acestora a `nceput o `ntreag[
campanie de denigrare, d]nd informa\ii
organelor de stat cum c[ exploateaz[
munca oamenilor s[raci, fiind numi\i
"elemente exploatatoare".

Nicolae Bondici a fost primar `n pe-
rioada 1969- 1979 dar ;i secretar de par-
tid ;i pre;edinte de CAP, peste 31 de ani

;i cunoa;te numele celor care au fost
turn[tori la Securitate, `ns[ nici m[car
acum dup[ 23 de ani nu le-a f[cut publice
numele, poate pentru c[ mul\i dintre ei
mai tr[iesc.

Au fost vremuri tulburi c]nd vie\ile
oamenilor puteau fi distruse printr-o sin-
gur[ declara\ie mincinoas[. 

~n 1966, venitul GAC Botiz 
a fost de 2,9 milioane lei

Chiar dac[ Gospod[ria Agricol[ din
Botiz s-a `nfiin\at `n iunie 1949, colecti-
vizarea nu s-a `ncheiat dec]t `n 1962.
Ini\iatorii primei gospod[rii colective au
fost Hutton Mihai, secretarul organiza\iei
de partid ;i \[ranul Drago; Mihai care a
;i devenit primul pre;edinte al GAC Bo-
tiz. ~n 1961 se ̀ nfiin\eaz[ ;i la Ciuperceni
o Gospod[rie agricol[ care un an mai
t]rziu se une;te cu cea de la Botiz. Nu a
trecut mult  ;i la conducerea GAC a fost
numit inginerul Bob Dorin  sub condu-

cerea c[ruia se fac defri;[ri, des\eleniri
;i desec[ri ce au dus la m[rirea suprafe\ei
arabile a gospod[riei. 

~n anul 1966 GAC Botiz num[r[ 700
de familii  `nsum]nd 1020 de persoane.
Se organizeaz[ brig[zile, patru brig[zi
fiind conduse de un brigadier. Fiecare
brigad[ are ̀ n componen\[ patru echipe.
Cooperativa dispunea de 15 tractoare, 7
combine pentru p[ioase, 8 sem[n[tori
dar ;i ma;ini ;i unelte agricole toate
apar\in]nd Sta\iunii de Ma;ini ;i Trac-
toare (SMT) M[rtine;ti. 

~n anul 1955, spre exemplu, valoarea
unei zile de munc[ era de 4 lei iar ̀ n anul
1960 de 6 lei iar `n 1967 de 15 lei. 

Afl[m din monografia  Botizului c[
`n anul 1966 venitul GAC a fost de 2,9
milioane lei iar fondul de baz[ a ajuns la
2,3 milioane  ̀ ns[ ca un tr[itor al vremii,
autorul ne spune c[ aceste cifre erau um-
flate din cauza propagandei de partid  ;i
din dorin\a organelor de conducere de a
ie;i ̀ n eviden\[, raport[rile fiind diferite
fa\[ de realitate. De fapt, CAP-urile
`ncheiau anul cu mari datorii la Banca
Agricol[, datorii care de regul[ se ;ter-
geau dup[ care se acordau credite noi.
Produc\iile medii anuale erau mai mari
dec]t produc\iile medii anuale stabilite
`n legea reformei agrare. Spre exemplu
`n anul 1967 s-au raportat urm[toarele
produc\ii medii la hectar< 1565 kg gr]u,
1750 kg orz, 5000 kg de porumb ;tiule\i,
17111 kg sfecl[ de zah[r sau 7500 kg car-
tofi. 

Oamenii `ncercau s[ ascund[
num[rul de animale pe care le aveau `n
grajd atunci c]nd veneau recenzorii iar
ace;tia se f[ceau c[ nu le v[d.  Compli-
citatea autorit[\ilor comunale era evi-
dent[  dar acceptat[. Anul 1982 a fost
considerat an de v]rf `n agricultura co-
munei dup[ care situa\ia a `nceput s[ se
`nr[ut[\easc[ de la an la an, ajung]nd c[
`n anii 1988-1989 cooperativele se
pl]ngeau de faliment. 

Era o abera\ie total[ ce se `nt]mpla
`n agricultur[, totul fiind controlat de
activi;tii Comitetului Jude\ean de Partid
care era la r]ndul s[u supravegheat de
Comitetul Central iar din umbr[ de Se-
curitate. CAP-urile nu mai func\ionau
dup[ legi ci doar dup[ indica\iile pre\ioa-
se ale tovar[;ului secretar general. ~n
aceste condi\ii nimeni nu se mai preo-
cupa dec]t de propria supravie\uire.

V. Shibata  

Sub denumirea de Gospod[ria Agricol[ Colectiv[  Petofi :andor, 52 de familii, cu 194 hectare de p[m]nt ;i cu un fond
de 4.448 lei devin colectivi;ti

În perioada 11-13 mai 2013 a
avut loc `n Baia Mare Sesiunea de
primăvară a Conferinței Episcopi-
lor din România (CER), sub egida
Anului Credinței. Sesiunea de lu-
cru a fost găzduită de Eparhia gre-
co-catolică de Baia Mare. 

La eveniment, printre înalții prelați,
au fost prezenți şi PS Eugen Schönberger,
episcopul romano-catolic de Satu Mare şi
Maramureş, precum şi, în mod firesc, ie-
rarhul gazdă, PS Vasile Bizău episcopul
greco-catolic al Maramureşului şi Sătma-
rului.

Conform unui material remis de se-
cretarul general al CER, Pr. Eduard Mihai
Coşa, episcopii romano-catolici şi greco-
catolici din România, precum şi nunțiul
apostolic în România, E.S. Francisco-Ja-
vier Lozano au participat sâmbătă, 11 mai
2013, alături de pelerini din întreaga ţară,
la tradiţionalul pelerinaj la „Cimitirul să-
racilor” unde odihnesc, printre atâtea

morminte anonime, şi rămăşiţele pămân-
teşti ale episcopilor catolici care şi-au dat
viaţa pentru credinţă în închisoarea de la
Sighet în timpul prigoanei comuniste< Va-
leriu Traian Frențiu, episcop greco-catolic
de Oradea> Ioan Suciu, episcop greco-ca-
tolic, Administrator Apostolic al Arhidie-

cezei de Alba Iulia şi Făgăraş> Tit Liviu
Chinezu, episcop greco-catolic> Anton
Durcovici, episcop romano-catolic de Iaşi.
Pelerinajul a început în cursul dimineții
cu o procesiune de la Muzeul Memorial
Sighet înspre „Cimitirul Săracilor”, şi a
culminat cu celebrarea Sfintei şi Dumne-
zeieştii Liturghii la cimitir.

„Exemplul martirilor noştri să ne în-
tărească, fiindcă pe urmele Mântuitorului
au transformat şi ei mormintele lor în lo-
curi luminoase, care luminează atât de
puternic, încât iată, venim din toate
colţurile ţării să luăm adevărata lumină
imaterială a Învierii. Nu una care se stinge
dacă viforul bate prea tare, ci una care
arde necontenit în sufletele noastre”, a spus
cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscopul
Major al Bisericii Române Unite cu Roma,
Greco-Catolice, în predica rostită cu oca-
zia pelerinajului la Cimitirul Săracilor.

Noul preşedinte CER este 
Arhiepiscopul Mitropolit 
de Bucureşti, ÎPS Ioan Robu

În cadrul lucrărilor sesiunii de pri-
măvară a CER episcopii catolici s-au ex-
primat în mod ferm pentru promovarea
şi apărarea valorilor creştine în societatea
românească. Alte teme abordate au fost<
implicarea mai activă a Bisericii Catolice
în ocrotirea creației> participarea tineri-
lor din România la Întâlnirea Mondială
a Tineretului de la Rio de Janeiro (22 –
29 iulie 2013)> implicarea asociaţiilor de
medici catolici în apărarea vieţii> alte te-
me cu caracter pastoral, social, ecumenic
şi administrativ.

Conferința Episcopilor din România
şi Nunțiatura Apostolică din România
(Ambasada Vaticanului) urmăresc cu
atenție evoluția procesului referitor la
Catedrala Greco-Catolică din Baia Mare
şi cer cu insistență Înaltei Curți de Ca-
sație şi Justiție să rezolve cazul în spiritul
libertății religioase şi al egalității cultelor
şi enoriaşilor indiferent de credința şi
numărul lor.

Totodată episcopii au stabilit câteva
iniţiative comune legate de Anul Cre-

dinţei, lansat la 11 octombrie 2012 şi care
se va încheia la 24 noiembrie 2013< bea-
tificarea monseniorului Vladimir Ghika
(31 august a.c., Bucureşti)> participarea,
în mod simultan, în comuniune cu Papa
Francisc şi Biserica Catolică Universală,
la Ora de adoraţie din 2 iunie a.c.> par-
ticiparea, în comun, a episcopilor la
exerciţii spirituale, la Luncani (Bacău),
în deschiderea Sesiunii de toamnă a
CER, 9 -13 septembrie 2013.

Conform statutului CER, episcopii
membri au ales un nou preşedinte în
persoana Arhiepiscopului Mitropolit de
Bucureşti, ÎPS Ioan Robu, pentru un
mandat de 3 ani.

Conferința Episcopilor din România
îi reuneşte pe toți episcopii romano-ca-
tolici şi greco-catolici din România şi ex-
primă unitatea Bisericii locale şi uniunea
intimă cu Urmaşul lui Petru, Sfântul Pă-
rinte. Conferința Episcopilor din Româ-
nia se reuneşte de două ori pe an (pri-
măvara şi toamna), în sesiune ordinară.

Episcopii catolici cer ap[rarea valorilor cre;tine în societatea româneasc[

Chiar dac[ Gospod[ria Agricol[ din Botiz s-a `nfiin\at `n iunie
1949, colectivizarea nu s-a ̀ ncheiat dec]t ̀ n 1962. Ini\iatorii primei
gospod[rii colective au fost Hutton Mihai, secretarul organiza\iei
de partid ;i \[ranul Drago; Mihai care a ;i devenit primul pre;edinte
al GAC Botiz.

La eveniment au fost prezenți episco-
pii Eugen Schönberger ;i Vasile Bizău
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Expozi\ia “Micul Prin\” reflect[ 
bucuria artei ;i prieteniei
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~n 14 mai 2013, expozi\ia-hap-
pening “Micul Prin\” a `mplinit
18 ani, ajung]nd la majorat. De
tot at]\ia ani pictori\a Cristina
Gloria Opri;a se ambi\ioneaz[ s[
organizeze aceast[ manifestare
care s-a impus la Satu Mare ca o
reu;it[. 

G[zduit[ de Muzeul de  Art[ ale c[rui
s[li s-au dovedit ne`nc[p[toare, edi\ia
din acest an credem c[ a fost cea mai
reu;it[ de p]n[ acum, cresc]nd ̀ n valoare
dar ;i numeric, de la an la an. 

Cum a luat na;tere 
“Micul Prin\”?

~n urm[ cu 18 ani,  la o `nt]lnire de
grup a unor ati;ti plastici care a avut loc
la Bucure;ti, profesorul Dorel G[in[ de
la Universitatea de Art[ ;i Design din
Cluj Napoca a lansat ideea organiz[rii
de c[tre fiecare artist ̀ n ora;ul s[u, a unei
expozi\ii av]nd ca punct de plecare cartea
lui Antoine de Saint-Exupéry, "Micul
prin\". Singura care s-a \inut de cuv]nt a
fost pictori\a Cristina Gloria Opri;a, care
a f[cut o adev[rat[ pasiune pentru prin\.
Cristina are o ̀ ntreag[ colec\ie cu aceast[
carte `n zeci de limbi de pe `ntreg
p[m]ntul, inclusiv `n limba japonez[. 

Edi\ia din acest an a expozi\iei a stat
sub semnul citatului< "Pe c]nd eram copil
locuiam ̀ ntr-o cas[ veche, care ascundea
o comoar[. Fire;te c[ nimeni n-a dat de
ea sau poate nici nu s-a h[r[zit nimeni
s[ o caute. ~n schimb toat[ casa era
p[truns[ de vraja ei. Casa mea ascundea
`n s]nul ei o tain[...."

Opera literară cu cele mai
multe traduceri, după Biblie

Anul acesta se `mplinesc 70 de ani
de la prima apari\ie a c[r\ii,  al c[rei mot-
to este< "Numai cu inima po\i vedea bine,
lucrurile esen\iale rămân ascunse ochi-
lor". Este romanul cu cele mai mari vân-
zări din lume şi opera literară cu cele mai
multe traduceri, după Biblie. Cartea s-a
bucurat în epoca de după război de o
mare popularitate. Micul locuitor al unei
planete minuscule porne;te într-o lungă
călătorie prin lume ca să caute adevăratul
sens al vie\ii. În cursul peregrinărilor sale
ajunge să-;i dea seama că pentru a fi fe-
ricit "ajunge să te gânde;ti că undeva,
printre milioane de stele, există fiin\a iu-
bită" iar ceea ce conferă un sens existen\ei
sunt rela\iile dintre oameni, care implică
;i responsabilitatea fiecăruia pentru soar-
ta celorlal\i.

În 70 de ani, "Micul Prinţ" a fost tra-
dus în peste 270 de limbi şi dialecte, de
la dialectul quechua la cel tamil şi ajun-
gând la cel aragonez şi provensal. Roma-
nul a fost tipărit şi în limbi străvechi, pre-
cum latină şi aramaică. Pe plan mondial,
"Micul Prinţ" este folosit ca suport pentru
numeroase programe pedagogice de în-
văţare a limbii franceze.

În total, această operă literară, cea
mai tradusă din lume, a avut 1.300 de
ediţii şi a vândut 145 de milioane de co-
pii.

În Franţa, 400.000 de exemplare se
vând în fiecare an, provenind din toate
ediţiile apărute până în prezent. Folio Ju-
nior (Gallimard) este colecţia cu cele mai
mari vânzări. "Este o cifră care rămâne
stabilă şi care nu dă semne că va scădea",
au declarat reprezentanţii editurii Galli-
mard. De la apariţia sa, romanele din
această colecţie s-au vândut în 12 mi-
lioane de exemplare în Franţa.
Numeroase cărţi, atât pentru cei mici,
cât şi pentru cei mari, au fost lansate în
Franţa cu ocazia acestei aniversări, prin-

tre ele numărându-se şi o biografie a
scriitorului Antoine de Saint-Exupéry
scrisă de Virgil Tănase (colecţia Folio
Biographies).

150 de expozan\i, sute de
lucr[ri din \ar[ ;i str[in[tate

Peste 150 de expozan\i au trimis sute
de lucr[ri pe simezele expozi\iei. Copii,
elevi ;i tineri studen\i deopotriv[ cu
arti;ti consacra\i din Cluj, Deva, Sibiu
dar ;i din Austria, America, Fran\a, Slo-
venia, Portugalia, Ungaria sau Belgia, au
r[spuns provoc[rii.  Nici arti;tii
s[tm[reni nu s-au l[sat mai prejos fiind
prezen\i cu lucr[ri, Cristina Opri;a, Valer
Sasu, Liviu Scripor,  Maria Olteanu,
Adrian Golban, Vasile Tuns etc. 

~n casa micului prin\ ;i-au g[sit locul
lucr[ri de fotografie, fotografie compu-
terizat[, grafic[, pictur[, obiecte,
instala\ii sau intermedia. 
Interesant de consemnat este faptul c[
sunt arti;ti care au expus al[turi de copiii
lor, bunici al[turi de nepo\i,  mam[
al[turi de fiic[ ;i sor[ ori tat[l-artist con-
sacrat, al[turi de prima lucrare a fiicei
sale `n v]rst[ de un an. 

E oarecum impropriu s[ vorbe;ti de
Micul Prin\ ca de o expozi\ie ;i credem
c[ nu gre;im foarte tare dac[ o numim
o mi;care artistic[ care `nsufle\e;te co-
munitatea `n fiecare an `n luna mai. :i
spunem asta deoarece este singura ma-
nifestare care adun[ laolat[ copii ;i tineri,
studen\i, amatori ;i arti;ti consacra\i
s[tm[reni, din \ar[ ;i din str[in[tate. 

Vernisajul umple s[lile 
muzeului de fiecare dat[ 
cu sute de iubitori de art[

Sute de admiratori ai prin\ului au \in-
ut s[ fie prezen\i la vernisaj, umpl]nd
s[lile muzeului unde s-au "`nt]mplat" o
mul\ime de lucruri. De la muzic[ folk,
forma\ia Inedit de la Clubul Elevilor,
Grupul vocal Artemis.  Elevii de la :coala
de Arte ai sec\iei de actorie condu;i de
maestrul Paul Erdos au prezentat o sce-
net[ scris[ chiar de Iana Frezia Opri;a,
fiica pictori\ei care dovede;te un talent
real pentru literatur[, fiind olimpic[ la
limba rom]n[.
To\i au creat o atmosfer[ de poveste

aduc]nd ̀ n mijlocul privitorilor povestea
fascinant[ a Micului Prin\. 

De;i programate s[ se desf[;oare `n
aer liber, aceste momente muzicale s-au
mutat `n s[lile primitoare ale muzeului,
cei c]\iva stropi de ploaie deturn]nd pla-
nurile organizatorilor. 

Lampioane cu mesaje 
spre planeta micului prin\

Pentru Cristina Gloria Opri;a
s[rb[toarea de mar\i a fost, ca de fiecare
dat[ una dubl[, Micul Prin\ fiind
s[rb[torit ̀ mpreun[ cu aniversarea fiicei
sale, Iana Frezia. Zeci de buchete de flori
au fost d[ruite celor dou[ `n semn de
prietenie ;i admira\ie din partea priete-
nilor, colegilor  ;i a celor care le iubesc
deopotriv[.

Nu `n ultimul r]nd, la final au fost
lansate spre cer lampioane cu mesaje că-
tre Micul Prinţ şi planeta lui, oriunde s-
ar afla ea.

Nu ne r[m]ne, acum la final, dec]t
s[ le ur[m celor doi s[ creasc[ mari ;i
frumo;i, s[ r[m]n[ ve;nic copii ;i s[
aduc[ `n anii urm[tori bucurie `n sulfe-
tele celor care ̀ i ̀ ndr[gesc. Iar neobositei
Opri;a ̀ i dorim putere s[-;i duc[ la cap[t
acest proiect unic care une;te prin art[
;i frumos at]\ia oameni.

V. Shibata 

E oarecum impropriu s[ vorbe;ti de Micul Prin\ ca de o expozi\ie
;i credem c[ nu gre;im foarte tare dac[ o numim o mi;care artistic[
care `nsufle\e;te comunitatea `n fiecare an `n luna mai. 
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Program bogat la Festivalul
de teatru “F[r[ Bariere”
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În ciuda unui buget redus
drastic, Teatrul de Nord a reuşit
împreună cu autoritățile locale să
asambleze o ediție ce se anunță
spectaculoasă pentru Festivalul
“Fără Bariere”. Spectacole intere-
sante, regizori mari, o ofertă tea-
trală echilibrată şi mai multe lo-
cații folosite inventiv caracteri-
zează ediția 2013.

Fără să mai lungim vorba, iată ce ne
propun organizatorii în cele zece zile de
festival.

VINERI 24 MAI                                                                                                                              

Teatrul de Nord 
Sala Mare, ora 18.00
DESCHIDEREA FESTIVALULUI

Teatrul de Nord
Sala Mare, ora 18.30
Trupa BECOME Sibiu
INSOMNIACII de Mimi Brănescu

Teatrul de Nord
Sala Studio, ora 20.30
Borostyán Produkció şi Teatrul de Nord-
Trupa Harag György
LISELOTTE ÉS A MÁJUS (Liselotte şi
luna mai) de Pozsgái Zsolt, regia Csiki
Zsolt

SÂMBĂTĂ 25 MAI

Club Poesis
ora 12.00 
CARTEA ȘI CRIZA ÎN ROMÂNIA
ANULUI 2013
lansare de carte cu Valentin Nicolau  

Teatrul de Nord
Sala Mare, ora 16.00
TEATRUM MUNDI
seară de poezie cu Kovács András Fe-
renc

Teatrul de Nord
Sala Studio, ora 18.00 
Trupa BECOME Sibiu
ORACOL de Rucsandra Pop
one-woman-show cu Grațiela Bădescu

Teatrul de Nord
Sala Mare, ora 19.00
Teatrul Dramatic Ion D. Sîrbu Petroşani
ULTIMA HALTĂ ÎN PARADIS de V.
Nicolau, regia Andrei Mihalache

DUMINICĂ 26 MAI

Teatrul de Nord
Sala Mare, ora 18.00
Teatrul Móricz Zsigmond Nyíregyháza
(Ungaria)
AZ ÖZVEGY KARNYÓNÉ ÉS A KÉT
SZELEBURDIAK (Văduva Karnyó şi cei
doi năzdrăvani) de Csokonai Vitéz Mi-
hály, regia Keresztes Attila 

Teatrul de Nord
Sala Studio, ora 20.00
Trupa BECOME Sibiu 
CE-A AJUNS ROMÂNIA?... CARE RO-
MÂNIA? 

Teatrul de Nord
Sala Mare, ora 21.30
Teatrul Național Bucureşti
FATA DIN CURCUBEU de Lia Bugnar
one-woman-show cu Tania Popa

LUNI 27 MAI

Teatrul de Nord 
Sala Mare, ora 19.00
Teatrul Elvira Godeanu Târgu Jiu 
EMIGRANȚII de Sławomir Mrożek, re-
gia Horațiu Ioan Apan

Muzeul de Artă
ora 21.00 
Artemotion Oradea
1000 DE MOTIVE CA SĂ... după S. H.
Kaas, cu Sebastian Lupu şi Richard Balint 

Clubul Music'at
ora 22.00
AMI BEBORÍTJA A PADLÓT (Moche-
ta) de O. şi V. Presznyakov, regia Csiki
Zsolt

MARȚI 28 MAI  

Casa de Cultură a Sindicatelor
ora 18.00 - spectacol cu publicul pe sce-
nă
Teatrul Regina Maria Oradea, Trupa Iosif
Vulcan
BORDEL de Gabriel Barylli, regia Țino
Geirun 

Teatrul de Nord
Sala Mare, ora 19.30 
Teatrul Csíki Játékszín Miercurea Ciuc
KARNEBÁL (Carnabal) după I. L. Ca-
ragiale şi Parti Nagy Lajos, regia Sorin
Militaru

Muzeul de Artă
ora 22.00
Artemotion Oradea
BULETINISTA după Alexandr Ghel-
man, regia Ion Mainea

MIERCURI 29 MAI

Teatrul de Nord
Sala Studio, ora 18.00
Universitatea de Arte Târgu-Mureş
TIRAMISU de Joanna Owsianko, regia
Sebestyén Aba

Teatrul de Nord
Sala Mare, ora 19.30 
Teatrul Tineretului Piatra Neamț
TAPE de Stephen Belber, regia Răzvan
Muraru 

JOI 30 MAI

Casa de Cultură a Sindicatelor
ora 17.00 - spectacol cu publicul pe
scenă

Universitatea de ArteTârgu-Mureş
KÉT LENGYEL DARAB (Două piese
poloneze), regia Bocsárdi László

Teatrul de Nord
Sala Mare, ora 19.30 
Teatrul Tineretului Piatra Neamț 
DRAGONUL DE AUR de Roland
Schimmelpfennig, regia Cristian Ban

Teatrul de Nord
Sala Mare, ora 21.00 
Filmul ROCKER (2012), regia Marian
Crişan

VINERI 31 MAI

Teatrul de Nord
Sala Studio, ora 17.30 
PĂI, PÂNĂ CÂND?!
one-man-show Cosmin P. Zaharia 

Teatrul de Nord
Sala Mare, ora 19.00 
Teatrul Ilyes Gyula Beregovo
EGYFELVONÁSOS KOMÉDIÁK (Trei
piese scurte) de A.P. Cehov, regia Vid-
nyánszky Attila

SÂMBĂTĂ 1 IUNIE

Teatrul de Nord
Sala Mare, ora 11.00 
Teatrul Regina Maria Oradea, Trupa AR-
CADIA
20.000 DE LEGHE SUB MĂRI, adaptare
după Jules Verne, regia Radu Dinulescu
spectacol pentru copii (intrarea liberă)

Strada Horea
ora 13.00
AVENTURI CU ROMEO ALUNĂ ȘI
BUNICUȚA JULIETA - spectacol de
ventrilocie pentru copii realizat de Crina
Zvobodă

Strada Horea
ora 17.30
Trupa BECOME Sibiu
STATUI HAZLII de Mimi Brănescu,
spectacol interactiv 

Teatrul de Nord
Sala Mare, ora 19.00 

Teatrul Odeon Bucureşti
C.F.R. - Cometa, copilul şi cățelul după
texte de I.L. Caragiale, regia Alexandru
Dabija

DUMINICĂ 2 IUNIE

Piața 25 Octombrie
ora 18.00
FĂRĂ LIMITE - spectacol de ventrilocie
realizat de Crina Zvobodă

Casa de Cultură a Sindicatelor
ora 18.00
Teatrul Odeon Bucureşti
LINIȘTE! SĂRUT. ACŢIUNE! adaptare
de Peter Kerek după filmul Living in
Oblivion de Tom DiCillo, regia Peter Ke-
rek

Teatrul de Nord
Sala Mare, ora 20.00 
Teatrul Csokonai Debrecen
SCAPIN, A SZEMFÉNYVESZTŐ (Sca-
pin vicleanul) de Molière, regia Silviu
Purcărete

Preţurile biletelor 
şi abonamentelor

Abonament pentru toate spectacolele<
250 lei
Abonament pentru 10 spectacole (la ale-
gere)< 125 lei
- spectacole la Sala Mare< 20 lei 
- spectacole la Sala Studio< 15 lei
- spectacole la Casa de Cultură a Sindi-
catelor< 15 lei
- spectacole la Muzeul de Artă< 15 lei
- spectacole la Clubul Music'at< 10 lei
- pentru spectacolele "C.F.R. - Cometa,
copilul şi cățelul" de la Teatrul Odeon
Bucureşti şi "Scapin, a szemfényvesztő"
(Scapin vicleanul) de la Teatrul Csokonai
Debrecen< 25 lei
- spectacole din Piața 25 Octombrie, stra-
da Horea şi Club Poesis< intrarea liberă  

Biletele şi abonamentele se pot procura
de la Agenția Teatrală care se află pe stra-
da Horea vizavi de Studioul Acs Alajos.

Vasile A.

Trupa Harag György a Teatrului de
Nord participă în aceste zile la Budapesta,
la "Festivalul Teatrelor Maghiare de peste
Hotare la Thália". La evenimentul orga-
nizat în perioada 15-19 mai la una dintre
cele mai renumite teatre din capitala ve-
cină au fost invitate nouă trupe maghiare
recunoscute, de înalt nivel artistic, din
afara granițelor Ungariei.

Alături de spectacolele prezentate,
festivalul cuprinde şi o dezbatere de spe-
cialitate destinată conducerii acestor in-
stituții culturale, la care au fost aşteptați
peste 20 de directori de teatre maghiare
din țările învecinate. Manifestarea, ne-
având un caracter competițional, este
mai mult o paradă teatrală, care are sco-
pul de a promova trupele invitate. Pentru
a putea fi vizionate de cât mai mulți spec-
tatori, biletele la aceste piese au fost puse
în vânzare la prețuri modice.

De data aceasta, Trupa Harag György
a evoluat pe scenă cu recitalul „…Sunt
rana deschisă a inimii străpunse a lu-
mii…”, realizat din culegerea celor mai
frumoase opere ale lui Dsida Jenő, pre-
zentat cu mare succes şi la Satu Mare. La
realizarea spectacolului regizat de Szu-
gyiczky István şi-au dat concursul actorul
Bogdán Zsolt laureat al premiilor Uniter
şi Jászai Mari, actriţa Kovács Éva laureată
al premiului Poór Lili, membru onorific
al Trupei Harag György şi actriţa Csutak
Réka. Despre recital specialiştii maghiari
afirmă că, în interpretarea lor, cuvintele
lui Dsida îşi găsesc ecou în sufletele au-
ditoriului şi provoacă furtună, vâlvătaie
sufocantă, care stârneşte lacrimi, furtună
ce îndeamnă la auto-analiză şi curăță spi-
ritul şi mintea. 

Eva Laczko

Arti;tii s[tm[reni la
“Festivalul Teatrelor
Maghiare de peste 
Hotare la Thália”

În această perioadă, actorii Trupei
Harag György îi delectează cu spectacole
minunate nu doar pe iubitorii de teatru
din Satu Mare, dar şi spectatorii din alte
localități, sau chiar şi de peste hotare.

Conform programului, sâmbătă, 18
mai, ei prezintă piesa Reformatorii lumii
pe scena mare a Teatrului Csokonai din
Debrețin - Ungaria. Luni, 20 mai, de la
ora 10, din nou acasă, povestea Degețica
- abonament Iciri-piciri, în sala Podium
a Teatrului de Nord, iar marți, 21 mai, la
ora 19.00, piesa Reformatorii lumii la
Teatrul Móricz Zsigmond din Nyíregy-
háza - Ungaria. Miercuri 22 mai, ora
10.00, piesa Degețica - abonament Iciri-
piciri, în sala Podium a Teatrului din Satu
Mare, la fel şi joi, 23 mai, ora 10.00, spec-
tacul Degețica - abonament Iciri-piciri,
în aceeaşi locație. Tot joi, în cadrul Ca-
ravanei Culturale Sătmăreane, de la ora
13.00 cu povestea Cei trei purceluşi şi lu-
pii, prezentată anterior în sala Podium a
Teatrului de Nord, vor fi delectați micii
spectatori (şi nu numai) de la Livada. Ar-
tiştii sătmăreni vor încheia luna cu un
spectatol prezentat la Centrul Cultural
Klebelsberg Kunó, la Budapesta, vineri,
31 mai, de la ora 19.00, spectacolul Sunt
rana deschisă a inimii străpunse a lumii.

Menționăm că toate spectacolele pre-
zentate de Trupa Harag György pe scena
mare sunt titrate în limba română. Tea-
trul îşi rezervă dreptul de a aduce modi-
ficări în program.

Biletele se pot achiziționa la casieria
teatrului, de luni până vineri între orele
10.00 - 17.00, sâmbătă între orele 10.00
- 13.00 sau cu o oră înaintea începerii
spectacolului, dar şi pe cale electronică,
accesând site-ul  www.biletmaster.ro.
Pentru informații suplimentare sunați la
numărul de telefon< 0261-712106.

A.O. Plett

Programul sec\iei
maghiare a Teatrului

de Nord pe
s[pt[mâna viitoare

Imagine din piesa “Dragonul de aur” - Teatrul din Piatra Neam\ (joi, ora 19,30)

În ciuda unui buget redus drastic, Teatrul de Nord a reuşit îm-
preună cu autoritățile locale să asambleze o ediție ce se anunță
spectaculoasă pentru Festivalul “Fără Bariere”.
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Rezisten\a valorilor 
consacrate

Cu piesa “Ne`n\elegerea” de
Albert Camus, noua premier[ a
Sec\iei rom]ne a Teatrului
s[tm[rean, de la 7 aprilie 2013, a
prilejuit şi o nou[ `nt]lnire a pu-
blicului local cu apreciatul regizor
Cristian Ioan, care nu uit[, dup[
cum se vede, c[ a fost mult[ vreme
regizor şi director al Teatrului de
Nord. Sigur, nici s[tm[renii iubi-
tori de teatru nu uit[ c[, sub con-
ducerea lui, scena s[tm[rean[ a
cunoscut momente de real[ per-
forman\[ spectacular[, la fel de
apreciate şi la domiciliu, dar şi ̀ n
toate localit[\ile din regiunile ve-
cine, pe unde Teatrul de Nord a
participat la festivaluri şi concur-
suri teatrale sau a ̀ ntreprins apre-
ciate şi utile turnee. De data aceas-
ta Cristian Ioan ne propune un
spectacol prin care teatrul
s[tm[rean se ̀ ntoarce la dezbate-
rea grav[ de idei, promovat[ de o
bun[ parte a dramaturgiei con-
temporane. 

Poate c[ este un aspect `nt]mpl[tor,
dar programarea  acestui spectacol dup[
cel cu piesa lui Matei Vişniec nu este lip-
sit[ de un sens mai cuprinz[tor. Specta-
colele ar putea fi repere locale pe drumul
`ntoarcerii teatrului la dezbateri mai gra-
ve  asupra existen\ei, dup[ ce mult[ vre-
me, avid de succes imediat şi ced]nd
unor `n\elegeri  restr]nse a conceptului
de actualitate, a promovat cu preponde-
ren\[ comedia, stimulat,  desigur, şi de
multiplele aspecte comice ale vie\ii noas-
tre recente, care au ajuns destul de repede
la grotesc. La o abordare filosofic[, so-
ciologic[ şi psihologic[ mai cuprinz[toa-
re şi mai profund[, fenomenul imploziei
s-ar putea constitui ca o devenire şi o
dep[şire a absurdului ̀ n contemporanei-
tate. El exprim[ reac\ia de retragere `n
sine a omului comun, deposedat de mo-
bilurile şi sensurile existen\ei, de o putere
care concentreaz[ resursele şi energiile
spre finalit[\i ̀ n mare parte iluzorii, uto-
pice. Ar intra ̀ n acest concept şi pierderea
apetitului politic al unei considerabile
p[r\i a lumii contemporane. 

Poate c[ tocmai de aceea Cristian
Ioan consider[ c[ aventura artistic[ de
la Teatrul de Nord este „deosebit de im-
portant[ pentru peisajul teatral actual”,
aşa cum m[rturiseşte `n programul de
sal[.

Piesa celebrului scriitor francez a cu-
noscut numeroase puneri ̀ n scen[ la di-
verse teatre ale lumii, ̀ ntrunind multiple
aprecieri, `n primul r]nd pentru exem-
plaritatea ei parabolic[, pentru dezbate-
rea de idei asupra sensului şi valorilor
existen\ei umane, din contemporaneita-
tea imediat[, dar şi dintotdeauna. 

Autor al romanelor Ciuma, Str[inul,
care l-au f[cut celebru ca scriitor al ab-
surdului, dar şi al eseurilor filosofice Mi-
tul lui Sisif sau Omul revoltat, care i-au
adus o similar[ apreciere şi ca g]nditor
modern, revoltat `mpotriva absurdului,
Albert Camus  r[m]ne indiscutabil şi
ast[zi o voce important[ `n dezbaterile
de idei asupra condi\iei umane. 

~n Ciuma, (1946) cel mai cunoscut
roman al s[u, reieşit din reflec\ia asupra
experien\ei din lupta antifascist[, autorul
demonstra, prin exemplul medicului
Rieux şi al echipei sale, c[ cetatea se poate
salva, c[ flagelul devastator poate fi oprit,
chiar dac[ amenin\area apare multora
dintre locuitori de propor\ii apocaliptice.
Doctorul Rieux opune `nsp[im]nt[rii
condi\iile  ra\iunii, activismului şi soli-
darit[\ii umane, valori pe care şi g]ndi-

torul Albert Camus le va  promova `n
lupta cu absurdul.   

Cuprins[ `n „Ciclul absurdului”,
Ne`n\elegerea, pies[ scris[ `n 1944,
dezv[luie mobilurile absurde ale unei
`nt]mpl[ri  tragice. Mama şi fiica ajung
s[-şi ucid[ fiul şi fratele, nu doar ca ur-
mare a unei ne`n\elegeri de comunicare>
ne`n\elegerea este de natur[ mult mai
profund[, `ntre\inut[ de pozi\ii diferite
fa\[ de destin. ~n Ciuma, lumea aflat[ ̀ n
confruntare direct[ cu o amenin\are de
propor\ii catastrofice,  reuşeşte s[ se sal-
veze.  ~n Ne`n\elegerea şansa unui final
fericit, aflat la distan\[ minim[ de reali-
zare,  eşueaz[,  transform]ndu-se ̀ n tra-
gedie.

Ideea lui Cristian Ioan se reg[seşte
pe deplin ̀ n spectacolul s[tm[rean. Regia
a centrat `ntregul spectacol pe  mesajul
piesei, imprim]nd tuturor factorilor im-
plica\i `n realizarea ei o func\ionalitate
riguros subordonat[ acestuia.

Structur[ deschis[, loc al ̀ nt]lnirilor
şi povestirilor, al comunic[rii depline,
toposul hanului devine, `n pies[ şi `n
spectacol, o structur[ `nchis[ aproape
ermetic. Ea este  sever str[juit[ de un
servitor, ̀ n acelaşi timp şi supraveghetor,
un fel de mesager al destinului, care ̀ ntre-
rupe orice contact cu lumea din afar[.
Se creeaz[ astfel un spa\iu al
incomunic[rii, condi\ie specific[ şi cert[
de tragic. 

C]ndva regizorul Cristian Ioan era
preocupat şi la modul teoretic de confi-
gura\ia spa\iului scenic şi de func\iona-
litatea lui. ~n spectacolul ̀ n cauz[ s-a fo-
losit o structur[ circular[, `ncadrat[ de
pere\i de castel medieval, cu culori sum-
bre şi deschideri obscure,  `ntre\in]nd o
atmosfer[ kafkian[, potrivit[  teatrului
absurdului şi comediilor tragice.  Aces-
tuia i se asociaz[, pentru `ntregirea at-
mosferei, şi jocul luminilor, al aceleiaşi
echipe experimentate a Teatrului de
Nord, alc[tuit[ din Ioan Dindiligan, Mi-
hai Zima şi  Ioan Ilu\[, dar şi sunetele,
care avertizeaz[ şi anticipeaz[, prin
`mpuşc[turi repetate, crima iminent[.
S[ not[m aici c[ fiecare personaj ̀ mpuşc[
pe cineva, poate şi cu pistolul, dar sigur
cu armele „ne`n\elegerii” adev[ratului
sens al vie\ii. ~n rest, decorul e redus la
c]teva obiecte reprezent]nd func\ii ale
cotidianului; un vas de ceramic[ de Boe-
mia indic[ şi localizarea ac\iunii, de mai
mic[ importan\[ pentru mesajul piesei. 

Costumele au func\ii importante,
prin culori mai ̀ nt]i>  pe scen[ se perind[
roşul pasiunii, albul inocen\ei, negrul
tragediei, dar şi prin linia vestimenta\iei<
solemn[, tragic[ a Mamei, ̀ nchis[ şi ̀ ntu-
necat[ a Marthei, zburdalnic[ a Mariei,
comun[ mai ̀ nt`i, solemn[ apoi  la Jan şi
ascuns[ ̀ n falduri ̀ ntunecate ca şi tainele
destinului la servitorul hanului.  ̀ n mare
parte culorile  sunt  fundamentale, f[r[
tonuri şi nuan\e, potrivite pentru  con-
flicte tari, iremediabile. 

~n opera parabolic[ semnifica\iile
dep[şesc determin[rile concrete. Știm c[
orice exemplu ̀ şi con\ine modelul. ̀ n ca-
zul operei parabolice `l degajeaz[ cu
pregnan\[, spre a fi transferat şi concre-
tizat şi ̀ n alte determin[ri, ̀ n primul r]nd
ale contextului publicului. Punerea `n
scen[ s-a dispensat de obiectualitatea ire-
levant[ a determin[rilor particulare. Sce-
na elibereaz[ spa\iul pentru  evolu\ia ac-
torilor, realiz]nd condi\ia insolit[rii
oric[rui semn al limbajului scenic. `n
opera parabolic[ semnul se supra`ncarc[
de semnifica\ii. Regia şi actorii au ̀ n\eles
aceast[ cerin\[ a spectacolului, pe deplin
conştien\i c[ fiecare semn este purt[tor
de semnifica\ii importante, c[ nu se ad-
mit gesturi de prisos, c[ nu e loc de per-
sonaliz[ri emfatice. Gesturile lor  vorbesc
despre via\[ şi moarte, depre crim[ şi li-
bertate, despre destin şi ̀ nt]mplare, des-

pre conştiin\[ şi obscurantism, respon-
sabilitate şi gratuitate.  Ne`n\elegerea nu
este un oarecare killer modern, de care
`n prezent ecranele sunt pline p]n[ la su-
prasatura\ie> piesa  este ilustrarea unei
`nt]mpl[ri tragice, cu tot cu reflec\ia asu-
pra mobilurilor şi consecin\elor acesteia. 

Nu orice moarte este tragic[. Se poate
muri şi absolut accidental, stupid,
afl]ndu-te la un loc nepotrivit `ntr-un
moment nepotrivit. Tragicul este un sa-
crificiu pentru salvarea unei valori. ~n
piesa lui Camus valoarea, visat[ şi aştep-
tat[, ce s-ar fi rev[rsat benefic asupra tu-
turor personajelor, se afl[ ̀ n imediata lor
vecin[tate, la distan\[ de c]teva secunde
de o fericit[ ̀ mplinire.  Absurd[ e tocmai
neperceperea acestei posibilit[\i din
ne`ncredere `n capacitatea fiin\ei de a se
situa `n pozi\ie conştient[ şi activ[ fa\[
de destin.

Cristian Ioan cunoaşte bine resursele
umane ale teatrului nostru şi condi\iile
lui materiale, pe care nu le suprasolicit[.
El a marşat pe valoarea parabolic[ a
spectacolului, detaş]nd mesajul de pito-
rescul mediului sau de ambiguit[\ile per-
cep\iei  publicului. A distribuit optim ro-
lurile, cunosc]nd posibilit[\ile  multora
dintre actori cu care a mai lucrat şi dup[
ce a plecat din Satu Mare, fie regiz]nd
unele spectacole pe scena care l-a con-
sacrat, fie colabor]nd pe scenele altor
teatre.

Actorii s-au achitat  pe deplin de  sar-
cinile  ce le-au revenit, realiz]nd un spec-
tacol care are toate motivele s[ fie re\inut
`n memoria publicului. Se cuvine s[ re-
marc[m  sobrietatea  Adrianei Vaida `n
rolul Mamei, rol important `n sintaxa
personajelor piesei. Re\inut[ şi sever[ la
`nceput, dezv[luie conving[tor durerea
unei mame care şi-a pierdut fiul. `n ulti-
mele tablouri ale  spectacolului rolul ei
devine un fel de rechizitoriu al vinov[\iei,
rostit ̀ n tonalit[\i grave de cor antic, aug-
ment]nd astfel semnifica\iile marii erori
fa\[ de destin. ~n rolul Marthei, Dorina
Nemeş a avut o sarcin[ mai dificil[< `n
prima parte i se impunea s[ exprime ob-
sesia unei frustr[ri relu]nd ca pe un leit-
motiv al ̀ ntregii existen\e a personajului
sintagma  „mne jenit’sja” („trebuie s[ m[
m[rit”), pentru ca, spre final s[ descopere
c[ nici crima nu `nseamn[ libertate şi s[
dezv[luie totodat[ şi capacitatea unui
„eros sororal”, rev[rsat cu deosebire asu-
pra Mariei. A avut un rol cu polarit[\i
psihice diametral opuse, ce solicit[ un
control sporit al resurselor şi disponibi-
lit[\ilor actoriceşti, de care s-a achitat cu
conştiinciozitate.  Maria,  ̀ n interpretarea
Raluc[i Mara,  a exprimat ̀ n primul r]nd
prin dans euforia erosului `mplinit> de-
vine neliniştit[ la primul semn al desti-
nului, marcat `n spectacol prin explozia
balonului roz. E o t]n[r[ inocent[, care
`nc[ nu cunoaşte „meseria de a tr[i”, cum
va spune ̀ n alt[ crea\ie a timpului Cesare
Pavese. Absent[ de la locul tragediei, şi-
a marcat totuşi prezen\a ̀ n proximitatea
acestuia prin  zgomotul  paşilor, `n ritm
sacadat, marc]nd scurgerea alarmant[ a
timpului prea scurt al trecerii de la eu-
forie la tragedie. Personajul se al[tur[ ̀ n
final grupului feminin care d[ curs unor
comentarii de tragedie antic[ rostite `n
limbajul amintirilor  şi al regretelor. 

Ciprian Vultur confirm[ aştept[rile>
el joac[ tragedia  ignor[rii destinului, dar
face jocul  for\ei lui oarbe, `ncerc]nd o
fars[ c[reia `i cade victim[. Este eroul
unei farse tragice. Și el traverseaz[  psi-
hologic  un traiect  puternic polarizat,
de la joc şi enigm[ la sanc\iunea irevo-
cabil[ a destinului. Pe parcurs trebuie
`ns[ şi s[ medieze `ntre  atitudini  con-
tradictorii, `ntr-un conflict care, ca `n
orice tragedie,  este  ireductibil, s[ fac[
involuntar jocul destinului. Stelian
Roşian interpreteaz[  o masc[  a desti-

nului, o expresie de aten\ie `ncordat[ şi
de interven\ii violente, irevocabile. Opri-
rile lui repetitive, ritualice şi ele,  pe tra-
iectul circular  se produc ̀ n locurile şi ̀ n
momentele care blocheaz[ orice ieşire
din spa\iul tragic.  

Spectacolul s-a desf[şurat `ntr-un
limbaj teatral complex, permanent
func\ional< muzic[ impresionant[, dans,
costume, mişcare scenic[ insolitat[ in-
genios `n spa\iul de joc, limbaj gestual
expresiv, f[r[ exager[ri, ca o `nf[\işare a
fiin\ei `n fa\a judec[\ii supreme a desti-
nului. Cu astfel de spectacole s-ar mai
putea cumva trezi şi conştiin\a fiin\ei,
mult prea ̀ nce\oşat[ de ap[s[rile, deseori
absurde, impuse de centrele de putere
sau de imperativul trebuin\elor cotidiene. 

Prefaceri  benefice

Mi se pare c[ ̀ n via\a sec\iei rom]ne
a Teatrului de Nord s-au constituit şi s-
au consolidat c]teva condi\ii de bun au-
gur. ~n  primul r]nd s-a realizat o cu-
noaştere  mult mai cuprinz[toare a ac-
torilor de c[tre regizori> aceştia i-au
urm[rit sau i-au distribuit `n mai multe
şi, mai ales, mai diversificate roluri, au
analizat mai detaliat şi mai profund dis-
ponibilit[\ile lor manifeste şi chiar unele
laten\e actoriceşti, abia ̀ ntrez[rite ̀ n dis-
tribuiri episodice sau  conjuncturale. Nu
sunt deloc de neglijat nici numeroasele
spectacole pentru copii, care, pe de o par-
te,  ̀ ntre\in tonusul activit[\ii scenice, iar
pe de alt[ parte,  prin  particularit[\ile
acestei categorii de public, care ridic[ şi
exigen\e suplimentare, diversific[ regis-
trul expresiv al actorilor. 

S-a produs apoi o mai bun[ cu-
noaştere a actorilor ̀ ntre ei, ceea ce con-
tribuie la mai mult respect fa\[ de actul
artistic, fie el interpretativ sau regizoral,
şi fa\[ de partenerul de scen[. Cu sigu-
ran\[ şi o experien\[ managerial[ mai
bogat[, care se observ[ discret şi din sal[,
a putut s[ contribuie mult la ridicarea
calit[\ii spectacolelor. `n mod sigur au
contribuit ̀ ns[ şi  performan\ele ob\inute

de practican\ii locali ai unor arte distinc-
te, ocurente `ns[ `n sincretismul teatral. 

Trebuie s[ remarc[m aici contribu\ia
maestrului Rudolf Fatyol la ilustrarea
muzical[ a spectacolului Ne`n\elegerea,
prin interpretarea melodiei Avant de
mourir de Georges Boulanger, compo-
nent[ de altitudine artistic[ ridicat[ a
spectacolului, dar şi contribu\ia coregra-
fiei moderne la expresivitatea multor
spectacole, al c[ror nivel a crescut astfel
considerabil.  Se pare c[ şcoala
s[tm[rean[ de dans modern,  pe care o
absolv[ cu  rezultate meritorii mul\i copii
şi tineri, este stimulat[ şi de componenta
coregrafic[ a multor spectacole de teatru,
unde se ating performan\e mai greu de
evaluat datorit[ sincretismului  specific
artei  teatrale. Dar eforturile Gabrielei
T[nase nu au r[mas f[r[ ecouri, cu de-
osebire la publicul t]n[r, destul de nu-
meros datorit[ politicii manageriale a
teatrului s[tm[rean care a programat  nu-
meroase spectacole pentru copii şi tine-
ret. Este şi un prilej de a atrage tinerii
spre o art[ accesibil[ şi de a-i sustrage de
la manifest[rile subculturale proliferante
`n prezent `n societatea noastr[. Iar sce-
nografia, cu  precedente valoroase ̀ n arta
plastic[ din Satu Mare, se ridic[ deseori,
prin simplitatea şi func\ionalitatea im-
primate fie de Klara, fie de Eliza Labancz,
la `n[l\imea reperelor obligatorii oferite
c]ndva de pictorii Paul Erdös, Paulovics
Lászlo, Maria Gheorghiade şi, mai cu
seam[, de Aurel Cordea.

S-a `nt]mplat, aşadar, ca şi `n activi-
tatea teatrului s[tm[rean s[ se ilustreze,
pe un interval de timp destul de scurt,
schimb[ri importante care s-au produs
`n ultimii ani ̀ n evolu\ia dramaturgiei şi
teatrului de pretutindeni.  Poate c[ este
firesc s[  se `nt]mple astfel pentru c[ şi
`n via\a teatral[ s-au schimbat  raportu-
rile `ntre centru şi periferie. Centrul nu
mai de\ine exclusiv nici monopolul in-
ova\iei, nici al consacr[rii. Atunci, vorba
filosofului Constantin Noica< „de ce nu?”

Alexandru Zotta

Actorii s-au achitat  pe deplin de  sarcinile  ce le-au revenit, realizând un spectacol
care are toate motivele să fie reţinut în memoria publicului
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Carpaţii priviţi din spaţiu

Munţii Carpaţi au o curbură parti-
culară. Imaginile aeriene obţinute de
la mare înălţime ne pot duce cu gândul
la forma sinuoasă a unui şarpe uriaş,
care încearcă să-şi înghită coada. 

Cosmonautul Dumitru Prunariu a
asemănat Carpaţii priviţi din spaţiu cu
o mamă care îşi ţine în braţe pruncul.
Comparaţie care duce cu gândul la afir-
maţiile religioase care spun că România
este un ţinut ocrotit de Maica Domnu-
lui.

Misterul Sfinx-ului 
din Bucegi

Cea mai misterioasă formaţiune din
Carpaţi rămâne stânca din Bucegi care
are o asemănare tulburătoare cu Sfinxul
egiptean. 

Dintotdeauna oamenii şi-au pus în-
trebarea dacă aspectul ei particular a
fost efectul eroziunii sau avem de-a face
cu o lucrare realizată de mâna omului. 

Din orice unghi e privit se poate
constata că este o reprezentare antro-
pomorfă. Sfinxul românesc din Bucegi,
nu are doar aspectul sfinxului, ci şi atri-
butele misterioase ale acestuia. Vizio-
narii spun că în preajma lui au trăit re-
velaţii şi experienţe aparte.

Conuri de lumină 
din Vârful Omu

Bucegii erau munţii preferaţi ai da-
cilor. Locuri spirituale pentru venerarea
zeilor. 

Vârful Omu (2505m) are şi el ciu-
dăţeniile lui. Deseori s-au văzut conuri
de lumină ieşind din acest loc.

Valentina confirmă ipoteza
galeriilor subterane

Vizionara Valentina, femeia oarbă
din Iaşi care poate pune diagnostice şi
prin telefon susţine că a descoperit prin
metode proprii că un important şuvoi
de energie, de aceeaşi calitate cu cea ca-
re alimentează complexul de la Gizeh,
scaldă şi Sfinxul nostru din Bucegi.  Iar
subteranele nedescoperite ale acestuia
comunică cu piramidele din Egipt. 

„Acolo e trecutul omenirii. Dar nu-
i omenirea de acum două mii de ani. E
cu mult mai demult, tare mult înainte.
Sfinxul din Bucegi este ocrotitorul
p[mântului pe care locuim. De fapt, în
Bucegi, la Sfinx vine un şuvoi foarte
puternic de energie. 

Atunci când cu ştiinţa care va fi pe
p[mânt va birui cineva să ajungă sub
munţii Bucegi, va da peste toate aceste
înscrisuri şi documente însemnate şi,
după semnele acelea va şti ce are de fă-
cut. 

Dar asta se va întâmpla numai după
ce şuvoiul de energie de deasupra va
slăbi“, spune clarvăzătoarea care n-a
fost niciodată în Bucegi.

Crucea de pe Caraiman

Monumentul istoric a fost construit
între anii 1926-1928, prin stăruinţa re-
ginei Maria, în memoria eroilor ce-
ferişti căzuţi la datorie, în timpul pri-
mului război mondial, în luptele de pe
Valea Prahovei. 

Aşezată la o altitudine de 2.291 m,
Crucea Eroilor Neamului are o înălţime
de 28 m, cu două braţe a câte şapte
metri fiecare. 

Este montată pe un soclu înalt de
7,5 m, din beton armat îmbrăcat în pia-
tră. Acesta adăposteşte un generator
electric care alimentează cele 120 de
becuri, de câte 500 W fiecare.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Popol Vuh, “Cartea cu Sfaturi”,
este o bijuterie a literaturii Mayaşe,
în care sunt expuse valori extraor-
dinar de mistice, filosofice, artis-
tice şi profund ştiinţifice.

Mayaşii au fost o minunată civilizaţie
descendentă a atlanţilor, care au dat lumii
un adevărat model de educaţie.

Cartea cu sfaturi conține
principii cosmice 
extraordinare

Este mai mult decât evident că Mayaşii
Atlanţi au adus Religia lor - Înţelepciune
în America Centrală. Investigatorul care
citeşte dincolo de cuvinte şi extrage în
mod intuitiv conţinutul ascuns în aceste
relatări, va descoperi tehnici precise pen-
tru dezintegrarea Domnilor lui Xibalbá,
care conform Mayaşilor sunt Inamicii
Omului, cei care provoacă boli şi Moarte.
Aceştia sunt vie reprezentare a agregatelor
psihologice pe care le purtăm în interior<
Desfrâul, Orgoliul, Lenea, Lăcomia, Invi-
dia, Aviditatea, Mânia, etc.

Xibalbá se traduce mai exact ca şi «de-
mon», iar povestirea despre “Magi” este o
Sursă de Înţelepciune pentru cei care caută
să se Perfecţioneze. Aceasta cuprinde di-
dactica precisă pentru eliminarea acelor
factori nedoriţi care produc bolile şi moar-
tea.

Descoperim în această  comoară mi-
nunată a Popol Vuh principii cosmice ex-
traordinare, cum ar fi cel al Mamei Divine,
al Tinerei Ixquic (cea de sânge), care îi va
concepe printr-un act magic pe cei doi
gemeni Divini, Hunabpu (Supremul
Maestru Magician) şi Ixbalanqué (Vrăji-
torul), care la rândul lor i-au învins şi le-
au produs moartea Domnilor lui Xibalbá
(defectele noastre), şi astfel au răscumpă-
rat moştenirea Părinţilor lor, Domnii Ah-
pu, reprezentări ale valorilor Fiinţei.

Kukulcan  - Uliul, simbol al
Forţei Creatoare a celui 
de-al Treilea Logos

Uliul este simbol al Forţei Creatoare
al celui de-al Treilea Logos. Hun Hunabpu
reprezintă Spiritul Omului. Jocul cu min-

gea este un simbol al muncii cu Arcanul
A.Z.F., sau Sexologia Superioară. Trinita-
tea este cunoscută ca şi Cakulha, Chipí
Cakulhá, Raxá Cakulhá, şi acestea con-
stituie Inima Cerului. Cu mare certitudi-
ne, V.M. Samael Aun Weor ne spune< Pe
terenul Spiritului, Unul este Tatăl care se
află în Secret, Doiul este Mama Divină,
care este dedublarea Tatălui. Cartea Sacră
a Mayaşilor, Popol Vuh, spune că Dum-
nezeu l-a creat pe om din lut şi apoi din
lemn (rasa Atlantă), însă ei au uitat de
«Taţii şi Mamele lor», au uitat de  «Inima
Cerului», apoi a venit un mare potop şi
cu toţii au pierit, intrau în peşteri şi acestea
se prăbuşeau (se referă la prăbuşirea At-
lantidei). Astfel încât, fiecare îi are pe Tatăl
său şi pe Mama sa Divină, care sunt foarte
sacri.

În Tatăl şi în Mama Kundalini vedem
cele două Coloane, Iachin şi Boaz, care
sunt cele care susţin Templul.

Dacă se analizează mai profund se
descoperă un aspect foarte interesant< Nr.
1 este Tatăl care se află în Secret, Monada,
şi de aici se naşte Mama Divină Kundalini,
Duada> aceasta la rândul său se dedublea-
ză în Nr. 3, care este Tată, Mamă şi Fiu>
acesta este Spiritul Divin şi Nemuritor al

fiecărei făpturi, iar cei trei, Osiris Tatăl,
Isis Mama şi Horus Fiul, constituie ceea
ce Cartea Sacră a Mayaşilor, Popol Vuh,
numeşte «Inima Cerului». (Tarot şi Ka-
bală, Cap. 2 şi 3).

Coatlicue

În plus, orice Carte Sacră este şi o Car-
te Cosmogonică care vorbeşte despre Ori-
ginea Cosmosului infinit cu o precizie şti-
inţifică, iar aceasta la rândul ei este ştiinţa
Transmutării alchimice sexuale în fiinţa
umană. În legătur[ cu acest subiect, fon-
datorul Mişcării Gnostice Internaţionale
ne spune< Cu lacrimi în ochi, mi s-a rupt
inima vorbind despre lucruri de care nu
ar trebui să vorbesc, pentru că este ca şi
cum aş arunca mărgăritare porcilor, dar
biata umanitate îndurerată are nevoie de
ele şi mă văd în zbuciumul de a spune
ceva despre Șarpele zburător ;i Pasărea
;arpe.

În Popol Vuh al mayaşilor, Pasărea şi
Șarpele figurează ca şi Creatori Sexuali ai
Universului. Tepeu şi Cocumatz trimit un
Uliu în nesfârşita mare a marii vieţi pentru
a aduce Șarpele, cu al cărui sânge minunat
frământă porumbul galben şi alb. Spune

Popol Vuh, că cu acest sânge de porumb
galben şi alb, amestecat cu sângele Șarpe-
lui, Zeul Tzacol a făcut carnea oamenilor.

Pasărea reprezintă Spiritul Universal
de Viaţă. Șarpele reprezintă Focul Sexual
al celui de-al Treilea Logos. Sângele Șar-
pelui indică apele Genezei, Marea Spermă
Universală, Ens Seminis-ul sau Sămânţa
Cristonică, în apele căreia se află germenul
întregii vieţi. Aceste ape sunt sângele pă-
mântului, după filosoful mayaş. Zeiţa
Coatlicue este Mama Vieţii şi a Morţii.
(Ens Seminis-ul).

În realitate, Focul Sexual al celui de-
al Treilea Logos fecundează Apele Vieţii,
pentru a se ivi Universul.

În Teogonia Mayaşă, doi Zei intervin
în Creaţie< unul care dă viaţă şi forţă omu-
lui, şi altul care îi dă Conştiinţă. Al Treilea
Logos face fecunde Apele Vieţii, şi, când
acestea au fost fecundate, intervine al Doi-
lea logos insuflând Conştiinţă în toate or-
ganismele. Vehicolele de acţiune a tuturor
Forţelor Logoice sunt Zeii Inefabili.

Uliul H. CH. UUY, Papagalul ameri-
can «Mo», Vindereul  X’ Cen Cen Bac,
Tapirul, Tzimink, Aax şi Șarpele «Can»
sunt factorii fundamentali din Miturile
Geogenice Maya. 

Aceste simboluri sunt folosite exoteric
şi ezoteric. În domeniul exoteric sau public
simbolizează fapte ale tribului, evenimen-
tele istorice, etc. În aspectul ezoteric sau
secret, chestiunea este foarte ştiinţifică,
profund filosofică, sublim de artistică şi
teribil de religioasă.

La mayaşi, Paradisul Pământesc este
Tamoanchan, Sacrul loc al Păsării Șarpe.
Tamoanchanii sunt, de fapt, Iniţiaţii şar-
pelui. Mitul Tamoanchanilor este cel al
Păsării Șarpe. Tamoanchanii se trag din
tolteci, olmeci şi mayaşi. (Cap. 23. Șarpele
Zburător. Căsătoria Perfectă).

Popol Vuh este o adevărată sursă ine-
puizabilă de Înţelepciune Gnostică, trans-
misă mult timp din tată în fiu (de la Maes-
tru la discipol). Ne mai rămâne doar de
rostit, împreună cu Chilam Balam de
Chumayel, o altă bijuterie a poporului
Mayaş< Cei care o ştiu vin din marele nos-
tru neam, oamenii mayaşi. Aceia vor
înţelege semnificaţia a ceea ce este aici,
atunci când o vor citi. Și atunci vor vedea
şi atunci vor explica şi atunci vor fi clare
semnele ascunse ale katunului... 
Sursa< www.vopus.org/ro/gnoza-gnosti-

cism/antropologie-gnostica.

În Teogonia Mayaşă, doi Zei intervin în Creaţie< unul care dă viaţă şi forţă
omului, şi altul care îi dă Conştiinţă

" Pot să intru foarte rapid în le-
gătură cu un semnal şi să-l re-
cepţionez. Dacă acum mă gândesc
la cineva să mă sune, peste un mi-
nut primesc telefonul”, mărturi-
seşte Trufin, muzeograf la Casa
Memorială Cezar Petrescu.

I se întâmplă de 20 de ori pe zi. Stra-
nia experienţă a început acum trei ani.
Dar şi mai des i se întâmplă să rostească
aceeaşi frază simultan cu altă persoană.
“De 20-30 de ori pe zi, eu şi o bună prie-
tenă păţim lucrul ăsta. E vorba de fraze
lungi, uneori fără legătură cu ceea ce dis-
cutăm în acel moment”, explică el,
atenţionând că nu e vorba de pură în-
tâmplare.

I se întâmplă fără să vrea

Simte starea sufletească a
transmiţătorului. Sănătatea, buna dis-
poziţie sau tristeţea, le percepe indiferent
de distanţă. Aşa a aflat că mama sa este
bolnavă, deşi aceasta îi ascunsese că a

fost internată în spital. Mintea lui intră
în rezonanţă mai ales cu persoane de care
este legat sufleteşte. A comunicat prin
telepatie cu oameni din toate colţurile
ţării.  Nu şi din Braşov, pentru că
“Braşovul nu are acel câmp energetic cu
care să pot intra în rezonanţă”. Lucrurile
se petrec independent de voinţa lui.

“Această capacitate extrasenzorială n-o
pot stăpâni. Am auzit că cei care folosesc
forţa gândului se concentrează puternic.
La mine, totul e firesc, fără cel mai mic
efort”, mărturiseşte telepatul. Cele mai
bune perioade de comunicare telepată
sunt atunci când starea lui de sănătate şi
condiţiile meteo sunt bune.

Trufin a observat că are şi capacitatea
de a dialoga cu spiritele celor morţi.
„Timp de două luni, la muzeu, luminile
se stingeau şi se aprindeau, într-un ritm
curios. Sau scădea şi creştea intensitatea
luminii în filamentele becurilor. I-am
chemat pe cei de la Renel. N-au constatat
nicio defecţiune“, povesteşte el, amintin-
du-şi cum totul s-a oprit în clipa în care
i-a cerut spiritului rătăcit prin clădire să
înceteze. Trufin se consideră o persoană
dotată cu proprietăţi mai puţin obişnuite
fiindcă locuieşte în preajma munţilor Bu-
cegi, a Vârfului Omu şi Sfinxului. 

Toţi suntem un pic telepaţi

Telepatia este considerată o ramură
a parapsihologiei şi constă în transmite-
rea informaţiilor de la o persoană la alta,
fără utilizarea limbajului convenţional. 

Acurateţea mesajului transmis nu de-
pinde de distanţă. Comunicarea e instan-
tanee. Se presupune că aceste calităţi se
află în stare latentă în fiecare om şi pot
fi îmbunătăţite prin antrenament.

Popol Vuh sau “Cartea cu sfaturi”,
bijuteria culturii maya;ilor

~n volum se vorbeşte despre Originea Cosmosului infinit cu o precizie ştiinţifică

În Teogonia Mayaşă, doi Zei intervin în Creaţie< unul care dă
viaţă şi forţă omului şi altul care îi dă Conştiinţă. Al Treilea Logos
face fecunde Apele Vieţii, şi, când acestea au fost fecundate, intervine
al Doilea logos insuflând Conştiinţă în toate organismele. Vehicolele
de acţiune a tuturor Forţelor Logoice sunt Zeii Inefabili.

Omul care recep\ioneaz[ de 20-30 de ori pe zi semnale telepatice

Lucruri stranii care
se întâmpl[ numai 
în mun\ii Carpa\i
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Se desf[;oar[ cea mai reu;it[ edi\ie 
de pân[ acum a Expo Fabricat în Satu Mare
Deschiderea oficială a avut loc în prezența a peste 100 de oficialități, ;efi de firme ;i de instituții

Ajunse iată, la a patra ediție,
manifestările reunite sub numele
de “Expo Fabricat în Satu Mare”,
desfă;urate sub motto-ul „Satu
Mare trăie;te prin conexiuni ex-
celente!”, organizate de Asociaţia
Economică Germano-Română
pentru Regiunea de Nord-Vest
(DRW-SM) în parteneriat cu
Asociaţia Camera Meşteşugari-
lor, cu susţinerea Primăriei Mu-
nicipiului Satu Mare ;i a Consi-
liului Județean ;i-a deschis por-
țile vineri, 17 mai, de la ora 13,
în piața “Rex” (fostul Interex) din
Micro 17. 

Evenimentul reuneşte, în paralel,
;i o serie de manifestări cultural artis-
tice dedicate „Zilelor culturale germa-
ne” organizate de către Formul Demo-
crat German (FDG)  Județean Satu
Mare. "Zilele culturale germane" se
constituie într-un cadru generos   de
exprimare a valorii culturii  germane
ca o componentă esenţială a multicul-
turalismului judeţului nostru. Progra-
mul acestora cuprinde un recital de
poezii Christel Ungar Țopescu, o ex-
poziție „Svabii Sătmăreni”, fotohun-
ting,  concurs de coruri, spectacole de
dansuri populare şi teatru, acțiuni de-
dicate tinerilor. 

Scopul manifestărilor 
expoziționale< prezentarea 
;i promovarea mediului 
de afaceri sătmărean

Scopul acestui eveniment este de
a prezenta şi promova firmele, produ-
sele şi serviciile firmelor care expun,
a potențialului economic al judeţului
nostru precum şi prezentarea şanselor
oferite tinerei generații în realizarea

unei cariere profesionale de succes. Pe
fondul unui mediu instabil, marcat de
criza financiară şi de o competiţie
acerb[, strategiile elaborate de com-
panii se concentrează pe stabilirea unei
relaţii de încredere reciproce şi dura-
bile între clienţi şi companie. 

Tot în cadrul acestor manifestări au
loc două "reprize" realizate de firme de
Fshion (parada modei), parada Oldti-
merelor (o expoziţie auto cu diverse
mărci), momente speciale cu Loga
Dance ;i Passion 4 Salsa.

EXPO 2013 “Fabricat în Satu Mare”
Ediţia a IV-a, după mulți dintre parti-
cipanții la deschiderea oficială, cea mai
reu;ită ediție de până acum, are loc la
“Pia\a Rex” Satu Mare, de pe strada
Bra;ov nr. 4, cartierul Micro 17. Expo-
zitia este deschis[ pentru public vineri,
17 mai, de la ora 13 şi se va desfăşura
pe parcursul a 3 zile (17,18,19 mai).
Programul expoziţional este vineri,
sâmbătă ;i duminică între orele 13 –
20.00, program în cadrul căruia vizita-
torii vor avea ocazia să cunoască pro-
dusele marca “Fabricat în Satu Mare”.

Înainte de ora 11, ora deschiderii
oficiale la care au participat  peste 100
de oficialități ;i reprezentanți ai me-
diului de afaceri sătmărean ;i străin, a
avut loc o defilare a ma;inilor vechi.
Au pornit din parcarea pieței, au făcut
o tură prin piața Libertății ;i apoi au
parcat din nou la Rex, circa 15 ma;ini
vechi ;i foarte vechi. Printe acestea am
remarcat Volkwagenuri "Gândac" (Kä-
fer - actualele Beetle) din anii '70 - '80,
dar ;i Ford-uri ;i Opel-uri vechi ;i n-
a lipsit din coloană nici o Dacie de
prin anii '80.

Apoi, în hală, Cristel Ungar Țopes-
cu, moderatoarea deschiderii oficiale,
a rostit câteva cuvinte după care a in-
vitat la microfon autorități ;i repre-
zentanți ai firmelor. Înainte însă, mo-
deratoarea care a prezentat în română

;i germană a spus că această expoziție
este "un fel de Romexpo de Satu Ma-
re".

Pre;edintele DRW, Dan Brumboiu,
a salutat oficialitățile ;i participanții
;i a spus că scopul principal al expo-
ziției este promovarea județului Satu
Mare în țară ;i în străinătate. La finalul
intervenției sale, Cristel U. Țopescu a
dat citire listei sponsorilor manifestă-
rilor, fără de care expoziția nu se putea
organiza.

Pre;edintele CJ, Adrian :tef, sub-
prefectul Cristian Sasu, viceprimarul
Sătmarului, dr. Radu Roca, Siegfried
Geihausen (viceconsulul Germaniei
la Timi;oara), parlamentarii Octavian
Petric (PSD) ;i Kereskenyi Gabor
(UDMR), dr. Mathias Aust (directorul
economic al Grupului de firme Schck
din Heidenheim - Germania), Iosif
Hölczli,  secretarul Camerei
Me;te;ugarilor ;i vicepre;edinte DRW
SM ;i Tiberiu Markos, director de fir-
mă ;i vicepre;edinte DRW SM, au vor-
bit despre importanța manifestărilor
expoziționale ;i au avut numai cuvinte
de apreciere la adresa organizatorilor
;i a participanților.

Pre;edintele :tef a spus printre al-
tele, că toate cele patru ediții a mani-
festărilor reunite sub numele de "Fa-
bricat în Satu Mare"  sunt mai mult
decât o expoziție, ele reprezintă modul
de gândire, resursele de inteligență ;i
creativitate ale sătmărenilor.

Viceprimarul municipiului
re;edință de județ, dr. Radu Roca a su-
bliniat importanța evenimentului ;i a
reiterat faptul că primăria este gata să
ofere facilități investitorilor care î;i
deschid firme în Satu Mare, fie ei stră-
ini sau români.

Dr. Mathias Aust, directorul eco-
nomic al Grupului Schuck (Germa-
nia), grup ce are un stand în expoziție,
a subliniat importanța misiunii eco-

nomice întreprinse de o delegație a
DRW în urmă cu o lună în cadrul că-
reia sătmărenii au vizitat ;i sediul gru-
pului care, a spus dânsul a dus la sta-
bilirea de contacte amicale, absolut ne-
cesare la stabilirea unor afaceri.

Deschiderea oficială s-a încheiat
cu o scurtă paradă de modă organizată
de una dintre firmele de fashion care
î;i vor prezenta colecțiile de primăva-
ră-vară.

De la ora 13 a fost permis accesul
publicului care va fi în continuare
sâmbătă ;i duminică între orele 10-20.

Mesele rotunde completează
“meniul” bogat al expoziției

Într-un cadru destinat schimbului
de experienţ[ şi know-how, partici-
panţii la expoziţie vor avea oportuni-
tatea de a afla multiple informaţii cu
privire la strategiile şi tehnicile de a
maximiza eficienţa, despre programele
destinate formării si dezvoltării per-
sonale şi profesionale a angajaţilor pre-
cum şi despre extensiile de business
necesare pentru menţinerea şi lărgirea
portofoliului  de clienţi prin interme-
diul meselor rotunde care vor avea loc
în fiecare zi de expoziţie după cum ur-
mează< vineri, "Rom]nia – realităţi şi
perspective economice”, sâmbătă,
"Managementul schimbării” şi dumi-
nică, "Învăţământul în sistem dual”.

Printre speakerii celor trei confe-
rinţe se regăsesc< Florian Libocor Eco-
nomist :ef la o mare bancă, Florin Sto-
leriu Consultant în Managementul
Vânzărilor, Sorina Tulan director ge-
neral la una dintre firmele expozante,
Adrian :tef pre;edintele CJ, Dan
Brumboiu, pre;edintele DRW-SM, Lo-
rin Arz CEO la o firmă de mobilă ex-
pozantă, Rafael Mansurov director ge-
neral al fabricii unui mare concern ex-
pozant, Tiberiu Markos director ge-

neral al unei firme expozante, Mariana
Roman inspector ;colar general,
Adriana Dângă inspector ;colar de
specialitate şi mulţi alţi invitaţi sur-
priză.

Evenimentul reuneşte persoane şi
companii marcante din zona celor mai
mari firme cu capital integral german
din judeţul  Satu Mare din domeniile
automotive, producţie de mobilier, in-
dustria textila şi alimentară. 

Această iniţiativă creşte diversita-
tea participanţilor şi asigură vizitato-
rilor expoziţiei o paletă largă de stan-
duri şi evenimente pe parcursul zilelor
destinate EXPO 2013 “Fabricat în Satu
Mare”.        

Este îmbucurătoare prezenţa mul-
tor firme cu capital românesc şi mixt
din cele două asociaţii, a unor firme
străine,  dar şi prezenţa meşteşugarilor,
cei care duc mai departe tradiţiile co-
munităţii noastre.

Iată programul 
în continuare< 

Sâmbătă, 18 mai<
*ora 10.00 - Workshop dans po-

pular german 
*ora 13.00 - Workshop dans po-

pular german pentru copii 
*ora 14.30 - Workshop sportiv 
*ora 16.00 - Workshop de tobe 
*ora 17.00 - masa rotundă< "Ma-

nagementul schimbării”

Duminică, 19 mai<
*ora 17 - masă rotundă< "Învăță-

mântul în sistem dual”
*ora 18 - Parada modei 
*ora 19 - Decernarea diplomelor. 
Program expozițional< sâmbătă ;i

duminică, între orele 10.00-20.00.
Mihai G.


