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Papa Francisc încurajeaz[ 
c[lug[ri\ele s[ fie mame, 
nu fete b[trâne

Papa Francisc le-a încurajat pe călugăriţe să
opteze pentru o "castitate fecundă, capabilă să dea
naștere unor copii spirituali", în timp ce a primit
800 dintre ele într-o audienţă privată la Vatican,
înaintea audienţei generale de miercuri din Piaţa
Sfântul Petru, relatează AFP.

"Călugăriţa este o mamă ... ea trebuie să fie o
mamă și nu o fată bătrână, scuzaţi-mă că vorbesc
așa", a declarat Papa, foarte aplaudat de asistenţa
reunită în marea sală Paul al VI-lea de la Vatican.

"Trebuie să fiţi mame (...) nu o puteţi înţelege
pe Maria și Biserica fără (experienţa) maternităţii
și voi sunteţi imaginile Mariei și Bisericii", a adăugat
el, cerându-le să opteze pentru o "castitate fecundă,
capabilă să aducă pe lume copii spirituali".

El a explicat, de asemenea, că "sărăcia teoretică
nu este interesantă". "Sărăcia te învaţă despre soli-
daritate, împărţirea lucrurilor și caritate și se exprimă
prin sobrietate și o bucurie faţă de lucrurile esenţiale
și prin păzirea de idoli materiali care maschează
adevăratul sens al vieţii", a adăugat el.

Ulterior, în faţa a 70.000 de persoane reunite
sub un soare puternic în Piaţa Sfântul Petru, Papa
a evocat puterea Sfântului Duh "care ne este dat
pentru ca toată viaţa noastră să fie animată de
Dumnezeu, ghidată și susţinută de El".

Prin\ul Harry, primit 
la Casa Alb[

Prinţul Harry, al treilea în succesiunea
la coroana britanică, a efectuat joi o vizi-
tă-surpriză la Casa Albă, unde a fost
primit de Prima Doamnă Michelle Obama.
"Surpriză!" a exclamat Michelle Obama,
prezentându-l pe invitat unui public
alcătuit din soţii de militari, primite la
un ceai într-o sală de protocol a reședinţei
executive. Soţia președintelui Obama a
salutat acţiunea în favoarea unor militari
răniţi în război a tânărului prinţ, care s-a
întors în ianuarie în Marea Britanie după
ce a petrecut patru luni în Afganistan în
cadrul contingentului britanic.

Înainte să vină la Casa Albă, o vizită
care nu se afla în programul său, prinţul
Harry, a fost primit în Congres.

Obama nu se afla la Washington joi.
El era într-o vizită de o zi `n Texas.

Regina Elisabeta renun\[ la
una dintre prerogativele sale

Regina Elisabeta a II-a, în vârstă de 87 de ani,
nu va participa la viitorul summit al Common-
wealth-ului, din luna noiembrie, a anunţat Palatul
Buckingham într-un comunicat.

Buckingham nu a furnizat nicio explicaţie cu
privire la această absenţă, prima din 1971 și până
acum, precizând doar că suverana, lideră a Com-
monwealthului, "va fi reprezentată de prinţul Char-
les", fiul său, la acest summit organizat la Colombo,
în Sri Lanka. Potrivit unei surse apropiate Palatului,
această decizie a fost luată pentru a reduce numărul
călătoriilor reginei în străinătate. În 2012, membri
ai familiei regale au fost însărcinaţi să o reprezinte
pe suverană cu ocazia mai multor deplasări efectuate
în cadrul jubileului său. 

Sursa apropiată Palatului a precizat că absenţa
reginei nu este legată de controversa privind faptul
că acest summit are loc la Colombo - o alegere con-
testată de Canada, care a ameninţat că nu va participa
la summit dacă Sri Lanka nu va răspunde acuzaţiilor
referitoare la atrocităţi comise de armată împotriva
separatiștilor tamili în 2009. În 2013, regina a fost
spitalizată în luna martie timp de 24 de ore, în urma
unor “simptome de gastroenterită”. 

Mul\i anali;ti economici
austrieci au în vizor
Rom]nia ;i vor
s[ investeasc[ aici

Ambasadorul Austriei la Bucure;ti, Excelen\a Sa, Michael
Schwearzinger  a avut amabilitatea să răspundă la câteva în-
trebări în cadrul unui interviu realizat de Informația TV. Re-
dăm în continuare câteva fragmente semnificative din acest
interviu.

De la început am aflat că se află pentru a doua oară la Satu
Mare ;i că este decis să mai vină în vizită la noi, pentru că îi
place zona ;i, nu în ultimul rând, pentru că aici mulți oameni
vorbesc limba germană.www.informatia-zilei.ro

Programe speciale pentru
turi;ti `n sta\iunile 
montane ;i balneare PAGINA 4

PAGINA 6

PAGINA 2

Sutka TV este "prima televiziune
dedicată exclusiv romilor", potrivit
patronului ei, Andrijano Dzeladin.
"Este prima televiziune din lume de-
dicată romilor, am investit în ea tot
ce aveam, toate economiile mele",
spune acest rom originar din Mace-
donia, într-un interviu pentru France
24.

Ideea înfiinţării acestei televi-
ziuni - care este retransmisă de com-
pania Free, ce furnizează servicii TV
prin satelit - datează din 2010, când,
într-o zi, din întâmplare, Andrijano,
pasionat de actualitatea politică, l-a
auzit vorbind la radio RMC pe jur-
nalistul Jean-Jacques Bourdin despre
expulzarea dintr-un cartier periferic
al Parisului a unui grup de romi. "Am
sunat la radio, aveam chef să le spun
că romii nu înseamnă doar asta.
Bourdin m-a lăsat în direct și am
spus< «Eu vă voi arăta adevăratul nos-
tru chip»", a povestit Dzeladin.

Dzeladin spune că a învăţat tot
ceea ce înseamnă televiziune de unul
singur, pentru a demonstra că "nu
toţi romii sunt delincvenţi, hoţi". 
"Avem o cultură, un imn, un steag,
integritate", spune acesta. "Putem fi
jurnaliști, medici, pictori. Dar puţină
lume știe asta", adaugă el.

La Paris a fost lansat 
un post TV pentru romi

Fostul președinte american Bill
Clinton, cântăreţul Elton John și
actriţa Eva Longoria sunt câteva din-
tre personalităţile care vor lua parte
în acest an la renumita gală de bine-
facere "Life Ball" din Viena care are
drept scop strângerea de fonduri pen-
tru lupta împotriva SIDA și a discri-
minării pe care o provoacă maladia.

Prezenţa acestor personalităţi a
fost confirmată  de organizatorii unu-
ia dintre cele mai mari evenimente
europene de caritate, ajuns la cea de-
a 21-a ediţie. 

Lista invitaţilor de prestigiu îi mai
include pe Fergie, cântăreaţa grupului
The Black Eyed Peas, actriţa indiană
Aishwarya Rai și interpreta Carmen
Electra. Creatorul de modă italian
Roberto Cavalii își va prezenta co-
lecţia de primăvară-vară, ;i o linie de
modele creată în scopuri caritabile. 

Bill Clinton particip[ la 
“Life Ball” din Viena

Actri\a american[ Cameron Diaz se afl[ ̀ n nego-
cieri avansate pentru a lucra din nou cu echipa cu
care a colaborat la filmul "Prof[ rea, dar buuun[/ Bad
Teacher", respectiv actorul Jason Segel ;i regizorul
Jake Kasdan, `ntr-o nou[ comedie care se va intitula
"Sex Tape", informeaza Mediafax.

"Sex Tape" este o comedie produs[ de Sony Pic-
tures ;i prezint[ povestea unui cuplu c[s[torit care
trece prin momente tragi-comice atunci c]nd cei doi
parteneri, care fac `ntr-o noapte o `nregistrare por-
nografic[, descoper[ a doua zi de diminea\[ c[ acea
caset[ a disp[rut.

Filmul va fi produs pe baza unui scenariu scris
de Kate Angelo. Lansat `n 2011, filmul "Bad Tea-
cher" a avut ̀ ncas[ri de 216 milioane de dolari pe
plan mondial. Cameron Diaz este o obi;nuit[ a
comediilor romantice, ea juc]nd ̀ n filme cu suc-
ces la public, precum "Mary cea cu vino-ncoa'/
Something About Mary" (1998), dar ;i ̀ n drama
"Vanilla Sky - Deschide ochii" (2001) ;i ̀ n fran-
ciza "`ngerii lui Charlie". Cameron Diaz a putut
fi v[zut[ ;i pe afi;ele filmelor "Via\[ pentru
sora mea", "Cutia" ;i `n comedia "Knight and
Day", `n care joac[ al[turi de Tom Cruise.

Evelin Tar< “~mi place muzica, 
modeling-ul, dansul ;i fotografia”

Evelin Tar a câștigat în aprilie con-
cursul de Miss Popularitate pe care co-
tidianul Informația Zilei îl organizează
lunar pe www.informatia-zilei.ro. Aceas-
ta a reușit să strângă peste o mie de vo-
turi, astfel că va primi din partea noastră
diverse premii. Pentru a o cunoaște am
bine am invitat-o să ne răspundă câtorva
întrebări.
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Cameron Diaz, `n negocieri avansate pentru a juca `n “Sex Tape”

Carol Pop de Szathmáry,
celebrul pictor ;i fotograf

al Bucure;tilor secolului XIX
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Carol Pop de Szathmáry, celebrul
fotograf al Bucure;tilor secolului XIX

Szathmáry a ajuns s[ fie considerat rom]n, de;i cetățenia a obținut-o abia în 1880

Deşi ne-am putea mâdri cu o
serie de înaintaşi celebri în cele
mai diverse domenii, mai scăpăm
din vedere câte un sătmărean, sau
câte o celebritate care se leagă de
meleagurile noastre, cu care apoi
se laudă alții, ca fiind reprezen-
tant al culturii lor. O astfel de per-
sonalitate remarcabilă este şi Ca-
rol Pop de Szathmáry (Szathmáry
Pap Károly), prezentat de Hilda
Hencz, în volumul “Bucureştiul
maghiar”.

Un pictor maghiar celebru al Bu-
cures ̧tiului secolului XIX a fost Szat-
hmáry Pap Károly (1812-1887). După
studii de specialitate la Pesta și Viena,
a întreprins o călătorie de documentare
în Germania, Elveția și Italia> fire aven-
turoasă, a călătorit foarte mult toată
viața, ajungând pâna ̆ în Siberia și Chi-
na. Decizia de a veni la București și de
a se stabili definitiv aici s-ar putea să-
i fi fost sugerată de pictorul Barabás,
pe care-l cunoștea de la Sibiu. 

Pictor, iar apoi fotograf
al Curții domneşti

Pastorul reformat Koós Ferenc
(1828-1905), cel care, împreună cu
Szathmáry au pus bazele primei So-
cietăți Culturale Maghiare din capitală,
afirmă însă, în amintirile sale, că pic-
torul l-ar fi cunoscut pe Bibescu Vodă,
la băile de la Borsec, în 1840, și la in-
sistențele acestuia ar fi venit la Bucu-
rești, în 1843, unde a și rămas definitiv.
După ce i-a prezentat domnitorului
Alexandru Ghica modul de funcțio-
nare al dagherotipului și a pictat cele-
brul "Pos ̧talion", a fost numit pictor al
Curții domnești> ulterior, a câștigat și
titlul de fotograf al Curții, funcții pe
care le-a păstrat de-alungul întregii sale
vieți. A deschis o dagherotipie, la doar
patru ani de la brevetarea procedeului,
pe Podul Mogoșoaiei, la parterul Casei
Bossel, peste drum de viitorul Teatru
Național> astăzi, în acel loc se afla ̆ clad̆i-
rea Teatrului Țăndărică. În imediata
apropiere, pe strada Biserica Enei, a
deschis un atelier de pictură unde și-a
expus tablourile în vitrină, procedeu
nemaiîntâlnit în acele vremuri. 

Primul bucureştean
care a fotografiat un țăran,
dar şi capete încoronate

Artistul impresiona prin originali-
tate, prin curajul său de a aborda arta
în alt fel decât pictorii români. Pictor,
grafician, fotograf, primul fotoreporter
de război, cu o activitate artistică im-
presionantă, având sute de desene, pic-
turi, acuarele etc., s-a remarcat prin
atenția pe care o acorda scenelor din
istoria, viața și obiceiurile românilor,
precum și costumelor populare. A fost
primul care a fotografiat un țăran, dar
a făcut și portretele capetelor încoro-
nate, de la Țarul Rusiei la Sultanul oto-
man, precum și portretul domnitorului
Cuza și al soției sale, doamna Elena
Cuza, îmbrăcată într-o rochie Mala-
koff, după moda vremii.

Activitatea lui a depăşit domeniul
propriu-zis al artei. Din 1858, a fost
coproprietar al unei tipografii, împreu-
nă cu Wallenstein, iar din 1860 a editat
revista "Ilustrațiunea" (1860/61) și a ti-
părit albumul "La Roumanie pittores-
que". A deținut și un atelier de litogra-

fie, în care a executat prima hartă mo-
dernă a Principatelor Române, cunos-
cută drept Harta Szatmari și pentru ca-
re a fost plătit, se pare, cu 12.000 de
galbeni, potrivit afirmațiilor din "Bu-
kuresti Magyar Közlöny" din 1860.

Om de lume, a întreținut relații cu
artiștii români din generaţia sa (nu
știm, însă, dacă și cu Rosenthal) și a
participat activ la viața comunității re-
formate, în special între 1855 și 1869,
pe vremea pastorului Koós, care i-a
fost bun prieten. Lui i s-a datorat și
aducerea în țară a pianistului Franz
Liszt, maghiar după tată, cu care se afla
în relații de prietenie. Din păcate,
această personalitate fascinantă nu și-
a scris memoriile, deși a găsit răgazul
necesar să scrie două romane.

Numele de nobil al familiei sale 
indică locul său de baştină

Szathmáry s-a bucurat de atâta
prestigiu și faimă în România, încât es-
te considerat român, deși cetățenia ro-
mâna ̆ și-a obținut-o abia în 1880. Isto-
ricul C.C. Giurescu nu avea nici un fel
de dubii asupra originii sale și-l numea
„românul ardelean Carol Popp de Szat-
mari“. Nu la fel a procedat s ̧i criticul
de artă George Oprescu, care cunoștea
poate cel mai bine viața și opera picto-
rului și a avut acces la toate documen-
tele familiei Szathmáry, inclusiv la di-
ploma de înnobilare, datând din 1666,
acordată de împăratul Leopold lui „Da-
niel Nagy, alias Papp“. 

Strămoșii pictorului erau originari
din comitatul Sătmar (Szatmár), de aici
şi predicatul nobiliar primit, acela de

Szathmáry. Oprescu declară că origi-
nea română a pictorului „e mai greu
de afirmat“. Nu îndrăznea nici să re-
cunoască originea sa maghiară, deoa-
rece perioada interbelică nu era cea
mai potrivită pentru recunoașterea
meritelor unui maghiar, așa încât, plin
de diplomație, afirma că „acest cos-
mopolit“ era mai degrabă un german
prin cultură, relații, căsătorie, limbă și
spirit practic, iar opera lăsată de el "e a
noastră". În realitate, bunicul pictoru-
lui, Szathmáry Pap Zsigmond, fusese
episcop reformat al Transilvaniei în
1760, iar mama sa fusese înmormân-
tată în 1857 la Cimitirul calvin de pe
Calea Giulești din București, după cum
atesta ̆ registrul bisericii reformate din
București (pagina 171, pozit ̧ia 24 din
15 august 1857)< "va ̆duvă clujeană,
doamna Szatmári Pap Daniel, na ̆scută
Vass Susanna". Pictorul a fost înmor-
mântat în Cimitirul evanghelic din Bu-
curești> tot acolo aveau să fie înmor-
mântate și cele două soții nemțoaice,
iar în 1933, și fiul său, Károly Sándor.

Acesta, rezultat din cea de-a patra
căsătorie a lui Szathmáry cu Anna Böt-
tger, originară din Dresda, era tot pic-
tor, cunoscut sub numele de Alexandru
Satmary, și a fost căsătorit cu sora scul-
ptoriței Cecilia Storck- Cut ̧escu.

Fire aventurieră, îndrăgostit de 
Bucureşti şi de oamenii de aici

Un volum publicat în 2012, în lim-
ba română și engleză, intitulat "Carol
Popp de Szatmári, fotograful Bucureș-
tilor", semnat de Emanuel Bădescu și
Radu Oltean tratează viața lui și în spe-

cial prezintă operele sale, ca fotograf.
În biografia sa, autorii arată că Szat-

mári s-a atașat de București, îndrăgos-
tindu-se de Maria Văcărescu, Marițica,
cum o numea, dar care, căsătorindu-
se cu Vodă Bădescu, a devenit prima
doamnă a țării, deci o adevărată pră-
pastie socială i-a despărțit. Totuți, pic-
torul a dorit să rămână în preajma sa.
Apoi s-a căsătorit și el, cu fiica han-
giului din Gilău, căreia îi spunea Pille.
În timp, a devenit pictorul și fotograful
casei regale, obținând o serie de dis-
tincții artistice, atât în țară, cât și în
străinătate, numeroase medalii fiindu-
i înmânate chiar de suverani ai unor
țări străine, ca de exemplu, de Sultanul
Abdul Medjid.

Volumul reproduce majoritatea fo-
tografiilor din valorosul album dedicat
Elenei Cuza și din albumele România
dedicate lui Carol I. Sunt reproduse
120 de fotografii, majoritatea inedite.
Câteva sunt de-a dreptul necunoscute
chiar și de către specialiști deoarece
sunt reproduceri după clișee pe sticlă
sparte (pentru care nu existau pozitive)
ce nu au fost scoase din depozite de
foarte mulți ani. Pentru prima oară, au
fost adunate într-o singură carte toate
peisajele urbane cunoscute ale Capi-
talei realizate de pictorul și fotograful
ardelean. Se regăsesc în volum și por-
tretele de negustori ambulanți, în cos-
tume balcanice, chemați de artist în
propriul studio spre a fi fotografiați.
Alte fotografii mult prea palide sau su-
praexpuse au fost publicabile în pre-
mieră mulțumită tehnicii digitale cu
ajutorul căreia au fost "restaurate".

Text adaptat de Eva Laczko

Carul cofet[riei Cap;a din Bucure;ti (Fotografie)

Szathmáry s-a bucurat de atâta prestigiu și faimă în România,
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La 26 mai 1943 savantul istoric Ghe-
orghe I. Brătianu rostea la ședința publică
solemnă discursul de recepție la Academia
Română. El fusese primit membru titular
la 28 mai 1942 membru corespondent din
anul 1928. Regimul politic instaurat la 23

august 1944 în România a însemnat în
concret pentru Gheorghe I. Brătianu în-
ceputul unui calvar politic și fizic deosebit
cu toate că nu acceptase nici o demnitate
de stat în anii regimului antonescian (1940-
1944) era fiul legitim al lui Ionel I. Brătianu
născut în anul 1864 mort pe data de 27
noiembrie 1927, fost prim-ministru sub
guvernarea căruia se înfăptuise România
întregită în hotarele sale în 1918. În anii
1941-1942 fusese pe frontul de răsărit mo-
bilizat cu gradul de căpitan. 

Tot în septembrie 1947 Gheorghe I
Brătianu a fost înlăturat de la conducerea
Institutului de istorie Universală unde era
din 1943 și i s-a fixat domiciliul obligatoriu
în București la locuința sa din strada Popa
Chițu nr. 26, interzicându-i-se contactele
externe. Este sfătuit de prieteni să pără-
sească țara, dar la care răspunde "Brătienii
nu dezertează din România". În noaptea
de 7/8 mai 1950 Gheorghe I. Brătianu a
fost arestat la locuința sa din București
transportat și întemnițat la închisoarea de
la Sighet ca deținut politic unde a săvârșit
tragic în noaptea de 23/24 aprilie 1953 fără
să fie judecat și condamnat la abia 55 de
ani împliniți. Nu se cunoaște nici până în
prezent locul unde a fost înmormântat. Se
presupune că a fost înmormântat ca și alți
deținuți politici în cimitirul săracilor din
Sighetul Marmației alături de alți fruntași
ai partidelor istorice, se mai presupune că
nu se cunoaște data precisă a decesului
său. A plătit cu vârf și îndesat pe motivul
că a făcut parte din marea familie de poli-
ticieni PNL în frunte cu bunicul și tatăl
său. Gheorghe I. Brătianu a avut o singură
fiică pe nume de Ioana Brătianu care s-a
născut la 4 august 1929 la București, iar
mama sa a fost Elena născută Sturza. Ioana
Brătianu a părăsit România în anul 1944
când a devenit membru al Partidului Na-
țional Liberal fondat de stră-străbunicii
săi în 1875. Ioana Brătianu, fiica marelui
istoric și lider liberal interbelic s-a stins
din viață în luna aprilie 2009 la Paris unde
a fost înmormântată. 

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

Mureşan Traian 

60 de ani de la
dispari\ia lui

Gheorghe I. Br[tianu
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Keresztes Attila revine la Satu Mare
cu o clasic[ despre iubire
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La aproape un an de la sarcastica
montare cu “Visul unei nopţi de
vară”, care a marcat şi despărţirea
de directoratul trupei Harag Gyor-
gy, regizorul Keresztes Attila a re-
venit la Satu Mare. Tot cu o piesă
clasică, tot despre iubire, dar într-
un registru mai blând şi o prezen-
tare scenică mult mai simplă. Un
spectacol emoţionant, făcut să ates-
te calităţile actorilor.

Acum două săptămâni, după premieră,
ne-a venit foarte viu în minte unul din so-
netele scrise de Vasile Voiculescu după
ilustrul model al lui Shakespeare. El începe
așa< "Mereu cerșim Vieții ani mulți, așa-n
neștire, / Ne răzvrătim, ne plângem de pie-
riciunea noastră, / Şi încă nu-nțelegem că
fără de Iubire / Se veștejește Timpul în noi
ca floarea-n glastră; / Rupt din eternitate,
el vrea tărâm asemeni / Din care-altoiul
șubred să-și tragă seva nouă; / Noi îl pri-
mim cu gheață și-l răsădim în cremeni, (
Când Dragostea-i unica vecie dată nouă."
Nici că se putea rezumat mai bun pentru
această a doua piesă publicată de un tânăr
dramaturg care avea să devină unul din
numele definitorii ale prozei și teatrului
în Ungaria< Barta Lajos (1878-1964).

Împiedicatele cărări 
ale dragostei

Socialist și mai apoi comunist din con-
vingere, Barta publică "Szerelem" (Iubire)
în 1914, în ajunul războiului care va pul-
veriza iluziile de mărire ale nobilimii ma-
ghiare. Cunoștea cu siguranţă lucrările lui
A. P. Cehov, care în ultimele sale piese -
"Trei surori" și "Livada cu vișini" - expri-
mase ca nimeni altul melancolia sfârșitului
lumii vechi, aristocratice. Spre deosebire
de marele rus, Barta a trăit să vadă și lumea
nouă, fiind apreciat atât în Republica Sfa-
turilor, cât și, spre finalul vieţii, în Repu-
blica Populară. Nu i se poate reproșa vreo
oscilare în probleme politice, iar literatura
rămasă după el a fost gustată de public și
de critici, în crucialul an 1956 Barta Lajos
primind Premiul Kossuth.

Aproape sigur "Trei surori" a fost o in-

spiraţie pentru Barta, cel puţin în schiţarea
subiectului. Căci undeva în pustă trei fete
suspină după dragoste. Şi după eliberarea
dintr-o existenţă sălcie lângă un tată obosit
și intrat în rutina bătrâneţii, pe de o parte,
și o mamă măcinată de griji și nostalgii.
Orice bărbat pare bun: pentru Luiza e Bi-
ky, poetul, pentru Boske e ofiţerul cel
ţanţoș care trece mereu prin faţa casei, iar
pentru Nelli ar fi bun, la o adică, până și
ciudatul de Komoroczy, aparent de-un ne-
am cu ele, ipohondru și tipicar, dar ce nu
face o fată tânără ca să se mărite?

Numai că drumurile dragostei sunt
încâlcite. Biky n-a văzut în naiva Luiza de-
cât o muză pe care a părăsit-o pentru o ca-
rieră în capitală. Ofiţerul e sub papucul

familiei, mai ales al bunicii, și n-are cum
să ţină o soţie. Iar Komoroczy ar vrea, ar
putea, dar e mult prea chiţibușar și speriat
de boli mai mult închipuite, încât până la
urmă biata Nelli pune piciorul în prag și
îl scoate cu forţa din patul unde antipatic
de simpaticul individ își negocia deja ta-
riful înmormântării (scenă de un absurd
macabru, de un modernism apreciabil
pentru 1914). Între timp inima mamei se
tot strânge văzând cum își pierde fetele
din mână, iar tatăl își vede de plimbările
lui lungi și, uneori, încearcă să își impună
o autoritate mai mult simbolică, cu riscul
unui fatal atac de cord. Totul e bine când
se termină cu bine! Mai mult sau mai
puţin.

O galerie dinamică 
de portrete

Piesa lui Barta Lajos putea fi o simplă
clonă a modelului cehovian. E însă un text
împlinit, scris cu duioșie și umor, nu-i lip-
sesc surprizele, oferă actorilor posibilitatea
unor compoziţii interesante și lasă regizo-
rului opţiuni deschise. Nu e de mirare că
a fost una din cele mai jucate piese ma-
ghiare. Iar montarea de faţă, așezată pe o
scândură oarecum elisabetană, delimitând
un... interior deschis, și gândită ca o suc-
cesiune de tablouri vivante, manevrate cu
precizie în locurile lor geometrice, dar lă-
sând spaţiu de manifestare personalităţii
actorilor, e convingătoare, combinând in-

teligent rigoarea din "Hedda Gabler"de la
Szeged cu zăpăceala creativă a "Visului",
cele două montări ale lui Keresztes văzute
de noi anul trecut. Simplitatea și funcţio-
nalitatea decorului sunt desigur meritul
scenografei Bianca Imelda Jeremias.

În această simfonie teatrală părţile ac-
torilor sunt delimitate cu grijă și fiecare își
respectă știma cu sfinţenie. Bessenyei Is-
tvan ţine linia ramolismentului, dar îl și
face simpatic pe bătrânul inginer pensio-
nar Szalay, iar Lorincz Agnes are momente
în care dă mai multă profunzime trăirilor
mamei, poate cel mai complex rol din în-
treg textul. Mai că te-ai aștepta ca ea să fie
mama pierdută a lui Komoroczy! Acesta
are partitura cea mai lungă, dar și de un
schematism obsedant, slujită cu abnegaţie
de Istvan Istvan, care arată uneori ca un
personaj din "Familia Addams" și-i stă bine.
Un rol pur caricatural și ironic, al cioclului
Kocsard, îl aduce din nou pe scena sătmă-
reană pe excelentul mim și comedian Ciu-
gulitu Csaba.

Rappert-Vencz Stella e aprigă și foarte
feminină în rolul dezamăgitei Luiza, iar
prezenţa scenică și dicţia sunt la fel de bune
ca întotdeauna. În contrast, Poszet Nandor
e destul de șters în rolul poetului Biky, exal-
tarea lui arătând superficială. Se reunește
cuplul scenic format până anul trecut la
Satu Mare de (Keresztesne) Varga Andrea
și Gallo Erno, rezultând o scenă intensă și
vie între Boske și ofiţerul ei, tranziţia de la
copilăriile de fată la realitatea dură reușin-
du-i frumos actriţei. Nemethy Zsuzsa, deși
exagerează puţin frustrările lui Nelli, își în-
cununează prestaţia în scena finală, când
rezolvă dintr-un foc toate conflictele moc-
nite de până atunci și îl aduce pe alesul ei,
brutal, la realitate. Şi totul se iluminează.
Cel puţin deocamdată.

Nu e un spectacol cu pretenţii, gran-
dilocvent. L-am numi chiar "teatru de ca-
meră". Dar e surprinzător de cald și eficient.
Regăsim iubirea amorţită din noi. Şi ne
amintim finalul sonetului lui Voiculescu:
"Ci-n van acum te mânii pe mine și m-
arunci, / Minunile iubirii n-au stavile pe
lume; / Ca Lazăr la auzul duioaselor po-
runci, / Oricând și orideunde mă vei striga
pe nume, / Chiar de-aș zăcea în groapă cu
lespedea pe mine, / Tot m-aș scula din
moarte ca să alerg la tine."

Vasile A.

În această simfonie teatrală părţile actorilor sunt delimitate cu grijă și fiecare își respectă știma cu sfinţenie

Ziua Europei a fost s[rb[torit[ cu fast `n ;colile din jude\
În fiecare an, la data de 9 mai se

serbează Ziua Europei, o zi cu tri-
plă semnificaţie. Pe lângă sărbăto-
rirea Zilei Europei, 9 mai marchea-
ză Ziua Independenţei României
şi a sfârşitului celui de Al doilea
război mondial în Europa.

Importanţa deosebită a zilei a fost mar-
cată de elevii Liceului Tehnologic ”George
Bariţiu” Livada. Cu acest prilej, profesorul
de istorie Popescu Ioan a expus elevilor
tripla semnificaţie a zilei. În incinta liceului
a fost expus de profesorul documentarist
Oproiu Bogdan un panou de informare
pentru elevi, care a pus în evidenţă însem-
nătatea zilei. Mai mult, elevii claselor a X-
a au prezentat cd-uri tematice având ca
subiecte< Uniunea Europeană, Indepen-
denţa României și sfârșitul celui de Al II-
lea război mondial în Europa.

Colegiul Tehnic 
“Elisa Zamfirescu” 

Ziua de 9 Mai a fost s[rb[torit[ ;i la
Colegiul Tehnic “Elisa Zamfirescu”. Elevii
colegiului au fost invitaţi să participle la
diferite activităţi și manifestări ce au mar-

cat această zi. S-au făcut prezentări power
point pe această temă de elevii liceului, s-
a intonat imnul Uniunii Europene “Oda
Bucuriei” iar apoi a urmat un concurs pe
tema Europei între elevii claselor X-XI. 

Acest moment a fost urmat de un con-
curs de desene, unde elevii au conlucrat
cu scopul comun de a reflecta ce înseamnă
de fapt pentru ei Europa. La sfârșitul con-
cursului s-a făcut o prezentare a Slovaciei,
material conceput de elevele Iluţ Ioana
Alexandra, Ardeleanu Alexandra și Dudaș
Cristina, toate membre în Consiliul Ele-
vilor liceului. 

Elevele au participat și la expoziţia de-
dicată zilei de 9 Mai, de la Muzeul de Is-
torie, organizată în colaborare cu Consiliul
Judeţean al Elevilor Satu Mare, Muzeul Ju-
deţean și Inspectoratul Şcolar Judeţean.
Activităţile au fost organizate de profesoa-
rele Pop Olivia, Niculuţ Alina și Buzila
Delia.

Liceul Unio
Elevii de la Liceul Tehnologic Con-

strucţii de Mașini „Unio” Satu Mare au
sărbătorit ieri printr-o amplă activitate care
a debutat cu o scurtă prezentare a semni-
ficaţiei evenimentului. A urmat o scurtă

alocuţiune a inspectoarei de istorie Govor
Daniela. Ulterior, elevii Terţan Adrian și
Orbulescu Nicolae din clasa a XI-a A au
prezentat scurte referate cuprinzând sem-
nificaţia zilei de 9 mai pentru noi românii,
dar și pentru Europa, și au prezentat pa-
nourile realizate de ei cu România și Uni-
unea Europeană.

În această activitate s-au implicat 27
de elevi din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a.
Ei au pregătit panouri cu cele mai semni-
ficative imagini, mai cu seamă monumente
din cele 27 de state membre ale Uniunii
Europene și au pictat pe pânză steagurile
fiecărui stat membru al UE. Astfel, eleva
Cintalan Bianca din clasa a XII-a B a rea-
lizat o deosebită pictură pe pânză referi-
toare la semnificaţia Zilei Europei. Elevii
Bobeanu Adrian, Limac Ionuţ, Rus Ioan,
Iarinco Denis și Sacaloș Cristian au pre-
zentat fiecare câteva informaţii referitoare
la un stat european, salutându-i pe cei pre-
zenţi în limba ţării pe care au reprezentat-
o. Întreaga activitate s-a desfășurat pe fun-
dalul sonor al Odei Bucuriei, imnul Uni-
unii Europene. 

Şcoala Gimnazială 
„Petőfi Sándor” Livada

La Şcoala Gimnazială „Petőfi Sán-
dor” Livada a fost pus în practică un pro-
iect multicultural desfășurat în cadrul
Centrului de Documentare și Informare
în perioada 7-9 mai 2013, sub genericul
“9 mai - Ziua noastră - Ziua Europei”.

Elevii școlii au fost aduși mai aproape
de frumusețea lecturii, profunzimea poe-
ziei, romanului și a poveștilor, așa cum
acestea se reflectă în creațiile lui Mihai
Eminescu, Vasile Alecsandri, George
Coșbuc, Nichita Stănescu, Tudor Ar-
ghezi, I.L. Caragiale, Mihail Sadoveanu,
Marin Preda, Ion Creangă și Ioan Slavici.
La activitatea intitulată Scriitori români
au participat elevii claselor a VII-a A, B,
C, D și a VIII-a A și C (lectură, prezentare
power point și cercetare documentară).
La aceste activități a participat și un grup
de elevi de la clasa pregătitoare. Unii au
citit, iar alţii au ascultat povești în cadrul
activității intitulate< Cărțile au suflet.

De asemenea, profesorii și elevii au
avut activități dedicate zilei de 9 mai, sub
genericul ”9 mai - Tripla semnificație is-
torică”. Pentru elevii claselor I-IV a fost
un bun prilej de a participa la concursul
de cunoștințe de cultură generală, inti-
tulat ”Micul european” (pentru clasele

I-II) și Cetățenii europei” (pentru clasele
III-IV). Totodată, elevii de la grupa pre-
gătitoare, în cadrul activității intitulate
”Călătorind prin Europa”, au purtat dis-
cuții de informare despre simbolurile
României și semnificația acestora< dra-
pelul României, Imnul de stat al Româ-
niei, Ziua Independenței României și Zi-
ua Victoriei (Ziua României) și moneda
românească = simbolurile U.E. și sem-
nificatia acestora> drapelul European,
Imnul European, Ziua Uniunnii Euro-
pene și Moneda Unică Euro.

Trupa de teatru a Şcolii Gimnaziale
„Petőfi Sándor” Livada a prezentat un
fragment din piesa ”Gaițele” de Alexan-
dru Kirițescu, pregătiţi în cadrul proiec-
tului educațional ”Scena debutului”, ini-
țiat și coordonat de directoarea adjunctă
Ionuț Carmen (moment artistic prezen-
tat la finalul activităților).

Încheierea manifestărilor a fost de-
dicată înmânării diplomelor într-un ca-
dru festiv.

Activitățile au fost coordonate de di-
rectorul Csaki Francisc, directoarea ad-
junctă Ionuț Carmen, profesoara Bretan
Izabela și profesorul documentarist Sza-
lay Miklos Attila.

Piesa lui Barta Lajos putea fi o simplă clonă a modelului ceho-
vian. E însă un text împlinit, scris cu duioșie și umor, nu-i lipsesc
surprizele, oferă actorilor posibilitatea unor compoziţii interesante
și lasă regizorului opţiuni deschise. 



TURISM

Destina\ii ideale de vacan\[
pentru luna mai
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Abia a `nceput luna mai ;i ne-
am g]ndit s[ venim cu c]teva idei
de vacan\[, mai ales c[ ;i tem-
peraturile `n `ntreaga Europ[
sunt ridicate. ~n majoritatea sta-
telor europene, luna aceasta e ̀ n
extrasezon sau la `nceputul se-
zonului de var[, astfel c[ ;i tari-
fele pentru vacan\e sunt mai mici.

Printre principalele evenimente ce
se pun ̀ n scen[ luna aceasta ̀ n Europa
se num[r[ festivalurile operei, ale fil-
mului ori ale florilor. S[ nu pierdem
prea mult timp ;i s[ trecem la treab[. 

Un popas pe riviera francez[

Poposim `n Fran\a. Luna aceasta
mergem la Cannes, fiindc[ o vacan\[
pe riviera francez[ ne ̀ ncarc[ bateriile,
mai ales dac[ suntem ;i pasiona\i de
cinematografie. Vremea este ;i ea fru-
moas[ `n aceast[ perioad[, oferindu-
le turi;tilor s[ se plimbe `n voie pe la
obiectivele turistice, prin cluburi ori
magazine de lux. Tot luna aceas-
ta v[ pute\i plimba pe Valea Loa-
rei pentru a vizita Festivalul
anual al gr[dinilor de la Castelul
Chaumont-sur-Loire.

Islanda ;i Slovenia

Din Fran\a ajugem `n Indone-
zia, care se spune c[ ar fi destina\ia
ideal[ luna aceasta tocmai deoarece
`n Bali nivelul umidit[\ii scade, iar
clima este una pl[cut[. La indone-
zieni se d[ startul sezonului turistic,
a;a c[ `n mai nu e foarte aglomerat.
Apa m[rii este cald[ ;i soarele e mai
tot timpul pe cer. Frumuse\ea natu-
ral[ se `mplete;te perfect cu bog[\ia
cultural[. :i ̀ n Islanda este foarte bine

`n luna mai pentru c[ acum se `ncheie
sezonul de iarn[ ;i `ncepe anotimpul
soarelui. Turi;tii pot admira ghe\arii,
izvoarele termale, cascadele, vulcanii,
iar `n marile ora;e pot ie;i `n voie la o
sesiune de cump[r[turi. Extrasezon e
`n luna mai ;i `n Slovenia, dar vremea
\ine ;i ea cu turi;tii, a;a c[ se pot bucura
de c]teva zile de relaxare. Iubitorii de
natur[ aleg de regul[ aceast[ \ar[, `n
condi\iile ̀ n care e una dintre cele mai
`mp[durite din `ntreaga Europ[. ~n
func\ie de pachetul turistic ales, turi;tii
pot vizita parcul na\ional, pot face un
tur al pe;terilor sau se pot delecta `n
epele termale. Slovenia se m]ndre;te
cu sta\iuni montane foarte bine `ngri-
jite ;i de o lini;te care va reu;i s[ rela-
xeze orice turist, indiferent de tempe-
ramentul s[u. 

Spaniolii ;i italienii

La spanioli ;tim c[ vara este greu
de suportat o vacan\[ tocmai din cauza

temperaturilor foarte ridica-
te. Tocmai din acest
motiv ̀ n mai e cel mai
bine s[ mergi `n va-
can\[ ̀ n Spania. Punc-
tele de atrac\ie sunt pa-
latele ;i muzeele. La cea
mai mare c[utare e In-
sula Minorca din Marea
Mediteran[, mai ales pen-
tru sporturile acvatice, de-
gust[rile de vinuri sau vi-
zitarea muzeelor vechi. 

La italieni mergem
pentru arhitectur[, pentru
capodopere. Poposim ̀ n mai
`n Napoli sau `n Abruzzo ;i
ne delect[m la S[rb[toarea
Sf]ntului Gennaro sau la Fes-
tivalul :erpilor. 

I.V.

~n aceast[ perioad[, rom]nii ca-
re aleg s[ `;i petreac[ vacan\a la
mare sau la munte pot profita de o
mul\ime de oferte cu tarife reduse.
Federa\ia Patronatelor din Turis-
mul Rom]nesc ;i Asocia\ia Na\io-
nal[ a Agen\iilor de Turism deru-
leaz[ p]n[ `n 14 iunie 2013 edi\ia
cu num[rul zece a Programului
Special “O s[pt[m]n[ la munte”.

~n 2013, tarifele practicate `n cadrul
acestui program special r[m]n neschim-
bate `n compara\ie cu anii trecu\i. Prin
programul "O s[pt[m]n[ la munte",
turi;tii vor achita pentru sejurul de cinci
nop\i f[r[ servicii de mas[ 161 de lei la
hotel, vil[, caban[ 2*, 259 lei la hotel, vil[,
caban[ 3*, respectiv 368 lei la hotel ori vil[
de 4 stele.–

"O s[pt[m]n[ la munte" are scopul de
a cre;te gradul de accesibilitate a pachetelor
de servicii turistice pentru turi;tii rom]ni
;i utilizarea c]t mai eficient[ a hotelurilor
;i pensiunilor din zona montan[. 

~n acela;i timp, Organiza\ia Patronal[
a Turismului Balnear din Rom]nia anun\[
c[ hotelierii din sta\iunile balneare au pre-
lungit programele speciale p]n[ `n 30 iu-
nie. Programele incluse `n campania de
prim[var[ din acest an sunt "O s[pt[m]n[
de refacere", Decada balnear[", "Hai la b[i!"
;i "Wellness balnear". Sta\iunile care ofer[

aceste programe sunt Amara, Buzia;,
C[lim[ne;ti - C[ciulata, B[ile Herculane,
B[ile Ol[ne;ti, B[ile Felix, Covasna, Lacul
S[rat - Br[ila, Ocna Sibiului, Pucioasa,
S]ngiorgiu de Mure;, Sovata, Sl[nic Mol-
dova ;i Vatra Dornei.

~n ceea ce prive;te tarifele, programul
"O s[pt[m]n[ de refacere" are oferte de la
330 lei la 540 lei pe persoan[ pe loc, `n
func\ie de variante ;i servicii de cazare.
Pachetul are 6 nop\i cazare cu mic dejun,
dou[ proceduri pe zi ;i o consulta\ie me-

dical[ la sosire.

Wellness balnear

"Decada balear[" are 10 zile se-
jur, o cazare cu pensiune complet[,
minim 7 zile de tratament, dou[ pro-
ceduri pe zi, o consulta\ie medical[ ;i
cost[ `ntre 710 ;i 830 lei pe persoan[.
~n Programul "Hai la b[i" intr[ 6 zile,
cinci nop\i de cazare cu pensiune com-
plet[, dou[ proceduri pe zi, cinci zile de
tratament ;i o consulta\ie medical[ ;i cost[
`ntre 625 ;i 750 lei pe persoan[ pe loc. Pen-
tru toate programele de mai sus e necesar[
recomandarea medical[. Wellness balnear
are urm[toarele servicii incluse< 3 nop\i
de cazare, dou[ zile demi-pensiune, o mas[
festiv[, acces la piscine, saun[, sal[ de sport
;i dou[ proceduri tip wellness ;i cost[ ̀ ntre
625 ;i 650 lei pe persoan[ pe loc.

Theodora V.

Programe speciale pentru turi;ti `n sta\iunile montane ;i balneare

La indonezieni se d[ startul sezonului turistic, a;a c[ `n mai nu
e foarte aglomerat. Apa m[rii este cald[ ;i soarele e mai tot timpul
pe cer. Frumuse\ea natural[ se `mplete;te perfect cu bog[\ia cul-
tural[.
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Evelin Tar< “~mi place muzica,
modeling-ul, dansul ;i fotografia”
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O nouă lună, o nouă câştigă-
toare. Evelin Tar a câştigat în apri-
lie concursul de Miss Popularitate
pe care cotidianul Informația Zi-
lei î l  organizează lunar pe
www.informatia-zilei.ro. Aceasta
a reuşit să strângă peste o mie de
voturi, astfel că va primi din par-
tea noastră diverse premii.

Pentru a o cunoaște am bine am
invitat-o să ne răspundă câtorva între-
bări. Evelin a mai participat la concur-
suri de frumusețe, a luat locul 1 la con-
cursul de Miss din cadrul instituției de
învățământ la care învață, și locul 3 la
Miss Crăciunița Informația Zilei.

- Cine este Evelin Tar?
- Sunt elevă la Colegiul Economic

"Gheorghe Dragoș", sunt născută în

data de 23.02.1998 , zodia pești, locu-
iesc în Satu Mare, ocupația -  elevă.

- Cum ți s-a părut acest concurs? 
- Am avut parte de o experiență

nouă și mi-a făcut plăcere să particip
la acest concurs. Printre avantaje ar fi
că trăiești o experiență nouă și totuși
prin acest concurs devii mai populară.

Am reușit să strâng cele peste 1.000
de voturi cu ajutorul ajutorul familiei,
colegilor și prietenilor. Este un concurs
interesant, prietenele mele au zis că se
vor înscrie și ele pe viitor.

- Ai mai participat la astfel de
competiții?

- Da. Am participat la Miss Cole-
giul Economic "Gheorghe Dragoș" și
Miss Crăciunița organizat de Informa-
ția Zilei.

- Ce părere ai despre oraşul în care
locuieşti? 

- Este un oraș frumos care încetu'
cu încetu' începe să arate cum ar trebui,
sunt prea multe de schimbat ca să pot
să le enumăr. Totuși aș enumera câteva
lucruri frumoase precum Casa de Cul-
tură, râul Someș, ștrandul din Satu Ma-
re, Parcul Central etc.

- Care sunt planurile 
tale de viitor?

- Deocamdată vreau să termin li-
ceul, să îmi iau bacalaureatul și dacă
se va putea o facultate, să continui cu
muzica. Nu îmi văd viitorul în Româ-
nia. Aș alege altă țară pentru că sunt
mai mari șanse pentru un viitor mai
bun. Îmi place și să călătoresc, am vi-
zitat țări ca Macedonia, Grecia, Bulga-
ria, Muntenegru și Ungaria.

- Crezi că e folositor internetul?
- Am o părere bună despre el, îl fo-

losesc aproape toata ziua, pentru a co-
munica cu prietenii, să găsesc multe
lucruri interesante, concursuri etc.

- Ce face Evelin în timpul liber?
- Îmi place să cânt, îmi place mu-

zica, modeling-ul, dansul și să fac poze.
Timpul liber îl acord prietenilor mei,
și să stau pe rețele de socializare. Prin-
tre genurile de muzică preferate ar fi
pop, r&b, jazz și dance.

- Ce urăşti şi ce apreciezi 
la o persoană?

- Urăsc când o persoană mă minte și
se folosește de mine, iar ce iubesc la o
persoan[ este sinceritatea, persoanele de
treabă. Îmi place când pot să vorbesc cu
cineva despre calitățile și defectele mele.

- Le recomanzi fetelor din Satu
Mare să se înscrie în acest concurs?

- Da le recomand pentru că-și vor
face noi prieteni și vor trăi o experiență
nouă.

- Mai ai ceva să adaugi?
- În primul rând îi mulțumesc fa-

miliei mele care mereu mă susține în
tot ceea ce fac, le mulțumesc în special
prietenilor, colegilor care mereu îmi
sunt alături și cotidianului Informația
Zilei pentru șansa pe care mi-a oferit-
o, de a participa la acest concurs.

***
Sătmărencele care vor să se înscrie

în acest concurs pentru luna iunie, o
pot face trimiţând un e-mail la adresa
misspopularitate_iz@yahoo.com cu
numele, prenumele, câteva poze, data
nașterii, număr de telefon, instituţie de
învăţământ sau locul de muncă.

Evelin a mai participat la concursuri de frumusețe, a luat locul
1 la concursul de Miss din cadrul instituției de învățământ la care
învață, și locul 3 la Miss Crăciunița Informația Zilei.
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Mul\i anali;ti economici austrieci au în
vizor Rom]nia ;i vor s[ investeasc[ aici

Interviu cu Excelența Sa, ambasadorul Austriei la Bucure;ti, Michael Schwarzinger

Unii spun c[ în Rom]nia e “ra-
iul pe p[m]nt” ̀ n ceea ce prive;te
subven\ionarea agriculturii, fie ;i
numai pentru faptul c[ fermieri-
lor li se tot d[, f[r[ s[ li se ;i cear[
oarece, m[car calitate `n ceea ce
prive;te produc\ia v]ndut[ pe
“;estache” ;i `ncasat[ “la negru”. 

Al\ii spun c[, `n Rom]nia e raiul
pe p[m]nt pentru fermieri, deoarece
au ;anse mai mari s[ li se deconteze la
timp toate cererile privind subven\iile
;i, nu ̀ n ultimul r]nd, ramburs[rile de
TVA.

Sunt ;i unii care pl]ng de mila nu
numai a cultivatorilor de cereale, fructe
;i legume, ci ;i a cresc[torilor de ani-
male. 

:i britanicii au descoperit 
fertilitatea p[m]ntului 
din Rom]nia

Cea mai mare companie britanic[
de management de teren agricol, a
anun\at, mai zilele trecute, c[ inten\io-
neaz[ s[ investeasc[ ̀ n terenurile agri-

cole din Rom]nia. 
Rom]nia are argumente solide

pentru cei trei factori care fac din
achizi\ia de terenuri agricole o

investi\ie atractiv[ perspectivele de
cre;tere a valorii terenurilor, posibili-

tatea de a achizi\iona terenuri neutili-
zate ;i calitatea terenului agricol. 

La ora actual[, circa 8,5% din su-
prafa\a arabil[ a Rom]niei este utili-
zat[ de cet[\eni str[ini. Suprafa\a agri-
col[ de\inut[ de str[ini `n Rom]nia la
finele lui 2011 se ridic[ la peste
700.000 de hectare, reprezent]nd 8,5%
din suprafa\a arabil[ a Rom]niei. 

~ntr-un clasament al cump[r[to-
rilor de teren `n Rom]nia, pe primele
locuri se afl[ Italia, cu 24,29%, urmat[
de Germania cu 15,48% ;i de \[rile
arabe cu 9,98%. Totodat[, Ungaria
de\inea 8,17% din cele peste 700.000
de hectare de teren agricol cump[rat
`n Rom]nia, Spania 6,22%, Austria
6,13%, Danemarca 4,52%, Grecia ;i
Olanda c]te 2,4% ;i Turcia 0,78%. De
ce vin to\i ace;ti str[ini s[ cumpere te-
renuri aici,  `n Rom]nia? Da, e-
adev[rat c[ se v]nd te miri ce ;i mai
nimic mai toate terenurile agricole
aflate `n proprietatea bie\ilor b[tr]ni
ce `nc[ mai „fac umbr[ p[m]ntului”
prin satele din Rom]nia. Dar nu nu-
mai acesta pare s[ fie motivul, ci multe
altele sunt avantajele pe care fermierii
le au `n aceast[ \ar[.

Viorica S.

Terenurile agricole rom]ne;ti fac cu ochiul str[inilor

Ambasadorul Austriei la Bu-
cure;ti, Excelența Sa, Michael
Schwearzinger s-a aflat joi, 9 mai,
în Satu Mare ;i a participat la toa-
te manifestările organizate cu
ocazia Zilei Europei.

Într-una din pauzele dintre mani-
festări ambasadorul austriac a avut
amabilitatea să răspundă la câteva în-
trebări în cadrul unui interviu realizat
de Informația TV. Redăm în continua-
re câteva fragmente semnificative din
acest interviu.

De la început am aflat că se află
pentru a doua oară la Satu Mare ;i că
este decis să mai vină în vizită la noi,
pentru că îi place zona ;i, nu în ultimul
rând, pentru că aici mulți oameni vor-
besc limba germană.

De asemenea, dânsul ne-a spus că
a găsit interlocutori foarte buni în per-
soana pre;edintelui Consiliului Jude-
țean, Adrian :tef ;i a primarului dr.
Dorel Coica, ;i că speră să mai aibă
ocazia ;i într-un viitor nu prea înde-
părtat să mai discute cu dân;ii ;i cu
alte oficialități județene ;i locale.

Pot spune că am vizitat
deja cele mai importante
părți ale României

- Domnule ambasador, ați fost în
perioada 1992-1995 viceambasado-
rul Austriei în România, iar începând
din 2010 ați primit un alt mandat.
Spuneți-mi, cât de mult v-ați fami-
liarizat cu România în acest timp?

- Sper că am reușit să văd destul
de mult din România.  Împreună cu
soția mea am vizitat aproape toate re-
giunile din țară în afară de Suceava și
Botoșani, însă la sfârșitul lui mai voi
avea ocazia să le cunosc și pe acestea.
Nu am mai fost încă în Delta Dunării,
dar urmează să o vizităm în perioada
14-19 mai. Pot spune că am vizitat deja

cele mai importante părți ale
României.

- Pentru că sunteți familiarizat cu
România de mai bine de  15 ani, cre-

deți că s-au schimbat multe în acest
timp?

- În ultimii 20 de ani, România s-
a dezvoltat semnificativ, pot spune asta
deoarece am venit în România pentru
prima dată în vara anului 1992 iar de
atunci infrastructura și oamenii s-au
schimbat mult. Felul cum poartă hai-
nele, design-ul restaurantelor sau noua
politică au suferit schimbări impor-
tante. Asta nu trebuie să uităm deoa-
rece România s-a dezvoltat foarte mult
în ultimii ani. 

- După părerea dv. credeți că se
merită pentru investitorii austrieci să
vină în România și să investească? 

- Da, părerea mea ca și ambasador
al Austriei, România este o țară cu un
potențial mare. Multe ramuri din do-
meniul economic de la noi au mult de
câștigat în urma colaborărilor cu Ro-
mânia. Noi avem interese în toate do-
meniile cum ar fi producția sau turis-
mul. Ceea ce este interesant la Româ-
nia e că poate oferi servicii în diferite
ramuri, având un potențial foarte mare
la toate. 

- Pentru că spuneți că avem un
potențial mare, în viitor veți convinge
investitorii austrieci să vină în Ro-
mânia?

- Cu siguranță! Ambasada se ocu-
pă de această promovare a țării dum-
neavoastră în Austria prin intermediul
informărilor pe care le trimitem acasă.
Mulți analiști economici au în vizor
țara, până și cele mai importante bănci
vor să investească aici. Aveți zone mi-
nunate, dar turismul românesc este
puțin dezvoltat. E adevărat, nici cu in-
frastructura nu stați foarte bine, dar
din turism se pot scoate muți bani, cu
investiții, e adevărat. :i în agricultură
este loc de investit, a;a că eu voi în-
demna oamenii de afaceri austrieci să
investească în România cu încredere,
pentru că eu prevăd o dezvoltare pu-
ternică a țării dumneavoastră în vii-
torul apropiat chiar.

- Deci, România are multe de ofe-
rit, dar ce vă place cel mai mult aici
la noi?

- Sunt multe lucruri care îmi plac,
putem începe cu turismul care are un
potențial mare aici, însă și acesta se
poate îmbunătăți, precum și infras-
tructura care are nevoie de o îmbună-
tățire. Şi aici se poate lucra împreună
și a realiza o colaborare între Austria
și România cu diferite firme. În pre-
zent suntem în discuții intense care au
la bază educația tinerilor. Tinerii care
ar putea urma o specializare într-o
anumită meserie și care ar avea un im-
pact mare asupra țării. 

- Cât despre România, ce credeți
că ar trebui să se schimbe?

- O problemă mare pe care am de-
tectat-o e greutatea cu care se folosesc
fondurile europene. Există multe pla-
nuri și proiecte, însă oamenii nu știu
cum să le folosească. În teorie arată
bine însă în practică vedem că intră
puțini bani în țară iar proiectele se
opresc. Probabil administrația ar tre-
bui să se îmbunătățească, iar a doua
problemă este că nu lucrează cu pro-
fitul ce ar putea fi obținut printr-o ab-
sorbție mai mare a fondurilor euro-
pene. Am observat că de multe ori în-
tâmpinăm probleme legale.

- Ce vi se pare inacceptabil la noi?
Ce nu vă place?

- În mod normal cred că nimănui
nu îi place nimic din ceea ce are legă-
tură cu corupția sau înșelăciunea. Asta
nu este foarte frumos, însă din păcate
nu doar în România se întâmplă astfel
de lucruri. 

- Asta am vrut să zic și eu, Româ-
nia nu este singura țară în care există
corupție.  Din păcate oamenii nu res-
pectă legea.

- Tocmai de aceea aveți nevoie de
o justiție puternică pentru a fi respec-
tate legile. Legea și justiția trebuie în-
tărite pentru a putea depăși toate aces-
te probleme.

Sper că am reușit să văd destul de mult din România.  Împreună
cu soția mea am vizitat aproape toate regiunile din țară în afară de
Suceava și Botoșani, însă la sfârșitul lui mai voi avea ocazia să le
cunosc și pe acestea. Nu am mai fost încă în Delta Dunării, dar ur-
mează să o vizităm în perioada 14-19 mai.

La ora actual[, circa 8,5% din suprafa\a arabil[ a Rom]niei este utilizat[ de cet[\eni str[ini

Ambasadorul Austriei la Bucure;ti, Excelența Sa, Michael Schwarzinger la una
din manifestările de joi, 9 mai
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Oameni electrici

Locuitorii din Bușteni s-au încărcat
energetic într-un mod de neînţeles. Oa-
menii nu mai puteau atinge cu mâna
obiecte sau fiinţe pentru că se electro-
cutau. Atingerea palmei de corp produ-
cea arsuri, iar oamenii evitau să-și strân-
gă mâinile. Toate acestea la în-
ceput amuzau, dar după un timp au în-
ceput să îngrijoreze. „Am avut multă
vreme pe piele urma degetelor unui prie-
ten care m-a bătut pe umăr, amical. 

Prin cămașă, amprenta palmei lui s-
a impregnat pe spatele meu. Pielea s-a
înroșit. Pe întuneric, atunci când atin-
gem unele obiecte, ieșeau scântei“, își
aduce aminte el.

Semnale radio amplificate

„Aveam niște căști de radioamator.
Recepţionam în ele un program de ra-
dio. Dar am observat că numai în zona
Bușteni. Ieșind din oraș, spre București
sau Brașov, nu mai recepţionam nimic.
Cred că exista un puternic câmp ener-
getic în zonă care amplifica semnalele
radio“, crede Traian. 

A mai observat și alte fenomene bi-
zare. În jurul Crucii de pe Caraiman
apar deseori aureole ciudate și chiar ho-
lograme.

Curcubeu fără ploaie

Într-o dimineaţă, pe un soare splen-
did, fără nicio urmă de ploaie în ultimele
zile, a observat un curcubeu imens, cu
o strălucire neobișnuită. Un capăt por-
nea din cartierul Zamora, iar celălalt era
ancorat în Crucea de pe Caraiman. Cur-
cubeul apăruse în contradicţie cu legile
firești ale naturii. 

Deseori, muntele Caraiman este în-
conjurat de un brâu lăptos de nori. Acest
inel compact este prezent numai în par-
tea de mijloc a masivului. Piscul și baza
muntelui rămân neînvăluite în ceaţă. 

„Timp de două luni, în muzeul unde
lucrez, luminile se stingeau și se aprin-
deau, într-un ritm curios. Sau se aprin-
deau numai filamentele becurilor. I-am
chemat pe cei de la Renel. N-au constatat
nici o defecţiune“, povestește Traian.

Coridoare în interiorul 
muntelui

Traian are o teorie proprie. Crede că
toate anomaliile din Bușteni sunt cau-
zate de existenţa unor galerii subterane
în măruntaiele munţilor. 

Aceste uriașe tunele subterane sunt
de natură artificială și au fost săpate de
civilizaţii nepământene. Aici au loc ex-
perienţe, punctul fierbinte fiind în zona
crucii de pe Caraiman. Așa se explică
bubuiturile care însoţesc cutremurele.
Sau recepţionarea undelor radio, emise
nu din eter, ci din aceste coridoare. 

Cine produce acele amplificări stra-
nii, în ce scop, cui îi sunt destinate acele
comunicări radio bizare, Traian nu poate
răspunde.

Baze extraterestre în Bucegi

„Convingerea mea este că există în
subteran o altă lume. Extratereștrii cu-
nosc totul despre lumea de la suprafaţă.
Spectrul lor informaţional este foarte
larg. 

Dar nu știu ce fel de activitate des-
fășoară acolo și nici de ce nu vor să co-
municăm. Probabil pentru că omenirea
încă nu este pregătită să înţeleagă niște
lucruri“, conchide geologul. Speră că fe-
nomenele se vor intensifica și până la
urmă vor deveni o cale de comunicare
între cele două civilizaţii. 

Oricum, e mai mult decât lipsa de
explicaţii satisfăcătoare pe care au ofe-
rit-o până acum oamenii de știinţă.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Un străvechi oraş egiptean ce
s-a scufundat în mare acum 1.200
de ani începe să dezvăluie amă-
nunte neştiute despre viaţa în le-
gendarul port Thonis-Heracle-
ion, scrie The Telegraph.

Timp de secole, oamenii au crezut că
acest oraș a existat doar în legende. Ho-
mer menţiona acest port și bogăţiile sale
extraordinare, descriind vizitele Elenei
din Troia și ale lui Paris în Thonis-He-
racleion, orașul ce avea să sfârșească sub
valurile mării.

Ora;ul Heracleion a existat
cu adevărat

Acum un deceniu a ieșit la iveală că
orașul Heracleion a existat cu adevărat,
iar la 10 ani distanţă de momentul în
care scafandrii au început să descopere
comorile acestui oraș, arheologii au reușit
să înţeleagă cum era viaţa în acest oraș
în era faraonilor.

Orașul, ce era cunoscut și sub numele
de Thonis, a dispărut în apele Meditera-
nei acum aproximativ 1.200 de ani și a
fost redescoperit în timpul unei cercetări
efectuate în apropierea ţărmului egiptean
la începutul deceniului trecut.

Acum, cercetătorii înţeleg rolul cru-
cial pe care acest oraș îl juca în comerţ
acum mai bine de un mileniu. Oamenii
de știinţă au ajuns la concluzia că Hera-
cleion era principala vamă prin care toate
vasele comerciale din Grecia și din alte
zone ale Mării Mediterane intrau în
Egipt.

Arheologii au descoperit rămășiţele
a peste 64 de vase. De asemenea, au fost
găsite monede de aur și greutăţi din
bronz și din piatră, ce oferă indicii
preţioase despre comerţul efectuat aici.

De asemenea, cercetătorii au desco-
perit statui uriașe, ce înfăţișau diferiţi zei,
și câteva sute de statui mai mici ale unor
zei mai puţin importanţi.

Capul unei statui uriașe din granit
roșu, de 5,4 metri, ce reprezenta zeul
Hapi. Statuia decora templul din Hera-
cleion. Zeul Hapi era zeul inundării Ni-
lului, simbol al abundenţei și fertilităţii.
Este cea mai mare statuie ce înfăţișează
acest zeu descoperită până acum.

Arheologii au mai descoperit dale de

piatră inscripţionate în greaca antică și
în egipteană. Scafandrii au identificat
zeci de sarcofage mici, despre care se cre-
de că au conţinut cândva animale mu-
mificate ce au fost sacrificate pentru a-i
îmbuna pe zei.

Faraonul, regina şi zeul Hapi,
înfăţişaţi de statui de peste
cinci metri înălţime

„Excavăm un oraș major, iar situl
prezintă condiţii extraordinare de con-
servare. Acum începem să studiem zo-
nele mai interesante, ce ne permit să
înţelegem cum arăta viaţa în această me-
tropolă. Descoperirile ne permit să avem
o imagine bogată a comerţului care era
desfășurat aici și despre natura economiei
maritime în Perioada Târzie a Egiptului.
Am descoperit mărfuri aduse din Grecia
și de către fenicieni. De asemenea, am
găsit câteva sute de statuete ale zeilor, iar
acum încercăm să identificăm templele
acestor zei în oraș. Vasele descoperite
sunt foarte interesante, fiind vorba despre

cel mai mare număr de vase antice des-
coperite într-un singur loc. Până acum
am găsit peste 700 de ancore”, explică dr.
Damian Robinson, directorul Oxford
Centre for Maritime Archaeology din
cadrul Universităţii Oxford.

Cercetătorii au lucrat alături de rea-
lizatorii unui documentar pentru a crea
o reconstrucţie tridimensională a
orașului. În centrul său se găsea un tem-
plu uriaș dedicat zeului Amun-Gereb,
zeul suprem al egiptenilor în acea pe-
rioadă. De aici pornea o reţea vastă de
canale, aceasta permiţând orașului să de-
vină cel mai important port din Marea
Mediterană în acea vreme.

„Era cel mai important port comer-
cial al Egiptului în acea perioadă. Aici se
aplicau taxele pe importuri și pe expor-
turi, acest aspect fiind gestionat de tem-
plul principal”, a explicat doctorul Ro-
binson.

Scufundat sub 50 de metri de apă,
situl se găsește acum în Golful Aboukir.
În secolul al VIII-lea î.e.n., atunci când
se crede c[ a fost construit acest oraș, el
s-ar fi aflat la gura de vărsare a Nilului în

Marea Mediterană.
Oamenii de știinţă nu știu încă mo-

tivele care au făcut ca orașul să dispară
în apă 1.000 de ani mai târziu, dar se cre-
de că o creștere treptată a nivelului mării
și prăbușirea subită a sedimentului in-
stabil pe care era construit orașul au făcut
ca zona să se scufunde cu aproximativ 4
metri.

Cu timpul, orașul a dispărut din
amintiri, iar existenţa sa a rămas menţio-
nată doar în câteva texte antice.

"Dovezile arheologice sunt pur și
simplu copleșitoare”, a comentat profe-
sorul Barry Cunliffe, arheolog la Univer-
sitatea Oxford. „Pentru că au fost neatin-
se și protejate de nisip timp de secole,
sunt extraordinar de bine conservate”, a
explicat specialistul. Cercetătorii speră
să descopere și câteva sarcofage folosite
pentru a îngropa oameni.

„Descoperirile subliniază importanţa
acestui oraș. Suntem abia la începuturile
cercetărilor. Probabil că va fi nevoie să
muncim încă 200 de ani astfel încât Tho-
nis-Heracleion să fie pe deplin descoperit
și înţeles”, a concluzionat Goddio.

Scafandrii au identificat zeci de sarcofage mici, despre care se crede că au conţinut cândva animale mumificate ce au fost
sacrificate pentru a-i îmbuna pe zei

Egiptenii ar fi avut nevoie de
o turmă de 21.900 de vite şi 55.000
de oi şi capre doar pentru munci-
torii de pe platoul Giza, estimează
Redding.

Animalele acestea ar fi avut nevoie
de aproximativ 401 kilometri pătraţi de
pășune. Dacă adăugăm și teritoriul ne-
cesar pentru așezările în care stăteau păs-
torii și alte terenuri necesar, numărul
crește la aproximativ 1.205 kilometri pă-
traţi, o zonă similară celei ocupate astăzi
de orașul Los Angeles. Chiar și așa, o ast-
fel de suprafaţă ar fi ocupat doar 5% din
totalul întinderii deltei Nilului.

2% din populația Egiptului
din perioada piramidelor
erau păstori

Aceste animale aveau nevoie și de
păstori – aproximativ un păstor la fiecare
șase vite și un cioban la fiecare 50 de oi
sau capre. În total, numărul estimat al

păstorilor este de 3.650, iar atunci când
sunt luate în calcul și familiile acestora
numărul se ridică la 18.980, aproximativ
2% din populaţia Egiptului în acea pe-
rioadă. Aceste turme ar fi fost răspândite
în satele din delta Nilului, fiind ulterior
aduse în orașul muncitorilor din Giza
pentru a fi sacrificate și gătite. La finalul
vieţii lor, animalele ar fi fost ţinute în

partea de sud a orașului, unde cercetă-
torii au descoperit recent o îngrăditură.
Aceasta cuprinde și două zone de sacri-
ficare, fiind descoperită sub un teren mo-
dern de fotbal.

Redding afirmă că nu este surprin-
zător faptul că șefii preferau să mănânce
vită, dat fiind că era carnea cea mai de
preţ în Egiptul antic. „Desigur, vita este
o carne cu un statut înalt”, spune Redding,
subliniind că apare mult mai frecvent în
scenele din morminte decât carnea de
oaie sau de capră. De asemenea, în sce-
nele imortalizate în morminte nu apare
niciodată carnea de porc.

Așezare situată imediat la est de
orașul muncitorilor prezintă o planificare
mult mai puţin strictă decât orașul con-
structorilor, iar rămășiţele descoperite
aici sugerează că locuitorii din această
așezare consumau un număr mare de
porci. De asemenea, dovezile descoperite
de cercetători sugerează că persoanele
din acest oraș situat la est desfășurau
acţiuni de comerţ cu muncitorii pentru
a obţine fragmente de colţ de hipopotam.

Aceste descoperiri sugerează că lo-

cuitorii din așezarea estică nu erau direct
implicaţi în construirea piramidelor,
având mai degrabă o relaţie specială cu
muncitorii care au ridicat aceste uriașe
monumente. „Cei din est nu primeau
mâncare în fiecare zi, la fel ca persoanele
din orașul muncitorilor. Este o așezare
urbană tipică agricultorilor, fiind cel mai
probabil o relaţie simbiotică între cele
două orașe”, explică Redding.

Cercetătorii afirmă că descoperirile
sugerează că nu toţi muncitorii locuiau
în orașul muncitorilor, fiind posibil ca
unii constructori să fi campat chiar lângă
piramide. „Ce credem noi – și o să pu-
blicăm în scurt timp descoperirile noas-
tre – este că în orașul muncitorilor locu-
iau constructorii cu abilităţi dezvoltate,
iar muncitorii temporari erau cazaţi în
tabere temporare situate lângă piramide”,
spune Redding.

„Cel mai probabil acești muncitori
nu aveau nevoie de multe facilităţi. Cel
mai mult aveau nevoie de umbră – nu
aveau nevoie de o sursă de căldură, pen-
tru că nu erau acolo iarna”, spune Red-
ding.

Un ora; pierdut 
î;i dezv[luie secretele 

Arheologii au descoperit rămășiţele a peste 64 de vase. De ase-
menea, au fost găsite monede de aur și greutăţi din bronz și din
piatră, ce oferă indicii preţioase despre comerţul efectuat aici.

Cum au fost construite piramidele din Egipt

Bu;teni, \inutul
fenomenelor
paranormale
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În cadrul unei ceremonii spectacu-
loase cei doi vor spune “Da”  în sfârșit!
Artistul și fosta jucătoare de tenis s-au
hotărât să ţină ceremonia în Miami săp-
tămâna viitoare.

Artistul a împlinit miercuri vârsta
de 38 de ani. Potrivit presei internaţio-
nale, la ceremonie vor participa cele-

brităţi precum Jennifer Lopez, Eva Lon-
goria sau soţii Beckham.

“Anna insistă de mulţi ani ca ei să
se căsătorească, însă Enrique a refuzat
acest lucru și chiar a vorbit în public
despre faptul că nu vrea să se așeze la
casa lui” a declarat o sursă apropiată
celor doi. 

“În cele din urmă, ei se vor căsători săp-
tămâna viitoare, iar printre invitaţii de
la nunta lor se vor afla Nicole Scher-
zinger, Lewis Hamilton, Jennifer Lopez,
Eva Longoria și David and Victoria
Beckham” scrie tabloidul britanic, The
Sun. Cei doi au o relaţie care durează
de 12 ani. Enrique Iglesias a călcat pe

urmele tatălui său, Julio Iglesias, și s-a
bucurat de un succes mare în lumea
muzicii. „Escape” este cel mai de succes
album al cântăreţului și a fost vândut
în peste 10 milioane de copii în întreaga
lume. Anna Kournikova este o fostă ju-
cătoare de tenis de origine rusă. Aceasta
a devenit vedetă în urma aspectului fi-

zic pe care îl are, presa internaţională
afirmând că ar fi schimbat imaginea
tenisului feminin. În ciuda faptului că
nu a câștigat niciodată un turneu WTA,
tenismena s-a aflat o perioadă în TOP
10 mondial, clasându-se pe poziţia a
opta, câștigând de două ori la rând Aus-
tralian Open la proba de dublu. 

Actriţa a avut un început de ca-
rieră foarte dificil. I se spunea deseori
c[ e o apariţie ştearsă şi nu va reuşi
niciodată în lumea actoriei. “Eram în
mijlocul unei audiții, și când să ter-
min o replică regizoarea a spus” a po-
vestit vedeta unei publicaţii america-
ne. “A fost foarte calmă, sincer, m-
am gândit că ea credea că-mi face un
favor”, a mai adăugat ea.

“Aveam în jur de 15 sau 16 ani.
Dar e amuzant, iar asta e o declarație
pentru părinții mei și pentru cum m-
au ajutat, nu m-am prăbușit. Ei în-
totdeauna m-au învățat că e mai bine
să  fiu puțin invididualistă și unică”,
a spus actrița.

Primul ei rol important a fost Ve-
ronica, din filmul “Heathers”, un suc-
ces al anilor 80, care a lansat-o pe lista
actorilor renumiţi. Vedeta a mai de-
clarat că până la apariţiile ei în Mer-
maids şi Dracula, publicul nu o vedea
frumoasă. 

La cei 41 de ani ea arată mult mai
bine decât în tinereţe şi e un nume de
referinţă la Hollywood. Winona Ry-
der a fost de două ori nominalizată la
premiile Oscar, pentru “Vârsta in-
ocenţei” (1993) şi “Fiicele doctorului

March” (1994). Ea a primit
două Globuri de Aur, pen-
tru rolurile ei din “Vârsta
inocenţei” (1993) şi “Sirene”
(1990).

Actriţa este celebră datorită
părului ei  scurt şi  brunet,
având întotdeauna apariţii sur-
prinzătoare. În decembrie anul
trecut aceasta a avut o apariţie în
noul videoclip al trupei The Killers,
având păr blond şi lung. Videoclipul
a fost realizat de către regizorul Tim
Burton. Winona apare alături
de actorul Craig Ro-
berts în video-
clip iar per-
sonajul lui
se

îndr[gos-

teşte
de
un
mo-

del
dintr-un
muzeu

de ceară,
rol  inter-

pretat de Wino-
na Ryder.

Cântăreţul care a împlinit recent 24 de
ani, a susţinut o serie întreagă de petreceri
în Las Vegas, Los Angeles, New York, şi a
recunoscut că este din nou solo şi vrea să
petreacă alături de fete chiar dacă încă o
iubeşte pe Rihanna. Pe de altă parte, Ri-
hanna ar fi declarat că ar fi pregătit o sur-
priză pentru iubitul ei însă aceasta nu a
apărut la nicio petrecere, fiind ocupată cu
turneul “Diamonds World Tour”. 

“Voi fi singur la aceste petreceri. Ea
are treburile ei, este pe drum... va fi mereu
iubire, dar voi merge pe calea mea. Sunt
un bărbat matur”, a declarat Chris Brown.

Cei doi s-au despărţit prima dată în
anul 2009, după ce artista a fost agresată
fizic de către Chris. De atunci Brown a
avut o scurtă relaţie cu modelul Karrueche
Tran iar Rihanna cu muzicianul Drake.
Cât despre noua despărţire se spune că
este “definitivă” deoarece el ar fi prea “tâ-
năr” pentru a avea o soţie sau o relaţie se-
rioasă. “Iată cum văd eu lucrurile ... O voi
iubi mereu pe acea persoană (Rihanna -
n.r.), dar oamenii diferă, au nevoi şi dorinţe
diferite şi, până la urmă, şi ea este foarte
tânără. Nu mă pot concentra pe o relaţie
de tipul căsătoriei cu cineva atât de tânăr.
Plus că şi eu sunt foarte tânăr. Trebuie să
merg mai departe şi să fiu bărbatul şi ar-
tistul Chris Brown, fără a mă teme că tre-

buie să am mereu grijă de cineva”, a spus
Chris Brown.

În luna octombrie a anului 2012, Ri-
hanna a spus că vrea să se căsătorească cu
Chris Brown şi să facă copii cu acesta.
Chris Brown a fost eliberat în regim de li-
bertate condiţionată pentru o perioadă de
5 ani după ce a fost găsit vinovat în procesul
în care a fost acuzat că a bătut-o pe Rihanna
în 2009.

Keira Knightley a f[cut nunt[
Actriţa şi logodnicul ei, James Righton s-au căsătorit sâmbăta trecută, pe proprie-

tatea de cinci milioane de dolari a familiei acesteia, care se află într-o localitate de
lângă Mont Ventoux.

Cuplul s-a logodit în mai 2012 după ce s-au întâlnit pentru prima oară la un eve-
niment organizat de Alexa Chung. Sâmbătă după-amiaza cei doi s-au căsătorit civil la
primăria din Mazan, aflată la 67 km de Marsilia. 

“A fost o ceremonie deosebit de emoţionantă. Keira a părut foarte impresionată de
tot şi a vărsat lacrimi de fericire”, a spus un apropiat al celor doi. “Vremea a fost însorită,
fără urmă de nor pe cer. Cei prezenţi au adus urări de bine mirilor, dar asistenţa a fost
atât de puţin numeroasă încât nu a fost prea mare zgomot. A fost amuzant să îi vezi
pe cei doi într-o maşină veche Renault Clio care arăta ca şi cum ar fi avut şi zile mai
bune”, a mai declarat tot aceeaşi sursă.

Keira Knightely în vârstă de doar 28 de ani a purtat o rochie special creată pentru
ea de către designer-ul Karl Lagerfeld. Actriţa a încălţat o pereche de balerini roz iar
vestimentaţia a mai fost accesorizată cu o jachetă Chanel şi o ghirlandă elegantă şi fină
pe care a purtat-o pe cap.

Printre cei prezenţi la ceremonia restrânsă s-au aflat mama actriţei, Sharman Mac-
Donald, tatăl acesteia, Will Knightely şi fratele ei, Calebh, precum şi tatăl lui James, şi
fratele acestuia. La petrecere au participat în jur de 50 de persoane, toţi fiind apropiaţi
ai celor doi miri. Potrivit presei europene, au fost montate aproximativ 20 de corturi
pe pajiştea proprietăţii din Mazan iar oaspeţii s-au delectat cu 120 de sticle de vin Cha-
teau Minuty, de provenienţă locală.

După o relaţie de 15 luni, solistul trupei rock The Klaxons, James Righton a făcut
pasul şi a cerut-o în căsătorie pe actriţă în mai 2012.
Într-un interviu recent, Keira a declarat că nu doreşte să aibă parte o nuntă mare şi
somptuoasă. “Nu suntem genul de persoane care să aprecieze o nuntă mare. Nu am
nevoie de aşa ceva. Deocamdată încerc să mă bucur de această logodnă” .

Enrique Iglesias se c[s[tore;te cu Anna Kournikova

Winona Ryder a fost umilit[ în tinere\e Chris Brown ;i Rihanna
s-au desp[r\it din nou


