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Cum să devii un bun jurnalist

// Foto: HYP NEWS
În luna octombrie, în cadrul Proiectului
„VEHMED – Vehicule media pentru
formarea abilităţilor practice, televiziuni
şi ziare operate de studenţi pentru
studenţi“, la Universitatea Hyperion din
Bucureşti s-au desfăşurat workshop-uri
pe teme specifice domeniului
mass-media.

Experţii care s-au ocupat de aceste
ateliere practice şi teoretice au fost
jurnalişti. Oaspeţii Juan Manuel Tapia,
Belén Etxebarria Aranguren şi Maria
Rodriguez au prezentat o viziune
spaniolă asupra jurnalismului, şi totuşi
s-au găsit destul de multe puncte
comune pentru a face o comparaţie

între jurnalismul din Spania şi cel din
România.
Dezbateriile s-au finalizat cu mai multe
concluzii, care nu doar ne-au aprins
minţile, dar ne-au dat şi optimism.
Spaniolii ne-au învăţat să ne prezentăm
corespunzător în faţa viitorilor
angajatori, pornind de la cum se

realizează un CV. Ei ne-au arătat,
cu zâmbetul cald pe buze, că nimic
nu este mai satisfăcător decât să te
vezi în faţa roadelor tale, nimic nu
este mai uşor atâta vreme cât faci
ce îţi place.
ALINA CRISTEA

EDITORIAL

VEHMED pe final de an
MARILENA CIOBANU
În cadrul proiectului VEHMED, am avut parte în
octombrie de o lună încărcată în evenimente, la care
colegii noştri de la Facultăţile de Jurnalism Hyperion,
Danubius şi Babeş-Bolyai au putut să participe activ
în cadrul unor workshop-uri, care le-au permis să
lucreze în echipă, dar şi individual.
În studioul de televiziune HYP TV, am participat la
ateliere, alături de experţi spanioli, de la care am
primit sfaturi despre cum să devenim buni jurnalişti.
Acest triplex a fost posibil, printr-o emisie în direct,
din partea celor trei posturi studenţeşti de televiziune

- UBB TV, HYP TV şi GET TV -, care au putut să
interacţioneze unul cu celălalt.
În urma acestor ateliere, am aflat că trăim într-o
lume competitivă, în care oricine poate să genereze
şi să aibă acces la informaţie, graţie internetului.
Asta înseamnă că trebuie să fim originali în limita
unor reguli pe care putem să le aplicăm în funcţie
de ceea ce dorim pe plan profesional.
În acest număr, redacţia HYP NEWS vă oferă
câteva materiale axate pe subiecte interesante din
ultima vreme. Aducem în discuţie şi câteva dintre

problemele cu care se confruntă studenţii atunci
când îşi găsesc un job, dar nu sunt recompensaţi
material, devenind „carne de tun“ pentru o anumită
categorie de angajatori, care obişnuiesc să se
folosească temporar de aceştia.
Un eveniment al lunii noiembrie care ne-a atras
atenţia a fost Vinerea Neagră şi goana după
cumpărături online. În ceea ce priveşte problemele
cotidiene, ne-am gândit la numeroasele case de
pariuri care au strâns un număr mare de amatori,
unii dintre ei sub limita de vârstă legală. În acest
sens, avem parte de mărturii ale celor care au fost
dependenţi de pariuri.
De asemenea, vă oferim articole despre gadgeturi,
modă şi evenimente sportive.
Vă urăm lectură plăcută şi nu uitaţi să ne urmăriţi
emisiunile HYP TV pe www.livestream.com/hyptv!
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INFO
Ziua mondială
împotriva pedepsei
cu moartea
30 noiembrie este Ziua
Mondială Împotriva Pedepsei
cu Moartea. Bucureştiul s-a
alăturat campaniei „Oraşe
pentru Viaţă“ şi a semnat apelul
pentru suspendarea mondială a
pedepsei capitale. De această
dată, în centrul atenţiei s-au
aflat Statele Unite ale Americii,
unde îşi aşteaptă moartea
peste 3.000 de condamnaţi. În
Europa, singura ţară care mai
practică acest fel de pedeapsă
este Belarus. România a
abolit pedeapsa cu moartea în
decembrie 1989.
CRISTIAN ANDREI

Parada de
1 Decembrie
După ce, la începutul lunii
octombrie, se vehicula o
eventuală anulare a paradei
militare de 1 Decembrie,
din lipsă de bani, aceasta a
fost salvată cu 400.000 lei
distribuiţi din fondul de rezervă
bugetară. La repetiţiile care au
durat aproape o săptămână
au participat peste 1.500 de
militari. Defilarea de anul acesta
a avut o nouă componentă
- este vorba despre maşina
blindată de tip MRAP (Mine
Resistant Ambush Protected),
pe care o folosesc militarii
români din Afganistan, potrivit
unui comunicat M.A.P.N.
CĂTĂLINA GEONETE

Black Friday,
ziua comercianţilor fericiţi
Black Friday (Vinerea Neagră) a fost un bun prilej pentru cumpărători de a achiziţiona
produse la preţuri promoţionale.
Anul acesta, Black Friday, ziua în care
comercianţii fac reduceri substanţiale, mai
ales la magazinele online, a fost în data de
23 noiembrie.
Cea mai veche menţionare a termenului de
„Black Friday“ a fost făcută în 1961,
într-un buletin de relaţii publice din SUA.
Mai târziu, în 1966, Departamentul de
Poliţie din Philadelphia a numit Black
Friday vinerea care urmeză după Ziua
Recunoştinţei (Thanksgiving Day). Acest
termen era legat de aglomeraţia din trafic
şi din magazine. Black Friday a devenit
notorie în jurul anului 1975, când termenul a
fost folosit în The New York Times.
Oficial, Black Friday reprezintă startul
cumpărăturilor de Crăciun. Originară din
America, cu vechime în Canada şi Marea
Britanie, această zi a reuşit să se impună în
multe ţări.
În România, anul acesta, Black Friday a
fost sărbătorită pentru a doua oară. S-au
efectuat tranzacţii de aproximativ 50 de
milioane de euro, iar cel mai mare retailer
online din România a realizat vânzări de
15 milioane de euro. Multe site-uri de acest
fel nu au făcut faţă vizitatorilor, neputând fi
accesate ore în şir.
Deşi au existat şi cumpărători fericiţi, anul
acesta un număr foarte mare de persoane
a rămas cu un gust amar în urma acestei
zile. De vină au fost stocurile epuizate sau
manevrele prin care unii comercianţi au
ridicat preţurile cu câteva zile înainte, astfel
că preţul redus a fost foarte apropiat de cel
iniţial.
Cele mai mari vânzări s-au înregistrat la
electronice. Conform ultimelor statistici, se
pare că românii aveau nevoie de televizoare
şi laptopuri. Vânzări mari au înregistrat

// Electronicele sunt printre cele mai căutate produse în timpul Black Friday
(foto: www.marcgunther.com)
şi telefoanele mobile. Acestea au fost
cumpărate nu doar din magazine, ci şi prin
ofertele de Crăciun ale principalilor operatori
de telefonie mobilă.
Următoarele date aferente lunii noiembrie
la care va mai avea loc Black Friday sunt:
29 în 2013, 28 în 2014, 27 în 2015. Astfel,
comercianţii, dar şi cumpărătorii se pot
pregăti din timp, primii cu stocuri uriaşe, cei
din urmă cu fonduri pe măsura dorinţelor.
MARILENA CIOBANU
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Dau pixu’, iau votu’
Mi se pare comic cât de mult se înjosesc unii în campaniile electorale, deşi ar trebui să fiu îngrozit.
Acum ceva timp, scrisesem un articol
despre apropierea alegerilor parlamentare
din acest an şi despre războiul replicilor
dintre participanţi. Ceva sumar, fără
aprofundări, că, na, totul se vede la televizor
şi deja se ştie cine ce zice şi despre cine
zice. Nu îmi amintesc dacă am scris şi
despre promisiunile care apar odată cu
ivirea unor campanii. Asta e cu totul altă
poveste şi reprezintă un punct forte al
candidaţilor, precum şi motivarea de care
are nevoie cel care votează. Bineînţeles,
mai e şi povestea tranziţiilor dintr-o tabără în
alta, dintr-o doctrină în alta.
Dar, mereu mi-a atras atenţia chestia asta
cu „pixurile“. Bun, avem nişte alegeri,
începe o campanie, ce facem? Promovăm
cum putem omul sau partidul. Ceea ce mă
deranjează pe mine personal este că aceste
campanii au un caracter agresiv. Cum ieşi
din casă, te loveşte peste faţă câte un
poster care îţi aminteşte că votul tău pentru
cel din poză îţi va aduce o uşă termopan
la intrarea în bloc sau o faţadă nouă a
acestuia. În fine, exemple pot fi multe şi

cu multe asocieri legate de posterele ce
decorează fiecare oraş, comună, sat, cătun,
drum, autostradă.
Pe lângă postere, mai apar acei tineri de
pe stradă care îţi dau câte un pix care
scrie cu pastă din pixurile parlamentarilor,
o brichetă care arde cu flacăra violet, un
odorizant care miroase a politician, tot felul
de năstruşnicii menite să îţi capteze atenţia,
să te convingă într-un mod pasiv să votezi
cu respectivul sau respectiva.
Şi asta nu este totul. Deja când îţi bate
cineva la uşă cu orez, pui, paste şi
conserve, totul e pe faţă. Punctul forte al
acestor campanii apare la sfârşit, în ziua
alegerilor, când opresc maşinile lângă tine
şi îţi pun pe tavă câte o ofertă de genul
20, 30, 40 de lei, ca să mergi cu ei şi să
votezi pentru cine trebuie. Ce să-i faci,
aşa-s campaniile astea! Fiecare face ce
poate ca să îşi strângă voturile. Parc-am fi
în emisiunea aceea de pe TVR 2, „D’ale lui
Mitică“....
Mi se pare comic cât de mult se înjosesc
unii, deşi ar trebui să fiu îngrozit. Dar ce-i

// Foto: HYP NEWS
de făcut? Oare cât o s-o mai ţinem aşa?
Până la urmă, ca să transpun situaţia în
lumea publicitară, un produs care e bun şi
se vinde nu are nevoie de reclamă. Când
o să încetăm să-i votăm pe cei care ne
duc de nas cu puiuţu’? Hai să deschidem
o dată ochii şi să privim dincolo de mici şi

bere (că tot nu pomenisem deloc de aceste
ingrediente tradiţionale) şi să punem mai
bine în balanţă motivele pentru care alegem
pe cineva să ne reprezinte ţara, oraşul şi
interesele.
CĂTĂLIN BAEYAR ASAN

Bucureştiul văzut de sus
Turnul IFMA e vestit ca fiind cel mai înalt turn pentru testat ascensoare din toată Europa.

// Turnul IFMA
(foto: Alexandru Iacob)

În anii 1980, Nicolae Ceauşescu voia
să verifice lifturile ce urmau să fie puse
în Casa Poporului. Deoarece turnul de
testat ascensoare, construit în 1972,
avea numai 37 de metri, „tovarăşul“ a
dat ordin să se ridice un altul, cu 37
de metri mai înalt decât turnul german
Schneider (77 de metri). Lifturile din
Casa Poporului urmau să circule prin
nişte puţuri de peste 70 de metri,
fiindcă era vorba de ascensoare care
merg mult în pământ, în adăpostul
antiatomic.
Aşa a luat naştere Turnul IFMA
(Întreprinderea de Fabricaţie şi Montaj
Ascensoare), din dorinţa de siguranţă
a conducătorului comunist. Turnul
IFMA e vestit ca fiind cel mai înalt turn
de acest fel din toată Europa (114
metri), o laudă oarecum inoportună,
deoarece nu a fost folosit niciodată
pentru scopul în care a fost creat,
acela de a testa lifturi.
Timp de doi ani, începând cu 1986, s-a
muncit asiduu la înălţarea suprafeţei
de 400 de metri pătraţi. Astăzi, Turnul
IFMA este una dintre cele mai sigure
clădiri la cutremure din România.
Inconfundabilă, structura se înalţă
deasupra Giuleştiului şi, din vârful
ei, se poate vedea chiar şi dincolo
de Lacul Morii. Se urmăresc nişte
planuri pe viitor legate de turn, dar
lipsa banilor pare să fie singurul
impediment. În orice caz, uriaşul de
beton e folosit acum ca suport pentru
bannerele de reclame, iar în vârf

// Aşa arată Bucureştiul noaptea, văzut din Turnul IFMA
(foto: Alexandru Iacob)
se pot găsi numeroase antene de
transmisiuni radio-tv-internet şi GSM.
Recunosc că, pentru mine, Turnul
IFMA a fost de mult timp unul din
obiectivele cele mai interesante
pentru explorări. După ce-am urcat
cele aproape 20 de etaje, mi-am
tras suflarea pe cel mai înalt vârf din
acea zona a Bucureştiului. M-am
simţit ca un copil căruia îi arăţi pentru
prima oară piese de lego. Aşa arătau
blocurile, întinse ordonat pe o parte şi
pe cealaltă a căilor ferate.

Undeva mai departe, o clădire îşi făcea
somnul de frumuseţe - Casa Poporului,
însuşi motivul existenţei acestui turn
de testat lifturi. Pentru câteva secunde,
i-am fost foarte recunoscător, apoi
atenţia mi-a fost captată de uzinele de
la Grozăveşti ce fumegau molcome ca
dintr-o pipă.
Cu mult după lăsarea nopţii, am părăsit
spaţiul rezervat antenelor şi m-am
îndreptat către lucrurile lumeşti.
ALEXANDRU IACOB
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Atenţie
la angajatorii neserioşi
Ne întâlnim prea des cu aşa-zisele job-uri care ne promit să câştigăm pe viitor nu doar experienţă, ci şi bani, dar care ne
lasă cu ochii în soare.

// Visul oricărui student este să găsească o slujbă bine plătită
(foto: www.grandmasdelights.com)
Mulţi angajatori merg pe principiul conform
căruia ceea ce este proaspăt poate fi
exploatat. „Carnea de tun“ este reprezentată
într-o proporţie majoritară fie de studenţi, fie
de proaspeţi absolvenţi. Cum toţi ne dorim
un loc de muncă, ca să fim pe propriile
noastre picioare, fără să mai depindem de
părinţi sau alte rude, ne aruncăm încântaţi
spre prima ofertă care ni se face, crezând
că alta nu va mai apărea prea curând.
Aparent, cam aşa este, însă, decât să
te trezeşti că ai muncit ca un sclav, când
puteai efectiv să te bucuri de timp liber,
mai bine verifici de două ori compania cu
care ai de-a face sau cauţi alte oferte mai
promiţătoare.
Chiar şi un anunţ poate fi neserios, chit că
angajatul, bată-l vina, vrea să muncească
pe bune. Trebuie să indentifici acele
elemente false dintr-un anunţ, atunci când
îţi cauţi un job. În general, ofertele care
promit procente din câştigul companiei sunt
nişte escrocherii. Companiile respective
se folosesc o perioadă de o persoană,
promiţându-i că va avea numai de câştigat,
însă în final, angajatul se alege cu o sumă
ireal de mică şi renunţă la job. Cum nu
poţi verifica încasările reale şi cum nu
avem prea des de-a face cu un angajator
inteligent, care să cedeze pentru început
din propriul buzunar o sumă modică,

pentru a-l stimula pe tânărul angajat,
patronul preferă să îl piardă, găsind altul
la fel de repede. Angajatorii mizează pe
entuziasmul şi credulitatea celor mai tineri,
îi exploatează un timp scurt, dar suficient
pentru a-i spulbera pe cei în cauză şi trec
la următoarea victimă. Însă în acest fel nu
vor avea de a face cu o echipă solidă de
angajaţi.
Am fost una dintre aceste victime, şi nu o
dată. După trei ani de voluntariat, începi
într-adevăr să îţi pui problema dacă oare nu
este cazul să îţi găseşti un job cu adevărat
plătit. Am crezut iniţial că tranziţia de la
voluntariat la un loc de muncă se va face
relativ repede, însă am constatat că am
făcut la fel de bine „voluntariat“ pentru cei
care îşi băgau banii în buzunar, în timp ce
eu îi ajutam să facă acest lucru.
Cu toate acestea, sfatul meu pentru cei
care nu au făcut voluntariat este să înceapă
chiar acum. Pe de altă parte, pentru cei care
vor să câştige şi bani, nu doar experienţă,
le recomand cu căldură să pună piciorul în
prag şi să îşi valorifice munca. Dacă tu nu
faci pasul ăsta, nimeni nu o va face pentru
tine. Dacă nu ştii să spui nu, să încetezi o
colaborare neproductivă sau să semnalezi
eventualele dezavantaje angajatorului,
niciodată nu vei fi luat în serios, iar munca
ta va fi veşnic o joacă de copii.

O să auziţi frecvent expresia „Toată viaţa
vei avea timp să munceşti“, dar întrebarea
mea este: când anume începi să faci asta?
Nu vreau să mă gândesc la zecile de mii
de studenţi care se chinuiesc să profeseze,
dar nu au lucrat niodată în domeniul pentru
care se pregătesc. Cum nu toţi au parte de
proiecte care să le confere experienţă prin
acţiunea de voluntariat, puţini vor adăuga
nişte lucruri în CV care să atragă atenţia.

Angajatorul va cere nişte responsabilitaţi,
dar dacă nu le cunoşti, ce te faci? Ei bine,
mai nou există fenomenul că şi site-urile
specializate în job-uri promovează oferte de
voluntariat. Mai bine zis, anumite companii
caută tineri studenţi pentru voluntariat.
Beneficii: experienţă, este şi ăsta un
început, altfel spus, ţi se dă şansa să începi
de undeva, ca mai apoi CV-ul tău să nu
fie chiar gol şi să aibă şi altceva pe lângă
datele de contact. Personal, nu sunt de
acord cu astfel de oferte, însă acum câţiva
ani le-aş fi găsit minunate, pentru nevoile
mele de atunci, care cereau experienţă,
experienţă, experienţă. Acum ele cer bani şi
independenţă financiară.
Sfatul meu este să nu vă aruncaţi spre
ofertele care promit luna şi pământul,
pornind de la procente. Nu există aşa
ceva, să fim serioşi: când vorbim despre
publicitate online, nu aveţi controlul
încasărilor, ele oricum sunt mici. Un site
se dezvoltă în aproximativ şase luni de la
lansare. Un grafic pe care cineva vi-l trimite
pe e-mail nu înseamnă nimic. Mai bine vă
scrieţi propriul vostru blog, măcar este al
vostru, decât să îl scrieţi pe al altuia, cam
asta este concluzia.
În cazul anunţurilor, este bine să căutaţi
pe internet, să vă interesaţi cu se ocupă
compania respectivă. Dacă oferta de
job nu are legătură cu domeniul în care
activează firma, renunţaţi. Aceasta încearcă
norocul pe alte paliere şi voi sunteţi primul
ei experiment. În general, agenţiile de
imobiliare au tendinţa aceasta şi nu sunt de
încredere. Evitaţi să semnaţi un contract,
dacă o clauză nu vă este clară. Cine vă
spune că, în final, aţi câştigat experienţă,
chiar dacă nu v-a plătit sau v-a dat o sumă
jenantă, este un mincinos. Munca voastră
are o valoare, nu se pune în cui şi nu este
de unică folosinţă.
ALEXA MATEI

// Ofertele de slujbe pot fi înşelătoare (foto:www.adevarul.es)
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Pariu cu dependenţa
Tocmai m-am oferit să pariez. Sunt sigură că voi câştiga sau doar îmi place să risc? Jocuri de noroc în cazino,
pariuri sportive, curse de maşini, de cai. Este vorba despre visul de a-ţi umple rapid buzunarele sau despre fiorii
pe care-i simţi când intri în vârtejul ameţitor al jocului?
Site-urile de pariuri definesc jocurile de
noroc ca fiind activităţi recreative, menite
să relaxeze, să distreze, dar nu uită să
menţioneze şi faptul că a paria înseamnă
a-ţi asuma un risc. Acela de a pierde.
Să pierzi se mai întâmplă. Pierdem zilnic
câte ceva. Care e riscul cel mai mare?
Acela de a deveni dependent?
Culmea este că, după ce ţi se descriu
simptomele dependenţei, ţi se înşiră, tot pe
site, recomandările menite să ţi le vindece:
„Nu paria niciodată cu bani împrumutaţi sau
cu bani de care o să ai nevoie în viitorul
apropiat.
Pariază moderat, nu risca niciodată sume
uriaşe pe pariuri riscante şi nu încerca
să recâştigi cu un singur pariu pierderile
acumulate.
Setează un buget / perioadă.
Dacă pariurile au efecte negative asupra
relaţiilor cu persoanele iubite, renunţă
la pariuri sau redu frecvenţa pariurilor
efectuate.
După o serie de pariuri pierdute, fă o pauză
de câteva zile, indiferent de evenimentele
viitoare.
Pariază doar pentru distracţie şi nu încerca
să trăieşti din pariuri.
În cazul în care ai realizat că eşti dependent
de jocurile de noroc, cel mai indicat este să
consulţi un specialist, un psiholog care îţi
poate da sfaturi corecte.“
După cum aţi putut citi mai sus, totul se
termină la psiholog. Asta în cazul în care
îţi mai rămân bani de psiholog. Am vorbit
cu câteva persoane care şi-au recunoscut
dependenţa de jocurile de noroc. Fiecare
s-a regăsit cel puţin o dată într-o situaţie
dintre cele enumerate pe site-ul de pariuri
online. Primul pas este să guşti din mirajul
câştigului rapid şi fără efort. Şi nu e greu.
Pentru că, în primă fază, eşti lăsat să te
bucuri de el. Miza este mult mai mare şi
foarte bine gândită. Preţul pe care urmează
să-l plăteşti este enorm: declin personal,
profesional şi social. Ajungi să vinzi tot ce ai,
să minţi şi să înşeli.
Dependenţa de pariuri, spune Ionuţ (37 de
ani, hair-stylist), este mai rea decât cea de
droguri: „Cred că pentru ambele eşti dispus
să faci aceleaşi compromisuri şi aceleaşi
gesturi disperate“. Îmi povesteşte cum i-a
intrat boala pariurilor în sânge. A mers să
parieze într-un cazino cu nişte prieteni. A
jucat la întâmplare o sumă mică, pe care
a dublat-o într-un minut. Şi-a spus atunci:
„Atât de uşor se pot face banii?“. Evident,
a continuat să parieze până când a pierdut
nu numai banii norocoşi, ci şi pe cei cu care
venise în buzunar. Dacă s-ar fi oprit aici,
ar fi fost bine. Dar, odată intrat în caruselul
hazardului, e greu să te mai faci scăpat.
Cristina (26 de ani, agent imobiliar) mi-a
povestit că dependenţa de jocurile de noroc
a soţului ei a făcut-o să divorţeze. Bărbatul
era din ce în ce mai violent şi nu mai reuşea

// Foto: waronsports.blogspot.ro
să se concentreze pe plan profesional.
Faptul că îl iubea a făcut-o să închidă ochii
timp de 3 ani, cât a durat căsnicia lor. Cu
timpul, soţul Cristinei a acumulat multe
datorii, pe care aceasta a încercat să le
acopere. Ea muncea, el pierdea, până când
Cristina şi-a dat seama că nu mai poate
scăpa de boala ce-l cuprinsese şi a decis să
iasă din cercul vicios.
Ajunsă în Capitală, Marlena (20 de ani,
studentă la Jurnalism) a început să iasă
cu diverşi bărbaţi. Unul dintre ei a dus-o la
cazino şi i-a dat o sumă modică de bani, să
îşi omoare timpul, cât el juca la ruletă. Aşa
s-a născut monstrul dependent de jocurile
de noroc. Până unde a dus-o dependenţa?
A pariat banii pe care-i primise de la mama
ei pentru plata facultăţii (4.000 de lei). I-a
jucat la ruletă. Era pe punctul de a pierde
tot şi se pregătea să iasă din sală, când a
auzit că numărul pe care tocmai îl jucase
ieşise câştigător. Din fericire, Marlena şi-a
recuperat banii şi a renunţat la jocurile
de noroc. Dependenţa este atât de mare,

spune ea, încât nici nu-ţi dai seama când
trece timpul, nu ţi-e foame, nu ţi-e sete.
Sunt foarte puţine cazurile în care poţi să
ajungi să te întreţii din câştigurile de la
pariuri. De regulă, pierzi. Vlad recunoaşte
că putea să-şi cumpere două maşini de lux
cu banii pe care i-a pierdut la sălile de joc. A
fost atras din copilărie de pariuri. Era ceea
ce vedea la tatăl lui şi la apropiaţii familiei.
Când a făcut 18 ani, a început să parieze.
Adrenalina pe care o simţea când câştiga
l-a făcut să revina preţ de câţiva ani buni la
acel viciu. A renunţat când şi-a dat seama
că a ajuns la o datorie de 100.000 de euro.
Acum joacă cel mult o dată pe an şi numai
pentru amuzament.
Deşi casele de pariuri afişează clar că
nu primesc minori, această regulă este
încălcată în mod repetat. În sălile de pariuri
sportive poţi găsi mulţi minori care urmăresc
tabelele cu meciuri şi bifează echipele
favorite. Ca să nu mai vorbim despre minorii
din sălile de joc cu maşini electronice.
Raluca a lucrat ca ospătăriţă într-un bar

care avea aparate electronice pentru jocuri.
În fiecare seară venea aceeaşi gaşcă de
copii cu vârste cuprinse între 7 şi 14 ani.
Dacă nu erau lăsaţi să intre, veneau însoţiţi
de o persoană adultă, cu care împărţeau
câştigurile. Cam 5 ore dura distracţia
puştilor. Pariau în jur de 5 lei şi uneori
reuşeau să dubleze ceea ce investiseră.
Copiii proveneau din familii sărace,
destabilizate, spune Raluca. Îi alunga,
pentru că avea mari bătăi de cap cu ei, dar
planul nu funcţiona întotdeauna. Azi mici
jucători la aparatele de jocuri electronice,
mâine mari pariori la jocurile de noroc din
cazino.
De la toţi cei care au fost dependenţi de
pariuri am aflat că te poţi amuza de câteva
ori pariind, dar că trebuie să ştii când să
te opreşti. Zarurile au fost aruncate. Ai
câteva secunde să iei o ultimă decizie. Aşa
se întâmplă cu toate lucrurile ce provoacă
dependenţă. Uneori poate fi prea târziu.
MIHAELA COŞERARIU
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Cum să devii
Între 4 şi 23 octombrie, în cadrul unei serii de workshop-uri organizate în cadrul Proiectului „VEHMED – Vehicule media
pentru formarea abilităţilor practice, televiziuni şi ziare operate de studenţi pentru studenţi“ , am avut ocazia să înţeleg mai
bine ce înseamnă un bun jurnalist.
În cadrul workshop-urilor organizate de
Universitatea Hyperion din Bucureşti,
împreună cu partenerul transnaţional ARJÉ
Formacion, ni s-a sugerat să ne propunem
să devenim buni generalişti, ca după aceea
să ne specializăm pe un anumit domeniu.
Am avut ocazia nu doar să învăţăm ce
înseamnă să fii jurnalist, dar şi cum poţi să
te integrezi pe piaţa de muncă, în cele din
urmă, indiferent de domeniu. A fost o lecţie
pentru cei care îşi doresc să se prezinte în
faţa unui angajator.
Workshop-urile au fost susţinute de
experţii spanioli Juan Manuel Tapia, Belén
Etxebarria Aranguren şi Maria Rodriguez,
jurnalişti cu experienţă sau profesori de
jurnalism. În plus, am avut parte şi de câţiva
invitaţi, respectiv jurnalişti români, care au
putut să relaţioneze cu oaspeţii de peste
hotare, ajungând de cele mai multe ori la
aceleaşi concluzii.

Situaţia
din Spania
Dacă eram de părere că situaţia Spaniei
este mai bună la nivel economic faţă de a
noastră, ne-am înşelat. Belén Etxebarria
Aranguren, redactor-şef la revista Arjefugio,
a specificat că piaţa din Spania, ca şi în
celelalte ţări din Europa, este efectată de
criză: „Nu a fost niciodată uşor să îţi găseşti
de muncă în lumea jurnalismului. Când
Juan Manuel Tapia a început sau când
eu am început, era un avantaj. Am ştiut
întotdeauna că, dacă ne vom dedica acestui
domeniu, o să ne fie foarte greu. Asta nu
înseamnă că nu este posibil. Studenţii
din Spania încearcă să facă stagii de
practică, nu reuşesc întotdeauna, încearcă
să studieze pe parcurs, dar le este şi lor
foarte clar, la fel cum le este şi studenţilor
din Bucureşti, că trebuie să muncească, să
muncească şi să muncească“.

// Foto: HYP NEWS

Jurnalismul
se schimbă
În cele 5 ore ale fiecăreia dintre cele 4 zile
ale workshop-urilor la care am participat
am lucrat atât individual, cât şi în echipă, la
rezolvarea anumitor teme. Ce am învăţat?
Cum să impresionăm angajatorii, dar nu în
felul la care se gândeşte lumea, ci corect,
original.
Juan Manuel Tapia, director al revistei
Arjefugio, a explicat: „Trăim într-o lume
competitivă, agravată de criză, dar, de

asemenea, consider că această cauză este
o oportunitate de dezvoltare a creativităţii
şi a imaginaţiei. Lumea jurnalismului se
schimbă radical. În mod tradiţional, aveam
radio, televiziune şi presă scrisă. Puteai
practica meseria de jurnalist în unul din
aceste 3 domenii. Astăzi, graţie noilor
tehnologii şi internetului, oricare dintre noi
poate accesa şi poate genera ştiri“.
Acest fenomen a crescut competiţia, dar
competenţa rămâne importantă, în opinia
experţilor, care au sugerat să ne creăm
propriul nostru loc de muncă: fie că este
vorba de un blog sau un site al nostru. În
acest sens, Belén Etxebarria Aranguren
ne-a făcut să înţelegem mai mult avantajele
de a fi jurnalişti independenţi: „Fie că
lucrăm pentru o firmă sau pentru un mijloc
de comunicare pe care ni-l cream noi,
avantajul este că, pentru a face jurnalism,
avem nevoie doar de realitate, de celelalte
persoane şi de noi înşine. Cu un calculator
şi cu un telefon, avem totul“.

CV, scrisoare de intenţie
şi portofoliu

// Foto: HYP NEWS

Am înţeles mai bine ce înseamnă un CV
european, când este necesar şi de ce
neapărat se cere să ne creăm şi un CV
propriu, al nostru, pentru că avem nevoie
şi de o pată de originalitate. În plus, CV-ul
clasic reflectă cronologic experienţa ta şi

este mai uşor de urmărit.
Pe lângă acestea, am înţeles cum se
realizează corespunzător o scrisoare de
intenţie, dar şi un portofoliu. În funcţie
de cerinţele pieţei, trebuie să te adaptezi
permanent, nu doar să câştigi experienţă
într-un anumit domeniu. Momentan, trebuie
să stăpâneşti foarte bine tehnologia, pentru
că totul s-a mutat pe internet, a doua casă
a noastră.

Angajaţi
şi angajatori
Un lucru minunat, care mi-a schimbat felul
în care priveam, ca studentă, modul de
a-ţi găsi un job, a fost o simplă schimbare
de roluri, din angajat în angajator, care
ne-a pus în locul celui care are nevoie
de eforturile noastre pentru a-şi îndeplini
scopul. Am interpretat la propriu aceste
roluri, formând grupe de intervievatori,
şi, apoi, individual, ca persoane care
„participau“ la interviul de job,.
Atunci când Juan Manuel Tapia a fost
întrebat cât de importante sunt pentru un
angajator proiectele în care a fost implicat
un student, acesta a răspuns: „Ca angajator,
am în faţă o persoană care s-a interesat să
îşi asume realitatea din perspective diferite.
Mă pot gândi că în faţă am o persoană
cu iniţiativă, care vrea să vadă realitatea
în moduri diferite. Eu aş avea încredere
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un bun jurnalist
asta ca un jurnalist generalist şi, treptat,
să devii un bun specialist. Aici, părerile au
fost împărţite. Din punctul meu de vedere,
atât generalistul, cât şi specialistul ar
trebui să fie la fel de bine pregătiţi pentru
un public, oricare ar fi el. Bineînţeles, în
ambele ipostaze, trebuie să te documentezi,
respectând aceeaşi regulă simplă, de a
verifica informaţia din cel puţin trei surse
viabile. Totodată, indiferent de domeniul
sau domeniile alese de un jurnalist, acesta
trebuie să articuleze discursul astfel încât să
ajungă într-o formă corectă la public.
„Jurnalistul specialist are avantajul că, în
cadrul unui domeniu, poate să cunoască în
detaliu, să acumuleze tot timpul cunoştinţe
şi are capacitatea de a realiza acele
articole profunde şi adevărate de care
orice publicaţie are nevoie“, a spus Rodica
Palade, care a adăugat: „Calitatea unui
jurnalist este curiozitatea, interesul pentru
ceea ce se întâmplă în societate şi, dincolo
de oricare dificultate de pe lumea asta,
gândul pe care trebuie să îl aibă mereu
este că adevăratul lui patron e publicul:
pentru el lucrează. Dacă reuşeşte să ajungă
la el, îşi dea seama că este o satisfacţie
extraordinară, dincolo de salariu“.

Avantajul de a cunoaşte
experienţa profesioniştilor
// Foto: HYP NEWS
în primul rând într-o persoană care, pe
lângă studiile din facultate, a făcut parte
din grupuri de dezbatere, a urmat cursuri
europene, a călătorit. Pe mine mă asigură
că am de a face cu un profesionist, mai
interesant decât o persoană care a stat de
la ora 13 la ora 16 la universitate“.

Echilibru între
cerinţe şi valoare
Mai departe, jurnalista Maria Rodriguez a
făcut câteva exerciţii practice cu noi, ca să
înţelegem mai bine cum trebuie să privim
locul de muncă la care ne angajăm şi,
bineînţeles, cum putem să scăpăm din bucla
veşnicului neangajat, dându-ne câteva
sfaturi: „Trebuie să ne dezvoltăm abilităţile,
să ne exploatăm potenţialul. Tu nu poţi să
ceri mai mult decât poţi să oferi. Trebuie
să existe un echilibru între ceea ce ceri şi
cât valorezi. Nu poţi să spui că o să lucrezi
4 ore şi o să ţi se ofere 2.000 de euro.
O greşeală pe care putem să o comitem
este să credem că toate locurile de muncă
sunt la fel. Este fals. Firmele sunt de sine
stătătoare, funcţionează singure. În unele
vei fi pus să faci unele activităţi, în altele
cu totul altceva... Fii tolerant, stai în spate,
caută adevărul, nu-ţi uita instrumentele, fii
obiectiv, lucrează cu toate timpurile, fă în
aşa fel încât publicul să fie reflectat în ceea
ce scrii, priveşte mai departe de ceea ce

este evident, fii curios şi cel mai important e
să îţi mişti fundul şi să baţi la uşă“.
Cel din urmă sfat, bineînţeles, ne-a amuzat,
dar ne-a făcut să înţelegem că totul depinde
de noi, nu doar atunci când îţi cauţi un job.

Jurnalismul - o profesie
de acumulare
Din tot ceea ce s-a prezentat şi s-a discutat
la workshop, am să extrag poate cea mai
frumoasă poveste de viaţă, care mi-a
schimbat viziunea în ceea ce priveşte
meseria de jurnalist. Redactorul-şef de
la revista 22, Rodica Palade, a declarat
următoarele:„Chiar dacă toţi doriţi să vă
vedeţi în televiziune, să ştiţi că presa scrisă
este un domeniu foarte frumos, foarte
interesant, care vă va pregăti extraordinar
pentru televiziune, acolo unde este visul
vostru... Mi-am început cariera într-un mod
atipic, care nu se va repeta pentru voi şi
care îmi doresc să nu se mai repete, în
decembrie 1989. Cum toţi eram pe stradă
şi ne bucuram de plecarea dictaturii. Noi,
intelectualii din acest oraş, eram organizaţi
într-un grup care şi-a dorit să reprezinte
vocea societăţii, ca să refacă societatea
civilă care nu putea exista în timpul
dictaturii. Prima idee a fost de a scoate o
publicaţie care s-a numit revista 22, la fel ca
22 decembrie 1989, ziua căderii dictaturii.
Nu am făcut nicio şcoală de jurnalism, totul

a fost la faţa locului, am făcut enorm de
multe greşeli, am învăţat lucrul pe care nu
l-am uitat niciodată: responsabilitatea faţă
de cuvântul scris“.
Jurnalismul este o profesie de acumulare, a
mai spus Rodica Palade, şi oricât de multă
pasiune ai avea, fără experienţă te descurci
greu. Este de preferat să porneşti în cariera

// Foto: HYP NEWS

În presă, fiecare este pe cont propriu.
Noi am avut oportunitatea unui astfel de
workshop, spre deosebire de cei dinaintea
noastră, care ne-au explicat că ei nu au avut
parte de o şcoală de jurnalism, învăţând din
mers meseria. Acum, tânăra generaţie, din
postura de aspiranţi la statutul de jurnalişti,
are ocazia să se hrănească cu ceea ce alţii
deja cunosc.
Pagini realizate de ALINA CRISTEA
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Trecutul unor mari
producători
de electronice
Cu toţii cunoaştem branduri celebre de telefoane mobile
sau de electronice, dar nu toţi ştim de unde au pornit aceste mari
companii şi cum au ajuns să le ofere consumatorilor gadgeturi
şi softuri de ultimă generaţie.

// Aşa arăta un telefon mobil pentru maşină în 1984 (foto: www.engadget.com)
Cea mai importantă companie de
telefonie mobilă din Finlanda are
o istorie lungă şi, la începuturi,
fără nicio legătură cu tehnologiile
actuale. În 1865, Fredrik Idestam
înfiinţa în apropierea oraşului
Tampere o simplă fabrică de hârtie.
Peste trei ani, inginerul deschidea
încă o fabrica de hârtie aproape
de oraşul Nokia, mai precis lângă
râul Nokianvirta. De ce lângă
râu? Deorece era o sursă de
electricitate inepuizabilă pentru a
susţine întreaga fabrică. În 1871,
cu ajutorul prietenului său cel mai
bun, Leo Mechelin, transforma
fabrica de hârtie într-o societate pe
acţiuni, denumită după oraşul unde
compania era amplasată. De-a
lungul timpului, întreprinderea a fost
transformată într-o companie care
distribuia energie electrică, construia
cabluri electrice, cauciucuri, cabluri
pentru telecomunicaţii, cabluri de
televiziune, măşti de gaze pentru
armata americană şi computere.
Primul telefon mobil a fost realizat
în 1966. În realitate, era un telefon
ataşat într-o maşină, nu era un
telefon celular de sine stătător.

Peste aproximativ 20 de ani, au fost
fabricate printre primele telefoane
mobile ce puteau fi transportate
mai uşor. Acestea cântăreau până
la 10 kilograme. Cu trecerea anilor,
începând cu anii ’90 până în zilele
noastre, telefoanele au ajuns să fie
din ce în ce mai mici şi mai uşoare.
Un alt exemplu este Gerard Philips,
care a fondat în 1891 compania care
îi poartă numele. Aceasta fabrica
becuri cu filamente din carbon şi alte
echipamente electrice. Începând cu

1920, corporaţia a fabricat un radio,
o maşină de bărbierit electrică şi
motorul Stirling, utilizat în al Doilea
Război Mondial ca generator electric.
După 1950, compania a început
să producă televizoare şi aparate
radio portabile. În 1972 a fost produs
primul videorecorder. Începând cu
anii ’90, aceeşi companie a început
să se dezvolte într-un ritm rapid,
făcând mai multe dispozitive electrice
şi electronice, cum ar fi televizoare,
telefoane şi dispozitive portabile
(mp3 playere).

// Primul videorecorder pentru uz casnic (foto: http://historyofit.com)

Surse alternative de energie
Iată câteva soluţii pentru a produce energie electrică prin
metode noi, în afară de cele tradiţionale, utilizate la scară largă
în prezent.
Turbinele eoliene sunt o sursă viabilă de curent electric,
numai că, pentru a funcţiona, au nevoie de curenţi puternici. O
companie americană a dezvoltat o tehnologie destul de simplă
pentru a putea ridica o turbină în aer. Ingeniozitatea constă
într-o carcasă umplută cu heliu, care este conectată la sol
cu ajutorul unor cabluri, iar un cablu este menit să transporte
curentul electric generat de turbina aeriană. Avantajul este că,
la înălţimi mari, curenţii de aer sunt mai puternici decât cei de la
nivelul solului.
Biomasa este o sursă de energie care nu poate fi trecută
cu vederea, fiind compusă din resturi animale sau vegetale.
Conceptul este asemănător cu cel folosit în termocentrale, doar
că, în loc să ardă combustibili folosili, vor arde acele resturi
vegetale, animale sau alte materiale biodegradabile.
Energia valurilor este un concept destul de complicat, deoarece
nimeni nu ar putea să prezică vremea pentru a cunoaşte când
vor fi valuri. Acest tip de generator constă într-un model de
geamandură care stă la suprafaţa mărilor sau a oceanelor.
Un alt concept este folosirea fluxul şi a refluxului mărilor. Cu
ajutorul unui zid construit de-a lungul unui golf, formând un
baraj, se poate înmagazina apă în timpul fluxului şi a refluxului.
Apoi, zidul se poate ridica un pic, creând un curent puternic în
adâncuri, ce poate roti o turbină, care mai departe va porni un
generator, astfel încât să producă energie electrică.

// Turbină eoliană ridicată de la sol cu ajutorul heliului
(foto: inhabitat.com)

Cutia de viteze automată concept românesc
Cutia de viteze automată
e destul de veche şi a fost
inventată de un român. Totul
a început în anul 1926, când
un inventator pe nume George
Constantinescu a prezentat la
Paris prima maşina dotată cu
schimbător de viteze automat.
Practic, maşina era normală,
doar că George Constantinescu
a scos ambreiajul şi
schimbătorul de viteze,
adăugând un convertor sonic
inventat tot de el. Pentru ca
maşina să pornească, trebuia
doar să apeşi pe acceleraţie,
iar viteza maşinii creştea pe
măsură ce apăsai tot mai
mult pedala. Un exemplu
asemănător este reprezentat de

jocurile video cu maşini, unde
pur şi simplu setezi ca maşina
sa fie pe viteze automate.
George Constantinescu a
mai avut şi alte invenţii care
se bazau pe sonicitate, cum
ar fi tunul silenţios, caloriferul
sonic ce încălzea tranşeele nu
prin sistem termic tradiţional,
ci cu ajutorul undelor sonice,
şi mitraliera sonică, ce a
ajutat trupele Alianţei să
aibe superioritate aeriană
asupra germanilor în Primul
Război Mondial. Unii spun
că sonicitatea, iventată tot de
Constantinescu, a ajutat la
descoperirea ecografiilor şi a
ultrasunetelor pentru a eradica
pietrele de la rinichi.

Pagină realizată de MIHAI BULGARIU
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Fashion News:
Toamna se schimbă designerii!
Noul sezon a adus schimbări majore în rândul marilor case de modă.
mai bine de 15 ani, coincide cu plecarea lui
Christopher Kane de la Versus, o ramură a
brandului Versace. Deşi au existat zvonuri
conform cărora Kane ar urma să îi ia locul
lui Ghesquière la Balenciaga, acestea au
fost imediat infirmate, Kane urmând să îşi
creeze propria linie vestimentară.
După scandalul „one man show“ cu tente
rasiste marca John Galliano, Dior predă
ştafeta belgianului Raf Simons. Pentru a
onora noul statut de director de creaţie al
casei Dior, Simons a părăsit brandul Jil
Sander, la conducerea căruia s-a reinstalat
nimeni alta decât…Jil Sander.
O altă schimbare de lideri are loc şi la Louis
Vuitton, unde Yves Carcelle, CEO al casei
de peste 22 de ani, a fost înlocuit cu Jordi
Constans care, surprinzător, este fostul
vicepreşedinte al Danone. Deşi cele două
domenii par la ani lumină distanţă, lozinca
„business is business“ capătă nuanţe reale
şi, totodată, aplicabilitate.

// Hedi Slimane
(foto: www.fashionweekdaily.com)

// Raf Simons
(foto: www.fashionloving.co.uk)

// Miranda Kerr
(foto: http://www.fanpop.com)

În această toamnă, branduri consacrate
ale imperiului efemer al modei au renunţat
la vechii directori de creaţie în favoarea
inovaţiei.
Astfel, în culise, primul loc este ocupat de

YSL şi numirea lui Hedi Slimane pe post de
director de creaţie, în defavoarea lui Stefano
Pilati, cel care a perpetuat filozofia casei
timp de 12 ani. Apariţia lui Hedi Slimane pe
de o parte şi dispariţia lui „Yves“ din „Yves

Saint Laurent“ de cealaltă parte au fost
primite deopotrivă cu aplauze, dar şi cu
critici din partea presei internaţionale.
Plecarea lui Nicolas Ghesquière de la
Balenciaga, după o colaborare aclamată de

Grila jocului
este un pătrat
de nouă pe
nouă căsuţe,
subdivizat în tot
atâtea pătrate
identice, numite
regiuni.
Regula jocului
este simplă:
fiecare rând,
coloană sau
regiune nu
trebuie să
conţină decât
o dată cifrele
de la unu la
nouă. Formulat
altfel, fiecare
ansamblu
trebuie să
conţină cifrele
de la unu la
nouă o singură
dată.

Sudoku

// Sursa: sudokublog.typepad.com

O „schimbare la faţă“ intervine şi în cadrul
brandului spaniol Mango, unde bine
cunoscutul model Kate Moss a fost înlocuit
în noua campanie de către „îngeraşul“
Victoria’s Secret, Miranda Kerr. Înaintea
celor două supermodele se află însă un şir
de predecesoare faimoase: Isabeli Fontana,
Milla Jovovich, Karolina Kurkova, Naomi
Campbell, Eva Herzigova, Claudia Schiffer
şi Christy Turlington, semn că retailer-ul
spaniol se menţine pe o poziţie „high“ în
domeniu.
LUIZA DRĂGHICEAN

HYP TV

Mulţi dintre studenţii Facultăţii de Jurnalism
din cadrul Universităţii Hyperion din Bucureşti
fac parte din proiectul „VEHMED – Vehicule
media pentru formarea abilităţilor practice,
televiziuni şi ziare operate de studenţi pentru
studenţi”, proiect care presupune punerea
în practică a teoriei de la cursuri într-un mod
mai solicitant, interesant şi mai activ.
HYP TV este o mică televiziune sau un ministudio în care programele şi emisiunile sunt
propuse şi create de către studenţi pentru
studenţi. În această întreprindere simulată,
fiecare student trece prin toate etapele
necesare pentru a ajunge un bun om de
televiziune, de la moderator la cameraman,
de la reporter la monteur şi tot aşa.
Subiectele emisiunilor HYP TV variază din
ce în ce mai mult, dar nu se îndepărtează de
grupul ţintă, majoritatea rubricilor rămânând
în sfera social-culturală.
Viaţa studenţească este reflectată prin
cele mai bune subiecte de interes social şi,
bineînţeles, studenţeşti, în emisiuni realizate
exclusiv de studenţi.

După trei trimestre de emisie, HYP TV speră
că emisiunile v-au încântat şi se bucură că
numărul vizionărilor creşte de la zi la zi.
Vă aşteptăm cu idei, sugestii sau propuneri
de colaborare, pe adresa de mail
hyptv@yahoo.com, pagina de Facebook
www.facebook.com/HypTv sau pe canalul
www.livestream.com/hyptv.
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Gimnastică aerobică şi credinţă
MIRCEA ZAMFIR are 27 de ani şi a început să practice gimnastica la vârsta de 4 ani. Tatăl său a fost cel care l-a dus
la un club sportiv, pentru că avea o problemă la picioare. Dincolo de asta, antrenorii au descoperit la el calităţi fizice
extraordinare. După 12 ani de gimnastică artistică, a fost nevoit să stea pe tuşă un an din cauza unei accidentări majore,
apoi a intrat în lotul de gimnastică aerobică. În perioada 2005-2011, lotul din care făcea parte a cucerit şase medalii de aur
şi una de bronz la europene, iar la mondiale trei medalii de aur, două de argint şi una de bronz. În 2007, Mircea Zamfir a
devenit singurul român care a câştigat aurul la individual în acest sport.
măsură, având în vedere condiţiile financiare. Eu am
câştigat medalii, dar raportul muncă / plată nu merita.
Federaţia încă mă aşteaptă să mă întorc.
Ce planuri de viitor ai, având în vedere că ai scos
sportul din viaţa ta?
De câţiva ani studiez Biblia şi trăiesc o viaţă după
îndemnul lui Dumnezeu. Intenţionez să trăiesc curat
în continuare, este excelent, mai ales în familie. Pe
plan profesional, studiez Teologia Pastorală şi, dacă
Dumnezeu mă cheamă, vreau să merg pe drumul ăsta!
Sper să fac şi doctoratul în sport anul viitor şi să-mi
deschid un after-school. Dar acum mă bucur pentru
fiecare zi şi mă mulţumesc dacă mai primesc şi ziua de
mâine în dar.
Cum au reacţionat cei din jur când te-ai decis să
urmezi o cale religioasă?
Toţi au avut în mare aceleaşi reacţii. Am fost dat afară
din lot, afară din casă, mi-am pierdut iubita, prietenii şi,
bineînţeles, biletul spre mondialele care se apropiau.
Dar datorită Lui eram încă în viaţă.
Poate avea religia o consecinţă negativă asupra
randamentului unui sportiv?
Tocmai atunci trebuia să mergem la mondiale. Mai
erau două luni, din care trei săptămâni eu am fost pe
bară. O săptămână în ajunul mondialelor e mult prea
mult. Situaţia a fost rezolvată, am fost cooptat în lot din
nou, iar la concursul ăla am avut cel mai bun rezultat
din competiţie (două medalii de aur şi două de argint).
Familia este împăcată cu asta, iar iubita de atunci mi-a
devenit între timp soţie.
// Foto:www.romgym.ro
Care sunt sacrificiile şi plăcerile în activitatea
sportivă?
Sacrificiul vine mai întâi. Prima dată semănăm şi apoi
tragem nădejde să şi culegem. Problema este că mulţi
au pierdut noţiunea semănatului în vremea de azi şi
este un mare dezavantaj. Proporţia matematică este
80% sacrificiu şi 20% plăcere; doar că cele 20 de
procente sunt extraordinare atunci când eşti încoronat
cu succes.
Performanţa se naşte doar prin sacrificiu sau şi
prin pasiunea pentru activitatea desfăşurată?
La 4 ani, când m-a dus tata la gimnastică, nu ştiam
nimic despre pasiune. Mă supăram că trebuie să mă
trezesc dimineaţa şi că nu mă pot juca afară cu copiii.
Atunci a fost sacrificiu din toate punctele de vedere.
Cu timpul, după ce am crescut, am început să văd
altfel lucrurile. Mi s-a părut deosebit ceea ce făceam
şi a început să crească în mine pasiunea pentru
gimnastică.
Cum te-ai simţit în 2007, când ai devenit singurul
român care a câştigat aurul la individual?
După jumătate de an am aflat asta. Cam trecuse
euforia, dar nu pot spune că nu sunt şi acum bucuros.
În 2010 ai avut o pauză de câteva luni, după care ai
revenit. Care a fost problema?

În România nu sunt condiţii, am cam fost forţat să
mă las. Nu aveam carte de muncă, după 20 de ani
de activitate, nu aveam asigurări medicale, plus că în
meseria asta poţi cădea în cap oricând. A fost o decizie
raţională de a începe să mă dezvolt şi în alt domeniu,
mai ales că mă căsătorisem. Nostalgia şi dorinţa de a
mai sta o dată pe scenă a învins şi astfel am revenit.
Mulţumesc Domnului că a ieşit bine în final.
În prezent mai activezi sau te-ai retras?
Gata, acum chiar rămân raţional. Nu am de gând să
revin.
Care a fost ultimul concurs la care ai participat?
Anul acesta, la Campionatul Mondial de Gimnastică
Aerobică de la Sofia.
Cu ce medalii v-aţi întors?
Un aur - echipă, un bronz - trio, şi două medalii de
argint – individual şi ansamblu. Nu mă aşteptam să
obţinem patru medalii, mai ales că sunt veteran.
Cum au reacţionat echipa, antrenorii, prietenii,
familia, când i-ai anunţat că vei renunţa la ceea ce
te-a făcut celebru, la pasiunea ta?
Dar nu e chiar o mare pasiune. Era mai mult un stil
de viaţă, care îmi plăcea. Nu sunt celebru, dar nu mă
deranjează asta. Familia se aştepta într-o oarecare

Ce te-a determinat să faci trecerea de la sport la
Teologie Pastorală?
Eu şi Dumnezeu. Eu, pentru că am trăit o viaţă destul
de dezechilibrată, în care am căutat fericirea în
materialism, şi ajunsesem să fiu nefericit tocmai din
această cauză. Dumnezeu, pentru că imediat după ce
am citit prima dată Noul Testament şi am auzit vocea
păstorului cel blând, mi-a cucerit inima şi mi-a refăcut
viaţa radical.
Ce le-ai spune copiilor tăi dacă vor dori să-ţi calce
pe urme?
Le-aş spune exact cum spune apostolul Pavel: „Călcaţi
pe urmele mele, că şi eu calc pe ale lui Hristos“.
Câteva sfaturi pentru tinerii sportivi care vor să
facă carieră, dar nu numai?
Să-şi aleagă bine ţinta şi să fie hotărâţi în ceea ce
fac, conştienţi că se vor şi accidenta. Nu trebuie să se
gândească la accidentări, ci să se concentreze asupra
momentului final, când vor culege laurii. Trebuie să fie
modele, dar nu precum cele promovate la televizor.
Nu trebuie să fie flecari, visători sau leneşi, căci vor
ajunge la marginea societăţii. Trebuie să înţeleagă
un lucru, că Dumnezeu a creat comori, care printr-o
şlefuire adecvată vor ajunge să strălucească. Eu, spre
exemplu, când eram mic, aveam picioarele strâmbe,
iar azi, mulţumită lui Dumnezeu, sunt campion la
gimnastică aerobică.
Interviu realizat de MARILENA CIOBANU
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Formula 1: sfârşit de sezon
Germanul Sebastian Vettel a câştigat cel de-al treilea titlu consecutiv în Formula 1,
depăşind performanţa regretatului Ayrton Senna.
În noiembrie, Formula 1 a revenit din nou
în SUA după o pauză de cinci ani, dar a
avut un circuit nou. Dacă ultima dată piloţii
au concurat pe circuitul Indianapolis, anul
acesta au avut parte de un debut la Austin.

Alonso, iar Felipe Massa a terminat al
patrulea.

Cursa de Formula 1 de la Austin,
desfăşurată pe 18 noiembrie, a oferit un
spectacol imens, spre delirul publicului,
care a umplut arena până la refuz. Deşi
calificările nu au anunţat nimic special,
Sebastian Vettel fiind primul, cursa a fost
una spectaculoasă, cu multe depăşiri.
La Austin s-ar fi putut decide campionul
piloţilor şi cel al constructorilor. La finalul
cursei, am aflat doar că Red Bull RacingRenault este iar campioană la constructori,
duelul pentru titlu la piloţi fiind decis în
Brazilia, pe circuitul Interlagos. Protagonoştii
duelului, Fernando Alonso şi Sebastian
Vettel, s-au luptat ca de obicei de la
distanţă, omul care a jucat şi poate juca
în continuare un rol important fiind Lewis
Hamilton. Britanicul a reuşit să se impună
în cursa de la Austin, el fiind şi ultimul
câştigător pe Indianapolis, locul unde acum
cinci ani debuta Vettel.
Hamilton şi Vettel au fost protagoniştii
spectacolului din runda aceasta a sezonului,
fiind mereu într-o bătălie cu secundele,
asta până când britanicul a reuşit să pună
stăpânire pe primul loc şi nu l-a mai cedat
până la finalul cursei. Cei doi au fost urmaţi
de ambii piloţi ai Scuderiei Ferrari, Fernando

Sezonul 2012 al Formulei 1 s-a încheiat
pe 25 noiembrie în Brazilia, pe circuitul
Interlagos, care are o istorie importantă
pentru competiţie, de multe ori titlul fiind
decis aici. Aşa s-a întâmplat şi anul acesta,
când Sebastian Vettel a devenit cel mai
tânăr triplu campion mondial din istoria
Formulei 1, record deţinut până atunci de
regretatul Ayrton Senna. Competitorul său,
Fernando Alonso, a luptat ca un adevărat
gladiator şi a dat tot ce a putut mai bun, dar,
din păcate pentru el, cele două abandonuri
şi o maşină inferioară faţă de cea a lui Vettel
l-au costat titlul. Alonso a reuşit să termine
pe locul al doilea, în urma britanicului
Jenson Button (McLaren-Mercedes), care
şi-a demonstrat din nou talentul pe ploaie.
Ultimul loc pe podium a fost ocupat de
coechipierul lui Alonso, brazilianul Felipe
Massa, pilot care pe ultima sută de metri a
campionatului a avut o revenire incredibilă.
Vettel a terminat doar pe locul al şaselea,
dar acest lucru a fost suficient pentru a se
impune, cu un avans de trei puncte, în faţa
ibericului Alonso.
Cu finalul acestui campionat, lumea
motorsportului ia o vacanţă bine meritată,
următoarea cursă fiind abia în martie, când
echipele vor veni cu noile monoposturi şi
poate o nouă formulă, pentru a încerca să
cucerească gloria circuitelor.

// Sebastian Vettel este campionul anului 2012 în Formula 1
(foto: www.racedepartment.com)

Adio, Michael Schumacher,
dar rămâi în inimile noastre!
Septuplul campion german s-a retras din Formula 1.
În fiecare sport exisă cel puţin o
persoană care şi-a pus amprenta pe
istoria acestuia şi a ajutat la dezvoltarea
sa. Pentru Formula 1, unul dintre aceşti
oameni a fost Michael Schumacher.
Din păcate însă pentru fanii competiţiei
bolizilor, multiplul campion mondial a
decis să pună în cui mănuşile pentru a
doua oară, dar acum definitiv.
Ultima sa cursă a fost pe 25 noiembrie,
în Brazilia, pe circuitul Interlagos,
Schumi fiind clasat pe locul al şaptelea.
Pilotul şi-a luat adio de la fani şi de
la echipa care i-a oferit şansa să
revină într-un monopost de Formula 1:
Mercedes.
Septuplul campion german a dorit
foarte mult să revină în Formula 1, el
fiind absent din marea bucla doar 3
ani (2007-2010), care i-au părut mult
prea grei. Fără niciun pic de teamă
că statistica lui ar putea fi şifonată, a

acceptat oferta celor de la Mercedes,
unde a lucrat cu fostul inginer de la
Ferrari, Ros Brown. Germanul a fost
adus înapoi nu doar pentru numele
său, ci şi pentru pasiunea şi experienţa
vastă pe care o are la volanul maşinilor
de Formula 1. Chiar dacă în cei trei
ani de când a revenit în circuit nu prea
a avut rezultate, numele lui Michael
Schumacher a rămas un brand foarte
important în lumea motorsporului.
Din păcate pentru fanii germanului,
acesta a decis să se retragă definitiv, el
refuzând chiar postul de pilot de teste
sau orice alt lucru legat de Formula1,
fiind conştient că este momentul să
spună stop. Cu toate astea, el va fi
prezent la Cursa Campionilor, acolo
unde va face pereche în echipa
Germaniei cu proaspătul campion
mondial al acestui sezon, Sebastian
Vettel.

// Michael Schumacher îşi ia rămas
bun de la fani (foto: Agerpres)
Michael Schumacher a avut şi un mesaj
emoţionant inscripţionat pe cască: „Viaţa
este despre pasiune, vă mulţumesc că
aţi împărtăşit-o pe a mea“.

Start la sporturile
de iarnă
Ne pregătim să spunem adio unui an în care
am avut parte de multe evenimente sportive
şi extrasportive. Ca să ne facă mai uşoară
acestă perioadă de tranziţie, apar din nou,
ca de obicei, sporturile de iarnă, care ne ţin
adrenalina la un nivel înalt.
În anotimpul rece ne delectăm cu sporturi
precum sărituri cu schiurile, curling, crosscountry, biatlon, patinaj şi multe altele, care
vor face de multe ori ca temperatura din
termometre să fie un pic mai uşor de suportat.
Deşi poate nu stârnesc acelaşi interes precum
fotbalul, Formula1 sau snookerul, sporturile de
iarnă sunt la fel de complexe, iar cunoscătorii
lor sunt nerăbdatori să îşi revadă favoriţii şi
să-i încurajeze.
Competiţiile majore în sporturile de iarnă au
de obicei loc în luna februarie, când sunt
organizate Campionatele Mondiale, la care
fiecare sportiv doreşte să dea tot ce are mai
bun pentru a pune mâna pe o medalie.
Fie că iubeşte sporturile de iarnă sau de
vară, nimeni nu poate spune că unele sunt
mai importante decât celelalte, iar atenţia şi
părerile oamenilor vor fi mereu împărţite către
una dintre aceste două categorii, rezultatul
fiind acelaşi: fiecare sport are spectacolul lui şi
nu poate fi egalat.
Pagină realizată de FLORIN MARINOIU
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Grăbeşte-te încet!
Trebuie să înveţi să te grăbeşti încet, ca să ai timp pentru toate provocările ce îţi apar în cale.
Suntem în plin secol al vitezei. De fapt,
abia ce am intrat în el. Cu forţa, aş putea
spune, pentru că nu e uşor să ţii ritmul cu
cei care impun trend-ul. Întrebarea este:
cum te poţi mişca mai repede? Cu maşina,
bicicleta sau cu mijloacele de transport în
comun? Cu maşina este ca şi cu telefonul
mobil de ultimă generaţie: îl cumperi, nu ai
ce face cu el dacă nu achiziţionezi şi
pachetul cu aplicaţii, abonamentul şi
conectarea la internet. Ai maşină? Plăteşti
impozitul anual, taxe de drum, trebuie să o
speli, să-i faci constant revizia, se mai
strică ceva, alţi bani şi, ce doare cel mai
tare, combustibilul pe care îl ardem şi care
ne cam arde... la buzunare. Dacă pe
vremea „tovarăşului“ trebuia să-ţi aştepţi
rândul ca să îţi cumperi o Dacie, acum
mergi în târg şi oferta este pe alese.
Merită să investeşti într-un automobil? Pe
an ce trece, plătim din ce în ce mai mult
pe obiectul acela care ne ajută să ne
mişcăm cu rapiditate. Sau mai mult ne
încurcă?
Sunt mulţi care îşi doresc o maşină, fără
să se întrebe dacă asta le-ar fi sau nu de
ajutor. Cum putem ajunge mai repede la
serviciu, la facultate sau oriunde avem
nevoie să ne deplasăm? Dacă ai maşină şi
eşti prins la orele de vârf din trafic, poate fi
sinucidere curată. Uneori îţi ia şi două ore
să străbaţi Bucureştiul dintr-un capăt în
altul. Cel mai avantajos este atunci când
locuieşti aproape de o gură de metou. Iei
metroul şi ajungi fără bătăi de cap unde îţi
doreşti. Dacă nu stai în apropierea unei
guri de metrou, o metodă de a economisi
timp şi resurse financiare, în cazul în care
ai o maşină, este să parchezi langă cea
mai apropiată gură de metrou şi să îţi
recuperezi maşina la întoarcere. Aer mai
curat, trafic mai puţin aglomerat. Da, este
de preferat să ai maşină când te îmbraci la
patru ace şi mergi la o recepţie, la care
trebuie să arăţi impecabil. Pentru că ai fi o
arătare foarte ciudată dacă foloseşti
mijloacele de transport în comun. Nu spun
eu asta, spun cei care se holbează la tine,
pentru că eşti din alt film. După părerea
mea, o mare prostie! În Germania şi în
Franţa femeile reuşesc să fie la fel de
elegante şi cu maşina, şi pe bicicletă. A
avut loc şi în Bucureşti o acţiune care
chema femeile la pedalat cu tocuri şi în
fustă.
Pledez pentru folosirea mijloacelor de
transport în comun şi recomand acest
exerciţiu posesorilor de automobile, pentru
o săptămână, măcar. Pentru că atunci
când eşti condus, poţi să citeşti, să te uiţi
în jurul tău, să relaţionezi cu oamenii, să
vezi cum este să fii pieton şi să nu ţi se
dea prioritate, să vezi cum şoferul
autobuzului în care te afli semnalizează că
vrea să plece din staţie şi niciun şofer auto
nu se îndură să-l lase. Când eşti cu
maşina, te închizi într-un glob de sticlă în
care eşti rupt de realităţile cotidiene.
Personal, după o perioadă îndelungată de
mers numai cu maşina, am descoperit
uimită cum preţul unei cartele de 10

INFO
Adio,
Larry Hagman!

Pe 23 noiembrie, Larry
Hagman, cunoscut pentru rolul
J.R. din serialul „Dallas“, a
încetat din viaţă la vârsta de
81 de ani, răpus de cancer la
ficat, boală de care suferea de
20 de ani.
Actorul a murit în Dallas,
avându-i alături, pe lângă
familie, şi pe actorii Linda
Gray şi Patrick Duffy, şi ei
protagonişti ai serialului.
Recent, a fost lansată în
America continuarea serialului
„Dallas“, iar producătorii au
declarat că vor face
despărţirea de Larry Hagman
cât mai frumoasă.
FLORIN CRUCERU

Premiera filmului
„Alps“ la Bucureşti

puţină mişcare, pentru a ne purta altfel cu
cei din jurul nostru, pentru a fi mai
prietenoşi, mai deschişi, mai iertători, mai
veseli şi mai umani. Confortul şi
comoditatea nu sunt întotdeauna cei mai
buni conductori spre o viaţă fericită şi
frumoasă. Trebuie să înveţi să te grăbeşti
încet, ca să ai timp pentru toate
provocările ce îţi apar în cale.

Pe 30 noiembrie, Asociaţia
Macondo a adus pe ecranele
NCRR (Noul Cinematograf al
Regizorului Român) şi Cinema
Union filmul „Alps“, în regia lui
Giorgos Lanthimos. Pelicula a
obţinut premiul pentru cel mai
bun scenariu la festivalul de la
Veneţia. Filmul spune
povestea unui grup de oameni
care pornesc o afacere în
care joacă rolul unor persoane
decedate, pentru a-şi ajuta
clienţii să treacă mai uşor
peste moartea celor dragi.

SIMONA AVRAMESCU

CORINA MATEI

// Intersecţie din Bucureşti la o oră de vârf (foto: www.4tuning.ro)
călătorii cu metroul a crescut cu 5 lei
într-un singur an sau că nu se mai
folosesc bilete de hârtie, ci carduri
reîncărcabile, pentru deplasările cu
autobuzul.
Mersul pe jos este puţin practicat de către
români. Ca orice alt sport, evident. Potrivit
statisticilor, suntem un popor destul de
comod. Un corp leneş, o minte înceată.
Poate nu ar strica să ne înviorăm cu
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// Metroul este o alternativă viabilă la automobilul personal (foto: www.evz.ro)
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