
Doi orădeni, la Campionatul Mondial de Rebus 
 
            Oradea, 7 oct. /Rompres/ - Doi dintre "veteranii" Lotului României pentru 
Campionatul Mondial de Rebus, ediŃia a XIV-a, care va avea loc în perioada 8 - 14 
octombrie, la Eger, în Ungaria, sunt orădeni - căpitanul echipei, Emeric Lörincz, 
informatician, şi corespondentul Radio România ActualităŃi pentru judeŃul Bihor, ing. 
Stelian-Radu Cacuci.  
  Denumirea exactă în limba engleză este "World Puzzle Championship", dar la noi, 
termenul "puzzle" se traduce aproximativ prin "rebus logic, internaŃional sau neconvenŃional", 
şi este diferit de ceea ce se practică în România sub genericul de "rebus". La noi, rebus 
înseamnă doar careuri de cuvinte încrucişate, enigmistică şi integrame. Or, aria "puzzle" 
cuprinde peste 150 de genuri enigmistice, a declarat pentru Rompres ziaristul Stelian-Radu 
Cacuci.  
      Emeric Lörincz, căpitanul lotului de rebusişti români, se află la cea de-a noua participare 
internaŃională de rebus. "Am fost din Finlanda până în CroaŃia, din Olanda până în Turcia. În 
Statele Unite n-am putut merge în 2000 pentru că nouă, celor din România, nu ni s-a acordat 
viza", afirmă acesta. Emeric Lorincz este căsătorit, are trei copii şi lucrează ca informatician 
la CAS Bihor. A fost prins de microbul jocurilor logice de la vârsta de zece ani şi nu a mai 
scăpat.  
      La fel ca şi ziaristul Stelian-Radu Cacuci, aflat la cea de-a cincea participare 
internaŃională, care, la 12 ani, nu numai că dezlega careurile de cuvinte încrucişate împreună 
cu unchiul său, dar a început să le şi compună. De peste 28 de ani, pasiunea rebusistică a lui 
Radu s-a concretizat prin mai multe reviste de rebus, colaborări la reviste de specialitate, sute 
de fişe tematice şi mii de careuri publicate. "În lipsa unei reviste de rebus logic, din anul 1997, 
de când am participat la prima confruntare internaŃională de puzzle, mă antrenez singur, pe 
internet, pe site-uri străine", mărturiseşte Radu. În cele cinci-şase zile de concurs, participanŃii 
vor avea de străbătut un maraton al inteligenŃei, cu sute de probe, individuale, dar şi pe 
echipe. Clasamentul final se va întocmi pe Ńări, prin cumularea punctajelor proprii obŃinute de 
componenŃii echipelor respective. Cel mai bun concurent, ca punctaj, va fi declarat campion 
mondial. "Spre deosebire de alte competiŃii, în rebus nu se dau premii. Nu s-au acordat 
niciodată, eventual, cel mult o diplomă. Acestea sunt concursuri în care dai bani, nu primeşti", 
spune Radu, precizând că participarea la Campionat îl costă pe fiecare membru al lotului câte 
600 de euro (cazare, masă şi taxa de concurs), la care se adaugă şi deplasarea, indiferent de 
destinaŃie. Lotul reprezentativ al României s-a constituit din opt competitori în urma unei 
etape de "calificări" desfăşurate în luna august la Braşov. Alături de orădeni, din lotul naŃional 
mai fac parte Alexandru Szöke (Miercurea Ciuc), Andreas Bolotă (Sibiu), Hunor Daday (Sf. 
Gheorghe), Barna-László Bernát (Tg. Mureş), István Prezensky (Cluj-Napoca) şi Andrei 
Nicuşan (Braşov). Peste 30 de Ńări îşi vor trimite echipe la Campionatul mondial de puzzle, 
care ia amploare de la an la an. Cu acest prilej, în paralel, va avea loc şi Congresul FederaŃiei 
InternaŃionale de Rebus, la care reprezentanŃii României vor fi nevoiŃi să stea deoparte. 
      "România este una dintre puŃinele Ńări care nu are o FederaŃie de specialitate sau măcar o 
editură, cum este cazul Ungariei, care să sprijine mişcarea rebusistică. Astfel s-ar putea plăti 
acea taxă anuală de 500 de euro la FederaŃia InternaŃională de Rebus, care să ne dea drept de 
vot în cadrul Congresului", şi-a exprimat ziaristul părerea de rău. În acest sens a constituit de 
curând la Oradea AsociaŃia "Logic Club", cu intenŃia de a înfiinŃa în viitorul apropiat şi 
FederaŃia Română de Rebus Logic. 
      Din anul 1993, echipa României a obŃinut de două ori locul IV între naŃiunile concurente 
şi se plasează, constant, în jumătatea superioară a clasamentului. ROMPRES 
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