
~n anul 1906, Buffalo
Bill cu 800 de indieni au
trecut prin Satu Mare

Simona Deac, o speran\[ care
`ncepe s[ conHrme PAGINA 5

Premierul britanic
Gordon Brown ascult[
Amy Winehouse pe iPod

Melodiile cântăreţei Amy Winehouse,
cunoscută pentru imaginea ei rebelă, se regăsesc pe
iPod-ul Premierului Marii Britanii, Gordon Brown,
alături de piese Beatles şi lucrări compuse de Bach
şi Beethoven, a mărturisit, joi, demnitarul britanic,
informează Reuters.

În timpul unui popas în Ţara Galilor, la Cardi\,
Brown a fost întrebat de mai mulţi tineri ce muzică
are pe iPod şi a mărturisit că a ajuns să asculte Amy
Winehouse la îndemnul copiilor săi. "Copiilor mei
le place foarte mult Amy Winehouse. Ei mi-au spus
să îmi pun pe iPod piesele cântăreţei britanice", a
răspuns premierul, fără să explice însă cum şi-au
format gusturile muzicale cei doi copii ai săi, care
au doar trei şi, respectiv, cinci ani.

Premierul britanic a mai spus că are pe iPod şi
piese noi interpretate de irlandezii de la U2.

Femeile nu renun\[
la chirurgia plastic[

Majoritatea femeilor sub 50 de ani continuă să
apeleze la diverse produse sau procedee
chirurgicale de înfrumuseţare, în ciuda actualei
crize economice globale, conform unui sondaj la
care au participat 1.000 de femei, scrie Reuters.
Astfel, 63% din femeile cu vârste cuprinse între 18
şi 34 de ani apelează la procedee cosmetice de
înfrumuseţare şi reîntinerire. În cadrul grupei de
vârstă 35-49 ani, procentajul a urcat la 73%.

De asemenea, 44% din femeile până în 34 de
ani consideră că administrarea de Botox este un
procedeu "de rutină", conform unu sondaj efectuat
de E-Poll Market Research. "Interesul faţă de
chirurgia plastică rămâne ridicat, în ciuda situaţiei
economice", a spus un chirurg plastician din San
Diego. Totodată, statistici separate furnizate de
societatea americană a chirurgilor plasticieni au
arătat că tratamentele cu Botox au crescut.

Cristian Sas este un fan
declarat al copil[riei

Pentru edi\ia de azi a interviului nostru am discutat cu
Cristian Sas, directorul Inspectoratului Teritorial de Munc[
al jude\ului Satu Mare, despre copil[ria sa ;i despre copil[rie
`n general. Am a[at c[ Cristi Sas este un copil etern, un fan
declarat al copil[riei, pe care el o aseam[n[ cu un basm. Am
descoperit un om pentru care familia conteaz[ cel mai mult
pe aceast[ lume.

La rezerva\ia arheologic[ de la Medie;u Aurit - :uculeu, renumit[ pentru cuptoarele dacice
de ars ceramic[, au fost descoperite anul acesta `nc[ 32 de cuptoare. Din cele 17 existente 5 sunt
vizitabile, astfel c[ poate Z v[zut un mic muzeu `n aer liber. Robert Gindele, ;eful Sec\iei
de arheologie a Muzeului Jude\ean Satu Mare, e cel care a scos la iveal[ descoperirile.

La Medie;u Aurit s-au descoperit `nc[
32 de cuptoare dacice
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S-au împlinit recent 50 de ani de la trecerea
în veşnicie a celui care a fost un exemplar patriot
şi părinte spiritual pentru românii sătmăreni,
protopopul greco-catolic Aurel Dragoş. Cortina
de Zer căzută după cea de-a doua con[agraţie
mondială, cu toate relele aduse, ne împiedică să
precizăm în ce circumstanţe şi-a trăit ultimii
ani din viaţă, departe de locurile natale, aproape
însă de cei care i-au fost călăuze spirituale de-a
lungul întregii vieţi, ierarhii Blajului. PAGINA 10
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Din punct de vedere istoric, Sighi;oara este unul din cele mai
valoroase ora;e din \ar[ PAGINA 7

Oric]t de ciudat ar p[rea, cu 103 ani `n urm[, la 22 iulie
1906, centrul Sighetului a fost ocupat de 800 de indieni, piei
ro;ii, cowboys, chinezi, cazaci ;i alte na\ii, `narma\i cu pu;ti,
pistoale, arcuri cu s[ge\i ;i topori;ti, lupt[tori c[lare pe 500
de cai. ~n drumul lor, indienii au trecut ;i prin Satu Mare.

S-au tras focuri de arm[, au fost aprinse cabane de
lemn, a fost atacat[ diligen\a, s-au smuls scalpuri... toate
astea `n aplauzele publicului sighetean ;i din localit[\ile
din apropiere, sosit cu mic cu mare s[ asiste la spectacolul
“Bu\alo Bill's Wild West” al celebrului William Frederick
Cody, poreclit Bu\alo Bill. Spectacolul de circ “Bu\alo
Bill's Wild West” care i-a `nc]ntat pe sigheteni a fost ini\iat
`n anul 1883 de celebrul aventurier american
William Frederick Cody. PAGINA 10

P[rintele Aurel Drago;, uitat
pe nedrept de contemporani
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~n aceast[ var[ “Informa\ia Zilei”
`\i ofer[ surprize `n lan\. P]n[ acum
te-am premiat cu bilete la Samfest
Jazz ;i Rock, Viking Moto Party, iar
acum te ducem `n excursie la
Sighi;oara.

Joac[ cu noi ;i `n aceast[
s[pt[m]n[ ;i po\i Zi tu cel sau cea
care vine cu noi `ntr-o super excursie
de o zi `n magniZcul ora; medieval.
Tot ce trebuie s[ faci e s[ completezi
un talon din ziar, s[-l decupezi ;i vii
cu el la redac\ia “Informa\ia Zilei”.
Sunt dou[ reguli de participare< s[ ai
v]rsta cuprins[ `ntre 14 ;i 20 de ani
;i s[ ai liber la data de 15 august.

E simplu! Tu depui talonul, iar
noi ne ocup[m de restul. Punem la
dispozi\ie p]n[ la 30 de locuri pe
autocar, iar cu informa\ii
organizatorice vom reveni zilele
urm[toare. Nu uita s[ cumperi ziarul
de luni p]n[ s]mb[t[ timp de dou[
s[pt[m]ni pentru a a[a c]te un mic
detaliu privind organizarea excursiei.

Sighi;oara este situat[ `n sudul
jude\ului Mure;, `n centrul
Rom]niei. Este unul din cele mai
valoroase ora;e din \ar[ din punct
de vedere istoric, care ad[poste;te o
istorie de mii de ani. Aici
convie\uiesc `n armonie mai multe
na\ionalit[\i, iar datorit[ arhitecturii,
pozi\iei dominante ;i a ambian\ei
geograZce a fost numit de la sf]r;itul
secolului XIX “Perla Transilvaniei”.

“Informa\ia Zilei” `\i ofer[
o excursie la Sighi;oara
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Dana Rogoz nu mai este de mult o “abramburic[“.
Acum este o femeie `n tot sensul cuv]ntului, dar cu toate
acestea ea nu a uitat primii pa;i f[cu\i `n televiziune.
Dana ;i-a petrecut `ntreaga copil[rie pe platourile de
Zlmare ;i spune c[ aspectul Zzic nu a ajutat-o `n carier[.
“Nici acum acest lucru nu m[ ajut[ foarte tare, iar
pentru un actor care este la `nceput de drum situa\ia
este un pic mai diZcil[. Un regizor sau un produc[tor
se uit[ peste o poz[ de-a ta, iar apoi te cheam[ la
casting. Aici ajutorul t[u este doar talentul. Din punctul
meu de vedere nu trebuie s[ ai 90-60-90 pentru a reu;i”,
`ncheie fosta abramburic[.

Dana Rogoz< “Un corp frumos nu este secretul reu;itei” Cea mai lung[ eclips[ de
soare a fost vizibil[ `n Orient

Cea mai lung[ eclips[ a secolului a
fost vizibil[ `n Orientul ~ndep[rtat
s[pt[m]na aceasta, mai exact miercuri,
22 iulie 2009. Pre\ de c]teva minute o
mare parte a Asiei ;i Oceanul PaciZc
au “z[cut” `n bezn[, oamenii ie;ind din
case pentru a se bucura de spectacolul
pe care Cerul ni-l ofer[ at]t de rar.

AstroZzicienii lumii o consider[ ca
Zind un record `n istoria umanit[\ii.
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Luni Miercuri

Vicepremierul Dan Nica a
declarat luni că sistemul de plată
cu bilete la ordin emise de
autorită\ile locale va H reintrodus
pentru a nu afecta programele de
investi\ii, Hind totodată o măsură
beneHcă în perioada crizei deoa-
rece utilizează resurse Hnanciare
private.

La Znalul ;edin\ei coali\iei
vicepremierul Dan Nica a sus\inut că,
pentru discutarea subiectului biletelor la
ordin, au fost invita\i mai mul\i lideri
locali, precum primarul Constan\ei, Radu
Mazăre, pre;edintele Consiliului Jude\ean
Vrancea, Marian Opri;an ;i primarul
Ia;iului, Gheorghe Nichita.

Radu Mazăre a apreciat că "e ceva
normal ce s-a întâmplat". "Dacă un lucru
s-a întâmplat bine ;i merge bine de opt
ani, de ce să-l fac eu acum să meargă prost,
mai ales într-o perioadă de criză? Am
explicat necesitatea, am discutat ;i cu
ceilal\i primari, au acela;i punct de vedere,
e logic să găsească o solu\ie. Nu s-au opus,

repet e o chestiune în care ne Znan\ăm noi
autorită\ile locale ;i în care ne Znan\ăm
o sumedenie de proiecte...de ce s-a luat?
Nu ;tiu, doar m-am pomenit cu ea pe
acum acum o săptămână, punându-mi
în pericol asfaltarea", a declarat Mazăre.

Primarul Constan\ei, Radu Mazăre, a
declarat înaintea ;edin\ei coali\iei că a
venit să-;i arate nemul\umirea fa\ă de o
decizie a Guvernului prin care biletele la
ordin emise de administra\ia locală nu
mai pot Z plătite de Trezorerie, o măsură
care lui "i-a luat aerul". "Dacă nu se
rezolvă, nu e în regulă deloc. Deloc. Adică
cel pu\in în ceea ce mă prive;te pe mine
;i pe al\i primari din România cu care am
discutat, iese cu scandal", a explicat el.

PNL va introduce o mo\iune
`mpotriva ministrului
`nv[t[m]ntului

PNL cere Guvernului ;i premierului
să ia atitudine fa\ă de "presiunile politice"
ale PSD asupra MECI ;i amenin\ă cu
mo\iune simplă ;i sesiune parlamentară
extraordinară dacă solu\iile adoptate în

cazul "Spiru Haret" vor încălca legea sau
vor satisface interese "de grup".

"PNL constată că această măsură de
tip administrativ a fost politizată de PSD,
iar decizia a fost transferată în mod
nepermis de la minister la forurile acestei
forma\iuni politice. Este inacceptabil
ultimatumul dat doamnei ministru
Ecaterina Andronescu de a rezolva
această situa\ie până mar\i, astfel încât
absolven\ii unor specialită\i neacreditate
să nu mai trebuiască să sus\ină noi
examene, după indica\iile domnilor
Geoană, Vanghelie ;i Hrebenciuc", se
arată în comunicatul PNL.

PNL aZrmă că, în acest mod,
exigen\ele de calitate ale învă\ământului
românesc sunt subordonate intereselor
electorale ale PSD ;i a lui Mircea Geoană.
"PSD preferă să încalce legea, din dorin\a
de a nu pierde voturile celor care au urmat
cursuri neacreditate la Universitatea
«Spiru Haret»", se arată în comunicat.
PNL aZrmă că sprijină "orice demers de
a pune ordine în sistemul de învă\ământ
superior privat, în sensul respectării unor
standarde de calitate".

Mar\i

Toate diplomele de la Universitatea
"Spiru Haret" sunt valabile până la
clariZcarea situa\iei, însă controlul la
această institu\ie de învă\ământ înaintează
foarte greu, din cauza lipsei de
disponibilitate a celor de acolo, a declarat,
mar\i sear[, ministrul Educa\iei, Ecaterina
Andronescu. Astfel, dup[ ce a cerut
anularea diplomelor ;i dup[ ce a ascultat
directivele partidului, Andronescu a
`ngenuncheat `n fa\a PSD ;i a anun\at<
Diplomele ilegale r[m]n valabile.

Pre;edintele CJ Vrancea, Marian
Opri;an, a declarat mar\i că Ecaterina
Andronescu nu ;i-a asumat răspunderea
pentru gre;elile făcute, că a făcut prea
multe stângăcii în ultima vreme ;i că nu i
se pare normal să se pună "tunurile" pe
învă\ământul privat. "Nu vorbesc de voturi
- cele pe care le-ar ob\ine PSD apărând
cauza studen\ilor Spiru Haret, ci de
corectitudinea deciziei. Cert e un singur
lucru< dna ministru Andronescu s-a pripit
;i probabil s-a pripit ;i cu orele de sport ;i
cu orele de desen ;i probabil nu-;i asumă
foarte tare responsabilitatea. Prea multe
stângăcii în perioada asta", a declarat
Opri;an, înaintea unei ;edin\e de
campanie a PSD.

Pre;edintele PSD, Mircea Geoană, a

declarat mar\i că Ecaterina Andronescu
are întreg sprijinul partidului pentru a
pune capăt acestui "Caritas al diplomelor"
provocat de Universitatea Spiru Haret,
reiterând că diplomele ob\inute legal nu
vor Z supuse reevaluării. Geoană a \inut
să explice ;i de ce a decis să adopte o pozi\ie
publică pentru acest subiect, men\inând că
nu a făcut acest lucru pentru voturi.
"Punctul meu de vedere poate că a fost
criticat de unii ca Zind cu tentă
electorală, nu am făcut acest lucru, puteam
să stau să nu intru în astfel de subiect, care
e clar un viepar de interese, dar am
considerat că este normal să discu\i despre
aceste lucruri. Nu cred că putem să asistăm

impasibili la degradarea reputa\iei
sistemului de educa\ie superior privat din
România ;i acest episod pune un semn
mare de întrebare", a arătat pre;edintele
PSD, el lăudând-o la Znal pe Andronescu
pentru că " a avut totu;i curajul să intre
într-un subiect atât de complicat".

Hrebenciuc, ;ef de campanie
preziden\ial[, Dragnea -
secretar general PSD

Viorel Hrebenciuc a fost mandatat să
îndeplinească func\ia de coordonator
general al campaniei pentru preziden\iale,
iar Liviu Dragnea să preia atribu\iile de
secretar general. "Am avut o întâlnire a
grupului strategic de campanie. Am decis
unele lucruri, unele urmând să Ze supuse
BPN sau celorlalte foruri ;i să Ze validate.
S-a decis ca ;eful campaniei electorale -
coordonator general de campanie
electorală - să Ze Viorel Hrebenciuc.
Atribu\iile de secretar general le va prelua
Liviu Dragnea, care are în acest moment
;i o sumă de atribu\ii organizatorice
privind campania electorală, implicit", a
declarat, mar\i, purtătorul de cuvânt al
PSD, Bogdan Niculescu Duvăz.

Raportul de monitorizare al CE indică
faptul că România a progresat în măsurile
de reformă ale Guvernului ;i în anchetele
procurorilor, dar critică in[uen\a politică
în justi\ie, haosul legislativ ;i ;ovăiala
Parlamentului în aplicarea procedurilor
care vizează cazurile de mare corup\ie.

Comisia Europeană a bifat progresele
realizate de România în cadrul
Mecanismului de cooperare ;i veriZcare,
motiv pentru care nu recomandă activarea
clauzelor de salvgardare ;i renun\ă la
monitorizarea de peste ;ase luni,
men\inând însă raportul de peste un an.
Raportul eviden\iază eforturile
Guvernului în continuarea procesului de
reformă, dar critică Parlamentul, care “ar
trebui să ia decizii consecvente pentru a
sprijini eforturile executivului privind
reforma sistemului judiciar ;i eradicarea
corup\iei”. Dup[ ce s-a prezentat raportul,
PDL s-a declarat mul\umit, PSD l-a criticat

PDL< Este un semnal
de încredere pentru
Guvernul Boc

Pre;edintele Camerei Deputa\ilor,
Roberta Anastase, a declarat că raportul pe
justi\ie al CE transmite "un semnal de

încredere" în privin\a Guvernului Emil
Boc, fapt pentru care PDL nu sus\ine o
posibilă demisie a ministrului Justi\iei,
Cătălin Predoiu. Anastase a aZrmat că, pe
lângă "nuan\ele critice" ale raportului CE,
"totu;i există ;i o veste bună, anume aceea
că nu con\ine activarea clauzei de
salvgradare".

PSD< B[sescu, vinovat
de progresul limitat

Pre;edintele PSD, Mircea Geoană, a
declaratcă responsabilitatea pentru
progresul limitat din justi\ie identiZcat în
raportul CE îi apar\ine lui Traian Băsescu,
care a avut în sistem, de la începutul
mandatului, până acum, "Zgurile" pe care
;i le-a dorit< Daniel Morar sau Cătălin
Predoiu. "~ntr-un fel, la cinci ani de la
momentul în care românii i-au acordat
încrederea actualului pre;edinte, putem
spune că principala responsabilitate
pentru progresul limitat ;i neconvingător
din justi\ie apar\ine dlui Băsescu ;i
regimului pe care îl patronează", a declarat
liderul PSD. Geoană a sus\inut că raportul
CE publicat miercuri reprezintă "încă o
bilă neagră" ;i eviden\iază lipsa de progrese
în justi\ie.

Joi

Vineri

Senatorul PDL Iulian Urban a anun\at
că depune, vineri, o ini\iativă legislativă de
eliminare a imunită\ii în cazul
parlamentarilor-mini;tri, considerând că
această categorie de persoane este situată
în prezent deasupra legii.

Urban a precizat, pe site-ul personal,
că prin ini\iativa sa dore;te eliminarea
imunită\ii parlamentarilor mini;tri, astfel
încât începerea urmăririi penale împotriva
acestora să se poată face fără acordul
Parlamentului, însă a subliniat că dore;te
men\inerea prevederii privind acordul
Parlamentului în cazul re\inerii, arestării
;i perchezi\iei. "În momentul de fa\ă, există
două tipuri de regim al imunită\ii
parlamentare< unul care prive;te membrii

Parlamentului care nu au ;i calitatea de
membri ai Guvernului ;i unul care prive;te
membrii Parlamentului care au ;i cea din
urmă calitate (...) Amândouă categoriile de
parlamentari trebuie să poată Z deferite
justi\iei fără acordul Parlamentului. Pentru
a elimina abuzurile, se va men\ine
prevederea privind acordul Parlamentului
în cazul re\inerii, arestării ;i perchezi\iei",
precizează Urban. Senatorul apreciază că
diferen\a între cele două tipuri de
imunită\i reprezintă "un tratament
discriminatoriu ce situează parlamentarii-
mini;tri deasupra legii". Pre;edintele
Camerei Deputa\ilor, Roberta Anastase,
a declarat că a ini\iat o discu\ie în grupurile
parlamentare ale PDL pe aceast[ tem[.

S]mb[t[

Pre;edintele PSD, Mircea Geoană, a
declarat că PSD va lua o decizie în privin\a
înZin\ării unei comisii în cazul ministrului
Turismului, Elena Udrea, sâmbătă
diminea\ă, în cadrul unui for statutar al
partidului. Întrebat dacă este de acord cu
înZin\area unei comisii parlamentare
pentru ministrul Turismului, Elena Udrea,
a;a cum a solicitat PNL, Geoană a răspuns<
"Probabil că da, dar vom lua această decizie
într-un for statutar, sâmbătă diminea\ă".

Geoană a precizat, totodată, că fostul
ministru al Tineretului ;i Sportului
Monica Ioacob Ridzi dar ;i "alte doamne
ministru" au brevetat o adevărată re\etă de
sifonare a banului public. Geoană a mai
arătat că, în opinia sa, trebuie făcută

lumină, până la capăt, indiferent de
consecin\e ;i numele persoanelor
implicate. Întrebat dacă PSD îi va sprijini
pe liberali în ceea ce prive;te constituirea
unei comisii în cazul Elenei Udrea, Geoană
a precizat< "Îi vom sprijini în a[area
adevărului despre indiferent ce demnitar
din România care dore;te să breveteze sau
să aplice brevetul Ridzi pentru sifonarea
banului public".

Liderul PNL Crin Antonescu a
declarat, miercuri, că liberalii au decis în
BPC ini\ierea demersurilor parlamentare
pentru înZin\area unei comisii de anchetă
privind activitatea ministrului Turismului,
Elena Udrea, mandata\i în acest sens Zind
deputa\ii forma\iunii.

PDL, mul\umit de raportul pe Justi\ie,
PSD `l critic[

Andronescu `ngenuncheaz[ `n fa\a PSD.
Diplomele ilegale r[m]n valabile

PDL depune un proiect de eliminare
a imunit[\ii parlamentarilor-mini;tri

PSD decide dac[ propune comisie
de anchet[ Udrea

Pre;edintele Traian B[sescu a sus\inut
joi o conferi\[ de pres[ maraton. Timp de
o or[ ;eful statului a comentat o serie de
subiecte de actualitate ;i s-a dezl[n\uit
`mpotriva tuturor, prieteni sau adversari
politici. B[sescu a `nceput cu raportul pe
justi\ie, dat publicit[\ii miercuri de
Comisia European[. ~n acest context, el ;ia
asumat meritele reformei ;i a ceea ce se
men\ioneaz[ pozitiv `n raport.

Băsescu, a comentat declara\iile
pre;edintelui PSD, Mircea Geoană, care l-
a acuzat pe Băsescu pentru punctele
negative ale raportului pe justi\ie, spunând
că Geoană "nu are responsabilită\i",
adăugând ironic că acesta este";ef peste
bostănărie, nu peste Senatul României".

"În\eleg că domnul Geoană, lucrând la
Dăbuleni ;i Zind ;ef peste bostănărie, nu
peste Senatul României, nu are nicio
responsabilitate pentru întârzierea
dosarelor în Parlament. Mai ales că dânsul
nici măcar nu este membru al PSD. Sigur
că domnul Geoană nu are responsabilită\i,
dânsul nu poate avea", a aZrmat Băsescu,
răspunzând unui jurnalist care îi ceruse să

comenteaze aZrma\iile liderilor PSD,
respectiv PNL, conform cărora
responsabilitatea pentru problemele din
Justi\ie semnalate de raportul de \ară îi
apar\ine ;efului statului.

"Sigur că domnul Geoană nu are
responsabilită\i, dânsul nu poate avea, dar
eu îmi asum alături de celelalte institu\ii
pentru că sunt ;eful statului. Singurul care
are acces în interiorul tuturor celor trei
puteri, chiar dacă nu le poate substitui
niciodată ;i nici nu este acesta rolul meu",
a continuat Băsescu. Pre;edintele a caliZcat
drept "teribilism" gestul primarului Radu
Mazăre de a participa la o paradă de modă,
îmbăcat în oZ\er german din timpul
războiului. :i a criticat presa pentru modul
în care a relatat informa\ia despre apari\ia
lui Mazăre, ca pe ceva "tare", "cool", în
vreme ce el a fost criticat vehement atunci
când ;i-a pus clopul pe cap, într-una din
deplasările sale în teritoriu.

:eful statului a mai spus că, poate
acum, jurnali;tii în\eleg că este mai bine
să pui clopul pe cap decât să por\i
uniformă de oZ\er german.

Traian B[sescu `l face pe Geoan[
;ef de bost[n[rie

Maz[re a for\at coali\ia s[ reintroduc[ biletele la ordin
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A fost descoperit
un nou element chimic
Descoperit `n urm[ cu 13 ani ;i

validat oZcial abia acum c]teva
s[pt[m]ni, elementul cu num[rul
atomic 112 a primit, din partea echipei
de cercet[tori germani care l-a
descoperit, numele de coperniciu (Cp).

Numele i-a fost dat `n onoarea
astronomului Nicolaus Copernicus
care, `n secolul al XVI-lea, a sus\inut
c[ P[m]ntul ;i alte planete din sistemul
nostru solar se rotesc `n jurul Soarelui,
r[sturn]nd teoria care dominase p]n[
atunci lumea ;tiin\iZc[ ;i care aZrm[

c[ P[m]ntul e centrul Universului.
Echipa de oameni de ;tiin\[ care a
descoperit elementul 112 a ales ca
inspira\ie numele astronomului
polonez deoarece acesta, dup[ spusele
lor, “ne-a schimbat viziunea asupra
lumii”.

Noul element a fost descoperit `n
1996, `n cursul unor experimente de
fuziune nuclear[, la Centrul de
Cercet[ri asupra Ionilor Grei din
Germania, de c[tre un colectiv condus
de profesorul Sigurd Hofmann.

Kobian, primul
robo\el cu ;apte

sentimente umane
Se nume;te Kobian ;i este robotul

cel mai asem[n[tor omului realizat
p]n[ `n prezent, av]nd `n vedere c[
reu;e;te s[ reproduc[ gesturi ;i emo\ii
exprimate de Zecare dintre noi `n mod
cotidian. Cercetătorii de la
Universitatea Waseda din Tokyo,
condu;i de profesorul Atsuo Takanashi,
;i-au prezentat recent, `n cadru festiv,
ultima “capodoperă”< Kobian, primul
android capabil s[ comunice 7
sentimente umane diferite. Fie c[ este
uimire, triste\e, bucurie sau orice alt[
senza\ie uman[, Kobian o exprim[ c]t
se poate de “Zdel”, prin expresii faciale
sau mi;carea buzelor ;i a pleoapelor,
care-i fac “comportamentul” extrem
de credibil. De asemenea, Kobian

reu;e;te s[ mearg[, s[ perceap[ mediul
`nconjur[tor ;i s[ gesticuleze.

Este un soi de hibrid, pentru c[ `n
el se reg[sesc caracteristici cu care au
fost deja `nzestrate alte crea\ii japoneze
precum Wabian-2 , prezentat `n 2006
ca primul umanoid biped ;i WE-4RII,
care `n 2003 reu;ea s[ reproduc[
expresii faciale rudimentare. Kobian
este `ns[ mult mai expresiv ;i mai
performant, datorit[ “g]tului” super-
tehnologizat de care dispune. Potrivit
creatorilor lui, capacitatea crescut[ a
robotului de a exprima emo\ii umane
`i simpliZc[ “menirea”< aceea de a
interac\iona cu oamenii ;i de a ajuta
persoanele `n etate la treburile de zi cu
zi.

Cea mai lung[ eclips[
de soare a secolului a fost

vizibil[ `n Orientul ~ndep[rtat
Cea mai lung[ eclips[ a

secoluluiafostvizibil[ `nOrientul
~ndep[rtat s[pt[m]na aceasta,
mai exact miercuri, 22 iulie 2009.
Pre\ de c]teva minute o mare
parte a Asiei ;i Oceanul PaciHc au
“z[cut” `n bezn[, oamenii ie;ind
din case pentru a se bucura de
spectacolul pe care Cerul ni-l
ofer[ at]t de rar. Aceast[ eclips[
total[ de soare, pe care
astroHzicienii lumii o consider[
ca Hind record `n istoria
umanit[\ii, a fost vizibil[ pentru
dou[ miliarde de p[m]nteni.

~n cele ce urmeaz[ v[ propunem s[
a[a\i lectur]nd materialul de fa\[ ce este
teoretic o astfel de eclips[, cum se
produce, din ce cauze ;i ce ne ofer[ de
fapt. A;adar, o eclips[ de Soare se
produce c]nd Luna trece `ntre P[m]nt
;i Soare, prin fa\a Soarelui. V[zut de pe
P[m]nt, discul Lunii e de obicei mai

mare dec]t cel al Soarelui ;i, dac[ se
interpune `ntre privitor ;i Soare, `i
blocheaz[ lumina, arunc]nd o umbr[
corespunz[toare pe P[m]nt. C]nd discul
Lunii `l acoper[ `n `ntregime pe cel al

Soarelui, imaginea luminoas[ obi;nuit[
a Soarelui este blocat[ complet ;i, pentru
o anumit[ zon[ de observa\ie, eclipsa de
soare este total[. Pentru a observa cu
ochiul liber o eclips[ de Soare, de orice
tip ar Z ea, este nevoie de un Zltru solar,
f[r[ de care observarea eclipsei duce la
accidente grave ale ochiului, care pot
ajunge p]n[ la orbire. Exist[ mai multe
tipuri de eclips[, total[, inelar[, hibrid ;i
par\ial[. Eclipsa total[, dup[ cum `i spune
;i numele, are loc atunci c]nd Soarele
este obturat complet de Lun[. Practic
lumina str[lucitoare a Soarelui este
`nlocuit[ timp de c]teva minute de silueta
`ntunecat[ a Lunii. Coroana Soarelui,
mult mai str[lucitoare dec]t Luna,
r[m]ne vizibil[. ~n timpul oric[rei
eclipse, eclipsa total[ este vizibil[ doar pe
o f];ie relativ `ngust[ de pe suprafa\a
P[m]ntului.

Cum se produce o eclips[
Iat[ cum se produce o eclips[<

distan\a P[m]nt - Lun[ variaz[ cu p]n[
la 6 la sut[ fa\[ de distan\a medie. Din
aceast[ cauz[, m[rimea aparent[ a Lunii
difer[ ca efect al distan\ei p]n[ la P[m]nt,
iar de aici apare diferen\a dintre o eclips[
total[ ;i o eclips[ inelar[. Distan\a

P[m]nt - Soare variaz[ ;i ea `n cursul
unui an, dar aceast[ diferen\[ nu
in[uen\eaz[ prea mult tipul de eclips[.
~n medie, Luna apare ceva mai mic[
dec]t Soarele ;i majoritatea eclipselor
centrale sunt eclipse inelare. Doar atunci
c]nd Luna este ceva mai aproape de
P[m]nt dec]t `n medie, aproape de
perigeu, avem parte de o eclips[ de Soare
total[. Studiul condi\iilor de producere
a eclipselor arat[ c[ `ntr-un an se pot
produce 7 eclipse, dintre care 2 eclipse de
lun[ ;i 5 de soare sau 3 de lun[ ;i 4 de
soare. ~n studiile `ntreprinse,
astroZzicienii au anun\at c[ `n 22 iulie
2009 va avea loc o eclips[ total[ de Soare,
cu durata de acoperire total[ de aproape
6 minute, adic[ una foarte lung[, vizibil[
`n China, iar acest lucru s-a ;i `nt]mplat.
Tot speciali;tii anun\[ o eclips[ total[ de
Soare vizibil[ `n nordul Australiei ;i `n
PaciZcul de Sud `n anul 2012 pe 13
noiembrie. Eclipsa din aceast[
s[pt[m]n[ este considerat[ a Z eclipsa
secolului. Foarte mul\i dintre
dumneavoastr[ `;i aduc aminte cu

siguran\[ de eclipsa v[zut[ de la noi din
\ar[. Am s[ v[ `mprosp[tez pu\in
memoria ;i v[ aduc aminte de 11 august
1999, c]nd noi, rom]nii, am fost martorii
unui eveniment astronomic de excep\ie,
eclipsa total[ de soare. Acea eclips[ a fost
considerat[ eclipsa secolului, `ntreaga
\ar[ Zind cuprins[ de acea eclips[. ~nainte
de aceasta, o alt[ eclips[ a mai avut loc
`n Rom]nia la 15 februarie 1961.
Eclipsele totale de soare sunt ocazii rare,
deosebite pentru aprofundarea studiului
atmosferei solare exterioare, cu prilejul
lor organiz]ndu-se expedi\ii ;tiin\iZce `n
zonele de vizibilitate. Eclipsa aceea a
str[b[tut Europa de la nord-vest p]n[ la
sud-est. Ea a traversat mai multe state
europene, Anglia, Fran\a, Germania,
Austria, Ungaria, Iugoslavia, Rom]nia,
Bulgaria ;i Turcia. Urm[toarea eclips[
total[ de soare vizibil[ de pe teritoriul
\[rii noastre va avea loc `n anul 2236.

~n antichitate, unul dintre primii
`nv[\a\i care a `ncercat s[ explice
mecanismul de producere a eclipselor,
prev[z]nd chiar anul eclipsei din 585
`.H., a fost eales din Milet. Eclipsa
prezis[ de el a devenit celebr[ deoarece
a avut loc `n timpul unei lupte dintre
mezi ;i lidieni, eveniment `n urma c[ruia
cele dou[ armate `nsp[im]ntate au
p[r[sit c]mpul de lupt[, pun]nd cap[t
disputei. Apoi, `n timp, contribu\iile lui
Pitagora ;i ale lui Aristarh din Samos au
condus mai apoi la o `n\elegere din ce `n

ce mai nuan\at[ a producerii acestor
fenomene, a legilor care stau la baza lor
;i chiar la schi\area unor reguli empirice
pentru prevederea lor.

A fost extraordinar[
Soarele a fost complet acoperit de

lun[ timp de ;ase minute ;i 39 de secunde
`ntr-o zon[ slab populat[ din PaciZc, un
record care nu va Z dobor]t dec]t `n anul
2132. ~ntunericul a durat `ntre trei ;i
patru minute `n India ;i circa cinci
minute `n China, `n ora;ul Shanghai.
Acolo, din p[cate, vremea a fost
nefavorabil[, iar locuitorii nu s-au
bucurat de spectacol. ~n India, un milion
;i jum[tate de pelerini hindu;i au luat cu
asalt ora;ul sf]nt Kurukshetra pentru a
se sc[lda `n timpul eclipsei `n apele
puriZcate. Au f[cut acest lucru `n
speran\a de a-;i cur[\a su[etul.
~nv[lm[;eala la sc[ldat `n Gange a fost
foarte mare, iar c]teva persoane au fost
r[nite u;or. ~ntr-un sat din nordul
Bangladeshului, stat musulman, zeci de
mii de persoane s-au adunat pe un

stadion ;i au `nceput s[ pl]ng[ `n timp
ce soarele a disp[rut. ~n India ;i China,
oamenii au p[reri `mp[r\ite. Dac[ unii
cred c[ eclipsele prevestesc evenimente
fericite, al\ii spun c[ e de r[u `n cazul
eclipselor totale de soare.

Astrologii cred c[ a fost
un moment foarte periculos

Un astrolog din Bombay crede c[
eclipsa total[ de soare de miercuri a fost
un moment foarte periculos `n Univers.
Sharma prezice “atentate comise pe
teritoriul indian de grupul Jaish-e-
Mohammad sau al-Qaida” ;i o mare
catastrof[ natural[ `n Asia de Sud-Est.
Astrologul mai spune c[ un lider politic
indian ar putea Z asasinat, `n timp ce
armata american[ va Z amenin\at[ `n
Afganistan, Orientul Mijlociu ;i Europa.
~ntre Iran ;i Occident, tensiunile militare
vor duce la interven\ie militar[
american[ `ncep]nd din 9 septembrie. La
aceast[ dat[ “Saturn trece din constela\ia
Leu `n constela\ia Fecioar[, iar, `n ultimii
200 de ani, la Zecare intrare a lui Saturn
`n Fecioar[ a avut loc un r[zboi”. Unii
hindu;i cred c[ demonii Rahu ;i Ketu
`nghit soarele. ~n China, despre eclipse
se spune c[ prevestesc catastrofe naturale
sau moartea unui `mp[rat. Aceste
credin\e ;i supersti\ii nu au disp[rut.
AstroZzicienii au `n schimb explica\ia
logic[ a producerii lor, iar marea
majoritate a locuitorilor P[m]ntului
consider[ eclipsele un adev[rat spectacol.

Soarele a fost
complet acoperit
de Lun[
timp de
;ase minute ;i
39 de secunde

Acest record
nu va 8

dobor]t dec]t
`n anul 2132



AMINTIRI DIN COPIL~RIE

4 Informa\ia de Duminic[/26 iulie 2009

Cristian Sas este un fan declarat
al copil[riei

Pentru edi\ia de azi a
interviului nostru am discutat cu
Cristian Sas, directorul Inspec-
toratului Teritorial de Munc[ al
jude\ului Satu Mare, despre
copil[ria sa ;i despre copil[rie `n
general. Am aIat c[ Cristi Sas este
un copil etern, un fan declarat al
copil[riei, pe care el o aseam[n[
cu un basm.

Am descoperit un om pentru care
familia conteaz[ cel mai mult pe aceast[
lume, un om care `;i aminte;te cu at]ta
drag de copil[rie `nc]t nu te mai saturi
s[ `l ascul\i ;i s[ retr[ie;ti al[turi de el cea
mai frumoas[ perioad[ din via\a cuiva.

- C]nd ;i unde v-a\i
n[scut?

- Sunt n[scut `n 8 septembrie 1977,
la Satu Mare. Sunt s[tm[rean get-beget,
dar cu vacan\e petrecute la \ar[, la
bunici. Este vorba despre bunicii din
partea mamei mele, `n comuna Andrid,
satul Dinde;ti. Dac[ stau acum s[ m[
g]ndesc, copil[ria este o perioad[
extrem de frumoas[ din via\a unui om.
:i eu am avut o copil[rie minunat[. Ca
`n universul din pove;tile lui Ion
Creang[. La bunicii mei era locul ideal
pentru a-\i petrece vacan\ele.

- Pute\i s[ v[ compara\i
copil[ria cu cea a lui Nic[?

- Nu am atins performan\ele lui, dar
am fost undeva pe aproape. Pe vremuri
eram mare iubitor de cai, la fel ca ;i acum
de altfel. Bunicii mei aveau cai, a;a c[
aceasta era marea mea pasiune. ~nc[ de
c]nd aveam cinci-;ase ani;ori eram
mare fan al cailor, astfel c[ bunica mea
trebuia s[ aib[ grij[ de mine c]t era ziua
de lung[. C]nd aveam ocazia, fugeam
repede la cai.

- Ave\i fra\i sau surori?
- Nu, sunt singur la p[rin\i, dar nu

sunt egoist, nu m[ g]ndesc doar la mine,
ci ;i la cei din jurul meu. Chiar dac[ se
crede c[ cei care au fost crescu\i singuri
la p[rin\i sunt crescu\i `n puf, la mine nu
a fost a;a. Am fost r[sf[\at, dar `n limita
bunului sim\. Am avut parte de o familie
superb[, am avut mereu acea lini;te pe
care \i-o ofer[ doar c[minul. ~n familia
bunicilor mei reg[seam aceea;i
atmosfer[ cald[ ca ;i acas[ la mine.
Aceast[ lini;te a familiei bunicilor mei,
dat[ ;i de p[rin\ii mei ;i de familia pe
care o am acum, m[ ajut[ foarte mult `n
via\[. Dup[ via\a aceasta tumultoas[ am
nevoie de un loc `n care s[ pot s[ m[
retrag, un loc care s[ Ze doar pentru
mine. Nu am fra\i, dar `n schimb am
veri;ori de v]rsta mea cu care `mi
petreceam vacan\ele. Mama mea e
educatoare ;i pe vremea c]nd eram `n
;coala general[, de Zecare dat[ c]nd
mergeam acas[ de la ;coal[, treceam pe
la ea pe la gr[dini\[. :i a;a am ajuns s[
m[ apropii de copii. Mi-am p[strat acest
obicei ;i `n liceu ;i chiar `mi amintesc o
faz[ dr[gu\[ cu un copil de la gr[dini\[.
Eram la Ia;i ;i a venit la mine un b[ie\el,
m[ trage de m]nec[ ;i m[ `ntreab[<
“Auzi, tu e;ti b[rbat sau e;ti copil?”.
Efectiv nu ;tiam ce s[ `i r[spund ;i l-am
`ntrebat ce crede el c[ sunt. A stat
copilul, s-a g]ndit pu\in ;i mi-a r[spuns<
“Copil nu e;ti, c[ e;ti mare. Dar nici
b[rbat nu e;ti, c[ vii la gr[dini\[“. A;a
c[ a zis c[ sunt un fel de copil mai mare.

- :i chiar sunte\i?
- Toat[ via\a mea voi Z un copil mai

mare, chiar dac[ prin natura meseriei ;i
a func\iei pe care o am nu prea pot s[ `mi

permit s[ Zu un copil mai mare, dec]t
a;a cum am spus anterior, `n s]nul
familiei. Eu sunt de p[rere c[ via\a
aceasta este o joac[. ~ncepem `n
copil[rie, cu jocurile `n care ne
consider[m oameni maturi, ajungem
apoi chiar s[ Zm maturi, dar totul
continu[ ca o joac[, pentru c[ toat[ via\a
este o poveste, doar c[ are consecin\e. ~n
copil[rie toate faptele noastre au
consecin\e mici - copii mici, probleme
mici, copii mari, probleme mari. La fel
consider c[ nimic din ceea ce ni se
`nt]mpl[ nu este `nt]mpl[tor. ~mi place
s[ interac\ionez cu oamenii, s[ `i ajut.

- Care este `n concep\ia
dumneavoastr[ sinonimul
cuv]ntului copil[rie?

- Basm. Poveste. Exact ce spuneam
mai `nainte. Copil[ria este cea mai
frumoas[ etap[ din via\a unui om. Mai
este ;i perioada facult[\ii, despre care se
spune c[ dac[ o faci `n alt[ parte dec]t
acas[ te formeaz[ ca om. :i `ntr-adev[r
a;a ;i este. A;a cum am zis, chiar dac[
nu am fost un copil r[sf[\at, perioada
facult[\ii a fost perioada `n care m-am
desprins de ai mei. ~n momentul `n care
nu mai ai familia al[turi de tine, ai doar
cercul de prieteni ;i oamenii cu care
rela\ionezi. Viitorul t[u depinde de
oamenii pe care `i ai ca mentori, ca
model. Ce am considerat bun am preluat
;i am `ncercat s[ ac\ionez la fel ca
anumi\i indivizi cu care am intrat `n
contact, profesori, prieteni. Am avut
norocul s[ am `n preajma mea foarte
mul\i prieteni ;i oameni cu experien\[
de via\[. Am terminat Facultatea de

Drept, la “Dimitrie Cantemir”, la Cluj-
Napoca.

- Ce jocuri prefera\i?
- Ca orice copil, b[team mingea

toat[ ziua, peste tot unde se putea.
Singurul lucru care `mi distr[gea aten\ia
de la fotbal ;i eram `n stare s[ m[ opresc
din joac[ erau caii. ~n momentul `n care
auzeam sau vedeam c[ vin cai, c[ pleac[,
automat nu mai aveam ce s[ povestesc.
~n copil[rie am `ncercat s[ fac foarte
multe. De la electrotehnic[ la radio-
amatorism, la tenis de c]mp. ~n liceu la
un moment dat f[ceam ;i handbal ;i
fotbal. Toate acestea `ns[ trebuiau s[
mearg[ m]n[ `n m]n[ cu `nv[\atul. Am
urmat cursurile Colegiului Na\ional
“Mihai Eminescu”, la proZlul
informatic[.

- De ce a\i ales acest liceu
;i acest proHl?

- P]n[ `n clasa a VIII-a am `nv[\at
foarte bine. Dup[ absolvire am dat la
informatic[ `n primul r]nd pentru c[
“Mihai Eminescu” era ;i este un liceu
foarte bun ;i pe urm[ mai era ;i
informatica. Pe atunci informatica era
ceva cu foarte mult viitor.

~n clasa a XII-a m-am hot[r]t `ns[
c[ s-ar putea s[ nu `mi plac[ toat[ via\a
cifrele, a;a c[ m-am hot[r]t s[ dau la
Drept, cu toate c[ nu f[cusem prea
mult[ gramatic[ `n liceu. Am suplinit
`ns[ prin mult[ munc[ ;i a;a am intrat
la facultate.

- Povesti\i-ne cea mai

frumoas[ vacan\[ pe care a\i
tr[it-o.

- Trec]nd peste perioada `n care `mi
petreceam vacan\ele la bunici ;i `n
tabere. Am avut o copil[rie frumoas[,
cum a; vrea s[ aib[ Zecare copil, cu
plecat `n tabere, `n excursii, `n concedii
cu p[rin\ii. |in minte c[ o dat[ ne-am
str]ns vreo 14-16 prieteni ;i am plecat
la mare. A fost groaznic, din punctul de
vedere al faptului c[ `n orice restaurant
intram se umplea imediat. Pe deasupra
mai f[ceam ;i o g[l[gie de nedescris.
Fiind at]t de mul\i, Zecare `;i dorea
altceva. A fost o nebunie, dar a fost
extrem de interesant ;i de frumos. Acum
`ns[ am ajuns s[ caut vacan\e `n care s[
dau de lini;te, pentru c[ via\a aceasta
este prea dinamic[, se `nt]mpl[ prea
multe ;i nu mai avem timp pentru noi.
De aceea, vacan\ele scurte de ;apte-zece
zile sunt doar pentru mine ;i pentru
so\ia mea ;i `ncerc[m ca `n Zecare an s[
avem cel pu\in o vacan\[.

- V[ aminti\i care a fost cel
mai frumos cadou pe care
l-a\i primit `n copil[rie?

- Da, bine`n\eles. A fost un m]nz, pe
care l-am primit de la bunicul meu. El
avea un obicei, cresc]nd cai ;i av]nd mai
mul\i nepo\i, la Zecare ne oferea c]te un
m]nz. ~mi amintesc c[ `ntr-o prim[var[,
merg]nd la el, m-a dus `n grajd s[ `mi
arate ceva ;i c]nd am v[zut m]nzul m-
am topit. Nu d[deam voie nim[nui s[
pun[ m]na pe el, s[ `l sperie, de parc[
era de por\elan. :tiu c[ l-a crescut p]n[
a avut c]\iva ani buni, c]nd eu eram deja

student. Acum `ns[ caut deja s[ `mi
cump[r din nou un cal.

- N[zb]tii a\i mai f[cut?
- Normal, ca orice copil. Una dintre

ele s-a petrecut c]nd eram foarte mic.
Eram la bunica `n gr[din[. Gr[dina era
`n pant[, iar `n cap[t era un canal, care
era acoperit de m[tasea-broa;tei. Eu tot
alergam pe acolo, bunica mea era
ocupat[ ;i o tot `ntrebam <”Bunic[, p]n[
unde \i-e gr[dina? P]n[ aici?”. Eu aveam
cam vreo trei ani;ori ;i tot mergeam mai
jos, s[ v[d p]n[ unde se `ntinde gr[dina,
`nspre canal. Nu l-am v[zut ;i am c[zut
`n ap[. At]t `mi amintesc c[ m-am trezit
;i am v[zut un cioban care era cu oile
prin zon[ ;i el m-a salvat. Alte
n[zb]tii. . .? Mai fugeam de acas[,
oridec]teori se putea, c]nd nu m[ vedea
bunica, ;i mergeam cu caii. Era `n sat o
ferm[ de vi\ei, unde aveau ;i cai, ;i `mi
g[seam mereu c]te un prietena; cu care
s[ merg acolo. Apoi n[zb]tiile din tabere
cu past[ de din\i pe clan\e, aruncat pungi
cu ap[ de la etaj.

- Am v[zut o poz[ din
copil[rie `n care c]nta\i la
pian. De c]nd aceast[
pasiune?

- Aveam cam patru sau cinci ani.
FotograZa este din timpul unui concert.
Aveam partitura `n fa\[, o ;tiam pe de
rost, a;a c[ m[ concentram s[ nu `ncurc
clapele. Am f[cut vreo doi ani de zile
pian, p]n[ c]nd am mers la ;coal[. Apoi
m-am l[asat ;i din p[cate ;tiu s[ c]nt
doar vreo dou[ c]ntecele. Pe atunci le
c]ntam la dou[ m]ini, iar azi le c]nt
doar cu un deget. Poate `mi voi relua
`ns[ ;i aceast[ pasiune. Eu a; vrea s[
`nv[\ foarte multe. De fapt, am o vorb[<
nu `mi pare r[u de absolut nimic din ce
am f[cut, `mi pare r[u doar de ceea ce
nu am f[cut.

- La ce meserii visa\i c]nd
era\i mic?

- Am avut o perioad[ `n care `mi
doream s[ Zu medic. Pe urm[ mi-am dat
`ns[ seama c[ nu `mi place s[ v[d oameni
care sufer[ ;i m-am g]ndit c[ s-ar putea
s[ nu Zu omul potrivit pentru a;a ceva.
~n copil[rie nu realizezi ce `nseamn[
suferin\a, durerea. Apoi, `n liceu, f[c]nd
informatic[ ;i Zzic[, m-am g]ndit c[ s-
ar putea s[ ajung inginer, dar sigur nu
mi-am dorit acest lucru. M[ bucur `ns[
c[ sunt jurist.

- Pe so\ia dumneavoastr[
cum a\i cunoscut-o?

- Am cunoscut-o `n urm[ cu ;apte
ani, `ntr-o fotograZe. Eram la o m[tu;[
de-a ei, am v[zut poza ;i am `ntrebat
cine e. Mi-a spus c[ e nepoata ei, iar eu
am zis c[ vreau s[ vorbesc cu ea. Ea era
la Oradea, la facultate, am primit
num[rul ei de telefon, am sunat-o, am
povestit vreo s[pt[m]n[. Aveam un
prieten care avea ;i el o prieten[ `n
Oradea, ne-am urcat `n ma;in[ ;i am
plecat. Ne-am cunoscut `n sf]r;it, `ntr-
o zi de miercuri sau joi. S]mb[ta am
plecat `mpreun[ la o nunt[ ;i acolo toat[
lumea ne `ntreba c]nd ne c[s[torim, dar
noi eram abia de dou[ zile `mpreun[.
Ne-am c[s[torit `n 8 septembrie 2007.
A fost ;i aceasta o `nt]mplare dr[gu\[.
~nc[ din 2004-2005 noi le spuneam
prietenilor c[ noi `n 2007 ne vom
c[s[tori. ~ntr-o zi am observat c[ `n 2007
data de 8 septembrie, ziua mea, cade
chiar s]mb[ta, a;a c[, exact `n ziua `n
care am f[cut 30 de ani, am avut ;i nunta.
So\ia mea `mi d[ lini;tea de care am
nevoie ;i acest lucru este mai presus de
orice pentru mine.

Laura Micovschi



Sper[m s-o vedem cur]nd `n echipa olimpic[ ;i s[ vin[ ;i primul aur `ntr-o mare competi\ie, pentru c[ Simona poate ;i
merit[ din plin aceast[ bucurie. Are doar 20 de ani ;i tot viitorul `i st[ `nainte cu bra\ele deschise. Noi `i dorim mult, mult
succes. SPORT

M
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Simona Deac, o speran\[
care `ncepe s[ confirme

~n lumea sportului circul[ o
vorb[< ca s[ 8i pe locul 1 trebuie
s[ ai noroc, ca s[ 8i pe locul 2
trebuie s[ 8i bun. Simona Deac,
spadasina noastr[ de la CS Satu
Mare, nu e de aur, dar e de argint.
Argint la Mondialele de juniori,
argint laUniversiad[.Ebun[ fata,
`n\eap[ r[u cu arma ;i
r[sp]nde;te lini;te cu ochii. E o
speran\[ care devine, `ncet, dar
sigur, con8rmare.

Pe Simona Deac lumea o ;tie ca o
persoan[ lini;tit[, calm[, dar
perseverent[ ;i dornic[ s[ ajung[ c]t
mai sus. Face spad[ de la v]rsta de nou[
ani, de;i primii pa;i i-a f[cut `n sala de
scrim[ la doar trei ani, `mpreun[ cu
fratele ei.

A `nceput s[ se antreneze din 1997,
c]nd antrenorul Francisc Csiszar de la
CS Satu Mare s-a `ntors din Kuweit.
Primul concurs major la care a
participat a fost la 11 ani, la Znala
Campionatului Na\ional de copii, iar
primul concurs interna\ional l-a
c];tigat un an mai t]rziu, Cupa
Tornado, desf[;urat[ la sala Alexandru
Csipler.

Ra:ul cu trofee

Acas[ a str]ns de-a lungul timpului,
pe un rad mare, nu mai pu\in de 20 de
cupe, 50 de medalii ;i vreo 70 de
diplome. Asta denot[ c[ a participat,
dar ma ales a reu;it clas[ri bune, la
multe competi\ii na\ionale ;i
interna\ionale pe parcursul anilor.

De\ine titlurile na\ionale la
categoriile de v]rst[ 13, 15, 17 ;i 20 de
ani, este de ;ase ori campioan[
balcanic[ ;i de dou[ ori vicecampioan[
balcanic[ la cade\i ;i juniori.

Anul trecut, la Acireale, `n Italia, a
devenit vicecampioan[ mondial[ de
junioare ;i a ocupat locul cinci la C.E.
under 23, deci sunt o gr[mad[ de titluri
ob\inute cu munc[ ;i sacriZcii. Drept
urmare a fost desemnat[ ;i sportiva
ora;ului nostru `n urm[ cu un an, titlu
pe care l-a primit `ntr-un cadru festiv
la Filarmonica din Satu Mare,
`nconjurat[ Zind de oZciali ;i prieteni.

Aventura de la Universiad[

Ultimul concurs major la care a
participat a fost la Belgrad, Jocurile
Mondiale Universitare, unde a ob\inut
titlul de vicecampioan[. ~n grupe a
trecut de cinci sportive, dup[ cum
urmeaz[< de Shasavina (Rusia) cu 2-1,
de Zhung (China) cu 5-1, de Fukuda
(Japonia) cu 5-2, de o ucraineanc[ cu
5-3 ;i de egipteanca Al-Aleb cu 5-0, ;i
a fost `nvins[ de Pyu (Coreea) cu 1-5.
Pentru a intra `ntre primele 16 sportive
a trebuit s[ treac[ de Simone Naef din
Elve\ia, pe care a `nvins-o f[r[
probleme cu 15-9, urm]nd ca pentru
intrarea `n primele opt s[ dea tot peste
o elve\ianc[, Geroudet, de care a trecut
cu 15-13.

Pentru a accede `n primele patru a
`nt]lnit-o pe italianca Rizzi, c[reia i-a
mai su[at ;i anul trecut o medalie la
Campionatele Mondiale de junioare,
pe care a `nvins-o ;i acum cu 15-9.

Pentru a-;i primi dreptul de a trage
`n Znal[, a avut mult de furc[ cu
rusoaica Kuchneva, pe care a `nvins-o
la o tu;[ distan\[, 15-14.

Din p[cate `n Znal[, de;i a condus
cu 10-5 ;i 12-11, Simona a trebuit s[ se

declare `nvins[ de poloneza Eva Nelip.
"C]nd am trecut de grupe am fost

foarte bucuroas[. Pe parcurs am v[zut
c[ pot mai mult ;i mi-am spus c[ dac[
tot sunt acolo s[ `ncerc s[ ajung c]t mai
departe. Totu;i, `n Znal[ s-a v[zut lipsa
antrenorului meu, care nu mi-a fost
al[turi, deoarece federa\ia nu l-a
desemnat s[ `nso\easc[ delega\ia", a
declarat Simona Deac.

Se pare c[ sfaturile antrenorului,
care lucreaz[ cu Simona de peste 10
ani, ar Z `ncurajat-o ;i nu s-ar Z pierdut
cu Zrea, ;i poate, poate, cine ;tie, poate
ar Z reu;it s[ c];tige titlul. A fost al[turi
de ea Adrian Pop, care `ns[ nu a putut
Z prezent la Znal[, Zindu-i interzis
acest lucru. A;a c[ s[tm[reanca a fost
pe cont propriu ;i a fost, chiar ;i a;a,
aproape de titlu.

Dup[ ce a pierdut Znala
s[tm[reanca a fost pu\in frustrat[,
v[z]nd c[ a condus aproape tot timpul,
dar la Znal a fost `nfr]nt[. Totu;i, c]nd
s-a v[zut pe podium i-a crescut inima
primind medalia de argint.

Lini;tea loviturii de spad[

Poate c[ primele experien\e la sala
de scrim[ pot Z ;ocante, mai ales c]nd
arma partenerului de antrenament se

av]nt[ spre capul t[u ;i ui\i pentru o
clip[ c[ ai o masc[ menit[ a te proteja.
~ns[ `n timp obi;nuin\a `;i spune
cuv]ntul ;i se a;az] o lini;te interioar[,
`n care mintea doar g]nde;te
urm[toarea parad[, ripost[ ori fandare.
~ntre asalturi Simona se adun[, st[
lini;tit[ ;i vorbe;te cu Dumnezeu, `n
care crede cu convingere. P[streaz[
aceast[ lini;te ;i c]nd a dat jos costumul
de scrim[. Ochii lumino;i te privesc
u;or amuza\i, e supl[ ca trestia. E
n[scut[ de Cr[ciun ;i spune, cu o
bl]nd[ autoironie, c[ e din aceea;i zi cu
omul nr. 2 din Univers. ~i ar[t[m un
cerc. ~n Sf]nta Treime nu exist[ nr. 1
sau nr. 2. ~n sport exist[, c[ a;a-i
obiceiul de c]nd Adam ;i Eva alergau
unul dup[ altul `n gr[dina Edenului.

A absolvit liceul la matematic[-
informatic[, deci iube;te numerele.
Duce o via\[ normal[ de fat[ t]n[r[. O
ador[ pe Ana Br]nz[, pe care `nc[ n-a
reu;it s-o bat[. ~nc[. A citit
“Olimpicul”, romanul lui Brian
Glanville, ;i ;tie ce `nseamn[ s[ treci
prin bariera suferin\ei. Nimic nu pare
s[ o sperie, are un calm de samurai. Se
uit[ la Zlme de cap[ ;i spad[, analizeaz[
coregraZa luptelor cu ochi de expert. Pe
plan;[ e calculat[ c]nd trebuie, agresiv[
c]nd trebuie, ;i rezultatele se v[d.

Viitorul sun[ bine

Simona se a[[ ;i `n lotul echipei
na\ionale de senioare, dar este cotat[
drept a cincea ca valoare ;i astfel nu a
avut ;anse s[ ajung[ p]n[ acum s[ trag[
la echipe. Dar exist[ speran\e, pentru
c[ Iuliana M[ce;an s-a mutat `n Anglia,
unde se ;i preg[te;te, iar asta poate Z o
porti\[ pentru spadasina noastr[. Va
merge `n cantonament cu lotul `n
vederea particip[rii la Campionatele
Mondiale, asta dup[ ce va participa la
mijlocul lunii septembrie la C.N. de
senioare. C]nd nu se antreneaz[, `i
place s[-;i ajute mama `n contabilitate,
pentru c[ este student[ la Unversitatea
de Vest "Vasile Goldi;" Satu Mare la
C.I.G, adic[ Contabilitate ;i
Informatic[ de Gestiune. Dore;te s[
devin[ contabil[ pentru a c];tiga bani
;i a putea participa la concursurile
pentru care Federa\ia Rom]n[ de
Scrim[ nu pl[te;te deplasarea.

Sper[m s-o vedem cur]nd `n echipa
olimpic[ ;i s[ vin[ ;i primul aur `ntr-
o mare competi\ie, pentru c[ Simona
poate ;i merit[ din plin aceast[ bucurie.
Are doar 20 de ani ;i tot viitorul `i st[
`nainte cu bra\ele deschise. Noi `i dorim
mult, mult succes.

Daniel Andreica



Bhatti, presupusul Zu secret al regelui pop, l-a cunoscut pe Michael Jackson în Tunisia, în 1996, pe când avea 12 ani, ;i
l-a impresionat pe acesta cu mi;cările lui de dans. De atunci, el a colaborat cu starul pop de mai multe ori pe scenă.VEDETE
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Cupluri de la Hollywood formate
pe platourile de filmare

Cel mai cunoscut caz de la
Hollywood de cuplu format pe platoul de
Zlmare este, Zre;te, cel al tandemului
Jolie-Pitt. “Mr. & Mrs. Smith” a fost
debutul unei rela\ii care durează ;i acum,
după cinci ani, ;i în cadrul căreia au
apărut trei copii biologici. “ee National
Enquirer” a titrat de curând că celebrii
actori doresc o continuare a Zlmului cu
spioni ;i că scenaristul primului Zlm,
Simon Kinberg, a fost rugat de Pitt să
scrie partea a doua a pove;tii. Cu toate
acestea, la Hollywood există multe cazuri
de cupluri longevive, alcătuite din oameni
care au lucrat la acela;i proiect de Zlm ;i
s-au îndrăgostit. Iată câteva exemple,
citate de parade.com<
Charlize;eron ;i Stuart
Townsend

S-au cunoscut pe platourile de la
Zlmul “Trapped” (2002). Starea civilă<
cuplul e printre cele mai longevive din
Los Angeles.
Jennifer Garner ;i Ben A9eck

Unde s-au cunoscut< pe platourile de
la Zlmul “Daredevil”, în 2004. Starea
civilă< căsători\i în 2005, părin\ii fetelor
Violet ;i Seraphina.
Claire Danes ;i Hugh Dancy

S-au cunoscut pe platourile de
Zlmare de la “Evening” (2007). Starea
civilă< logodi\i din februarie 2009.
Katherine Heigl ;i Josh Kelley

S-au cunoscut cu ocazia Zlmării
videoclipului melodiei lui Kelley, "Only
You", care o avea ca protagonistă pe

Heigl. Starea civilă< s-au căsătorit în 2007.
Freddie Prinze Jr. ;i Sarah
Michelle Gellar

S-au cunoscut pe platourile de
Zlmare de la “I Know What You Did Last
Summer” (1997). Starea civilă< s-au
căsătorit în 2002. Sarah Michelle este
`ns[rcinat[ cu primul lor copil.
Will Smith ;i Jada Pinkett

S-au cunoscut în timpul Zlmărilor la
serialul “ee Fresh Prince of Bel-Air”.
Starea civilă< s-au căsătorit în 1997 ;i sunt
părin\ii lui Jaden, Willow ;i ai lui Trey
(băiatul lui Smith dintr-o căsătorie
anterioară).
Courtney Cox ;i David
Arquette

Unde s-au întâlnit< pe platourile de la
“Scream” (1996). Starea civilă< căsători\i
din 1999 ;i părin\ii lui Coco, feti\a lor `n
v]rst[ de 4 ani.
Blake Lively ;i Penn Badgley

Unde s-au cunoscut< pe platourile de
la serialul “Gossip Girl”. Starea civilă<
necăsători\i, dar împreună din 2007.
Hayden Christensen ;i Rachel
Bilson

S-au cunoscut în timpul Zlmărilor la
“Jumper” (2008). Situa\ia< s-au logodit
în vara lui 2008.
Kelly Ripa ;i Mark Consuelos

Unde s-au întâlnit< pe platourile de la
produc\ia TV “All My Children”.
Statutul< căsători\i din 1996 ;i părin\ii lui
Michael, Joaquin ;i Lola.

Omer Bhatti, un dansator norvegian
în vârstă de 25 de ani, ar putea Z cel de-
al patrulea copil al regretatului Michael
Jackson, rezultat dintr-o aventură de-o
noapte a starului american, ce ar Z avut
loc în 1984, informează femaleZrst.co.uk.

Presa interna\ională aZrmă că
Michael Jackson ar Z recunoscut în fa\a
unor prieteni, în 2004, că el era tatăl lui
Bhatti. Acelea;i surse aZrmă că în
prezent Omer inten\ionează să facă un
test de paternitate pentru a a[a dacă este
într-adevăr Zul artistului.

Tânărul dansator a primit din partea

familiei Jackson un loc în primul rând în
timpul ceremoniei publice organizate în
memoria lui Michael Jackson, pe 7 iulie,
la Staples Center din Los Angeles. El a
stat lângă fra\ii ;i surorile starului. Acest
fapt a alimentat specula\iile din presă
care sus\ineau existen\a unei legături de
rudenie între Bhatti ;i legendarul
cântăre\ pop.

De;i mama lui Omer, Pia, ;i so\ul ei,
Riz, care au lucrat amândoi pentru
Michael Jackson, refuză să dea declara\ii
despre starul american, tabloidul britanic
“ee Sun” a reu;it să ob\ină un mic

comentariu din partea Piei< "El a fost
«Regele muzicii pop». Însă pentru noi,
el a însemnat mult mai mult de atât".

Omer a vorbit deja în trecut despre
legătura specială care îl leagă de
legendarul cântăre\ american. În 2008, el
a declarat< "Loialitatea este cel mai
important lucru pentru mine. |in
legătura cu Michael ;i cred că loialitatea
mea este singurul motiv pentru care încă
mai păstrăm legătura. El este un om
incredibil de bun". Omer a locuit la ferma
Neverland timp de câ\iva ani, începând
din 1997, iar câteva înregistrări video îl
prezintă în timp ce desfăcea cadourile
primite din partea starului ;i jucându-se
cu un bebelu;, despre care se crede că ar
putea Z Prince. Acest dansator se a[a la
ferma Neverland ;i în momentul în care
poli\ia a organizat o perchezi\ie pentru
a colecta probele prezentate în timpul
procesului în care Jackson a fost acuzat
de pedoZlie, în 2003.

Bhatti l-a cunoscut pe Michael
Jackson în Tunisia, în 1996, pe când avea
12 ani, ;i l-a impresionat pe acesta cu
mi;cările lui de dans. De atunci, el a
colaborat cu starul pop de mai multe ori
pe scenă. Despre Riz, tatăl vitreg al
dansatorului, se spune că ar Z lucrat ca
;ofer pentru Michael Jackson, iar despre
Pia, mama lui, se crede că ar Z lucrat ca
bonă.

Riz a conZrmat faptul că Zul său
vitreg a stat în primul rând de scaune în
timpul ceremoniei publice de la Staples
Center din Los Angeles< “:tiu acest lucru,
pentru că am privit ceremonia în direct.
I-am spus so\iei mele< «Să vezi ce va ie;i
când va a[a presa. Nu este un lucru
minor». Face\i ce vre\i cu această
declara\ie. Nu vreau să mai adaug nimic
altceva".

Fratele starului din serialul "30 Rock"
Alec Baldwin, a declan;at procedurile de
intrare în faliment, potrivit unui document
prezentat în justi\ie, în care sus\ine că
datorează 2,3 milioane de dolari.

Actorul în vârstă de 43 de ani a apelat
la capitolul 11 din Legea falimentului din
Statele Unite - care protejează interesele
persoanei sau ale companiei care solicită
declan;area procedurilor de intrare în
faliment - sus\inând că datorează peste 2,3
milioane de dolari ;i că de\ine o
proprietate în New York, evaluată la doar
1,1 milioane de dolari. So\ia actorului,
Kennya Baldwin, a fost citată ;i ea în acest
document oZcial.

Stephen Baldwin datorează statului
american aproximativ 1,2 milioane de
dolari pentru neplata celor două ipoteci

puse pe proprietatea sa din New York ;i
peste un milion de dolari în taxe ;i
impozite. Totodată, el are numeroase
datorii acumulate în contul căr\ilor sale de
credit. Avocatul familiei Baldwin nu a făcut
niciun comentariu.

Publica\ia “Newsday” din New York
publicase, la începutul lunii iulie, o
informa\ie potrivit căreia un bărbat fără
domiciliu, căruia i s-a permis să trăiască
pe proprietatea familiei Baldwin, a fost
arestat de poli\ia americană, Zind acuzat
de posesie ;i traZc de heroină.

Surse din poli\ia americană au declarat
pentru aceea;i publica\ie newyorkeză că
Stephen Baldwin, care s-a autodescris
drept "un cre;tin renăscut", a fost complet
;ocat de această veste ;i că el încercase
doar să facă o faptă bună.

Stephen Baldwin ;i-a
declarat falimentul

Fiul secret al lui Michael Jackson ar putea
cere efectuarea unui test de paternitate



Casa “Vlad Dracul” a fost `nZin\at[ `nsu;i de cel c[ruia `i poart[ numele. Casa a fost construit[ ca o monet[rie unde
se b[tea moneda care a circulat mai `nt]i `n Transilvania ;i apoi `n |ara Rom]neasc[. VACAN}E
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“Informa\ia Zilei” `\i ofer[
o excursie la Sighi;oara

~n aceast[ var[ “Informa\ia
Zilei” `\i ofer[ surprize `n lan\.
P]n[ acum te-am premiat cu bilete
la Samfest Jazz ;i Rock, Viking
Moto Party, iar acum te ducem `n
excursie la Sighi;oara.

Joac[ cu noi ;i `n aceast[
s[pt[m]n[ ;i po\i Hi tu cel sau cea
care vine cu noi `ntr-o super
excursie de o zi `n magniHcul ora;
medieval. Tot ce trebuie s[ faci e s[
completezi un talon din ziar, s[-l
decupezi ;i vii cu el la redac\ia
“Informa\ia Zilei”. Sunt dou[
reguli de participare< s[ ai v]rsta
cuprins[ `ntre 14 ;i 20 de ani ;i s[
ai liber la data de 15 august.

E simplu! Tu depui talonul, iar noi ne
ocup[m de restul. Punem la dispozi\ie
p]n[ la 30 de locuri pe autocar, iar pentru
informa\ii organizatorice vom reveni zilele
urm[toare. Nu uita s[ cumperi ziarul de
luni p]n[ s]mb[t[ timp de dou[
s[pt[m]ni pentru a a[a c]te un mic detaliu
privind organizarea excursiei.

~n urm[toarele r]nduri `\i vom
prezenta c]teva din atrac\iile turistice ale
Sighi;oarei. Iar dac[ `n urma prezent[rii
`\i vei dori s[ participi, te a;tept[m cu drag.

Ora; medieval `n inima \[rii

Sighi;oara este situat[ `n sudul
jude\ului Mure;, `n centrul Rom]niei. Este
unul din cele mai valoroase ora;e din \ar[
din punct de vedere istoric, care

ad[poste;te o istorie de mii de ani. Aici
convie\uiesc `n armonie mai multe
na\ionalit[\i, iar datorit[ arhitecturii
extraordinar de remarcabile, a pozi\iei
dominante ;i a ambian\ei geograZce, a fost
numit de la sf]r;itul secolului XIX “Perla
Transilvaniei”.

Una din cele mai renumite atrac\ii
turistice a cet[\ii este “Turnul cu Ceas”. A
fost construit cu scopul de a ap[ra poarta
principal[ a cet[\ii, iar numele ;i l-a primit
datorit[ ceasului cu Zgurine de la etajul
patru - un detaliu unic `n Rom]nia. Turnul
include cinci nivele, iar `mpreun[ cu
balconul ;i acoperi;ul piramidal are o
`n[l\ime de 64 de metri. Este un
monument care trebuie v[zut cel pu\in o

dat[ `n via\[.

Biserica din deal, monument
arhitectonic valoros

Biserica din deal este unul din cele mai
de valoare monumente arhitectonice ale
cet[\ii, Zind considerat unul din
monumentele reprezentative ale stilului
gotic din \ara noastr[. Dealul pe care se a[[
este considerat un punct de refugiu pe care
localnicii l-au `nt[rit pentru caz de pericol.
Construc\ia bisericii a `nceput `n 1345 ;i
s-a Znalizat `n 1525.

O alt[ valoare considerabil[ reprezint[
singura cript[ cunoscut[ `n Transilvania
a[at[ dedesubtul choruluim ce con\ine

morminte din secolele XVI-XVIII.
Casa “Vlad Dracul” a fost `nZin\at[

`nsu;i de cel c[ruia `i poart[ numele. Casa
a fost construit[ ca o monet[rie unde se
b[tea moneda care a circulat mai `nt]i `n
Transilvania ;i apoi `n |ara Rom]neasc[.
~n trecut casa servea primarului sau
judelui regal al cet[\ii, iar ast[zi Casa “Vlad
Dracul” ad[poste;te un restaurant `n stil
medieval.

Acestea sunt doar c]teva din locurile
turistice ale ora;ului, `ns[ la Zecare pas se
g[sesc biserici, castele ori case ce spun
Zecare c]te o poveste interesant[.

Nu uita, `mpreun[ cu “Informa\ia
Zilei“ le po\i vedea pe toate!

Gabriela Pu;ca;iu

Plaja din Cancun a cunoscut una dintre
cele mai rapide dezvolt[ri din istorie

Dac[ `n anii trecu\i rom]nii se
`nghesuiau la vacan\e exotice,
vara aceasta destina\iile exotice
nu mai sunt o variant[ posibil[
de petrecere a vacan\ei dec]t
pentru oamenii cu mul\i bani.
Fiindc[ e var[, soarele e mereu
prezent, iar apa ne cheam[ la
sport ;i mi;care, v[ propunem s[
aIa\i c]teva am[nunte
interesante despre c]teva plaje
din lume, plaje pe care relaxarea
ocup[ primul loc.

Una dintre cele mai bine cotate plaje
din lume este Myrtle Beach, o plaj[
superb[ situat[ `n South Carolina. Aici,
pute\i avea parte de o vacan\[ exact cum
visa\i. Dac[ dori\i distrac\ie o ave\i, dac[
vre\i lini;te ;i relaxare la fel. Nisipul Zn
al plajei ;i apa curat[ a oceanului sunt
c]teva din elementele care nu lipsesc din
peisaj. Posibilit[\ile de petrecere a
timpului liber sunt nelimitate.

O alt[ plaj[ minunat[ este Miami
Beach. Miami este un ora; extraordinar,
cel mai interesant ora; din Statele Unite,
unic prin dezvoltarea pe care a cunoscut-
o de-a lungul timpului. Dac[ sunte\i de
p[rere c[ ora;ul este aglomerat ;i nu v[
ve\i putea bucura de lini;te `n vacan\[,
s[ ;ti\i c[ nu este adev[rat. Plajele `;i
p[streaz[ farmecul unic, exotic. Pute\i
ie;i la cump[r[turi, juca golf, practica

`notul sau ave\i posibilitatea de a vizita
parcul tropical, precum ;i una din cele
mai mari gr[dini zoologice din lume -
“Miami Metrozoo”.

~n Hawaii exoticul
e la el acas[

O plaj[ foarte cunoscut[ din Mexic
este Cancun. ~n anul 1970 plaja era o
localitate dedicat[ pescarilor, cu o

popula\ie de 120 de oameni, iar acum
Cancun num[r[ un total al locuitorilor
de peste jum[tate de milion. Mai mult de
2 milioane de turi;ti o viziteaz[ `n Zecare
sezon. Plaja din Cancun a cunoscut
practic una dintre cele mai rapide
dezvolt[ri din istorie. Cu hoteluri
ultramoderne, plaje cu nisipul alb,
activit[\i de high-class ;i o via\[ de
noapte mai mult dec]t spectaculoas[,
Cancun fascineaz[ pe oricine.

Dac[ ave\i bani mul\i de cheltuit `n

vacan\[ merge\i `n Hawaii, unde exoticul
e la el acas[. E una din cele mai cunoscute
destina\ii de vacan\[ din lume, Honolulu
`ntinz]ndu-se pe o suprafa\[ de peste 20
de km a coastei sudice Ouhu. A;ezarea
impresioneaz[ prin apropierea st]ncilor
muntelui Ko'olau de ocean.

Honolulu nu reprezint[ destina\ia
ideal[ doar pentru plaje, ora;ul Zind
renumit ;i pentru Bishop Museum sau
Academy of Arts.

Ioana P.V.

Disney vrea s[ vând[
filme ;i show-uri de

televiziune navigatorilor
pe Internet

Disney vrea să vândă Zlme, show-
uri de televiziune şi jocuri navigatorilor
pe Internet care sunt dispuşi să
plătească pentru conţinut online de
calitate, potrivit preşedintelui
companiei, Robert Iger, informează
HollywoodReporter. “Noţiunea de a
trece la conţinut online, accesibil pe
bază de abonament, este foarte
atractivă pentru noi. Vrem să
dezvoltăm o astfel de experienţă”, a
declarat Iger.

Compania Disney face deja proZt în
urma unor operaţiuni online, după ce
s-a alăturat NBC Universal şi News
Corp., ca furnizor de conţinut şi
partener în site-ul Hulu, care vinde
publicitate. În plus, Disney
comercializează conţinut pe iTunes şi
încasează o taxă pentru site-ul Club
Penguin.

Iger consideră că navigatorii pe
Internet care caută conţinut de calitate
pot aduce şi mai mulţi bani.
Preşedintele Disney a adăugat că, dacă
un consumator plăteşte cinci dolari pe
oră la cinematograf, pentru a vedea un
Zlm, 75 de cenţi pe oră pentru a citi o
carte sau 50 de cenţi pe oră pentru a
privi la televizor, el poate da doar 25 de
cenţi pe oră pentru a naviga pe Internet.
“Pe Internet, consumatorul primeşte
aceleaşi lucruri pentru o sumă mai
mică”, a mai spus Robert Iger.

New York nu mai este
capitala mondial[

a modei
New York a pierdut, anul acesta,

titlul de capitală mondială a modei,
acesta Zind preluat de Milano, potrivit
unui studiu publicat s[pt[m]na
aceasta, care măsoară frecvenţa de
citare a unui oraş în articole, pe site-uri
de Internet şi pe blogurile specializate
în modă din lume, informează AFP.

Studiul, realizat de asociaţia
americană Global Language Monitor,
concluzionează că New York a trecut
pe locul doi după ce a fost lider timp
de cinci ani. Pe locul trei se a[ă anul
acesta capitala Italiei, Roma, urmată de
Paris şi Londra. “Sectorul modei a fost
la fel de afectat de recesiunea mondială
ca şi alte sectoare ale economiei”, a
explicat Millie Payack, directorul
responsabil de modă la Global
Language Monitor.

Potrivit studiului realizat în Zecare
an, cea mai spectaculoasă ascensiune
din 2009 este cea a oraşului spaniol
Barcelona, de pe locul 25 pe 14.



Zorro este un don din statul California, unde a fost cunoscut sub numele de Don Diego Vega, modiZcat mai
t]rziu `n Don Diego de la Vega. Eroul lupt[ pentru a sc[pa poporul californian de sub tirania guvernatorului spaniol.MAGAZIN
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5 super-eroi au f[cut
istorie `n cinematografie

~n zilele noastre adolescen\ii se
inspir[ din personajele de pe
marile ecrane. De la v]rsta de 10
ani feti\ele ;i b[ie\ii `i au ca model
`n via\[ pe Batman, Superman,
Zorro, Harry Potter sau Cat-
woman. Desenele animate, Hlmele
;i revistele se v]nd cel mai bine
av]ndu-i `n frunte pe ace;ti eroi ;i
eroine, chiar dac[ ace;tia au ie;it
din mod[.

De ce totu;i adolescen\ii `i privesc ca
pe un stil de via\[ ;i un exemplu de urmat?
De ce sunt ei at]t de speciali ;i cota\i at]t
de c[tre cinematografe, c]t ;i de marile
reviste pentru copii? Descoperim istoria
celor cinci legendari `mpreun[. Cine sunt,
de unde vin ;i ce au f[cut special `n via\a
lor.

Batman! Batman!
Figura din benzile desenate, creat[ de

Bob Kane ;i Bill Finger, a prins via\[ pentru
prima oar[ pentru DC Comics sub numele
de “ee Bat-Man” `n 27 mai 1939. Dup[
succesul `nregistrat, personajul s-a reg[sit
`n tot mai multe forme< c[r\i, desene
animate, Zlme, tv, radio ;i tot ce `nsemna
public.

Epoca de glorie a reprezentat perioada
1939-1954, c]nd acesta era printre primii
super-eroi de pe pia\[. La un an dup[
apari\ia pe pia\[, `n 1940 a dob]ndit o
prim[ publica\ie independent[. Primele
pove;ti despre eroul mascat `l prezentau
ca Zind un justi\iar crud ;i nemilos, cu
ni;te calit[\i excep\ionale de lupt[tor
`mpotriva r[ului ;i detectiv.

Av]nd `n vedere publicul \int[, copiii
;i adolescen\ii, autorii i-au creat un
partener, renumitul Robin. Acesta apare
al[turi de partenerul s[u pentru prima
dat[ `n num[rul 33 al revistei. Odat[ cu
apari\ia lui Robin, echipa a devenit mult
mai puternic[, reu;ind s[ `nving[ r[ul ;i
s[ `nl[ture pericolele de deasupra ora;ului
Gotham City ;i nu `n ultimul r]nd s[-l
`nving[ pe Joker, ve;nicul inamic al lui
Batman.

Superman s-a n[scut `n 1932
Un alt erou istoric din via\a de toate

zilele este `nsu;i super-omul, adic[
Superman. Persoana lui a luat Zin\[ `nc[
`nainte ca Batman s[ Ze g]ndit. Artistul
canadian Joe Schuster ;i scriitorul
american Jerry Siegel i-au dat via\[ `n 1932.
Seria a ap[rut ;i `n renumita revist[ cu
benzi desenate “Action Comics”, care a
ap[rut pentru prima oar[ `n 1938 ;i ce a
apar\inut unui b[ie\el care a cump[rat-o
la acea vreme cu doar 35 de cen\i.

Publica\ia a fost ;i `nc[ este considerat[
cea mai valoroas[ revist[ de benzi desenate
din lume, v]ndut[ s[pt[m]nal `ntr-un
num[r record de exemplare.

Superman `ns[ nu este doar eroul din
reviste. El a prins su[et `n nenum[rate
desene animate, Zlme de scurt metraj,
seriale ;i Zlme de cinema. Pe marile ecrane
eroul a luptat sub titlul de Superman,
Superman 2, Superman 3, Superman<
Quest for Peace, respectiv Superman
Returns, `n toate luptându-se cu Lex
Luthor. Super-eroul a fost ucis de c[tre

Doomsday, salv]nd astfel `ntreaga planet[
de moarte.

Tot pe Superman `l are `n prim plan
;i serialul de plin succes, modern ;i foarte
bine cotat, Smallville, care `n prezent
num[r[ 8 sezoane cu c]te peste 20 de
episoade.

Catwoman este cea mai t]n[r[
lupt[toare

Dac[ tot veni vorba de super-eroi, nu
poate lipsi nici femeia timid[ care peste
noapte se transform[ `n inamica celor r[i.
Catwoman este cea mai t]n[r[ lupt[toare
care `n foarte scurt timp a devenit popular[
pentru curajul ;i n[dejdea cu care a `nvins
r[ul.

Povestea ei sun[ astfel< O t]n[r[
designer la o Zrm[ de produse cosmetice
a[[ secrete ur]te despre compania la care
lucreaz[, informa\ii care la r]ndul lor
afecteaz[ societatea. Patience Philips
(interpretat[ `n primul Zlm de Halle Berry)
`;i semneaz[ soarta `n momentul `n care
decide s[ fac[ pa;i `mpotriva r[ului ce-i

atac[ pe cei din jurul ei. Peste noapte se
transform[ din femeie slab[ `ntr-o
personalitate lupt[toare, puternic[, rapid[,
agil[ ;i cu sim\urile dezvoltate ca ale unei
pisici. Catwoman reprezint[ un pericol
pentru unii ;i un mare ajutor pentru
societate. Lucrurile se complic[ c]nd
detectivul Tom Lone se `ndr[goste;te de
Patience, dar `n acela;i timp vrea s-o
prind[ pe Catwoman, pe care o `nvinuie;te
pentru tot r[ul ce se petrece `n ora;.

Zorro, legenda de zeci de ani
Mascat `n costum negru cu o tunic[,

o p[l[rie mic[, plat[ ;i o masc[ care `i
acoperea ochii ;i fruntea, b[rbatul
misterios a scris o parte din istoria “celor
buni”. Señor Zorro este un personaj Zctiv
ap[rut pentru prima dat[ `n romanul
“Blestemul lui Capistrano”, scris de
americanul Johnston McCulley. Cartea a
fost lansat[ `n 1919, iar un an mai t]rziu
s-a realizat ;i primul Zlm intitulat “Semnul
lui Zorro”.

Zorro este un don din statul

California, unde a fost cunoscut sub
numele de Don Diego Vega, modiZcat
mai t]rziu `n Don Diego de la Vega. Eroul
lupt[ pentru a sc[pa poporul californian
de sub tirania guvernatorului spaniol.
Porecla Zorro ;i-o prime;te datorit[
iste\imii ;i capacit[\ii de a sc[pa de sub
nasul autorit[\ilor ;i de a-i juca pe degete.
Este de asemenea un personaj
arhicunoscut ;i mult iubit deoarece se
num[r[ printre b[ie\ii buni.

Lumea lui Harry Potter
B[ie\elul timid pe nume Harry Potter

a reu;it s[ se `nscrie `n inima adolescen\ilor
;i a adul\ilor, vr[jindu-i cu aventurile prin
care trece. Povestea t]n[rului Harry `ncepe
c]nd merge la Hogwarts - :coala de Magie
;i Vr[jitorie. Aici `i cunoa;te pe Ron
Weasley ;i Harmonie Granger, care devin
cei mai buni prieteni ;i complici ai eroului.

Primele pove;ti apar sub forma unor
c[r\i, sub numele lui J. K. Rowling, care
datorit[ pove;tilor cu Harry Potter devine
una din cele mai celebre scriitoare din
lume. ~n cea mai mare parte Harry se lupt[
cu vr[jitorul `ntunecat Cap-de-Mort, cel
care i-a ucis pe p[rin\ii lui Harry `n
misiunea de a cuceri lumea vr[jitoriei.

Prima carte, intitulat[ “Harry Potter ;i
piatra Zlozofal[“, editat[ `n 1997, a c];tigat
o imens[ popularitate, fapt care a necesitat
continuarea pove;tii.

Harry Potter `i aduce succes lui Daniel
Radcli\e, care, datorit[ acestui rol `n cele
;apte Zlme de cinema, devine `n scurt timp
cel mai popular ;i adorat actor t]n[r din
lume. Cele ;apte volume ap[rute `n cei 10
ani (1997-2007) au fost traduse `n 63 de
limbi ;i s-au v]ndut `ntr-un record de 325
de milioane de exemplare peste tot `n
lume. Succesul romanelor sale a f[cut-o pe
Rowling s[ ajung[ cea mai celebr[ ;i cea
mai bogat[ scriitoare din lume.

Cei cinci eroi sunt cei care marcheaz[
extraordinar de mult lumea noastr[ ;i
in[uen\eaz[ copil[ria celor mici. E
inevitabil ca un copil s[ nu aib[ cel pu\in
un idol, de aceea e important ca cei mici
s[ lectureze numai c[r\i care s[ Ze cu
impact pozitiv asupra lor.

Gabriela Pu;ca;iu

Madonna va lansa compila\ia
de hit-uri “Celebration”

Cântăreaţa Madonna va lansa, pe 28
septembrie, o compilaţie de hit-uri
numită “Celebration”, care va include, pe
lângă melodii consacrate precum “4
Minutes”, “Express Yourself” şi “Vogue”,
două noi single-uri, informează presa
online de specialitate. Titlul compilaţiei
este dat de single-ul pe care artista îl va
lansa în luna august. Lista melodiilor
incluse pe album a fost aleasă de
Madonna, la decizia sa contribuind şi
părerea fanilor.

Albumul va Z disponibil în două
versiuni - una simplă, care va conţine
doar CD-ul cu muzică, şi o variantă care
va cuprinde şi un DVD cu imagini din
cariera cântăreţei. Madonna va cânta în
premieră în România, în parcul Izvor
din Bucureşti, pe 26 august, în cadrul
turneului de promovare a celui mai nou
album al său (“Sticky and Sweet”).

Pe numele real Veronica Louise
Ciccone, artista a debutat în 1982 şi a
vândut în carieră peste 200 de milioane
de discuri în toată lumea.

A murit partenera lui Johnny
Weissmuller din seria de filme “Tarzan”

Partenera actorului de origine română
Johnny Weissmuller în seria de Zlme
“Tarzan” din anii '40, Brenda Joyce, a
murit, joi, de pneumonie, la vârsta de 92
de ani, informează presa americană.
Actriţa, pe numele real Betty Leabo, era
internată într-un azil din Santa Monica şi
suferea şi de demenţă. În rolul Jane, Joyce
a jucat alături de Weissmuller în “Tarzan
and the Amazons” (realizat în 1945),
“Tarzan and the Leopard Woman” (1946),
“Tarzan and the Huntress” (1947) şi
“Tarzan and the Mermaids” (1948).
Cariera actriţiei Brenda Joyce a început în
1939, cu Zlmul “ee Rains Came”, şi a
luat sfârşit zece ani mai târziu.

“Tarzan” prezenta aventurile
extraordinare ale unui copil orfan crescut
de o familie de gorile ;i acceptat `n ultima
instan\[ ca f[c]nd parte din neamul lor.
Maturizat `ntr-un t]n[r cu calit[\i Zzice de
atlet ;i instincte de animal al junglei, via\a
lui ia o `ntors[tur[ nea;teptat[ c]nd, `n
sf]r;it, `nt]lneste al\i oameni fa\[ de care
simte imediat o leg[tur[ profund[.



Prima parohie rom]neasc[ din America a fost cea de la Cleveland, Ohio, “ Sf]nta Elena” Zind a rom]nilor
f[g[r[;eni, iar cea de a doua Zind cea din Aurora, statul Ilinois, “Sf]ntul Mihail”, parohia careienilor ;i s[tm[renilor
`ntemeiat[ la 1906. RELIGIE
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Biserica rom]neasc[
greco-catolic[ din Trenton
a `mplinit o sut[ de ani

O pagin[ de istorie na\ional[
important[ ;i interesant[ `n
acela;i timp o constituie exilul
rom]nesc din America. Se
cunoa;te faptul c[ primii rom]ni
au plecat spre \ara liber[ sau spre
lumea nou[ pentru c[ erau s[raci.
Dorul dup[ `navu\ire i-a f[cut pe
mul\i rom]ni s[ treac[ oceanul, s[
c];tige bani pentru a veni apoi
acas[ ca s[-;i cumpere p[m]nt,
visul vie\ii lor.

Primul preot misionar din America,
dr. Epaminonda Lucaciu, a `nZin\at cel
dint]i ziar rom]nesc din Statele Unite,
Zind `n acela;i timp pre;edintele
rom]nilor greco-catolici ;i ortodoc;i.
~n ace;ti 60-70 de ani rom]nii din exil
au avut o mare contribu\ie cultural[
at]t pe plan na\ional, c]t ;i mondial.
Exilul politic rom]nesc a l[sat de multe
ori de dorit, `n timp ce exilul cultural
s-a bazat pe spiritualitate, Zind
permanent `n preajma bisericii. Este
deja cunoscut faptul c[ primul rom]n
consemnat oZcial ca sosit pe p[m]ntul
american `n anul 1746 a fost un anume
preot ardelean pe nume Samoil[
Damian, care a sosit `n America pentru
a studia electricitatea cu unul din
fondatorii Statului American,
Benjamin Franklin, faimosul pre;edinte
american. Cei doi au reu;it s[ se
`n\eleag[ `n limba latin[, preotul
necunosc]nd engleza. Aceasta denot[
c[ era preot greco-catolic care cuno;tea
latina.

Primii rom]ni exila\i sosi\i `n
America au fost transilv[neni, adic[ din
fosta Austro-Ungarie, unul dintre
motivele emigr[rii Zind ;i asuprirea
acestui imperiu, pe l]ng[ cel material.
Ace;tia au fost ;i cei care au constituit
parohii dup[ modelul parohiilor ;i al
bisericilor ardelene;ti. Prima parohie
rom]neasc[ din America a fost cea de
la Cleveland, Ohio, “ Sf]nta Elena” Zind
a rom]nilor f[g[r[;eni, iar cea de a doua
Zind cea din Aurora, statul Ilinois,
“Sf]ntul Mihail”, parohia careienilor ;i
s[tm[renilor `ntemeiat[ la 1906. :i azi,
dup[ mai bine de 100 de ani de
existen\[, limba liturgic[ `n care se
oZciaz[ slujbele la cele dou[ l[ca;uri
este cea rom]n[.

Fiul lui Vasile Lucaciu a fost
primul preot misionar rom]n
din America

Preotul Epaminonda Lucaciu, Zul
marelui om politic ;i preot greco-catolic
dr. Vasile Lucaciu, a avut marea cinste
de a Z primul preot misionar rom]n
din America, sosit aici `n anul 1905. Cei
doi preo\i, tat[ ;i Zu, au fost primi\i `n
anul 1918 `ntr-o audien\[ la Casa Alb[
de c[tre pre;edintele de atunci,
Woodrow Wilson, discu\ia Zind axat[
pe problema unirii Transilvaniei cu
\ara, iar Statele Unite prin
reprezentan\ii ei au fost primii care au
trebuit s[ recunoasc[ Unirea din 1918.
~n cadrul acelei `nt]lniri, dr. Vasile
Lucaciu ar Z aZrmat< “Noi nu cerem
nimic din ce nu este al nostru, noi nu
vrem nimic din ce este al altora, noi
pretindem numai ce este al nostru,
dup[ toat[ dreptatea dumnezeiasc[ ;i
p[m]nteasc[, noi pretindem
`nf[ptuirea Rom]niei Mari!”.

P[rintele Epamionda Lucaciu Zind
bine ;colit, cunosc[tor al mai multor
limbi str[ine, un om de mare cultur[
teologic[ ;i laic[, a `nceput imediat
dup[ sosirea sa `n America munca

foarte grea de organizare a parohiilor
rom]ne;ti de acolo. Un mare
dezavantaj `n acest sens au fost
distan\ele mari dintre comunit[\i,
deplasarea Zind pe atunci o problem[.
Alte parohii `nZin\ate de E. Lucaciu
sunt cele de la Youngston (1906), care
a fost administrat[ de p[rintele
Alexandru Nicolescu, devenit apoi
episcop de Lugoj ;i mitropolit al
Blajului, Mckeesport, Trenton (1909)
sau Roebling (1913).

~n Trenton s-au stabilit
primii exilan\i

~n ora;ul Trenton s-au stabilit
`ncep]nd cu anii 1905-1906 primii
exilan\i. Rom]nii sosi\i aici erau `n
totalitate greco-catolici, o
demonstreaz[ faptul c[ prima ;i singura
biseric[ existent[ aici este cea unit[.
Ace;ti rom]ni erau aproape `n totalitate
din jude\ul Satu Mare ;i `n mod
deosebit din satele de pe valea Ierului,
adic[ din apropierea Careiului, din sate
ca Sanisl[u, Pi;colt, Andrid, Irina,
Dinde;ti. Aici rom]nii au muncit la
uria;ele turn[torii ale bog[ta;ului
Trenton. Biserica greco-catolic[ a luat
Zin\[ `n anul 1909, Zind apoi construit[
actuala biseric[ `n centrul vechi al
ora;ului al[turi de biserica romano-
catolic[ polonez[ ;i `n apropierea
bisericii greco-catolice ucrainene.
Actuala biseric[ a fost sZn\it[ de c[tre
episcopul Alexandru Nicolescu `n anul
1922, cel care cu ani `nainte a
administrat ca preot. ~n apropierea
bisericii este casa parohial[, o cas[ cu
etaj, frumoas[ ;i deschis[ tuturor
credincio;ilor. La subsolul bisericii, `n
Sala Social[ destinat[ `nt]lnirilor, sunt
expuse multe documente, fotograZi ale
primilor preo\i ;i credincio;i, dar ;i
fotograZi ale diferitelor ansambluri
culturale care au activat aici de-a lungul
anilor. Ca documente putem g[si
certiZcate de na;tere, albume, costume

populare din diferite zone folclorice ale
\[rii.

Nu putem s[ nu-l amintim aici pe
p[rintele Gavril[ Iva;cu, originar din
satul Ieud, Maramure;, care a
func\ionat `n acesat[ parohie peste 40
de ani, trec]nd la cele ve;nice `n anul
1983. Gavril[ Iva;cu a terminat liceul la
renumitul colegiu “Mihai Eminescu”
din Satu Mare, iar teologia la Blaj, Zind
considerat un preot model, deschiz[tor
de orizonturi pentru mul\i rom]ni, dar
;i un bun p[str[tor al tradi\iilor
culturale ;i spirituale rom]ne;ti.
Actualul preot din Trenton, p[rintele
David, care i-a urmat p[rintelui Iva;cu
din anul 1983, este originar din
Moldova Zind ;i el un bun p[str[tor al
tradi\iilor rom]ne;ti at]t ca paroh, c]t
;i ca vicar general al Eparhiei de Ohio.

Punctul culminant
al anivers[rii

Punctul culminant al anivers[rii
centenare a constituit-o vizita P.S. John
Michael Botean, `n luna iunie, c]nd s-
au \inut comunic[ri ;tiin\iZce
referitoare la istoricul comunit[\ii
rom]ne;ti din Trenton. Nu putem s[ nu
amintim aici pe unul dintre sus\in[torii
de su[et ai parohiei, dr. Costina;,
primul curator, care ;i azi, octogenar
Zind, sluje;te cu credin\[ biserica ;i care
`;i trage originile din satul Sanisl[u.

La o discu\ie avut[ cu domnia sa
am a[at c[ nu a fost nici m[car o dat[
`n Rom]nia. Chiar dac[ sunt la a treia
genera\ie de rom]ni stabili\i `n
America, ace;tia simt ;i g]ndesc
rom]ne;te, Zind p[str[tori de tradi\ii,
duc]nd mai departe obiceiurile, dar ;i
speciZcul bisericii noastre rom]ne;ti.
R[m]ne ca ;i `n aceste vremuri grele
biserica s[ p[streze identitatea noastr[
na\ional[, constituind nucleul necesar
p[str[rii valorilor na\ionale de c[tre
rom]nii din America.

Preot Eugen Radu Sava

Complexul Muzeal Bucovina, în
parteneriat cu mai multe muzee din
regiunea Nord-Est a Moldovei şi cu două
universităţi din Iaşi şi Suceava, va
deschide, în 15 septembrie, la Varşovia,
o expoziţie cu tema “Artă şi religie în
Cultura Cucuteni”, în cadrul “Toamnei
varşoviene”. Directorul Complexului
Muzeal Bucovina, Emil Ursu, a declarat,
vineri, într-o conferinţă de presă, că
expoziţia este organizată în parteneriat
cu Muzeele Judeţene din Bacău,
Botoşani, Vaslui, Neamţ, Complexul
Muzeal Moldova din Iaşi, Muzeul din
Roman şi Universităţile “Al. I. Cuza” din
Iaşi şi “Ştefan cel Mare” din Suceava.

Expoziţia cuprinde 300 de piese de
tezaur, respectiv obiecte de ceramică,
podoabe, care au legătură cu arta şi
Cultura Cucuteni. Vernisarea expoziţiei
“Artă şi religie în Cultura Cucuteni” va
avea loc la Muzeul Naţional de
Arheologie din Varşovia, în cadrul
manifestărilor prilejuite de “Toamna
varşoviană”.

Complexul Muzeal Bucovina a
solicitat Ministerului Culturii şi Cultelor
alocarea a 76.100 de lei pentru asigurarea
patrimoniului expoziţiei, pentru
transportul pieselor şi pentru elaborarea
unui catalog bilingv englez-polon al
expoziţiei.

La Var;ovia se deschide
o expozi\ie despre
cultura Cucuteni

Actuala biseric[ a fost sZn\it[ de c[tre episcopul Alexandru Nicolescu
`n anul 1922

Construc\ia Panteonului
României nu va dep[;i
20 de milioane de euro

Costurile pentru construcţia
Panteonului României nu vor depăşi
suma de 20 de milioane de euro şi nu îi
sperie pe iniţiatorii acestui proiect, care
va Z realizat din donaţii, a declarat pentru
MEDIAFAX vicepreşedintele Fundaţiei
Panteonul României, Nicolae Ivan.

Fundaţia care va coordona proiectul
de realizare a Panteonului României a
fost inaugurată miercuri, la Bucureşti, la
Academia Română, unde îşi are şi sediul.

Fundaţia Panteonul României este
condusă de Ionel Haiduc, preşedintele
Academiei Române, şi are trei
vicepreşedinţi - Radu Ciuceanu,
directorul Institutului Naţional pentru
Studiul Totalitarismului, Păun Ion
Otiman, secretarul general al Academiei
Române, şi inginerul Nicolae Ivan.
Aceştia se numără printre cei 27 de
membri fondatori ai fundaţiei care au
primit diplome din partea forului

cultural şi ştiinţiZc.
Vicepreşedintele Academiei, Dan

Berindei, unul dintre membrii fondatori,
a declarat că această modalitate de
comemorare este “o datorie elementară
a unui popor”, care, în cazul românilor,
va duce la o “trezire” a identităţii
naţionale. El a mai arătat că, în stadiul
actual al proiectului, rămân deschise
probleme precum locaţia Panteonului,
proiectul arhitectonic şi alegerea celor
care vor Z aduşi în Panteon sau amintiţi
prin plăcuţe comemorative, în cazul
acelor personalităţi care şi-au exprimat
dorinţa de a Z înmormântate într-un
anume loc.

Pe lângă un loc de comemorare,
Panteonul va Z şi un monument care va
atrage vizitatorii străini, aşa cum o fac
mănăstirile din nordul Moldovei sau
Palatul Parlamentului, a mai spus
Berindei.

Trupa Guano Apes va c]nta
pentru prima dat[ `n Rom]nia

Trupa germană rock Guano Apes va
concerta pentru prima dată în România,
în Parcul Izvor din Capitală, la începutul
lunii septembrie, au anunţat, miercuri,
organizatorii evenimentulului - Emagic.

După ce au luat o pauză pentru a se
concentra asupra proiectelor solo,
membrii Guano Apes s-au reunit în
acestă vară pentru o serie de concerte. În
această toamnă, turneul de reunire va
aduce trupa pentru prima dată în
România, în cadrul Tuborg Green Fest,
care va avea loc între 4 şi 6 septembrie,
în Parcul Izvor.

Guano Apes, una dintre cele mai
reprezentative trupe rock din Europa,
are în discograZe şase albume, a câştigat
două discuri de aur şi unul de platină şi
este renumită pentru show-uri live
explozive. Trupa s-a format în 1994 în
oraşul Göttingen, la iniţiativa membrilor
Henning Rümenapp, Stefan Ude şi a lui
Dennis Poschwatta, solista Sandra Nasić
alăturându-se grupului în acelaşi an.

Trupa a debutat cu albumul “Proud
Like a God”, promovat prin single-urile
“Open Your Eyes”, “Lords of the Boards”
şi “Rain”.



Aurel Dragoş a activat de timpuriu pe plan naţional. Astfel, a fost prezent în august 1909 la Baia Mare la constituirea
Zlialei Partidului Naţional Român comitatens Satu Mare. În 1912 s-a numărat printre iniţiatorii şi membrii fondatori
ai Despărţământului Seini al “Astrei”.ISTORIE
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P[rintele Aurel Drago;, uitat pe nedrept
de contemporani

S-au `mplinit recent 50 de ani de la trecerea sa `n ve;nicie

S-au împlinit recent 50 de ani
de la trecerea în veşnicie a celui
care a fost un exemplar patriot şi
părinte spiritual pentru românii
sătmăreni, protopopul greco-
catolic Aurel Dragoş. Cortina de
Her căzută după cea de-a doua
conIagraţie mondială, cu toate
relele aduse, ne împiedică să
precizăm în ce circumstanţe şi-a
trăit ultimii ani din viaţă, departe
de locurile natale, aproape însă
de cei care i-au fost călăuze
spirituale de-a lungul întregii
vieţi, ierarhii Blajului.

Dincolo de graniţele politice şi
confesionale, calitatea de români
sătmăreni ne obligă să evocăm la acest
moment comemorativ personalitatea
unui român exemplar pentru vremurile
dezgolite, şi de modele, pe care le trăim.

Băimărean prin naştere

Aurel Dragoş a văzut lumina zilei la
Baia Mare în 17 iulie 1883, tată Zindu-i
Dumitru, mic proprietar în orăşelul pe
atunci parte integrantă din comitatul
Satu Mare. După ce a absolvit studiile
primare şi secundare în localitate, a
urmat teologia la Budapesta, studiind
aici între 1903-1906. S-a căsătorit cu
Iuliana Roman (născută în 1888), Zica
protopopului Ioan Roman. A fost
hirotonit în 1909, Zind repartizat în
parohia Vama, începând slujirea din luna
aprilie. Familia soţiei era foarte legată de
Vama. Soţia sa se născuse la Vama,
aidoma şi tatăl acesteia, defunctul
protopop Ioan Roman.

Înainte de a veni la Vama, Aurel
Dragoş fusese profesor la Gherla, unde

fusese şi asesor consistorial. Se adaugă
astfel şi preotul-profesor Aurel Dragoş
grupului de sătmăreni de la catedrele
“şcoalelor româneşti” ale Gherlei,
spaţiul permiţându-ne aici să amintim
doar numele lui Athanasie Demian (18
ani profesor secundar în capitala
greco-catolică a românilor nord-
transilvăneni) şi Zului acestuia Cecil
Paul (1882-1946, vrednic de pomenire
paroh al capitalei oşeneşti, Negreşti,
admirat de un aşijderea virtuos slujitor
al altarului creştin din Negreşti, de
această dată ortodox, arhimandritul
Roman Braga).

Slujitorii Vamei

Din perspectiva românilor din
Vama, parohul Aurel Dragoş are
meritul aici în ridicarea şcolii
confesionale, operaţiune încheiată în
1910. Era una din cele mai frumoase
şcoli din zonă, construită în poZda legii
Apponyi - cunoscătorii acelei epoci de
tristă amintire, pentru orice tip de
democraţie din lume, îşi închipuie ce
eforturi trebuia să depună un ctitor de
aşezământ educaţional în acei cumpliţi
ani.

Familia Dragoş şi-a urmat cursul
Zresc, creştinesc, la Vama. Materializat
prin naştere de prunci, astfel aici s-au
născut copiii< Aurel Dumitru Ion (n.
1909 - decedat în acelaşi an), Maria
Iuliana (născută în 1913), Vasiliu Nicolae
(născut în 1912) şi eeoZl Petru (născut
în 1915). Interesant este de precizat că la
Vama au fost parohi atât tatăl, cât şi
bunicul soţiei lui Aurel Dragoş. Mai
mult, biserica de zid, cu hramul, aidoma
majorităţii lăcaşurilor de cult româneşti
din zonă, “SZnţii Arhangheli Mihail şi
Gavril”, ridicată în 1848, este ctitoria
bunicului eeodor Roman de Jugastra.

Originea acestei familii nobiliare este în
Sătmarul istoric, ctitorul de la Vama Zind
născut la Colţirea, o localitate a[ată în
imediata vecinătate a Băii Mari. Socrul
lui Aurel Dragoş, protopopul Ioan
Roman, a părăsit parohia Vama în 1901,
plecând la Gherţa Mică. Va sluji puţin în
noua parohie, până în septembrie 1902,
somnul de veci dormindu-l acolo unde
văzuse lumina zilei şi unde a slujit cu
credincioşie peste 30 de ani, la Vama.

Luptător pentru Unire

Aurel Dragoş a activat de timpuriu
pe plan naţional. Astfel, a fost prezent în
august 1909 la Baia Mare la constituirea
Zlialei Partidului Naţional Român

comitatens Satu Mare. În 1912 s-a
numărat printre iniţiatorii şi membrii
fondatori ai Despărţământului Seini
al “Astrei”. Următorul an va Z ales
secretar. Din octombrie 1912 până în
iunie 1913 a asigurat interimatul şi la
Tur, o localitate limitrofă atât Vamei,
cât şi Negreştiului.

Venirea ruşilor în 1914, în condiţiile
începerii Primului Război Mondial,
nu l-a făcut să se refugieze, nedorind
să-şi părăsească turma. În toamna
anului 1918 s-a remarcat ca
organizator al consiliilor şi gărzilor
naţionale din zona Oaşului, făcând
parte din Comitetul Ambulant al Ţării
Oaşului, înZinţând deci organe
româneşti în comunele oşeneşti unde
ele nu existau. În acele luni a funcţionat
chiar ca “tribun poporal”. În 12
noiembrie a fost ales ca membru al
C.N.R. comitatens Satu Mare. A fost
prezent la Adunarea de la Alba Iulia,
de unde s-a întors cu un drapel
naţional. În anii 1918-1919, atitudinea
sa românească i-a atras numeroase
necazuri din partea secuilor bolşevici.

În 30 ianuarie 1919 l-a ajutat pe avocatul
dr. Sever Pop să treacă linia
demarcaţională, acesta Zind urmărit de
autorităţi. Pentru acest ajutor, a fost
crunt bătut în aceeaşi zi de către
detaşamentul militar care-l urmărea pe
avocat.

În vara anului 1920 Aurel Dragoş a
fost numit protopop al Districtului Ţara
Oaşului. Din 1923 s-a transferat de la
Vama în parohia greco-catolică Satu
Mare. A avut un aport deosebit în
construirea catedralei “Sf. Arhangheli
Mihail şi Gavril” din municipiul nostru,
atât de disputată de românii de la
îngemănarea mileniilor, terminând
lucrările în 1937.

Pe plan politic a fost alături de
Partidul Naţional Liberal, contribuind

la înZinţarea organizaţiei judeţene, Zind
ales ulterior vicepreşedinte, apoi chiar
preşedinte al organizaţiei orăşeneşti
PNL.

Între anii 1922-1926 a fost ales
deputat în Parlamentul României, iar
din 1933 senator. Din activitatea de
orator în Parlament remarcăm discursul
antifrancmasonic din 1936. Conform
presei vremii, acel discurs a contribuit la
interzicerea acestei organizaţii, cu un
statut şi astăzi insuZcient aZşat “la
lumină”, la noi în ţară în acea perioadă.
Sigur, vremurile şi “vremuirile”
permiteau la acea dată astfel de atitudini,
nemonitorizate jandarmeristic de
“corectitudinea politică”.

Ecleziastic, a fost numit mai întâi
protopop de Satu Mare, iar apoi din 1930
arhidiacon al locurilor. A fost distins cu
ordinul “Coroana României” în grad de
oZţer. Implicarea sa în viaţa culturală a
Sătmarului este dovedită şi de
colaborarea la efemera publicaţie locală
“Fata Morgana”, apărută în 1935.

Decepţiile de la sfârşitul vieţii

Ultima parte a vieţii lui Aurel Dragoş
este cea mai decepţionantă. Noile
condiţii politice din ţara noastră au dus
şi la marginalizarea sa. Biserica Română
Unită a fost desZinţată, partidelor
politice istorice le-a fost întemniţată elita.
Avem puţine informaţii despre
activitatea lui Aurel Dragoş în
“obsedantul deceniu”. A trecut la cele
veşnice în Blaj, unde probabil a trăit în
aceşti ultimi ani. Se întâmpla acest lucru
în 15 iulie 1959, adică acum cincizeci de
ani. Activitatea sa, atât ca profesor la
Gherla, cât şi ca paroh la Vama şi Satu
Mare, ca om al cetăţii, merită preţuirea
noastră.

Viorel Câmpean

Primul film SF din
istorie va fi proiectat
la Gr[dina Teatrului
Capitol din Capital[
Grădina Teatrului Capitol din

Capitală va Z readusă în circuitul public,
între 24 iulie şi 23 august, printr-o serie
de evenimente, printre care proiecţia
primului Zlm science Zction din istorie,
“Voyage dans la lune”, realizat în 1902,
anunţă organizatorii.

Locul unde este plasată Grădina
Capitol, pe strada Constantin Mille, este
reprezentativă pentru cultura româ-
nească a secolului XX. Aici s-a desfăşurat
prima proiecţie de Zlm din Bucureşti,
când publicul a putut vedea aceeaşi
producţie-document “Voyage dans la
lune”.

Primul science Zction din istoria
cinematograZei, realizat în Franţa,
urmăreşte povestea unei expediţii pe
Lună, în urma căreia cosmonauţii sunt
capturaţi de extratereştri, însă reuşesc să
evadeze şi să se întoarcă pe Pământ. Pe
lângă Zlme, la Grădina Capitol vor Z
programate lansări de carte, spectacole
de dans şi expoziţii de fotograZe.

Evenimentele sunt organizate de
asociaţia Save or Cancel şi se vor
desfăşura sub înaltul patronaj al
Ministerului Culturii, Cultelor şi
Patrimoniului Cultural Naţional, cât şi al
Direcţiei de Cultură, Culte şi Patrimoniu
Cultural Naţional a Municipiului
Bucureşti.

~n anul 1906, Buffalo Bill cu 800 de indieni
i-au `nc]ntat pe sigheteni

Oric]t de ciudat ar p[rea, cu
103 ani `n urm[, la 22 iulie 1906,
centrul Sighetului a fost ocupat de
800 de indieni, piei ro;ii, cowboys,
chinezi, kazaci ;i alte na\ii
`narma\i cu pu;ti, pistoale, arcuri
cu s[ge\i ;i topori;ti, lupt[tori
c[lare pe 500 de cai. ~n drumul lor,
indienii au trecut ;i prin Satu
Mare.

S-au tras focuri de arm[, au fost
aprinse cabane de lemn, a fost atacat[
diligen\a, s-au smuls scalpuri... toate astea
`n aplauzele publicului sighetean ;i din
localit[\ile din apropiere, sosit cu mic cu
mare s[ asiste la spectacolul “Bu\alo Bill's
Wild West” al celebrului William
Frederick Cody, poreclit Bu\alo Bill.

“~n diminea\a zilei de duminic[ 22
iulie (1906), Bu\alo Bill ;i imensa lui
tab[r[ a poposit `n ora;ul nostru cu trei
garnituri speciale de tren”, scrie ziarul
local “Maramarosi Lapok”. “Cu o
surprinz[toare repeziciune, `n pia\a din
centrul Sighetului a fost ridicat un
adev[rat ora; de corturi. (...) Spectacolul
a `nceput cu parada etniilor ;i armelor< `n
fa\[ alergau pieile ro;ii, ale c[ror strig[te

de lupt[ f[ceau aerul s[ vibreze. Au urmat
cowboys, chinezii, zuavii ;i cazacii c[lare
- un `ntreg regiment - o feerie a culorilor,
a exemplarelor de cai ;i a uniformelor
elegante. Ultimul a intrat `n ring colonelul
Cody, care a salutat audien\a `n limba
englez[, dup[ care a urmat spectacolul
propriu-zis. Cel mai interesant moment
a fost atacul indienilor asupra diligen\ei,
scalp[rile ;i r[pirea femeilor< toate se

petreceau aievea `n fa\a ochilor no;tri `n
zgomotul infernal al armelor ;i al
strig[telor de lupt[.”

William Frederick Cody ;i
circul “BuJalo Bill’s Wild
West”

Spectacolul de circ “Bu\alo Bill's Wild

West” care i-a `nc]ntat pe sigheteni a fost
ini\iat `n anul 1883 de celebrul aventurier
american William Frederick Cody (1846-
1917), soldat decorat ;i ridicat la rang de
colonel cerceta; `n timpul R[zboiului
Civil. Manager tenace, dup[ succesul din
SUA, a organizat mai multe turnee `n
marile capitale europene ;i `n c]teva ora;e
din Ardeal, ajung]nd ;i la Sighet, unde
Zgura cerceta;ului american era deja
cunsocut[ din foiletoanele bogat ilustrate
cuprinz]nd aventurile lui Bu\alo Bill
traduse at]t `n limba maghiar[, c]t ;i
rom]n[ `nc[ din anul 1882 - lectura
preferat[ a popula\iei `n perioada
interbelic[. William F. Cody a murit `n
1917, dar Zgura lui legendar[ tr[ie;te ;i azi
prin muzeul memorial ridicat `n
apropiere de rezerva\ia natural[
Yellowstone Park din SUA ;i prin cele 48
de Zlme artistice, dintre care cele mai
cunoscute sunt “Bu\alo Bill” turnat `n
1944 `n regia lui William Wellman cu
Anthony Quinn `n rolul principal ;i
“Bu\alo Bill ;i indienii” din 1976 `n regia
lui Robert Altman, interpretat de Paul
Newman, Burt Lancaster ;i actorul
maramure;an de origine, Harvey Keitel.

I. J. Popescu

~n drumul lor, indienii au trecut ;i prin Satu Mare
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La Medie;u Aurit s-au descoperit
`nc[ 32 de cuptoare dacice

Centrul de ol[rit din zon[ este cel mai mare din tot arealul locuit de dacii liberi
Începând din septembrie 2008,

Muzeul Judeţean Satu Mare,
împreună cu Direcţia Muzeelor
din judeţul Szabolcs-Szatmar-
Bereg, a implementat proiectul
“Moştenire culturală ca factor de
legătură transfrontalieră”.
Proiectul a fost Hnanţat prin
programul România-Ungaria,
Phare CBC 2006 (RO-2006/018-
446.01.01.02.04). Acţiunile
proiectului au urmărit în
principal cercetarea complexă a
unor obiective arheologice şi
istorice de interes major din
judeţul Satu Mare.

Astfel, au fost efectuate periegheze
arheologice, împreună cu metode
moderne de prospecţie şi detecţie pentru
investigarea şi reperarea exactă a siturilor
arheologice şi istorice. În cercetări au fost
implicaţi atât specialişti din România
(Muzeul Judeţean Satu Mare), cât şi din
Ungaria (Muzeul Jósa András, din
Nyíregyháza), manager de proiect Zind
Szőcs Péter Levente, directorul Muzeului
Judeţean Satu Mare. Unul dintre
rezultatele deosebite ale acţiunilor a fost
identiZcarea unor noi cuptoare de ars
ceramică la vestita rezervaţie arheologică
de la Medieşu Aurit.

La rezerva\ia arheologic[ de la
Medie;u Aurit - :uculeu, renumit[
pentru cuptoarele dacice de ars ceramic[,
au fost descoperite anul acesta `nc[ 32 de
cuptoare. Din cele 17 existente 5 sunt
vizitabile, astfel c[ poate Z v[zut un mic
muzeu `n aer liber.

Robert Gindele, ;eful Sec\iei de
arheologie a Muzeului Jude\ean Satu
Mare, cel care a scos la iveal[ descoperirile
`n urma studiilor geomagnetice efectuate
cu o Zrm[ din Bucure;ti, ne-a oferit mai
multe detalii legate de acestea, cu
precizarea c[ “se pare c[ seria vestigiilor
nu se `ncheie aici. La toamn[ studiile vor
continua, ;i cel mai probabil anul viitor
o echip[ de arheologi a muzeului va
efectua s[p[turi punctuale. Studiile sunt
cuprinse `n cadrul unui proiect
transfrontalier PHARE de colaborare
cultural[.”

Contextul istoric

În epoca romană (secolele II-IV. d.
Hr.) teritoriul jude\ului Satu Mare era

locuit de dacii liberi ;i popoare germanice
(vandali, gepizi). Habitatul era
caracterizat prin a;ezări rurale, un centru
economic mai mare, împrejmuit de mai
multe a;ezări de tip cătun. Aceste centre
economice erau compuse dintr-o zonă
de locuire ;i o zonă industrială, legată de
produc\ia de obiecte din os, metal sau
ceramică. Foarte probabil se producea
masiv marfă din piele sau lemn, dar
acestea nu sunt sesizabile arheologic.

Se practica comer\ul vizând în primul
rând rela\ia cu Imperiul Roman unde,
prin Dacia romană, se exportau produse
primare (animale, grâne, piei, sclavi) ;i se
importau produse Znite, deseori cu
caracter de lux (arme, bijuterii, accesorii

vestimentare, ulei, vin de calitate).

Importan\a sitului arheologic

Situl arheologic de la Medie;u Aurit-
:uculeu se întinde pe o suprafa\ă totală
de circa 12-15 ha, Zind situat pe terasa
sudică a pârâului Racta. În antichitate
terasa reprezenta un amplasament
favorabil pentru locuirea umană. Valea
mlă;tinoasă, în prezent canalizată, a
pârâului Racta oferea posibilită\i de
pescuit ;i de pă;unat, iar pământul de pe
terasă putea Z cultivat. Pe parcursul
secolelor 1-4 d. Hr. în acest loc s-a format
o a;ezare cu caracter de centru de

produc\ie a ceramicii, specializat pe
fabricarea vaselor de provizii de mari
dimensiuni. Situl arheologic a fost
cercetat prin săpături arheologice în anii
1964-70 şi 1995-97, iar prin metode
moderne de investiga\ie (fotograZeri
aeriene, prospec\iuni geomagnetice) în
anii 2007-2009.

Au fost cercetate 17 cuptoare de ars
ceramică, din care 5 au fost conservate “in
situ”. În urma metodelor moderne de
investiga\ie au mai fost identiZcate încă
21 de cuptoare necercetate. În stadiul
actual al cuno;tin\elor se poate estima că
sub nivelul solului se a[ă în prezent circa
80-100 de cuptoare care vor Z identiZcate
;i localizate cu precizie pe parcursul

cercetărilor viitoare.
Atelierele de produc\ie a ceramicii

erau formate dintr-o groapă de deservire
;i un cuptor de ars ceramică, cu două
camere, cu perete median de sus\inere a
grătarului. Un canal despăr\it printr-un
perete median forma legătura prin care
pătrundea aerul cald dinspre groapa de
deservire spre cuptor. Din punct de
vedere al construc\iei, cuptoarele de ars
ceramică din teritoriile barbare din
Europa sunt asemănătoare cu cele de la
Medie;u Aurit, însă ele au un diametru
de circa 100-120 cm. Cuptoarele de la
Medie;u Aurit au un caracter unicat în
Europa Centrală, având dimensiuni care
depă;esc uneori diametrul de 200 cm.
Aceste cuptoare de mari dimensiuni sunt
legate de produc\ia vaselor de provizii,
care puteau avea o pia\ă de desfacere cu
o rază de mai multe sute de kilometri.

Descoperirile arheologice indică o
prezen\ă etnică dacică, iar vestigii
germanice apar sporadic în a;ezare. Zona
era locuită de daci încă din perioada de
dinainte de cucerirea romană, prezen\a
acestora men\inându-se ;i în epoca
dacilor liberi. Având în vedere numărul
mare de cuptoare încă nedezvelite, putem
să aZrmăm că centrul de olărit de la
Medie;u Aurit - :uculeu este cel mai
mare cunoscut până în prezent în tot
arealul geograZc locuit de dacii liberi.

Necesitatea punerii în valoare
a sitului arheologic

În prezent o mică parte din sit este
conservat printr-o rezerva\ie arheologică
vizitabilă. Transformarea sitului
arheologic de foarte mare importan\ă
istorică într-o atrac\ie turistică este o
necesitate pentru jude\ul Satu Mare. Prin
punerea în valoare după criterii moderne
poate Z realizat un obiectiv turistic model
în nord-vestul României. Prin caracterul
unicat în Europa Centrală al construc\iei
cuptoarelor, situl depă;e;te valorile
istoriei na\ionale ;i oferă informa\ii la
nivel european. Odată cu prezentarea
valorilor unei popula\ii locale, dacii liberi,
obiectivul se integrează foarte bine în
caracterul turistic al zonei. Cuptoarele
de la Medie;u Aurit pot Z mediatizate
din punct de vedere turistic ca cea mai
veche a;ezare de olari, de două milenii,
într-o pia\ă turistică polarizată pe
mo;tenirea culturală tradi\ională din
Maramure;.

A consemnat Cristina Bursuc

S-a sistat construc\ia s[lii multifunc\ionale din Botiz
Prim[ria Botiz va ridica o sal[

cultural[ multifunc\ional[ din fonduri
proprii. Lucr[rile au `nceput anul trecut,
dar din lips[ de fonduri construc\iile
au fost oprite.

Cl[direa se a;eaz[ la intersec\ia cu
strada O;vareu, astfel `nc]t s[ Ze u;or
accesibil[ pentru toat[ lumea.
Construc\iile au `nceput anul trecut din
credite, care la r]ndul lor sunt pl[tite din
fondurile proprii ale Prim[riei, ob\inute
prin impozite ;i alte taxe, iar din lips[
de bani, `n 2009, cl[direa a r[mas
neatins[. P]n[ acum s-a investit o sum[
de 3,6 miliarde lei ;i s-a construit doar
funda\ia.

~n cele ce urmeaz[ Prim[ria mai are
nevoie de 12,5 miliarde pentru a putea
ridica ;i amenaja cl[direa. Iosif Roca,

primarul comunei Botiz, ne informeaz[
c[ aceast[ sal[ cultural[ multi-
func\ional[ va con\ine o sal[ festiv[ cu
scen[ ;i 280 de locuri jos ;i alte 80 sus
la teras[, o sal[ de conferin\e, una sau
dou[ camere de oaspe\i, magazii,
buc[t[rie, holuri ;i b[i.

Cl[direa va avea 716 mp suprafa\[
desf[;urat[ ;i va servi pentru orga-
nizarea nun\ilor, botezurilor, zilelor
culturale ;i zilelor comunei, sus\inerea
unor conferin\e pe diferite teme ;i orice
eveniment se consider[ cultural ;i de
interes comun al locuitorilor.

“Comuna se a[[ `n continu[
dezvoltare ;i de aceea c[ut[m mereu s[
ne implic[m, ca ;i prim[rie, `n
modernizarea continu[“, spune Iosif
Roca, primarul.

Sala va Z ultramodern[, construit[
din beton ;i geamuri termopane,
satisf[c]nd cerin\ele UE. “Sala va Z una
din cele mai moderne din jude\.
Datorit[ materialelor din care va Z
construit[ cost[ at]t de mult. Geamurile
;i cupola de pe suprafa\[ vor Z din geam
termopan, astfel `nc]t din[untru s[ se
vad[ afar[, dar din exterior s[ nu aib[
oamenii vizibilitate spre interior. Din
c]te ;tiu, `n nicio comun[ sau sat din
jude\ nu s-a mai construit a;a ceva”,
continu[ primarul.

Primarul `nc[ nu s-a g]ndit la
numele s[lii, `ns[ dac[ anul acesta se va
termina proiectul cu siguran\[ s[tenii
vor g[si un nume corespunz[tor.

Gabriela Pu;ca;iuIosif Roca, primarul comunei Botiz
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Actri\a a avut parte de un incident
pe platourile de Zlmare de la pelicula
“G.I. Joe< ee Rise of Cobra”, care s-ar Z
putut transforma într-o tragedie. Miller

era cât pe ce să rămână fără sâni, în urma
unui incendiu bucluca;, scrie “ee Sun”.
"Din fericire, [ăcările nu au ajuns la sânii
mei, a fost ars doar costumul. A luat foc
când ceva a explodat foarte aproape de
mine", a declarat Sienna.

Britanica interpretează rolul
Baronesei ;i va apărea îmbrăcată în haine
din piele neagră. De;i costumul îi vine
foarte bine, ea spune că nu vrea să îl mai
poarte prea curând. "Chinuindu-mă să
intru în acel costum cu ajutorul pudrei
de talc, în Zecare zi, timp de cinci luni, a
fost mai mult decât suZcient. Abia mă
puteam mi;ca în el", a mai povestit
actri\a.

Din distribu\ia Zlmului mai fac parte
Dennis Quaid ;i Channing Tatum.
Lungmetrajul va Z lansat în România pe
28 august 2009.

Nu este un secret pentru nimeni că
revela\ia anului pe scena muzicală
interna\ională este Stephanie
Germanotta, alias Lady Gaga. Tânăra nu
a impresionat prin muzică neapărat, ci
mai degrabă prin stilul vestimentar,
uneori dus la extrem. Dar apari\ia
acesteia la un interviu pentru o
televiziune germană i-a lăsat pe to\i cu
gura căscată.

Lady Gaga a venit costumată în
Kermit broscoiul, celebrul personaj al
seriei Muppet. |inuta sa părea practic
o împletitură de replici din plu; ale lui
Kermit. Pasiunea sa pentru Muppet
Show, emisiune transmisă în Marea
Britanie la sfâr;itul anilor '70, s-a regăsit
recent într-o altă \inută, aZ;ată la
Manchester.

Cântărea\a s-a arătat în repetate
rânduri mândră de stilul său vestimentar
despre care a spus că reprezintă întocmai
ce înseamnă să Zi "o doamnă".

Nu imediat, pentru că are încă
enorm de lucru în perioada următoare,
dar nici nu va mai a;tepta multă vreme.
Poate chiar în 2010 columbianca îi va
dărui un mo;tenitor celui cu care `;i
împarte via\a de nouă ani, Antonio de
la Rúa. “Sunt cu adevărat pregătită.
Chiar am chef să am burta mare ;i să
mă plimb cu ea peste tot”, a mărturisit,
recent, cântărea\a.

Totu;i, ea trebuie să mai a;tepte,
deoarece în octombrie va lansa
albumul “She Wolf”, numit după
pseudonimul pe care l-a adoptat sud-
americanca. “Nu pot avea pentru
moment un mic «lup», deoarece am
atâtea proiecte. Poate anul viitor, după
turneu, cine ;tie?”

Nepoata campionului olimpic al
probei de 100 metri plat de la Barcelona,
din 1992, a devenit prima tânără de
culoare care a primit titlul de Miss
Anglia. Rachel Christie, în vârstă de 20
de ani, a primit acest titlu luni seară, în
timpul unei ceremonii care a avut loc în
centrul Londrei.”:tiu că toată lumea
spune acest lucru, dar pentru mine acest
titlu înseamnă atât de multe lucruri.
Unul dintre motivele pentru care m-am
prezentat la concursul Miss Marea
Britanie a fost acela că am vrut să le arăt
oamenilor, în special tinerei genera\ii -
am fra\i ;i surori mai mici -, că dacă vrei,
po\i face ceva pozitiv cu via\a ta", a
declarat tânăra c];tigătoare, la pu\in
timp după ce a primit trofeul. "Oricine
a\i Z, pute\i să deveni\i orice vre\i ;i să
face\i tot ce vre\i, dacă decide\i acest
lucru ;i dacă ave\i ambi\ia ;i hotărârea
de a reu;i", a adăugat Rachel Christie,
care declarase înainte de anun\area
rezultatelor că ambi\ia ei în via\ă este să
concureze ;i să ob\ină o medalie de aur
la Jocurile Olimpice din 2012, ce vor avea
loc la Londra.

Tânăra britanică este o specialistă a
probei de heptatlon. Ea a c];tigat deja

mai multe medalii în concursuri de
atletism importante din Marea Britanie,
declarând că unchiul său, celebrul
campion Linford Christie, a reprezentat
"o sursă de inspira\ie" pentru ea.

Rachel făcea parte dintre favoritele
concursului la bursa caselor de pariuri
britanice ;i va reprezenta Marea Britanie
la concursul Miss World, ce va avea loc
în luna decembrie, în Africa de Sud.

El ;i-a cerut pentru prima dată
scuze în mod public, luni, pentru că în
luna februarie a agresat-o pe iubita sa
de la acea vreme, Rihanna,
caracterizându-;i fapta drept "100%
inacceptabilă" ;i cerându-le fanilor săi
să îl ierte. Artistul în vârstă de 20 de ani
a declarat într-o înregistrare video de
două minute că a dorit să facă mai
devreme această declara\ie, însă
avoca\ii săi s-au opus.

În luna iunie, Brown a pledat
vinovat, în timpul unei audieri ce a
avut loc la tribunalul din Los Angeles,
la acuza\ia de agresiune ;i vătămare
corporală a iubitei sale Rihanna. El a
fost condamnat la cinci ani de
supraveghere judiciară ;i 180 de zile de
muncă în folosul comunită\ii, decizia
urmând să Ze avizată de un judecător
;i pronun\ată în luna august. "I-am
spus Rihannei de nenumărate ori ;i vă
spun ;i vouă astăzi că îmi pare foarte
rău pentru faptul că nu am putut să mă
comport altfel - mai bine - în acea
situa\ie", a declarat Chris Brown în
înregistrarea postată pe site-ul
TMZ.com.

Agresiunea comisă de Chris Brown
asupra Rihannei a lăsat-o pe aceasta cu
chipul însângerat ;i tumeZat. Violen\a
acestui atac a ;ocat atât fanii, cât ;i
reprezentan\ii industriei muzicale,
care îl considerau pe Chris Brown un
model de comportament, ;i a generat
dezbateri aprinse despre violen\a
domestică în interiorul cuplurilor
tinere.

Cântăre\ul a declarat că de atunci
a trecut printr-o îndelungată perioadă
de analiză a faptelor sale, că este
con;tient de faptul că ;i-a dezamăgit
fanii ;i că a apelat la ajutor de

specialitate pentru a se asigura că nu
va mai avea un astfel de comportament
în viitor. "Sunt foarte trist ;i foarte
ru;inat de ceea ce am făcut. A;a cum
mul\i dintre voi ;tiu deja, am crescut

într-o familie marcată de violen\a
domestică ;i am văzut cu ochii mei
unde pot duce accesele de furie
necontrolată. Ceea ce am făcut este
100% inacceptabil... Sper ca ;i ceilal\i

să înve\e din gre;elile mele. Inten\ionez
ca de acum înainte să duc un stil de
via\ă care să mă facă demn de expresia
«model de comportament»", a adăugat
Chris Brown.

Sienna Miller,
cu sânii în fl[c[ri

Nepoata lui Linford Christie a devenit
prima Miss Anglia de culoare

Lady Gaga a ap[rut
la un interviu costumat[

în broscoiul Kermit

Chris Brown, ru;inat c[ a agresat-o pe Rihanna

Shakira e preg[tit[ s[ aib[ copii


