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Profesorii din Roma
protesteaz[
f[c]nd strip-tease

Debutul anului ;colar se anun\ă exploziv în
Italia, în condi\iile în care peste 25.000 de directori
;i profesori nu au încă posturi, cu mai pu\in de
două săptămâni înainte de începerea cursurilor,
iar în \ară au loc manifesta\ii de protest, adesea
luând forme inedite, relatează AFP.

La Roma, cinci profesori cu contract temporar
de muncă au improvizat mar\i un strip-tease în
fa\a unui liceu din capitală pentru a protesta în
lenjerie intimă fa\ă de incertitudinea statutului
lor.

Aproape 42.000 de posturi de cadre
didactice dintr-un total de 800.000 ;i 15.000 de
slujbe tehnice ;i administrative din învă\ământ
vor Y desYin\ate odată cu începerea anului ;colar,
între 14 ;i 21 septembrie.

Potrivit primelor estimări, care iau în calcul
;i pensionările, în jur de 8.000 de profesori ;i
directori titulari vor rămâne fără posturi, precum
;i 18.000 de profesori care lucrează pe bază de
contract temporar.

Londra va avea un ceas
lunar de 40 metri l]ng[
r]ul Tamisa

Oameni de ;tiin\ă ;i arti;ti londonezi vor să
construiască, până în 2012, un ceas lunar de 40 de
metri pe malul râului Tamisa, cu scopul de a crea
un nou reper în Londra în apropierea stadionului
ales pentru Jocurile Olimpice.

Ceasul urmează să Ye amplasat în East India
Dock, la aproximativ zece kilometri de palatul
Westminster. Proiectan\ii ceasului speră ca acesta
să devină la fel de reprezentativ ca Big Ben. În
prezent, locul unde urmează să Ye amplasat ceasul
este plin de noroi.

Artistul londonez Laura Williams, care va
participa la proiect, a explicat că ceasul ar putea Y
alimentat din mi;carea mareelor din râul Tamisa.

Am petrecut o zi minunat[, cu multe emo\ii al[turi de gazdele noastre primitoare, jandarmii t[;n[deni

Organiza\ia tinerilor ;vabi “Gemeinsam”
are 16 filiale `n patru jude\e

Vasile Koter este convins c[ a
mo;tenit talentul de la tat[l s[u

V[ prezent[m c]teva momente din via\a lui Vasile Koter,
sculptor, care dup[ propriile spuse a avut ;i mai are parte de
talent `nn[scut. Laci este membru al Asocia\iei Arti;tilor
Platici “Casa Crea\iei” de mai mul\i ani. Dac[ memoria nu
i-a jucat feste, este membru al asocia\iei din anul 1985. ~n
cadrul acesta particip[ `n general la expozi\iile de grup
organizate de c[tre asocia\ie.

~n jude\ul Satu Mare, Filiala “Dr. Vasile Lucaciu” avea, la sf]r;itul primului trimestru al anului
`n curs, aproape 1.100 de membri (mai exact, 1.096), din care 797 de veterani, 20 de veterane ;i
270 de v[duve ale veteranilor de r[zboi. Eviden\ele sunt `ns[ relativ exacte, dup[ cum am aZat `n
cursul document[rii noastre deoarece, nu toate familiile veteranilor sau v[duvelor anun\[ la
Ylial[ decesul titularului. Totu;i, periodic, acestea sunt actualizate pe baza datelor primite de Ylial[
de la Casa Jude\ean[ de Pensii Satu Mare.
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Capoeira< cultura portughez[ `n premier[ la Satu Mare
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Augustin Ossian, o personalitate
din Supuru de Sus

“Peste 600 de tineri din cele 16 Yliale sunt activi dup[
cum `i numim noi, adic[ fac parte din fanfarele, corurile
;i forma\iile de dansuri constituite pe plan local. Trebuie
s[ subliniez de la `nceput c[, at]t la `nYin\area
organiza\iei noastre c]t ;i la func\ionarea ei de-a lungul
celor 13 ani, am primit ;i primim un sprijin substan\ial
de la Forumul jude\ean ;i de la organiza\iile locale ale
acestuia. De asemenea, anual avem c]te un manager
cultural din Germania, trimis de Institut für
Auslandsbeziehungen Stuttgart - IfA - (Institutul pentru
Rela\ii Externe), care ne sprijin[ `n activitate”, ne spune
Gabriela Rist, pre;edinta organza\iei regionale de tineret.

~n Satu Mare tr[iesc 290 veterani de r[zboi
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Michael Jackson a fost
`nmorm]ntat vineri
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Boga\ii se mut[
în Elve\ia

Boga\ii se orientează din
ce în ce mai des către Elve\ia,
speria\i de cre;terea taxelor
din \ările de domiciliu ;i de
erodarea principiilor
secretului bancar pentru
nereziden\i. Decizia
guvernului Elve\iei de a
colabora cu guvernele din
Statele Unite, Fran\a ;i
Germania în cazurile de
suspiciune de evaziune Yscală
nu a schimbat tendin\a
autorită\ilor de a-i "proteja"
pe cei care reu;esc să se
stabilească în \ară, a declarat
directorul general al diviziei
elve\iene a HSBC, Alexandre
Zeller.

"Nu putem discuta de mii
de oameni pentru că este
vorba de persoane care au
ajuns la un anume nivel, dar
cu siguran\ă este vorba de o
tendin\ă semniYcativă. Există
o corelare directă între nivelul
impozitelor ;i dorin\a unei
persoane bogate de a dori să
se stabilească în altă parte", a
arătat Zeller. Unii dintre cei
mai boga\i oameni din lume,
printre care Michael
Schumacher, multiplu
campion mondial la Formula
1, fondatorul Ikea, Ingvar
Kamprad, ;i artista Tina
Turner s-au stabilit în Elve\ia.

Legea din această \ară
permite reziden\ilor boga\i
care nu înregistrează venituri
din activită\i derulate în
Elve\ia să negocieze nivelul
taxelor cu autorită\ile
regionale.

T]n[ra sechestrat[
18 ani `n S.U.A `;i reia
leg[turile cu familia

Jaycee Dugard, răpită în
1991 şi sechestrată timp de 18
ani într-o casă din apropiere
de San Francisco (California),
îşi "reia" treptat legăturile cu
familia, a declarat mătuşa
acesteia.

Jaycee şi Yicele ei
(concepute cu presupusul său
răpitor, Phillip Garrido) sunt
cu mama şi sora mai tânără
(ale lui Jaycee) într-un loc
izolat.

"Eram cu ea
şi am petrecut
timp împărtă-
şind amintiri şi
redescoperindu-
ne unii pe alţii", a
declarat aceasta.

Jandarm pentru o zi la
Centrul de Preg[tire
Profesional[ din T[;nad

Preotul greco-catolic Augustin Ossian a
văzut lumina zilei în anul 1858 la Sălsig, în
familia protopopului local Nicefor Ossian şi a
Mariei Papp. Localitatea aceasta, aZată în
împrejurimile Cehului-Silvaniei a făcut multă
vreme parte din comitatul Sătmar. Augustin
Ossian a absolvit liceul la Beiuş în 1878, Yind
coleg cu viitorii preoţi greco-catolici Iuliu
Dragoş şi Florian Selăgian. PAGINA 8

Anul VII Nr. 352 Se distribuie `mpreun[ cu Informa\ia Zilei

La Satu Mare, clubul a fost `nYin\at `n 2007 la
ini\iativa lui Ionu\ Adrian, care practic[ Capoeira din
2001. Am participat la o discu\ie cu Ionu\ `ntreb]ndu-
l despre cum a ajuns el capoeira ;i ce `nseamn[ acest
lucru pentru el. Al[turi de el a fost ;i me;terul Marco

Antonio din Lisabona, invitatul de onoare al
Festivalului

Capoeira de la
Satu Mare. PAGINA 10

Vineri, 4 septembrie 2009,
Michael Jackson a fost `nmor-
m]ntat la cimitirul Forest Lawn
din Glendale, o suburbie a Los
Angeles-ului, din California
Michael Jackson nu va Y uitat
niciodat[. Va r[m]ne ve;nic `n
amintirea oamenilor, pentru c[
muzica starului continu[ s[ se
v]nd[ foarte bine.
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Luni Miercuri

Vicepremierul Dan Nica a declarat că
Guvernul nu va interveni asupra
modalită\ilor de desfă;urare a alegerilor
preziden\iale, ele urmând a se derula după
acelea;i principii ca ;i cele din 2004 ;i
2000, însă se vor lua măsuri suplimentare
pentru evitarea fraudelor electorale.

"Data pentru desfă;urarea alegerilor
pentru pre;edintele României este 22
noiembrie primul tur, 6 decembrie turul
al doilea. De asemenea, s-a decis ca tot
ceea ce înseamnă modalită\i de
desfă;urare a alegerilor să Ye acelea;i care
au fost ;i până acum, astfel încât să nu
poată nimeni să spună că s-au schimbat
regulile jocului în timpul jocului. Alegerile
se vor desfă;ura în aceia;i termeni ;i
acelea;i condi\ii în care ele s-au desfă;urat
;i în 2004 ;i în 2000", a declarat
vicepremierul social-democrat la Ynalul
întâlnirii săptămânale a liderilor coali\iei
de guvernare.

În privin\a votului pe listele
suplimentare, pentru a preveni frauda, s-
a decis adoptarea unui set de reglementări
care să prevină turismul electoral, a
subliniat vicepremierul.

Astfel, în Yecare localitate va Y
amenajată câte o sec\ie specială, unde vor

vota doar cetă\enii care nu au domiciliul
în localitatea respectivă, urmând ca
pentru sta\iuni turistice, gări,
aeroporturi să Ye luate măsurile de
rigoare. De asemenea, cetă\enii care intră
în sec\ia specială vor trebui să completeze
o declara\ie pe propria răspundere în
care să speciYce că au luat la cuno;tin\ă
că votând ;i a doua oară suportă rigorile
legii penale.

Asumarea r[spunderii
se va face în 3 etape

Ministrul de Interne, viceprim-
ministrul Dan Nica, a declarat, luni, după
BPCC, că Guvernul î;i va asuma
răspunderea în Parlament în trei etape, pe
trei pachete de legi< cel privind măsuri
economice, cel pentru salarizarea unică ;i
cel pentru legile educa\iei. Nica a spus că,
în ;edin\a de luni a BPCC, premierul Emil
Boc a făcut o informare cu privire la
inten\ia de a angaja răspunderea
Guvernului pe cele trei legi. Procedura de
asumare a răspunderii Guvernului pe cele
trei pachete de legi va începe simultan, la
2 septembrie, dar Ynalizarea procedurilor

parlamentare ar putea avea loc la termene
diferite.

Vicepremierul a precizat că decizia
asumării răspunderii Guvernului "este
prerogativa premierului, care nu poate Y
cenzurată în niciun fel" ;i a adăugat că
Guvernul urmează să trimită scrisoare de
inten\ie privind asumarea către
Parlament.

Rom]nia ar vrea un comisar
european pe probleme de
agricultur[

Vicepremierul Dan Nica (PSD) a
declarat luni, după încheierea ;edin\ei
coali\iei, că ministrul de externe a fost
mandatat să "exploreze" prin canale
diplomatice variantele pe care le are
România pentru desemnarea comisarului
european, portofoliul agriculturii Yind
op\iunea în acest moment.

Ministrul de externe Cristian
Diaconescu a declarat luni că membrii
coali\iei de guvernare au decis să
oYcializeze candidatura lui Dacian Ciolo;
pentru portofoliul agriculturii în cadrul
viitoarei Comisii Europene.

Mar\i

Mama premierului Emil Boc sare la
g]tul Elenei Udrea s[ `;i apere Yul.
M[icu\a lui Boc a f[cut, mar\i, o declara\ie
legat[ de acest subiect, s[tul[ de scandalul
declan;at `n jurul ministrei Turismului.
Mama premierului nu crede în criza
economică despre care se vorbe;te în
stânga ;i în dreapta. Ea crede că, pentru
a depă;i problemele Ynanciare, este
nevoie de cap. "În cazul Udrea, să o lase
să-;i descurce problemele, dumneata pe
a dumitale, eu pe a mea. S[-;i descurce
problemele. Ea le-o f[cut, ea s[ le
descurce. Nu s[ trag[ el greutatea. Las[ s[
trag[ Yecare r[spunderea pentru ce face.
La mine în casă nu se simte criza. Eu nu
merg să strig la Guvern să ne deie banii
că nu ne ajung. Trebuie să te controlezi la
cap cum trebuie cât trebuie să cheltuie;ti
;i cât po\i să faci", a spus mama
premierului Emil Boc.

PDL `i cere lui Geoană
demisia de la ;e2a Senatului

PDL îi cere liderului PSD, Mircea
Geoană, care ;i-a anun\at candidatura
pentru alegerile preziden\iale, să dea
dovadă de responsabilitate ;i să-;i dea
demisia din func\ia de pre;edinte al

Senatului, pentru a nu Y "suspectat" de
opinia publică de faptul că ar folosi
resursele publice în campanie. Democrat-
liberalii îi reamintesc lui Mircea Geoană
că "cei doi candida\i, al PNL ;i al UDMR,
la func\ia supremă în stat ;i-au prezentat
demisiile din func\iile de\inute în ierarhia
Parlamentului". În Ynalul comunicatului,
PDL scrie că a;teaptă de la "candidatul
PSD Mircea Geoană să dea dovadă de
responsabilitate, respectiv să nu folosească
resursele publice care decurg din func\ia
de pre;edinte al Senatului în campania
electorală în care s-a angajat de luni de zile
;i să-;i dea demisia din func\ia publică pe

care o de\ine".
~naintea PDL, IPP i-a solicitat lui

Geoană să î;i ia concediu fără plată în
perioada campaniei pentru preziden\iale,
sau să demisioneze din func\ie, pentru că
atribu\iile unei func\ii de conducere a
unei institu\ii publice nu se pot îndeplini,
cât timp proiectele politice sunt prioritare.
IPP consideră că, retr[g]ndu-se, Geoană
va dovedi că " nu este legat de putere, de
avantajele Ynanciare sau de imaginea
publică pe care func\ia de pre;edinte al
Senatului o aduce”.

Băsescu cere să se adreseze
Parlamentului `n 14 septembrie

Pre;edintele Traian Băsescu le-a
adresat pre;edin\ilor celor două Camere
ale Legislativului o scrisoare în care arată
că dore;te să adreseze Parlamentului un
mesaj cu privire la principalele probleme
politice ale na\iunii, pe 14 septembrie.

Data `n care B[sescu vrea s[ mearg[
`n Parlament coincide cu prima zi de
;coal[. De regul[, `n aceast[ zi
parlamentarii `;i iau liber, adic[ au
activitate `n teritoriu. Astfel, nu se ;tie cui
se va adresa pre;edintele dac[ insist[ s[
se prezinte `nParlament `n 14 septembrie.

Principele Radu informează, printr-
un comunicat de presă, că se retrage din
cursa preziden\ială, invocând lipsa
sprijinului pentru proiectul său din partea
dreptei, a societă\ii civile, mediului de
afaceri ;i presei.

"După un efort entuziast ;i neobosit,
anun\ retragerea mea din cursa pentru
Pre;edin\ie, cu părere de rău, dar cu
speran\a pentru viitor. (...) Cum stau
lucrurile astăzi< Stânga politică este în
buzunarul preziden\ial. Dreapta politică a
ales să ignore proiectul Casei Regale,
crezând ca astfel va avea un câ;tig politic
pe termen scurt. Va Y o repetare a gre;elii
din 1997. În mod normal, demersul de
însănăto;ire a institu\iilor statului ar Y
trebuit să-l facă mediul de afaceri, corifeii
societă\ii civile ;i mass-media solidari cu
proiectul meu. Nu s-a întâmplat a;a", se
arată în comunicatul Principelui Radu al
României.

O nou[ zi tensionat[ `ntre
PSD ;i PDL

Pre;edin\ii partidelor de coali\ie s-au
întâlnit miercuri, înaintea ;edin\ei de

guvern, care s-a amânat cu două ore
pentru a discuta despre asumarea
răspunderii Executivului pe Codul
educa\iei.

Anterior, `n diminea\a unei noi zile
tensionate `ntre PSD ;i PDL, pesedi;tii
avuseseră o întâlnire la sediul central
pentru a-;i stabili următoarea mi;care în
meciul cu PDL, în condi\iile în care presa
a relatat în ultima vreme despre iminen\a
destrămării coali\iei printr-o lovitur[ dat[
de PDL la câ\iva dintre mini;trii PSD.
Geoană a declarat, după întâlnirea cu Boc,
că România nu are nevoie ;i de o criză
politică, în paralel cu criza economică. Boc
i-a r[spuns lui Geoan[ c[ problemele se
rezolvă "cu creier, nu cu mu;chi".

PNL nu sus\ine nici un guvern
p]n[ dup[ preziden\iale

Pre;edintele PNL, Crin Antonescu, a
declarat că liberalii au primit, neoYcial,
semnale privind participarea la guvernare
sau sus\inerea Guvernului, liderii PNL
hotărând să nu dea curs acestor invita\ii
;i criticând precuparea pre;edintelui
Băsescu "de a încerca o nouă păcăleală".

Joi

Vineri

Pre;edintele Senatului, Mircea
Geoană ;i senatorii PSD+PC Dan
Voiculescu, Ion Toma ;i Viorel Arca; au
ini\iat o propunere legislativă care prevede
sanc\ionarea procurorilor ale căror solu\ii
de trimitere în judecată sunt inYrmate de
instan\e. Propunerea legislativă are ca
obiect de reglementare completarea Legii
303/2004 privind statutul judecătorilor ;i
procurorilor ;i prevede suspendarea din
func\ie a procurorului pentru o perioadă
de trei luni, pe parcursul unui an
calendaristic, dacă a emis trei solu\ii de
trimitere în judecată pentru care instan\a
a pronun\at, prin hotărâre deYnitivă,
achitarea condamnatului.

Ini\iatorii propun, de asemenea, ca
procurorul să Ye eliberat din func\ie,
dacă a fost suspendat de două ori ca
urmare a inYrmării solu\iilor de către
instan\ă prin hotărâri deYnitive de
achitare ;i îndepline;te condi\iile pentru
o nouă suspendare.

Ini\iativa este justiYcat[ prin faptul c[
"numărul solu\iilor de achitare
demonstrează că, de foarte multe ori,
decizia de trimitere în judecată nu a fost
temeinică (..) iar situa\ia este cu atât mai
gravă cu cât, conform jurispruden\ei
CEDO, în România procurorul nu
îndepline;te condi\ia independen\ei,
esen\ială pentru statutul de magistrat".

S]mb[t[

Vicepre;edintele Consiliului Na\ional
Secuiesc (CNS), Ferencz Csaba, a aYrmat,
joi, la Sfântu Gheorghe, că Marea
Adunare a Ale;ilor Locali din \inutul
Secuiesc, care va Y organizată la Odorheiu
Secuiesc, este un pre-Parlament al
\inutului Secuiesc. "Noi credem că este
un proces democratic ;i care arată exact
care este fundalul programului CNS,
respectiv care se bazează pe o voin\ă
comunitară. Toate hotărârile s-au născut
în această dorin\ă ;i Adunarea Ale;ilor
vrea să Ye o institu\ie, un pre-Parlament
al \inutului Secuiesc, din acest punct de
vedere sunt stipulate toate proiectele de
hotărâri”, a declarat Ferencz Csaba. El a

subliniat că la adunare nu se va întâmpla
nimic de genul “proclamarea
autonomiei”, a;a cum se vehiculează.

În ceea ce prive;te faptul că la sfâr;itul
acestei săptămâni au loc două adunări ale
ale;ilor, una organizată de UDMR
;i Consiliul Na\ional al Maghiarilor din
Transilvania (CNMT), la Miercurea
Ciuc, ;i alta de PCM ;i CNS, la Odorheiul
Secuiesc, vicepre;edintele CNS a aYrmat
că au primit invita\ia de a participa la
Adunarea de la Miercurea Ciuc ;i
consideră că este beneYc pentru ale;ii
locali să meargă ;i la această adunare ;i să-
;i spună ;i acolo părerea, iar ei vor
participa la adunarea UDMR - CNMT.

Principele Radu Duda s-a retras
din cursa preziden\ial[

M[icu\a lui Boc sare la g]tul Elenei Udrea s[ `;i apere fiul

Reuniune PCM - CNS, separat
de adunarea UDMR - CNMT

Rămânerea social-democra\ilor la
guvernare depinde de modul în care PDL
îi va trata. Anun\ul a fost făcut de Mircea
Geoană la Ynalul ;edin\ei Comitetului
Executiv al partidului, desf[;urat[ la
C[line;ti Arge;. Geoană a declarat că
România nu î;i poate permite o criză
politică care să agraveze situa\ia
economică ;i că "este extrem de clar" că
există o inten\ie de preluare de către PDL
a ministerelor care se ocupă de
organizarea alegerilor. Geoană a mers ;i
mai departe, acuzându-l pe Traian
Băsescu că dore;te să preia controlul
asupra resurselor Ynanciare ;i asupra
MAI pentru a fura alegerile.

"Este evident pentru noi că actualul
pre;edinte încearcă să găsească un \ap
ispă;itor pentru criza economică ;i socială
;i dore;te ca PSD-ul să Ye acesta. În acela;i
timp este extrem de clar că există o
inten\ie, pe care o descurajăm ca, în
perspectiva alegerilor preziden\iale,
principalele ministere, inclusiv cele care
se ocupă de organizarea alegerilor, să Ye
în mâna celor apropia\i actualului
pre;edinte", a spus liderul PSD. Geoan[

a adăugat faptul că decizia de a continua
această guvernare apar\ine Guvernului
;i, în principal, primului-ministru, iar,
dacă se dore;te schimbarea majorită\ii,
PSD a;teaptă să i se spună direct.

PDL constat[ c[ guvernul nu
mai are sus\inere `n Parlament

Prim-vicepre;edintele PDL Adriean
Videanu l-a acuzat joi pe liderul PSD
Mircea Geoană că declara\iile sale politice
au dat un semnal grupurilor parlamentare
ale PSD astfel încât Executivul nu mai
beneYciază de sus\inerea unei majorită\i
de 70%. Videanu a apreciat că pre;edintele
PSD a determinat întreruperea
colaborării dintre partidele de
guvernământ la nivel parlamentar. El nu
a exclus ca democrat-liberalii să-;i
reconsidere pozi\ia fa\ă de parteneriatul
cu PSD, în cazul în care acesta nu-;i
revizuie;te atitudinea. La r]ndul s[u,
prim-vicepre;edintele PDL beodor
Stolojan a sus\inut joi că PSD blocheaz[
reformele din motive politicianiste.

PSD nu se las[ dat afar[
de la guvernare

22 noiembrie - data alegerilor preziden\iale

PSD propune sanc\ionarea procurorilor
dac[ solu\iile lor sunt infirmate
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IN MEMORIAM

Michael Jackson a fost `nmorm]ntat vineri
`n cimitirul Forest Lawn

200 de rude ;i prieteni au asistat la ceremonie

~n 25 iunie 2009, `n `ntreaga
lume, oameni de la mic la mare
au v[rsat lacrimi la auzul ve;tii
c[ idolul lor, regele muzicii pop,
Michael Jackson, a trecut la cele
ve;nice. Nu erau primele
lacrimi pentru mul\i dintre ei,
pentru c[ obrajii fanilor
c]nt[re\ului au mai fost uda\i
de lacrimi la concerte sau la
ascultarea melodiilor lui
Jackson. Dar, cu siguran\[, au
fost cele mai dureroase.

Michael Jackson nu va Y uitat
niciodat[. Va r[m]ne ve;nic `n
amintirea oamenilor, pentru c[
muzica starului continu[ s[ se
v]nd[ foarte bine. Albumele lui
Jackson sunt ;i vor Y, potrivit
speciali;tilor, la mare c[utare ;i
de acum `nainte.

Sicriul starului este
monitorizat cu camere de
luat vederi

De dou[ luni de zile, fanii trec
prin momente grele, aZ]nd c[
starul a decedat din cauza unei
supradoze letale de anestezic.
Vineri, 4 septembrie 2009,
Michael Jackson a fost
`nmorm]ntat la cimitirul Forest
Lawn din Glendale, o suburbie a
Los Angeles-ului, din California.
Ceremonia de `nmorm]ntare a
durat c]teva ore la r]nd, starul
Yind condus pe ultimul drum pe
p[m]nt de 200 de rude ;i
prieteni. Ceremonia a fost
oYciat[ de reverendul Al
Sharpton ;i, Yind condus pe
ultimul drum un adev[rat
c]nt[re\, nu a lipsit de la

ceremonie Gladys Knight, care
a c]ntat. Aceasta din rum[ este
cunoscut[ ca Yind o foarte bun[
prieten[ a starului pop. Fra\ii
starului, purt]nd c]te o m[nu;[
alb[, au purtat sicriul cu trupul
ne`nsuZe\it al c]nt[re\ului.
Acesta a fost introdus `n ciment
;i urmeaz[ a Y monitorizat `n
permanen\[ cu camere de luat
vederi.

Elizabeth Taylor, Barry
Bonds, Stevie Wonder ;i
Lisa Marie Presley au
condus megastarul pe
ultimul drum

Michael Jackson a fost
`nmorm]ntat `ntr-un sicriu
suZat cu aur, av]nd aer
condi\ionat, precum un rege.

Megastarul `;i va dormi somnul
de veci al[turi de nume mari,
precum Clark Gable, Humphrey
Bogart, Jimmy Stewart, Spencer
Tracy, Sammy Davis Jr. ;i Walt
Disney. La ceremonia de
`nmorm]ntare i-au fost al[turi
Elizabeth Taylor, Barry Bonds,
Stevie Wonder, Al Sharpton,
Macaulay Culkin, Brooke
Shields, Mila Kunis, Chris
Tucker, Kenny Ortega, Corey
Feldman ;i Lisa Marie Presley.�
M[nu;a alb[ a regelui pop a fost
pus[ `n sicriu

Michael Jackson s-a retras de
pe scena vie\ii. Cu aplauze, pe
fonduri muzicale, a;a cum
merit[ un artist. Regele muzicii
pop a reu;it s[ revolu\ioneze
lumea muzical[, Yind un model
pentru arti;tii care i-au urmat.
Ceremonia a `nceput cu

`nt]rziere. Sicriul cu trupul lui
Mochael Jackson a fost acoperit
cu Zori albe, iar copiii au stat
l]ng[ corpul tat[lui lor. Dou[
mari portrete erau a;ezate `n
cimitir, l]ng[ sicriu, tablouri din
care Jackson parc[ se uita la tot
ceea ce se `nt]mpl[ la ceremonia
de `nmorm]ntare. La lumina
lunii, ceremonia ` `nceput,
continu]nd `ntr-o sal[ a Marelui
Mausoleu de granit ;i marmur[.
Familia Jackson a achizi\ionat
aici toate cele 12 cavouri. ~n sal[,
copiii ;i-au luat adio de la tat[l lor
prin c]teva bile\ele scrise cu
m]nu\ele lor. ~n sicriu, Michael
Jackson a dus cu el `n lumea de
veci m[nu;a alb[ pe care o avea
mereu pe scen[.

Ioana Pop Vladimirescu



Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război a luat Yinţă în anul 1991, când preşedintele României de atunci, Ion
Iliescu, a promulgat o lege în care, fără nicio discriminare, erau recunoscuţi ca veterani de război şi puşi în drepturi
cei care au luptat în Primul şi Al Doilea Război Mondial, adică peste 800.000 de oameni.ISTORIE
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~n Satu Mare mai sunt `n via\[ 270 de
veterani ;i 20 de veterane de r[zboi

Ei au fost participan\i direc\i la al Doilea R[zboi Mondial
Prin Hotărârea Guvernului

nr. 1.222 din 10 octombrie 2007
şi prin Legea nr. 303 din 13
noiembrie 2007, a fost instituită,
pentru prima dată în România,
Ziua veteranilor de război,
sărbătorită pe 29 aprilie în Gecare
an, în semn de recunoaştere a
meritelor veteranilor de război pe
câmpurile de luptă pentru
apărarea independenţei,
suveranităţii, integrităţii
teritoriale şi a intereselor
României.

Data de 29 aprilie este în legătură cu
~naltul Decret al regelui Carol I din 29
aprilie 1902, prin care a fost instituit titlul
de Veteran de război, la a 25-a aniversare
a mobilizării pentru cucerirea
Independenţei de Stat a României.
Anul acesta s-au împlini 107 ani de la
emiterea Decretului Regal de către regele
Carol I, prin care se atribuie foştilor
luptători participanţi la Războiul de
Independenţă, calitatea de veteran de
război. A fost prima lege din istoria
armatei române care a oYcializat
calitatea de veteran de război, lege
nerestrictivă, care a unit veteranii de
război de toate gradele aşa cum au fost
pe front.

Pentru a aZa care este situa\ia
veteranilor de r[zboi din jude\ul Satu
Mare, constitui\i `n Filiala Satu Mare
“Dr. Vasile Lucaciu”, am stat de vorb[ cu
secretarul acesteia, Emil Olteanu.

~n 2008 num[rul veteranilor
din `ntreaga \ar[ era
aproximativ 800.000

Asociaţia Naţională a Veteranilor de
Război a luat Yinţă în anul 1991, când
preşedintele României de atunci, Ion

Iliescu, a promulgat o lege în care, fără
nicio discriminare, erau recunoscuţi ca
veterani de război şi puşi în drepturi cei
care au luptat în Primul şi Al Doilea
Război Mondial, adică peste 800.000 de
oameni. Totodată era considerată
calitatea de văduvă de război şi, ulterior,
de văduvă de veteran de război.

Din Asociaţia Naţională a
Veteranilor de război fac parte
aproximativ 80.000 de veterani ai
Primului şi celui de-al Doilea Război
Mondial, organiza\i `n 50 de Yliale sau
asocia\ii locale.

~n jude\ul Satu Mare, Filiala “Dr.
Vasile Lucaciu” avea, la sf]r;itul primului
trimestru al anului `n curs, aproape 1.100
de membri (mai exact, 1.096), din care
797 de veterani, 20 de veterane ;i 270 de
v[duve ale veteranilor de r[zboi.

Eviden\ele sunt `ns[ relativ exacte,
dup[ cum am aZat `n cursul
document[rii noastre deoarece, nu toate
familiile veteranilor sau v[duvelor
anun\[ la Ylial[ decesul titularului.
Totu;i, periodic, acestea sunt actualizate
pe baza datelor primite de Ylial[ de la
Casa Jude\ean[ de Pensii Satu Mare.

Conducerea Ylialei este alc[tuit[ din
general de brigad[ (r) Gheorghe S[veanu
- pre;edinte, Liviu Boca - vicepre;edinte
;i Emil Olteanu - secratar ;i Anton Trif
- contabil. Sediul ei are intrarea de pe
strada Ham Janos nr. 5.

~nainte de 1990 asocia\ia lor
era una formal[

“Exista ;i `nainte de 1990 o asocia\ie
a noastr[, dar era una formal[. Primeam
din c]nd `n c]nd alimente, dar nu
participam la toate manifest[rile, nu
eram trata\i a;a cum suntem acum. Dup[
Revolu\ie am fost ;i suntem invita\i la
toate manifest[rile, ca de exemplu Ziua
Armatei, Ziua Na\ional[, Ziua Imnului
;i celelalte. De doi ani avem, `n 29 aprilie,

chiar o zi a noastr[. Pe vremuri aveam
un cor al nostru, organizam simpo-
zioane, participam ;i la alte manifest[ri
dar, pe m[sur[ ce `mb[tr]nim iar unii
pleac[ dintre noi, corul ;i-a `ncetat
activitatea iar la activit[\i suntem tot mai
pu\ini. Majoritatea membrilor Ylialei
avem peste 80 - 90 de ani, a;a c[ este de
`n\eles c[ nu mai putem Y at]t de activi
ca pe vremuri”, ne spune interlocutorul
nostru.

Am mai aZat c[ veteranii primesc o
indemniza\ie a c[rei cuantum este `n
func\ie de anii `n care au luptat pe front,
iar cei care au fost decora\i pirmesc ceva
`n plus. Majoritatea sunt ;i beneYciari ai

unor pensii de stat sau de agricultur[.
“Cei mai mul\i dintre noi se descurc[

greu chiar dac[ primesc ;i pensii de stat
iar cei din agricultur[, de c]teva luni,
primesc 300 lei pe lun[. Suntem cu to\ii
bolnavi, avem nevoie ;i de medicamente,
a;a c[ majoritatea ne descurc[m cum
putem”, completeaz[ secretarul Emil
Olteanu.

Nu toate institu\iile ;i Grmele
respect[ legisla\ia privind
veteranii

La capitolul “Nemul\umiri”, am aZat
c[ nu toate institu\iile ;i Yrmele respect[

prevederile Legii 44/94 privind
drepturile veteranilor de r[zboi.

~n baza acesteia, pe l]ng[
indemniza\ii, veteranii ;i v[duvele de
r[zboi au mai multe drepturi dintre care
le amintim numai pe cele referitoare la
c[l[torii< *c]te 12 c[l[torii gratuite, dus-
`ntors, sau 24 c[l[torii simple, `n cursul
unui an calendaristic, la clasa I pe calea
ferat[, la tren de orice rang, pentru marii
mutila\i, pentru invalizii de r[zboi,
precum ;i pentru veteranii de r[zboi
decora\i cu ordine ;i medalii> veteranii
de r[zboi nedecora\i, precum ;i v[duvele
de r[zboi au dreptul, `n cursul unui an
calendaristic, la 6 c[l[torii interne
gratuite, dus-`ntors, sau la 12 c[l[torii
simple pe calea ferat[, la tren de orice
rang. Generalii ;i oY\erii c[l[toresc la
clasa I, iar ceilal\i veterani de r[zboi
nedecora\i ;i v[duvele de r[zboi, la clasa
a II-a> veteranii de r[zboi ;i v[duvele de
r[zboi care locuiesc `n mediul rural au
dreptul `n cursul unui an calendaristic la
12 c[l[torii interne dus-`ntors gratuite pe
mijloacele de transport auto, dac[ nu
exist[ posibilitatea s[ c[l[toreasc[ pe
calea ferat[.

“Nici autobuzele ;i microbuzele de
stat nu recunosc aceste drepturi, ca s[ nu
mai vorbim despre cele private. Sunt `ns[
jude\e `n care ;i priva\ii le respect[, dar
la noi `n jude\, primim multe reclama\ii
pe aceast[ tem[“, ne mai spune secretarul
Olteanu.

~n concluzie, putem spune c[
num[rul veteranilor de r[zboi scade de
la o zi la alta. ~n cel mult 15 - 20 de ani,
aceast[ categorie nu va mai exista.

C]t sunt `nc[ `n via\[, trebuie s[-i
ocrotim, s[-i ajut[m, s[ le purt[m de
grij[. Le dator[m cu to\ii respectul
pentru c[ au luptat pentru \ar[, pentru
noi to\i `ntr-un cuv]nt `n r[zboi, iar dup[
aceea, al[turi de `ntreaga popula\ie a \[rii,
au muncit zeci de ani `n folosul nostru,
al tuturor.

Mihai G.

So\ia viitorului premier nipon spune
c[ a fost r[pit[ de extratere;tri

Muammar Gaddafi a celebrat cu fast
40 de ani petrecu\i la putere

Miyuki Hatoyama, so\ia viitorului
premier japonez, Yukio Hatoyama,
sus\ine că a călătorit pe planeta Venus,
că a fost răpită de extratere;tri ;i că l-a
cunoscut pe Tom Cruise într-o via\ă
anterioară, relatează cotidianul britanic
be Independent, în edi\ia electronică.

AYrma\ia că a fost răpită de
extratere;tri în timp ce dormea, în urmă
cu 20 de ani, a făcut-o într-o carte
intitulată Very Strange bings I've
Ecountered (Lucruri foarte stranii pe
care le-am trăit), care a atras, în mod
special aten\ia publicului, în urma
alegerilor de duminică.
"Când corpul meu era adormit, cred că
suZetul meu a călătorit pe un OZN în
formă de triunghi ;i a ajuns pe Venus",
aYrmă ea în această carte, publicată anul
trecut. "Era un loc foarte frumos ;i
foarte verde", continuă ea.

Când i-a povestit so\ului ei de
atunci aventurile sale, acesta i-a replicat
că probabil a fost doar un vis. Dar
Miyuki este convinsă că Yukio, actualul
ei so\, bărbatul a cărui principală
sarcină este să scoată Japonia din cea
mai adâncă recesiune pe care a
cunoscut-o, ar Y reac\ionat foarte
diferit. "Actualul meu so\ are un fel
diferit de a gândi. Ar spune, cu
siguran\ă, «O, este minunat»", a scris ea.
Încrederea cu care î;i aYrmă

personalitatea ;i cu care ignoră
a;teptările tradi\ionale de la so\ia unui
politician, probabil că provine din anii
de tinere\e, pe când era dansatoare în
cadrul legendarei trupe de teatru
Takarazuka, exclusiv feminină. Prima
Doamnă a Japoniei, în vârstă de 62 de
ani, este în prezent un adevărat guru în
materie de lifestyle, o iubitoare a
macrobioticii, o autoare de căr\i de
bucătărie, o actri\ă pensionară, care a
divor\at anterior.

Liderul libian Muammar GaddaY a
celebrat cu fast mar\i 40 de ani la
putere, în prezen\a mai multor lideri
africani, arabi ;i din America Latină,
dar fără lideri occidentali, relatează
AFP.

Aceste festivită\i au avut loc pe
fondul unei polemici, după eliberarea
libianului al-Megrahi condamnat
pentru atentatul din Lockerbie, soldat
cu 270 de mor\i. Sco\ia l-a eliberat din
motive medicale. Mai mul\i lideri
occidentali au evitat să se ducă la
Tripoli în acest context, pentru a evita
criticile.

Însă absen\a lor nu a stânjenit
sărbătoarea colonelului GaddaY, care
de luni seară a dat startul unui
spectacol spre gloria sa, pe aeroportul
Matiga, fostă bază militară americană
la est de Tripoli. Spectacolul ce
cuprindea 30 de tablouri a început spre
miezul nop\ii, urmând două ore de
muzică, lumini ;i dans cu participarea
a sute de dansatori din Libia, Tunisia,
Maroc, Egipt ;i chiar Ucraina.

Festivită\ile au ajuns la apogeu
mar\i seară la ora 23.00 (00.00, ora
României) cu un spectaol de 90 de
minute, ce a trasat cei 40 de ani
petrecu\i la putere, în prezen\a a 60 de
;eY de state sau de guverne.
Ceremonia, "demnă de deschiderea

unei Cupe mondiale de fotbal", potrivit
organizatorilor, a avut loc într-o
grădină publică din Tripoli.

GaddaY ;i invita\ii săi au asistat
înainte la o deYlare militară, unde
au participat deta;amente ale
armatelor africane, arabe ;i europene.
Mai multe aparate militare, printre care
două Rafale ale armatei franceze, au
participat la paradă.

Printre invita\i s-au numărat

liderul venezuelean Hugo Chavez, cel
palestinian, Mahmoud Abbad,
sudanez, Omar el-Bechir, emirul
Kuwaitului, liderul yemenit Ali
Abdallah Saleh, ministrul spaniol de
externe, Miguel Angel Moratinos ;i
secretarul de stat francez pentru
cooperare, Alain Joyandet.

Mai mul\i ;eY de state africane care
au participat luni la summitul Uniunii
africane au asistat la festivită\i alături
de al\i invita\i, ca pre;edintele sârb,
Boris Tadici sau liderul Ylipinez Gloria
Arroyo.

Festivită\ile au intervenit după un
dublu succes diplomatic al lui GaddaY,
care la 20 august a ob\inut eliberarea
libianului condamnat ;i scuze din
partea Elve\iei în legătură cu un
scandal care l-a vizat pe Yul său
Hannibal.

Înainte de a sărbători revolu\ia ce
l-a adus la putere la 1 septembrie 1969,
GaddaY a celebrat duminică o altă
victorie< prima aniversare a tratatului
de prietenie cu Italia, ce a vizat trecutul
colonial ;i prevede compensa\ii de
cinci miliarde de dolari. El s-a
fotograYat alături de premierul
Silvio Berlusconi punînd prima piatră
de funda\ie la o autostradă de 1.700
kilometri.

Emil Olteanu - secretarul Asocia\iei veteranilor de R[zboi Satu Mare



Odat[ ce a `nceput ;coala, `nc[ din clasa I timpul `ncepea s[ Ye folosit preponderent pentru preg[tirea lec\iilor ;i `i
r[m]nea tot mai pu\in pentru a-;i pune `n valoare talentul. La sculptur[ nu a renun\at chiar dac[ `n perioada liceului
cocheta o vreme cu literatura, a scris mai multe poeme `n calitate de pre;edinte al Cercului literar la liceul din Carei.

R[sfoind dic\ionarul limbii
rom]ne, `n dreptul cuv]ntului
talent ve\i g[si urm[toarea
explica\ie - aptitudine, `nclinare
`nn[scut[ `ntr-un anumit
domeniu ;i capacitate deosebit[
`nn[scut[ sau dob]ndit[, `ntr-o
ramur[ de activitate, care
favorizeaz[ activitatea creatoare.
Persoan[ `nzestrat[ cu aptitudini
remarcabile.

Aceast[ deYni\ie este valabil[ `n
special arti;tilor, indiferent c[ ar Y
muzicieni, pictori ;i/sau sculptori.
Oamenii din aceast[ categorie aud de
cele mai multe ori rostit cuv]ntul
talent, care li se adreseaz[ lor de c[tre
cei din jur. De cele mai multe ori arti;tii
se m]ndresc cu talentul `nn[scut. Sunt
mai pu\ini cei care fac parte din
categoria celor care `;i dob]ndesc
talentul. ~n cele ce urmeaz[ v[
prezent[m c]teva momente din via\a
lui Vasile Koter, sculptor, care dup[
propriile spuse a avut ;i mai are parte
de talent `nn[scut. Laci este membru
al Asocia\iei Arti;tilor Platici “Casa
Crea\iei” de mai mul\i ani. Dac[
memoria nu i-a jucat feste, este
membru al asocia\iei din anul 1985. ~n
cadrul acesta particip[ `n general la
expozi\iile de grup organizate de c[tre
asocia\ie.

Sculpteaz[ de la 6 ani

Potrivit propriilor m[rturisiri,
`nceputurile sale `n ale sculpturii au
fost descoperite `nc[ `nainte de a
`ncepe ciclul primar. ~;i aminte;te cu
m]ndrie c[ provine dintr-o familie de
condi\ie modest[ care a locuit `n
municipiul Carei, dar `n care a primit
o educa\ie demn[ de luat `n seam[.
Tat[l s[u a fost miner. Copil Yind,
p[rin\ii `l trimiteau pe c]mp s[ pasc[
animalele din gospod[rie, dar nu de
pu\ine ori `nso\ea g];tele la p[scut.
Permanent avea la el un cu\it. A;a se
sim\ea mai b[rbat.

Dup[ o vreme s-a plictisit s[ stea
f[r[ a face nimic l]ng[ g];te. :i-a pus
cu el o bucat[ de lignit. Ajuns pe c]mp
a l[sat g];tele s[ `;i vad[ lini;tite de
g]g]it ;i de p[scut, timp `n care el a
scos din traist[ bucata de c[rbune ;i
cu\itul. Sim\ea nevoia de a `ncrusta
ceva pe bucata respectiv[. Era Yresc s[
nu realizeze la momentul respectiv
prea mare lucru, dar a reu;it s[
modeleze sub anumite aspecte acea
bucat[ de c[rbune. |inea mult le ea.
Nu s-a oprit acolo. Eforturile sale
copil[re;ti au continuat. ~n timp era
vizibil[ str[dania sa. Dup[ o vreme ;i-
a propus s[ duc[ la gr[dini\[ buc[\ile
de c[rbune. Doamna educatoare a
r[mas surprins[ c[ un copil la v]rsta
de ;ase ani a reu;it s[ dea forme
intersante c[rbunelui. ~ncep]nd din
acel moment a primit plastilin[ pe care
o modela `n fel ;i chip dup[ imagina\ia
sa la momentul respectiv. Era m]ndru
c[ poate ar[ta mai mult `n acest
domeniu comparativ cu tovar[;ii s[i
de grup[. Educatoarea se pare c[ a fost
prima persoan[ care a rostit cuv]ntul
talent fa\[ de Laci. Nu era un fapt de
neglijat, dar nici n-a `n\eles atunci
cuv]ntul. Au trecut ani pentru a realiza
ce i s-a spus. Cu u;oar[ exagerare,
actualul scultor mi-a spus c[ acela a
fost momentul `n care a avut lucr[ri la
primele expozi\ii. La gr[dini\[ era bine
cotat `n modelarea plastilinei.

~n timp Laci a cochetat ;i cu literatura
Odat[ ce a `nceput ;coala, `nc[ din

clasa I timpul `ncepea s[ Ye folosit
preponderent pentru preg[tirea
lec\iilor ;i `i r[m]nea tot mai pu\in
pentru a-;i pune `n valoare talentul.
La sculptur[ nu a renun\at chiar dac[
`n perioada liceului cocheta o vreme cu
literatura, a scris mai multe poeme `n
calitate de pre;edinte al Cercului literar
la liceul din Carei.

Dup[ terminarea liceului a ajuns `n
Satu Mare, Yind angajat la Unio, la
activitatea de aprovizionare. Deja la
v]rsta respectiv[ sculpta piese mai mici
`n lemn de esen\[ moale, `n special `n

tei. Adesea pentru a-;i putea `ndeplini
sarcinile de serviciu pe linie de
aprovizionare folosea sculpturile sale
drept moned[ de schimb. Pe lucr[rile
din palmares `;i procura lemnul
necesar punerii `n valoare a talentului
s[u. El este convins c[ talentul l-a
mo;tenit de la tat[l s[u, care era un
om de toat[ isprava.

Lemnul de esen\[ tare `\i
spune ce s[ modelezi din el

Pe m[sura trecerii timpului Vasile
Koter a dob]ndit experien\[ ;i a

`nceput s[ aleag[ `n ceea ce prive;te
materialele pe care le folosea pentru
realizarea sculpturilor. ~n plus ;i-a pus
la `ncercare capacitatea de inova\ie ;i
crea\ie prin realizarea unor lucr[ri mai
mari care necesitau timp pentru
Ynalizare. Dup[ ce ;i-a f[cut ucenicia
`n lemnul de esen\[ moale a decis s[ `;i
continue activitatea creatoare prin a
sculpta `n lemn de esen\[ tare. Dup[
cum spune Laci, lemnul de esen\[ tare
`\i spune ce lucrare po\i realiza din el.
Te pune la `ncerc[ri, dar satisfac\iile nu
`nt]rzie s[ apar[. Dac[ cineva are
senza\ia c[ dup[ t[iere lemnul moare,
se `n;eal[ amarnic, spunea sculptorul.

Lemnul tr[ie;te `n special prin ceea ce
artistul reu;e;te s[ modeleze din el.

Nu `i este str[in[ lui Koter nici
sculptura cu tent[ religioas[. Dup[
cum ne-a m[rturisit, are sculpturi la
altarele unor biserici precum cele din
Bercu, Porumbe;ti ;i unele chiar din
Satu Mare. Dup[ cum era de a;teptat,
`n aceste lucr[ri sunt prezente
predominant scenele biblice. Are `n
palmares lucr[ri de 2-3 metri lungime.
I-a fost greu s[ ne spun[ care ar Y
lucrarea sau lucr[rile pe care le iube;te
cel mai mult. Toate sunt f[r]me din
suZetul ;i crea\ia sa. Totu;i ne-a spus
c[ are un grup statuar care `l `nf[\i;eaz[
pe Horea `n lan\uri al[turi de Clo;ca
;i Cri;an. O bun[ parte din sculpturile
sale se reg[sesc `n colec\ii particulare
din Rom]nia, Canada, Brazilia ;i Israel.
At]ta ;i-a amintit pentru moment.
Multe din lucr[rile sale le-a dat la
schimb cu altele ale colegilor s[i `n
pasiune.

Dup[ anul 2007 ;i-a extins
aria preocup[rilor

Pentru veridicitatea celor ce
urmeaz[, sculptorul Koter ne-a invitat
`n vizit[ la Iosif Pap, fostul primar de
Viile Satu Mare, `n casa c[ruia are
aproape 200 de sculpturi din cele mai
deosebite. ~n fa\a lucr[rilor ;i `n
prezen\a lui Foris Joskabacsi, unul
dintre dasc[lii lui Koter `n ale
sculpturii, gazda a prezentat noul
`nceput al lui Laci Koter.

“Era prin anul 2007, spunea Iosif
Pap, un pasionat colec\ionar de be\e
sculptate. Am fost `ntr-o vizit[ `n
Ungaria, la Napkor. Din pia\[ am
cump[rat un b[\ care avea la un cap[t
o m[ciuc[. Mi s-a p[rut interesant[ ;i
am cump[rat-o. Ajuns acas[ i-am
ar[tat-o lui Foris Joska. A luat-o de la
mine ;i a sculptat ceva pe m[ciuca
respectiv[. Cele realizate sem[nau cu
o m]n[ `nchis[. Mi s-a p[rut ceva
interesant. Am g[sit apoi `n p[dure
c]teva be\e pe care i le-am dat ;i a
lucrat diverse modele pe ele, dup[ care
mi l-a prezentat pe Laci Koter, care s-
a manifestat `nc]ntat de o colaborare
`n acest domeniu pe termen mai lung.
De atunci lucrurile au evoluat `n bine.
Colec\ia mea a ajuns la aproape 200 de
buc[\i de asemenea be\e sculptate. Am
`nv[\at s[ caut materialul pe care s[ `l
pun la dispozi\ia sculptorului ;i s[ `l
preg[tesc corespunz[tor. Toate piesele
mi se par valoroase. Poart[ `n ele mai
ales valoare sentimental[ dublat[ de
cea artistic[. Pe ele sunt sculptate scene
de v]n[toare, animale s[lbatice ;i/sau
p[s[ri. Am c]teva piese care reprezint[
o serie de t]r]toare - ;erpi `n special.
Nu sunt pu\ine nici piesele care con\in
mult umor. Spre exemplu pe una din
piese este lucrat un iepure `n dou[
picioare cu o tav[ `n m]n[, pe care o
`ntinde v]n[torului pentru a-i cere
`ndurare. Parc[ ar Y o aluzie la faptul
c[ sculptorul nu ar Y refuzat p[h[relul
de t[rie de la iepure, dar nu-l refuz[
nici la mine acas[. Pe alte lucr[ri sunt
mistre\i, c[prioare, cerbi, bufni\e,
fazani ;i alte viet[\i pe care le `nt]lnesc
`n natur[ atunci c]nd ies la v]n[toare
cu grupa. Fantezia lui Koter este
debordant[ ;i surprinz[toare.”

Imaginile ne-au fost puse la
dispozi\ie de proprietarul colec\iei prin
Yica sa Rita.

Ioan Ani\a;

PASIUNI
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Vasile Koter este convins c[ a mo;tenit
talentul de sculptor de la tat[l s[u



~n anul 1996, conducerea FDG Satu Mare a decis c[ nu doar adul\ii ci ;i tinerii ;vabi trebuie s[ aib[ o organiza\ie
a lor. A;a c[, s-a `nYin\at Organiza\ia jude\ean[ - la `nceput - “Gemansam” (~mpreun[), care s-a extins apoi ;i `n
jude\ele Maramure;, Bihor ;i Zal[u.TINERET
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Organiza\ia tinerilor ;vabi “Gemeinsam”
are 16 filiale `n patru jude\e

Peste 600 dintre ei fac parte din fanfare, coruri ;i forma\ii de c]ntece ;i dansuri
~n primele zile ale anului 1990,

at]t la nivel local c]t ;i central s-
a `nGin\at Forumul Democrat
German (FDG), cu scopul de a
reprezenta interesele etnicilor
germani. ~n Rom]nia tr[iesc
c]teva sute de mii de ;vabi, sa;i ;i
al\i etnici germani. ~n jude\ul
Satu Mare, de;i la ultimul
recens[m]nt s-au declarat ;vabi
numai aproximativ 6.000 de
locuitori, `n realitate, num[rul lor
este cel pu\in dublu.

~n anul 1996, conducerea FDG Satu
Mare a decis c[ nu doar adul\ii ci ;i
tinerii ;vabi trebuie s[ aib[ o
organiza\ie a lor. A;a c[, s-a `nYin\at
Organiza\ia jude\ean[ - la `nceput -
“Gemansam” (~mpreun[), care s-a
extins apoi ;i `n jude\ele Maramure;,
Bihor ;i Zal[u.

Dup[ numai c]\iva ani organiza\ia
a devenit una regional[, adica una care
cuprinde to\i tinerii etnici germani din
Regiunea de Nord Vest a Rom]niei.

FDG jude\ean ;i local ;i IfA
Stuttgart sprijin[
organiza\iile de tineret

~n acest moment, dup[ cum am
aZat de la pre;edinta organiza\iei de
tineret, exist[ `n cele 4 jude\e 16 Yliale,
`n care activeaz[ tinerii etnici germani.

“Peste 600 de tineri din cele 16
Yliale sunt activi dup[ cum `i numim
noi, adica fac parte din fanfarele,
corurile ;i forma\iile de dansuri
constituite pe plan local. Trebuie s[
subliniez de la `nceput c[, at]t la
`nYin\area organiza\iei noastre c]t ;i la
func\ionarea ei de-a lungul celor 13
ani, am primit ;i primim un sprijin
substan\ial de la Forumul jude\ean ;i
de la organiza\iile locale ale acestuia. De
asemenea, anual avem c]te un manager
cultural din Germania, trimis de
Institut für Auslandsbeziehungen
Stuttgart - IfA - (Institutul pentru
Rela\ii Externe), care ne sprijin[ `n
activitate”, ne spune Gabriela Rist,
pre;edinta organza\iei regionale de
tineret.

De altfel, chiar Casa de cultur[ a
tineretului german de pe bulevardul
dr. Vasile Lucaciu, sau Sala “Wendelin
Fuhrmann” cum este cunoscut[, a fost
construit[ de FDG jude\ean, care la
r]ndul s[u a fost sprijinit de guvernele
germane ;i rom]n, Asocia\ia ;vabilor
s[tm[reni din Germania ;i al\ii.

~n total `ns[, incluz]ndu-i pe cei
600 activi, interlocutoarea noastr[
estimeaz[ c[ `n cele 4 jude\e,
aproximativ 10.000 - 12.000 de tineri
etnici germani particip[ la cele peste 20
de activit[\i organizate anual. ~n plus,
chiar dac[ nu to\i sunt etnici germani,
numai `n jude\ul Satu Mare sunt
cuprin;i `n `nv[\[m]ntul `n limba
german[ aproximativ 1.000 de copii ;i
tineri. Este vorba despre cei circa 600
de elevi la Liceul german “Johann
Ettinger”, plus cei ai claselor I - VIII din
mai multe colegii ;i ;coli din Satu Mare,
plus copiii din gr[dini\ele cu predare
`n limba german[.

Majoritatea tinerilor etnici
germani, `n afara municipiilor Satu
Mare ;i Carei ;i ora;ul T[;nad, sunt
originari din comune cu popula\ie
preponderent ;v[beasc[ precum
Foieni, Urziceni, Petre;ti, C[pleni,
C[min, Beltiug, R[te;ti, Ardud,
Moainu Mare.

Cel mai cunoscut cor din
jude\ este “Mestoso” din
T[;nad

~n jude\ul Satu Mare organiza\ia
desf[;oar[ o serie de activit[\i culturale,
corurile, forma\iile de dansuri ;i
fanfarele iau parte la toate manifest[rile
ce au loc `n timpul anului, organizate
de tineri sau de FDG.

Tinerii au trei coruri, unul `n Carei,
cel al Liceului german Satu Mare ;i cel
din T[;nad, “Maestoso”, care este ;i cel
mai renumit. Corurile au un repertoriu
bogat ;i iau parte nu numai la
manifest[rile organizate `n jude\ul
nostru, ci ;i la altele din Ungaria sau
Germania.

“Aproape Yecare Ylial[ a noastr[
are cel pu\in o forma\ie de dansuri
populare ;v[be;ti, dar care

interpreteaz[ ;i dansuri rom]ne;ti sau
maghiare. ~n jude\ul nostru activeaz[
cel pu\in 10 astfel de forma\ii”,
completeaz[ pre;edinta Organiza\iei
regionale.

Fanfarele, un element speciYc
german `n zona de Nord Vest dar ;i `n
Banat, Bra;ov sau Sibiu, au ap[rut
odat[ cu sosirea primilor ;vabi, adica
la `nceputul secolului al XVIII-lea.
Primii ;vabi s[tm[reni au fost adu;i de
groful Karoly `n anul 1712, dar au fost
urma\i de al\ii care au sosit p]n[ la
sf]r;itul respectivului secol.

Imediat ce ;vabii s-au a;ezat `ntr-o
localitate sau ;i-au constituit una, ei ;i-
au alc[tuit ;i c]te o fanfar[, care
participa la toate evenimentele
importante ale comunit[\ii. ~n timpul
comunismului acestea au disp[rut cu
totul dar, de peste 10 ani, ele continu[
s[ se `nYin\eze `n comunele ;v[be;ti. Iar
aceste fanfare sunt alc[tuite din copii
;i tineri. Exist[ `n jude\, `n acest
moment, fanfare la Beltiug, Petre;ti,
Foieni, Urziceni, Ciume;ti ;i C[pleni,
dup[ cum am aZat de la interlocutoarea
noastr[.

“La sf]r;itul s[pt[m]nii trecute am
organizat la Foieni o tab[r[ pentru
copiii ;i tinerii care vor s[ `nve\e s[
c]nte la instrumentele componente ale
unei fanfare. Au fost acolo peste 60 de
copii, unii au avut pentru prima dat[
`n m]n[ un astfel de instrument ;i am
avut profesori din Rom]nia ;i Ungaria.
Cred c[ avem asigurat viitorul
fanfarelor dac[ at]\ia copii ;i tineri s-
au ar[tat dornici s[ fac[ parte din ele”,
ne mai spune Gabriela Rist.

Am mai aZat c[ fanfarele au
concertat ;i ele, `n afara jude\ului ;i a
altor ora;e `n care s-au organizat
manifest[ri speciYce sau doar la care
au luat parte ;i fanfare, `n Germania,
Ungaria ;i `n alte \[ri `n care tr[iesc
etnici germani, ;i au avut succes peste
tot unde au fost prezente.

Dac[ la manifest[rile
“Erntedankfest” ce au avut loc cu pu\in
timp `n urm[ `n Satu Mare a participat
;i o grup[ de dansuri ale tinerilor din
Nürnberg - p[rin\ii unor dintre ei sunt
originari din :andra - , cea a tinerilor
din Moainu Mare va pleca s[pt[m]na
viitoare la Nürnberg unde va evolua `n
cadrul unor spectacole.

La Oradea ;i Timi;oara au
loc `nt]lniri ale tinerilor
etnici germani din Rom]nia

Peste c]teva zile, la Oradea, are loc
“Jugendtre[en” (~nt]lnirea tinerilor)
din zona de Nord Vest, la care particip[
tineri din jude\ul nostru, inclusiv
forma\ia de dansuri din Satu Mare.

Luni, 7 septembrie, la Timi;oara
are loc o `nt]lnire similar[, de data
aceasta Yind vorba despre `nt]lnirea
tinerilor etnici germani din toat[ \ara.
~n urm[ cu doi ani, `nt]lnirea a avut loc
la Socond. ~n cadrul acestui gen de
`nt]lniri se organizeaz[ simpozioane,
workshop-uri (ateliere de lucru), mese
rotunde ;i alte activit[\i `n cadrul
c[rora participan\ii `;i dovedesc
aptitudinile.

~n Yne, tinerii germani s[tm[reni
coloaboreaz[ la ziarul jude\ean cu
apari\ie lunar[ “Schwabenpost” ;i la
emisiunea s[pt[m]nal[ `n limba
german[ transmis[ de un post de radio
local.

Mihai G.



~nainte de toate ;i jandarmul este OM. Acest lucru a fost dovedit adesea de cadrele Centrului din T[;nad.
~n perioada 6 - 16 august 2008, cadrele acestei unit[\i au fost gazde primitoare pentru 17 copii ;i dasc[lii
lor din R[d[u\i. Ace;ti copii provin din familiile afectate de inunda\ii. REPORTAJ
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Jandarm pentru o zi la Centrul
de Preg[tire a Cadrelor din T[;nad

Centrul de Perfec\ionare a
Preg[tirii Cadrelor Jandarmi
T[;nad este destinat ini\ierii,
preg[tirii, perfec\ion[rii ;i
specializ[rii `n domeniul inter-
ven\iei profesionale a subo-
G\erilor din structurile Jadar-
meriei Rom]ne. Prin intermediul
stagiilor de preg[tire ;i perfec-
\ionare periodic[, aici suboG\erii
din 11 jude\e din \ar[ dob]ndesc
cuno;tin\ele fundamentale
pentru asigurarea ;i restabilirea
ordinii ;i lini;tii publice ;i ale
interven\iei profesionale.

Dintr-un impuls de moment,
alimentat de respectul fa\[ de uniforma
Jandarmeriei rom]ne ;i dorin\a de a
aZa ce se ascunde `n spatele por\ilor
Centrului de Perfec\ionare a Preg[tirii
Cadrelor Jandarmi T[;nad, mi-am
propus s[ petrec o zi al[turi de
suboY\erii jandarmi. Singurul regret
este c[ nici colegul meu ;i nici eu nu
putem spune c[ am reu;it s[ \inem
pasul cu ace;ti minuna\i militari
profesioni;ti care cu onoare ;i
responsabilitate reprezint[ Rom]nia
`n cadrul For\elor de Jandarmerie
European[. Dup[ cum ;ti\i, Rom]nia
prin intermediul Jandarmeriei
Rom]ne a devenit membru cu drepturi
depline `n cadrul For\elor de
Jandarmerie European[.

Mr. Sorin Bani\a - un
maestru `n comunicare
;i rela\ii publice

Realitatea de pe terenurile de
antrenament ale Centrului ne aduce
repede cu picioarele pe p[m]nt, iar
lipsa de experin\[ ca jandarm par de
ne`nvins. Totu;i colegul meu Mihai
Pal a f[cut fa\[ ;i pentru 4 ore a reu;it
s[ se antreneze al[turi de clasa mr.
Sorin Bani\a - un maestru `n
comunicare ;i rela\ii publice. Un oY\er
care `;i `nva\[ cursan\ii c[ indiferent de
misiunea pe care o au de `ndeplinit n-
au voie s[ uite de latura uman[. La
cursurile de etic[, maiorul pune accent
pe cunoa;terea codului de etic[ ;i
deontologie. El aYrm[ cu t[rie c[ acest
cod de etic[ ;i deontologie va deveni
o nou[ cultur[ profesional[.

Dar s[ `ncepem cu `nceputul.
SuboY\erii jandarmi se trezesc
diminea\a la ora 6, la 7 servesc masa,
iar la ora 8 `ncep cursurile. Se studiaz[
mai multe discipline. Preg[tirea
juridic[ este predat[ de lt. col. Ovidiu
Popa - ;eful de catedr[. La comunicare
;i rela\ii publice, mr. Sorin Bani\[ `i
`nva\[ pe cursan\i cum s[ rela\ioneze
cu publicul ;i nu `n ultimul r]nd cu
mass-media. Am fost surprin;i s[
aZ[m c[ `ntr-o unitate militar[, cadrele
sunt `nv[\ate cum s[ rela\ioneze cu
mass-media. Maiorul `i sf[tuie;te pe
cursan\i ca `n rela\ia cu mass-media
s[ spun[ adev[rul, s[ nu spun[ no
coment ;i s[ nu r[spund[ negativ. Mr.
Sorin Bani\[ este totodat[ un maestru
`n gestionarea rela\iilor interumane.

Pentru noi ;i pentru clasa 102, ziua
de joi, 3 septembrie a `nceput cu
interven\ia profesional[. ~n cadrul
celor dou[ ore, mr. Daniel Dindelegan,
sg. maj. Ciprian Ioanesi ;i sg. maj
Bogdan Suciu, to\i atesta\i de
Jandarmeria francez[ ne-au `nv[\at
tehnici de abordare, modul de
legitimare, pozi\ia defensiv[ `n cazul `n

care persoana controlat[ devine
recalcitrant[, tehnici de autoap[rare.
Sunt lucruri pe care trebuie s[ le
st[p]neasc[ orice jandarm.

Deoarece sunt con;tien\i c[ `n orice
misiune te po\i a;tepta la ce este mai
r[u, po\i Y atacat, b[tut sau chiar

`njunghiat, suboY\erii jandarmii ;tiu c[
cele mai importante sunt instructajele
;i preg[tirea Yzic[, exerci\iile de
interven\ie profesional[ ;i cele de
interven\ie pentru restabilirea ordinii
;i lini;tii publice. Ei iau `n serios aceste
cursuri ;i se antreneaz[ cu

con;tiinciozitate. Nu este deloc u;or
s[ prezin\i `n cuvinte intensitatea,
complexitatea, emo\ia ;i diYcultatea
unei zile din via\a jandarmilor `n a;a
fel `nc]t s[ reZecte adev[rata stare de
fapt. Cei care au f[cut preg[tire
militar[ ;tiu c[ este diYcil s[ pui `n

pagin[ toate fe\ele unei zile din via\a
unui militar `n a;a fel `nc]t s[ conturezi
un portret c]t mai real. Pe l]ng[
tehnicile ;i deprinderile de ac\iune ;i
autoap[rare, aceste exerci\ii au
menirea de a le dezvolta jandarmilor
`ncrederea reciproc[.

Au urmat dou[ ore de restabilire a
ordinii ;i lini;tii publice. Tehnicile
exerci\iului de interven\ie pentru
restabilirea ordinii ;i lini;tii publice
ne-au fost `mp[rt[;ite de lt. col. Robert
Tegze;. Mr. Daniel Dindelegan ;i lt.
col. Robert Tegzes cu o m[iestrie ie;it[
din comun reu;esc s[ s[deasc[ `n
suZetele jandarmilor dou[ sentimente
contradictorii, teama, care `i determin[
s[ gre;easc[ c]t mai pu\in sau chiar
deloc, iar pe de alt[ parte sentimentul
de respect, de pre\uire. Am]ndoi dau
comezi pe un ton puternic, energic,
t[ios. Dar ;i mai important, lt. col.
Tegze; `i `nva\[ pe subordona\i s[
foloseasc[ gradual for\a, s[ dea timp
femeilor ;i copiilor s[ p[r[seasc[ zona
`n care a fost tulburat[ ordinea ;i
lini;tea public[ ;i s[ acorde primul
ajutor r[ni\ilor.

La ora 12, suboY\erii jandarmi
beneYciaz[ de o binemeritat[ pauz[
de dou[ ore. ~n cele dou[ ore servesc
masa de pr]nz, fac du; sau se odihnesc.
De la ora 14 p]n[ la ora 18 urmeaz[ alte
cursuri. Cursan\ii sunt prelua\i de col.
Emil Suciu - loc\iitorul comandan-
tului, de lt. col. Ovidiu Popa ori de al\i
oY\eri. Sub comanda col. Dorul
:oYne\i - comandantul unit[\ii, toate
se deruleaz[ `ntr-o armonie perfect[ la
Centrului de Perfec\ionare a Preg[tirii
Cadrelor Jandarmi T[;nad.

Unul din copiii afectat
de inunda\iile de anul trecut
vrea s[ devin[ jandarm

~nainte de toate ;i jandarmul este
OM. Acest lucru a fost dovedit adesea
de cadrele Centrului din T[;nad. ~n
perioada 6 - 16 august 2008, cadrele
acestei unit[\i au fost gazde primitoare
pentru 17 copii ;i dasc[lii lor din
R[d[u\i. Ace;ti copii provin din
familiile afectate de inunda\ii. S-au
sim\it at]t de bine la T[;nad, `nc]t cel
mai mare s-a `nscris ;i a intrat la ;coala
de suboY\eri jandarmi. Vrea s[ Ye ;i el
`ngerul p[zitor al altor oameni.

La T[;nad am `nt]lnit-o pe
S`nz`iana Sauciuc, sergent major la
Inspectoratul de Jandarmi Jude\ean
Suceava. ~n spatele ging[;iei pe care o
aY;eaz[ se ascunde `ns[ o lupt[toare.
Doi ani, S`nz`iana a fost lupt[tor la
Brigada Special[ de Interven\ie a
Jandarmeriei Rom]ne. A `ndeplinit cu
succes misiuni cu un grad de diYcultate
ridicat. Despre lupt[torii brig[zii se
spune c[ nu le place vorba mult[. Ei se
simt bine `n misiune ;i la
antrenamente. Interlocutoarea noastr[
ne-a dezv[luit c[ zilnic avea 2-3 ore de
antrenamente.

***
Am petrecut o zi minunat[, o zi cu

multe emo\ii al[turi de gazdele noastre
primitoare jandarmii t[;n[deni. Ne-
au fost adev[ra\i camarazi suboY\erii
din Satu Mare, Maramure;, Sibiu,
Bistri\a, Cluj, Mure;, Bihor, Boto;ani
;i Suceava aZa\i la cursuri de
perfec\ionare la T[;nad. Le mul\umim
;i le dorim mult succes `n nobila
misiune pe care o au de `ndeplinit.

Stela C[dar



Preotul greco-catolic Augustin Ossian a văzut lumina zilei în anul
1858 la Sălsig, în familia protopopului local Nicefor Ossian şi a Mariei
Papp. Localitatea aceasta, aZată în împrejurimile Cehului-Silvaniei a făcut
multă vreme parte din comitatul Sătmar.PERSONALIT~}I
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Preotul
Augustin Ossian,
o personalitate
care ;i-a contopit
destinul cu Supuru
de Sus

Am mai avut ocazia să
publicăm un material despre un
membru al familiei Ossian,
anume despre protopopul greco-
catolic PamGl Ossian (născut în
1861 în aceeaşi localitate ca şi
fratele său mai vârstnic,
Augustin), slujitor un deceniu la
Cărăşeu şi mai multă vreme la
Roşiori. Tot în acel material,
publicat în octombrie 2006, am
evocat pe scurt şi personalitatea
unui Gu al lui PamGl Ossian, dr.
Ioan Ossian, ilustru profesor, o
şcoală din Şimleul zilelor noastre
purtându-i dealtfel numele.
Această somitate a
învăţământului românesc a avut
o tristă soartă, decedând în
cumplite împrejurări în Gulagul
românesc. Nu vom vorbi însă
astăzi despre dr. Ioan Ossian, lui
Gindu-i rezervat un material mai
amplu, pe măsura personalităţii
sale.

Ne propunem în aceste rânduri să
pătrundem mai mult în universul
acestei vrednice familii de intelectuali
sătmăreni, vorbind despre cealaltă
ramură a familiei, anume despre
Augustin Ossian şi descendenţii săi.
Mai cu seamă pentru că anul trecut s-
au împlinit 150 de ani de la naşterea lui
Augustin Ossian, zilele acestea Yind
comemoraţi 80 de ani de când suZetul
celui care a fost ginerele lui Ioan Gallu
a trecut la cele veşnice.

Augustin, alt membru al
familiei preoţeşti Ossian

Preotul greco-catolic Augustin
Ossian a văzut lumina zilei în anul
1858 la Sălsig, în familia protopopului
local Nicefor Ossian şi a Mariei Papp.
Localitatea aceasta, aZată în
împrejurimile Cehului-Silvaniei a
făcut multă vreme parte din comitatul
Sătmar. Augustin Ossian a absolvit
liceul la Beiuş în 1878, Yind coleg cu
viitorii preoţi greco-catolici Iuliu
Dragoş (născut la Gherţa Mică, slujitor
în localitatea de baştină şi la Turţ, apoi

în ţinuturile maramureşene, sub
conducerea lui s-a început zidirea
bisericii de la mănăstirea Moisei) şi
Florian Selăgian (destinul acestuia a
fost strâns legat de păstorirea
credincioşilor din Pişcolt). Studiile
teologice le-a urmat la Gherla.
S-a căsătorit la Supuru de Sus cu
Emilia, Yica preotului-patriot din
localitate Ioan Gallu. A fost hirotonit
în 1883, după cununia care fusese
oYciată în martie de către protopopul
Grigore Pop din Acâş. Naşi i-au avut
pe avocatul Andrei Cosma şi soţia sa,
Maria Dragoş, de asemenea Yică a
Supurului de Sus. L-a secondat după
hirotonire pe Ioan Gallu în slujire până
la repausarea acestuia, survenită în 27
martie 1894.

Parohul Supurului de Sus
Îi urmează socrului său ca paroh la

Supuru de Sus, Yind numit la
recomandarea vicarului foraneu de la
Şimleu, Alimpiu Barbuloviciu. A slujit
până la săvârşirea din viaţă în aceeaşi
parohie.

A avut o familie numeroasă, aşa
cum aveau românii pe acele vremuri,
indiferent de starea socială. Astfel, la
Supuru de Sus s-au născut copiii<
Nicefor (n. 1884, învăţător), Ioan (n.
1886, contabil la clinicile din Cluj),
Otilia (n. 1888), Augustin (n. 1890, a
decedat la doar un an după naştere, în
1891), Augustin (n. 1892, profesor
renumit la Carei), Coriolan (un Yu
născut în 1894, mort însă în 1898),
Coriolan (n. 1907, viitor preot, a cărui
date biograYce pe care le deţinem
deocamdată le vom prezenta în cele ce
urmează). A mai avut copiii< Elena
(învăţătoare suplinitoare în primul
război mondial la Supuru de Sus),
Mărioara (căsătorită cu preotul V.
Sestraş).

În 1912 Augustin Ossian a reuşit să
împlinească visul lui Ioan Gallu, dar şi
al sătenilor din Supuru de Sus, acela de
a termina construcţia noii biserici, cu
hramul „Intrarea în biserică a Maicii
Domnului”. Noua biserică s-a ridicat
pentru suma de 14.623 coroane, Yind
opera arhitectului Oppel Kárdy, dar
trebuie amintită şi munca neobosită a

sătenilor, care şi-au dorit mult
Ynalizarea lucrărilor la lăcaşul lor de
rugăciune.

SYnţirea noului lăcaş a fost
săvârşită în septembrie 1912 de către
episcopul greco-catolic de Gherla,
Vasile Hossu. Se pare că parohiile
aparţinătoare de Gherla nu mai
fuseseră vizitate de vreun ierarh de
foarte multă vreme, de prin 1776, când
ierarhul Grigore Maior, originar din
Sărăuad, venise să întărească Unirea pe
aceste plaiuri.

Augustin Ossian se va dovedi un
vrednic urmaş al înaintaşului său, din
toate punctele de vedere. A fost
membru de frunte al despărţământului
Tăşnad al „Astrei”. Aidoma socrului
său, multă vreme va îndeplini şi funcţia
de protopop al Districtului Şamşod
din cadrul Vicariatului Silvaniei,
Episcopia Gherlei, după ce multă
vreme a îndeplinit funcţia de notar al
aceluiaşi protopopiat.

Pe plan politic, putem spune că a
fost tot timpul pe linia luptei naţionale,
deşi contemporanii săi aYrmau că nu
avea stofă de conducător. Mişcarea
memorandistă l-a găsit în rândul
luptătorilor români. De asemenea, în
1 Decembrie 1918 a fost delegat de
drept la Alba Iulia. Sunt evenimente
cheie ale neamului românesc din
Transilvania, prezenţa lui Augustin
Ossian dovedind ataşamentul său la
ideea naţională.

Fiul Coriolan Ossian
Dintre copiii lui Augustin Ossian,

doar unul singur a urmat calea
preoţiei. Este vorba despre Coriolan,
care s-a născut în 8 septembrie 1907 la
Supuru de Sus. Asemeni tatălui său, a
studiat teologia la Academia din
Gherla. A fost hirotonit în 24
decembrie 1933.

În 1934 funcţiona ca administrator
parohial la Hurezu Mic şi Ylia Poniţa,

protopopiatul Zalău. În 1938 îl găsim
ca paroh la Cizer, în acelaşi district.

Din 1940, până în 1965 s-a dedicat
slujirii credincioşilor români din Acâş
şi Ylia Mihăieni.

Nesfârşitele bucurii ale Învierii
Augustin Ossian a repausat în 2

septembrie 1929, după 46 de ani de
preoţie, Yind înmormântat în curtea
bisericii din Supuru de Sus.

A condus “cartea de aur” a bisericii
din Supuru de Sus, cronică a satului
înYinţată se pare de către Andrei
Cosma, un alt Yu adoptiv al localităţii
din sudul judeţului Satu Mare, în care
a consemnat an de an date interesante
din viaţa economică, socială, culturală
şi religioasă a satului şi, uneori,
importante consideraţii pe marginea
evenimentelor politice. Relatări din
acea cronică au fost folosite de către
Ioan Ardeleanu-Senior în monograYa
satului, realizată în 1969 (tipărită în
primăvara acestui an la editura
sătmăreană Citadela).

Supuranii au ţinut mult la dânsul,
moartea sa Yind deplânsă de satul
întreg. Este înmormântat la cimitirul
de lângă biserică şi are o cruce de
marmură ridicată de copiii săi. Iubita
lui soţie avea să mai trăiască doar un
an după repausarea lui Augustin
Ossian. Cu recunoştinţă, copiii familiei
Ossian au scris pe crucea care veghează
căpătâiul părinţilor< „Alături unul de
altul au dus greul şi au gustat bucuriile
vieţii timp de 46 de ani, alături unul de
altul aşteaptă bucuriile învierii, cari nu
vor avea sfârşit”.

Memoria lui Augustin Ossian,
realizările sale în cadrul parohiei nu
au fost uitate nici astăzi, când s-au
scurs deja 80 de ani de la repausarea
sa, de către sătenii din Supuru de Sus.

Viorel Câmpean

Obama a s[rb[torit
Ramadanul printr-o
cin[ la Casa Alb[

Pre;edintele Statelor Unite, Barack
Obama, a celebrat postul Ramadanului
printr-o cină la Casa Albă, la care au fost
invitate mai multe oYcialită\i.

"Islamul face parte din America, iar
membrii comunită\ii musulmane sunt
din nenumărate rase ;i etnii, având
rădăcini în Yecare col\ al lumii", a spus,
în cadrul unui discurs, Obama.
Cina de la Casa Albă a fost organizată în
stilul tradi\ional musulman, având loc la
apusul soarelui, arată Associated Press.

La cină au fost invita\i cei mai
importan\i musulmani din stat< cei doi
membri ai Congresului, Keith Ellison ;i
Andre Carson. A fost prezentă ;i mama
unui soldat american de origine
musulmană care a murit în Irak.

De;i fusese invitat, Muhammad Ali
nu a putut participa la eveniment.
Campionul de box se aZa în afara SUA,
într-o vizită în Irlanda.

Regele Mihai
vorbe;te despre
abandonarea
Basarabiei

Regele Mihai I mărturise;te că
Führer-ul nu l-a intimidat în cele două
scurte întâlniri pe care le-au avut,
spunând, jovial, că atitudinea arogantă a
acestuia l-a deranjat "precum apa penele
ra\ei", dar că nu a putut în\elege cum de
Mussolini, italian ca to\i italienii, s-a
"încurcat" cu Hitler.

Într-un interviu acordat în
exclusivitate postului de radio Europa
Liberă, Regele Mihai I al României
vorbe;te despre contextul istoric al celei
de-a doua conZagra\ii mondiale, când
România s-a găsit prinsă între Germania
nazistă ;i Uniunea Sovietică, alegând să
intre în război de partea armatei lui
Hitler, pentru a întoarce apoi armele, de
partea URSS.

Întrebat dacă nu ar Y fost mai
onorabil pentru România să reziste
ultimatumului sovietic din 1940, alegând
astfel să apere Basarabia ;i Bucovina de
Nord, Regele Mihai aminte;te că,
privilegiind calea morală, ne-am Y lăsat
invada\i de colosul URSS. "Nu ;tim exact
cum ar Y decurs lucrurile, dar sunt unele
situa\ii care trebuie abordate cu mare,
mare precau\ie. Este posibil ca oamenii
care conduceau \ara să se Y gândit că era
poate mai bine să accepte o situa\ie
umilitoare ;i să salvgardeze
independen\a restului \ării. Desigur,
mul\i occidentali nu se gândesc la asta ;i
nu în\eleg cu adev[rat în ce situa\ie ne
găseam noi", adaugă Regele Mihai I.

Fostul suveran î;i declină orice
responsabilitate, de vreme ce "de;i eram
;eful statului, nu eram lăsat sa fac nimic,
pentru că el (Antonescu, n.r.) se ocupa
de politică ;i de toate celelalte". În poYda
rolului marginal pe care l-a jucat în
deciziile politice, suveranul î;i aminte;te
de marile întâlniri pe care le-a avut cu
liderii momentului< Winston Churchill,
Harry Truman, Mussolini ;i chiar
temutul Hitler. Despre Churchil, regele
î;i aminte;te că era un om politicos ;i
inteligent, care avea date minime despre
România< "Nu ;tiu, România are
Constitu\ie?", ar Y întrebat liderul
britanic.

Pe Hitler, fostul suvern l-a întâlnit
de două ori< prima dată în 1938, când
Führer-ul a discutat cu regele Carol al II-
lea, Mihai neparticipând la discu\ii,
pentru că nu vorbea germana, iar a doua
oară în timpul unei călătorii alături de
Regina Elena la Floren\a, trecând prin
Berlin."Eram atât de îndepărta\i din
punct de vedere al mentalită\ilor, încât
atitudinea lui intimidantă m-a deranjat
precum apa penele ra\ei. Nu m-a atins
;i nici pe mama. Nici ea nu a fost deloc
impresionată", poveste;te, plastic, fostul
suveran al României.



“~ncerc s[ nu compar publicul `n func\ie de zone, \[ri sau ora;e. Nu `i condamn pe cei care nu m[ primesc cu
at]ta c[ldur[ ca al\ii. Nu conteaz[ unde ;i pentru cine c]nt, ci s[ ne sim\im bine”. INTERVIU
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Rúzsa Magdi
a cucerit
Ungaria
;i Rom]nia

Weekendul trecut au avut loc
Zilele Culturale Partium unde au
fost invitate 4 trupe celebre din
Ungaria. Printre acestea, cea mai
mare atrac\ie a fost considerat[
megastarul Ungariei din 2006<
Rúzsa Magdolna.

Solista s-a n[scut l]ng[ hotarul
Slovaciei cu Ungaria, `n or[;elul Vrbas,
iar studiile ;i le-a f[cut `n Kishegyes,
Ungaria. Dup[ ;coala general[, s-a
`nscris la colegiul sanitar, unde a
studiat pe sec\ia de moa;e, iar dup[
absolvire a ;i practicat meseria p]n[ `n
2005, c]nd a participat la selec\ia
pentru cea de-a treia edi\ie a
concursului Megastar din Ungaria.
Vocea ei uimitoare a convins `ntr-o
secund[ juriul c[ locul ei e pe scen[. La
preselec\ie a c]ntat “High way to hell”
;i o pies[ proprie. A trecut f[r[
probleme de toate etapele concursului
;i, pe l]ng[ admira\ia juriului, a intrat
repede ;i `n inima publicului. ~n 2006,
la Ynala competi\iei, a fost votat[ `n
unanimitate megastarul anului. Nu a
trecut mult timp p]n[ s[-;i lanseze
primul album, intitulat “Ördögi
Angyal” (~nger dr[cesc), ce con\inea `n
mare parte piesele ei din Ynala
concursului.

A reprezentat Ungaria
la Eurovision 2007

Cariera ei a atins culmile `n
momentul `n care a reprezentat
Ungaria la Eurovision 2007, unde a ;i
ob\inut locul 9 ;i premiul special al
juriului pentru “cel mai bun
compozitor” pentru piesa “Aprócska
Blues”(Un blues micu\).

2007 a fost un an plin de concerte,
recitalul de la sf]r;itul lui iunie Yind cu
totul deosebit. Concertul a servit
pentru prima ei compila\ie tip DVD,
piese, galerie foto ;i video. ~n
noiembrie 2008, Magdi ;i-a lansat cel
de-al doilea disc de studio, intitulat
“Iránytű”(Busol[). O parte din piesele
de pe acest album nu doar le-a c]ntat,
dar le-a ;i compus.

Desigur unui megastar nu `i lipsesc
nici premiile ;i trofeele din vitrin[.
A;adar, pentru albumul de debut, cu
piesele din Ynala Megastar, a c];tigat
3 premii de platin[, primul disc de
studio s-a v]ndut `n 30.000 de
exemplare ;i a primit ;i placa de
IMPALA Silver, Yind considerat cel
mai mare succes din prima jum[tate a
anului, respectiv dou[ premii de
platin[. A mai primit premiul de aur
pentru DVD-ul din 2007 ;i nu `n
ultimul r]nd a fost numit[
“Descoperirea anului 2006”, c];tig]nd
premiul Bravo Otto. Pentru 2007 mai
amintim ;i premiile speciale precum<

5 stele, cel mai bun videoclip, premiul
artistic Gundel, iar `n 2008 a c];tigat
trofeul pentru piesa anului.

Pe l]ng[ discuri, DVD-uri ;i
concerte, artista are la activ ;i patru
videoclipuri pentru piesele Aprócska
Blues(Un blues micu\), Hip-hop,
Vigyázz a madárra(Ai grij[ de pas[re)
;i Rövid utazás(C[l[torie scurt[).

Azi, Rúzsa Magdi este una din cele
mai adorate soliste ale Ungariei, dar ;i
`n r]ndul maghiarilor din Ardeal.
Drept dovad[, la concertul ei de
s[pt[m]na trecut[, s-a adunat un
public de peste 5000 de oameni, fapt
care a ;i uimit-o pe artist[.

Dup[ concert am discutat cu ea la
un ceai Yerbinte ;i ne-a povestit c]te
ceva despre cariera ei de dup[
Megastar ;i c]t de mult `i place la noi
`n Ardeal. ~nc[ din primul moment
mi-a p[rut foarte simpatic[ ;i
prietenoas[. Pe c]nd am ajuns la
restaurant unde ne a;tepta pentru
interviu, s-a ridicat de pe scaun s[ ne
salute ;i s[ facem cuno;tin\[. ~n clipa
`n care i-am spus c[ nu dorim interviu
comun, a spus c[ nu e nicio problem[,
ea va sta s[ ne r[spund[ la `ntreb[ri pe
r]nd. A;a s-a realizat o conversa\ie
modest[ ;i foarte reu;it[.

- S-au `mplinit 3 ani
de c]nd ai c];tigat titlul
de “vocea anului”
la Megastar. Cunoa;tem
evolu\ia carierei tale, `ns[
a; dori s[ te `ntreb care
e rela\ia ta cu fanii c];tiga\i
din primele clipe?

- ~mi place s[ las publicul aproape
de mine, s[ comunic cu ei dup[
concerte, s[ facem fotograYi, s[ dau
autografe ;i s[ r[spund la e-mailuri ;i
`n momentele de grab[, c]nd nu am
efectiv timp s[ stau cu ei, m[ simt chiar
prost, dar din p[cate mai exist[ ;i astfel
de cazuri. C]t de aproape `i las de
mine? Pot s[ spun c[ tot ce primesc de
la ei, ;i ce e omenesc desigur, `ncerc s[
dau `napoi. Bine`n\eles oricine `;i are
limitele, hotarele.

- Publicul te-a primit
pe c]t de bine posibil, dar
cum te-au primit colegii
de breasl[? Te compari cu ei,
sau mai bine zis, al\ii
te compar[ cu ei?

- Simt c[ am fost primit[ foarte
bine, at]t de cei mai `n v]rst[ ;i cu ani
de experien\[, c]t ;i de cei tineri. ~n
ceea ce prive;te colegii mei, e treaba
Yec[ruia ce face ;i c]t munce;te. Eu
`mi doresc s[ pot demonstra
publicului. Tot ce fac, fac pentru

- Publicul e totul pentru
tine, dar p[rerea cui conteaz[
cel mai mult c]nd stai `n fa\a
unei decizii?

- ~n primul r]nd conteaz[ ce spun
colegii mei din trup[, opinia lor o cer
mereu ;i discut[m toate problemele
ivite ;i `ntotdeauna ajungem la un
numitor comun. Desigur sunt c]teva
persoane a c[ror p[rere `nseamn[
foarte mult pentru mine, cum e ;i
fostul component al juriului de la
Megastar, artistul Presszer Gabor, `n
schimb exist pentru public.

V[d c[ pui mare accent pe
fani. Unde e mai primitor
publicul? Unde sim\i mai
mult d[ruin\a lor fa\[ de ceea
ce le oferi prin muzic[?

- ~ncerc s[ nu compar publicul `n
func\ie de zone, \[ri sau ora;e. Nu `i
condamn pe cei care nu m[ primesc cu
at]ta c[ldur[ ca al\ii. Nu conteaz[ unde
;i pentru cine c]nt, ci s[ ne sim\im
bine. Singura, a;a-zis[, diferen\[ e c]nd
m[ deplasez `ntr-o alt[ \ar[. La fel ca
`n cazul publicului de aici. Am venit la
Satu Mare pentru prima dat[ ;i m-au
primit mii de oameni, ceea ce a fost
extraordinar ;i uimitor. Tinerii s-au
sim\it foarte bine ;i acest lucru s-a
v[zut foarte clar. Pot s[ aYrm c[ m-a;
`ntoarce la Satu Mare, at]t pentru
concerte, c]t ;i pentru vacan\[, `ns[
nu pentru 2-3 zile, ci pentru 2

s[pt[m]ni s[ pot vizita c]t mai multe
locuri din jur. Am mai fost `n Ardeal
;i am r[mas uimit[ de frumuse\ea
peisajului ;i m-a; `ntoarce oric]nd cu
drag.

- Revenind pu\in
la muzic[, cum a\i ajuns
`n aceast[ formul[ ;i
`n func\ie de ce \i-ai selectat
colegii de trup[?

- Am preg[tit `mpreun[ primul
meu disc ;i `nc[ de pe-atunci sim\eam
c[ facem o echip[ excelent[, a;adar am
continuat colaborarea. ~nc[ de la
`nceput am sim\it pe ei c[ vom reu;i
`mpreun[. Au experien\[, sunt foarte
buni `n ceea ce fac ;i sunt genul de
oameni care ;tiu s[ separe distrac\ia
de munca serioas[. Ne distr[m, bem,
c]nt[m ;i dans[m al[turi, `ns[ `mi pot
asigura o prezen\[ scenic[ excelent[
din toate punctele de vedere.

- ~n ceea ce prive;te noul
t[u album, pe c]nd se pot
a;tepta fanii la o nou[ oper[
semnat[ Rúzsa Magdi?

- Pentru 2010 preg[tesc noul disc,
iar pentru anul acesta, prin octombrie-
noiembrie voi lansa un mini-disc.

- S[ mergem pu\in spre
viitor, a; vrea s[ te `ntreb care
e scopul t[u pe plan muzical?

- Bun[ `ntrebare... Ce s[-mi doresc
altceva dec]t mare succes! A; vrea s[
cuceresc Europa, dar dac[ am de ales
`ntre Europa ;i `ntreaga lume, a; alege
lumea. Iar dac[ voi reu;i un sfert, o s[
Yu mul\umit[.

- Te-ai g]ndit s[-\i `ncerci
norocul ;i peste ocean?

- Cum s[ nu! Chiar la anu’, `n
toamn[, am s[ merg `n America s[ c]nt
pentru maghiarii care tr[iesc acolo. Iar
pentru a r[spunde mai concret la
`ntrebare< Da! Mi-a trecut prin minte,
nu o dat[, s[ cuceresc lumea ;i, Yind o
persoan[ foarte vis[toare, am
considerat c[ a visa, e un lucru ce
nimeni nu \i-l poate lua ;i poate c[
`ntr-o zi chiar voi reu;i. La fel cum a
fost la Megastar. Foarte mul\i nu au
crezut c[ voi reu;i, cu totul c[ eu de
mult timp am aYrmat c[ “ve\i vedea
voi”, a;a c[ eu cred c[ niciodat[ nu se
;tie, poate voi reu;i mai mult de at]t.

Gabriela Pu;ca;iu

ceilal\i muzicieni. Ne `n\elegem bine,
c]nt[m `mpreun[ uneori, `ns[ nimic
mai mult. Pentru mine conteaz[
publicul care vine s[ m[ vad[.

nu pentruspectatori,



“Am venit din Lisabona la Satu Mare pentru a face capoeira `ntr-un loc unde nu se cunoa;te
aceast[ cultur[. C]nd am venit acas[ am `nceput s[ predau, s[-mi formez grupa, care pe parcurs s-
a tot m[rit, iar de anul trecut am `nceput s[ predau ;i la Oradea ;i Cluj Napoca”.TIMP LIBER
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Capoeira< cultura portughez[
`n premier[ la Satu Mare

Cu trecerea timpului, Satu
Mare se dovede;te a G un ora; tot
mai dezvoltat din punct de vedere
cultural. La noi se organizeaz[ din
ce `n ce mai multe festivaluri,
competi\ii na\ionale ;i cultura
sportiv[ de dezvolt[ `ntr-un ritm
alert, astfel `nc]t ne putem
m]ndri cu sporturi ;i obiceiuri
unice `n \ar[.

Drept dovad[, v[ prezent[m acum
un sport unic, practicat la Satu Mare
de mai bine de un an. Pentru a v[
introduce `n lumea Capoeira, am
discutat cu doi me;teri< Ionu\ Adrian
- me;terul ;i ini\iatorul clubului Alto
Astral Satu Mare, ;i Marco Antonio -
me;ter ;i ini\iator Club Alto Astral
Lisabona.

Cei doi me;teri ;i totodat[ prieteni,
colaboreaz[ foarte str]ns `n domeniul
acestui sport, astfel `nc]t `n weekendul
trecut au organizat `mpreun[ cel de-al
doilea festival Capoeira la Satu Mare.
Me;terul Marco Antonio a venit la
Satu Mare, al[turi de doi `nv[\[cei, din
Lisabona pentru perioada 27 august -
7 septembrie, pentru a-; sus\ine clubul
partener din ora;.

La Satu Mare, clubul a fost `nYin\at
`n 2007 la ini\iativa lui Ionu\ Adrian,
care practic[ Capoeira din 2001. Am
participat la o discu\ie cu Ionu\
`ntreb]ndu-l despre cum a ajuns el
capoeira ;i ce `nseamn[ acest lucru
pentru el. Al[turi de el a fost ;i me;terul
Marco Antonio din Lisabona, invitatul
de onoare al Festivalului Capoeira de
la Satu Mare.

- Ionu\, poveste;te-le
cititorilor cum ai ajuns s[
practici si sa devii capoeira?

- ~n 2001 am plecat `n Portugalia,
Lisabona, iar `n prim[vara anului 2002
am cunoscut un profesor brazilian
(Marco Antonio), care era de vreo
dou[ s[pt[m]ni acolo. ~mpreun[ am
`nceput s[ facem antrenamente, dup[
care am muncit `mpreun[ c]\iva ani la
r]nd. Dup[ 3 ani, am `nceput ;i eu s[
predau, `ns[ neav]nd propriul club, `n
2007 m-am al[turat me;terului Marco,
la club Alto Astral. ~mpreun[ cu Marco
am dat examene din muzic[ ;i istoria
Braziliei iar `n august 2007 am venit
acasa la Satu Mare. De atunci fac
capoeira aici ;i predau `n cadrul
clubului Altro Astral Satu Mare, ce
apar\ine clubului mare din Lisabona.

- Ai venit acas[ pentru
a face capoeira sau ai venit
acas[ ;i te-ai g]ndit s[ faci
;i capoeira, pe l]ng[ alte
preocup[ri?

- Am venit din Lisabona la Satu
Mare pentru a face capoeira `ntr-un
loc unde nu se cunoa;te aceast[
cultur[. C]nd am venit acas[ am
`nceput s[ predau, s[-mi formez grupa,
care pe parcurs s-a tot m[rit, iar de
anul trecut am `nceput s[ predau ;i la
Oradea ;i Cluj Napoca. Luni, miercuri
;i vineri \in antrenamente la Satu
Mare, mar\i ;i s]mb[ta sunt la Cluj-
Napoca, iar s]mb[ta de la Cluj merg la
Oradea.

- Weekendul trecut
a\i organizat Festivalul
Capoeira. Poveste;te-ne c]te
ceva despre acest obicei.

- Anul acesta a fost cea de-a doua
edi\ie, mult mai mare fa\[ de ce a fost
anul trecut. Acest festival se
organizeaz[ pentru a populariza
sportul `n r]ndul s[tm[renilor, pentru
a face botezul celor care au deja 1 an
`n club,c]nd `ncep[torii `;i primesc
prima centur[ ;i un nume de capoeira,
;i pentru a da examenul de grad cei
care au deja doi ani ;i li se schimb[
culoarea centurii. Ce e important de
men\ionat legat de festivalul de anul
acesta e invitatul special, me;terul
Marco Antonio ;i doi elevi ai clubului
Alto Astral Lisabona. ~n afar[ de elevii
s[tm[reni ;i invita\i, au mai participat
;i elevii din Oradea ;i Cluj-Napoca,
respectiv elevi dintr-un club din Ia;i.

- C]te grade ;i c]te centuri
sunt `n capoeira ;i `n func\ie
de ce se ob\in ele?

- Sunt 12 centuri, de culori diferite.
Primele 3 culori se primesc `n primii
3 ani consecutiv, urm[toarele 4 se
primesc din 2 `n 2 ani, iar urm[toarele
se primesc `n func\ie de activitatea
membrului.

- ~n Rom]nia unde se mai
practic[ acest sport?

- ~n primul r]nd la Satu Mare, Cluj-
Napoca ;i Oradea unde predau eu, la
Ia;i mai e un club ;i teoretic mai este
;i la Re;i\a un grup care apar\ine de
noi, dar `n ultima vreme nu au mai dat
semne de via\[. Cei din Re;i\a nu au
organizat nicio manifesta\ie, `ntruc]t
s[-;i conYrme a;a-zis activitatea `n
domeniu.

- C]\i elevi sunt `n grupele
tale?

- La Satu Mare suntem aproximativ
30, la Cluj `n jur de 15 iar la Oradea
doar 7-8 elevi, Yind `nc[ `n faz[ de
`ncep[tori.

- Spune-ne cum trebuie
s[ Ge un adev[rat capoeira?

- Pentru a te numi capoeira, trebuie
s[ participi la cursuri, s[-\i `nsu;e;ti
cuno;tin\ele necesare< dansurile,
mi;c[rile, s[ `nve\i s[ c]n\i ;i s[
folose;ti instrumentele muzicale
necesare, s[ `nve\i istoria capoeira ;i
cultura Braziliei, ritualurile ;i tradi\iile.

- Cum `;i pot `nsu;i elevii
toate aceste cuno;tin\e?

- Cum spuneam, trebuie s[
participe la cursuri unde au
posibilitatea de a `nv[\a mi;c[rile
capoeira, dansurile ;i s[ foloseasc[
instrumentele, iar partea teoretic[ o
predau eu, traduc]nd textele din
portughez[ `n limba rom]n[.

~n continuare am povestit ;i cu
maestrul Marco Antonio, desigur cu
ajutorul lui Ionu\ care a f[cut
traducerea, despre care am aZat c[ de
origine este brazilian, `ns[ tr[ie;te `n
Portulagia, mai exact `n Lisabona. Face
capoeira la cel mai profesionist nivel ;i
este mai mult dec]t pasionat de acest
stil de via\[. Ne-a m[rturisit c[, dac[
ar avea posibilitatea de a vorbi despre
capoeira 24 din 24 de ore, ar face-o
f[r[ nicio problem[.

- Maestre, spune-ne
ce `nseamn[ `n concep\ia ta
capoeira? Cum ai descrie
aceast[ no\iune, aceast[
form[ de via\[?

- Capoeira nu e un simplu sport, ci
o combina\ie `ntre dans, sport, lupt[,
cultur[ ;i muzic[, e un instrument
social care are numai efecte pozitive
asupra practican\ilor, at]t din punct
de vedere Yzic, c]t ;i psihic. Ajut[
organismul s[ se men\in[ `n form[
bun[, ofer[ condi\ie Yzic[ excelent[ ;i
ajut[ totodat[ ca oamenii s[ socia-

lizeze, s[ se deschid[ unii fa\[ de al\ii.

- C]te feluri de capoeira
exist[?

- E important de men\ionat faptul
c[ nu exist[ “feluri” de capoeira, ci
stiluri de dans `n capoeira. Ele sunt de
dou[ feluri <vadiacao, care e un joc al
corpului ;i capoeira contemporan[ sau
modern[, care e format[ din stilurile
angola ;i regional.

- Exist[ leg[tur[ `ntre
capoeira ;i religie?

- Nu a; putea spune c[ exist[ o
anumit[ leg[tur[, `ns[ `n unele culturi
s-a f[cut asem[nare `ntre cele dou[
no\iuni. ~ntr-o perioad[ a fost chiar
interzis[ practicarea capoeira. Se
considera c[ este un lucru negativ,
deoarece capoeira este dansul
negrilor(provenind din Brazilia).

- Cine poate practica
capoeira? Sunt limite, cerin\e
minime pentru ca un om
s[ adopte aceast[ form[
de via\[?

- Bine`n\eles c[ nu. Sunt invita\i
oamenii, indiferent de v]rt[, sex,
culoare sau religie s[ se al[ture clubului
;i s[ `ncerce acest stil de via\[. Cei care
doresc s[ aZe mai multe despre
capoeira, cluburile Alto Astral sau
chiar s[ `ncerce, sunt invita\i s[
acceseze<

www.capoeiraalatoastralromania.
wordpress.com ;i

altoastralcapoeira.com.

De asemenea dac[ dori\i s[ v[
`nsu;i\i aceast[ cultur[ sunte\i a;tepta\i
s[ v[ al[tura\i echipei din Satu Mare,
contact]ndu-l pe Ionu\ Adrian la
0743.200.490.

Gabriela Pu;ca;iu

Anual se organizeaz[ zeci, chiar sute,
de festivaluri de muzic[ ;i dans `n
`ntreaga lume. Exist[ desigur unele
reu;ite, altele mai pu\in reu;ite, `ns[
mereu exist[ evenimente grandioase
precum Carnavalul de la Rio de Janeiro.

Anul acesta carnavalul a durat cinci
zile, din 20 p]n[ `n 24 februarie, ;i deja
a `nceput organizarea edi\iei din 2010.
Poate c[ organizarea evenimentelor din
Rom]nia nu `ncepe din timp, `ns[ `n alte
\[ri ale lumii, un eveniment cu adev[rat
pompos ;i reZectorizat, `;i pune la punct
programul cu cel pu\in un an `nainte, iar
detaliile sunt stabilite cu cel pu\in 6 luni
`nainte ca evenimentul s[ debuteze.

A;a se `nt]mpl[ ;i cu celebrul
Carnaval de la Rio, care deja are un
program foarte bine pus la punct,
monitorizat ;i mediatizat `n pres[.

Fa\[ de anul acesta, c]nd au fost
invita\i dansatori de can-can din Paris,
cabaretul Moulin Rouge ;i galeria
oglinzilor de la Versailles, pentru 2010
organizatorii au preg[tit un program cu
totul special. Perioada de desf[;urare a
carnavalului va Y 11-16 februarie, iar din
program fac parte cele mai celebre echipe
de fotbal din lume, va Y o sear[ dedicat[
celebr[rii ora;ului Rio, o sear[ special[
cu muzic[ mixt[ electronic[ ;i samba, se
va `mp[r\i bere gratis `n cantitate
nelimitat[, va Y invitat ;i DJ Rio, nu va
lipsi nici muzica live, iar `n ultima sear[,
cea mai spectaculoas[ - spun
organizatorii, se va face o parad[ exotic[
cu marile personalit[\i braziliene.

Pe l]ng[ programul prestabilit, vor
avea loc ;i parade de samba, dansuri
stradale, expozi\ii ;i multe alte programe
interesante. Pre\ul biletelor deja este
stabilit< `ntre 40 ;i 80 dolari americani
pentru o sear[, `ntre 133 ;i 200 dolari
pentru sec\iunea VIP ;i nu `n ultimul
r]nd se v]nd bilete de patru persoane, la
pre\ul special cuprins `ntre 267 ;i 533
dolari. Anual sute de mii, chiar ;i
milioane de oameni din `ntreaga lume
viziteaz[ Rio de Janeiro `n perioada
festivalului. Astfel, ora;ul este numit
oYcial “ora;ul carnavalelor”.

Ana Toth

Carnavalul de la Rio,
cel mai mare festival
de dans din lume

Polonezii propun
pedeapsa cu

închisoarea pentru
fertilizarea in vitro
Un proiect de lege al ultracatolicilor

polonezi care sus\ine introducerea unei
pedepse cu închisoarea pentru
persoanele care au recurs la fertilizarea
in vitro va Y examinat în cursul acestei
săptămâni de parlamentarii polonezi,
informează AFP.
Ini\iativă a grupului de cetă\eni "Contra
in vitro", proiectul a reunit în favoarea sa
peste 160.000 de semnături. Proiectul de
lege propune ca toate persoanele ale
căror ac\iuni conduc la fertilizarea in
vitro să Ye pasibile de pedeapsă cu
închisoarea de până la trei ani.

Proiectul, depus în Parlament la
jumătatea lunii iunie, va Y examinat în
următoarea ;edin\ă. În parlamentul
polonez au fost depuse mai multe
asemenea proiecte de reglementare a
procesului de fertilizare in vitro - două
ale partidului liberal Platforma civică,
unul al stângii social democrate ;i unul
al partidului concervator Dreptate ;i
Justi\ie.

Biserica catolică din Polonia
alimentează dezbaterea prin declara\ii
publice autoritare prin care condamnă
fecundarea in vitro. Preo\ii polonezi
caliYcă fertilizarea in vitro ca Yind un
"avort raYnat" deoarece această metodă
ucide numero;i embrioni la Yecare
tentativă.



Claudia Schi[er (39 de ani), Cindy Crawford (43 de ani), Amber Valletta (35 de ani), Shalom Harlow (36 de ani), Kristen
McMenamy (42 de ani)), Helena Christensen (40 de ani)), Nadja Auermann (38 de ani) ;i Tatjana Patitz (43 de ani), cele mai
mari nume din lumea modei anilor ’90, arată senza\ional fără strop de machiaj. VEDETE

Supermodelele anilor ’90 au spus
“Nu” machiajului ;i Photoshop-ului

M
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Cele opt manechine au acceptat să se lase fotograYate de c[tre celebrul
fotograf Peter Lindberg, fără machiaj, pentru numărul din septembrie al
revistei „Harper’s Bazaar”. Claudia Schi[er (39 de ani), Cindy Crawford
(43 de ani), Amber Valletta (35 de ani), Shalom Harlow (36 de ani),
Kristen McMenamy (42 de ani)), Helena Christensen (40 de ani)), Nadja
Auermann (38 de ani) ;i Tatjana Patitz (43 de ani), cele mai mari nume
din lumea modei anilor ’90, arată senza\ional fără strop de machiaj. Se
pare că ideea de a fotograYa celebrită\i nemachiate a fost lansată de revista
„Elle”, în luna aprilie a acestui an. De atunci tot mai multe reviste de modă

au “împrumutat” campania ;i au realizat fotograYi, pe care arti;tii
digitali nu le-au retu;t în Photoshop.

Ellen DeGeneres a pozat sexy
al[turi de David Bekham

Ea a reu;it s[-l surprind[ pe David
Beckham `n timpul emisiunii ei. Invitat
`n platoul vedetei de televiziune,
fotbalistul britanic s-a trezit cu un
poster trucat `n care `n locul Victoriei
Beckham, ap[rea Ellen DeGeneres.
Este vorba despre cunoscuta campanie
de lenjerie intim[ a brand-ului

Armani, unde David ;i Victoria
Beckham apar `n ipostaze sexy.

Dup[ ce i-a ar[tat o poz[ `n platou,
Ellen l-a scos afar[ pe David, unde i-a
ar[tat ;i un poster uria; cu aceea;i
imagine. Fotbalistul, care a fost `nso\it
de Victoria ;i de copii, s-a amuzat
copios pe seama acestei glume.

Naomi Campbell acuz[ agen\iile de publicitate
c[ discrimineaz[ manechinele de culoare

Ea spune c[ ele folosesc ca pretext
criza economică mondială pentru a
renun\a la modelele de culoare, ea făcând
referire mai ales la o edi\ie specială a
revistei „Vogue”, unde nu a apărut niciun
manechin afro-american, informează
be Indian News. “Anul acesta, ne-am
întors, practic, în punctul din care am
plecat, de;i făcusem ni;te progrese. Anul
acesta, nu am văzut niciun model afro-
american ales să promoveze un brand în
campaniile de publicitate la nivel
interna\ional”, a spus Naomi Campbell,
citată de publica\ia „be Telegraph”.

Top modelul s-a referit mai ales la o

edi\ie specială a revistei „Vogue” care a
inclus numai manechine albe. “Acest fapt
a generat, Yre;te, ;i câteva reac\ii, dar din
păcate, suntem la fel ca înainte. Oamenii,
în panica provocată de recesiune, nu
îndrăznesc să pună o fată de culoare să le
promoveze imaginea. :i nici de o altă
rasă. Este păcat ;i este o realitate care mă
întristează”, a adăugat ea. Naomi
Campbell s-a remarcat, de-a lungul
timpului, prin discursul său anti-
discriminare ;i pentru vehemen\a cu care
a sus\inut politicile de egalitate în ceea ce
prive;te selec\iile în industria modei. La
începutul acestui an, Campbell a declarat,

la o prezentare de modă, că în ciuda
faptului că pre;edintele SUA este de
culoare, ea ca model, se simte încă o
excep\ie în domeniul în care lucrează,
Yecare realizare Yind ob\inută prin multe
eforturi. La opinia lui Naomi Campbell,
care este prietenă cu Nelson Mandela, a
aderat ;i designerul de modă Bruce
OldYeld. “Este foarte adevărat că
modelele de culoare nu mai sunt acum la
fel de solicitate de advertiseri ;i reviste ca
cele caucaziene. Suntem în recesiune ;i
este, probabil, de două ori mai diYcil
pentru fetele de culoare să semneze un
contract”, a spus designerul.
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Lindsay Lohan se dezbrac[
pentru „Playboy”

Fiica Madonnei
;i-a f[cut debutul oficial

în showbizz

Sylvester Stallone,
preg[tit pentru al cincilea
film din seria “Rambo”

Actri\a a acceptat să
se dezbrace în paginile

revistei „Playboy” pentru suma de
900.000 de dolari, după ce refuzase

oferta de jumătate de milion de dolari. O
sursă din anturajul vedetei a povestit că

Lindsay este curtată de foarte mult timp de
revista dedicată bărba\ilor, însă până acum
nu a fost pregătită să renun\e la haine.

Se pare că ea se gânde;te să renun\e ;i la
actorie, urmând să treacă în spatele
camerelor de vederi. “În ultima vreme,

am conceput o serie de show-uri TV
;i este mult mai interesant pentru

mine să le produc”, a
declarat Lohan.

Actorul urmează să regizeze ;i să
joace în al cincilea Ylm din franciza
“Rambo”, ce va Y produs de Nu Image/
Millenium Films, informează Variety.
Ac\iunea acestui Ylm îl are din nou în
centru pe “legendarul” John Rambo, care
se luptă cu traYcan\ii de persoane ;i cu
lorzii cartelurilor de droguri, pentru a
salva o tânără răpită în apropiere de
grani\a americano-mexicană. Filmările
vor începe în primăvara lui 2010, în
Bulgaria.

Într-un interviu acordat recent,

Sylvester Stallone a declarat că lucrează
deja la cel de-al cincilea Ylm din franciza
“Rambo”. “Stallone va Y aici în mai 2010,
pentru a Ylma noul lui lungmetraj din
seria “Rambo”, a declarat la începutul
lunii august Dimitar Dereliev, adjunctul
ministrului Culturii din Bulgaria.

Stallone ;i Nu Image/Millenium
Films au colaborat ;i la cel de-al patrulea
Ylm, “Rambo IV”, lansat în 2008, care a
generat încasări de 42 de milioane de
dolari în Statele Unite ;i 113 milioane de
dolari pe plan interna\ional.

Cate Blanchett, lovit[ în cap
cu un aparat de radio

Ea a debutat ca dansatoare într-un
controversat videoclip al mamei sale,
“Celebration”, în care cântărea\a
americană apare în ipostaze Yerbin\i
alături de iubitul său, modelul Jesus
Luz, informează dailymail.co.uk. În
clip, Madonna, în vârstă de 51 de ani,
apare îmbrăcată într-o rochie mini cu
paiete ;i o pereche de cizme din piele
cu toc înalt.

În acest clip, Jesus Luz, pozând în
rolul unui DJ, la bustul gol, o sărută pe
Madonna, după care intră în scenă o
trupă de dansatori de breakdance,
printre care se aZă ;i Lourdes, Yica în
vârstă de 12 ani a cântăre\ei.

Lansarea noului single
“Celebration” a avut loc la câteva zile
după ce Madonna a mers să se
reculeagă în fa\a Zidului Plângerii,
unul dintre locurile sacre din
Ierusalim, stârnind puternice
controverse în rândul personalită\ilor
religioase din Israel.

Artista a suferit un accident,
miercuri, în timpul unei reprezenta\ii
teatrale în Sydney, Yind lovită în cap
cu un aparat de radio aruncat pe scenă
de unul dintre colegii de platou,
informează presa australiană.

Incidentul a avut loc în timpul unei
reprezenta\ii a piesei “Un tramvai
numit dorin\ă”. Presa australiană

indică faptul că actri\a a fost atinsă în
zona capului de un aparat de radio,
care, potrivit scenariului piesei, fusese
aruncat pe scenă de unul dintre actorii
din distribu\ie.

O spectatoare a cărei identitate nu
a fost dezvăluită, a declarat că vedeta
“avea sânge în partea din spatele
capului ;i pe gât”. “Ea a mai jucat timp

de încă 30 de secunde, apoi a coborât
scările în fugă, iar noi am crezut că
acest lucru făcea parte din scena
următoare. Înainte să în\elegem ce se
petrece, luminile s-au aprins ;i ni s-a
spus că organizatorii întâmpină
anumite probleme de ordin tehnic ;i
că to\i spectatorii trebuie să evacueze
teatrul”, a explicat aceea;i spectatoare.


