
Berlusconi a f[cut
scarlatin[

Premierul italian Silvio
Berlusconi a fost nevoit să anuleze o
vizită prevăzută pentru mar\i în
L'Aquila pentru livrarea de locuin\e
persoanelor rămase fără adăpost în
urma seismului din aprilie, din cauză
că brusc i s-a făcut rău, au anun\at
autorită\ile. Berlusconi a contractat
scarlatină de la unul dintre nepo\ii
săi, lucru ce l-a împiedicat să se ducă
în L'Aquila pentru inaugurarea unui
cartier de locuin\e. Agenda
pre;edintelui prevedea participarea
joi ;i vineri la Bruxelles la Consiliul
european al ;eQlor de state ;i de
guverne. Scarlatina este o boală
contagioasă provocată de o bacterie,
care se tratează cu antibiotice. Foarte
rară la adul\i, ea se caracterizează prin
febră, dureri ;i plăgi ro;ii pe corp. La
copii, medicii recomandă repaus la
pat ;i izolare timp de 15 zile.

Mâncarea fast-food
creeaz[ dependen\[
la fel ca heroina

Mâncarea de tip fast-food creează
o dependen\ă la fel de puternică
precum cea dată de heroină, potrivit
unui studiu realizat în SUA. Potrivit
unor cercetări, consumul regulat de
gogo;i, costi\ă, cârna\i ieWini,
hamburgeri ;i prăjituri cu ciocolată
poate deveni un substitut pentru
procurarea fericirii ;i se pare că după
ani de consum în mod curent al unor
astfel de alimente, consumatorul
devine de-a dreptul dependent de ele.

Cercet[torii au efectuat un test pe
;oareci, concluzionând că organismul
reac\ionează similar la consumul de
alimente nesănătoase ;i la cel de
droguri. "Î\i pierzi controlul. Este
dependen\a tipică", au spus ei.
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Se distribuie `mpreun[ cu Informa\ia Zilei

Cei doi arti;ti Marius Ri\iu ;i Szanto Szilard care
compun forma\ia Room sunt originari din Satu Mare.
Odat[ cu `nceperea studiilor superioare, s-au mutat `n
Cluj. Au hot[r]t s[ se `nscrie `n competi\ie pentru a-;i
`ncerca norocul ;i pentru a face un hit `nainte de a se
lansa pe pia\a muzical[. Este pentru prima oar[ c]nd cei
doi particip[ la acest concurs, `nscriindu-se direct cu dou[
piese intitulate "Radio" ;i "Higher". V[ facem cuno;tin\[
cu cei doi tineri ;i cu planurile lor de viitor prin interviul
acordat de ei pentru Informa\ia Zilei.

Trupa s[tm[rean[ Room a ajuns
`n semifinala Battle Of Songs cu 2 piese
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Dezastrul Bisericii din Soconzel a ajuns p]n[ `n Japonia

O Baie comunal[ veche cu
aburi ;i cad[ exista deja atunci
c]nd a fost amenajat[ Gr[dina
Romei, iar `n anul 1899 era deja
`n stare deplorabil[ iar prim[ria,
din lipsa fondurilor necesare
renov[rii ;i `ntre\inerii, a
`nchiriat-o. Deoarece nu merita
renovat[, vechea cl[dire a fost
d[r]mat[ ;i, `n paralel cu
Chio;cul, s-a construit o nou[
baie.

Nu se cunoa;te numele
arhitectului noii b[i, ci doar cel
al contructorului ;i anume
Hirsch Miklos care a predat
autorit[\ilor cl[direa `n vara
anului 1901. Cl[direa avea o
lungime la fa\ad[ de 30 metri, o
form[ triunghiular[ ;i avea
montat[ o plac[ pe care era
`nscris un an cu caractere
romane, "MCM".

Toate intr[rile `n camerele
dotate cu dou[-trei c[zi d[deau
c[tre coridorul principal ;i tot
de aici se intra `n `nc[perea `n
care era un bazin mare, una `n
care era unul mai mic, `nc[perile
cu abur uscat, cele cu abur umed,
vestiarele, du;urile ;i cele de
masaj. Imediat dup[ darea `n

folosin\[ a b[ii, `n primii ani ai
secolului XX, aceasta a fost
intens frecventat[, respectiva
perioad[ constituind ;i cea de
glorie a stabilimentului. Dup[
primul R[zboi Mondial, gama
de servicii oferite s[tm[renilor
de Baia comunal[ se l[rge;te. Se
ofer[ b[i cu ap[ sulfuroas[ ;i
cura de b[i cu ap[ rece ce con\ine
minerale. ~n perioada
interbelic[, din cauza lipsei
fondurilor aferente, baia a fost

reabilitat[ o singur[ dat[.
Vineri, 30 octombrie, `n

cl[direa fostei B[i comunale s-a
inaugurat un Complex de
educa\ie ecologic[ ;i de
monitorizare a calit[\ii aerului
din \ar[, realizat `n principal cu
fonduri europene. Complexul va
asigura condi\ii optime pentru
desf[;urarea multiplelor
activit[\i de educa\ie ecologic[,
de continuare a programelor
ini\iate de APM.
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~n Qecare an, `n seara de 31
octombrie, americanii s[rb[-
toresc Halloween. De c]\iva ani
`ncoace, s[rb[toarea de origine
celtic[ a fost preluat[ ;i de
s[tm[reni. Unele institu\ii de
`nv[\[m]nt au marcat zilele
trecute Halloween-ul prin
petreceri ;i carnavaluri.

Joi, 29 octombrie 2009,
Gr[dini\a cu Program Prelungit
nr. 1 din Satu Mare a purtat straie
de s[rb[toare. Pe poart[, la prima
or[, st[tea Baba - Cloan\a care `i
a;tepta pe micu\i s[ vin[.

:i elevii de la :coala cu clasele
I-VIII "Ion Creang[" au s[rb[torit
Halloween-ul. Cu mic, cu mare,
`ntreaga ;coal[ a participat la
baluri ;i la `ntreceri care de care
mai distractive. Clasele a V-a au
dansat pe celebra melodie
“Xriller”.

Mare petrecere, mare ;i la
Gr[dini\a cu Program Prelungit

nr. 11 din Satu Mare. ~n grupa
mare preg[titoare B, grupa
Iste\ilor, petrecerea de Halloween

nu i-a l[sat pe copii s[ `nchid[ un
ochi toat[ noaptea de dinainte.
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Adina Bogdan, locul II
pe \ar[ la un concurs
de literatur[ PAGINA 9

Lumina\ia sau Ziua mor\ilor este o s[rb[toare
care `ncepe pe 31 octombrie ;i se termin[ pe 2
noiembrie. Este numit[ `n calendarul catolic
S[rb[toarea tuturor suRetelor. În tradi\ia
Bisericilor catolice se spune c[, de Lumina\ie, o
parte din suRetele celor mor\i, care nu au fost nici
sQn\i şi nici damna\i, ajung în Purgatoriu, unde se

cur[ţ[ de p[cate, ca apoi s[ aib[ acces `n rai. Ca
simboluri universale ale acestei s[rb[tori Mircea
Eliade men\iona< "Ce altceva ar putea Q invazia
suRetelor mor\ilor dec]t semnul unei suspend[ri
a timpului profan, al realiz[rii paradoxale a unei
coexisten\e a trecutului ;i al prezentului?”

Alicia Keys ;i-a am]nat v]nzarea
noului album

Cizmuli\e din piele pentru
c[\elu;ii r[sf[\a\i

Ziua Mor\ilor se \ine `n toate \[rile din lume

Cl[direa B[ii Comunale ;i-a rec[p[tat
str[lucirea de acum 100 de ani
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Petreceri de Halloween
`n ;coli ;i gr[dini\e

Afar[ este r[coare ;i proprietarii
de c]ini cu dare de m]n[ nu `i scot la
plimbare descul\i. Din moment ce
exist[ `nc[l\[minte pentru c[\ei
`nseamn[ c[ trebuie s[ `i `ncal\i
`nainte de a ie;i din cas[. C]t cost[
pantoQorii pentru c]ini? ~ntre 250 ;i
400 lei patru buc[\i. La 400 lei se
g[sesc cizmuli\e din piele pentru
c]ini. PAGINA 10

Artista a decis să amâne lansarea următorului ei album cu două
săptămâni, acest eveniment urmând să aibe loc pe 15 decembrie,
potrivit mesajului postat de cântărea\a americană pe platforma
Twitter. “Ador să am libertate pentru a crea o muzică frumoasă ;i
din acest motiv voi amâna lansarea albumului până pe 15
decembrie. Am atâtea cântece noi ;i extraordinare!”, a declarat
Keys, referindu-se la următorul ei material discograQc, intitulat “Xe
Element of Freedom”, a cărui lansare era programată ini\ial pe 1
decembrie, pentru a coincide cu Ziua Interna\ională Anti-SIDA.
Casa de discuri J Records a conQrmat această dată.
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Maria Pop,
Miss Grup :colar

Constantin Br]ncu;i
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Luni Joi

Candidatul UDMR la Pre;edin\ie,
Kelemen Hunor, a pornit în campanie,
luni, din satul său natal, Câr\a, având în
traistă merinde de acasă - slănină, ceapă,
brânză ;i pâine de casă -, caravana sa de
campanie urmând să cutreiere 350 de
localită\i din Transilvania.

Caravana a pornit din fa\a Primăriei
din localitatea harghiteană Câr\a, clădire
care acum câ\iva zeci de ani a func\ionat
ca maternitate. "Am văzut lumina zilei
acum 42 de ani, în camera în care este
amenajat acum biroul domnului primar
Gabor Tibor. Dincolo de drum, se aRă
;coala, în care am învă\at în primii ani ai
vie\ii mele tot ce am dus cu mine ;i ce mi-
a fost de folos în activitate”, le-a spus
Kelemen colegilor care s-au adunat în fa\a
primăriei, primarilor din zonă ;i
voluntarilor care îi înso\esc caravana.

Înainte de a porni la drum, fostul său
profesor Fulop Laszlo, actualul director al
;colii din sat, i-a înmânat lui Kelemen
Hunor o traistă secuiască cu merinde -
slănină, brânză, ceapă ;i pâine de casă.
"Această caravană va cutreiera, în
următoarele patru săptămâni, diferite păr\i
ale Transilvaniei. Tinerii de lângă mine
îmi vor duce glasul, mesajul, în peste 350
de localită\i”, a subliniat Kelemen Hunor.

PSD a semnat un acord
electoral cu revolu\ionarii

Pre;edintele PSD, Mircea Geoană, a
semnat un acord cu Loja Organiza\iilor de
Revolu\ionari din România (LORD)
pentru sus\inerea sa la alegerile
preziden\iale, între cei prezen\i
numărându-se ;i Emilian Cutean, care
a;teaptă o decizie în justi\ie în legătură cu
procesul său de corup\ie.

"Prin acest document reconQrmăm
importan\a deosebită pe care partidul

nostru o acordă rela\iei cu dumneavoastră,
to\i iubitorii libertă\ii ;i democra\iei din
România. Din păcate acest subiect a fost
târât de multe ori în disputa politică, de
foarte multe ori a fost folosit din ra\iuni
electorale. (..) Suntem astăzi în fa\a
semnării unui document care reprezintă
un document de suRet pentru noi, nu este
un gest politic sau un gest electoral, este
un gest identitar fa\ă de cei care în urmă
cu 20 de ani ;i-au sacriQcat via\a sau
libertatea având curajul să spună «nu»
tiraniei lui Ceau;escu", a spus Geoană.

Oprescu se vrea un pre;edinte
antrenor

Candidatul independent la
Pre;edin\ie Sorin Oprescu a declarat că i-
ar plăcea să Qe un pre;edinte antrenor, nu
un pre;edinte jucător. ”În urmă cu cinci
ani de zile, s-a născut cuvântul de
pre;edinte jucător. A; vrea să vă spun
respectuos că mi-ar plăcea să Qu un
pre;edinte antrenor. Antrenorul este cel
care une;te echipa, antrenorul este ăla care
îi spune lui X-lescu că nu intră în echipă
să joace pentru că a stat până la patru în
discotecă ;i e obosit”, a spus Oprescu.

Mar\i

Pre;edintele PNL, Crin Antonescu, a
anun\at, mar\i, că a semnat un protocol de
colaborare cu PN|CD-Sârbu, în vederea
sprijinirii sale la preziden\iale, în urma
căruia va Q încheiată o alian\ă electorală
pentru viitoarele alegeri ;i vor Q desemna\i
speciali;ti ai PN|CD când PNL revine la
guvernare. Antonescu a aQrmat că,
potrivit protocolului, cel mai important
angajament al PNL este acela că liberalii
vor încheia, după 6 decembrie, o alian\ă
electorală cu PN|CD pentru viitoarele
alegeri. De asemenea, la momentul
revenirii PNL la guvernare, vor Q
desemna\i politic ;i speciali;ti PN|CD.
Liderul PNL a subliniat că "principalele
obiective comune sunt respectarea
valorilor morale cre;tine, Qnalizarea
procesului de restituire a proprietă\ii,
reconcilierea societă\ii prin lustra\ie".

La rândul său, Radu Sârbu a declarat
că "PN|CD împreună cu PNL au scos
România din criza în care o lăsase regimul
Iliescu în 1996". Sârbu a criticat
"iresponsabilitatea ;i incon;tien\a" ;efului
statului ;i avertizând că "\ara este din nou
în preajma unui crah na\ional". În plus,
Radu Sârbu a men\ionat că în opinia
PNC|D, Crin Antonescu e "singura
solu\ie pentru ie;irea din criză a

României". Întrebat care este situa\ia
juridică a PN|CD, având în vedere că nu
a fost tran;ată în instan\ă situa\ia internă
din partid, Radu Sârbu a răspuns<
"PN|CD este în spatele meu, pentru că
partidul este acolo unde se găsesc Ion
Diaconescu, surorile seniorului Corneliu
Coposu, unde se găsesc cele mai puternice
organiza\ii. Milu\ este în situa\ia penibilă
a lui Vodă Lăpu;neanu, care ne vrea cu
orice pre\, care dore;te să se cramponeze
de o func\ie în ciuda faptului că atunci
când a fost ales s-a angajat nu numai că va
Qnan\a relansarea partidului, ci ;i că va
demisiona dacă va e;ua. S-a dovedit un om
lipsit de dimensiunea politică, de un
minim sim\ al onoarei". El a men\ionat că
"bazinul electoral" al PN|CD va urma
hotărârile pe care le-a luat el, asigurând că
"în niciun caz electoratul PN|CD nu va
vota vreodată cu Traian Băsescu, care a
declarat textual, cu un deceniu în urmă,
ca obiectiv personal, distrugerea PN|CD".

Senatorii voteaz[ pe band[
rulant[ pomeni electorale

Senatorii s-au gr[bit mar\i s[ adopte
o serie de ordonan\e sau ini\iative
legislative cu caracter populist, care

seam[n[ cu ni;te pomeni electorale.
Senatorii au adoptat mar\i OUG

106/2009 privind acordarea de către stat
a ajutoarelor pentru încălzirea locuin\elor,
dar cu amendamente, propuse de
Executiv, prin care se revine la plafonul de
615 lei pe membru de familie luat în calcul
pentru primirea acestor ajutoare.
"Ordonan\a 106 face parte dintr-o serie
proastă de ordonan\e de urgen\ă ;i prin
amendamentele pe care le adoptăm acum,
de fapt se revine la Ordonan\a ini\ială,
Ordonan\a 5/2003 ;i se revine la plafonul
ini\ial de 615 lei, OUG propriu-zisă
reducea acest plafon la 400 ;i ceva de lei",
a explicat Gunther Tiberiu.

Senatul a aprobat o ini\iativă legislativă
prin care sunt scutite de la impozitul pe
venit din pensii realizat de persoanele cu
handicap grav sau accentuat.

Senatul a aprobat ;i o propunere
legislativă a PNL care prevede ca aloca\iile
pentru copii să Qe diferen\iate în func\ie
de venitul lunar al familiei din care minorii
fac parte, minimul Qind de 30 lei, maximul
de 150 lei. Propunerea a primit 77 de
voturi pentru, 1 împotrivă ;i o ab\inere.
Astfel, aloca\ia de stat va avea valorile
de 30, 60, 90, 120 ;i 150 lei, fa\ă de 40 lei
cât este în prezent.

Pro Democra\ia, Centrul pentru
Resurse Juridice, Transparency România
;i Agen\ia de Monitorizare a Presei cer
Avocatului Poporului să sesizeze CCR
referitor la convocarea referendumului
odată cu preziden\ialele, reprezentan\ii
ONG-urilor sus\inând că pre;edintele î;i
creează o ;ansă în plus.

Potrivit Georgianei Iorgulescu,
director executiv al Centrului pentru
Resurse Juridice, prin stabilirea
referendumului odată cu scrutinul
preziden\ial se pregăte;te astfel o pre-
fraudare a alegerilor. "Este vorba de o
fraudă, a; numi-o morală. Noi credem că
este vorba de o manipulare ;i o
distorsionare a discursului electoral. În
campania aceasta electorală care este
dedicată alegerilor preziden\iale,
candida\ii ar trebui să discute în opinia
noastră în exclusivitate despre ceea ce
doresc să facă cu România din
perspectiva atribu\iilor scrise în
Constitu\ie, atribu\ii ale pre;edintelui",
a declarat Iorgulescu. Ea a mai precizat
că ONG-urile solicită Avocatului
Poporului să sesizeze CCR asupra

ordonan\ei care a schimbat legea
referendumului. La rândul său, Cristian
Pârvulescu, pre;edintele Pro Democra\ia,
spune că ;eful statului î;i asigură o ;ansă
suplimentară la alegeri în calitatea sa de
ini\iator al referendumului.

În 2 octombrie, după publicarea
OUG 103/2009 privind modiQcarea Legii
referendumului, atât liberalii, cât ;i
social-democra\ii, au anun\at
demersurile, separate, de sesizare a
Avocatului Poporului.

Nu este pentru prima oară când cele
patru ONG-uri se adresează Avocatului
Poporului pe acest subiect.

Pe 5 octombrie, ONG-urile s-au
adresat Avocatului Poporului, cerându-
i să sesizeze Curtea Constitu\ională
asupra OUG 103 privind organizarea
referendumului. Cele patru ONG-uri au
cerut să Qe supusă controlului de
constitu\ionalitate prevederea prin care
Executivul poate da Legislativului
termene limită în care acesta din urma să
se pronun\e ;i, respectiv, poate modiQca
prin ordonan\ă de urgen\ă regulamentele
celor dou[ Camere ale Parlamentului.

Vineri

Miercuri

Aproximativ 1.000 de crescători de
taurine din toat[ \ara au protestat în fa\a
sediului Ministerului Finan\elor Publice,
sup[ra\i c[ nu le-au fost pl[tite subven\iile.
De asemenea, 300-400 de crescători de
ovine ;i caprine au protestat în fa\a
sediului Ministerului Agriculturii cerând
acordarea subven\iilor pentru animale ;i
acuzând politicienii de starea grea în care
se aRă agricultura Românească. Fermierii
s-au strâns în fa\a Palatului Cotroceni
după ce negocierile dintre reprezentan\ii
crescătorilor de taurine, pe de o parte, ;i
Radu Berceanu ;i Gheorghe Pogea, pe de
altă parte, au e;uat. Pre;edintele Băsescu
i-a primit pe reprezentan\ii crescătorilor
de animale, de;i ini\ial anun\ase că nu se

va întâlni cu ace;tia. Întâlnirea a avut loc
după ce pre;edintele a ajuns la Cotroceni,
venind de la sediul de campanie.

Furio;i, protestatarii au reu;it să rupă
gardurile de protec\ie din fa\a Palatului
Cotroceni. Sute de jandarmi au fost
mobiliza\i pentru a proteja zona.
Fermierii au cerut să li se achite integral
subven\iile până la alegerile preziden\iale.
~n caz contrar ei spun c[ vor bloca
drumurile na\ionale ;i jude\ene ;i vor
boicota alegerile preziden\iale. Dup[
negocieri, B[sescu a ie;it `n fa\a mul\imii,
s-a urcat pe un ghiveci ;i le-a vorbit prin
portavoce cresc[torilor de animale.

La sf]r;it a sunat din talang[ ;i a f[cut
o baie de mul\ime.

S]mb[t[

Ministrul interimar al Sănătă\ii,
Adriean Videanu, a declarat că în
momentul de fa\ă un comitet al
Ministerului Sănătă\ii, condus de
secretarul de stat Adrian Streinu-Cercel
analizează posibilitatea instituirii unui
ordin care să limiteze numărul de
întruniri publice din cauza gripei porcine.
Primii lovi\i vor Q politicienii, aRa\i `n
campanie electoral[. Candida\ii la
pre;edin\ie vor Q direct afecta\i de faptul
c[ dac[ nu vor Q interzise, mitingurile
electorale nu vor aduna suQcien\i oameni
c[rora s[ se adreseze. :i sindicali;tii vor
avea de suferit din cauz[ c[ nu vor mai
putea organiza proteste de amploare.

Videanu a mai spus că fostul ministru

al Sănătă\ii, Ioan Bazac, care a invocat
acest posibil ordin, a aRat probabil din
minister despre aceste discu\ii. Videanu
a răspuns acuza\iilor fostului ministru,
conform căruia autorită\ile nu iau
măsurile necesare împotriva virusului
AH1N1, aQrmând că, de când a preluat
mandatul Sănătă\ii, nu a făcut altceva
decât să continue activitatea începută de
Bazac. "Dacă domnul Bazac a spus acest
lucru, înseamnă că s-a acuzat pe dânsul
pentru că nu am făcut altceva în cele 10
zile decât să continui ceea ce a început
dânsul. Dacă la 12 zile după ce a plecat
constată că s-au făcut gre;it acele lucruri,
s-a contrazis pe dânsul în tot ceea ce a
făcut", a aQrmat Adriean Videanu.

B[sescu, acuzat de pre-fraudarea
alegerilor cu referendumul

PN|CD aripa Sârbu a semnat un protocol electoral cu PNL

Fermierii au atacat cu furie
Palatul Cotroceni

Gripa porcin[ interzice
mitingurile electorale

Senatorul UDMR Gyorgy Frunda a
gătit, în bucătăria unui restaurant din
Târgu Mure;, o specialitate de gula;, "doi
tâlhari", după care zece por\ii au fost scoase
la licita\ie în scopuri caritabile, pentru
copiii talenta\i de la Liceul de Artă din
municipiu. Senatorul a venit îmbrăcat
lejer, în jean;i ;i pulover, iar odată cu
primirea ;or\ului ;i bonetei de bucătar ;i-
a intrat rapid în rol. Întâi a cerut
încurajarea publicului ;i a dezvăluit că "un
pic" l-a ajutat ;i Qica sa, Anna (la tăiatul
cepei), că aceasta este foarte talentată la
gătit ;i chiar î;i dorea să devină bucătar.

Frunda le-a cerut celor câteva zeci de
persoane să îl încurajeze ;i să Qe alături de
el, pentru că nu a gătit niciodată în public,
după care a anun\at că va prepara
specialitatea de gula; "doi tâlhari"
(specialitatea este denumită astfel deoarece
era păzită de doi tâlhari) ;i a intrat în
bucătăria restaurantului care găzduie;te
proiectul caritabil "Personalită\i în
bucătărie". Curio;ii l-au putut vedea pe
ales pe un ecran cum taie antricotul,
cârna\ii, legumele (ocazie cu care s-a tăiat
;i el un pic la un deget), pune cartoQi, apa
;i condimentele.

Între timp, Frunda a povestit cum s-
a acomodat cu via\a din Bucure;ti ;i cum
a fost când a candidat la Pre;edin\ie ;i de
ce nu a mai făcut acest lucru ;i a treia oară.
"Prima dată o faci din naivitate, a doua, din
ambi\ie ;i a treia, din prostie", a spus el. Cu
această ocazie, senatorul a dezvăluit că îi
place "centrul cultural" al Capitalei ;i a
venit cu un model nou al candidatului,
opinând că o persoană ar trebui să Qe lăsată
să candideze doar dacă a trecut măcar de
câteva ori în acel an pe la teatru ;i operă.

Gula;ul a fost gata ;i s-a trecut la
licita\ie, ocazie cu care Qecare din cele zece
por\ii a fost plătită cu sute de lei. Între
doritorii de gula; s-a numărat ;i deputatul
UDMR Laszlo Borbely, care ;i-a adjudecat
o por\ie plătind 401 lei, provocat de
Frunda, care a spus că este zgârcit.
Proiectul "Personalită\i în bucătărie" a fost
deschis în urmă cu o săptămână de
deputatul PDL de Mure; Doru Opri;can,
care a strâns, cu 12 felii dintr-o pizza,
câteva mii lei pentru copiii talenta\i.

Banii colecta\i în urma licita\iilor vor
Q înmâna\i, de Sfântul Nicolae, elevilor
talenta\i de la sec\iile de pictură, sculptură
;i muzică de la Liceul de Artă.

Gyorgy Frunda a g[tit gula;
"doi tâlhari", în scopuri caritabile

Kelemen a pornit `n campanie cu desaga cu merinde



Toate intr[rile `n camerele B[ii Comunale dotate cu dou[-trei c[zi d[deau c[tre coridorul principal ;i tot de aici
se intra `n `nc[perea `n care era un bazin mare, una `n care era unul mai mic, `nc[perile cu abur uscat, cele cu abur
umed, vestiarele, du;urile ;i cele de masaj. ISTORIE
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~n cartea intitulat[ “Istoria
Gr[dinii s[tm[rene Kossuth”
(Gr[dina Romei), autoarea
Szilagyi Orsolya a dedicat un
capitol substan\ial ;i cl[dirii
fostei B[i comunale.

Red[m din volum c]teva pasaje
privind istoria cl[dirii, precum ;i
modul `n care, de la sf]r;itul secolului
al XIX-lea ;i p]n[ `n anii '80 ai secolului
trecut, aceasta a fost folosit[ de
s[tm[reni.

Terenul pe care s-a amenajat
gr[dina a fost cump[rat `n
1896

Primul pas `n direc\ia realiz[rii
Gr[dinii Kossuth a fost efectuat de
c[tre consiliul or[;enesc `n anul 1896,
prin rezolu\ia adoptat[ `n vederea
achizi\ion[rii terenului ce se `ntindea
`ntre Gr[dina popular[ (zon[ recent
`mp[durit[) ;i cea de tir (gr[dina
amenajat[ a Casei de tir). Hot[r]rea
uniQc[rii celor trei terenuri pe care s-
a amenajat apoi Gr[dina Kossuth a fost
luat[ abia peste doi ani.

Pe terenul uniQcat s-au plantat
pomi ;i s-au ridicat apoi dou[ cl[diri
speciQce, prima pentru satisfacerea
func\iilor social-culturale (;i estetice),
a doua pentru servirea celor igienico-
sanitare. ~n 1900 s-a deschis Chio;cul
iar un an mai t]rziu, Baia comunal[ cu
aburi ;i van[.

Cl[direa Chio;cului a c[zut prad[
bombardamentelor din timpul celui
de-al doilea R[zboi mondial, iar `n
iarna anului 1946 lemnul Chio;cului a
fost folosit drept combustibil `n
cazanele B[ii comunale.

Vechea baie a fost d[r]mat[
`n 1899

O Baie comunal[ veche cu aburi ;i
cad[ exista deja atunci c]nd a fost
amenajat[ Gr[dina Romei, iar `n anul

1899 era deja `n stare deplorabil[ iar
prim[ria, din lipsa fondurilor necesare
renov[rii ;i `ntre\inerii, a `nchiriat-o.
Deoarece nu merita renovat[, vechea
cl[dire a fost d[r]mat[ ;i, `n paralel cu
Chio;cul, s-a construit o nou[ baie.

Nu se cunoa;te numele arhitectului
noii b[i, ci doar cel al contructorului
;i anume Hirsch Miklos care a predat
autorit[\ilor cl[direa `n vara anului
1901. Cl[direa avea o lungime la fa\ad[
de 30 metri, o form[ triunghiular[ ;i
avea montat[ o plac[ pe care era `nscris
un an cu caractere romane, "MCM".

Toate intr[rile `n camerele dotate
cu dou[-trei c[zi d[deau c[tre
coridorul principal ;i tot de aici se intra
`n `nc[perea `n care era un bazin mare,
una `n care era unul mai mic,
`nc[perile cu abur uscat, cele cu abur
umed, vestiarele, du;urile ;i cele de
masaj. Podeaua s[lii mari de primire a
fost distrus[ `n timpul celui de-al
doilea R[zboi Mondial.

Instala\ia de ap[ ;i canalizare era
asem[n[toare celor montate `n case ;i
era alimentat[ din dou[ bazine mari `n
care era pompat[ apa, iar l]ng[ cl[dire
era un co; de fum imens.

B[rba\ii puteau veni de 6 ori
pe s[pt[m]n[, femeile de 4
ori

Imediat dup[ darea `n folosin\[ a
b[ii, `n primii ani ai secolului XX,
aceasta a fost intens frecventat[,
respectiva perioad[ constituind ;i cea
de glorie a stabilimentului.

Informa\ii mai detaliate despre ea
avem din presa vremii, `n care cei ce
au `nchiriat-o f[ceau reclam[
serviciilor prestate. Chiar de la `nceput
a intrat `n vigoare un program
conform c[ruia baia era `nchis[ lunea
pentru cur[\enie general[. B[rba\ii
puteau frecventa baia ;ase zile pe
s[pt[m]n[, `n timp ce femeile, numai
patru, baia Qind deschis[ de diminea\a
p]n[ seara, angaja\ii lucrau `n dou[
schimburi. C[zile `n care se f[cea baie

erau de la `nceput diferen\iate pe
categoriile `nt]ia ;i a doua. Pe lista de
servicii g[sim, `n afara aburilor ;i a b[ii
`n c[zi, ;i b[ile cu ap[ termal[, descrise
`n reclame ca Qind "apa vindec[toare
minunat[", sau "La baia din Gr[dina
Kossuth g[si\i apa care v[ vindec[".

Primele critici la adresa b[ii apar `n
presa din 1911 c]nd, `ntr-un material
ce con\inea `n titlu ;i cuv]ntul
"scandalos", autorul nu a g[sit alt cusur
dec]t acela c[ vestiarele erau prea mici.

~n anul 1912, Consiliul local `l
`ns[rcineaz[ pe inginerul ora;ului,
Erdelyi Istvan, s[ se ocupe de
reabilitarea cl[dirii b[ii.

Dup[ primul R[zboi Mondial
gama serviciilor se l[rge;te

Dup[ primul R[zboi Mondial,
gama de servicii oferite s[tm[renilor
de Baia comunal[ se l[rge;te. Se ofer[
b[i cu ap[ sulfuroas[ ;i cura de b[i cu
ap[ rece ce con\ine minerale.

La sf]r;itul anilor '20, s-a
descoperit faptul c[ apa folosit[ nu
ajungea `n canalizare ci `n gr[din[, iar
`n timpul iernii, ea topea o parte din
ghea\a patinuarului amenajat `n
Gr[dina Kossuth. Rezolvarea
problemei avea s[ a;tepte p]n[ `n anii
'80 c]nd baia a fost conectat[ la
sistemul de canalizare.

~n anul 1926, Consiliul local ajunge
la concluzia c[, datorit[ cre;terii
num[rului popula\iei, ar Q nevoie de
`nc[ o baie comunal[. Solu\ia aleas[ a
fost aceea a concesion[rii noii b[i unui
om de afaceri care s-o construiasc[ pe
banii proprii ;i apoi s[ o exploateze cel
pu\in 15 ani pentru a-;i amortiza
cheltuiala. Nu s-au g[sit amatori
pentru a construi o nou[ baie nici
atunci ;i nici 11 ani mai t]rziu c]nd
problema a fost reluat[ de Consiliul
local din vremea respectiv[.

~n perioada interbelic[, din cauza
lipsei fondurilor aferente, baia a fost
reabilitat[ o singur[ dat[.

Bombardamentele din timpul celui

de-al Doilea R[zboi Mondial au cauzat
stric[ciuni ;i B[ii comunale care a fost
`nchis[ imediat dup[ r[zboi din lipsa
combustibilului. ~n anul 1946 a
func\ionat numai c]teva zile pe
s[pt[m]n[ ;i s-a vorbit mult despre
construirea unei noi cl[diri cu aceea;i
destina\ie, tot `n Gr[dina Kossuth.
Proiectul nu a fost `ns[ realizat nici
atunci nici mai t]rziu din lipsa banilor.
Timp de 35 de ani c]t a mai func\ionat,
cl[direa nu ;i-a mai reg[sit str[lucirea
de la `nceput.

~n anul 1986 baia era deja o ruin[,
dar a mai func\ionat un an, de;i nu
prea avea clien\i, majoritatea
s[tm[renilor av]nd deja b[i `n casele
;i apartamentele lor.

Transformat[ `ntr-un
modern Complex de educa\ie
ecologic[

Vineri, 30 octombrie, `n cl[direa
fostei B[i comunale s-a inaugurat un
Complex de educa\ie ecologic[ ;i de
monitorizare a calit[\ii aerului din \ar[,
realizat `n principal cu fonduri
europene.

Complexul va asigura condi\ii
optime pentru desf[;urarea multi-
plelor activit[\i de educa\ie ecologic[,
de continuare a programelor ini\iate de
APM. Prima activitate va Q etapa Qnal[
a concursului interna\ional "Via\[
pentru mediu, via\[ pentru om", edi\ia
a V-a, la care vor participa, `n 13
noiembrie, elevi din jude\ele Szabolcs-
Szatmar-Bereg, Vinograd ;i Satu Mare.
Vor Q g[zduite apoi activit[\i speciQce
programelor 'Eco-:coal[", "Ne juc[m
;i recicl[m", campaniei de colectare a
uleiurilor uzate de la popula\ie, `n
scopul sensibiliz[rii autorit[\ilor
publice locale, a ONG-urilor. Cl[direa
are `n dotare laborator, co; de fum, s[li
de curs pentru pre;colari, ;colari, sal[
pentru conferin\e, cursuri, seminarii.

Mihai G.

Cea mai valoroasă operă a Muzeului
Na\ional Secuiesc din Sf.Gheorghe,
Codicele Apor, care con\ine psalmi din
prima traducere maghiară a Bibliei (sec.
al XV-lea), a fost restaurat după un an de
muncă ;i a fost expus joi la Biblioteca
Na\ională a Ungariei.

Directorul Muzeului Na\ional
Secuiesc, Vargha Mihaly, a declarat că
acest Codice are o însemnătate deosebită
;i a fost restaurat la Budapesta, cu
contribu\ia majoră a Ministerului
Culturii din România, în special a
conducerii Bibliotecii Na\ionale. "Este a
patra relicvă a limbii maghiare ca
vechime, este foarte valoroasă ;i ne
bucurăm că s-a reu;it în sfâr;it
restaurarea care s-a încercat ;i în anii '40,
dar fără rezultat, în anii '50 a revenit la noi
;i după Revolu\ie am încercat de două
ori să restaurăm, dar fără succes ;i uite că
acum s-a realizat. Originalul va Q expus
în vitrină special amenajată, pentru trei
luni, după contract, apoi se întoarce ;i
facem expozi\ie permanentă, dar pentru
public doar copia exactă, după ce vom
avea vitrină specială va Q ;i Codicele
original”, a declarat Vargha Mihaly. El a
subliniat că acest Codice valorează cât tot
muzeul cu toate clădirile lui, iar
restaurarea a costat 2 milioane de forin\i.
Copia exactă a Codicelul a fost realizată
cu speciali;ti maghiari, iar originalul va
Q păstrat în continuare în seif, până la
achizi\ionarea unei vitrine speciale.

Codicele lui Apor datează din secolul
al XV-lea, este de mărimea unei căr\i ;i
con\ine psalmi în limba maghiară. Este
scris în limbaj vechi, de epocă, ;i nu poate
Q citit ;i tradus decât de către speciali;ti.

Codicele Apor, cea mai
valoroas[ oper[

a Muzeului Secuiesc,
a fost restaurat

Altădată ironizate pentru calitatea lor
îndoielnică, multe produse "comuniste"
au redevenit pe placul cetă\enilor la
aproape 20 de ani de la căderea
totalitarismului în Europa de Est,
generând nostalgie în rândul celor bătrâni
;i curiozitate în rândul tinerilor.

Biscui\i ;i batoane de ciocolată, dintre
care unele ;i-au păstrat acela;i amabalaj
de carton ca în perioada comunistă, au
reapărut în raWurile supermarketurilor
;i nu au niciun motiv să invidieze, în
materie de vânzări, mărcile "capitaliste"
consacrate. "Aceste produse mă trimit cu
gândul la copilăria mea. Prefer ;i acum un
baton de ciocolată «Szerencsi» în locul
unuia «Mars». Pentru mine, are un gust
mai bun, o calitate mai bună ;i, mai ales,
îmi treze;te amintiri frumoase", spune
un comerciant de ma;ini ungure;ti, în
vârstă de 27 de ani. Pentru Ivan Petrov,
un student bulgar, ambalajul este cel care
dă ;armul< "Ador (biscui\ii) De\ka-
Zakuska ("Gustare de copil") nu numai
pentru gustul lor, ci ;i pentru ambalajul
lor comunist" caliQcat drept "primitiv". În
Croa\ia, condimentul "Vegeta", celebru în
toată fosta Iugoslavie ;i în afara grani\elor
ei, a supravie\uit căderii comunismului ;i
rămâne una dintre "emblemele"
industriei alimentare.

Există însă ;i alte produse
nealimentare care continuă să genereze
mândria europenilor din est< `n Polonia,
ma;ina de spălat cu rotor Frania a fost
înlocuită de ma;inile de spălat automate,
dar"continuă să se vândă. Pentru români
autoturismul Dacia rămâne cea mai
cunoscută marcă ;i un "simbol" al \ării.
În Polonia, mândrii proprietari ai unui
autoturism Polski, versiunea locală a
Fiatului 125, se reunesc de mai multe ori
pe an într-un raliu specializat.

"Relicvele" inundă astăzi pie\ele din
numeroase ora;e, cum este cazul
Belgradului, unde, între altele, mai multe
cafenele poartă numele fostului lider al
Iugoslaviei Josip Broz Tito sau chiar al
fostului serviciu secret rus KGB.

Produsele "comuniste",
din nou pe gustul
consumatorilor

Cl[direa B[ii Comunale ;i-a rec[p[tat
str[lucirea de acum 100 de ani

Cl[direa a fost predat[ autorit[\ilor de c[tre Hirsch Miklos, `n vara anului 1901
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Ziua Mor\ilor este celebrat[ `n toat[
lumea, din cele mai vechi timpuri
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Lumina\ia sau Ziua mor\ilor
este o s[rb[toare care `ncepe pe
31 octombrie ;i se termin[ pe 2
noiembrie. Este numit[ `n
calendarul catolic S[rb[toarea
tuturor suDetelor.

Lumina\ia este o s[rb[toare \inut[
`n zona Ardeal ;i Banat de c[tre to\i
oamenii indiferent de confesiunea
religioas[ din care fac parte< catolici,
ortodoc;i sau protestan\i.

O parte din vechiul cult
al mor\ilor

În tradi\ia Bisericilor catolice se
spune c[, de Lumina\ie, o parte din
suRetele celor mor\i, care nu au fost
nici sQn\i şi nici damna\i, ajung în
Purgatoriu, unde se cur[ţ[ de p[cate,
ca apoi s[ aib[ acces `n rai.

Astfel, `n ziua de 31 octombrie,
oamenii merg la mormintele celor
dragi ;i le cur[\[.

~n zilele urm[toare, ei duc Rori, de
obicei crizanteme ;i se roag[ la
morminte pentru suRetele
rudelor trecute dincolo. C]ndva se
pare c[ se obi;nuia s[ se aprind[
noaptea lum]n[ri ;i s[ se pun[ pe ape.

Cum se `nsereaz[, `n ziua de 1
noiembrie, oamenii pornesc spre
cimitire pentru a pune lum]n[ri.
Aceast[ s[rb[toare este o parte din
vechiul cult al mor\ilor. ~n tradi\iile
populare rom]ne;ti din sud-estul \[rii
tradi\ia cultului mor\ilor apare sub
numele de S]medru, care se spune c[
"`ncuie vara ;i desfrunze;te pomii”.

Focul lui S]medru

~n s]mb[ta dinaintea lui S]medru
numit[ ;i Mo;ii cei mari, Mo;ii lui
S]medru, sau Mo;ii de toamn[ se
aduc ofrande pentru suRetul mor\ilor.

Tradi\ia era c]ndva ca de s]mb[ta
mor\ilor s[ se taie un copac ;i s[ se
incinereze `n noaptea de 25 spre 26
octombrie. Focul lui S]medru este
simbolul mor\ii/`nvierii zeului, un
sf]r;it ;i un nou `nceput, `ncheierea
unei perioade de timp ;i `nceputul
alteia, o `nnoire a anului.

Interesant[ este ;i formula de
invocare a spiritelor mor\ilor spus[ `n
\inutul Almajului ;i prin care li se
cerea acestora, `n schimbul pomenilor
date, ajutor, bel;ug ;i spor `n cas[.

“Voi mo;i str[mo;i
S[-mi Q\i to\i voio;i,
S[-mi da\i spor `n cas[,
Mult bel;ug pe mas[,
Cu mult ajutor
~n c]mpul cu Rori”

La focul lui S]medru particip[
toat[ comunitatea< copiii ;i R[c[ii aleg
copacul din p[dure, `l taie ;i-l cur[\[
de crengi. Apoi `l duc la locul de ardere
unde `l `mbrac[ `n cetin[ ;i-l pun `n
picioare. Copacul este numit par ;i
este pus `n pozi\ie vertical[. C]nd cade
seara, copiii aprind focul, femeile vin
;i `mpart poman[ ca la o
`nmorm]ntare.

~n timp ce parul arde, oamenii
m[n]nc[, beau, glumesc, c]nt[ ;i
danseaz[. Rena;terea zeului coincide
cu momentul pr[bu;irii parului ars.
Oamenii luau cu ei cenu;[ ;i c[rbune
pe care le `mpr[;tiau pe p[m]nturi ;i
`n gr[dini, `ncep]nd astfel un nou an

pastoral sub protec\ia zeului.
Anul pastoral avea dou[ p[r\i<

anotimpul lui S]medru ;i anotimpul
lui S]ngeorz. Turmele de vite pleac[
la p[scut de S]ngeorz ;i se `ntorc s[
ierneze de S]medru.

Popoarele celtice aveau aceea;i
`mp[r\ire a anului `n dou[
anotimpuri, cu diferen\a de `ncepere
de c]teva zile< `nt]i mai ;i `nt]i

noiembrie.

Elemente comune
cu s[rb[toarea cel\ilor

Elementele s[rb[torilor sunt
comune cu cele celte, `n Rom]nia
exist]nd ;i azi dansurile ciobanilor de
S]medru ;i S]ngeorz.

S[rb[toarea celtic[ de re`nnoire a

zeului se nume;te Samhain sau
s[rb[toarea tuturor spiritelor. Ea are
loc `n noaptea de 31 octombrie.
Aceast[ antic[ tradi\ie este cunoscut[
`n lume sub numele Halloween (All
hallow even) sau All Saints Day.
Samhain, `n limbile galice moderne
este numit[ "Sf]r;itul verii". De
asemenea `n limba irlandez[ Samhain
`nseamn[ noiembrie.

Odat[ cu r[sp]ndirea
cre;tinismului, Samhain ;i-a schimbat
numele `n Ziua Tuturor SQn\ilor
s[rb[torit[ pe 1 noiembrie ;i Ziua
Tuturor SuRetelor s[rb[torit[ pe 2
noiembrie.

Cel\ii au fost printre primii care au
adoptat religia cre;tin[ deoarece
aceasta conQrm[ credin\ele celte
privind familia, comunitatea,
re`nnoirea ;i moartea. Cel\ii f[ceau
un foc din oasele unui animal
reprezent]nd pe to\i locuitorii
comunit[\ii se deghizau `n costume
care s[ nu plac[ spiritelor rele ;i `;i
l[sau casele `n `ntuneric ;i frig pentru
a p[c[li spiritele rele. Aceast[ noapte
sf]nt[ era luminat[ de focul care
simboliza unirea tuturor inimilor `n
iubire.

Ca simboluri universale ale acestei
s[rb[tori Mircea Eliade men\iona< "Ce
altceva ar putea Q invazia suRetelor
mor\ilor dec]t semnul unei
suspend[ri a timpului profan, al
realiz[rii paradoxale a unei
coexisten\e a trecutului ;i al
prezentului?”

"Arderea focului reprezint[
combustia, anularea p[catelor,
gre;elilor comunit[\ii care duc la
regenerare, la o nou[ na;tere”

Aceast[ s[rb[toare avea ;i sensul
de sf]r;itul recoltelor ;i de
binecuv]ntare a bucatelor.

Dia de los Muertos

Peruanii şi Qlipinezii
comemoreaz[ Ziua Mor\ilor `n dou[
zile consecutiv. Potrivit tradiţiei
peruviene 1 noiembrie este dedicat[
copiilor mor\i, `n timp ce ziua de 2
noiembrie este rezervat[ comemor[rii
adul\ilor. La Lima, mii de oameni
merg la mormintele celor dragi cu
Rori şi fotograQi. Momentele triste de
evocare a celor dispăruţi sunt urmate
întotdeauna de un picnic şi de dans.

Ziua Morţilor a devenit un
eveniment important `n anii 50, când
un mare număr de indieni din zonele
andine s-au stabilit în capitala
peruvian[.

La r]ndul lor, locuitorii capitalei
Qlipineze Manila merg la cimitir `n
num[r mare pentru a-;i comemora
rudele disp[rute.

Ziua Mor\ilor (Dia de los
Muertos), care se desf[;oar[ pe 1 ;i 2
noiembrie, este unul dintre cele mai
importante evenimente din Mexic.
Mesele `mbel;ugate sunt preg[tite
pentru picnicul `ntregii familii `n
cimitir. Noaptea, familiile se `ndreapt[
spre cimitir pentru a `mpodobi
mormintele cu Rori colorate ;i
lum]n[ri parfumate. Oamenii c]nt[ ;i
danseaz[, r]d ;i m[n]nc[, se roag[ ;i
ascult[ muzic[.

~n Japonia ziua mor\ilor O-Bon se
comemoreaz[ la data de 15 august.
Aceast[ zi este prilej de reunire a
familiilor a c[ror copii pleca\i care pe
unde, se `ntorc acas[ pentru a-;i
comemora str[mo;ii. Lampioane cu
lum]n[ri sunt lansate pe r]uri `n
memoria celor deceda\i. Cultul
str[bunilor este foarte r[sp]ndit ;i
respectat `n Japonia \in]nd inclusiv
de religia ;intoist[. ~n Qecare cas[ de
japonez se aR[ un mic altar la care `n
Qecare diminea\[ se aduce un omagiu
str[bunilor.

V. Shibata

~n Satu Mare, Lumina\iile se desf[;oar[ s]mb[t[, duminic[ ;i luni



Un bloger-ul japonez poveste;te c[ Qind interesat de ;tiri din Rom]nia a citit `n ziarul "Informa\ia Zilei" ;tirea c[
o biseric[ veche de peste 300 de ani a ars. El reproduce `n articol chiar ;i fotograQa cu R[c[rile care mistuie biserica
dar ;i o imagine care `nf[\i;eaz[ biserica intact[ `n toat[ frumuse\ea ei. RELIGIE
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Nu mic[ ne-a fost mirarea
c]nd la o simpl[ c[utare peYahoo
Japan, am putut citi pe blogul
unui japonez un articol despre
incendiul bisericii din Soconzel.
Cel care public[ informa\ia este
unmare iubitor al limbii rom]ne
;i unbun cunosc[tor al culturii ;i
valorilor rom]ne;ti.

A;a cum am scris la vremea
respectiv[ `n paginile cotidianului
nostru, la `nceputul lunii iulie, un grup
de 17 etnograQ japonezi au venit `n vizit[
`n satul Soconzel. A;tepta\i cu c[ru\ele
trase de cai `nc[ de la intrarea `n sat ;i
purta\i apoi de localnici pe uli\ele `n
pant[, japonezii au m[rturisit c[ toat[
vizita a fost o experien\[ inedit[ ;i foarte
interesant[ pentru ei. Obiectivul lor era
s[ cunoasc[ ;i s[ vad[ pe viu dansurile
populare din aceast[ zon[ precum ;i felul
`n care se mai p[streaz[ tradi\iile
str[mo;e;ti `n satele din Transilvania.
Printre obiectivele vizitate atunci s-a
num[rat ;i micu\a bisericu\[ de lemn
din Soconzel.

Imagini preluate de la
Informa\ia Zilei pe blogurile
nipone

Veche de peste 300 de ani biserica
construit[ `n `ntregime din lemn ;i
conservat[ destul de bine, era fala
localnicilor din mica a;ezare. Mai ales
c[ datorit[ ei satul era c[utat de tot felul
de turi;ti din Europa dar ;i din
`ndep[rtata Asie. Grupuri de japonezi
au mai fost ;i `n al\i ani `n Soconzel dar
s-au organizat ;i excursii din China,
Taiwan sau Coreea de Sud. To\i
vizitatorii au apreciat vechimea ;i
conservarea vechii biserici care pe l]ng[
faptul c[ data de sute de ani purta `n ea
o istorie a evenimentelor din localitate,
precum botezurile, cununiile religioase
;i `nmorm]nt[rile care constituie cele
mai importante momente din via\a
oamenilor ;i a comunit[\ilor din care fac
parte.

Bloger-ul japonez poveste;te c[ Qind
interesat de ;tiri din Rom]nia a citit `n
ziarul "Informa\ia Zilei" ;tirea c[ o
biseric[ veche de peste 300 de ani a ars.

El reproduce `n articol chiar ;i fotograQa
cu R[c[rile care mistuie biserica dar ;i o
imagine care `nf[\i;eaz[ biserica intact[
`n toat[ frumuse\ea ei.

Str[inii se `ntreab[ de ce
canoanele permit preo\ilor
s[ fumeze

Articolul a st]rnit interesul
cititorilor, cel mai probabil al unei
comunit[\i nipone interesat[ de limba ;i
cultura rom]n[. Una dintre vizitatoare
m[rturise;te c[ a fost la aceast[ biseric[
`n urm[ cu 10 ani ;i s-a ar[tat foarte
m]hnit[ c[ ea nu mai exist[. Cu p[rere
de r[u, ea mai spune c[ `n general
dore;te s[ se `ntoarc[ de c]te ori are
prilejul `n locurile vizitate ;i care i-au
pl[cut. La Soconzel, chiar dac[ va veni,
nu va mai g[si l[ca;ul de cult care a
impresionat-o at]t de mult. Tot ea `;i
pune `ntrebarea dac[ nu s-ar putea
reconstrui acest monument.

Un alt cititor spune c[ este unul
dintre cei care a fost `n iulie `n vizit[ la
Soconzel. Dup[ ce `;i exprim[ mirarea

cum s-a putut `nt]mpla un asemenea
accident, `;i aminte;te c[ nu a v[zut `n
preajma bisericii niciun fel de
avertisment cu fumatul interzis. El
`ntreab[ cum de acest lucru nu a fost
semnalat de autorit[\ile locului ;i cum de
cei care administrau imobilul sau oQcialii
nu cunosc legisla\ia cu privire la
monumentele din lemn. Tot el scrie c[
`n asemenea cazuri trebuie montate
indicatoare vizibile cu "fumatul interzis"
;i creat un areal de c]\iva metri, de jur
`mprejurul obiectivului, `n care sursele
de foc s[ Qe total interzise.

Cei care au accesat respectivul blog
se `ntreab[ dac[ preo\ilor ortodoc;i le
este permis s[ fumeze dup[ canoanele
biserice;ti. To\i aQrm[ c[ este mare p[cat
c[ s-a mistuit un asemenea monument
;i `;i exprim[ m]hnirea c[ acest lucru s-
a `nt]mplat din neglijen\[.

Credem cu t[rie c[ un asemenea
eveniment nefericit nu s-ar Q putut
`nt]mpla dec]t din neglijen\a
autorit[\ilor ;i a institu\iilor care au `n
grij[ patrimoniul na\ional.

V. Shibata

Partidele ;i politicienii români s-au
grăbit în 2008 - Qind an electoral - să facă
legi favorabile Bisericii Ortodoxe (BOR)
;i s-au ferit să adopte legi care nu ar
mul\umi BOR, constată Raportul anual
al Departamentului de Stat privind
libertatea religioasă.

Raportul pentru 2009 al
Departamentului de Stat privind
libertatea religioasă, lansat la
Washington, aduce o critică destul de
dură la adresa BOR, căreia Statele Unite
îi repro;ează, în principal, că î;i folose;te
inRuen\a asupra politicienilor pentru a
ob\ine decizii în favoarea sa ;i în
detrimentul minorită\ilor religioase, cum
ar Q greco-catolicii, protestan\ii,
romano-catolicii sau martorii lui Iehova.

Cazurile semnalate cu precădere de
raport sunt cele privind refuzul BOR de
a restitui bisericile greco-catolice, accesul
inegal la educa\ie religioasă ;i acordarea
de fonduri dispropor\ionate pentru
bisericile ortodoxe. Spre exemplu sunt
oferite alocarea de către Guvern, în
martie ;i mai 2008, a unor fonduri în
valoare de 200 de milioane de dolari (500
milioane de RON) pentru construirea ;i
repararea bisericilor, bună parte
mergând către biserici ortodoxe.

Biserica Scientologică din Fran\a a
fost condamnată, mar\i, de către
tribunalul din Paris, pentru escrocherie
în bandă organizată, principalele două
structuri franceze, Celebrity Center ;i
librăria acestuia, Qind condamnate la
plata unor amenzi de 400.000, respectiv
200.000 de euro. Alain Rosenberg,
caliQcat de tribunalul corec\ional din
Paris ca "lider" al asocia\iei spirituale, a
fost condamnat la doi ani de închisoare
cu suspendare ;i la plata unei amenzi de
30.000 de euro. Trei al\i responsabili din
două asocia\ii au fost incrimina\i pentru
"escrocherie în bandă organizată",
pedepsele mergând de la 10 luni de
închisoare cu suspendare până la 18 luni
cu suspendare ;i amendă de 20.000 de
euro. Totodată, doi scientologi au fost
condamna\i pentru "exercitarea ilegală a
unor activită\i farmaceutice", primind
amenzi de 1000, respectiv 2000 de euro.

Justi\ia le-a repro;at structurilor
franceze ale bisericii, dar ;i unor membri,
că au sustras zeci de mii de euro de la
patru vechi adep\i, proQtând de
vulnerabilitatea acestora.

Ortodoc;ii, favoriza\i
de politicienii rom]ni

Cultul scientologic din
Fran\a, condamnat
pentru escrocherie

Descrisă de presă ca "o combina\ie
între Maica Tereza ;i Demi Moore",
Margot Kassmann, în vârstă de 51 de ani,
a devenit prima femeie în fruntea
Bisericii Protestante germane, ce numără
25 de milioane de adep\i.

De 10 ani episcop în Hanovra,
Margot Kassmann, divor\ată ;i mamă a
patru copii, îl urmează pe Wolfgang
Huber, de 67 de ani, într-un moment în
care Biserica pierde tot mai mul\i adep\i.
Aproape 160.000 de persoane au părăsit
Biserica Protestantă numai anul trecut,
iar în 2007, 130.000. Reprezentan\ii
Bisericii spun că această situa\ie a apărut
în urma unei taxe care a fost impusă
enoria;ilor. Doctor în teologie, Margot
Kassmann are o lungă experien\ă
pastorală, înainte să devină a doua ;i cea
mai tânără femeie care ajunge episcop la
41 de ani. Nu întâmplător, în urmă cu trei
ani episcopul a primit titlul de femeia
anului de la revista "Funk Uhr".

Cu doar câteva luni înainte de divor\,
via\a ei a fost într-o altă cumpănă, după
ce a fost diagnosticată cu cancer la sân.
A reu;it să învingă boala ;i ;i-a reluat
imediat activitatea.

Prima femeie în fruntea
protestan\ilor germani

Vestea sumbr[ c[ biserica de lemn
din Soconzel a ars din temelii

a ajuns p]n[ `n Japonia



De Halloween, copiii `mbrac[ costume de vr[jitori, mumii sau fel ;i fel de personaje menite s[ `i sperie pe privitori
;i colind[ pe la case `ntreb]nd< "Trick or Treat?", adic[ p[c[leal[ sau dulciuri. Formula magic[ pe care o rostesc
`nseamn[ de fapt c[ dac[ nu sunt r[spl[ti\i cu ceva bun, risc[ s[ aib[ parte de o mare sperietur[.SERB~RI
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~n Cecare an, `n seara de 31
octombrie, americanii s[rb[-
toresc Halloween. De c]\iva ani
`ncoace, s[rb[toarea de origine
celtic[ a fost preluat[ ;i de
rom]ni. Halloween s-a r[sp]ndit
`n secolul al XIX-lea prin
intermediul imigran\ilor irlan-
dezi din Statele Unite ale
Americii. Numele de Halloween
provine din limba englez[ de la
expresia “AllHallowsEven”, care
`nseamn[ “a tuturor sCn\ilor”.

Ceea ce este speciQc pentru aceast[
s[rb[toare este dovleacul cioplit care
reprezint[ lanterna lui Jack. De
Halloween, copiii `mbrac[ costume de
vr[jitori, mumii sau fel ;i fel de
personaje menite s[ `i sperie pe
privitori ;i colind[ pe la case `ntreb]nd<
"Trick or Treat?", adic[ p[c[leal[ sau
dulciuri. Formula magic[ pe care o
rostesc `nseamn[ de fapt c[ dac[ nu
sunt r[spl[ti\i cu ceva bun, risc[ s[ aib[
parte de o mare sperietur[. Paradele ;i
carnavalurile nu lipsesc de Halloween.

De c]\iva ani, ;i rom]nii au `nceput
s[ acorde o mai mare aten\ie acestei
s[rb[tori. Iat[ c[ ;i `n Satu Mare, unele
institu\ii de `nv[\[m]nt au marcat
Halloween-ul prin petreceri ;i
carnavaluri.

Gr[dini\a cu Program
Prelungit nr. 1

Joi, 29 octombrie 2009, Gr[dini\a
cu Program Prelungit nr. 1 din Satu
Mare a purtat straie de s[rb[toare. Pe

poart[, la prima or[, st[tea Baba -
Cloan\a care `i a;tepta pe micu\i s[
vin[. Al[turi de ea, dou[ eleve purt]nd
costum de vr[jitoare speriau copiii ;i
le ofereau c]te un liliac confec\ionat
din h]rtie. Aleea care duce spre
intrarea `n unitatea de `nv[\[m]nt era
la r]ndul ei p[zit[ de dovlecei care
r]njeau la copii ;i la p[rin\i,
lumin]ndu-le calea. ~n gr[dini\[ mare,
mare preg[tire. ~n Qecare zi de joi a
s[pt[m]nii, elevii clasei a XII-a G de
la Colegiul Na\ional "Ioan Slavici",
proQl pedagogic, desf[;oar[ practic[
la Gr[dini\a nr. 1. De trei s[pt[m]ni
`ncoace, liceenii s-au preg[tit al[turi
de pre;colari, `ndruma\i de profesoara
Antonela Porumb[cean, pentru
proiectul de anima\ie "Halloween
Party". Miercuri, elevele au sculptat
`mpreun[ cu micu\ii dovleceii, iar joi,
de dis-de-diminea\[, i-au `nt]mpinat
;i au derulat `mpreun[ cu ace;tia
activitatea propriu-zis[ speciQc[ unei
seri de Halloween. ~n curtea gr[dini\ei,
printre cei 100 de dovlecei sculpta\i,
copiii masca\i care mai de care au luat
parte la un concurs de alergare printre
dovleci ;i au dansat de au `ncins
p[m]ntul `ntr-un dans tematic de
Halloween. Al[turi de educatoarele lor,
micu\ii s-au sim\it minunat. ~n Qnal au
fost r[spl[ti\i cu dulciuri ;i cu o
fantom[ din h]rtie, amintire de
Halloween.

Gr[dini\a cu Program
Prelungit nr. 11

Mare petrecere, mare ;i la
Gr[dini\a cu Program Prelungit nr. 11
din Satu Mare. ~n grupa mare

preg[titoare B, grupa Iste\ilor,
petrecerea de Halloween nu i-a l[sat pe
copii s[ `nchid[ un ochi toat[ noaptea
de dinainte. Asta pentru c[ a;teptau
cu ner[bdare s[ se distreze costuma\i
de carnaval, anul acesta Qind primul an
`n care au marcat Halloween-ul.
Costuma\i `n vr[jitori ;i vr[jitoare,
dovlecei, extratere;trii, vampiri,
mon;trii sau eroi din desene animate,
Spiderman, Zorro sau Superman,
copiii au petrecut o zi `ntreag[ al[turi
de educatoarele lor Claudia Hohadea
;i Florica Mustea ;i profesoara de
limba englez[ Ruxana Suciu. Au
dansat, s-au speriat unul pe altul, iar
surpriza de care au avut parte `n Qnal
a fost una mare ;i gustoas[< pr[jituric[
festiv[ de Halloween.

Gr[dini\a cu Program
Prelungit nr. 7

Vineri, 30 octombrie 2009, a fost
r]ndul pre;colarilor din grupa
preg[titoare de la Gr[dini\a cu
Program Prelungit nr. 7 s[
s[rb[toreasc[ Halloween-ul. ~nc[ din
grupa mijlocie, copiii care sunt acum
`n ultimul an de gr[dini\[ au aRat ce
`nseamn[ Halloween, iar vineri au
demonstrat c]t de bine ;tiu ei s[ sperie
spiritele. Carnavalul de Halloween a
fost realizat `n parteneriat cu elevii
clasei a IV-a A de la :coala cu clasele
I-VIII "Constantin Br]ncoveanu".
Vl[du\, un simpatic b[ie\el de
gr[dini\[, ;i-a a;ezat sc[unelul `n
mijlocul copiilor ;i a `nceput s[ le
povesteasc[, `n limba englez[, povestea
lui "Jack". "Unde nu o s[ ;tiu cuv]ntul
`n englez[, v[ spun `n rom]n[",

m[rturisea dr[g[la;ul copil colegilor
s[i. Carnavalul s-a bucurat ;i de
implicarea Agen\iei pentru Protec\ia
Mediului, iar costumele copila;ilor au
fost confec\ionate numai din materiale
reciclabile, saci din h]rtie, iut[, cutii
din carton. Dup[ ce au ascultat
povestea menit[ s[ trezeasc[ spiritele
rele, copiii au dansat `n jurul dovlecilor
sculpta\i `n care ardeau domol
lum]n[rile.

:coala Octavian Goga

Nici elevii de la :coala cu clasele I-
VIII "Octavian Goga" nu au trecut cu
vederea Halloween-ul. Cu mic, cu
mare, `ntreaga ;coal[ a participat la
baluri ;i la `ntreceri care de care mai
distractive. Vineri diminea\a, curtea
;colii s-a umplut de vr[jitoare,
prin\ese, z]ne, fantome, schele\i ;i
m[;ti haioase sau `nfrico;[toare.

Halloween-ul nu a fost `ns[
singurul motiv pentru care elevii ;i
cadrele didactice au participat la aceste
manifest[ri. Concursurile, balurile,
manifest[rile artistice ;i costumele de
Halloween au f[cut parte dintr-un
eveniment organizat cu ocazia
toamnei, pentru ca elevii s[ se bucure
de frumuse\ile acestui anotimp. Joi
seara, elevii claselor V-VIII au
participat, care mai de care costuma\i
mai frumos ;i mai interesant, la balul
"Doamna Toamna".

Apoi, `n cursul zilei de vineri `n
;coal[ s-au desf[;urat numeroase
activit[\i la care au participat to\i elevii,
dar ;i invita\ii lor. Copiii s-au `ntrecut
`n concursuri haioase, inedite, dar ;i

care le-au solicitat imagina\ia,
creativitatea ;i talentul literar.
Amintim aici concursurile "Cel mai
haios bostan", concursul de pictur[
"Doamna Toamna", concurs de
confec\ionat obiecte din legume ;i
fructe ;i concurs de crea\ii literare. ~n
Qnal, to\i au ie;it pe platoul din curtea
;colii ;i au fost premia\i. Au avut parte
;i de un program artistic, din care au
f[cut parte momente de dans. Rodul
muncii elevilor a fost expus pe holurile
;colii. P[rin\ii ;i invita\ii au putut
admira bostani sculpta\i, Qe ei
`nfrico;[tori sau haio;i, desene cu tema
anutimpului toamna, machete etc.
Dup[ festivitatea de premiere a venit
r]ndul elevilor claselor I-IV s[ se
distreze. ~mpreun[ cu invita\ii lor de
la Gr[dini\a Nr. 11, micu\ii au
participat la un bal al toamnei.

:coala din Ama\i

Elevii claselor V-VIII de la :coala
cu clasele I-VIII din Ama\i au marcat
Halloween-ul `ntr-un mod aparte.
:colarii ciclului gimnazial, sub
`ndrumarea profesorului Hora\iu
Cadar, au realizat desene speciale de
Halloween, pe care le-au expus apoi `n
holul institu\iei de `nv[\[m]nt pentru
a putea Q admirate de fr[\iorii ;i
surioarele lor, p[rin\ii ;i bunicii care
trec pe la ;coal[. Elevii au sculptat
`mpreun[ dovleceii speciQci acestei
s[rb[tori, iar la nivelul claselor au
discutat despre semniQca\ia serii de
Halloween.

Ioana Pop Vladimirescu,
Laura M.

Petreceri de Halloween `n ;coli
;i gr[dini\e
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Maria Pop, Miss Grup :colar
Constantin Br]ncu;i

Maria Pop este prima c];ti-
g[toare a unui concurs de fru-
muse\e `n acest nou an ;colar,
deoarece Grupul :colar Cons-
tantinBr]ncu;i a fost primul care
a organizat Miss ;i Mister Boboc
2009.

Este timid[, are sim\ul umorului,
a c[l[torit mult at]t `n \ar[ c]t ;i `n
str[in[tate ;i ascult[ muzic[ house. Nu
a crezut c[ va c];tiga acest concurs,
dar a avut parte de o surpriz[ pl[cut[
c]nd a v[zut `n sal[ c[ are cei mai mul\i
simpatizan\i.

Este ambi\ioas[ ;i `;i dore;te s[
devin[ designer vestimentar sau de
haine. Ea s-a n[scut `n frumosul ora;
Sibiu, dar s-a mutat de 11 ani la Satu
Mare, unde a crescut ;i copil[rit. Chiar
dac[ Sibiul i se pare mai frumos, s-a
obi;nuit cu ora;ul nostru ;i a `nceput
s[ `i plac[. Ca ;i model `n via\[ o are
pe Mihaela R[dulescu, despre care
spune c[ este tipul perfect de femeie
modern[ ;i independent[. ~i plac
animalele, are acas[ doi c]ini ;i i-ar
pl[cea s[ vad[ un jaguar.

~i place sportul, dar nu fotbalul,
doar handbalul, baschetul ;i tenisul.
Iese `n ora; c]nd are timp, cu prietenii,
navigheaz[ pe internet, dar ;i picteaz[
;i deseneaz[. ~i place s[ ajute oamenii
nevoia;i ;i s[ viziteze toate frumuse\ile
\[rii noastre. Hawaii ar Q locul perfect
unde ea ;i-ar dori s[ petreac[ vacan\a
ideal[. Ur[;te persoanele false,
arogante, `ncrezute ;i cele f[r[ sim\ul
umorului. Pentru a aRa mai multe
despre ea ne-a acordat un scurt
interviu.

- Pentru `nceput, spune-ne
c]te ceva despre tine.

- Sunt elev[ `n clasa a IX-a A la
Constantin Br]ncu;i, proQlul protec\ia
mediului. Sunt o Qre optimist[,
sensibil[, cu sim\ul umorului foarte
bine dezvoltat, suRetist[, `mi place s[
ajut oamenii cu probleme.

- Cum \i s-a p[rut
concursul de frumuse\e?

- A fost unul foarte reu;it, am avut
emo\ii, mai ales la proba la alegere,
unde am fost `mbr[cat[ `n costum de
motociclist, dar pe parcurs emo\iile s-
au risipit, iar la proba rochiilor de sear[
m-am descurcat cel mai bine.

- Cum \i s-a p[rut
atmosfera de la concurs?

- Atmosfera a fost foarte `ncins[,
dac[ pot s[ spun a;a, cred c[ a fost ;i
primul Miss la care nu s-a huiduit,
Qecare parte `;i sus\inea favorita.

- Ai avut mul\i
sus\in[tori?

- Da, cei mai mul\i din sal[ au avut
pancarde cu numele meu, m-au
aplaudat ;i m-au `ncurajat colegii,
familia ;i prietenii. Cel mai frumos a
fost c[ nici celelalte participante nu au
fost invidioase ;i am r[mas prietene.

- Acum c[ e;ti Miss Boboc,
consideri acest titlu un pas
`nainte?

- Poate, `nc[ nu am avut timp s[
realizez. A; vrea s[ particip la cursurile
de modeling, de;i am mai fost `n trecut
implicat[ `n acest gen de activitate.

- Prin ce crezi c[
te-ai remarcat?

- Sincer, nu am crezut c[ voi Q
c];tig[toare, mai ales c[ am avut multe
emo\ii, am mai f[cut ;i mici gre;eli,
dar am avut mult[ `ncredere `n mine
;i am fost natural[.

- Ce reprezint[ acest
succes pentru tine?

- ~nseamn[ un pas `nainte, acum
am mai mult[ `ncredere `n mine ;i nu
voi mai Q a;a emotiv[.

- Ai vreun sfat pentru
viitoarele c];tig[toare
de Miss Boboc?

- Da. S[ nu `;i ia lumea `n cap, s[
Qe la fel ca ;i `nainte, asta chiar dac[
lumea `;i va schimba p[rerea despre ea,

orice gest va Q interpretat cu arogan\[
de ceilal\i.

- Ce hobby-uri ai?
- ~mi place s[ desenez ;i s[ pictez,

s[ m[ plimb cu prietenii, s[ m[ distrez
;i sportul.

- Referitor la sport,
ce preferin\e ai?

- ~mi place handbalul ;i tenisul, am
;i practicat aceste sporturi p]n[ anul
trecut, pe urm[ baschetul, nu-mi place
fotbalul, dar am un fotbalist preferat,
pe Adrian Mutu.

- Ce fel de muzic[ `\i face
pl[cere s[ ascul\i?

- Ascult muzic[ house ;i tectonik
;i `mi plac piesele lui Michael Jackson
;i Mariah Carey.

- Ce faci `n timpul liber?
- ~n timpul liber ies `n ora; cu

prietenii, navighez pe internet sau ies
`n cluburi.

- ~\i plac c[l[toriile?
- Da, foarte mult. Am vizitat Porto

de Mazaron din Spania, pe malul M[rii
Mediteraneene, Parisul cu turnul
EiSel, Vene\ia, Nice din Fran\a, iar
prin \ar[ am vizitat Moldova, Clujul,
malul m[rii, iar Sibiul este ora;ul unde
m-am n[scut.

- Cum ai ajuns `n Satu
Mare?

- De 11 ani m-am mutat la Satu
Mare pentru c[ tat[l meu a fost nevoit
s[ se mute cu locul de munc[. ~mi place
ora;ul, m-am obi;nuit `n Satu Mare.

- Cum te `n\elegi cu
p[rin\ii?

- Am o rela\ie foarte bun[ cu ei.
M[ `n\eleg, m[ sprijin[, la fel au f[cut-
o ;i pentru acest concurs.

- Ai vreun animal
preferat?

- Am acas[ mai mul\i c[\ei,
ciob[nesc caucazian ;i bishon, `mi mai
plac caii ;i dintre animalele s[lbatice
jaguarul.

- Ce ur[;ti cel mai mult
la o persoan[?

- Nu-mi plac persoanele `ncrezute,
egoiste ;i care nu au sim\ul umorului.

- Unde \i-ai petrece
vacan\a de vis?

- Mi-a; dori s[ ajung `ntr-un loc
exotic, de exemplu `n Hawai, pentru c[
eu consider acele locuri superbe, cel
mai bun loc pentru relaxare.

- ~n ce domeniu \i-ar
pl[cea s[ lucrezi pe viitor?

- A; vrea s[ ajung un designer de
interior, pentru c[ m[ descurc la
desenele graQce.

- Ai un model `n via\[?
- Da. Pe Mihaela R[dulescu, are

personalitate, este puternic[ ;i este cel
mai bun exemplu de femeie modern[
;i descurc[rea\[, care ;tie ce vrea.

- Dac[ ai c];tiga o sum[
mare de bani ce ai face cu ei?

- A; deschide un c[min pentru
nevoia;i, o Qrm[ de design interior dar
;i vestimentar, mi-a; deschide un cont
`n banc[ ;i a; c[l[tori peste tot `n \ar[
pentru c[ este foarte frumoas[.

- Ce planuri de viitor ai?
- Vreau s[ urmez Facultatea de

Marketing ;i mi-a; dori o carier[ ca
fotomodel.

A consemnat Daniel Chiorean



AMINTIRI DIN COPIL~RIE
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Toat[ lumea `;i aminte;te cu
drag de copil[rie. Diferen\a st[
`ns[ `nmodul `n care `\i poveste;ti
amintirile din copil[rie. Sub-
prefectul jude\ului, Alin Dan,
face parte din categoria acelor
persoane care se re`ntorc `n zilele
`n care erau copii cu at]t demult[
patim[ `nc]t ai impresia c[ s-au
`nt]mplat ieri.

Ce fel de copil a fost Alin Dan? El
spune c[ unul pozna;, care mereu
atr[gea copiii `n jurul lui, motiv pentru
care visa s[ devin[ comediant. Chiar
dac[ nu ;i-a `ndeplinit visul, Alin Dan
nu ;i-a pierdut sim\ul umorului ;i nici
pl[cerea de a Q `nconjurat mereu de
familie ;i de prieteni.

- Sunte\i s[tm[rean?
- Da. M-am n[scut ;i am crescut la

Satu Mare. Sunt din 17 ianuarie 1975.
Am copil[rit `n cartierul Carpa\i I,
al[turi de p[rin\ii ;i de fra\ii mei.

- C]\i fra\i ave\i?
- Am un frate mai mare dec]t mine

cu un an ;i ;apte luni ;i o sor[, mai
mic[ tot cu un an ;i ;apte luni. Am
avut o copil[rie plin[, mai ales c[
suntem apropia\i ca v]rst[. Bine`n\eles,
mai mult eram eu cu fratele meu, c[ ne
adunam cu b[ie\ii. Apoi, c]nd am mai
crescut, aveam grij[ de sora noastr[. Ea
era de fapt r[sf[\ata familiei, Qind ;i
fat[ ;i mezina. Mergeam la bunici, cu
veri;orii no;tri, ne jucam cu to\ii
`mpreun[.

- Unde v[ petrecea\i
vacan\ele?

- ~n Vezendiu ;i `n Pomi. Toate
vacan\ele mi le petreceam la \ar[,
jum[tate `ntr-o parte, jum[tate `n alta.
Mai mergeam `n tabere, `n excursii.
Iarna `ns[ `mi pl[cea s[ merg `n Pomi,
datorit[ tradi\iilor care existau acolo.
Ne str]ngeam foarte mul\i la un loc,
tineri de aceea;i v]rst[ ;i umblam la
colindat. ~ntr-o sear[ mergeam la unul
acas[, se lua curentul, colindam la
lumina lum]n[rii. Apoi mergeam la
altul ;i tot a;a, iar la sf]r;itul serii ne
duceam la toate fetele din sat care erau
nem[ritate.

- Ce fel de copil a\i fost?
- Am fost un copil foarte pozna;,

`nc[ de mic. Mereu am fost o Qre
deschis[, vesel[. Eu eram mereu cel
care `i atr[gea pe ceilal\i copii ;i la
bune, dar ;i la rele. Mereu `mi pl[cea
s[ Qu `n centrul aten\iei.

- A\i f[cut multe n[zb]tii?
- Oare pe care s[ v-o povestesc?

Am s[ v[ relatez o `nt]mplare `n urma
c[reia am fost pedepsit, chiar dac[ eu
am fost ;i victima. Eram la bunici, iar
ei aveau gater ;i o circul[ (n.r. Qer[str[u
circular) din acelea pentru t[iat lemne.

Noi, copiii, ne construiam tot felul
de juc[rii, c[rucioare cu rulmen\i. Eu
eram mare me;ter, iar o dat[ a trebuit
s[ "fabric" un astfel de c[rucior. Ce am
f[cut, ce nu, dar am reu;it s[ `mi tai un
deget, destul de r[u. Am fost dus la
spital, m-au cusut, a fost o `ntreag[
dram[.

Partea ;i mai proast[ a fost c[ pe
l]ng[ faptul c[ m-am r[nit, am mai
fost ;i certat ;i pedepsit. ~n rest, mai
mergeam la furat de fructe cu veri;orii
mei, cu vecinii.

- Care erau jocurile
preferate?

- Clar, fotbalul. Unde vedeam c[
se bate o minge, acolo eram ;i eu
prezent `n clipa urm[toare. Locuiam `n
apropierea ;colii ;i mereu ne jucam `n
curte. Iar dac[ eram cumva acas[ ;i
vedeam pe geam c[ s-au adunat b[ie\ii
la fotbal, repede mergeam ;i eu s[
particip la meci.

- Ce dorea\i s[ deveni\i
c]nd ve\i 9 mare?

- Comic. ~mi doream s[ fac
divertisment, s[ `i distrez pe al\ii.
Mereu `mi pl[cea s[ fac bancuri, s[ `i
fac pe al\ii s[ z]mbeasc[. Treptat `ns[,
mi-am schimbat p[rerea ;i am devenit
mai practic. M[ g]ndeam s[ fac afaceri.

- Unde a\i f[cut ;coala
general[?

- La :coala Nr. 8, din Carpa\i I. Ce
s[ v[ spun despre ;coal[? Mereu mi-
au pl[cut materiile umaniste, iar ca
activitate extra;colar[, am f[cut
muzic[. Este un domeniu care m-a
pasionat mereu ;i chiar m-am
specializat. Am urmat, trei ani, cursuri
de chitar[ clasic[ la :coala Popular[
de Art[. La ;coal[ `mi pl[ceau istoria,
literatura ;i `n niciun caz matematica
;i Qzica. :i `n liceu am dorit s[ m[ axez
pe un proQl umanist. Am dat admitere
la Liceul Pedagogic din Oradea, `ns[
nu am intrat. Pot s[ spun c[ nu a fost
doar dorin\a mea s[ devin profesor, ci
;i a familiei, `ns[ doar sora mea a reu;it
s[ devin[ dasc[l. Nu am reu;it la

Oradea ;i am intrat la Colegiul
Na\ional "Mihai Eminescu". Dup[
revolu\ie `ns[, m-am transferat la

Colegiul Na\ional "Ioan Slavici", proQl
electrotehnic[. Pe atunci era important
s[ ai o meserie, s[ ;tii s[ faci ceva. Am

fost chiar ultima clas[ de la "Ioan
Slavici" cu un astfel de proQl.

- Cum a fost via\a de
licean?

- Extraordinar[. F[ceam foarte
multe chefuri, cuno;team pe toat[
lumea. Fiind un fan al muzicii, eu
personal m[ ocupam de organizarea
discotecii `n liceu. D[deam petreceri
jos, la subsol, `ntr-o sal[ special
amenajat[. Dup[ Revolu\ie a avut loc
;i o revolu\ie `n interiorul ;colii. P]n[
atunci nu era voie s[ organizezi astfel
de chefuri. Eu eram cunoscut, purtam
plete ;i geac[ de piele. Mi-am tuns
pletele c]nd am mers `n armat[.

- Dup[ liceu a\i mers
la facultate?

- Da, am dat examen ;i am fost
admis la Universitatea "Babe;-Bolyai"
din Cluj, Facultatea de Drept. Am
urmat cursurile la F[r[ Frecven\[, iar
`ntre timp lucram, la Satu Mare.
Trebuie s[ v[ povestesc c[ prima mea
meserie a fost cea de crupier, `ntr-un
casino din Satu Mare. Atunci am
`nv[\at o mul\ime de trucuri cu c[r\ile,
Blackjack, rulet[, tot ce \ine de jocurile
de noroc. ~n al treilea an de facultate
m-am angajat la Samobil, ca
statistician `n cadrul OQciului Juridic.
At]t eu, c]t ;i fratele meu care a
absolvit tot Dreptul, am considerat c[
e foarte important s[ muncim ;i s[
c];tig[m experien\[ `nc[ din timpul
facult[\ii, deoarece v[ da\i seama c[ ar
Q fost destul de greu pentru p[rin\ii
no;tri s[ ne sus\in[ pe am]ndoi. Dup[
facultate am mers `n armat[, iar din
2000 am fost angajat la Direc\ia
Muncii, p]n[ acum, c]nd am fost
numit subprefect.

- A\i avut vreun model
`n via\[?

- Mi-au servit drept exemplu to\i
cei care au fost mai `n v]rst[ dec]t
mine. Bunicii mei, p[rin\ii mei,
profesorii. De la Qecare am `nv[\at c]te
ceva, am luat p[r\ile pozitive ;i le-am
aplicat asupra mea. De exemplu, `mi
pl[cea mult modul `n care se exprimau
profesorii mei de la facultate.

- Spune\i-ne c]te ceva
despre familia
dumneavoastr[.

- Sunt `mpreun[ cu so\ia mea,
Alina, de 13 ani, `nc[ de c]nd eram
student, iar `n urm[ cu ;ase ani ne-am
c[s[torit. Am fost vecini la bloc, `ns[
am cunoscut-o abia `n anul II de
facultate. So\ia mea este cea mai
deosebit[ persoan[, omul `n care am
cea mai mare `ncredere ;i care `mi d[
stabilitate `n tot ceea ce fac. Avem o
feti\[, `n v]rst[ de doi ani ;i zece luni,
Alexandra Maria ;i un b[ie\el, care este
pe drum, trebuie s[ se nasc[ `n
decembrie. Pe el `l va chema Alex,
pentru c[ a;a a hot[r]t Qica mea. Sunt
foarte ata;at de familie. Pentru mine,
momentele `n care se reune;te toat[
familia sunt cele mai frumoase.

- Ce sfat le-a\i da tinerilor
care doresc s[ reu;easc[
`n via\[?

- S[ persevereze, s[ `;i urmeze visul.
Dac[ ;i-au pus ceva `n minte s[ nu se
dea b[tu\i p]n[ ce nu reu;esc.
Diferen\a `ntre cel care reu;e;te ;i cel
care nu reu;e;te este perseveren\a.

Laura Micovschi

Alin Dan< “Am fost un copil foarte
pozna;, `nc[ de mic”



Adina Bogdan a participat la concursul na\ional "Toleran\[ ;i supravie\uire `n spa\iul
public", inclus de c[tre Ministerul Educa\iei `n calendarul activit[\ilor educative ;i organizat
de c[tre Centrul Ra\iu pentru Democra\ie (CRD). LITERATUR~
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Adina Bogdan, premiul doi la
un concurs na\ional de literatur[

Eleva Colegiului Tehnic Iuliu Maniu din Carei ;i-a prezentat lucrarea “Violen\a `n familie”

Totmaimul\i elevi s[tm[reni
se remarc[prinpremiile ob\inute
la diverse concursuri ;i olim-
piade, `nc[ o dovad[ a faptului c[
`nv[\[m]ntul s[tm[rean este
unul de calitate, dar ;i a faptului
c[ tinerii sunt capabili de
performan\e.
Jude\ul nostru are mul\i elevi

premia\i la faze na\ionale ale
olimpiadelor ;i a competi\iilor,
ba chiar ;i la faze interna\ionale.

O astfel de elev[ este Adina
Bogdan, de la Colegiul Tehnic "Iuliu
Maniu" din Carei. Recent, ea a
participat la concursul na\ional
"Toleran\[ ;i supravie\uire `n spa\iul
public", inclus de c[tre Ministerul
Educa\iei `n calendarul activit[\ilor
educative ;i organizat de c[tre Centrul
Ra\iu pentru Democra\ie (CRD).

172 de participan\i

Concursul a constat `n realizarea
unei lucr[ri care s[ se `nscrie `n
tematica dat[. ~n competi\ia din acest
an s-au `nregistrat 172 de lucr[ri,
realizate de liceeni din `ntreaga \ar[.
Dintre cei ;apte laurea\i, locul secund
a revenit Adinei Bogdan, de la Colegiul
Tehnic "Iuliu Maniu" din Carei, care s-
a prezentat cu lucrarea intitulat[
"Violen\a `n familie".

Juriul, alc[tuit din directorul CRD,
profesorul universitar dr. Doru
Radosav, inspectorul ;colar Hadrian
Arion, reprezentantul ISJ Cluj,
directorul adjunct al Colegiului "Emil
Negruţiu", ;i profesorii Hora\iu
:andru ;i Stan Florin au apreciat ideile
expuse de c[tre Adina `n lucrarea sa,
motiv pentru care t]n[ra a fost
r[spl[tit[ cu premiul doi, care a constat
`ntr-o diplom[ ;i 200 de euro. Iar
pentru c[ ;i noi apreciem tinerele
valori ale jude\ului nostru, am stat
pu\in de vorb[ cu Adina, pentru ca ;i
cititorii no;tri s[ o cunoasc[.

- Spune-ne c]te ceva despre tine.
- Am 18 ani ;i sunt elev[ `n clasa a

XII-a, proQl servicii tehnician activit[\i
economice ;i Qnanciare. ~n timpul
liber `mi place s[ citesc, `n special
literatur[ universal[. Cartea mea
preferat[ este "Pe aripile v]ntului". M[
mai pasioneaz[ ;i muzica, c]nd am
timp liber prefer s[ stau cu prietenii sau
s[ c[l[toresc.

- De ce ai ales s[ tratezi `n
lucrarea ta tema violen\ei?

- Am vorbit `n lucrarea mea despre
violen\a `n familie, despre conRictele
netratate, care dup[ o anumit[
perioad[ de timp pot duce la violen\[.
Oamenii `;i manifest[ `n moduri
diferite pornirile, iar dac[ nu exist[
toleran\[ se ajunge la violen\[.

- De unde a pornit decizia ta de
a participa la acest concurs?

- Profesoara Daniela Pridea ne-a
povestit despre concurs ;i ne-a `ntrebat
cine dore;te s[ participe. La `nceput
nu aveam de g]nd, `ns[ `n ultimele
dou[ s[pt[m]ni `n care se puteau
trimite lucr[rile mi-am zis c[ merit[ s[
`ncerc.

- Erai pasionat[ ;i `nainte de
aceast[ tem[?

- Nu neap[rat, dar mi-am zis c[ nu
`mi stric[ o nou[ experien\[ de

`nv[\are. Particip ;i la ac\iuni de
voluntariat, `nc[ din clasa a XI-a. O
dat[ pe s[pt[m]n[, al[turi de mai
mul\i colegi merg la o cas[ de tip
familial, unde `mi petrec timpul al[turi
de copiii de acolo. Ne juc[m cu ei,
desen[m, organiz[m tot felul de
concursuri, recit[m poezii. A;a am
`nv[\at s[ m[ apropii de oameni ;i mai
mult, a;a am `nv[\at c]t de important[
este toleran\a. Pe l]ng[ activitatea de
voluntariat din care am `nv[\at multe
;i lumea din jurul meu, tot ceea ce se
`nt]mpl[ zilnic m-a determinat s[
tratez aceast[ tem[ `n lucrarea mea. ~n
ziua de azi violen\a este peste tot< la
;coal[, pe strad[, chiar ;i `n familie,
din p[cate. Ne confrunt[m ;i cu
violen\[ verbal[, dar ;i cu violen\[
Qzic[. Iar eu cred cu adev[rat c[ trebuie
s[ facem ceva, trebuie s[ oprim aceste
lucruri.

- Cum a fost concursul?
- Am trimis lucrarea, iar apoi am

fost invitat[ la festivitatea de premiere.
A fost foarte frumos, am avut ocazia s[

vorbesc ;i cu membrii juriului. Dac[
am Q stat mai mult ar Q fost ;i mai
bine, puteam chiar s[ mergem `ntr-o
excursie, `ns[ restul liceenilor care au
fost premia\i au plecat dup[ festivitate.

- Ce metode de combatere a
violen\ei propui tu?

- ~n primul r]nd prin toleran\[.
Acest lucru consider c[ este foarte
important. Dac[ vedem c[ cineva se
enerveaz[, c[ nu putem ajunge la un
numitor comun prin vorb[ bun[, cea
mai bun[ solu\ie este s[ ced[m noi, s[
revenim mai t]rziu asupra discu\iei.
:i comunicarea este foarte important[.
Dac[ nu ne place ceva, trebuie s[
spunem, nu s[ am]n[m acest lucru sau
s[ suport[m.

- Tu aplici aceste lucruri `n via\a
ta de zi cu zi?

- Din p[cate nu `ntotdeauna. Nu
spun `ntotdeauna ce am pe suRet, iar
apoi ajung s[ m[ `ntreb "Ce ar Q fost
dac[...". Ceea ce am scris eu `n lucrare
doresc s[ aplic ;i pe mine, nu doar pe

al\ii.

- Ce ai schimba tu la lume?
- Atitudinea. S[ nu mai fac[ Qecare

ce crede el c[ e bine, ci ceea ce chiar este
bine. Problema este c[ unii `n\eleg
gre;it democra\ia. Mul\i `;i iau lumea
`n cap, nu cunosc ce `nseamn[
respectul. S[ lu[m de exemplu rela\ia
profesor-elev. Mul\i elevi nu arat[
niciun gram de respect fa\[ de
profesorii lor, `ns[ nici unii profesori
nu fac nimic pentru a-;i c];tiga
respectul. Trebuie s[ `n\elegem c[
democra\ia nu `nseamn[ s[ fac ce
vreau, pentru c[ a;a vreau eu sau s[
spun ce vreau, pentru c[ a;a consider
eu c[ e bine. Uneori faptele ;i deciziile
noastre fac r[u celor din jur, dar pe noi
nu pare s[ ne intereseze acest lucru.

- ~ncotro te vei `ndrepta dup[
absolvirea liceului?

- Vreau s[ merg mai departe la
facultate. Voi da admitere la
Politehnic[, la inginerie economic[.
A consemnat Nicole Teodorescu

“Am `nv[\at ce `nseamn[ toleran\a din ac\iuni de voluntariat”

La 29 noiembrie 1911 a `ncetat din
via\[ publicistul ;i editorul Joseph
Pulitzer, fondatorul Premiului Pulitzer,
care din 1917 se acord[ anual pentru
realiz[ri remarcabile `n jurnalism,
literatur[ ;i muzic[.

Pulitzer s-a n[scut la 10 aprilie 1847
`ntr-o familie `nst[rit[ de evrei-
maghiari. Dup[ ce familia s-a mutat la
Budapesta, Pulitzer va urma cursurile
unei ;coli private. La v]rsta de 17 ani se
`nroleaz[ ca militar `n armata SUA.
Ajuns `n 1864 `n Boston va face parte din
regimentul 1 de cavalerie New-York.
Era un foarte bun vorbitor de german[
;i francez[, mai pu\in limba englez[.
Dup[ o serie de ocupa\ii de ocazie ca
hamal, chelner, `n 1867 devine cet[\ean
american. La acea vreme vorbea deja
excelent limba englez[ termin]nd
studiile `n drept.

Primul loc de munc[ va Q ca
reporter la ziarul `n limba german[
"Westliche Post". A fost o perioad[
corespondent la ziarul "New York Sun",
cump[r[ `n 1878 cotidianul "St. Louis
Evening Dispatch" ;i fuzioneaz[ `n 1881
cu "Evening Post" lu]nd na;tere ziarul
"St. Louis Post-Dispatch". ~n 1883 va
cump[ra ziarul "New York World" care
sub conducerea lui devine unul dintre
ziarele cele mai importante din \ar[.

~n anul 1892 Pulitzer doneaz[ bani
pentru fondarea unei ;coli de
jurnalistic[, care n-a fost aprobat[. Din
acest motiv el las[ prin testament suma
de 2 milioane de dolari pentru fondarea
unei ;coli "School of Journalism" ;i a
unui premiu jurnalistic. Se stinge din
via\[ la 29 octombrie 1911.

98 de ani de la moartea
lui Joseph Pulitzer

Prestigioasa publica\ie Who's Who
pentru medicin[, edi\ia 2009-2010
reu;e;te ;i de aceast[ dat[ s[ ne surprind[
`n mod pl[cut prin recunoa;terea
meritelor unor medici rom]ni.

Printre ei se aR[ ;i medicul s[tm[rean
Virgil En[tescu, ;eful Sec\iei de Psihiatrie
a Spitalului Jude\ean de Urgen\[ Satu
Mare a c[rui contribu\ii `n plan medical
;i ;tiin\iQc sunt recunoscute ;i apreciate
pe plan interna\ional.

Dr. V. En[tescu a frecventat ;i
onorat, cu lucr[ri ;i comunic[ri, Cercul
de Bionic[ de la Timi;oara condus de
Ed. PamQl (1969-1977), Cercul de
FilosoQa ;i Metodologia Medicinii al
Academiei Rom]ne, condus de acad.
:tefan Milcu, la Bucureşti (1975-1981).

Sus\ine primul doctorat `n 1977
(Institutul de Medicin[ ;i Farmacie -
Timi;oara) deQnind un nou domeniu -
analiza comunic[rii extraverbale `n care
include ;i studiul desenului. Al doilea
doctorat `l sus\ine la Academia rom]n[
`n domeniul antropologiei culturale. I s-
a acordat Premiul ,,Gh. Marinescu" al
Academiei Rom]ne `n 1992. Este autorul
a opt brevete de inven\ie ;i membru
corespondent al Academiei de :tiin\e
Medicale, pre;edinte al Filialei Satu Mare
a Uniunii Medicale Balcanice ;i al
Societ[\ii Rom]ne de Informatic[
Medical[. P]n[ `n momentul de fa\[ a
publicat ;i prezentat 300 de lucr[ri
;tiin\iQce, a ob\inut cinci brevete de
inven\ie cu aplica\ii medicale ;i 2
certiQcate de inovator. Actualmente, dr.
Virgil En[tescu este medic primar, ;ef al
Sec\iei de Psihiatrie, coordonator al
re\elei jude\ene de Psihiatrie din 1976 ;i
managerul unui laborator cu activitate de
cercetare ;tiin\iQc[.

Cea mai recent[ recunoa;tere i-a fost
adus[ prin publicarea activit[\ii sale
;tiin\iQce `n edi\ia din acest an a
renumitului anuar, care `l situeaz[ astfel
printre cei mai renumi\i 26.000 de medici
de pe glob.

Mihaela Gh.

Dr. Virgil En[tescu,
prezentat `ntr-o nou[
edi\ie "Who's Who"



Pentru c]inii de talie mic[, \inu\i `n interior, exist[ co;uri concepute s[ `i fac[ pe c[\ei s[ se simt[ bin[ `n ele. Un co;
`mpletit din nuiele, cu un aspect estetic pl[cut, rustic, cost[ `ntre 25 ;i 85 lei.ANIMALE
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Atunci c]nd ai un animal de
companie ai o mul\ime de
responsabilit[\i.Pe l]ng[faptulc[
trebuies[teocupideelpermanent,
s[ `l hr[ne;ti ;i s[ `i asiguri igiena
zilnic[, animalului trebuie s[ `i
acorzi mult[ dragoste ;i aten\ie.
Un animal de companie, un c]ine
de exemplu, implic[ ;i o serie de
investi\ii.

Poate unora dintre s[tm[reni li se pare
ciudat s[ cheltuiasc[ pe parfumuri
extravagante pentru c[\el sau s[ arunce
cu bani `n saloanele de `nfrumuse\are pe
care le frecventeaz[ cu stricte\e c[\elu;a lor.
Ei bine, altora li se pare ceva normal s[ `;i
duc[ cel pu\in o dat[ la dou[ s[pt[m]ni
c]inele la salonul de cosmetic[ ;i la coafor,
s[ `i aranjeze unghiile sau s[ `i trateze un
profesionist bl[ni\a. Ne-am interesat ;i
noi cam la ce costuri se ajunge `n asemenea
cazuri, nu pu\ine de altfel.

P[turi speciale pentru a \ine
cald animalului

C]inelui trebuie s[ `i asiguri `n primul
r]nd o cu;c[, `n situa\ia `n care stai la cas[
cu curte. Pre\urile cu;tilor variaz[ `n
magazinele de specialitate `n func\ie de
materialul din care este confec\ionat[
cu;ca ;i dimensiune. Dac[ la oameni e la
mod[ casa dotat[ cu termopane, nici
animalele nu se las[ mai prejos. Astfel, o
cu;c[ din termopan cost[ 800 lei. La 300
- 500 lei g[sim `n ora; ;i cu;ti noi din

material lemnos. Dar, orice cu;c[ ai avea,
nu po\i l[sa c]inele s[ doarm[ direct pe
podea, nu? Ei bine, pentru st[p]nii

preten\io;i s-au inventat ;i p[turile special
confec\ionate pentru a \ine cald
animalului, la 150 - 280 lei bucata.

Co;uri din nuiele cu puf
;i bl[ni\[

Pentru c]inii de talie mic[, \inu\i `n
interior, exist[ co;uri concepute s[ `i fac[
pe c[\ei s[ se simt[ bin[ `n ele. Un co;
`mpletit din nuiele, cu un aspect estetic
pl[cut, rustic, cost[ `ntre 25 ;i 85 lei.
St[p]nii care vor mai mult confort
cump[r[ co;uri dotate cu burete ;i puf sau
bl[ni\[ la 85 - 150 lei. Aceste co;uri se pot
muta u;or oriunde `n locuin\[ ;i nu ocup[
mult spa\iu.

Trecem mai departe la scutecele
pentru c[\el. Este vorba de un scutec care
se pune de regul[ `n baie pe jos, `n locul
`n care proprietarul vrea s[ `;i obi;nuiasc[
animalul s[ `;i fac[ necesit[\ile Qziologice
atunci c]nd nu este scos afar[ la plimbare.
Un astfel de "pampers" cost[ `ntre 1,5 lei
bucata ;i 4 lei bucata ;i se folose;te `n
combina\ie cu pic[turi speciale menite s[
atrag[ c]inele la scutec. O sticlu\[ de
pic[turi pentru pampers cost[ 28 - 30 lei
;i are 50 mililitri.

~mbr[c[minte din blugi
pentru c[\ei preten\io;i

S[ trecem acum la produsele de
`nfrumuse\are. Vom `ncepe cu lesele ;i
hamurile pentru c]ini, care `n cazul `n care
au aplicate fundi\e sau sunt b[tute cu
pietricele colorate cost[ `ntre 35 ;i 70 de
lei. Fundi\ele de prins p[rul sunt pu\in
mai scumpe dec]t cele pentru oameni,
av]nd pre\ul cuprins `ntre 7 ;i 38 de lei.
:ampoanele ;i uleiurile de `ntre\inere se
v]nd la 8 - 48 de lei. Vine iarna, iar

magazinele de specialitate se g]ndesc la
frigul ce va pune `n pericol c[\elu;ii de
talie mic[ atunci c]nd sunt sco;i la
plimbare.

Pentru ace;tia exist[ o ofert[ foarte
bogat[ `n materie de `mbr[c[minte,
depinde doar de ce fel de costuma; vrei s[
`i cumperi c[\elului ;i din ce material s[
Qe acesta confec\ionat. ~mbr[c[mintea
pentru iarn[ poate Q din blugi, material de
pulov[r ;i cost[ `ntre 50 ;i 300 lei. Afar[
este r[coare ;i proprietarii de c]ini cu dare
de m]n[ nu `i scot la plimbare descul\i.
Din moment ce exist[ `nc[l\[minte pentru
c[\ei `nseamn[ c[ trebuie s[ `i `ncal\i
`nainte de a ie;i din cas[. C]t cost[
pantoQorii pentru c]ini? ~ntre 250 ;i 400
lei patru buc[\i. La 400 lei se g[sesc
cizmuli\e din piele pentru c]ini. Odat[
`mbr[cat ;i `nc[l\at, c]inele nu pleac[
neparfumat. Pre\ul parfumurilor pentru
c]ini variaz[ de la 15 la 170 de lei sticlu\a,
`n func\ie de marc[ ;i de cantitate.

Din\i;ori cur[\a\i
prin tratament anti-tartru

C]inii "cu noroc" se delecteaz[
aproape s[pt[m]nal la saloane de
`nfrumuse\are canin[. Aici au parte de
;edin\e de binefacere, li se taie unghiile, le
sunt cur[\ate urechile, se bucur[ de masaj,
tratament pentru o blan[ impecabil[,
din\i;ori cur[\a\i prin tratament anti-
tartru, iar pentru toate acestea st[p]nii
scot din portofel sume cuprinse `ntre 30
;i 100 de lei, `n func\ie de ce ofer[ salonul
`ntr-o ;edin\[.

Ioana PopVladimirescu

|i-ai imaginat vreodat[ c[
exist[ anim[lu\e at]t demici `nc]t
abia po\i s[ le vezi cu ochiul liber?
Nu te g]ndi la microorganisme
deoarece nu la ele ne referim. :i
nici la insecte. Te-ai g]ndit
vreodat[c[exist[;op]rlemaimici
dec]t omoned[, adic[ `n jur de 16
milimetri?Sauc[lu\i cuo `n[l\ime
de doar 40 de centimetri? Iat[ c[
exist[;ia;aceva.Noi `\iprezent[m
azicelemaiminusculeanimaledin
lume.

C[\elu;ii de talie mic[ sunt de mult o
adev[rat[ mod[. ~n special femeile prefer[
aceste rase de c[\ei ;i le poart[ chiar `n
po;et[! :tii `ns[ care este cel mai mic c]ine
din lume ;i ce dimensiune are? Este
Ducky, un c[\el rasa Chihuahua, din
Statele Unite ale Americii. El are doar 12,4
cm `n[l\ime, motiv pentru care a ;i intrat
`n Cartea Recordurilor. Conform
Guinness Book `ns[, cel mai mic patruped
a fost un Yorkshire Terrier pitic, care avea
`n[l\imea de doar 7 centimetri.

Celmaimic pe;te are 7,9mm

Viet[\ile miniscule nu sunt neap[rat
;i cele mai dr[g[la;e. Printre "micu\ii
lumii" se num[r[ ;i un ;arpe. Apar\ine
speciei Leptotyphops Carlae, specie
recunoscut[ de altfel pentru dimensiunile
reduse ;i m[soar[ doar 10,1 cm. Unde `i
g[sim? ~n Insula Caraibelor, Barbados.
Ace;ti ;erpi sunt sub\iri precum spaghetele
;i se pot odihni confortabil pe o moned[
de 25 de cen\i. ~n r]ndul anim[lu\elor pe
care abia le po\i observa cu ochiul liber se

`ncadreaz[ ;i un pe;te. Acesta are doar 7,9
mm `n lungime ;i a fost descoperit `n luna
ianuarie 2006, `n Sumatra. Face parte din
familia crapilor ;i este considerat cel mai
mic vertebrat din lume.

C[lu\i `nal\i c]t un c[\el

Ce `n[l\ime crezi c[ are cel mai mic cal
din lume? Un metru ;i jum[tate? Un
metru? Nici vorb[. 43,18 cm. Numele
c[lu\ului este Xumbelina, are cinci ani ;i
a fost crescut de o familie specializat[ `n
cre;terea cailor pitici. Cu toate acestea,
dimensiunea sa a fost o surpriz[ chiar ;i
pentru familia obi;nuit[ cu cai `n
miniatur[. ~n ceea ce prive;te bovinele,
cea cu cele mai reduse dimensiuni este o
specie rar[, de origine indian[, numit[
Vechur. M[soar[ 81 cm `n `n[l\ime ;i, de;i
nu pare, este `n v]rst[ de 16 ani. Printre
cele mai mici necuv]nt[toare se num[r[
;i un hamster. Pu\in mai mare dec]t o
moned[ ;i c]nt[rind 28 de grame,
hamsterul pe numele s[u PeeWee a `ncetat
s[ creasc[ la v]rsta de trei s[pt[m]ni, `n
timp ce cei cinci fra\i ai s[i s-au dezvoltat
normal. Din acest top nu lipsesc nici
cameleonii. Brookesia Minima este cea
mai mic[ specie de cameleoni ;i tr[ie;te
`n Madagascar. C]t m[soar[? Doar 1,2 cm
lungime! Aproximativ tot `n aceste
dimensiuni se `ncadreaz[ ;i cea mai pitic[
;op]rl[. Numele ;tiin\iQc al anim[lu\ului
este Sphaerodactylus ariasae ;i are doar
16 mm `n lungime. Aceasta `;i `mparte
`ns[ titlul cu o alta din specia
Sphaerodactylus parthenopion,
descoperit[ `n 1965 `n Insulele Virgine
Britanice.

LauraMicovschi

Cu;ti din termopan ;i cizmuli\e
din piele pentru c]inii alinta\i

Cele mai mici anim[lu\e din lume
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Trupa s[tm[rean[ Room a ajuns
`n semifinala Battle Of Songs

cu dou[ piese

Despre Satu Mare se ;tie de
foartemult timp c[ e unora; plin
de oameni talenta\i. Ceea ce
pu\ini ;tiu `ns[, e faptul c[ exist[
s[tm[reni, nu doar cu talent, dar
;i cu o ambi\ie excep\ional[.
Aceast[ caracteristic[ de foarte
multe ori propulseaz[ numele
ora;ului nostru `n topuri. La fel e
;i `n cazul celor doi tineri
s[tm[reni,MariusRi\iu ;i Szanto
Szilard, care compun forma\ia
Room(Camer[).Cei doi au intrat
`n semiCnala competi\iei
interna\ionale de muzic[ Battle
Of Songs, organizat[ de Star
Management ;i
Impresaronline.ro.

Cei doi arti;ti sunt originari din
Satu Mare, `ns[ odat[ cu `nceperea
studiilor superioare, s-au mutat `n
Cluj. Au hot[r]t s[ se `nscrie `n
competi\ie pentru a-;i `ncerca norocul
;i pentru a face un hit `nainte de a se
lansa pe pia\a muzical[. Este pentru
prima oar[ c]nd cei doi particip[ la
acest concurs, `nscriindu-se direct cu
dou[ piese intitulate "Radio" ;i
"Higher".

V[ facem cuno;tin\[ cu cei doi
tineri, dup[ care `n interviul acordat
pentru Informa\ia Zilei, b[ie\ii
povestesc despre visurile ;i planurile
lor de viitor `n materie de art[.

Marius Ri\iu a f[cut 8 ani
de chitar[ ;i 1 an de pian

Mariu Ri\iu, este s[tm[rean, n[scut
la data de 20 decembrie 1984. Este un
adev[rat artist, dedic]ndu-;i via\a `n
exclusivitate artei `nc[ din ;coala
primar[. A fost elev la Liceul de Arte,
unde a studiat arte plastice, mai precis
sculptura. Dup[ terminarea liceului s-
a mutat la Cluj pentru a studia la
Universitatea de Arte ;i Design, unde
;i-a luat at]t licen\a, c]t ;i masteratul
`n sculptur[.

De;i toat[ via\a ;i-a dedicat-o

artelor plastice, din clasa a IX-a a
`nceput s[ studieze ;i muzica. Pentru
`nceput la Palatul Copiilor, iar mai
t]rziu a luat lec\ii de chitar[ la :coala
Popular[ de Arte, av]ndu-l ca maestru
pe Mircea Deac. ~n "tinere\e" a c]ntat
`n mai multe forma\ii, dintre care a
preferat s[ men\ioneze trupa "Age",
din care a f[cut parte `n anii 2003-2004,
respectiv forma\ia "Cultur[ sub
cenzur[" `n anii 2007-2008. A f[cut 8
ani de chitar[ ;i 1 an de pian, iar `n
Room c]nt[ de anul trecut, c]nd
al[turi de bunul lui prieten, Szilard, au
pus bazele trupei.

Dintotdeauna a fost un elev
s]rguincios, drept dovad[, `n timpul
facult[\ii a reu;it s[ plece `n Spania cu
bursa Erasmus. Timp de un semestru
a studiat la Bilbao, Facultad de Bellas
Artes-Universidad del Pais Vasco,
sec\ia de sculptur[ ;i instala\ie.

Cea mai mare dorin\[ a lui Marius,
`n ceea ce prive;te artele plastice, e s[
`nQin\eze o asocia\ie cultural[ a
arti;tilor plastici contemporani ;i s[
creeze o galerie virtual[ unde s[
expun[ fotograQi cu operele tinerilor
arti;ti plastici< pictur[, sculptur[,
graQc[, instala\ii ;i tot ce `nseamn[ art[
contemporan[. ~n timpul s[u liber,
Marius ascult[ muzic[, compune ;i
desigur c]nt[.

Szanto Szilard a lucrat
ca scenograf
la Opera Maghiar[ din Cluj

Szanto Szilard, cealalt[ jum[tate a
trupei Room, este n[scut ;i el la Satu
Mare, la data de 11 aprilie 1978. A
studiat la Liceul de Arte din localitate
la sec\ia pictur[. Artist devotat
meseriei, ;i-a continuat studiile la
Universitatea Oradea, Facultatea de
Arte Vizuale, specializarea Pedagogia
Artelor Plastice ;i Decorative. ~n
timpul studiilor universitare, timp de
1 semestru a plecat cu bursa Erasmus,
`n Anglia, studiind Mixt Art la
University of Central England.

Dup[ absolvirea facult[\ii, s-a
`nscris la masterat la Universitatea de

Arte ;i Design, sec\ia pictur[. ~n timpul
masteratului, Szilard a c];tigat o burs[
de crea\ie pentru 1 an de zile, timp `n
care a pictat. ~n acest timp, a avut
posibilitatea de a lucra ca scenograf la
Opera Maghiar[ din Cluj, al[turi de
mari oameni precum Demeny Attila,
Szabo Emese ;i Jakab Melinda, al[turi
de care, a pus pe scen[ numeroase
opere teatrale celebre.

~n ceea ce prive;te timpul liber, `i
place designul graQc, pictura ;i chitara.

La Battle of Songs s-au
`nscris 250 de piese

Battle of Songs este un concurs de
crea\ie ;i interpretare muzical[
organizat de c[tre Qrma de
management ;i impresariat artistic
Star Management ;i Impresar
online.ro, ambele Qind administrate
de Zoltan Toth, care totodat[ e ;i
liderul celebrei trupe Sistem.

Timp de 3 luni compozitori ;i
arti;ti din toat[ lumea au avut
posibilitatea de a se `nscrie `n
competi\ia crea\iilor muzicale. ~n
aceast[ perioad[ ;i-au conQrmat
`nscrierea arti;ti cu peste 250 de piese,
din care juriul a selectat 30 de piese pe
care le considerau a Q cele mai bune.
Astfel, din cele 30 de piese, publicul
poate vota `n perioada 12 octombrie -
1 noiembrie. Dup[ `ncheierea votului
se va desemna c];tig[torul publicului
;i se va acorda Premiul de Popularitate
pentru piesa de pe locul I. Acest
premiu const[ `ntr-o sum[ de 1000
euro. Primele 12 piese votate de public
vor merge mai departe `n Qnal[, din
care juriul specializat va hot[r` care s[
primeasc[ Marele Premiu Battle of
Songs ;i cei 4000 euro. Room a reu;it
s[ atrag[ aten\ia juriului cu ambele
piese pe care le-au `nscris `n concurs,
astfel `nc]t 2 din cele 30 de piese
semiQnaliste apar\in s[tm[renilor<
"Higher" ;i "Radio". De;i juriul le-a
preferat pe ambele, b[ie\ii o sus\in doar
pe cea din urm[, consider]nd c[
"Radio" va deveni `ntr-o bun[ zi mare
hit. Iar acest lucru e foarte posibil,

deoarece ea se aR[ pe locul 4 `n top 30,
av]nd peste 420 de voturi din partea
publicului.

Le-am luat celor doi arti;ti un
interviu la Cluj Napoca ;i am aRat care
le sunt planurile de viitor la capitolul
muzic[. S[ vedem ce spun ei despre
Battle of Songs...

- Felicit[ri pentru semifinal[!
Povesti\i c]te ceva despre Room. De
ce acest nume?

- A fost o idee de moment. Eram
la mine `n camer[ (spune Marius)
atunci c]nd ne-am hot[r]t asupra
numelui. De aici numele de Room
(Camer[).

- Care e activitatea voastr[ de
p]n[ acum `n formula Room? A\i
avut concerte, particip[ri la alte
competi\ii muzicale dec]t Battle of
Songs?

- Concerte deocamdat[ nu am
avut, dec]t separat, `n forma\iile `n care
c]ntam mai demult. ~n leg[tur[ cu
participarea la alte concursuri, ne-am
`nscris anul acesta la International
Song Writing Competition (Concursul
Interna\ional de Compozi\ie
Muzical[), concurs ce se desf[;oar[ `n
SUA. ~nscrierile se f[ceau electronic, `n
var[, iar rezultatele vor sosi `n aprilie.
~n juriul concursului se reg[sesc nume
celebre, precum Robbie Williams sau
Timbaland. Piesa cu care ne-am `nscris
este "Radio".

- Se pare c[ \ine\i foarte mult la
aceast[ pies[. Povesti\i-ne despre
ea. C]nd a luat na;tere ;i care e
povestea ei?

- ~ntr-adev[r, putem spune c[
\inem la ea ;i o `nscriem la c]t mai
multe concursuri pentru c[ dorim s[
facem din ea un hit. Am compus-o `n
var[ ;i `ncerc[m s[ o promov[m c]t
putem de mult pe la toate radiourile
din \ar[ ;i sper[m s[ ne ias[ planurile.

- Ave\i ;i alte piese, videoclipuri,
eventual un album `n plan?

- Desigur avem ;i alte piese, `n jur

de 25-30, `ns[ din acestea doar 10 se
aR[ `n stare Qnal[, astfel `nc]t s[ putem
scoate un prim album. Ne-am g]ndit
la c]teva nume pentru acesta, `ns[ `nc[
nu ne-am decis asupra unuia. Legat de
videoclip, avem `n plan unul pentru
piesa "Radio". Sper[m ca `ntr-o lun[ de
zile s[ reu;im s[ realiz[m clipul ;i s[
`ncepem s[ o promov[m ;i la c]teva
emisiuni de televiziune.

- Ce plan ave\i pentru
promovarea c]t mai eficient[
a muzicii voastre?

- Nu vom face ca foarte multe alte
trupe. Nu vrem s[ pornim cu recitaluri
gratuite sau concerte pe-o bere, dou[.
Acum, principalul scop e s[ facem
hituri. S[ compunem muzic[ ;i s[ ne
promov[m la radio, apoi s[ facem
videoclipuri pe care s[ le promov[m la
posturile de specialitate, dup[ care,
c]nd deja vom avea un nume pe pia\a
muzical[, vom porni ;i `n concerte ;i
turnee.

- Cum a\i descrie pe scurt Battle
of Songs?

- Acest concurs este ;ansa noastr[
de a ne promova. De aceea, sper[m
din suRet s[ ne voteze publicul ;i s[
ajungem `n Qnal[.

- Revenind pu\in la activit[\ile
voastre artistice, cum se `mpac[
arta contemporan[ cu muzica?

- Foarte bine. Ambele se `ncadreaz[
`n categoria "art[", ambele necesit[
pasiune ;i desigur ambele ne plac.
A;adar, deocamdat[ le facem pe toate.

- Care din cele dou[ segmente
joac[ un rol mai important pentru
voi? Care se bucur[, a;a-zis,
de prioritate?

- Nu diferen\iem arta `n acest fel.
Acum e momentul s[ facem muzic[,
c]nd suntem `nc[ tineri, deoarece e o
meserie cu limit[ de v]rst[. Muzica `;i
are perioada de glorie acum, `n schimb,
pictura ;i sculptura putem s[ le facem
p]n[ la ad]nci b[tr]ne\i.

Gabriela Pu;ca;iu
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Nunt[ `n familia Trump,
fiica lui Donald s-a c[s[torit

Mo;tenitoarea imperiului lui Donald
Trump s-a măritat duminică la New
Jersey, cu logodnicul ei, Jared Kushner,
proprietar al ziarului “New York
Observer” ;i al companiei imobiliare
Kushner. Ivanka a sărbătorit eve-
nimentul alături de tatăl ei ;i 500 de
invita\i, la Clubul de Golf Trump, din
Bedminster, New Jersey, potrivit site-ului
People.com.

Tânăra de 27 de ani a purtat o rochie
creată de Vera Wang, inspirată de Grace
Kelly, la petrecerea organizată de unul

dintre cei mai renumi\i organizatori de
evenimente. Ea a purtat ;i diamante din
colec\ia de bijuterii care îi poartă numele.
Se pare că pentru ziua nun\ii mireasa a
ales agrafe de păr în valoare de 45.000
dolari, cercei de 130.000 dolari ;i o
bră\ară al cărei pre\ se ridică la 90.000
dolari.

Ivanka nu a renun\at nici în preajma
acestor evenimente la a povesti pe Twitter
despre lucrurile prin care trece. Astfel, ea
a postat cu pu\ină vreme înainte de nuntă
următorul mesaj< “Tocmai am fost într-

o drume\ie. Frunzele sunt spectaculoase
;i soarele străluce;te. Totul e perfect! Mă
căsătoresc azi!”

De la petrecere nu au lipsit nici
celebrită\ile de la Hollywood, Russell
Crowe, Natalie Portman, Barbara
Walters sau Rudy Giuliani, fostul primar
al New York-ului.

Donald Trump le-a urat mirilor să Qe
ferici\i ;i să se bucure de via\ă. Potrivit
unor surse apropiate ale cuplului, tinerii
căsători\i `;i vor petrece luna de miere în
Africa.

Madonna a inaugurat o
;coal[ de fete în Malawi

După ce a adoptat doi copii din
Malawi, vedeta nu i-a uitat nici pe
ceilal\i copii din această \ară africană
deosebit de săracă. Vedeta a inaugurat
construc\ia unei ;coli pentru fete
Qnan\ată de funda\ia sa. :coala
proiectată pentru 500 de eleve va Q
construită la 15 kilometri de capitală.
Localnicii au sărbătorit cum au putut
mai bine vizita Madonnei.

Cântărea\a, înso\ită de to\i cei
patru copii ai săi, a plantat un copac,
ca un gest de bun augur pentru
succesul institu\iei. Doar vântul
deosebit de puternic a tulburat pu\in
festivitatea, dar toată lumea ;i-a păstrat
buna dispozi\ie.

Malawi, una din cele mai sărace
\ări ale lumii, a fost greu lovită de
SIDA, care a lăsat orfani peste un

milion de copii. Madonna a mărturisit
că vizitele sale în Malawi i-au deschis
ochii asupra datoriei celor boga\i fa\ă
de cei aRa\i în suferin\ă.

:coala intitulată oQcial “Academia
pentru Fete” este asemănătoare cu cea
întemeiată de Oprah Winfrey în \ara
vecină, Africa de Sud. Madonna a
promis că, dacă ini\iativa va avea
succes, va construi ;i alte ;coli
asemănătoare în \ările sărace.

Cântărea\a nu a avut mereu o
imagine bună în Malawi. După
adoptarea primului său copil din
această \ară, guvernul a fost acuzat că
ar Q încălcat legile în favoarea ei. Iar
adoptarea celui de-al doilea copil a fost,
ini\ial, blocată de justi\ie. Dar ac\iunile
de binefacere ale artistei vor schimba,
cu siguran\ă, opinia localnicilor.

Marisa Miller va purta sutienul
de 3 milioane de dolari la prezentarea

anual[ „Victoria’s Secret”
Sutienul este `ncrustat cu 2.300 de

diamante albe, de culoarea ;ampaniei
sau a coniacului, care au 150 de karate.
“Este o imens[ onoare pentru mine s[
port sutienul ’Harlequin Fantasy’.

Este unul dintre cele mai
importante momente ale show-ului ;i
sunt m]ndr[ c[-l voi purta”, a spus
Marisa.

Sutienul are pe post de pandantiv

un diamant de 16 karate, `n form[ de
inim[. De;i nu pare, Marisa spune c[
sutienul este extrem de u;or de purtat.

Show-ul „Victoria’s Secret” este
programat pe 1 decembrie.

Atunci, pe podium vor mai deQla
Alessandra Ambrosio, Miranda Kerr
sau Douzen Kroes, iar Black Eyed Peas
este trupa care va c]nta live `n timpul
prezent[rii.

Desmond din
„Lost” a sc[pat
de acuza\ia
de h[r\uire
sexual[

Veste bună pentru Henry Ian
Cusick, dar ;i pentru producătorii
celebrului „Lost< Naufragia\ii”.
Interpretul personajului Desmond
poate Qlma pentru ultimul sezon al
serialului, după ce a scăpat basma
curată în urma unui proces de hăr\uire
sexuală.

Căsătorit ;i tată a trei copii,
sco\ianul a dat de belea în luna aprilie
a acestui an, când una dintre membrele
staS-ului „Lost” a depus plângere
împotriva lui, acuzându-l că a abuzat
sexual de ea. Ba mai mult, Chelsea
Stone a sus\inut că acesta este motivul
pentru care a fost dată afară, la scurt
timp după episodul petrecut în toamna
lui 2007.

Iată însă că, din câte se pare, ceva
s-a întâmplat ;i femeia a renun\at la
plângere. Potrivit presei din Statele
Unite, păr\ile s-au în\eles în afara
instan\ei, termenii - mai precis suma
de bani - Qind conQden\iali.


