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C[lug[rii budi;ti din
Thailanda sunt obezi

      Un olandez, unul dintre starurile muzicii
electronic dance, este cel mai bine plătit DJ din lume
anul acesta - într-o perioadă în care acest stil a devenit
un punct de referinţă pentru muzica mainstream.
      În vârstă de 43 de ani, olandezul DJ Tiesto, pe
numele real Tijs Verwest, a câştigat în ultimul an 22
de milioane de dolari, mai ales din reprezentaţiile la
festivalul Coachella şi o rezidenţă exclusivistă la Wynn
Las Vegas, potrivit topului realizat de Forbes.
      Pe poziţia a doua în acest top realizat de Forbes
s-a situat DJ Skrillex, în vârstă de 24 de ani, originar
din Los Angeles, care a câştigat în ultimul an 15
milioane de dolari. DJ-ul, pe numele real Sonny
Moore, a câştigat trei premii Grammy anul acesta,
cu albumul de debut "Scary Monsters and Nice
Sprites", un amestec de dubstep, house şi electronic.
      Pe poziţia a treia în top se află suedezii de la
House Mafia - Steve Angello, Sebastian Ingrosso şi
Axwell -, cu încasări de 14 milioane de dolari.
      În ultimul an, DJ-ii aflaţi în top 10 au câştigat în
total 125 de milioane de dolari.

Cel mai bine pl[tit DJ din lume 
c];tig[ 22 milioane dolari pe an

       Preşedintele rus Vladimir Putin a fost invitatul
de onoare al Jocurilor Olimpice de la Londra. El a
ales, fireşte, sportul său preferat, judo. Chiar dacă nu
a coborât personal în arenă, Putin a avut bucuria să
felicite un sportiv rus medaliat cu aur. 
       După ce a învăţat de la preşedintele francez câte
ceva despre handbal, premierul britanic David
Cameron a putut afla lucruri noi despre un alt sport
- judo. Instructor i-a fost un expert - Vladimir Putin,
deţinător al centurii negre. 
       "Abia aştept să-l însoţesc pe preşedinte la judo, în
Parcul Olimpic. Dar vă rog să aveţi în vedere că vom
fi spectatori şi nu concurenţi", a glumit Cameron.
Premierul a făcut această precizare probabil pentru
că primarul Londrei, coleg de partid cu el, îşi
exprimase, poate doar în glumă, dorinţa de a-l vedea
pe Putin pe tatami (saltea folosită ca pardoseală în
camerele tradiționale japoneze).
       Putin l-a susţinut pe reprezentantul Rusiei la
categoria 100 de kilograme, care a şi câştigat turneul. 
       Chiar dacă preşedintele rus a fost vedeta zilei,
nici familia regală britanică nu s-a lăsat uitată. Prinţul
Harry s-a întâlnit cu câştigătorii Olimpiadelor sportive
Şcolare, speranţele Marii Britanii pentru viitoarele
Jocuri, de la Rio. Prinţul n-a pierdut ocazia să facă o
glumă< el i-a amintit ministrului Sportului că,
săptămâna trecută, lovise din greşeală un ziarist.

Pre;edintele Putin, în tribun[ 
la Jocurile Olimpice la judo 

Ceramica de Vama a fost atestat[
documentar din anul 1800
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      Oficialii din ailanda vor să
implementeze un program de
educaţie alimentară pentru călugării
budişti care sufer[ de obezitate. Daily
Mail scrie că de vină pentru stilul de
viaţă nesănătos sunt chiar enoriaşii,
care îi cinstesc pe călugări cu daruri
alimentare, în special cu dulciuri.
Ritualul începe în zori, când călugării
ies pe străzi cu farfuriile şi se roagă
să primească mâncare pentru a
supravieţui, iar localnicii le aduc
mâncare gătită şi dulciuri.
      În urma studiului realizat pe 246
de călugări, adepţi ai mişcărilor
Dhammayuttika Nikaya şi
Mahayana, din 11 provincii din
ailanda, reiese că 45% suferă de
obezitate morbidă sau cronică, iar
40% sunt afectaţi de boli  precum
hipertensiune şi diabet.
      Coordonatorii studiului
consideră că mâncărurile uleioase şi
dulci pe care le primesc călugării
budişti de la credincioşi sunt cauza
acestor afecţiuni. În plus, aceştia nici
nu fac foarte multă mişcare şi
consumă băuturi dulci şi acidulate în
zilele în care se abţin de la mâncare.
      Potrivit credinţei budiste,
oferirea de alimente stabileşte o
legătură spirituală între comunitate
şi călugări.

R[scoala ortodox[ 
a lui Sofronie 

din 1760
i-a ridicat la lupt[ 
;i pe s[tm[reni

După anul 1759, c[lug[rul Sofronie de la Cioara a desfășurat o
intensă activitate de rezistenţă împotriva catolicizării, concretizată
prin organizarea și participarea la adunări publice ale românilor
cum a fost la Apold, Zlatna, Abrud, Cîmpeni, Ighiu, Bogata de
Mureș etc, precum și la întocmirea de memorii și proteste adresate
stăpânitorilor, referitoare la suferinţele românilor ajunse la limita
de suportare.

Scrisorile de îmbărbătare și de organizare a românilor trimise
în diverse zone ale Transilvaniei au depășit sfera religioasă. Acestea
au ajuns `n Satu Mare ;i Maramure;. 

Lipsi\i de conduc[tori biserice;ti ;i na\ionali, r[scoala sau re-
volu\ia lui Sofronie a fost „o reînviere a vechii con;tiin\e religioase”,
„un gest de solidarizare cu sufletul întregului popor românesc de
dincoace de Carpa\i”. (S. Dragomir)

La 1 mai 1761, Sofronie are o întrevedere cu generalul Bukow
;i, silit de împrejur[ri, ajunge la o în\elegere cu acesta, semnând o
proclama\ie c[tre credincio;i în care-i îndeamn[ s[ fie pa;nici ;i
ascult[tori. Sofronie a trecut în |ara Româneasc[, peregrin]nd pe
la mân[stirile Robaia ;i Vieros, unde ajunge chiar egumen, sfâr;in-
du-;i zilele anonim.
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Trupa de teatru Artis 
;i-a prezentat noua distribu\ie

Ana Ivanovici, în topul celor mai frumoase
sportive de la Olimpiad[

5 tinere a;teapt[ s[ fie votate `n
concursul Miss Popularitate - august

Rezisten\a credincio;ilor ̀ mpotriva catoliciz[rii
a fost `nfr]nt[ de autorit[\i `n c]teva luni

Recent a apărut un top al celor
mai frumoase sportive de la Jocurile
Olimpice 2012, și cum era de aștep-
tat, din el nu putea să lipsească fru-
moasa tenismenă Ana Ivanovici. A
fost declarată în mai multe rânduri
cea mai frumoasă tenismenă. Este o
jucătoare profesionistă de tenis, este
născută în 1987, iar printre titluri se

numără Roland Garros-ul, Ope-
nul Australian și altele. Ana este
din Serbia și uimește pe toată lu-
mea prin frumuseţea ei. A putut
fi văzută pe copertele mai multor
reviste importante din lume. 

A început să joace tenis de la vâr-
sta de 5 ani după mai multe partide
urmărite la televizor.

Artis, divizia teatrală a Asociației de artiști
amatori "Rovenio", a împlinit la începutul verii
18 ani și pare foarte activă și pusă pe fapte mari
în noua stagiune tocmai inaugurată. 

A ales un text al unei autoare în vogă - Alina
Nelega - și a aruncat foarte tinerii actori, majo-
ritatea aflați în primul an de liceu, în niște roluri
adesea complexe.

Cristina BolbaSami Zsuzsa Gerzsenyi Timea Blanka Boer Cristina Sere
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~n 1760, r[scoala ortodox[ a lui Sofronie 
i-a ridicat la lupt[ ;i pe s[tm[reni

Rezisten\a credincio;ilor `mpotriva catoliciz[rii a fost `nfr]nt[ de autorit[\i `n c]teva luni
În anii 1759-1761 în Transilva-

nia s-a desf[şurat o adev[rat[
r[scoal[ religioas[ antiunionistă
condus[ de ieromonahul Sofronie
de la Cioara. Mi;carea s-a extins
pân[ în S[tmar şi Maramureş unde
circulau scrisori de la Sofronie. 

Informa\ii despre mi;carea care `n
acei ani a cuprins `ntreg Ardealul am
aflat din scrieri ale preo\ilor ;i profeso-
rilor lect. univ. dr. Dani Dorinel, Cionca
Andrei, Fabian Seiche (File din istoria
bisericii ortodoxe - Revista G]nd ;i slov[
ortodoxe), Ioan Str[jan (Revista Daco-
romania), Silviu Dagomir - Istoria dez-
robirii religioase a rom]nilor din Ardeal
etc.

Călugărul Sofronie 
de la Cioara

Călugărul Sofronie s-a născut în loca-
litatea Cioara, astăzi Săliște (jud. Alba),
cu numele de Popa Stan, dintr-o familie
de preoţi, unde o perioadă a fost preotul
satului, fiind hirotonit la Arad în anul
1728. Rămânând văduv, a trecut în Ţara
Românească iar la renumita mănăstire
Cozia s-a călugărit, luând numele pa-
triarhului Ierusalimului, Sofronie, cel
mai înflăcărat apărător al ortodoxiei din
sec. al XVIII-lea.

Întors în locurile natale, călugărul So-
fronie s-a stabilit la schitul Afteia. În
noaptea din Duminica Floriilor a anului
1757 “fibirăul” de la Vinţ (unde era cen-
trul administrativ al zonei) a organizat o
acţiune de a-l prinde și întemniţa pe că-
lugărul “neunit” Sofronie, acţiune însă,
nereușită. În schimb au dărâmat biserica
și chiliile călugărilor care au fost alungaţi
din zonă. Această acţiune l-a determinat
pe călugărul Sofronie să devină un lup-
tător și apărător dârz al credinţei neamu-
lui românesc. 

Scrisori de `mb[rb[tare, 
trimise `n toat[ Transilvania

Scrisorile de îmbărbătare și de orga-
nizare a românilor trimise în diverse zo-
ne ale Transilvaniei au depășit sfera reli-
gioasă. Acestea au ajuns `n Satu Mare ;i
Maramure;. Recepţionând apelul lui, vi-
ceprotopopul Gavrilă Pop din Cic (Ma-
ramureș) a trimis și el la rându-i scrisori
în orașe și sate și invita pe oameni să ia
parte la adunarea ce o va ţine în Santău
din comitatul Solnocului de mijloc. „În
acea adunare – se spune într-o anchetă
realizată ulterior - românii din Dorolţ
care au crezut că urmează legea veche
grecească, recunoscându-și greșeala s-
au obligat înaintea viceprotopopului că
vor rămâne în vechea religie”. Aici au îm-
brăţișat cu toţii credinţa ortodoxă, dar
au existat și cazuri de refuz< preotul Ge-
orge Lipcsely și alţi preoţi.

În Maramureș, mișcarea de rezistenţă
și lupta împotriva uniaţiei a avut drept
conducător pe preotul Ioan Marineţ. 

În preajma Crăciunului anului 1769
Sofronie a fost arestat și întemniţat la Bo-
bâlna (jud. Hunedoara).

Colaboratorul său principal, apărător
dârz al credinţei strămoșești, protopopul
Ioan din Săliște în frunte cu cca 600 de
ţărani la data de 12 februarie 1760 a reușit
să-l elibereze prin forţă.

Arestat ;i eliberat la Abrud, 
`n 1769

La data de 21 aprilie 1760 a intrat tri-
umfător la Zlatna unde a ţinut o adunare
impresionantă. În continuare la 12 mai
1760 a ajuns la Abrud de unde s-a depla-
sat în localităţile din munţii Apuseni iar
la Cîmpeni a stabilit planul de acţiune
privind ridicarea la luptă a poporului.

Întrucât mișcarea lui Sofronie a luat
amploare, cancelarul aulic Bethlen Gabor
a propus prinderea și omorârea călugă-
rului Sofronie.

La data de 2 august 1769 a fost arestat
din nou la Abrud dar la scurt timp a fost
eliberat, la intervenţia miilor de moţi din
zona Zlatnei. După eliberare, călugărul
Sofronie a organizat un sinod la Zlatna
în zilele de 10-11 august 1760 la care
printre altele a cerut să fie eliberaţi din
închisoare toţi românii întemniţaţi, pre-
cum și dreptul la credinţa strămoșească
cu ierarhul respectiv.

Obiectivele mi;c[rii

Obiectivele mișcării sofroniene au
fost<

• acordarea libertăţii credinţei orto-
doxe (pe care decretul de așa zisă tole-
ranţă emis de împărăteasa Maria Tereza
la 13 iulie 1859 mai mult o împiedica)>

• încetarea represiunilor exercitate
asupra credincioșilor ortodocși de către
autorităţi și de către conducerea bisericii
greco-catolice>

• numirea unui episcop ortodox pentru
românii din Transilvania>

• restituirea bisericilor luate prin forţă
împreună cu averile lor de către greco-
catolici>

• eliberarea din închisori a preoţilor
și a enoriașilor întemniţaţi pentru că au
apărat credinţa străbună și nu au acceptat
trecerea la catolicism.

În 20 octombrie 1760, împărăteasa
Maria Tereza va recunoaște pentru prima
oară că românii au suferit multe din pri-
cina credinţei lor, iar călugărului Sofronie
i se făgăduia pază obștească, fiind liber
să călătorească în orice parte a ţării pen-
tru a împăca bisericile și pe oameni. 

În data de 14-18 februarie 1761, So-
fronie va convoca un sinod la Alba-Iulia,
unde se va aproba de către autorităţile
austro-ungare libertatea religioasă, drep-

tul numirii unui episcop ortodox și eli-
berarea celor închiși pentru credinţă.

Sinodul de la Alba Iulia s-a ţinut în
casele preotului Rusan (care a fost prin-
cipalul sprijinitor al acţiunii), care se afla
în incinta bisericii din cartierul Lipoveni
și determinat de mulţimea partici-
panţilor și în biserică și în “progadie” (ci-
mitir).

Rezultatele sinodului respectiv, mă-
surile hotărâte pentru refacerea și orga-
nizarea bisericii ortodoxe din Transilva-
nia - punctul principal al mișcării sofro-
niene a însemnat după istoricul Silviu
Dragomir “triumful desăvârșit al orto-
doxiei noastre, care a izbutit să scuture
lanţurile robiei după șase decenii de su-
ferinţe și lupte necurmate”.

Cu tot aspectul ei confesional, mișca-
rea lui Sofronie a avut și un pronunţat
caracter naţional, el și mulţimea de ro-
mâni care l-au urmat au luptat în numele
“neamului românesc” pentru ortodoxie
care era “legea românească”.

Ajuns în libertate deplină în Ţara Ro-
mânească, Sofronie a militat pentru for-
marea unei armate care să fie pusă la dis-
poziţia Partidei Na\ionale și care să con-
tribuie la Unirea Principatelor.

Planul lui Sofronie de unire a tuturor
românilor (existent în scrierile lui) se ba-
za pe constituirea unei armate naţionale,
obţinerea unirii principatelor pe cale di-
plomatică sau revoluţionară precum și
independenţa acestora.

Soboare ortodoxe 
`n jude\ul Satu Mare 

~n jude\ul nostru s-au \inut mai mul-
te adun[ri (soboare) în care preo\ii ;i
credincio;ii declarau c[ revin la Orto-
doxie, cum ar fi ̀ n Sant[u, Dorol\, Corni,
Gherdani, Dengheleg – Satu Mare, Bu-
de;ti – Maramure;). Dar comitele S[tma-
rului a luat m[suri energice pentru opri-
rea mi;c[rii de revenire. A ordonat s[ fie

închis[ grani\a spre Transilvania, adu-
când unit[\i militare de-a lungul ei. Nu-
mero;i credincio;i au fost aresta\i ;i în-
temni\a\i. Preo\ii uni\i care au fost alun-
ga\i din parohiile lor de ortodoc;i au fost
chema\i înapoi dându-li -se bisericile. 

În mai 1761 a venit în Satu Mare epis-
copul de la Muncaci, Manuil Olszavski
pentru a face o vizit[ canonic[ ;i pentru
a impune din nou îmbr[\i;area unia\iei,
ajutat de autorit[\ile de stat. La 21 mai
1761 a convocat la Carei pe to\i preo\ii,
primarii ;i curatorii satelor române;ti
din S[tmar ;i Maramure;, apoi, înso\it
de comite, a cercetat toate satele s[tm[re-
ne, silind pe credincio;i s[ semneze o
declara\ie de respectare a unirii cu Ro-
ma.

~n[bu;irea revoltei

Mișcarea lui Sofronie a fost considerată
de către autorităţile habsburgice ca o ade-
vărată răscoală menită să conturbe
liniștea socială a Principatului Transil-
vaniei. Propor\iile uria;e ale mi;c[rii au
umplut de groaz[ autorit[\ile locale, ceea
ce a f[cut ca în patru luni s[ se restabi-
leasc[ situa\ia de mai înainte, prin m[suri
drastice. Toate temni\ele s-au umplut de
români, iar ace;tia au fost obliga\i s[ ia
parte la slujbele s[vâr;ite de preo\ii uni\i.
Cei care au refuzat, au fost trata\i în con-
secin\[, cum o recunoa;te însu;i episco-
pul Olszavski< „am rugat pe comitele su-
prem din Maramure; c[ deoarece nu am
alt mijloc de a constrânge popula\ia te-
merar[ din Maramure; s[ se îngrijeasc[
a aresta cu ajutorul for\ei judec[toreoti
atât pe mirenii revolta\i, cât ;i pe preo\ii
sfin\i\i aiurea care seduc poporul, a-i
lega, ;i întocmai cum s-a f[cut în jude\ul
Satu Mare a-i înfunda în temni\e ;i a-i
chinui cu sete ;i cu foame”.

Unia\ia a fost impus[ astfel în dis-
trictele Carei, Satu Mare ;i Borle;ti, în
afar[, se pare, de opt comune care au re-
fuzat s[ se prezinte la adun[ri. În distric-
tele Baia Mare ;i Oa;, unirea s-a f[cut
condi\ionat, cu anumite rezerve – de a-
;i p[stra ritul r[s[ritean.

Dup[ alte convulsii care au mai \inut
înc[ pe Valea :omcutei, în 13 iulie 1761
se raporta c[ ;i ultimele sate s-au întors
la unire. Se pare c[ în toamn[ un singur
sat mai st[tea înc[ neclintit în vechea
credin\[< Tiream. Deci nu toate satele,
iar în[untrul lor nu to\i locuitorii au ade-
rat la unire, dup[ cum arat[ ;i statistica
românilor din Transilvania f[cut[ de ge-
neralul Bucow, între anii 1760-1762 din
care lipsesc Maramure;ul ;i Satu Mare
(Transilvania f[r[ Partium) dar în satele
districtului vecin, Solnocul de Mijloc,
sunt trecute sate aflate (ast[zi) în Satu
Mare. Dintre cele 21 de sate, doar unul
singur (S[uca), era în întregime unit la
1761, un altul (T[m[;e;ti, maghiarizat),
era în majoritate unit, iar restul erau în
majoritate covâr;itoare ortodoc;i. La fel
st[teau lucrurile ;i cu un alt district vecin,
Chioar< 1005 familii unite, cu 89 de preo\i
;i 3607 de familii neunite cu 90 de preo\i.
(Fabian Seiche)

Canonizat `n 1950

Sofronie a rămas pentru biserica
străbună, apărătorul ortodoxiei și iniţia-
torul victorios al reorganizării sale insti-
tuţionale, motiv pentru care Sfântul Si-
nod al Bisericii Ortodoxe Române, la da-
ta de 28 februarie 1950 a hotărât cano-
nizarea ca sfinţi mărturisitori ai dreptei
credinţe a mai multor asemenea luptători
printre care un loc de frunte îl reprezintă
călugărul Sofronie.

De atunci în fiecare an, la 21 octom-
brie la Catedrala Reîntregirii din Alba
Iulia  se fac slujbe în cinstea acestor sfinţi,
asociate și cu alte manifestări ecleziastice
și culturale.

Sf]ntul Sofronie este s[rb[torit `n fiecare an la data de 21 octombrie

Propor\iile uria;e ale mi;c[rii lui Sofronie au umplut de groaz[
autorit[\ile locale din jude\ul Satu Mare, ceea ce a f[cut ca în patru
luni s[ se restabileasc[ situa\ia de mai înainte, prin m[suri drastice. 
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Corneliu Coposu a fost urmărit în
permanenţă de organele represive ale
statului comunist. Dosarul său de la se-
curitate numără 18.000 de file. Numele
de cod dat de fosta-securitate lui Co-
posu era ”Utopicul”. Era un utopic pen-
tru că nu încetase să spună prietenilor,
mai buni sau
mai puţin
buni, unii in-
tegri, alţii aș
spune prieteni
de rea cre-
dinţă, nu în-
ceta să spună
că el lupta îm-
potriva totali-
tarismului și
că el crede că
România poa-
te să devină
democratică.
Pentru Cor-
neliu Coposu organele de securitate au
utilizat toate mijloacele de supraveghe-
re, inclusiv instalarea de microfoane în
fiecare cameră a apartamentului lui din
București, de asemenea s-a instalat teh-
nica de ascultare și celui mai bun prieten
al său, astfel încât ofiţerii să cunoască
fiecare mișcare a lui Coposu și a per-
soanelor care intrau în anturajul său. 

Voi folosi o singură transcriere și
care poartă ca dată 8.10.1988.

Seniorul Coposu este numit simplu
”Cornel”, sunt informaţii extrem de in-
teresante despre lumea românească în
termenii atitudinilor publice, a felului
în care oamenii gândeau, a felului în ca-
re oamenii se manifestau, a felului în
care oamenii au încercat să-și adminis-
treze relaţia cu un regim totalitar.

Am ales transcrierea după înregis-
trarea audio a convorbirii dintre Cor-
neliu Coposu și prietenul lui cu numele
de cod ”Costin” cât și relatarea ofiţerului
de filaj, care a întocmit Nota.

Rămas singur Costin, se aude cum
circulă prin cameră după care dă dru-
mul televizorului și vizionează emisiu-
nile transmise de postul nostru de tele-
viziune. În jurul orei 16.30 la Cornel
sosește femeia cu brânză și smântână.
După plecarea femeii, Costin se bagă
în pat și-l așteaptă pe Cornel. În jurul
orelor 16.50 sosește Cornel, iar Costin
se lamentează că este răcit. După ce își
ia brânza și smântâna, Cornel merge la
baie. 

Costin< Dar ce-ai spus că Europa Li-
beră suplimentează asemenea porcării
care i-a pus la dispoziţie lui Silviu Bru-
can post. 

”Cornel”< Da dragă, ăștia nu urmă-
resc decât interesul momentan de a se
manifesta și eventual de a face senzaţie. 

”Costin”< Da ăștia să tragă aici po-
noasele. Toţi sunt foști comuniști. 

”Cornel”< Da, avem pe unul care a
fost de-al nostru, s-a pensionat.

S.A.R. Mihai
Secretar AG. Şef  Principal (R)

Mureşan Traian

Pe urmele lui
Corneliu Coposu
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Teren\iu Olariu, un eminent profesor 
la Liceul Eminescu `n anii 1924 - 1926
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Despre via\a ;i activitatea pro-
fesorului dr. Teren\iu Olariu se
;tia foarte pu\in p]n[ nu de mult.
A fost de-ajuns s[ se g[seasc[ `n
acela;i timp omul curios, dornic
s[ “cotrob[ie” prin cotloanele tre-
cutului ;i c]teva r]nduri scrise
`ntr-o monografie pentru a prin-
de contur o frumoas[ lucrare ce
prezint[ personalitatea acestui
dasc[l. 

"~n amintire. Aspecte inedite privind
via\a ;i activitatea profesorului dr.
Teren\iu Olariu" este un studiu docu-
mentat ;i scris de eleva Denisa Maxim
de la Colegiul Na\ional Mihai Eminescu
din Satu Mare, sub coordonarea atent[ a
profesoarei de istorie Nicoleta Chereche;.
Lucrarea i-a adus Denisei un binemeritat
loc I la Sesiunea na\ional[ de referate ;i
comunic[ri ;tiin\ifice a elevilor - disci-
plina istorie ce a avut loc ̀ n perioada 28-
31 iulie la Buz[u. Cu ajutorul Denisei l-
am descoperit ;i noi pe prof. dr. Teren\iu
Olariu, a c[rui via\[ ;i activitate cu totul
aparte vi le prezent[m `n r]ndurile ce
urmeaz[.

Doctor `n istorie antic[

Profesorul Teren\iu Olariu, a;a cum
`l descrie autoarea studiului pe baza do-
cumentelor vremii poate fi considerat[
o personalitate complex[. Un om dedicat
trup ;i suflet muncii, cu o via\[ ̀ nchinat[
educa\iei. O persoan[ retras[, exigent[,
dar care impunea respect ;i era apreciat[,
cu o activitate publicistic[, de cercetare,
profesional[ ;i o preg[tire academic[ de
excep\ie.

Teren\iu Olariu s-a n[scut  la 13 ia-
nuarie 1886 la N[dlac (jude\ul Arad)
`ntr-o familie de me;te;ugari. Din "statul
personal al profesorului", unul din do-
cumentele de arhiv[ ale Colegiului
Na\ional Mihai Eminescu afl[m c]teva
date din via\a acestuia. Primele patru cla-
se le urmeaz[ `n localitatea natal[, dup[
care `ntre anii 1897- 1905 `;i continu[
studiile la Liceul de Stat din Arad. ~ntre
anii 1905 - 1909 este student la Univer-
sitatea din Budapesta, la Facultatea de li-
tere ;i filozofie, specializarea latin[, elin[
;i istorie antic[. ~n 1910 ;i-a dat docto-
ratul cu un studiu privind Iliada lui Ho-

mer fiind r[spl[tit cu distinc\ia magna
cum laude. A urmat timp de un semestru
cursurile Facult[\ii de Litere de la Uni-
versitatea din Bucure;ti, unde a aprofun-

dat  istoria rom]nilor, dar ;i limba ;i li-
teratura rom]n[. 

Director de studii pentru 

prin\ul Nicolae Odescalchi

Tot din documentele vremii afl[m c[
`l ̀ nso\e;te pe prin\ul Nicolae Odescalchi
`ntr-o c[l[torie de studiu la Bonn, Mun-
chen ;i Viena. Potrivit unor scrieri, Te-
ren\iu Olariu a fost director de studii pen-
tru prin\ul Nicolae Odescalchi ;i sora
acestuia, Margit, o familie nobiliar[ din
Tuser (Ungaria). Familia Odescalchi era
`nrudit[ cu Lonyai, o important[ familie
nobiliar[ din Ardeal, cu mai multe pro-
priet[\i `n aceast[ parte a \[rii.

Dup[ finalizarea studiilor din Buda-
pesta, profesorul Teren\iu Olariu va
`ncepe s[ lucreze ca profesor practicant
la Liceul Sopron (Ungaria). A predat ;i
la Liceul Model din Budapesta ;i opt ani
la Liceul de stat Kisvarda. C]teva luni a
fost deta;at la Inspectoratul din Buda-
pesta.

Un alt fapt inedit const[ `n u;urin\a
cu care profesorul Olariu vorbea mai
multe limbi str[ine. Era un adev[rat po-
liglot \in]nd cont c[ era vorbitor de ;apte
limbi moderne, pe l]ng[ cele clasice, la-
tina ;i elina.

De asemenea, una din publica\iile
dasc[lului, se afl[ ̀ n momentul de fa\[ la
Biblioteca universitar[ din Michigan
(SUA). Este vorba de un exemplar al unei
c[r\i scrise ̀ n limba maghiar[, tip[rit[ la
1910 la Budapesta a c[rui titlu tradus `n
limba rom]n[ ar `nsemna "Concep\ie
moral[ ;i religioas[ asupra lumii". Aceast[
lucrare a fost retip[rit[ `n anul 2010, la
Michigan.

Regele Carol al II-lea 
`i r[spl[te;te munca

Numele profesorului este str]ns legat
de Satu Mare prin activitatea derulat[ la
Liceul Mihai Eminescu din perioada 1924
- 1926 dup[ care a fost deta;at la Liceul
"Elena Ghiba Birta" ;i la :coala Normal[
din Arad, numit acum Liceul "Dimitrie
|ichindeal".  A fost directorul :colii Nor-
male din Arad (1929- 1935), fosta Pre-
parandia, una dintre cele mai importante
institu\ii de ̀ nv[\[m]nt din Ardeal.  Pre-
parandia a fost prima ;coal[ pedagogic[
rom]neasc[ pentru preg[tirea `nv[\[to-
rilor ;i a preo\ilor.

~n perioada c]t a fost director la :coa-
la Normal[ din Arad, a fost decorat de
c[tre Regele Carol al II-lea cu medalia

R[splata muncii, clasa I pentru meritele
pe care ;i le-a adus `nv[\[m]ntului. Dis-
tinc\ia i-a fost acordat[ ̀ n anul 1933, dup[
ce `n 1932 a mutat institu\ia din vechea
cl[dire ce func\iona de la 1812, c]nd in-
stitu\ia a fost `nfiin\at[ de Dimitrie
|ichindeal, `n noua cl[dire `n care insti-
tu\ia func\ioneaz[ ;i ast[zi.

La Liceul Mihai Eminescu din Satu
Mare, prof. dr. Olariu a predat latin[ ;i
elin[, dar a predat ;i cursuri de educa\ie
moral[. ~n tot timpul petrecut la Satu Ma-
re, profesorul dr. Teren\iu Olariu a avut
o activitate interesant[, prin ini\iativele
"curajoase" pe care le-a avut. A propus
organizarea de cursuri de limb[ ;i litera-
tur[ rom]n[ pentru elevii minoritari, cur-
suri care a;a cum reflect[ procesele ver-
bale din registrul ;colii, au fost acceptate
de conducerea liceului. O alt[ propunere
a sa, care de ast[ dat[ nu a fost pus[ `n
aplicare, a vizat acordarea de burse pentru
elevii performan\i, cu scopul de a fi sti-
mulat[ educa\ia. 

:i-a dedicat `ntreaga activitate 
preg[tirii elevilor

Ca persoan[ se ;tie c[ a fost fost cam-
pion la atletism. Cu toate acestea, `n pe-
rioada c]t a fost profesor `n Rom]nia a
avut mai multe probleme de s[n[tate. Nu
a fost c[s[torit niciodat[, ̀ ntreaga lui via\[
fiind dedicat[ preg[tirii elevilor. Dorin\a
lui de a sus\ine performan\ele elevilor a
fost remarcat[ ;i apreciat[. Chiar dac[
acest lucru nu a putut s[-l realizeze c]t
timp a fost dasc[l la Satu Mare acest  g]nd
avea s[-l urmeze ;i mai apoi s[-l pun[ `n
aplicare c]nd ajunge la :coala Normal[
din Arad. Din proprie ini\iativ[, prof. dr.
Teren\iu Olariu ;i-a donat o parte din te-
renuri `n acest scop, 7 iug[re de p[m]nt
pentru a putea fi acordate burse elevilor
merituo;i de la ;coal[ unde avea s[ fie
director c]\iva ani. Era iubit ;i stimat de
toat[ lumea.

Vestea ̀ nl[tur[rii lui de la conducerea
;colii din Arad, a produs o profund[
reac\ie `n presa vremii, dar ;i din partea
corpului profesoral ;i a elevilor care nu
au fost de acord cu aceast[ decizie.

Dup[ o grea suferin\[, se stinge din
via\[  la 1 septembrie 1941, fiind
`nmorm]ntat ̀ n Cimitirul Eternitatea din
Arad.

Mihaela Gh.

Tabel nominal cu profesorii de la Liceul Mihai Eminescu `n anul ;colar 1928 -
1929. Printre ei se afl[ ;i Teren\iu Olariu (pozi\ia 13)

Kim Ung-Yong (foto), student
la facultate la v]rsta de 4 ani, doc-
tor la v]rsta de 15 ani, are cel mai
mare I.Q. din lume.

Acest coreean super-geniu s-a
n[scut `n 1962 `n Coreea de Sud  ;i ar
putea fi cel mai de;tept contemporan
al nostru. Potrivit Guinness Book of
World Records, Kim Ung-Yong este
omul cu cel mai mare IQ de pe planet[.
La v]rsta de patru ani era deja capabil
s[ citeasc[ `n japonez[, coreean[, ger-
man[ ;i englez[. La cinci ani, el rezolva
calcule integrale complicate. Mai t]rziu,
la televiziunea japonez[, el a demon-
strat cunoa;terea  limbilor chinez[,
spaniol[, vietnamez[, tagalog, ger-
man[, englez[, japonez[ ;i coreean[.
Kim a fost clasificat  ̀ n Guinness Book
of World Records ca fiind persoana cu
“cel mai mare IQ”, estimat la peste 210.

Kim a studiat fizica la Universitatea

Hanyang de la v]rsta de 3 ani p]n[ la
6 ani. La 7 ani el a fost invitat ̀ n Amer-
ica de c[tre NASA. El a terminat studiile
universitare ̀ nainte de a ̀ mplini  15 ani,
ob\in]nd  un doctorat `n fizic[ la Col-
orado State University. ~n 1974, el a
`nceput s[ lucreze ca cercet[tror la
NASA p]n[ la ̀ ntoarcerea sa ̀ n Coreea
`n 1978, unde a decis s[ treac[ de la fiz-
ic[ la ingineria ̀ n construc\ii civile unde
a luat  `n cele din urm[ un doctorat si
`n acest domeniu. Lui Kim i-a fost ofer-
it[ ;ansa de a studia la universit[\i pres-
tigioase din Coreea, dar `n schimb a
ales s[ urmeze cursuri la  o universitate
de provincie. Din 2007, lucreaz[ ca di-
rector adjunct la Universitatea Na\ion-
al[ Chungbuk.

Akrit Jaswal - chirurg la 7 ani

Akrit Jaswal este un pu;ti indian cu
IQ-ul 146 ;i este considerat cea mai

de;teapt[  persoan[ de v]rsta lui ̀ n In-
dia, o \ar[ cu mai mult de un miliard
de oameni.

Geniul Akrit Jaswal a devenit
cunoscut ̀ n toat[ lumea dup[ ce, ̀ n an-
ul 2000, a realizat prima sa opera\ie, pe
c]nd avea numai 7 ani. Pacienta lui era
o fat[ de 8 ani din acela;i sat, care nu-
;i permitea s[ mearg[ la doctor. M]na
ei fusese ars[ de foc, iar degetele se
`ncle;taser[ `n pumn ;i feti\a nu ;i le
mai putea mi;ca. Akrit nu avea niciun
fel de preg[tire medical[ ;i nicio expe-
rien\[ `n chirurgie ;i, totu;i, a reu;it s[
o opereze at]t de bine, `nc]t fata ;i-a
putut mi;ca degetele din nou.  Akrit ;i-
a folosit inteligen\a fenomenal[ pentru
cercet[ri `n domeniul medicinei ;i, la
12 ani, a declarat c[ este pe punctul de
a descoperi un leac pentru cancer. ~n
prezent, este ̀ nscris la Colegiul Chandi-
garh,  fiind cel mai t]n[r student ac-
ceptat la o universitate indian[.

Gregory Smith-nominalizat la
Premiu Nobel pentru Pace la
12 ani

N[scut `n 1990, Gregory Smith
putea citi la v]rsta de doi ani ;i s-a
`nscris la universitate la 10 ani . Dar
faptul c[ este un “geniu” este doar
jum[tate din povestea lui  Greg Smith.
Acest t]n[r c[l[tore;te pe tot  globul ̀ n
calitate de activist pentru pace ;i pentru
drepturile copiilor. 

El este ;i fondatorul “International
Youth Advocates”, o organiza\ie care
promoveaz[ principiile p[cii ;i
`n\elegerii ̀ ntre tinerii din toat[ lumea.
S-a ̀ nt]lnit cu Bill Clinton ;i cu Mihail
Gorbaciov ;i a \inut discursuri la
`nt]lniri din cadrul Na\iunilor Unite.
A fost nominalizat de patru ori la Pre-
miul Nobel pentru Pace. Ultima sa re-
alizare? :i-a luat  permisul de
conduc[tor auto.

Cei mai de;tep\i oameni din lume

La Liceul Mihai Eminescu din Satu Mare, prof. dr. Olariu a
predat latin[ ;i elin[, dar a predat ;i cursuri de educa\ie moral[. ~n
tot timpul petrecut la Satu Mare, profesorul dr. Teren\iu Olariu a
avut o activitate interesant[, prin ini\iativele "curajoase" pe care le-
a avut.
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Farfurii, oale de boace (sarma-
le), castroane, ulcele de lapte, oale
p]ntecoase de magiun, oluri de ap[
mai mari sau mai mici, apar\in]nd
ceramicii de Vama, pot fi admirate
timp de trei luni la Muzeul |[rii
Oa;ului din Negre;ti.  

Dup[ ce zeci sau sute de ani au z[cut
prin podurile caselor vechi, peste o sut[
de exponate au fost scoase la lumin[ ;i
expuse publicului ̀ ntr-una din s[lile mu-
zeului. 

Unic[ prin culoarea ro;iatic[ natu-
ral[ a lutului, prin desenele florale simple
;i prin culorile naturale ob\inute din
p[m]nt, ceramica de Vama ;i-a p[strat
autenticitatea ;i simplitatea. Blidele albe
se utilizau deseori pentru m]ncare, dar
se g[sesc foarte multe at]rnate pe pere\i,
ca decor, `n casele o;enilor, îns[ nu ;i `n
cele ale ungurilor. Aceste blide au cea
mai mare valoare artistic[ în cadrul pro-
duc\iei de ceramic[ din Vama. 

~n 1890 erau 30 de olari 
`n Vama

Atestat[ documentar `nc[ din anii
1800, ceramica de Vama a cunoscut pe-
rioade de `nflorire dar ;i timpuri c]nd
me;te;ugul a fost pe cale de a se pierde.

A;a cum se arat[ `n singura docu-
mentare f[cut[ ̀ n 1958 de eminentul et-
nograf, profesorul Tancred B[n[\eanu
"a;ezat[ în sudul \[rii Oa;ului la poalele
mun\ilor, comuna Vama este centrul de
olărit în care s-a lucrat ;i se mai lucreaz[
;i ast[zi una dintre cele mai frumoase
ceramici din Rom]nia".

Nu exist[ date scrise cu privire la is-
toricul ol[ritului din Vama. Tradi\ia lo-
cal[ consider[ ol[ritul foarte vechi, dar
aceasta nu poate fi controlat[ ;i precizat[,
mai ales pentru c[ nu a existat o breasl[,
dup[ datele c[reia s[ se poat[ stabili un
istoric. Singurele informa\ii certe sunt
cele aflate în matricolele de n[scu\i,
c[s[tori\i ;i mor\i, at]t greco-catolici
rom]ni, c]t ;i reforma\i unguri g[site `n
arhivele comunei, încep]nd cu anul 1840.

În aceste matricole apar ca p[rin\i de
copii n[scu\i, ca miri, sau mor\i, o serie
de olari. Sunt foarte pu\ini p]n[ la 1860,
dar `ncep]nd cu acest[ perioad[,
num[rul lor cre;te p]n[ în anul 1900,
pentru a descre;te apoi din nou.

Încep]nd cu primul r[zboi mondial,
ol[ritul se practic[ mai pu\in, deoarece
în timpul r[zboiului nu s-a g[sit smal\ ;i
dup[ aceea mul\i olari s-au l[sat de me-
serie.

~n jurul anului 1890 erau peste 30 de
olari în sat. Din acelea;i documente
afl[m c[ predomin[ num[rul olarilor
slovaci ;i unguri fa\[ de cel al rom]nilor.
Localnicii spun c[ me;te;ugul ar fi fost
adus de olari slovaci, preluat ;i continuat
apoi de rom]ni ;i unguri.

Prin anii '50 lucrau la Vama 12 olari,
din care 10 unguri ;i 2 rom]ni. Olarii
unguri aveau ateliere mari la care lucrau
calfe ;i ucenici, ei conduc]nd mai mult
atelierul. Oalele lor erau v]ndute `n
t]rgurile tradi\ionale din Negre;ti, Si-
ghet, Carei, Valea lui Mihai, Seini ori
Zal[u. De multe ori blidele se schimbau
pe bucate ca gr[u sau m[lai.

În trecut, în timpul Austro-Ungariei,
oalele o;ene;ti se vindeau p]n[ `n Ce-
hoslovacia ;i Ungaria.

Olarul, st[p]nul lutului

~n localitate a fost `nfiin\at[ `n anii
'70 o cooperativ[ me;te;ug[reasc[ ce se
ocupa cu ol[ritul. Desfiin\at[ dup[ anii
'90, din acel atelier cu 30-40 de muncitori,
doar unul singur ;i-a continuat

me;te;ugul.
Istvanfi Geza (foto al[turat) a ̀ nv[\at

ol[ritul de la bunicul s[u Geza ;i de la
tat[l s[u Laci. Era doar un copil c]nd a
\inut prima dat[ lutul ̀ n m]ini, ̀ ;i amin-
te;te el. Sub privirile bunicului a modelat
primele bo\uri de lut. Evident c[ nu l-au
ascultat chiar de la ̀ nceput dar cu r[bdare
;i perseveren\[ acesta a c[p[tat forme ̀ n
decursul anilor.

A continuat apoi ca ucenic la coope-
rativa din sat. Aici a `nv[\at ca la carte,
toate fazele prin care trece materia gal-
ben[ p]n[ a ajunge oale ;i blide. Acum
e singurul care continu[ tradi\ia cerami-
cii de Vama. Ne poveste;te cum face ca
lutul s[ i se supun[, cum uneori reu;e;te
iar alterori lutul ̀ l surprinde ;i acum. Lu-
creaz[ cu el de peste 40 de ani, ajung]nd
s[-i cunoasc[ cele mai ascunse taine. Din
m]inile lui ies acum piese care ajung pes-
te tot ̀ n lume. ~n ziua ̀ n care l-am vizitat
olarul ne-a povestit c[ a;teapt[ un grup
de 40 de lituanieni care vor s[ vad[ cum
se modeleaz[ lutul. 

Din p]ntecele dealurilor molcome
din jur, Hedi;a, Puturoasa ;i Bro;teni ̀ ;i
aduce lutul galben pe care `l las[ s[-l
ning[, s[-l dezning[, s[-l plou[ ;i s[-l
`nghe\e `nainte de a-l face ulcele.
Vorbe;te cu bucurie despre pl[cerea de
a modela, despre pasiunea de a transfor-
ma lutul `n blide.

Geza ;tie ;i totul despre culorile ;i
modelele care `nfrumuse\eaz[ ceramica
de Vama. Alb, negru, maro ;i verde, o
palet[ cromatic[ simpl[ ;i forme florale
asemenea. ~n vechime, atunci c]nd ol[ri-
tul era tradi\ie de familie, nevestele se
ocupau cu decorarea vaselor. :i acum ca
;i atunci olarul las[ asta `n seama so\iei.
Linii drepte, curbe, picuri (buline), flori
sau motive geometrice, toate `mpodo-
besc vasele f[cute de el.

Obiceiuri legate de oluri

Specifice ceramicii din zon[ sunt olu-
rile. Olurile albe sunt acele ulcioare, le-
gate de anumite obiceiuri. De Pa;ti, în
fiecare an, finii sunt datori s[ mearg[ ;i
s[ duc[ "n[na;ului" lor c]te un ulcior, pe
care n[na;ul îl at]rn[ de grind[. Dup[
num[rul ulcioarelor at]rnate de grinda
unei case se poate cunoa;te num[rul fi-
nilor. 

În cursul anului, ulcioarele acestea
î;i g[sesc întrebuin\area pentru ap[ sau
borcut (ap[ mineral[), care se g[se;te
din abunden\[ în Oa;, la izvoarele de la
Luna, Tur, Bixad etc. Olul p[stra de ase-
menea apa pentru cei `nseta\i de coas[
sau de s[patul m[laiului pe c]mpurile
verii. Tot aceste oluri se duceau la mor\i
ori se d[deau în dar  la c[s[torie ;i la bo-
tez, n[na;ului.

Olarul Geza are propria lui poveste
despre ulciorul alb. B[ie\andru fiind, s-
a dus cu familia la c]mp. Olul cu ap[ era
pus la umbr[ sub tufele care \ineau r[coa-
re. 

Bunicul l-a trimis s[-i aduc[ ap[ dar
m[rgeaua din ol se auzea de departe,
semn c[ ulciorul era gol. A fost musai s[
caute c]t mai aproape o f]nt]n[ din care
s[ umple vasul. Atunci a ̀ n\eles c[ atunci
c]nd olul e plin, m[rgeaua din el nu se
mai aude. A fost ca o revela\ie pe care nu
o poate uita, dup[ ce mult[ vreme se
`ntreba la ce folose;te m[rgeaua de lut
pus[ `n vas. 

:i-a f[cut din cas[ atelier ;i e m]ndru
c[ ceramica lui a ajuns aproape peste tot
`n lume. ~ns[ singurul olar are triste\ile
lui ;i tr[ie;te cu teama c[ me;te;ugul se
va pierde odat[ cu el. 

De;i are doi copii, o fat[ ;i un b[iat
pe care a ̀ ncercat s[-i trag[ ̀ nspre ol[rit,
fiecare ;i-a ales alt drum.

V. Shibata   

Ceramica de Vama a fost atestat[ăă
documentar din anul 1800
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5 tinere a;teapt[ s[ fie votate `n
concursul Miss Popularitate - august
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În concursul online de fru-
museţe s-au înscris pentru luna
august 5 tinere  din municipiul
Satu Mare. Ele sunt Cristina Bol-
ba de la Colegiul Naţional “Ioan
Slavici”, Cristina Sere de la Şcoa-
la Generală “Lucian Blaga”, Ti-
mea Gerzsenyi de la Liceul
“Ham Janos”, Blanka Boer de la
Colegiul Naţional “Kolcsey Fe-
renc” şi Zsuzsa Sami de la Liceul
Teologic Reformat.

Începând din 1 august concuren-
tele pot fi votate pe site-ul nostru
www.informatia-zilei.ro. Voturile se
fac cu ajutorul reţelei de socializare
Facebook, d]nd clik pe butoanele “Li-
ke” sau “Îmi place” pozi\ionate sub
galeria foto a fiec[rei participante în
parte. Fata care va aduna cele mai
multe voturi va primi din partea co-
tidianului diverse premii. Concuren-
tele care așteaptă voturile sătmăreni-
lor sunt urm[toarele<

Cristina Bolba

Cristina Bolba adoră să danseze,

face parte din trupa de dans modern
Stil pe care am avut ocazia să o vedem
prestând la diferite evenimente din
municipiul Satu Mare. 

Este născută în 3 aprilie 1996, se
află în zodia berbec, iar pe lângă dans
îi plac plimbările și înotul. Spune des-
pre ea că este o fire prietenoasă, so-
ciabilă și sensibilă.

Adoră excursiile, a participat ală-
turi de trupa Stil la diverse concursuri
în diferite locaţii ca București, Cra-
iova sau chiar în Polonia. Cum sun-
tem în plină vară, Cristina nu ezită
să meargă la ștrandurile din judeţ.

Are ca motto “Secretul vieţii nu
este să ai tot ceea ce îţi dorești, ci să-
ţi dorești tot ceea ce ai.”

Cristina Sere

Cristina Sere învaţă la Şcoala Ge-
nerală “Lucian Blaga”, este născută în
4 februarie 1998, zodia vărsător. Prin-
tre hobby-urile ei se numără handba-
lul, ieșirile cu prietenii și plimbatul
cu rolele. Este de părere că parcurile
din municipiul Satu Mare sunt foarte
frumoase și că reprezintă un loc per-
fect în care să-ţi petreci timpul liber.

Îi place mult în Grădina Romei.
Pe lista cu “îmi place” mai putem
adăuga călătoriile, a fost în tabără cu
cei de la școală în Sulina, a vizitat
Cheile Bicazului, zona Moldovei, dar
și Budapesta. Se descrie ca fiind o
persoană înţelegătoare și ambiţioasă.

Cristina ascultă orice muzică, în
special Britney Spears, Akcent și Ade-
le. Motto< “În viaţă nu e important să
ai cărţi bune, ci să le joci bine pe cele
care le ai.” 

Blanka Boer

Blanka Boer are printre hobby-
uri călăritul pe care-l practică îm-
preună cu prietenele sale la fermă. S-
a născut în 1997 la 6 decembrie și se
află în zodia săgetător. A vizitat de
curând Franţa, a admirat Turnul Eif-
fel precum și orașele din Italia, Mila-
no și Genova.

Învaţă la Colegiul Naţional “Kol-
csey Ferenc”, profil bio-chimie. As-
cultă orice gen de muzică, și este o
fată prietenoasă, ambiţioasă căreia îi
place să-i ajute pe cei din jur. Petrece
în jur de 3 ore pe zi pe internet în
timpul zilei, și adoră comediile.

Motto-ul ei este “Destinul condu-
ce o jumătate din viaţa fiecărui om,
iar caracterul, cealaltă jumătate".

Timea Gerzsenyi

Timea Gerzsenyi urmărește în
timpul liber diverse seriale. Preferatul
ei este “One Tree Hill”, un serial mai
mult pentru fete. S-a născut de Va-
lentine’s Day, în 14 februarie 1996, și
se află în zodia vărsător. Este eleva
Liceului ”Ham Janos”, profilul știinţe
ale naturii.

Iubește biologia, dar nu vrea să
ajungă doctor. Adoră cealaltă parte,
natura. În timpul liber iese cu priete-
nii prin oraș, prin localurile din Satu
Mare, circulă cu bicicleta pe dig și
așteaptă să meargă la ștrandul din
municipiu. Se descrie ca fiind o fire
zâmbitoare, ambiţioasă și în\elegă-
toare. Moto< “Mai bine să fii prost 5
minute dacă pui o întrebare, decât să
rămâi prost toată viaţa dacă n-o faci.”

Zsuzsa Sami

Zsuzsa Sami face modeling din
septembrie anul trecut, este născută

în zodia săgetătorului, la 29 noiem-
brie 1996. Este una din modelele
agenţiei Trust Models. Studiază la Li-
ceul Teologic Reformat  profilul filo-
logie. Pe lângă modeling, îi mai place
să înoate la piscinele din oraș, dar și
la ștrandul din Carei. Şi Zsuzsa adoră
călăritul pe care-l practică la fermă
alături de prietenele ei. Spune despre
ea că este o persoană sociabilă, înţele-
gătoare și zâmbăreaţă.

În timpul liber se întâlnește cu
prietenii, merg în cluburi, parcuri sau
se strâng la cineva acasă și urmăresc
filme. Genuri preferate< comediile ro-
mantice și filmele horror. Îi place
schiatul, a vizitat Tauplitz, Austria.
Motto< "Fără muzică, viaţa ar fi o
greșeală.”

***
Fetele care vor să se înscrie în

acest concurs pentru luna septembrie,
o pot face trimiţând un e-mail la
adresa misspopularitate_iz@ya-
hoo.com cu numele, prenumele, câ-
teva poze, data nașterii, număr de te-
lefon, instituţie de învăţământ.

Ionu\ Bl[jean

Cristina Sere Gerzsenyi Timea Blanka Boer Sami Zsuzsa Cristina Bolba

Începând din 1 august concurentele de la Miss Popularitate
Informa\ia Zilei pot fi votate pe site-ul nostru www.informatia-
zilei.ro. Voturile se fac cu ajutorul reţelei de socializare Facebook,
d]nd clik pe butoanele “Like” sau “Îmi place” pozi\ionate sub
galeria foto a fiec[rei participante în parte.
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Trupa de teatru Artis ;i-a prezentat
pe scen[ noua distribu\ie

Percy Bysshe Shelley (n. 4 au-
gust 1792 - d. 8 iulie 1822) a fost
unul dintre principalii poeți ai ro-
mantismului englez, criticii con-
siderându-l unul dintre cei mai
de seamă lirici ai literaturii de
limbă engleză.

Faima i-au adus-o poemele clasice
“Oyzmandias”, “Odă vântului de apus”
(Ode to the West Wind), “Odă unei cio-
cârlii” (To a Skylark) și “Mascarada anar-
hiei “(The Masque of Anarchy), care sunt
printre cele mai populare și cele mai lău-
date poeme de limbă engleză. 

Shelley a fost de asemenea celebru
pentru prietenia lui cu John Keats și Lor-
dul Byron. Cea de-a doua soție a lui Shel-
ley a fost romanciera Mary Shelley, au-
toarea lui Frankenstein.

Shelley nu a trăit suficient să se bu-
cure de succesul operei sale. Unele lucrări
ale sale au fost publicate, dar nu puține
au fost mai apoi interzise după tipărire.
Se spune că în timpul vieții nu a încasat
mai mult de 50 de lire sterline din scrie-
rile sale. Doar 50 de cititori, aproximativ,
i-au citit lucrările până să moară.

În 1811 publică al doilea roman gotic
“St. Irvyne” și pamfletul “Necesitatea
ateismului” (The Necessity of Atheism).
Pamfletul publicat anonim de librarul J.
Munday (asociat cu un anume Slatter)
din Oxford a atras atenția administrației
universității și Shelley a fost chemat în

fața consiliului profesoral al colegiului,
pentru a da socoteală. Refuzul său de a
nega că pamfletul îi aparține a rezultat
în exmatricularea sa la data de 25 martie
1811, Ulterior lui Shelley i s-a oferit șansa
de a fi reprimit în cadrul universității, la
intervenția tatălui său, cu condiția să afir-
me public că renunță la viziunile sale.
Dar refuzul său conduce către deterio-
rarea relațiilor cu tatăl său, care îi sus-
pendă orice sprijin financiar.

Surorile poetului, care învață acum
la o școală pensionat dintr-o mahala a
Londrei, îi trimit în taină bani printr-o
colegă de-a lor, Harriet Westbrook, fiica
unui fost proprietar de cafenea. Harriet,
o fată de 16 ani, naivă și frumoasă, se în-
drăgostește de tânărul rebel, care încear-
că să o convertească la ateism. La 28 au-
gust se căsătoresc la Edinburgh (legile
scoțiene privitoare la căsătorie fiind foar-
te simple).

După o scurtă călătorie în Irlanda,
soții Shelley se reîntorc în Anglia, stabi-
lindu-se la Londra. În iunie 1813 apare
“Crăiasa Mab”, un amplu poem filosofic,
însoțit de numeroase note. Cam tot pe
atunci, vine pe lume Ianthe Elisabeth,
primul copil al lui Shelley. Harriet începe

să se înstrăineze de soțul ei, refuzând
chiar să-și crească fetița, pe care o lasă în
grija Elizei Westbrook. Shelley face cu-
noștință cu poetul Thomas Love Pea-
cock, care avea să devină unul din bio-
grafii săi (publicând în 1855 - 1860
Amintiri despre Shelley).

La 6 ianuarie 1815, Sir Bysshe Shelley,
bunicul poetului (care fusese înnobilat
în 1806 cu titlul de baronet), moare, lă-
sând o avere considerabilă, evaluată la
200.000 lire sterline. După îndelungate
și penibile tratative cu tatăl său, poetul
consimte să primească un venit anual de
1.000 lire. (Pentru a o pune pe Harriet la
adăpost de griji, Shelley îi va acorda a
cincea parte din această rentă.)

În decembrie 1816, o veste îngrozi-
toare: în canalul Serpentine din Hyde
Park a fost găsit cadavrul lui Harriet, care
dispăruse cu vreo lună în urmă de acasă.
Deși, personal n-avea să-și reproșeze ni-
mic, Shelley a rămas toată viața afectat
de moartea tragică a primei sale soții.
Totuși, pentru a-și sublinia nevinovăția
și pentru a-și pune la adăpost noua fa-
milie, poetul se căsătorește, la 30 decem-
brie, cu Mary.

La 11 martie 1818, poetul, bolnav de

plămâni, își părăsește pentru totdeauna
patria, pornind spre Italia, împreună cu
familia sa.  Către sfârșitul lui februarie
1819, Shelley pleacă din Neapole la Ro-
ma, unde - printre ruinele Băilor lui Ca-
racalla - scrie cea mai mare parte a poe-
mului “Prometeu descătușat”, început în-
că de la Este, și lucrează la o nouă piesă
în versuri “Familia Cenci”, inspirată de o
cronică a tragediei acestei nobile familii
romane.

La 18 iulie 1822 a fost găsit, pe plaja
de lângă Via Reggio, cadavrul poetului
naufragiat cu nava sa, Ariel. Din buzu-
narele hainelor lui Shelley au fost scoase
două cărți< un volum de poezii ale lui
Keats și un volum al lui Sofocle. La 16
august - pe plaja de la Via Reggio - ca-
davrul lui Shelley a fost ars în prezența
lui Byron, a lui Leigh Hunt și a lui Tre-
lawny. Ceremonia incinerării s-a desfă-
șurat în tăcere, cu simplitatea și măreția
ritualurilor funerare din vechea Eladă.
Peste câteva ore, apropiindu-se de vatra
încinsă, Trelawny a constatat că inima
poetului era încă întreagă> scoțând-o din
flăcări, el i-a încredințat-o lui Hunt, care
avea să i-o predea soției lui Shelley.

A consemnat V. A.

Poetul romantic englez Percy Bysshe Shelley s-a n[scut acum 220 de ani

Într-o perioadă în care aproape
toate instituțiile profesioniste de
cultură se află în vacanță, anunțul
unei premiere teatrale pentru pri-
ma zi a lunii august a fost o sur-
priză plăcută pentru noi. La Cen-
trul Cultural “G.M. Zamfirescu”,
miercuri după-amiază, noua ge-
nerație a trupei de teatru Artis a
primit botezul scenei, în timp ce
trupa intră prin acest spectacol în
primul an al majoratului.

Spunem asta pentru că Artis, divizia
teatrală a Asociației de artiști amatori
"Rovenio", a împlinit la începutul verii
18 ani și pare foarte activă și pusă pe fapte
mari în noua stagiune tocmai inaugurată.
A ales un text al unei autoare în vogă -
Alina Nelega - și a aruncat foarte tinerii
actori, majoritatea aflați în primul an de
liceu, în niște roluri adesea complexe. Iar
printre cei opt s-au putut vedea sclipiri
de talent promițătoare.

Graffiti sau poveşti de cartier

Spectacolul prezentat miercuri de
trupa Artis se bazează pe fragmente din
scenariul "Graffiti.drimz" scris de Alina
Nelega și regizat tot de dânsa la Teatrul
Odeon din București în toamna anului
2010, cu studenții anului trei de la
UNATC București și profesorii lor, renu-
miții actori Florin Zamfirescu și Cătălina
Mustață. Recenzând acel spectacol, criti-
cul Ileana Lucaciu scria despre text<

"Graffiti.drimz atacă problemele ge-
nerației “cool” care preocupă insistent și
pe tinerii creatori Gianina Cărbunariu
sau Peca Ştefan. O face ca un fin psiholog,
atenționând că manifestările “băieților de
băieți” își găsesc motivarea adeseori în
destrămarea familei. Apelează la limbajul
trivial folosit de unii adolescenți în con-
flicte ca singur argument în situațiile cu
care aceștia se confruntă în lumea peri-
ferică a socetății în care trăiesc. Dificul-
tățile sociale provoacă conflicte între ti-
neri și părinți sau chiar între adolescenți.

Textul, original în montajul conflictelor,
derulează filmic povestea unor adoles-
cenți, care descoperă dragostea sau pre-
ferințe sexuale speciale, ori cad pradă ten-
tației drogurilor. Ei trăiesc în lumea lor
dintre “blocurile dormitor” unde părinții
se luptă cu probleme existențiale grave
ce îi îndepărtează de preocuparea pentru
copiii lor. Textul este o radiografie a unor
situații extreme, fără excesul sublinierii
moralizatoare a cauzelor, iar uneori de-
gajă și o poezie aparte a dragostei ce in-
tervine între adolescenți și chiar între pă-
rinții necăjiți de grijile vieții zilnice. Din

nou, Alina Nelega se dovedește un dra-
maturg remarcabil, modern ca stil."

Premier[ plin[ de promisiuni

Av]nd `n vedere c[ lucra cu un co-
lectiv nou ;i abia ̀ njghebat, regizorul Ra-
du George Horotan a preferat s[ realizeze
un colaj din cele mai importante momen-
te ale scenariului, rezult]nd un specta-
col-atelier `n care conflictele piesei sunt
abia schi\ate. Totu;i, ̀ n acest context mi-
nimalist talentele pot ie;i la iveal[, c[ci
un actor adev[rat reu;e;te s[ dea via\[

credibil chiar ;i celei mai m[runte apari\ii
scenice.

~nainte s[ vorbim despre tinerii aspi-
ran\i la gra\iile Thaliei, trebuie s[ spunem
c]teva cuvinte despre decor. Nu
`nt]mpl[tor ̀ nscrisurile desenate cu cre-
ion, carioci ;i grafitti sunt a;ezate ̀ n scen[
`ntoarse `n oglind[. Demersuri legitime
ale tinere\ii - independen\a, creativitatea,
distrac\ia, iubirea - apar pe aceste pa-
nouri, dar sunt `ntoarse pe dos `n urma
mediului social otr[vit. Dup[ cum ;tim
din Biblie, p[catele p[rin\ilor se pot trans-
mite p]n[ la a ;aptea genera\ie, ;i asta nu

din alt motiv dec]t cel al polu[rii mediu-
lui ̀ n care sufletele tinere sunt l[sate s[ se
descurce ca ni;te flori s[lbatice pe crestele
mun\ilor.

Iat[ ;i cei opt tineri, majoritatea elevi
ai unor importante licee s[tm[rene (“Ioan
Slavici”, “Mihai Eminescu”, “Doamna
Stanca”), prin a c[ror munc[ piesa a v[zut
luminile scenei< Iosif Ahmed, Tony
Pu;ca;, Liviu Cizmar, Anette Marka, De-
nisa Tihai, Geanina Preal[, Loredana
Oros, Eveline Tar. Dintre ei, Iosif Ahmed
se distinge prin prezen\a scenic[, ajutat[
de tr[s[turile lui arabe mo;tenite de la
tat[ ;i de o dic\ie f[r[ repro;, iar ceilal\i
doi b[ie\i `;i fac rolurile cu precizie ;i
umor. ~n partea feminin[ a distribu\iei s-
au f[cut sim\ite ;i emo\iile, dar Geanina
sau Anette arat[ disponibilit[\i reale spre
cre;terea `n ale artei actorului.

Spectacolul va fi supus unei probe de
foc s[pt[m]na viitoare, c]nd va participa
la un festival de teatru ;colar organizat la
Lugoj. P]n[ atunci mai are timp s[ fie lu-
crat, iar acolo va beneficia probabil de o
scen[ mult mai propice teatrului dec]t
mica esplanad[ a unei s[li g]ndite, la con-
struc\ie, pentru ;edin\e politice ;i admi-
nistrative.

Artis la majorat

~n cei 18 ani de existen\[, trupa co-
ordonat[ de Radu George Horotan a dat
;i actori profesioni;ti. Un bun exemplu
este Vlad Chico, pe care ̀ l cunoa;tem din
spectacolele Teatrului de Nord. Demn de
men\ionat este ;i Rare; Ceuca, cel care a
avut partea sa de faim[ na\ional[, iar ac-
tualmente studiaz[ ̀ n Anglia. Ne amintim
cu pl[cere ;i de reu;ita montare a “C[s[to-
riei” lui Gogol, cu Andrei Pa;ca `n rolul
principal, dar ;i de recitalurile tematice
de poezie. Artis organizeaz[ ;i tabere
na\ionale de teatru, urm[toarea fiind pro-
gramat[ la Satu Mare la finele acestei luni.
Este admirabil[ tenacitatea cu care aso-
cia\ia promoveaz[ educa\ia prin art[, ̀ ntr-
o lume tot mai ap[sat[ de virtualitate ;i
chingi pecuniare. Le dorim s[-;i poat[
p[stra entuziasmul.

Vasile A.

Genera\ia 2012 a trupei Artis, `naintea spectacolului cu piesa “Grafitti sau Jocul umbrelor” dup[ Alina Nelega

Divizia teatrală a Asociației de artiști amatori "Rovenio" a împlinit
la începutul verii 18 ani și pare foarte activă și pusă pe fapte mari
în noua stagiune tocmai inaugurată. 
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O nouă predicţie cu privire la
sfârșitul lumii (de data aceasta cu gir ști-
inţific), estimează că sfârșitul „total” va
veni abia peste 16,7 miliarde ani, iar Uni-
versul se va sfârși, la rândul său, după
aproximativ 16 minute de la dispariţia
Terrei.

Se pare că sfârșitul lumii înconjură-
toate și, deopotrivă, al Universului, se va
petrece sub influenţa misterioasei "ener-
gii negre". La ora actuală, se crede că
energia neagră alcătuiește circa 70% din
Univers, iar fizicienii cred că ar putea
avea o strânsă legătură cu momentul fi-
nal al existenţei Universului.

Cu două luni înainte de acest eveni-
ment, Pământul va fi pur și simplu smuls
din sistemul solar, iar după alte cinci zile,
Luna va fi smulsă la rândul ei de lângă
Terra. Soarele va exploda cu 28 minute
înainte de sfârșitul universului, iar cu 16
minute înainte de marele final, Terra va
avea aceeași soartă.

Aceste predicţii au fost emise de o
echipă de fizicieni chinezi, specialiști în
fizică teoretică și care studiază influenţa
energiei negre în Univers.Experţii au luat
în calcul una dintre variantele referitoare
la sfârșitul Universului, respectiv aceea
privitoare la energia neagră.

Teoria " Big Rip" stipulează că ener-
gia neagră va distruge totul în calea ei,
iar Calea Lactee va fi distrusă și risipită
cu 32, 9 miliarde ani înainte de sfârșitul
Universului. Vestea bună este că până la
distrugerea Terrei vor mai trece circa
16,7 miliarde ani.

Conform teoriei "Big Rip", dacă ra-
portul dintre presiunea și densitatea
energiei negre scade sub valoarea de -1,
aceasta va crește la infinit într-o perioadă
finită de timp. Şi pentru că energia ne-
agră respinge gravitaţia, veștile nu sunt
deloc bune pentru Univers și legile fizice
care îl susţin sub forma actuală.

Cercetătorii din cadrul Universităţii
de Ştiinţă și Tehnologie din China, In-
stitutul de Fizică Teoretică de pe lângă
Academia Chineză de Ştiinţe, Universi-
tatea de Nord-Est și Universitatea din
Beijing s-au întâlnit pentru a discuta des-
pre scenariul final asociat teoriei "Big
Rip", urmărind să estimeze, pe baza da-
telor disponibile, care ar putea fi destinul
Universului în cel mai rău caz. Sursa<
Daily Mail.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Când înţelepciunea străveche
se întâlneşte cu bio-tehnologia
modernă, cele două pot fi siner-
getice. În ceea ce priveşte creierul,
profunda cunoaştere de care dă-
deau dovadă strămoşii noştri am-
plifică ultimele descoperiri. 

Cunoscând și aplicând aceste cu-
noștinţe, poţi să-ţi supraalimentezi cre-
ierul, adâncind și extinzând procesul
cognitiv, să-ţi îmbunătăţești abilităţile,
să sporești talentele înnăscute și să-ţi
dezvolţi gândirea creativă.

Atingerea unei stări transcedentale
de conștiinţă de sine poate avea un im-
pact pozitiv uriaș asupra oricărui as-
pect al vieţii – carieră, relaţii, venituri
-, dar mai ales asupra stării de echilibru
și armonie interioară, deschizându-ne
calea spre minunatul sentiment de a
ne simţi una cu Universul.

Trei elemente u;or de aplicat

Iată trei elemente, ușor de aplicat,
care oferă energie creierului, sporesc
claritatea gândirii și contribuie la o di-
minuare semnificativă a hormonilor
asociaţi cu stresul și a stărilor de an-
xietate, depresie, furie sau oboseală.

Pasul 1< Meditaţia

Cercetătorii au descoperit că me-
ditaţia fortifică creierul împotriva bo-
lilor cognitive. Studiul realizat la Texas
Tech University a descoperit că
maeștrii chinezi știau acest lucru încă
de acum 5000 de ani< unele tehnici de
meditaţie fortifică creierul împotriva
bolilor degenerative și a efectelor îm-
bătrânirii, îmbunătăţind inteligenţa și
procesele de analiză perspicace. Des-
coperirile știinţifice publicate în Pro-
ceedings of the National Academy of
Sciences dezvăluie că o formă discipli-
nată de training al minţii și al corpului
sporește și oferă mai multă putere con-
exiunilor dintre semnalele creierului.

Şi, mai important este faptul că
mielina, substanţa care apără nervii
împotriva deteriorării, a sporit.  Sub-
stanţa protectoare poate contribui la
reducerea riscului de a dobândi boli
degenerative cum ar fi Alzheimer sau
demenţa.

Tehnica de meditaţie specifică chi-
nezilor folosită în studiu este Integra-
tive body-mind training (IBMT). Doc-
torii Yi-Yuan Tang de la Texas Tech și
Michael Posner de la University of Ore-
gon au condus cercetarea.

Oamenii de știinţă au constatat și
o diminuare semnificativă a hormoni-
lor asociaţi cu stresul și a stărilor su-
fletești precum anxietatea, depresia,
furia sau oboseala, în cadrul grupului
experimental.

Pasul 2< Mâncarea care 
energizează creierul

S-a scris mult despre mâncarea care
oferă creierului energie și care sporește
claritatea gândirii. Mii de experimente,
observări și practica propriu-zisă au
condus la identificarea unor tipuri de
alimente care au rezultate mai bune

decât altele în ceea ce privește sănătatea
creierului. Incluzându-le pe acestea în
dietă, vi se va îmbunătăţi gândirea, cre-
ierul va fi energizat, iar funcţiile sale
vor căpăta putere. Câteva dintre cele
mai bune se regăsesc `n continuare<
*Alimente cu Omega-3 despre care se
știe de mult că acizii grași sunt hrana
creierului. Surse naturale de acizi grasi
sunt somonul, nucile și meiul> *Supli-
mente bogate în Omega-3, cum ar fi
uleiul krill și uleiul de mei presat la re-
ce, pot fi luate cu ușurinţă la fiecare
masă (Krill-ul sau euphausiacea este
un crevete minuscul ce trăiește în ape
îngheţate). Cei mai importanţi acizi
grași Omega-3 sunt EPA și DHA. S-a
dovedit că aceștia reduc anxietatea și
depresia. Cum materia creierului e for-
mată din aproape două treimi de EPA
și DHA, amândoi sunt utili în aseme-
nea stări. Şi antioxidanţii ajută la pre-

venirea deteriorării creierului de-a lun-
gul anilor, iar studiile au arătat că pot
efectiv să supralimenteze memoria.
Fructele de pădure sunt una dintre cele
mai bogate surse naturale de antioxi-
danţi și dintre acestea afinele sunt cele
mai bune. Ciocolata neagră a devenit
o toană în mâncare, dar există un bun
motiv pentru asta< multe dintre cali-
tăţile sale sunt extrem de benefice or-
ganismului, inclusiv abundenţa de bio-
flavonoide. Este de asemenea procesată
alături de lecitin[, o altă mâncare mi-
nunată pentru creier și foarte bogată
în vitamina E care ajută creierul și a
fost asociată în ultimii ani cu o dez-
voltare cognitivă semnificativă. 

Şi avocado este încărcat de grăsime
sănătoasă, cea monosaturată mai pre-
cis. Acest tip de grăsime ajută la îmbu-
nătăţirea circulaţiei și la întărirea va-
selor de sânge. 

Pasul 3< Suplimente nutritive
pentru inteligenţă

Pentru cei care cred în utilizarea
chibzuită a suplimentelor, iată 4 dintre
acestea, pe care bioștiinţa modernă le-
a desemnat ca fiind semnificativ be-
nefice pentru creier< *Acetyl-L-Carni-
tina asistă la reducerea inflamării ţesu-
tului creierului dar și în energizarea
acestuia> *Phosphatidylcholina ajută
în procesul de învăţare și îmbunătăţește
funcţiile memoriei> *Phosphatidylse-
rina încetinește pierderea memoriei.
Substanţa luptă și împotriva cortizo-
nului din organism care induce stresul.
Cercetările au arătat că acesta este aso-
ciat îmbătrânirii premature> *Vinpo-
cetina sporește circulaţia sângelui în
creier la fel ca și ATP, sursa de energie
a celulelor. Beneficiile energizării cre-
ierului sunt numeroase, iar știinţa
maeștriilor antici în nutriţia holistică,
alături de cercetările moderne, sunt de
nepreţuit. Nimeni nu poate pune un
preţ pe o sănătate bună.

Şi totuși este bine să ne amintim
sfatul multor vindecători și al celor care
au căutat să-și îmbogăţească mintea –
prin cunoaștere, spiritul – prin medi-
taţie și înţelepciunea – prin tempera-
ment calm< puţine lucruri sunt mai be-
nefice pentru creier decât un somn bun
noaptea.

Atingerea unei stări transcedentale de conștiinţă de sine poate avea un impact
pozitiv uriaș asupra oricărui aspect al vieţii

Cercetări aprofundate au
dezvăluit că aceste maimuţe cu-
nosc multe plante cu proprietăţi
terapeutice, le caută şi le folosesc
cu multă precizie şi chiar trans-
mit aceste cunoştinţe în cadrul
grupului.

Un studiu realizat de specialiști ai
Muzeului Naţional de Istorie Naturală
din Paris, Franţa, și publicat în Phy-
siology & Behavior arată că multe din-
tre plantele pe care le mănâncă cim-
panzeii nu sunt consumate pentru pro-
prietăţile lor nutritive, ci pentru cele
medicinale.

Cuno;tin\ele se transmit de 
la cei experimenta\i la tineri

Autorul principal, Shelly Masi, a

studiat o comunitate de 40 de cimpan-
zei din Parcul Naţional Kibale, Uganda,
și un grup de gorile din Parcul Naţional
Dzanga-Ndoki, Republica Centrafri-
cană.

Consumul de plante non-nutritive
s-a dovedit de două ori mai mare în
cazul cimpanzeilor decât în cazul go-
rilelor, lucru explicat de cercetători
prin faptul că gorilele au un sistem di-
gestiv mai specializat, mai apt să deto-
xifice compușii nocivi, ele având astfel
mai puţină nevoie de "medicamente"
decât cimpanzeii (și oamenii).

Analizând plantele deosebite inge-
rate de cimpanzei (cele care nu fac par-
te din hrana lor obișnuită), s-a dovedit
că majoritatea au proprietăţi medici-
nale. 

Printre ele se numără< frunzele de
Antiaris toxicaria (antitumorală), mă-
duva ramurilor de Cordia abyssinica

(antimalarică și antibacteriană), Ficus
capensis (antibacteriană), scoarţa de
Ficus natalensis (antidiareică), frunzele
de Ficus urceolaris (vermifuge) și mul-
te altele.

Se `nva\[ unul pe altul

Iar comportamentul social com-
plex al cimpanzeilor facilitează în-
văţarea, transmiterea acestor cu-
noștinţe de la indivizii mai experimen-
taţi din cadrul grupului la cei mai ti-
neri.  Deși mai puţin studiate, astfel de
comportamente - "tratamente medi-
cale" auto-administrate - au fost ob-
servate și la alte animale< caprele din
Orientul Mijlociu, de pildă, ingerează
planta Albizia antihelmintic[, cu pro-
prietăţi antiparazitare, în scopul elimi-
nării viermilor intestinali. 

Sursa< Discovery News

~ntocmai cum o piatr[ aruncat[ `n
ap[ produce unde concentrice care du-
reaz[ ̀ nc[ mult timp dup[ impact, co-
liziunea petrecut[ acum 1,9 milarde de
ani ̀ ntre o mic[ galaxie ;i Calea Lacteee
o face pe aceasta din urm[ s[ vibreze
si azi.

Coliziunea a produs un fenomen
de rezonan\[ ;i a determinat gruparea
unor stele din galaxia Calea Lactee `n
forma\iuni  care sunt vizibile ;i azi. 

Noul model al evolu\iei C[ii Lactee
a fost elaborat de un grup de cercet[tori
australieni. 

Mult mai multe informa\ii privind
fenomenul vor fi disponibile dup[ lan-
sarea satelitului european Gaia. 

Satelitul european este programat
s[-;i `nceap[ activitatea `n anul 2015. 

Gaia va m[sura parametrii unor
stele extrem de `ndep[rtate – unele si-
tuate la peste 30.000 de ani-lumin[ –
iar acest volum uria; de date va permite
elaborarea unui model mult mai deta-
liat al form[rii ;i evolu\iei galaxiei
noastre. 

Metode eficiente pentru
îmbun[t[\irea intelectului

Po\i s[-\i supraalimentezi creierul, adâncind ;i extinzând procesul cognitiv

Galaxia noastr[ 
mai vibreaz[ dup[ 

o ciocnire 
de 2 mld. de ani

Cercetătorii au descoperit că meditaţia fortifică creierul împo-
triva bolilor cognitive. Studiul realizat la Texas Tech University a
descoperit că maeștrii chinezi știau acest lucru încă de acum 5000
de ani< unele tehnici de meditaţie fortifică creierul împotriva bolilor
degenerative și a efectelor îmbătrânirii, îmbunătăţind inteligenţa
și procesele de analiză perspicace.

Cimpanzeii `;i trateaz[ afec\iunile cu plante medicinale 

P[mântul, distrus cu
16 minute înainte de
dispari\ia Universului

Multe dintre plantele pe care le mă-
nâncă cimpanzeii nu sunt consumate
pentru proprietăţile lor nutritive, ci
pentru cele medicinale
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Celebra c]nt[rea\[ Jennifer Lopez
;i-a anulat oncertul `n \ara noastr[ pe
care urma s[-l sus\in[ ̀ mpreun[ cu En-
rique Iglesias, `n 15 noiembrie la Ro-
mexpo. Se pare c[ primul show al
c]nt[re\ei pe t[r]m rom]nesc va avea loc
abia peste c]\iva ani. Jennifer se afl[ ̀ ntr-un
amplu turneu care a `nceput `n luna iunie,
urm]nd ca solista, ̀ mpreun[ cu Enrique Igle-
sias s[ ajung[ `n America de Nord, de Sud,
Asia ;i Europa. Potrivit site-ului Ring.ro,
pe site-ul oficial al vedetei nu mai apare
concertul de la Bucure;ti, iar cele din
Europa de Est au r[mas `n picioare.

Kristen Stewart ;i Robert Pattinson
s-au desp[r\it. Vestea a cam ;ocat fanii
din ambele tabere, mai ales c[ acest cu-
plu a fost unul dintre cele mai ̀ ndr[gite.
Reclama a venit de la seria Twilight, `n
care Kristen ;i Robert au jucat rolurile
principale. 

Cei doi "vampiri" apar pe marile
ecrane `n 16 noiembrie, c]nd este lan-
sat[ ultima parte din Twilight.
Desp[r\irea vine dup[ ce Kristen l-a
`n;elat pe Robert Pattinson cu un regi-
zor c[s[torit. ~n momentul `n care ac-
torul a aflat c[ este `n;elat acesta a luat
decizia s[ p[r[seasc[ locuin\a `n care
tr[ia al[turi de Kristen Stewart. 

Cea mai mare problem[ a cuplului
pare `n momentul de fa\[ cea legat[ de
c]inele pe care l-au adoptat `mpreun[.
:i din cauz[ c[ niciunul nu vrea s[ ce-
deze, c]inele e undeva la mijloc. Pe c[\el
`l cheam[ Bear ;i a fost adoptat dintr-
un ad[post din New Orleans. Acum
am]ndoi spun c[ sunt foarte ata;a\i de
Bear ;i fiecare vrea s[ `l p[streze. 

Robert sus\ine c[ a fost r[nit de fap-
ta lui Kristen ;i numai c]inele Bear l-
ar ajuta s[ treac[ peste suferin\a prin
care trece. Kristen `n schimb spune c[
l-a `ngrijit mult pe c[\el c]nd a suferit

de o boal[ ce putea s[ `l ucid[ ;i nu
vrea s[ `l lase. 

Cei doi au ;i o pisic[ pe nume Max
;i probabil pisica va r[m]ne la Kristen.

Se pare c[ timpul nu a afectat-o de-
loc pe celebra Cindy Crawford. La 46
de ani, ea arat[ mai bine ca niciodat[,
se poate spune chiar mai bine ca atunci
c]nd avea 20 de ani.

Vedeta a pozat pentru revista Tatler,
pentru a ap[rea pe copert[ ;i arat[ ab-
solut superb. Cu un z]mbet cuceritor,
rochii decoltate ;i pozand `n ipostaze
foarte senzuale, top-modelul a demons-
trat c[ frumuse\ea ei nu \ine cont de
v]rsta trecut[ ` n buletin.

:edin\ele foto la care a participat de-
a lungul timpului o dovedesc cu priso-
sin\[. Trecerea timpului nu ;i-a pus am-
prenta asupra aspectului s[u, modelul
fiind o apari\ie f[r[ cusur din cap p]n[
`n picioare. 

Are aceea;i fa\[ impecabil[ ;i acela;i
corp de invidiat cu care diva ne-a
obi;nuit de t]n[r[.

~ntr-un interviu pentru aceea;i
revist[, Cindy Crawford a m[rtu-
risit c[ secretul care o ajut[ s[ se
men\in[ t]n[r[ este faptul c[ `;i
iube;te mult slujba, ceea ce o face
foarte fericit[ `n fiecare zi. 

Astfel, ea este motivat[ s[
se ̀ ngrijeasc[ zilnic, s[ se dedi-
ce ritualurilor de frumuse\e  la
care nu va renun\a nici c]nd
va ̀ mplini 80 de ani. Frumoa-
sa a dezv[luit, recent,
c[ foloseste un
truc cat se
poate de

simplu pentru a pre-
veni aparitia ce-

lulitei< se ma-
seaz[ pe pi-

cioare cu
cafea.

Actri\a ;i c]nt[rea\a Miley Cyrus a
ajuns s[ fie o corvoad[ pentru iubitul ei,
actorul Liam Hemsworth, de 22 de ani.
Cei doi se afl[ acum ̀ n Philadelphia, un-
de logodnicul particip[ la film[rile pen-
tru ultimul s[u film, intitulat "Parano-
ia".

La o prim[ vedere, lucrurile par per-
fecte `ntre cei doi, dar situa\ia nu este
chiar a;a. Miley Cirus are o fire energic[,
dar care uneori este mult prea mult pen-
tru logodnicul ei, Liam. Acesta are nevoie

de odihn[, lini;te ;i concentrare pentru
a da tot ce este mai bun pe platourile de
filmare. Av]nd-o pe iubita lui tot timpul
`n preajm[, care nu doar c[ debordeaz[
de energie ci ;i vorbe;te mai tot timpul,
actorul s-a g]ndit serios la posibilitatea
de a o trimite `napoi la Los Angeles.

Performan\ele ;i starea de pe platou
ale actorului Liam au mai fost afectate ;i
de faptul c[ Miley l-a adus cu ea pe Ziggy,
c]inele s[u care, colac peste pup[, sfor[ie
;i nu-l las[ pe Liam s[ doarm[.

Kristen Stewart ;i Robert Pattinson 
se "bat" pe custodia c]inelui

Miley Cyrus este o pacoste 
pentru iubitul ei

Modelul Belen Rodriguez este consi-
derată una dintre cele mai frumoase femei
din lume, și se folosește de această ”armă”
cucerind orice bărbat de care este intere-
sată. Argentinianca, adoptată de Italia nu
este o specialistă a relaţiilor scurte. 

Şi-a părăsit logodnicul pentru un dan-
sator și l-a subjugat complet pe noul ei
partener. Belen a devenit vedetă de tv și a
dat naștere unui scandal atunci când s-a
cuplat cu Stefano De Martino, care la rân-
dul lui avea logodnică. Dansatorul poves-
tește acum despre relaţia lui cu Belen Ro-
driguez despre care spune că este ca un
drog< „Când ceva îmi place, îl am. Așa s-a
întâmplat și cu Belen. Cu ea, am învăţat că
dragostea poate fi, cu adevărat, nebună.
Povestea cu Emma (Marrone, logodnica
lui de atunci) se uzase deja, în timp. Când
a apărut Belen, a sunat un clopot de alar-
mă. Şi nu era vorba doar despre aspectul
ei. Era mai mult decât o atracţie fizică”, a
povestit dansatorul. Deși recunoaște că
frumoasa este ca un drog pentru el, Stefano
pretinde că nu este doar un păpușel. „Eu
sunt cel care poartă pantaloni. Am un job
care îmi permite să achit mese luxoase și
vacanţe cu iubita mea”, a spus el, mândru. 

Belen Rodriguez este un drog
pentru Stefano De Martino

Sportivele cele
mai sexy 

de la Olimpiad[
După câteva zile de la începerea

Jocurilor Olimpice a apărut și un top
10 cu cele mai frumoase sportive. 

Federica Pellegrini este una din ce-
le mai sexy sportive de la Jocurile
Olimpice 2012.  Jocurile Olimpice
2012 sunt o paradă a celor mai fru-
moase trupuri. 

Tenismenele, înotătoarele și atle-
tele sunt printre cele mai sexy sportive.
Iată celelalte nouă din top< Allyson Fe-
lix, practic[ atletism -  Statele Unite
ale Americii, Ana Ivanovic, de la tenis
- Serbia, Caroline Wozniacki, practică
tenis - Danemarca, Stephanie Rice, cea
mai frumoasă de la înot - Australia,
Victoria Pendleton, cea mai frumoasă
de la ciclism - Anglia, Maria Sharapo-
va, tenis - Rusia, Jessica Enis, atletism
- Anglia, Hope Solo, fotbal - SUA, Ye-
lena Isinbayeva, atletism - Rusia

Jennifer Lopez
nu va mai 
concerta 
`n Rom]nia

Cindy Crawford arat[ la fel ca la 20 de ani


