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Chineza este cea mai 
vorbit[ limb[ din lume

      La Washington s-au f[cut ultimele pregătiri
pentru ceremonia din 21 ianuarie, care va inaugura
cel de-al doilea mandat prezidenţial al lui Barack
Obama. EL va participa la dou[ ceremonii de
`nvestire ̀ naintea ̀ nceperii celui de al doilea mandat
la conducerea Statelor Unite, ;i anume una privat[,
duminic[, pe 20 ianuarie, dup[ care acesta va depune
jur[m]ntul luni, `n fa\a a milioane de americani. 
      Aceste dou[ ceremonii sunt necesare deoarece,
potrivit Constitu\iei Statelor Unite, primul s[u
mandat se va `ncheia pe 20 ianuarie la pr]nz. ~ns[
marea ceremonie inaugural[ nu poate fi organizat[
duminica, ea urm]nd s[ aib[ loc luni, pe 21 ianuarie,
`n fa\a Capitoliului. Barack Obama va depune
jur[m]ntul prima dat[ duminic[, iar luni a doua
oar[, `n mod oficial. 
      Obama a fost nevoit s[ depun[ jur[m]ntul `n
dou[ r]nduri ;i `n 2009, c]nd John Roberts, primul
judec[tor al Cur\ii Supreme ̀ ns[rcinat cu ̀ nvestirea
noului pre;edinte, a pronun\at eronat cuvintele
jur[m]ntului, pe care Obama le-a repetat `n fa\a
Capitoliului.

Dou[ ceremonii de investire
pentru Barack Obama

Vara e departe, dar asta nu `nseamn[ c[ ar
trebui s[ ne ̀ nchidem ̀ n cas[ p]n[ la sosirea ano-
timpului cald. Pu\in[ mi;care ̀ n aer liber este ex-
trem de reconfortant[ chiar ;i celor care nu prac-
tic[ sporturi de iarn[ de performan\[.

Cel mai frecvent practicat sport de iarn[ este
schiul, dar nu toat[ lumea ;tie s[ schieze, sau unii,
din anumite motive nici nu pot practica acest
sport deosebit de frumos ;i de s[n[tos. Tocmai
de aceea, `n cele mai multe zone de agrement se
ofer[ turi;tilor ;i alte alternative.

Cele mai u;or accesibile p]rtii 
de schi pentru s[tm[reni

Stella Rappert-Vencz devine 
o actri\[ complet[ pe scena
s[tm[rean[

Eminescu, omagiat `n institu\iile 
de cultur[ ;i ;colile din jude\
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       Potrivit statisticii publicate în
volumul SIL International - o
organizaţie internaţională non-profit,
cea mai vorbită limbă din lume de
către nativi este chineza, cu
aproximativ 1,2 miliarde de persoane
care o folosesc. Aceasta este limbă
oficială nu numai în Republica
Populară Chineză, dar şi în Taiwan,
şi Singapore. De asemenea, chineza,
incluzând toate dialectele sale
(mandarina, cantoneza, taivaneza
ş.a), este vorbită şi de comunităţile
din alte 28 de ţări. Totodată, chineza
se află printre cele şase limbi oficiale
ale ONU. Pe locul al doilea se află
spaniola, limbă vorbită în 44 de ţări.
Peste 405 milioane de persoane din
întreaga lume vorbesc această limbă,
pentru 329 milioane dintre aceştia
fiind limbă maternă.
       Următoarea clasată, cu 328
milioane de vorbitori nativi, este
limba engleză.  Pe lângă SUA, engleza
mai este limbă oficială secundară şi
în alte 54 de ţări, printre care
Bahamas, Barbados, Fiji, Kenya,
Namibia şi Sierra Leone.
       În România, statisticile arată că
procentul elevilor care studiază limba
engleză în ciclurile superioare de
învăţământ a crescut de la 92.9% în
anul 2004, la 99,2% în anul 2011.

Prima întreprindere industrial[ 
din Satu Mare s-a ̀ nfiin\at ̀ n 1869
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Kim Kardashian va deveni m[mic[ pentru prima oar[
Pentru Kim Kardashian și Kanye

West anul 2012 s-a terminat cât se poate
de bine. Cuplul a aflat că vor avea primul
lor copil. Fericitul eveniment a fost
anunțat de Kanye în cadrul unui concert
pe care l-a susținut în Atlantic City cu
puțin timp înainte de sfarșitul anului.La
doar c]teva ore după anunțul soțului ei,
Kim, a confirmat și ea vestea pe contul ei
de Twitter. Actrița este însărcinată în trei

luni.
Kardashian se află încă într-un

moment dificil datorat despărțirii ei de
baschetbalistul Kris Humphries cu care
a fost căsătorită doar 72 de zile. Cei doi
se află într-un proces în care se războiesc
de ceva timp. Nunta celor doi a fost una
dintre cele mai mediatizate de pe întregul
mapamond însă din păcate s-a terminat
la fel de repede cum a și început.
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Profesorul Daniel David din cadrul Departamentului de Psi-
hologie Clinic[ ;i Psihoterapie al Universit[\ii Babe;-Bolyai a de-
venit directorul pentru cercetare al prestigiosului institut american
“Albert Ellis Institute” din New York. S[tm[reanul Daniel David
devine astfel primul rom]n director pentru cercetare la acest fai-
mos institut din New York. S[tm[rean prin na;tere ;i clujean prin
"adop\ie", la cei 40 de ani pe care `i are prof. dr. Daniel David re-
prezint[ cu onoare domeniul `n care activeaz[. 
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S[tm[reanul Daniel David a ajuns directorul
unui institut de cercetare din New York

Imagine din ora;ul Satu Mare, strada :tefan cel Mare (Kazinczy utca), la `nceputul secolului XX PAGINA 2
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Prima întreprindere industrial[ 
din Satu Mare s-a ̀ nfiin\at ̀ n 1869
"Moara cu Aburi S.A. Satu Mare" a fost fondat[ de cei mai de vaz[ negustori din ora;

Numărul meseriaşilor, a anga-
jaţilor şi a ucenicilor în municipiul
Satu Mare a crescut după anul 1860
în urma desfiinţării breslelor. To-
todată au apărut mari schimbări în
viaţa economică a oraşului. Popu-
laţia oraşului a fost în continuă
creştere, de înviorare economică,
caracterizată prin creşterea numă-
rului instituţiilor de credit.

Dintr-o analiză făcută de Liviu Ghe-
orghe Erdei în cartea "Satu Mare. Ştiinţe
și comunicări" nr. XI-XII din 1994-1995,
editată de Muzeul Judeţean Satu Mare
aflăm că între 1867-1900 iau fiinţă la
Satu Mare 5 instituţii bancare totalizând
un capital fundamental de 2.120.000 K.

Burghezia orașului consideră in-
vestiţiile bancare mai rentabile, după
cum se pare, decât pe cele industriale.
Încetul cu încetul întreprinderile cu ca-
racter industrial își fac apariţia în oraș. 

Dinamizarea vieţii economice are
ca și consecinţă înviorarea activităţii co-
merciale, ivindu-se posibilitatea unei
mai puternice acumulări de capital, atât
de necesar pentru investiţii. 

Mor[ritul este principala
ramur[ a industriei `n
perioada 1867 - 1880

Faptul că împrejurimile sunt sărace
în materie primă, atât de necesară pen-
tru dezvoltarea rapidă a unei industrii,
face ca aceasta mai mult timp să aibă
un caracter local, menită să satisfacă ne-
cesităţile orașului și a împrejurimilor.
Burghezia nou formată, pe care burghe-
zia austriacă a înlăturat-o de la posibi-
litatea profilului în anumite ramuri in-
dustriale, a căutat posibilităţi de profit
în alte ramuri, ajungându-se la investiţii
enorme în industria morăritului care
devine ramura preponderentă a indus-
triei în perioada 1867 - 1880. Industria
morăritului se sprijinea în general pe
piaţa externă, ceea ce a dus la dezvolta-
rea excesivă a ei. Morile comerciale care
se înfiinţează după 1867 în provincie au
ca fondatori negustori cu un oarecare
capital acumulat și în bună parte parti-
cipau la fondarea acestora și moșierii
mari și mijlocii.

În 1869, după ce se află că în viitorul
apropiat calea ferată va ajunge la Satu
Mare, o parte din elita orașului întreză-
rind marea posibilitate de dezvoltare
economică hotărăște înfiinţarea unei so-
cietăţi pe acţiuni< "Moara cu Aburi S.A.
Satu Mare" (Szatmari Gozmalom Tar-
sulat) având ca scop industria morări-
tului și un capital fundamental de
356.400 Ft.

Membrii fondatori ai
societ[\ii “Moara cu Aburi”

Membri fondatori sunt< Antal Da-
niel, Boszormenyi Karoly, Boszormenyi
Jozsef, Kiszely Karoly, Losonczy Jozsef,
Vajay Karoly, Glatz Gyorgy, Freund
Abraham, Berenczei Kovacs Agoston,
Jako Mihaly, Marton Balint, Fulop Mi-
haly, Fak Ignacz, Lehoczky Janos, Len-
gyel Endre, Lengyel Istvan, Steinberger
Abraham, negustorii și moșierii din îm-
prejurimi care dispuneau de importante
cantităţi de cereale și cărora comerţul
cu cereale nu le aducea nici pe departe
venituri, cum se întrezăreau din comer-
cializarea făinei, produs de altfel foarte
căutat pe piaţa externă.

Primele 6 persoane din consiliul de
administraţie sunt și printre membrii
fondatori ai primei societăţi bancare
propriu-zise din Satu Mare înfiinţate cu
2 ani anterior.

Este prima întreprindere cu caracter

industrial din Satu Mare, care se baza
pe resursele de materii prime din îm-
prejurimile orașului având la dispoziţie
începând cu anul 1871 căile de comu-
nicaţie ferate, care îi asigurau integrarea
produselor ei în circuitul mărfurilor pe
piaţă. În primii ani de funcţionare moa-
ra avea un caracter de moară comercia-
lă, dar în parte prelucra și cerealele po-
pulaţiei din oraș și din satele învecinate.
De la înfiinţare moara folosea forţa abu-
rului pentru acţionarea instalaţiilor de
morărit, cele mai moderne pentru tim-
pul respectiv. De la începuturi Societatea
s-a străduit să instaleze și să folosească
în decursul existenţei sale cele mai mo-
derne utilaje existente în ramura indus-
trială, ca să poată face faţă concurenţei
morilor comerciale care existau la aceas-
tă dată. Din punct de vedere al capita-
lului investit, al puterii instalate și al ca-
pacităţii de producţie, până în 1880 "So-
cietatea Moara cu Aburi S.A Satu Mare"
se situa între morile cu putere mijlocie
din imperiu.

În anul 1884 puterea instalată a mo-
rii crește de la 150 C.P. la 450 C.P. prin
achiziţionarea de la "Prima Fabrică de
Morărit" Budapesta a unor noi cazane
cu aburi. Conducerea administrativă a
societăţii are grijă permanentă de capa-
citatea de concurenţă a întreprinderii
sale și astfel pe lângă noile cazane mai
sunt instalate încă 24 instalaţii de cu-
răţire a făinei.

Mărirea producţiei face necesară în
1883 construcţia unei linii ferate care
să lege direct moara de circuitul feroviar.
În acest an, într-o perioadă de numai
trei ani, capacitatea de producţie a morii,
s-a mărit de 3 ori, obţinându-se 171.506
q făină faţă de 66.831 q în 1880. Capa-
citatea instalaţiilor era de 440 q/zi ceea
ce a făcut necesară instalarea unui nou
agregat cu aburi care a făcut un salt spec-
tacular al capacităţii de producţie.

Până în deceniul al IX-lea industria
propriu-zisă era reprezentată de singura
întreprindere cu acest caracter "Societa-
tea Moara cu Aburi S.A." Satu Mare. Ac-
tivitatea economică a orașului în deceniul
al IX-lea este deosebit de febrilă, se creea-
ză o serie de întreprinderi care vor do-
mina în continuare întreaga activitate in-
dustrială a orașului și își vor pune am-
prenta asupra ei. Cuantumul investiţiilor
precum și diversitatea întreprinderilor
depășesc cu mult perioada anterioară,
apariţia marilor întreprinderi industriale

este favorizată și de anumite necesităţi
obiective izvorâte din activizarea vieţii
economice, din creșterea circulaţiei măr-
furilor, din urbanizare.

Central[ Electric[ ;i fabrici
de c[r[mizi

Legată direct de necesităţile directe
ale orașului și de cele ale industriei în
anul 1891 se înfiinţează de către muni-
cipalitatea orașului o Centrală Electrică
cu o aparatură și o putere instalată de
50 C.P.

În deceniul IX începe uriașa muncă
de edificare a orașului la care se adaugă
și construcţiile particulare. Această con-
junctură favorabilă este folosită de o se-
rie de persoane din oraș pentru înfi-
inţarea de fabrici de cărămizi. Materia
primă pentru construcţii nu mai trebuia
adusă de departe cu cheltuieli mari, ci
produsă "ad loco", se poate achiziţiona
mai lesne, fiind asigurată pentru între-
prinderile din această ramură, piaţa. Pâ-
nă în 1895 se înfiinţează 3 fabrici de că-
rămizi din care două iau fiinţă sub forma
de societăţi pe acţiuni și numai 1 este
individuală.

Concentraţia muncitorilor indus-
triali este încă mare în industria mate-
rialelor de construcţii (fabrici de cără-
mizi) numărul muncitorilor de la aceste
întreprinderi nu se cunoaște precis dat
fiind caracterul sezonier al muncii ce se
desfășoară și în general sunt angajaţi
muncitori necalificaţi zilieri a căror nu-
măr fluctua în funcţie de necesităţi și
de capacitatea de producţie a întreprin-
derii. Din datele statistice reiese numă-
rul muncitorilor care erau folosiţi per-
manent, fie pentru continuarea lucrări-
lor pe timp de iarnă, ca arderea cărămi-
zilor înmagazinate vara sau sunt mun-
citori calificaţi angajaţi pentru o perioa-
dă mai lungă de timp. În 1890 existau
în Satu Mare 2 fabrici de cărămizi, fo-
losind probabil numai munca manuală
și arderea în cuptoare deschise, în 1900
găsim 4 întreprinderi în această ramură.
În 1890 numărul angajaţilor era de 65
din care 4 femei, în 1900 în cele 4 fabrici
nu găsim decât 29 de angajaţi din care
2 femei. Scăderea numărului de perso-
nal se datorează în primul rând faptului
că și în industria materialelor de con-
strucţii pătrund utilajele și sunt folosite
pe scară largă, pe de altă parte, conjunc-
tura economică nefavorabilă impune re-

ducerea producţiei și concomitent și a
numărului angajaţilor.

~n 1900 `n ora; erau 9
tipografii cu 34 de muncitori

Creșterea numărului de muncitori
este un fenomen cauzat de intensificarea
producţiei pentru satisfacerea necesi-
tăţilor de pe piaţă. Același fenomen îl
constatăm și la întreprinderile mici și
mijlocii, totodată constatăm și o con-
centrare de capital. Dacă în 1890 în oraș
funcţionau 2 întreprinderi pentru fa-
bricarea și îmbutelierea sifonului (Syik-
vizgyar) cu instalaţii acţionate manual
și cu un muncitor angajat, la 1900 găsim
1 întreprindere organizată sub forma de
societate comercială care avea 7 angajaţi.
Același fenomen îl întâlnim și la fabricile
de oţet, unde faţă de 1890 când în oraș
funcţionau 33 asemenea întreprinderi
cu 6 muncitori angajaţi, în 1900 nu mai
sunt decât 2 cu un număr de 7 muncitori
și 1 șef de lucrări.

În industria tipografică se constată
o creștere a numărului întreprinderilor
cât și a angajaţilor faţă de 1890 când în
oraș erau 3 tipografii cu 16 muncitori,
iar în 1900 sunt 9 întreprinderi cu un
număr total de 34 muncitori, cu 18 mai
mulţi decât cu 10 ani înainte.

Dat fiind faptul că orașul nu dispune
de materii prime necesare dezvoltării
unei industrii puternice, burghezia a fo-
losit posibilităţile ivite de după 1867 în
privinţa investiţiilor industriale și a creat
o industrie care se baza pe materii prime
autohtone și agricultură, pe de o parte
creând una din cele mai puternice in-
dustrii de morărit atât în privinţa capi-
talului investit, cât și în privinţa capaci-
tăţii de producţie. Pe de altă parte se
formează o puternică industrie de ma-
teriale de construcţie de asemenea ba-
zată pe materia primă autohtonă și anu-
me fabricile de cărămizi care în secolul
următor vor atinge maximumul atât în
privinţa capacităţii de producţie cât și
în privinţa numărului lor. 

O altă direcţie a atenţiei se îndreaptă
spre investiţiile bancare și în felul acesta
se ajunge ca la sfârșitul secolului XIX
industria din localitate să fie dominată
de o oligarhie grupată în jurul unor
bănci, precum și de câteva familii care
devin principalii acţionari și iniţiatori
ai investiţiilor industriale din oraș.

A consemnat Ionuţ Blăjean 

Vedere cu centrul ora;ului Satu Mare la `nceputul secolului XX

În 1869, după ce se află că în viitorul apropiat calea ferată va ajunge la Satu Mare, o parte din
elita orașului întrezărind marea posibilitate de dezvoltare economică hotărăște înfiinţarea unei
societăţi pe acţiuni< "Moara cu Aburi S.A. Satu Mare" (Szatmari Gozmalom Tarsulat) având ca
scop industria morăritului și un capital fundamental de 356.400 Ft.
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Iuliu Maniu s-a născut la 8 ianuarie
1873 în satul Bădăcin de lângă Şimleul
Silvaniei într-o familie care avea ca des-
cendent pe Simion Bărnuţiu și pe Iuliu
Coroianu, ambii luptători, activi în lupta
de emancipare a românilor din Transil-
vania. 

A terminat liceul la Zalău și a studiat
dreptul la Cluj-Napoca, Budapesta și Vie-
na. În anul 1896 a obţinut titlul știinţific
de doctor în Drept. Încă din timpul stu-
denţiei s-a angajat în viaţa politică deve-
nind membru al Partidului Naţional Ro-
mân. Ca președinte al Societăţii Acade-
mice "Petru Maior", a studenţilor români
din Transilvania, din Viena, participă în
1892 la Congresul studenţilor români din
orașul Roman, judeţul Neamţ (trecând
clandestin grandiţa în fostul regat Ro-
mânesc unde declara< "Jur pe Dumnezeu
pe conștiinţă și pe onoare că îmi voi jertfi
viaţa pentru triumfarea cauzei românești,
luând parte la revoluţia pe care o pregă-
tim"). 

Astăzi la 139 de ani de la nașterea sa
aducem aminte a acestor cuvinte pe care
nu numai le-a rostit ci  le-a constituit în
fapte politice de mare importanţă pentru
statul român interbelic, ne pune pe gân-
duri și ne face să ne întrebăm ce ar fi fost
ţara asta dacă Iuliu Maniu alături de alţi
oameni mari ai României ar fi pus în
aplicare, după război, ideile și proiectele
care parcă și în vremurile noastre ţin de
modernitate? 

Iuliu Maniu a participat la 1 decem-
brie 1918 la Marea Unire de la Alba Iulia.
În luna octombrie 1926 împreună cu Ion
Mihalache, Președintele Partidului Ţără-
nesc din Muntenia, și Partidul Naţional
Român din Ardeal înfiinţează Partidul
Naţional Ţărănesc care în perioada in-
terbelică a fost la guvernare de mai multe
ori, iar Iuliu Maniu a devenit Președinte
al Partidului Naţional Ţărănesc, a fost de
asemenea ministru de mai multe ori. 

În timpul Imperiului Austro-Ungar
a fost deputat în Parlamentul de la Bu-
dapesta militând pentru drepturile ro-
mânilor din Transilvania. După anul
1940 Partidul Naţional Ţărănesc nu a
mai fost la guvernare, iar la alegerile din
luna noiembrie 1946 când a câștigat în
proporţie de 70% alegerile parlamentare
alături de Partidul Naţional Liberal și alte
partide democratice, aceste alegeri au
fost falsificate de comuniștii din guvernul
Petru Groza instaurat cu ajutorul sovie-
ticilor la 6 martie 1945. În luna iulie 1947
prin înscenarea de la Tămădău că ar fi
încercat să părăsească România a fost
arestat împreună cu alţi demnitari
ţărăniști fiind condamnat la muncă sil-
vică pe viaţă, fiind întemniţat la închi-
soarea de la Sighetul Marmaţiei unde a
decedat la 5 februarie 1953 la vârsta de
80 de ani. Ultimele cuvinte înainte de a
muri au fost “nu lăsaţi partidul să moa-
ră!”

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

Mureşan Traian 

S-au împlinit 139 
de ani de la na;terea

lui Iuliu Maniu
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S[tm[reanul Daniel David a ajuns directorul 
unui institut de cercetare din New York
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Profesorul Daniel David din
cadrul Departamentului de Psi-
hologie Clinic[ ;i Psihoterapie al
Universit[\ii Babe;-Bolyai a de-
venit directorul pentru cercetare
al prestigiosului institut ameri-
can “Albert Ellis Institute” din
New York. S[tm[reanul Daniel
David devine astfel primul
rom]n director pentru cercetare
la acest faimos institut din New
York.

"Albert Ellis Institute este un centru
de referin\[ la nivel interna\ional, fiind
locul de origine pentru una din cele
mai practicate forme de psihoterapie
`n prezent, ;i anume psihoterapia ra\io-
nal-emotiv[ ;i cognitiv-comportamen-
tal[. Practic, psihoterapia cognitiv-
comportamental[ este ast[zi adesea
prima linie de tratament psihologic
pentru majoritatea tulbur[rilor psihice,
emo\ionale ;i de comportament, de
aceasta beneficiind milioane de oa-
meni `n `ntreaga lume", scriu colegii
profesorului Daniel David pe site-ul
Departamentului de Psihologie Clinic[
;i Psihoterapie, cit]nd institu\ia ame-
rican[.

Albert Ellis a fost fondatorul acestei
forme de psihoterapie,  fiind unul din-
tre cei mai importan\i psihologi `n is-
toria domeniului.

Din acest nou post, profesorul Da-
niel David va propune ;i coordona
strategia de cercetare a institutului, va
superviza cercetarea derulat[ ̀ n cadrul
acestuia ;i va colabora cu cele peste 20
de centre/institute interna\ionale de
formare afiliate institutului american
(din America de Sud, Asia, Australia,
Europa ;i SUA), pentru implementarea
unor proiecte majore de cercetare pro-
gramatic[ `n domeniu.

Nu `n ultimul rând, dup[ cum
scriu colegii lui Daniel David, el va
avea printre altele ;i rolul de a "stimula
vizibilitatea ;i impactul ;colii clujene
de psihologie clinic[ ;i psihoterapie
din Universitatea Babe;-Bolyai, o
;coal[ de referin\[ ̀ n domeniu la nivel
na\ional, prin implicarea membrilor
acesteia ̀ n proiecte interna\ionale ma-
jore de cercetare".

Absolvent al Liceului 
“Doamna Stanca”

S[tm[rean prin na;tere, la cei 40
de ani pe care `i are prof. dr. Daniel
David reprezint[ cu onoare domeniul
`n care activeaz[. Profesorul Daniel
David s-a n[scut la 23 noiembrie 1972
la Satu Mare. "Am crescut ̀ n Satu Mare,
un ora; cochet, complex ca istorie ;i
compozi\ie etnic[, unde am `nv[\at s[
fiu dialectic, adic[ s[ fiu tolerant, dar
s[-mi exprim `n acela;i timp identita-
tea rom]neasc[", se dest[inuie `n pro-
filul prezentat pe blogul personal. Se
descrie un om sincer, direct, f[r[  ipo-
crizie, `nsetat de cunoa;tere, orientat
mai mult spre viitor, dec]t de prezent. 

Este absolvent al Liceului "Doamna
Stanca" din Satu Mare, sec\ia biochi-
mie. Colegii de clas[ ;i-l amintesc drept
o persoan[ preocupat[ de studiu, cu
rezultate excep\ionale la concursurile
;i olimpiadele ;colare, dar ;i un bun

camarad.
Studiile universitare le-a absolvit la

Universitatea Babe; Bolyai din Cluj
Napoca, specializarea Psihologie. Doc-
toratul l-a ̀ nceput la UBB ̀ n anul 1996
;i l-a finalizat `n 1999, av]ndu-l coor-
donator pe profesorul Ioan Radu, care
spunea despre Daniel David atunci
c]nd ob\inuse conducerea de doctorat
c[ este  primul "produs complet" al psi-
hologiei rom]ne;ti postrevolu\ionare
- de la preparator la profesor
conduc[tor de doctorat.

Programul postdoctoral l-a parcurs
`n SUA, la prestigioasa universitate
american[ Mount Sinai School of Me-
dicine din New-York, ̀ n domeniul me-
dicinii comportamentale (Bio-beha-
vioral and Integrative Medicine Pro-
grams), cu accent pe oncologie.

"~n psihoterapie ;i psihologie cli-
nic[ am avut ;ansa s[ lucrez ;i s[ fiu
mentorat direct de profesorii americani
Albert Ellis (la Albert Ellis Institute ̀ n

SUA) ;i Aaron T. Beck (Academy of
Cognitive Therapy, SUA> Pennsylvania
University, SUA), declara\i ̀ n analizele
de specialitate interna\ionale ̀ ntre pri-
mii psihologi ;i/sau psihoterapeu\i ai
secolului XX", mai scrie Daniel David.

Fondator al Departamentului
de Psihologie Clinic[ ;i 
Psihoterapie din cadrul UBB

~n prezent s[tm[reanul Daniel Da-
vid este profesor “Aaron T. Beck” de
psihologie clinic[ ;i psihoterapie (;ti-
in\e cognitive clinice) la Universitatea
Babe;-Bolyai din Cluj-Napoca, direc-
torul fondator al Departamentului de
Psihologie Clinic[ ;i Psihoterapie din
cadrul Universit[\ii Babe;-Bolyai,
pre;edintele International Institute for
the Advanced Studies of Psychotherapy
and Applied Mental Health, al Cole-
giului Psihologilor din România, filiala

Cluj ;i al Asocia\iei de Psihoterapii
Cognitive ;i Comportamentale din Ro-
mânia (2000-2011). 

~n prezent (2009-) este profesor
asociat (adjunct professor) ;i la presti-
gioasa institu\ie medical[ Mount Sinai
School of Medicine, New-York, SUA ;i
mai nou directorul programului de cer-
cetare la Albert Ellis Institute, New
York, USA, un institut de referin\[ la
nivel interna\ional pentru cercetarea ;i
practica ̀ n psihoterapie ;i s[n[tate min-
tal[. 

El declara de cur]nd c[ numirea ca
director pentru cercetare la Albert Ellis
Institut din New York nu `i va afecta
munca pe care o desf[;oar[ la UBB.
Dup[ cum spune, va continua s[ pre-
dea, iar `n perioada vacan\elor se va
concentra pe partea de cercetare a In-
stitutului american, chiar dac[ acest lu-
cru va presupune s[ fac[ mai multe dru-
muri.

Clinica “PsyTech”, printre 
primele 10 din lume

Daniel David este ;i directorul Plat-
formei de Roboterapie ;i Psihoterapie
prin Realitate Virtual[ (Platforma Ma-
trix), un proiect derulat ̀ n cadrul Uni-
versit[\ii Babe; Bolyai, care a atras gran-
turi de 2,5 milioane de euro, `n ultimii
5 ani. Prin intermediul acestei platfor-
me s-a demarat un proiect ce viza
preg[tirea psihologic[ a astronau\ilor
`n condi\ii de izolare. Tot aici au fost
derulate mai multe proiecte din avan-
garda cercet[rii psihologice actuale pre-
cum< terapia online a anxiet[\ii sociale,
inclusiv cu folosirea hologramelor, uti-
lizarea realit[\ii virtuale pentru tratarea
anumitor fobii, folosirea unor robo\i
pentru vindecarea tulbur[rilor de an-
xietate la copii ;i adolescen\i, etc. 

Clinica "PsyTech" este o premier[
`n Rom]nia, fiind prima Clinic[ Uni-
versitar[ de Psihologie din \ar[. A fost
fondat[ de prof. univ. dr. Daniel David,
dup[ modelul clinicilor de la univer-
sit[\ile de profil din SUA, ;i care datorit[
aparaturii ;i a instala\iilor pe care le
de\ine, se claseaz[ ̀ ntre primele 10 din
lume ca importan\[.

A consemnat Mihaela Ghi\[

Profesorul Daniel David `n cadrul Platformei de Roboterapie ;i Psihoterapie prin Realitate Virtual[ (Cubul Virtual
Matrix) de la Universitatea Babe; Bolyai din Cluj Napoca

Miresme vechi men\inute ̀ n tandr[
proprietate ademenindu-;i forma prin
vers pl[tind rezonabil cu bucurie, dar
;i cu lacrimi efortul de-a ie;i din destin
"Singur[tatea ̀ mi \ine loc/de lumin[/;i
umbr[/de la plecarea ta/nu mi-a mai
r[mas/nici at]ta speran\[/`nc]t s[ mai
pot z]mbi/mai am destule lacrimi"
(Mai am destule lacrimi).

Iat[ c[, poetul Ioan Andreica are
`n versurile lui celesta transparen\[ a
`ngerului, lirica se fixeaz[ `n cele mai
multe cazuri euforic, trecutul se inter-
secteaz[ cu prezentul.

Cu mult[ sensibilitate ̀ mbr[\i;eaz[
iubirea `mp[rt[;it[ sau nu c[reia `i d[
o expresie estetic[ ;i original[, senin[
;i o indiscutabil[ valoare ce atrage ci-
titorul.

Timp, spa\iu, c[ldur[ ;i mai ales
iubire, o mare crea\ie a poetului la care
se asociaz[ st[ri afective. Adesea poe-
mul este `mbr[cat `n sf];iitoare st[ri<

durere, bucurie, un fruct al medita\iei
sale. "Blestem, nu/Orice ar fi/Triste\ea
mea va muri/E povara mult prea
grea/T[cerea sufletului t[u/O voi bi-
necuv]nta/Pentru tot `\i mul\umesc"
(Nu, orice ar fi).

Coardele timpului se viseaz[ pe un
fond s[n[tos, ce au o mare valoare pen-
tru c[ ̀ n ele se simte personalitatea au-
torului. Copil[ria lui este o acumulare
de ̀ n\elepciune prin tr[irea ;i ̀ ncerca-
rea fenomenelor de via\[. Grelele pri-
va\iuni nu i-au alterat frumuse\ea mo-
ral[. "Mi-am crescut copil[ria/Cu b]te,
;erpi ;i foame/acum e bine ce sunt/cu-
treietor de mun\i/ad[postit de alo-
curi/ucid disperarea. (Cutreietor de
mun\i).

Triumful poemelor sale e o stingere
a trecutului precum frunzele toamnei
cad `ncet prin triste\ea lor.

Universul copil[riei nu-l p[r[se;te
pe poet mult[ vreme, totu;i viziunea

lui se modific[ c]nd `n sfera de obser-
va\ie intr[ peisajul lumii ;i c]nd pre-
sim\irile maturit[\ii clocotesc de vita-
litate. Primele iubiri ;i lupta cu iner\ia
l-au f[cut pe poet s[ tr[iasc[ ;i clipe
lini;tite mai ales c[ a sim\it cu profun-
zime limbajul poetic. A sim\it ;i dra-
goste ;i durere, dezam[giri, a intrat `n
lumea realului. A;a s-a n[scut poezia
lui care-\i d[ emo\ii mai ales prin gra-
vitatea tonului.

~n dialogul cu realitatea poetul ex-
prim[ o lume a sa. Toat[ cartea este o
confesiune, a prins `n ea pulsa\ia pro-
fund[ a vie\ii ;i fluxul con;tiin\ei. Un
univers sufletesc inimitabil, ceea ce
cap[t[ o mare valoarea crea\iei sale.
Poemele poetului Ioan Andreica sunt
inedite cu o realitate prin esen\[ sin-
cer[, artistic `mbr[cate cu un lirism
nuan\at.

Se poate observa `n poemele poe-
tului Ioan Andreica o consecven\[ a

stilului. Lucr[tura `n filigram ;i abun-
den\a detaliilor fac deliciul poemelor.

"Clipe reci `mi adap[ amintiri/pe
deal nu departe/mai v[d chipul
iubitei/juc]nd printre priviri/jocul ei
din vremuri/pierit aici ̀ n marele f[get"
(Valea e `n fum).

Poemele autorului pictez[ natura
`n culori. El a promovat frumosul care
st[ la baza crea\iei sale. C]nd ninge
clipa din vers e at]t de m[rea\[, ro-
tund[ ;i fermec[toare prin vers ninge
cu cuvinte sfinte ca ;i cum te-ai g[si
sub poalele unui munte `mbr[cat `n
miresme.

Poeme `nc[rcate de lirism, nu lip-
se;te nici epicul, talentul vorbe;te prin
vers care d[ vibra\ii ce `ncarc[, cartea
cu nuan\e deosebite "Z[pad[/adormit[
pe copaci/covor de raze argintii/alb pe
alb/mi-a fost totdeauna senin[tatea vi-
selor" (Alb pe alb).

Ana Vacarciuc

Ioan Andreica ;i cartea "Unde de timp"

S[tm[rean prin na;tere ;i clujean prin "adop\ie", la cei 40 de ani
pe care ̀ i are prof. dr. Daniel David reprezint[ cu onoare domeniul
`n care activeaz[. Studiile universitare le-a absolvit la Universitatea
Babe; Bolyai din Cluj Napoca, specializarea Psihologie. Doctoratul
l-a `nceput la UBB `n anul 1996 ;i l-a finalizat `n 1999.
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Cele mai u;or accesibile p]rtii 
de schi pentru s[tm[reni
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Vara e departe, dar asta nu
`nseamn[ c[ ar trebui s[ ne `nchi-
dem ̀ n cas[ p]n[ la sosirea anotim-
pului cald. Pu\in[ mi;care ̀ n aer li-
ber este extrem de reconfortant[
chiar ;i celor care nu practic[ spor-
turi de iarn[ de performan\[.

Cel mai frecvent practicat sport de
iarn[ este schiul, dar nu toat[ lumea ;tie
s[ schieze, sau unii, din anumite motive
nici nu pot practica acest sport deosebit
de frumos ;i de s[n[tos. Tocmai de aceea,
`n cele mai multe zone de agrement se
ofer[ turi;tilor ;i alte alternative. Sunt
amenajate parcuri de tubing, derdelu;uri,
sau se pot `nchiria diverse mijloace de
mobilitate pe meleagurile `nz[pezite.

Zone de agrement `n jude\ul
Satu Mare

Chiar dac[ o parte a jude\ului Satu
Mare este zon[ montan[, singura p]rtie
de schi practicabil[ din aceast[ regiune
este la S]mbra Oilor, dar aceasta este
potrivit[ doar pentru distrac\ie, mai
pu\in pentru sport. Condi\iile sunt ex-
celente pentru s[niu;, deci dac[ este un
pic de z[pad[, versantul devine mai de-
grab[ un mare derdelu; dec]t p]rtie de
schi, c[ci instala\ie de ridicare (schi-lift,
telescaun etc.) nu exist[.

La Luna :es `n schimb, telescaunul
deja este `n stare de func\ionare, dar la
amenajarea p]rtiei se mai lucreaz[. Pe
raza localit[\ii Huta Certeze, la Borcutul
T]lharilor, unde exist[ o p]rtie natural[
de peste 3 km, amenajarea zonei de agre-
ment a fost `nceput[ cu modernizarea
drumului forestier p]n[ la izvorul de ap[
mineral[. ~ns[, dup[ cum spunea vice-
primarul Ioan Aurel Ciorba, certezenii
sunt destul de greu de convins s[ conce-
sioneze terenul necesar investi\iei. Se tem
c[ investitorul nu le va mai l[sa animalele
la p[;unat, cu toate c[ amenajarea unei
zone de agrement ar atrage mul\i turi;ti.
Tradi\iile o;ene;ti ;i ospitalitatea local-
nicilor ar fi doar un plus de atractivitate
ce se adaug[ la peisajul mirific al |[rii
Oa;ului.

Dar se pare c[ p]n[ ce toate acestea
se vor realiza, mai avem de a;teptat. Deci
;i iarna aceasta s[tm[renii care doresc
s[ schieze, sunt nevoi\i s[ fac[ uz de
p]rtiile din jude\ele `nvecinate, predo-
minant din Maramure;. 

P]rtii `n Maramure;

Ani, sau chiar decenii `n ;ir, p]rtia
preferat[ a s[tm[renilor a fost cea de la
Mogo;a, dar adev[rul e c[ nici nu au
avut prea multe variante de ales. ~ns[
aceasta `n ultima vreme nu s-a mai dez-
voltat, iar zonele de agrement recent
ap[rute ofer[ mult mai multe facilit[\i.
Cea de la Mogo;a este o p]rtie de calitate
foarte bun[, unde se poate practica chiar
;i sport de performan\[, deci cu pu\in[
investi\ie ;i-ar putea redob]ndi vechea
faim[. Partea superioar[, numit[ ;i p]rtia
Moski este dotat[ cu teleschi, precum ;i
cu telescaun, care deserve;te at]t p]rtia
Mogo;a, c]t ;i Moscki, pe o lungime to-
tal[ de 2.200 metri. Nivelul de dificultate
este avansat, deci se recomand[ ̀ n special
sportivilor bine antrena\i.

Un complex turistic de rar[ frumu-
se\e a fost amenajat la Cota 1000, repre-
zent]nd partea superioar[ a Complexu-
lui :uior. ~n acest punct cele 3 p]rtii ale
acestei sta\iuni de agrement se unesc ;i
tot aici se ̀ nt]lne;te ;i baza p]rtiei Moscki
cu p]rtia de la Mogo;a. P]rtiile de la
:uior au fost amenajate doar cu c]\iva
ani `n urm[, deci dot[rile sunt semnifi-
cativ mai noi ;i mai moderne. Tunurile

de z[pad[ artificial[, c]t timp tempera-
turile aerului sunt sub 3 grade C func\io-
neaz[ permanent, prelungind astfel se-
zonul de schi, de multe ori chiar ;i cu o
lun[ - dou[. Instala\ia de iluminat noc-
turn permite practicarea sporturilor
p]n[ seara t]rziu. Toate cele 3 p]rtii de
la :uior sunt de dificultate medie, iar te-
lescaunul func\ioneaz[ de luni p]n[ du-
minic[, `ntre orele 10-22.30.

Sta\iunea Izvoare pare s[ renasc[ `n
ultima perioad[, cu toate c[ ani de zile
se p[rea c[ tot ce a fost aici va fi l[sat `n
paragin[. Ea se afl[ tot `n jude\ul Mara-
mure;, la o altitudine de 926 metri, la 27
de km de Baia Mare, a;ezat[ pe un platou
vulcanic, `ntr-un cadru natural unic `n
\ar[, `nconjurat[ de p[duri, la poalele
Igni;ului. Drumul de la Firiza p]n[ la
Izvoare fiind foarte `ngust, dac[ z[pada
e mare, accesul auto p]n[ la sta\iune se
face conform programului afi;at< 1,5 ore
urcare, 30 minute pauz[, 1,5 ore
cobor]re, din nou 30 minute pauz[. ~n
sta\iune exist[ trei p]rtii. Cora are o lun-
gime de 800 m, este de dificultate medie,
dotată cu telecabin[. Brazi, cea mai mic[,
este de dificultate medie, are o lungime
de 250 m, dar este dotată cu teleschi. Di-
ficultatea este aceea;i ;i la p]rtia Poiana
Soarelui, care are o lungime de 500 m,
aceasta, al[turi de teleschi av]nd `n do-
tare ;i tunuri pentru z[pad[ artificial[ ;i
sistem de iluminat nocturn. Exist[ ;i un
parc de tubbyng, dotat cu sistem de ri-
dicare mecanizat[ a colacilor, precum ;i
derdelu;uri uria;e pentru s[niu; ;i alte
sporturi. 

Complexul Bor;a este situat pu\in
mai departe, dar ;i aceasta a fost pe vre-
muri o alt[ zon[ de agrement foarte
`ndr[git[ de schiorii din zona de nord a
\[rii. La ora actual[ aici exist[ dou[ p]rtii<
cea de sub telescaun - Poiana, cu o lun-
gime de 2000 m, de dificultate medie ;i
cea de la V]rful :tiol, cu o lungime de 1
km, dificultate medie, dotat[ cu teleschi.
La Bor;a s-a `nceput amenajarea unei
p]rtii foarte moderne, care dup[ cum au
afirmat autorit[\ile locale, va fi cea mai
lung[ din \ar[ ;i va fi dotat[ cu telegon-
dol[.

Dup[ `nchiderea minei, Cavnicul
p[rea s[ devin[ un ora; fantom[. A;eza-
rea geografic[ ;i nu `n ultimul r]nd
promptitudinea unor investitori care au
ac\ionat la momentul portivit au f[cut
ca acest or[;el s[ devin[ una dintre cele
mai ̀ ndr[gite zone de agrement, vizitată
at]t de turi;tii rom]ni, c]t ;i de cei str[ini.
Aici, la ora actual[ pot veni la schi at]t
`ncep[torii, c]t ;i sportivii de perfor-
man\[, dar nu doar la schi, ci la orice
sport de iarn[, administratorii p]rtiilor
oferind spre ̀ nchiriere aproape orice in-
strument de sport. Baza de agrement s-
a dezvoltat foarte repede, la ora actual[
av]nd un sistem de p]rtii, cu o lungime
total[ practicabil[ de circa 10 km, orga-
nizat[ `n dou[ centre, foarte apropiate<
Roata ;i Icoana, ambele dotate cu te-
leschi, tunuri de z[pad[ artificial[, sistem
de iluminat nocturn, posibilit[\i de ca-
zare, baruri ;i puncte de `nchiriere de
ustensile de sport. 

La Icoana sunt amenajate ;i dou[
p]rtii de tubbyng, iar la Roata se poate
schia ;i se poate practica tubbyngul ;i
vara. Pe l]ng[ snow-mobil, sau ATV, ce
se pot `nchria, doritorii pot face o plim-
bare prin zon[ ;i cu sanie tractat[ de cai,
ponei, sau c]ini Haski. Cei care petrec
c]teva zile la Cavnic nu rateaz[ ocazia s[
`ncerce ;i lencherul, o sanie cu volan in-
ventat[ de c[vnicari, cu multe decenii ̀ n
urm[. 

Tocmai de aceea, an de an se organi-
zeaz[ aici ;i Festivalul Lencherului, o ma-
nifestare ce atrage mii de turi;ti. 

Eva Laczko  

Un complex turistic de rar[ frumuse\e a fost amenajat la Cota 1000, repre-
zent]nd partea superioar[ a Complexului :uior. ~n acest punct cele 3 p]rtii ale
acestei sta\iuni de agrement se unesc ;i tot aici se `nt]lne;te ;i baza p]rtiei
Moscki cu p]rtia de la Mogo;a. 
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Eminescu, omagiat `n institu\iile 
de cultur[ ;i ;colile din jude\
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Spre deosebire de al\i ani, cu
ocazia anivers[rii a 163 de ani de
la na;terea poetului Mihai Emi-
nescu, dar ;i marcarea Zilelor
Culturii Na\ionale, la Satu Mare
;i `n alte localit[\i ale jude\ului
au fost organizate numeroase ac-
tivit[\i specifice momentelor
men\ionate.

Pensionarii s[tm[reni au
recitat din lirica eminescian[

Un grup numeros de s[tm[reni
membri ai Asocia\iei Jude\ene a Pensio-
narilor Satu Mare s-au ̀ nt]lnit la restau-
rantul "Paloma" din re;edin\a de jude\.
Au marcat a;a cum au ;tiut ei mai bine
na;terea poetului na\ional. Au recitat din
lirica eminescian[ pensionarele Rodica
Cuc, Maria B[laj, Carolina Balogh, poe\ii
Gheorghe Cormo; ;i Damian Stan, dar
;i ini\iatorii spectacolului - poetul Ion
Bala ;i Mircea Marian, pre;edintele aso-
cia\iei. La momentele poetice ;i cele mu-
zicale au asistat aproximativ 70 de
membri ai asocia\iei organizatoare. Pe
versurile poetului Mihai Eminescu au
c]ntat Angela Munteanu ;i Alexandru
Ivanovici. ~nt]lnirea s-a prelungit p]n[
dup[ l[sarea serii. S-a dansat ;i s-a c]ntat
`ntr-o atmosfer[ destins[, ̀ n[l\[toare, ̀ n
spiritul lui Eminescu.

Prezentare de carte la Casa
Crea\iei

~n suita evenimentelor organizate la
Satu Mare se `nscriu ;i activit[\ile orga-
nizate mar\i, 15 ianuarie, la Centrul Ju-
de\ean pentru Conservarea ;i Promova-
rea Culturii Tradi\ionale. Organizatori
ai momentelor culturale au fost institu\ia
gazd[, al[turi de Muzeul Jude\ean ;i de
:coala de Arte Satu Mare. Despre cele
dou[ evenimente marcate au vorbit Fe-
lician Pop, Cristian Sasu, Alexandra Ca-
targiu, Liviu Marta, Liuba Horvat, Aurel
Pop ;i Mircea Deac.

Tot cu acest prilej a fost organizat[ o
expozi\ie de carte s[tm[rean[. Expozi\ia
a reunit 52 de titluri ale autorilor
s[tm[reni, din care 30 ap[rute `n cursul
anului 2012. 

Momentele artistice au fost sus\inute
de un grup de cursan\i ai :colii de Arte
Satu Mare, dar ;i de grupul folk
"Rom]na;ul" alc[tuit din Petric[ Zele -
vioar[ ;i George Negrea chitar[.

Printre participan\ii la ac\iunile
g[zduite de Casa Crea\iei `i men\ion[m
pe subprefectul Cristian Sasu, Crina Le;
C]c[u, Angela C]mpianu, Carmen Ma-
ria Sas, Maria |iproc, Cornelia B[lan
Pop, Vere; Istvan, Gheorghe Filip, Mi-
haela Pasztor, Vasile Nechita ;.a.

Spectacol la Odoreu

Tot pe 15 ianuarie, `n organizarea
C[minului cultural, a Prim[riei ;i a Con-
siliului Local Odoreu, au avut loc mani-
fest[ri omagiale, la care au participat con-
silieri locali, cet[\eni din comun[ ;i an-
gaja\i ai prim[riei.

Un grup de tineri au interpretat dra-
matizarea poemului "Luceaf[rul". Dis-
tribu\ia a fost< narator - Carina Vaida,
Hyperion - Claudia Mi;ca, C[t[lina - Ge-
orgiana Jurje, C[t[lin - Ciprian Nichita,
Demiurg - Ines Vaida. Momentele mu-
zicale au fost sus\inute de Carina ;i Ines
Vaida, Adrian Drago;, Radu T[ma; ;i
Felician Jurje. Despre lirica eminescian[
au vorbit primarul Dumitru Dorel Pop
;i Felician Jurje, directorul c[minului
cultural. Organizatorii momentul "Emi-
nescu" de la Odoreu nu s-au sfiit s[ afir-

me c[ poetul Mihai Eminescu este
"Rom]nul Absolut".

:coala Gimnazial[ Odoreu a marcat
aniversarea poetului na\ional cu un con-
curs de recit[ri din lirica eminescian[,
dup[ cum ne-a relatat Livia Sarca, direc-
toarea institu\iei. La aceast[ activitate au
luat parte 25 de elevi din ciclul gimnazial.
Juriul constituit cu acest prilej a acordat
patru premii I, patru premii II, ;apte pre-
mii III ;i nou[ men\iuni. Premiul special
al juriului a fost acordat elevei Vaida Ca-
rina. Potrivit directoarei institu\iei, au
mai fost acordate diplome de participare
;i premii ...dulci, const]nd `n ciocolat[,
oferit[ de fabrica de profil din localitate.
La activitate a luat parte ;i grupul vocal
al ;colii.

Colegiul Na\ional Ioan
Slavici

Al[turi de numeroase institu\ii de
`nv[\[m]nt din jude\, ;i Colegiul Na\io-
nal Ioan Slavici a `nscris pe r[bojul tim-
pului un spectacol dedicat zilei de na;tere
a marelui nostru poet Mihai Eminescu.
"Vis de poet" este titlul spectacolului ani-
versar la care ne referim, desf[;urat joi
`n sala festiv[ arhiplin[ a institu\iei. Au
luat parte la manifestare cadre didactice,
`ntre care directorul Ioan Cuceu, profe-
soarele de limba rom]n[ Adela Filip ;i
Florica Suciu, profesoara de muzic[ Ilea-
na Petrovici (aplaudat[ la intrarea `n
sal[), numero;i elevi, jurnali;ti. 

Programul a cuprins poezii ;i frag-
mente din opera eminescian[, recitate
de elevii< Andreea Co\an (clasa a VI-a)>
Denisa B[rbu; (clasa a X-a E)> Iana
Opri;a (clasa a X-a E)> Antoniu Pu;ca;
(clasa a X-a E)> Iosif Ahmed (clasa a X-
a F)> Ioana Grigora; (clasa a X-a D)> Co-
rina Achim (clasa a X-a H). A mai cu-
prins ;i un colaj de pezii de Eminescu.
Pe deasupra tuturor acestor puncte din
program s-au eviden\iat interpret[rile
superbe ale Corului de fete "Adaggio".
Emo\iile artistice create de fete au fost
r[spl[tite din plin de audien\[ cu ropote
de aplauze.

:coala din Culciu Mare

Sub ̀ ndrumarea profesoarei de limba
rom]n[, Ana Micl[u;, la :coala cu clasele

I-VIII Culciu Mare elevii din ciclul gim-
nazial au pus `n scen[ un program im-
presionant. Tinerii arti;ti, `mbr[ca\i de
s[rb[toare, au prezentat `n prima parte
a spectacolului informa\ii despre via\a ;i
activitatea Luceaf[rului poeziei
rom]ne;ti. Apoi au recitat versuri emi-
nesciene, unele mai cunoscute, altele mai
pu\in. 

Un moment special a fost preg[tit de
elevii claselor a VII-a ;i a VIII-a, care au
prezentat dialogul dintre Mircea cel
B[tr]n ;i Baiazid din Scrisoarea a III-a. 

:coala din Valea Vinului

Elevii claselor V-VIII de la :coala
Valea Vinului au fost implica\i
s[pt[m]na aceasta `ntr-un interesant
concurs ̀ ntre clase. Activitatea a fost co-
ordonat[ de profesoara de limba ;i lite-
ratura rom]n[ Adriana Petca;. Concur-
sul a avut mai multe probe, de la recitare
la recunoa;terea poeziilor, completare
de versuri, date biografice ;i proz[. ~n fi-
nal, rezultatele la concurs au fost
urm[toarele< premiul I - clasa a VI-a,
premiul II - clasa a VII-a, premiul III -
clasa a VIII-a ;i men\iune - clasa a V-a.
Primarul comunei, Radu Cristea, ;i vi-
ceprimarul Radu Bran i-a premiat pe ele-
vii participan\i cu dulciuri, c];tig[torii
fiind felicita\i ;i de directoarea unit[\ii
;colare, profesoara Florica Fernea.

:coala Bălcescu –Petofi

La :coala Gimnazială "Bălcescu –Pe-
tofi" din Satu Mare, elevi din mai multe
clase, coordona\i de catedra de Limba
Română au oferit un spectacol sub ge-
nericul< "Cărări de bucium eminescian".
Au fost puse în scenă momente muzical
–artistice, elevii claselor a VII –a B ;i a
VII –a C au recitat poezii de dragoste iar
cei din clasa a V-a A au prezentat una
dintre marile teme ale crea\iei emines-
ciene< natura. Câteva considera\ii critice
au fost aduse la cuno;tinţa auditoriului
de elevii clasei a VII-a A. Elevii din clasa
a VI-a B au pus în scenă poemul Lucea-
fărul, în timp ce copiii Dănu\ Bogdan ;i
Indricu\ Alexandru au dramatizat prie-
tenia dintre Mihai Eminescu ;i Ion

Creangă> Beliga Lavinia ;i Mure;an Raul
din clasa a V-a A au intrepretat rolul lui
Eminovici ;i Veronica Micle. Acestora li
s-au alăturat ;i elevi ai claselor primare
coordona\i de învă\ătoarele C[lin Mo-
nica ;i Donu\iu Mariana. De asemenea
la Biblioteca școlii au fost expuse de către
elevi portofolii ce cuprind date din viaţa
poetului naţional. 

:coala Gimnazial[ Livada

Umbra lui Eminescu a început să cu-
treiere "codrii de aramă" ;i astfel, a po-
posit ;i-n "cuibul nostru" pe melodii  "ce
sună a jale", încă din primele ceasuri ale
zilei de 15 ianuarie 2013, ne scriu, `ntr-
un registru liric, profesorii :colii Gim-
naziale Petofi Sandor din Livada. Pentru
a dezvolta oferta  educa\ional[ a
institu\iei, ei au lansat proiectul intitulat
"Mireasma valorilor" ini\iat ;i coordonat
de directoarea adjunct[ Ionu\ Carmen-
Ioana.

Cu scopul de a marca ziua de na;tere
a marelui nostru poet Mihai Eminescu,
s-a încheiat un parteneriat de colaborare
cu :coala Gimnazială 1 Seini, jude\ul
Maramure;, prilej cu care vineri, 18 ia-
nuarie la :coala Gimnazială Livada a avut
loc Concursul "A r[s[rit un luceaf[r". În
această săptămână au avut loc o serie de
activită\i, cum ar fi< "Omagiu lui Emi-
nescu"> "Pe urmele lui Eminescu" (Au-
dierea unor poezii ;i cântece eminesciene
`n interpret[ri celebre, recitarea unor
poezii, expozi\ie de carte cu principalele
opere ale lui Eminescu)> Concursul "A
r[s[rit un luceaf[r" (concurs de cultur[
generală, recital de poezie, realizarea
unor lucr[ri artistice inspirate din ver-
surile poetului care să oglindească temele
;i motivele prezente în poezia lui Emi-
nescu, premiere).

:coala Gimnazial[ 3 Carei 

Odată cu aniversarea pe care au \inut
să o marcheze prin activită\ile desfă;ura-
te în memoria marelui poet na\ional, ele-
vii clasei a V-a B de la :coala Gimnazial[
3 Carei au pregătit o mică expozi\ie cu
tematici eminesciene, ne scrie profesoara
Carmen - Maria Dindelegan.

Lirica acestui poet a stat la baza tu-
turor activită\ilor din acea zi de mare
sărbătoare na\ională. Astfel, elevii au cân-
tat, apoi au realizat un montaj cu recitări
din lirica eminesciană.

~nvă\ăceii au fost invita\i s[-i adre-
seze o scrisoare marelui Eminescu. Ei au
pregătit portofolii cu tematici emines-
ciene. Apoi au decupat ecusoane cu em-
blema poetului pe care le-au predat celor
din clasa a VIII-a B pentru a le purta ;i
a le împăr\i celor prezen\i la spectacolul
dedicat culturii na\ionale care a avut loc
în seara de 15 ianuarie, la Castelul Karo-
ly.

:coala din Săuca

La fel ca `n alte institu\ii de
`nvă\ămînt, la :coala Gimnazial[ din
Săuca cadrele didactice ;i elevii au marcat
aniversarea poetului na\ional prin
recit[ri din lirica eminescian[, dup[ cum
ne face cunoscut Mirela Gabriela Balaj,
directoarea institu\iei. Totodat[, ̀ n ;coal[
a fost organizat[ o expozi\ie de picturi ;i
desene realizate de elevii claselor V-VIII.
Elevii din clasele primare au ales prin
vot cele mai reu;ite lucr[ri, autorii lor fi-
ind premia\i de Ioana Maria Pop, profe-
soar[ de limba rom]n[, organizatoarea
momentului artistic.

:coala din Rac;a

:i elevii :colii Gimnaziale Rac;a au
sus\inut un program omagial prin care
s-a marcat aceast[ zi deosebit[. Eveni-
mentul a fost organizat sub genericul
"Eminescu - poetul nepereche" cu parti-
ciparea elevilor din clasa a VIII-a ;i co-
ordonat de profesoara Feraru Anca. Pro-
gramul a cuprins prezentare de referate,
recital de poezie, expozi\ie de carte ;i
realizarea unui colaj de imagini prin care
s-a `ncercat reconstituirea celor mai im-
portante etape din via\a celui despre care
Tudor Vianu a afirmat c[ "…f[r[ Emi-
nescu am fi altfel ;i mai s[raci".
Informa\iile ne-au fost comunicate de
profesoara Mihaela Florian.

Ioan Ani\a;, Vasile Nechita, Ioana
Vladimirescu, Mihaela Ghi\[

Spre deosebire de al\i ani, cu ocazia anivers[rii a 163 de ani de la na;terea
poetului Mihai Eminescu, dar ;i marcarea Zilelor Culturii Na\ionale, la Satu Mare
;i `n alte localit[\i ale jude\ului au fost organizate numeroase activit[\i specifice
momentelor men\ionate.

Colegiul “Ioan Slavici” :coala Odoreu

:coala Valea Vinului
Casa Crea\iei Satu Mare
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Comedia “R[pirea sabinelor” revine
la Teatrul de Nord dup[ 40 de ani

De c]nd am `nceput s[
urm[rim cu aten\ie activitatea
sec\iei maghiare a Teatrului de
Nord - ;i mul\umim din nou di-
rec\iunii trupei Harag ;i secreta-
rei artistice Agnes Tamas pentru
traducerea pieselor ̀ n rom]ne;te
- am ;tiut c[ va veni momentul s[
v[ prezent[m povestea celor mai
importan\i actori ai acesteia.

~ncepem seria portretelor cu o
actri\[ t]n[r[, aflat[ `n ascensiune, cu
mai multe roluri remarcabile `n ultimul
timp ;i care ̀ ;i construie;te o carier[ fru-
moas[ pe scena s[tm[rean[. A jucat ;i
`n spectacole ale sec\iei rom]ne, are ;i
roluri interesante de film ;i este o pre-
zen\[ u;or de recunoscut ;i remarcat.
Ea este Stella Rappert-Vencz.

Din Bra;ov la Satu Mare,
via Cluj

Stella s-a n[scut ̀ n 7 noiembrie 1980
la Bra;ov, iar `n anii de liceu a intrat `n
trupa de teatru a ;colii sale, care purta
un nume ce s-ar traduce “Mutre”. A fost

remarcat[ `n spectacolele de atunci ;i a
dat la actorie, aleg]nd ;coala clujean[.
~n cei patru ani de facultate a trecut prin
roluri din cele mai felurite, de la Plaut la
Brecht ;i Shakespeare. Absolvind facul-
tatea ̀ n 2003, a ales s[ vin[ ̀ n trupa Tea-
trului de Nord din Satu Mare.

Simultan cu activitatea teatral[, a
`nceput s[ joace ;i `n filme, cel mai in-
teresant rol al s[u fiind cel al so\iei lui
Petofi, Szendrey Julia, `n lungmetrajul
“Stamm-buch” produs `n 2005, care a
fost invitat la Fiction Fest Roma ̀ n 2007.
De asemenea, actri\a a colaborat ;i cu
Teatrul Csokonai din Debrecen.

Roluri din ce `n ce
mai complexe

Pe l]ng[ rolurile din ce ̀ n ce mai im-
portante jucate `n spectacolele trupei
Harag, Stella a evoluat ;i `n cele dou[
piese montate de Eugen F[t la sec\ia
rom]n[ a Teatrului de Nord< “nunta (do-
ne by men)” dup[ Cehov ;i “B[rbierul
din Sevilla” dup[ Beaumarchais, ̀ n acest
ultim spectacol pun]ndu-;i mai ales `n
valoare spiritul ludic. 

A ̀ ntruchipat-o pe Ma;a ̀ n excelenta

versiune a clasicei piese “Trei surori” de
Cehov ;i a exersat verva comic[ `ntr-o
alt[ pies[ cu serie lung[, “G]lcevile din
Chioggia”. Vocea puternic[ ;i bine cul-
tivat[ (a studiat canto la :coala de Arte
cu Claudia Popdan ;i Teodora Va;tag)
i-a fost de bun folos `n musicaluri de
succes cum au fost “Chicago”, “Cartea
Junglei” (unde a fost Bagheera),  ;i mai
ales recenta reu;it[ cu “Undeva `n Eu-
ropa”, `n rolul foarte dinamic ;i sportiv
al lui Suhanc, alias Eva. De altfel Stella
recunoa;te c[ `n copil[rie era mai
b[ie\oas[, deci nu i-a fost greu s[ intre
`n rolul ar\[gosului vagabond. ~n plus,
nu vom uita prea cur]nd interpretarea
ei la c]ntecul de final, “Nem szabad
felni”...

Povestea de dragoste cu Rappert Ga-
bor s-a dezvoltat ̀ ncet ;i sigur, ca ;i stilul
s[u `ntr-un caracter feminin puternic,
v[dit ;i `n piesa pe care o recenz[m mai
sus. ~;i men\ine cu aten\ie condi\ia fizic[,
ador[ s[ schieze (nu degeaba s-a n[scut
la munte) ;i a;teapt[ noi provoc[ri ac-
torice;ti. 

Recent a jucat-o pe Baba Cloan\a `n
spectacolul pentru copii “Trapiti”. P]n[
;i asta i-a ie;it de minune.

V. Andreica

Stella Rappert-Vencz devine o actri\[ complet[ pe scena s[tm[rean[

Trupa “Harag Gyorgy” a Tea-
trului de Nord din Satu Mare ;i-
a obi;nuit publicul cu un specta-
col special de Revelion, ̀ n cele mai
multe cazuri fiind vorba de co-
medii muzicale, un gen
`ncet[\enit `n peisajul teatral de
limb[ maghiar[. Revelionul 2013
a `nsemnat revenirea pe scena
s[tm[rean[ a unei comedii clasice
foarte `ndr[gite, a c[rei poveste
este extrem de interesant[ din mai
multe puncte de vedere.

“R[pirea sabinelor” a fost scris[ `n
1884 de fra\ii Paul ;i Franz von Schon-
than ;i a avut o carier[ glorioas[ pe sce-
nele germane, chiar dac[ ̀ n timpul regi-
mului nazist a fost interzis[ o vreme.
Dup[ textul celor doi dramaturgi s-au
scris scenarii de film, iar finalul a fost
modificat `n anii ‘50 de Curt Goetz.

Conform unui obicei r[sp]ndit `n
tradi\ia maghiar[ de musical, subiectul
comediei nem\e;ti a fost preluat ;i adap-
tat pentu scen[, personajele fiind rede-
numite, localit[\ile fiind schimbate pen-
tru a fi relevante publicului ungar, iar
unele scene au fost u;or `ngro;ate, de;i
textul original `l f[cea deja pe criticul
gernan Alfred Kerr s[ scrie, dup[ una
din multele premiere< “Oamenii erau pe
jos de r]s. Eu la fel.”

Un scenariu hilar
;i condus cu m[iestrie

Echipa de oameni de teatru care a
contribuit la versiunea maghiar[ `i cu-
prinde pe Keller Dezso, Horvath Jeno ;i
Szenes Ivan, premiera absolut[ av]nd loc
`n 1949 la Budapesta. ~n 31 decembrie
1956 avea loc premiera rom]neasc[, la
Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napo-
ca, iar ̀ n 21 martie 1973, acum exact pa-
tru decenii, savuroasa comedie era pre-
zentat[ `n premier[ la Teatrul de Nord
din Satu Mare.

Nu vom insista prea mult asupra su-
biectului, care e foarte ̀ nc]lcit ;i cuprinde

intrigi sentimentale, teatrale, familiale,
literare ;i o sumedenie de ̀ ntors[turi co-
mice, conduse cu mare m[iestrie de au-
tori. Pe scurt, intriga se `nvârte `n jurul
a dou[ personaje m]nate de dorin\a de
glorie scenic[< anostul profesor de istorie
Banyai Marton, care a scris `n tinere\e o
grandilocvent[ “tragedie roman[“ pe te-
ma cunoscutului episod al r[pirii femei-
lor sabine, ;i excentricul regizor ;i ;ef de
trup[ Rettegi Fridolin, care e `n pan[ de
texte ;i \ine mor\i; s[ pun[ ̀ n scen[ piesa
profesorului. Ini\iativa asta inopinat[ d[
peste cap toat[ via\a familiei lui Banyai,
o `nnebune;te pe so\ia acestuia, tulbur[
apele menajului uneia dintre fiice, dez-
groap[ trecutul junelui-prim din trup[,
Endre, care-;i reg[se;te vechea familie
;i-;i ̀ ntemeiaz[ una nou[ etc. etc. Pentru

mai multe detalii merge\i s[ vede\i piesa,
care e de un comic dezl[n\uit.

Merit[ s[ consemn[m distribu\ia
spectacolului din 1973, regizat de Hor-
vath Bela ̀ n scenografia lui Szatmari Ag-
nes< prof. Banyai Marton - Korcsmaros
Jeno> Borbala, so\ia lui - Nyiredi Piroska
/ Tarnoi Emilia> Etelka, fiica cea mic[ -
Kovacs Eva> Irma, fiica cea mare - Ko-
vacs Lenke M. / Znorovszky Ildiko> Szil-
vassy Bela, so\ul ei - Kisfalussy Balint>
Roza, menajer[ - Bann Anna / Nagy Iza-
bella> Rettegi Fridolin, regizor - Nadai
Istvan> Vilma, so\ia lui - Soos Angela>
Szendeffy Endre - Acs Tibor> Raposa
Bogdan, tat[l lui - Torok Istvan> Bor-
zseky, actor - Kocsis Antal> Koba, por-
tarul ;colii - Kiss Imre> Korpassy, actor
- Czintos Jozsef.

Trei ore de umor bine dozat

Versiunea curent[ a “R[pirii sabine-
lor” este pus[ ̀ n scen[ de t]n[rul Kanyadi
Szilard, care a f[cut cu succes trecerea
de la actorie la regie ;i reu;e;te s[
st[p]neasc[ impecabil acest text complex
;i multele schimb[ri de registru. Sceno-
grafia clasicizant[, dar foarte func\ional[,
e semnat[ de Fornwald Greti, iar costu-
mele, care contribuie ;i ele la comicul
ac\iunii, apar\in tinerei Szabo Anna Bo-
glarka. De partea coregrafic[, relativ re-
dus[ de data asta, s-a ocupat neobosita
Gabi T[nase, iar direc\ia muzical[ a fost
asigurat[ de Annamaria Manfredi, care
a luat loc ;i `n fosa orchestrei, al[turi de
Peter Anderco, Marcel Sabo ;i omnipre-
zentul Cserey Csaba, pentru acompania-

mentul live al cunoscutelor c]ntece din
scenariu. Asistentul regizorului a fost
Vegh Balazs, iar dramaturgul spectaco-
lului Bessenyei Gedo Istvan.

Textul generos face din acest specta-
col unul croit pentru individualitatea ac-
torilor. :i trupa din 2013 nu duce lips[
de talente autentice, izbutind s[ poarte
publicul ̀ ntr-o c[l[torie plin[ de haz prin
meandrele ame\itoare ale scenariului co-
mic. Desigur, piesa e `mpins[ `nainte de
cei doi protagoni;ti< Peter Attila Zsolt `l
compune atent ;i ̀ l face simpatic pe bietul
Banyai, care cuteaz[ s[ viseze la glorie
de sub papucul nevestei, iar actorul se
remarc[ ;i ca interpret vocal `n c]ntecul
viselor pierdute, din partea secund[. Na-
gy Orban se dezl[n\uie `n rolul lui Ret-
tegi, ̀ ngro;]ndu-i tr[s[turile cabotine ;i
lu]nd ̀ n r[sp[r excesele regizorilor con-
temporani, ̀ ntr-un crescendo actoricesc
remarcabil culmin]nd cu totala dezv[lui-
re de sine din final. Un rol sus\inut
des[v]r;it, at]t `n registrul comic c]t ;i
`n acela ultrasever, face Gal Agnes ca
Borbala. Bandi Johanna e imaginea in-
genuit[\ii (;i c]nt[ mul\umitor) `ntru-
chip]nd-o pe vis[toarea Etelka, `n timp
ce Stella Rappert-Vencz \ine str]ns
h[\urile rolului geloasei Irma. Gaal Gyula
dovede;te resurse bogate ̀ n rolul lui Bela
cel predispus la `ncurc[turi, iar Maros-
szeky Tamas se achit[ exemplar de cel
mai uman personaj, cel al lui Endre.
Apari\ii de culoare, caricaturale, tipuri
de ruine teatrale, fac Nemethy Zsuzsa,
Laczko Tekla ;i Zakany Mihaly ̀ n rolurile
bie\ilor actori ambulan\i.

Ne-a pl[cut recitalul de subret[ naiv[
pe care-l d[ Laszlo Zita ̀ n rolul simpatic
al menajerei Roza, un fel de ̀ nger p[zitor
al greu `ncercatei familii. Apari\ii fulgu-
rante ;i de un comic t[ios, aparte, are
Varga Sandor ̀ n rolul b[g[re\ului negus-
tor Raposa Bogdan. Actorul pare s[ fie
o achizi\ie excelent[ pentru trup[, dup[
presta\ia foarte bun[ ;i grea `n rolul lui
Toki din “Reformatorii lumii”. Este o rea-
lizare izbutit[, care ̀ ;i atinge scopul< pu-
blicul r]de din plin, actorii `;i etaleaz[
darurile ;i provoac[ la reflec\ie, prin co-
rul final, asupra destinului meseriei lor.

Vasile A.

Profesorul Marton (Peter Attila Zsolt) ;i regizorul Fridolin (Nagy Orban), pilonii intrigii care sus\ine spectacolul

Stella `n “R[pirea sabinelor” (st]nga), al[turi de Gaal Gyula

Versiunea curent[ a “R[pirii sabinelor” este pus[ `n scen[ de t]n[rul Kanyadi Szilard, care a f[cut
cu succes trecerea de la actorie la regie ;i reu;e;te s[ st[p]neasc[ impecabil acest text complex ;i
multele schimb[ri de registru. Scenografia clasicizant[, dar foarte func\ional[, e semnat[ de Fornwald
Greti, iar costumele, care contribuie ;i ele la comicul ac\iunii, apar\in tinerei Szabo Anna Boglarka. 
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Putem spune c[ `n 2013, P[m]ntul
va avea pentru o scurt[ perioad[ de timp
dou[ Luni pe cer. :i asta dup[ ce doi as-
tronomi din Rusia au descoperit c[ o co-
met[ uria;[ va trece pe l]ng[ Terra.

Fenomenul extrem de rar, considerat
chiar “unic `ntr-o via\[ de om”, scrie The
Independent, va fi vizibil de pe Terra.”

~n acest moment, cometa care va trece
pe l]ng[ noi `n 2013 este doar un obiect
`ndep[rtat, vizibil doar cu aparatura de
ultim[ genera\ie. A;a a fost observat[ de
c[tre doi astronomi ru;i, Vitali Nevski ;i
Artyom Novichonok, la Observatorul Ki-
slovodsk `n data de 20 septembrie 2012,
care au denumit-o “Cometa Ison”, dup[
numele telescopului folosit pentru a o
identifica.

The Independent noteaz[< “Cometa
este foarte `ntunecat[, mai `nchis[ la cu-
loare dec]t asfaltul, are ghea\[ sub supra-
fa\a pr[fuit[ ;i are o suprafa\[ de c]teva
zeci de mile. 

Gravita\ia acesteia este at]t de mic[,
`nc]t dac[ ai s[ri de pe ea, ai putea ajunge
la 20 de mile `n[l\ime ;i ai cobor] `ntr-o
s[pt[m]n[ `napoi pe suprafa\[.”

Conform estim[rilor realizate de cer-
cet[torii ru;i, Cometa Ison va fi vizibili[
pe P[m]nt cu ajutorul telescoapelor mici
undeva pe la sf]r;itul verii, pentru ca prin
octombrie s[ treac[ pe l]ng[ Marte.

~n luna noiembrie, Cometa va fi vizi-
bil[ cu ajutorul ochiului liber `ntr-un
adev[rat spectacol de lumin[ ;i culoare,
datorit[ cozii de praf ce va reflecta lumina
soarelui.

Sursa citat[ noteaz[ c[ `n 2013, Co-
meta Ison nu va fi singurul obiect care va
trece foarte aproape de P[m]nt. 

O alt[ comet[, 2014 L4 (Pan-
STARRS), descoperit[ anul trecut, va
ap[rea pe cerul nostru undeva prin martie
sau aprilie.

Speciali;tii sus\in c[ ar putea fi sin-
gura ocazie pentru noi s[ vedem Cometa
Ison, care, foarte probabil, nu va mai trece
niciodat[ pe l]ng[ P[m]nt.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Ce produs folosit aproape zil-
nic de către femei poate conține
plumb, țesut cerebral de vacă sau
pudră obținută din zdrobirea co-
chiliilor de gândaci? Probabil că
nu te-ai fi gândit niciodată că pro-
dusul în cauză este rujul. Puțin
dezgustător, nu-i aşa?

Ei bine, potrivit agențiilor de regle-
mentare nu avem niciun motiv de îngri-
jorare, deoarece “cantitatea de plumb este
mult prea mică pentru a putea reprezenta
un pericol, creierele vacilor bătrâne nu
mai pot fi folosite în producerea rujurilor
după epidemia bolii vacii nebune, iar co-
chilia de gândac zdrobită este complet si-
gură pentru sănătatea noastră.”

O treime din rujuri con\in
plumb `n exces

Însă, potrivit Wikipedia.org, un studiu
realizat în 2007 de către un grup de con-
sumatori, a descoperit că peste 60% dintre
rujurile existente pe piață conțineau urme
de plumb, în special nuanțele roșii. Nivelul
plumbului a variat între 0,03 și 0,65 părți
pe milion. O treime din rujurile analizate
care conțineau plumb au depășit limita
de  0,1 părți pe milion stabilită de agențiile
de reglementare.

Istoria rujului

Femeile antice din Mesopotamia au
fost probabil primele femei care au inven-
tat și au folosit rujul. Acestea zdrobeau
pietre prețioase și le foloseau pentru a-și
înfrumuseţa buzele. Femeile din civilizația
antică care locuiau în Valea Indusului apli-
cau ruj pe buze cu scopul de a-și decora
fața, iar egiptenii antici au extras colorant
roșu din fucus, alge marine brune. Ruju-
rile cu efect strălucitor au fost realizate
inițial dintr-o substanță sidefată ce putea
fi găsită în solzii de pește.

În timpul Epocii de Aur a Islamului,
cosmetologul renumit Abu al-Qasim al-
Zahrawi, din Andaluzia arabă, a inventat
rujurile solide, care erau tuburi parfumate
rulate și presate în matrițe speciale. În Eu-
ropa Medievală, rujul a fost interzis de Bi-
serică și se credea că este folosit ca și o
“încarnare a Satanei”, produsele cosmetice
fiind “rezervate” doar pentru femeile
ușoare.

Colorarea buzelor a început să câștige

popularitate în Anglia secolului 16. În
timpul domniei Reginei Elisabeta I, buzele
roșii strălucitoare și chipul alb au devenit
la modă. În acel moment, rujul era făcut
dintr-un amestec din ceară de albine și
colorant roșu extras din plante. Doar fe-
meile din clasa superioară a societății și
bărbații actori se machiau.

În anii 1850, au fost publicate diferite
texte în care femeile erau avertizate de pe-
ricolele utilizării plumbului și vermilio-
nului (mineral roșu greu) în cosmeticele
care se aplicau pe față.

Până la sfârșitul secolului 19, Guerlain,
o companie franceză de cosmetice, a în-
ceput producerea rujului. Primul ruj co-
mercial a fost inventat în 1884, de către
parfumierii din Paris. Rujul era acoperit
cu hârtie de mătase și era realizat din seu
de căprioară, ulei de ricin și ceară de al-
bine. Până în acel moment, rujul era creat
acasă.

În secolul 19, rujul era nuanțat cu aju-
torul unui colorant de carmină. Coloran-
tul de carmină era extras din insectele co-

șenilă, originare din Mexic și America
Centrală, care trăiau pe plantele de cac-
tus.

Până în 1912, femeile americane la
modă au ajuns să considere rujul ca fiind
un produs acceptabil, deși un articol din
New York Times a recomandat aplicarea
lui cu atenție.

Până în 1915 rujul se vindea în reci-
piente cilindrice din metal, vândute de
Maurice Levy. În 1923, James Bruce Ma-
son Jr. din Nashville, Tennessee, a brevetat
primul tub de ruj rotativ. În timp ce fe-
meile au început să folosească ruj la șe-
dințele foto, domeniul fotografiei a făcut
ca acest produs cosmetic să fie acceptabil
în rândul femeilor, așa că Elizabeth Arden
și Estee Lauder au început să-l vândă în
saloanele lor.

La sfârșitul anilor ’40, Hazel Bishop,
un chimist organic din New York, a creat
primul ruj de lungă durată, numit rujul
“No-Smear”. Cu ajutorul lui Raymond
Specter, un agent de publicitate, afacerea
lui Bishop a prosperat.

Există patru tipuri de rujuri

1. Rujul mat – De obicei, culorile cele
mai puternice și cele mai închise de ruj
sunt mate, deoarece conțin mult pigment.
În loc să fie strălucitoare, acestea resping
lumina. 

2. Rujul cremă – Acest tip de ruj se
încadrează între luciu și ruj mat. 

3. Rujul strălucitor – Cunoscute și cu
numele de sidefate, rujurile strălucitoare
conțin particule care reflectă lumina, cum
ar fi siliciu, perle sintetice și chiar solzi de
pește. 

4. Rujul de lungă durată – Problema
generală a rujurilor este faptul că, la un
moment dat,  trebuie aplicat din nou, de-
oarece dispare de pe buze. Prin urmare
rujul care rezistă mai mult timp pe buze
abordează în mod direct această proble-
mă. 

Un singur ruj poate conține zeci de
ingrediente separate, iar amestecurile
exacte sunt de obicei ținute secrete.

De obicei, ingredientele sunt clasifi-
cate în câteva categorii<  ceară, uleiuri și
grăsimi, emolienți și pigmenți. Tipurile
diferite de ceară folosite în rujuri includ
ceara de albine, parafina și ceara carnauba.
Ceara stabilizează batonul de ruj și per-
mite modelarea sa.

De asemenea, în producerea rujului
există și tipuri diferite de uleiuri, inclusiv
ulei lanolină, ulei de ricină, ulei de măsline
și unt de cacao (aici apare și creierul de
vacă, din care se poate extrage o grăsime
ieftină). Uleiurile și grăsimile oferă rujului
textura potrivită: suficient de moale pen-
tru a putea fi aplicat pe buze, dar  destul
de ferm încât să nu se topească. Substan-
țele emoliente fac rujul să fie mai hidratant
pentru buzele tale și acestea ar putea in-
clude vitamina E și aloe vera. Totuși, lucrul
care face diferența în minte consumato-
rului este pigmentul. Culoarea rujului se
poate datora unei combinații de ingre-
diente de origine vegetală, animală, mi-
nerală sau sintetică. 

Gândacii menționați la început repre-
zintă sursa culorii, etichetată de multe ori
sub numele de carmină sau drept extract
roșu de coșenilă. Insectele coșenile sunt
omorâte cu ajutorul aburilor, apoi sunt
uscate, pulverizate și procesate pentru a
crea un colorant luminos care nu este toxic
și nici cancerigen, spre deosebire de alte
substanțe roșii de colorare utilizate în tre-
cut. Rujurile pot conține și conservanți,
cum ar fi alcoolul sau produse de protecție
solară și parfum.

Primul ruj comercial a fost inventat în 1884, de către parfumierii din Paris

Iat[ 10 lucruri despre ap[ prea
pu\in cunoscute<

1. Apa este principalul factor limi-
tativ pentru specia umană, adică resursa
la capătul căreia creșterea populaţiei se
va opri. Chiar dacă – spre deosebire de
alte resurse – cantitatea de apă se păs-
trează constantă, ea se împarte la oameni
tot mai mulţi, cu consumuri tot mai
mari. Deja, media globală de consum a
trecut de 50% din resurse.

2. Următorul război mondial, dacă
va exista, va porni probabil de la apă iar
cel mai fierbinte punct al planetei este
vecinătatea dintre India și China. 

3. Preţul la care se vinde acum apa
este cu mult sub valoarea economică,
pentru că încă există iluzia abundenţei.
În momentul în care deficitul de apă de-
vine constant, regula este ca preţul să

crească accelerat, chiar și de ordinul ze-
cilor de procente în fiecare an.

4. Este nevoie de două până la cinci
tone de apă pentru a produce alimentele
necesare unui singur om, pentru o sin-
gură zi. Pentru un kilogram de carne,
trebuie consumate 16 tone de apă. Pen-
tru o halbă de bere trebuie 75 de litri.
Pentru o singură roșie – 13 litri în agri-
cultura clasică sau a zecea parte cu teh-
nologia hidroponică.

5. România este la coada Europei în
privinţa resurselor de apă< sub 2000 de
metri cubi pe locuitor pe an. Nici la apele
minerale nu stăm așa bine pe cât ne place
să credem. Resursele exploatabile sunt
mai mici de 1,5 litri pe locuitor pe zi. În
total – 26 de milioane de litri< jumătate
plată, jumătate cu bule. Terapeutice, în
schimb… gârlă.

6. În România, cele mai severe secete
au fost în 2000 și 2003. 

7. Irigaţiile pot dubla producţia, dar
asta nu le face automat economice în
orice condiţii de cost al electricităţii res-
pectiv preţ al recoltei. 

8. Circulă de ani buni un mit cum
că irigarea cu apă din pânza freatică ar
fi interzisă. În realitate, operaţiunea este
permisă, în schimbul unei taxe plătite la
“Apele Române”. 

9. Chiar și într-un an secetos, pier-
derile pot fi minimizate dacă planul de
culturi este făcut de un inginer agronom
care n-a chiulit de la cursuri și a mai citit
ceva pe lângă. 

10. Cum își rezolvă alţii problemele?
Iată două exemple din ţări cu resurse să-
race< În Malta, o reţea de tuneluri adună
apa din acviferul aflat la 100 de metri
sub insulă. În Cipru, 100 de baraje strâng
ploile căzute într-un singur sezon ca să
ajungă chiar și pentru câte cinci ani se-
cetoși.

Cel mai fierbinte punct al planetei este
vecinătatea dintre India și China

Kryptos

Kryptos este o sculptură misterioasă,
criptată, proiectată de artistul Jim San-
born, care se află amplasată chiar la ieșirea
din sediul CIA din Langley, SUA. Scul-
ptura este atât de greu de înţeles, încât nici
măcar CIA nu a descifrat codul.

Sculptura conţine patru inscripţii, și
deși trei dintre ele au fost descifrate, cea
de-a patra rămâne în continuare un mister.
În 2006, Sanborn a făcut o aluzie potrivit
căreia ar exista indicii în primele trei in-
scripţii pentru a o putea descifra pe ultima,
iar în 2010 a oferit un alt indiciu< literele
64-69 NYPVTT din partea a patra repre-
zintă codul pentru textul BERLIN.

Cifrurile Beale

Cifrurile Beale sunt un set de trei texte
cifrate despre care se presupune că dez-
văluie locaţia uneia din cele mai mari co-
mori îngropate din istoria SUA< mii de ki-
lograme de aur, argint și de bijuterii. Co-
moara a fost obţinută de un bărbat mis-
terios pe nume Thomas Jefferson Beale
în 1818 în timp ce prospecta zona Colo-
rado.

Dintre cele trei texte cifrate, doar al
doilea a fost descifrat. În mod interesant,
Declaraţia de Independenţă a SUA este
una din cheile pentru rezolvarea miste-
rului, iar un fapt interesant este acela că
Beale are același nume cu autorul Decla-
raţiei de Independenţă.

Textul descifrat dezvăluie ţinutul în
care comoara a fost îngropată< Bedford
County, dar locaţia exactă se regăsește,
probabil, în unul din celelalte texte nedes-
cifrate. Chiar și în zilele noastre, vânătorii
de comori cutreieră dealurile din Bedford
County pentru a găsi comoara.

Rujul con\ine plumb, pudr[ 
de g]ndaci ;i alte ingrediente

Mistere nedezlegate

Femeile antice din Mesopotamia au fost probabil primele femei care au
inventat și au folosit rujul. Acestea zdrobeau pietre prețioase și le foloseau
pentru a-și înfrumuseţa buzele. Femeile din civilizația antică care locuiau
în Valea Indusului aplicau ruj pe buze cu scopul de a-și decora fața, iar egip-
tenii antici au extras colorant roșu din fucus, alge marine brune. 

Apa ar putea declan;a urm[torul R[zboi mondial

Fenomenul unic 
într-o via\[ 
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Restaurantul “Moara cu Noroc”< Pentru
c[ m]ncarea bun[ ne face prieteni

“Pentru c[ m]ncarea bun[ ne
face prieteni” este sloganul pe care
`l cunosc to\i cei care aleg s[ ia
masa la Restaurantul “Moara cu
Noroc”. ~l descoper[ totodat[ ;i
to\i cei care trec pragul localului
pentru prima oar[. 

Nu ai cum s[ nu te sim\i acas[ la
"Moara cu Noroc". M]ncarea-i gustoas[,
servirea irepro;abil[, atmosfera pl[cut[,
oamenii prieteno;i. Restaurantul "Moa-
ra cu Noroc" nu vinde m]ncare, vinde
senza\ia de bine!

Gazd[ perfect[

Restaurantul "Moara cu Noroc" este
gazd[ perfect[ pentru ocaziile speciale,
pentru seri tradi\ionale, pentru o mas[
s[n[toas[ de pr]nz. Rustic, elegant, lo-
calul este perfect fie pentru servirea me-
niului zilei, fie pentru organizarea de
evenimente festive. De cur]nd la "Moara
cu Noroc" s-au f[cut redecor[ri, astfel
c[ sunte\i invita\i s[ admira\i dou[ ex-
pozi\ii foto - "Satu Mare `n imagini" ;i
"Satul transilv[nean ̀ n imagini", lucr[ri

semnate de artistul Mark Reha. Are o
capacitate de 40 de locuri. Restaurantul
"Moara cu Noroc" este deschis de luni
p]n[ vineri de la 10 la 23, iar s]mb[t[
;i duminic[ de la 12 la 23. 

“Moara cu Noroc” nu vinde
m]ncare, vinde senza\ia 
de bine!

Situat `n municipiul Satu Mare pe
strada Avram Iancu nr. 2, Restaurantul
"Moara cu Noroc" preg[te;te meniurile
pe placul dumneavoastr[ tocmai "pen-
tru c[ m]ncarea bun[ ne face prieteni".
La Moara cu Noroc se m[n]nc[ bine.
C]nd spui purcelu; la cuptor, ciolan cu
fasole, tochitur[ moldoveneasc[, p[str[v
`n sm]nt]n[, feerie de iarn[ (par[ tras[-
n ciocolat[ cu piure de banane ;i miere
de albine) spui totul. :i bun[t[\ile aces-
tea v[ sunt servite cu mult drag la "Moa-
ra cu Noroc". 

Cutume la servirea 
“a la carte”

De la gazdele noastre, Delia ;i Aurel

R[c[u\anu, am aflat ;i cutumele locului,
care `i fac pe clien\ii restaurantului s[
revin[ de fiecare dac[ cu mare pl[cere.
Odat[ preluat[ comanda, p]n[ ce `n
buc[t[rie se munce;te cu zor la prepa-
rarea ei, vine platoul din partea casei,
cu br]nz[, sl[ninu\[ ;i ceap[, c[ doar
;tim cu to\ii c]t e de greu s[ stai s[
a;tep\i pe stomacul gol. La fiecare mas[,
tot din partea casei vine ;i paharul cu
vin, iar cafeaua e oferit[ cu mare pl[cere
gratuit pe tot parcursul zilei. Acestea-s
iat[ regulile valabile pentru servirea ca
la carte. :i dac[ tot vorbim de m]ncare
bun[, v[ spun doar c[ pe platoul de lemn
v[ a;teapt[ fasolea cu ciolan afumat cu
os, sare, piper, cimbru, hrean ;i ceap[
ro;ie. Nici platoul cu tochitur[ moldo-
veneasc[ nu este mai prejos, abund[ `n
m[m[ligu\[, br]nz[ de burduf, ochi de
ou, toc[ni\[ de porc, sl[ninu\[ afumat[
;i c]rna\i. 

Ra\[ pe varz[ ro;ie, curcan cu
m[sline sau friptur[ de iepure

M]ncare de-\i las[ gura ap[, nu alta!
:i acum voi pune ;i o ̀ ntrebare< ce poate
s[ fie mai bun dec]t un curcan cu m[sli-

ne sau poate la tav[ cu sos de ciuperci,
o ra\[ pe varz[ ro;ie, o pulp[ de g]sc[
la cuptor sau o friptur[ de iepure? Sunt
doar c]teva dintre preparatele delicioase
care v[ a;teapt[ la "Moara cu Noroc". 

Meniul zilei – r[sf[\ la masa
de pr]nz

Restaurantul "Moara cu Noroc" v[
a;teapt[ zilnic s[ servi\i Meniul zilei.
Pentru clien\ii speciali, cei care trec pra-
gul localului zi de zi, ofertele sunt spe-
ciale. Numai la "Moara cu Noroc" bolul
de ciorb[ e l[sat pe mas[, a;a c[ dac[
dori\i, v[ mai servi\i! ~n fiecare zi, cei
care servesc Meniul zilei la "Moara cu
Noroc" primesc un desert f[cut ca la bu-
nica acas[. Era s[ uit< cafeaua e gratuită
la meniul zilei ;i, mai mult dec]t at]t, la
ora 10 ;i 30 de minute, `n fiecare zi un
SMS cu meniul zilei este transmis c[tre
dumneavoastr[. A;a, s[ ;ti\i ce s[ alege\i
pentru masa de pr]nz! La "Moara cu
Noroc" este de unde alege pentru c[ me-
niul zilei are 2 variante care se pot com-
bina dup[ plac! Livrarea este gratuit[ ;i
comenzile se fac p]n[ la ora 12. Comen-
zile pentru meniul zilei, dar ;i pentru

platouri, porcu;or la cuptor sau
rezerv[ri pentru evenimente festive se
fac la num[rul de telefon 0756.955.556.

Pizza - o bun[tate - 
la juma’ de pre\ dup[ ora 15

La "Moara cu Noroc" se m[n]nc[ ;i
cea mai bun[ pizza, fie c[ e vorba de cea
Sicilian[, 4 Stagioni, Cotcodac, cu 3
mici, Pomodoro, Mexican[ ori alta.
Oferta este bogat[ ;i la capitolul pizza,
exist]nd nu mai pu\in de 16 feluri, una
mai delicioas[ ca alta. Iar dup[ ora 15,
pizza este oferit[ la jum[tate de pre\ ;i
primi\i `n plus gratuit ;i un sos special
din ulei de m[sline, ardei iute ;i m[rar.
Ofert[ valabil[ ;i ̀ n week-end. Livr[rile
de pizza se fac gratuit, iar comenzi se
primesc la num[rul 0747.355.547.

Acestea fiind spuse, v[ mai invit[m
`n final s[ trece\i pragul Restaurantului
"Moara cu Noroc" ;i nu ̀ n ultimul r]nd
s[ vizita\i pagina de facebook a restau-
rantului care nu vinde m]ncare, ci vinde
senza\ia de bine la urm[toarea adres[
de internet< www.facebook.com/Restau-
rant.Moara.cu.noroc.

Ioana Vladimirescu


