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Avionul lui Ceau;escu va fi folosit 
în misiuni militare
       Boeing-ul 707-3K1C Carpaţi, cunoscut drept aeronava
prezidenţială, a fost vândut în 2012 de autorităţile române şi va
opera din 2014 în misiuni militare ale SUA şi ale NATO.  Aeronava
Boeing va fi recondiţionată şi va fi transformată într-un tanker
(avion-cisternă). Practic, “aeronava va fi folosită pentru a permite
realimentarea avioanelor de luptă în aer. Avionul va fi utilizat de
Armata SUA dar şi de către state aliate precum Australia, Marea
Britanie, Canada dar şi de către ţările partenere NATO", a explicat
pentru Ulick McEvaddy, unul dintre fondatorii companiei Omega
Air. Aeronava care a fost utilizată de fostul dictator Nicolae
Ceauşescu, dar şi de actualul preşedinte Traian Băsescu până în
2010, a fost vândută companiei americane Omega Air cu suma
de 2 milioane euro. Boeing-ul 707 Carpaţi a fost produs în 1974
şi a fost utilizat de Nicolae Ceauşescu ca şi avion de rezervă. În
1990 după ce aeronava oficială a fost avariată grav în urma unor
teste, Boeing-ul 707 Carpaţi a funcţionat ca transportor oficial al
Adminstraţiei Prezidenţiale. Avionul a fost utilizat pentru ultima
dată în 2010 când a fost "pensionat", după 36 de ani de activitate.
După 2010, Administraţia Prezidenţială a folosit pentru cursele
externe un avion Airbus închiriat de la Tarom.

Meniul de la gala Oscar
      Meniul care va fi servit la banchetul organizat după gala de
decernare a premiilor Oscar va include pizza vegetariană, salată
de varză kale, tradiţionalul somon afumat şi ciocolată cu praf de
aur, a anunţat celebrul chef Wolfgang Puck. Dezvăluind meniul
de anul acesta, Puck a mai spus că la banchet vor mai fi servite
plăcintă cu pui şi trufe negre, mini-burgeri Kobe, salată de piersici,
peşte cu sos ai, salată de ton şi celebrele mini-Oscaruri din
ciocolată presărate cu praf de aur.
      Aproximativ 1.500 de oaspeţi sunt aşteptaţi la banchetul care
va avea loc imediat după ceremonia organizată pe 24 februarie.
      Meniul creat de Puck conţine feluri de mâncare la fel de
variate ca filmele nominalizate la Oscar, printre care se numără
drame, comedii şi musicaluri. Puck, care anul acesta se ocupă
pentru a 19-a oară de banchetul Oscar, şi chef Matt Bencivenga
vor servi circa 50 de feluri de mâncare, sub formă de aperitive,
prezentate pe platouri micuţe. Meniul include feluri de mâncare
chinezeşti, franţuzeşti, italiene, servite în localurile deţinute de
Puck în Los Angeles. Anul acesta, felurile vegetariene vor deţine
supremaţia - pizza, salată kale cu anghinare la grătar şi salată de
sfeclă cu nuci, printre altele. 300 de bucătari vor prepara acest
meniu şi 650 de chelneri se vor ocupa de oaspeţi. Platourile vor
fi aşezate pe măsuţe micuţe pentru a crea o atmosferă intimă. 

Muzeul în aer liber de la Negre;ti va avea toate
instalaţiile tradiţionale care folosesc apa
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Zsuzsa Szemak s-a n[scut la Satu Mare ̀ n 12 mai
1979 ;i spune c[ de la v]rste fragede ̀ i pl[cea s[ des-
eneze ore `n ;ir, astfel `nc]t p[rin\ii au fost sf[tui\i
de timpuriu s[-i cultive talentul artistic. Ajuns[ la
Liceul de Art[ “Aurel Popp”, ea a fost ̀ nscris[ la clasa
de sculptur[. Important[ a fost ;i ucenicia ̀ n dome-
niul picturii, sub conducerea profesoarei Aurelia
C[linescu, ̀ n al c[rei atelier, situat deasupra Galeriei
unde `ncepe povestea noastr[, Zsuzsa lucreaz[ ;i `n
ziua de azi. PAGINA 4
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Filarmonica Dinu Lipatti
a fost sala de bal 
a hotelului Pannonia

Actrița revine pe Broadway cu un rol mare<
”Maggie the cat” într-una din dramele clasice
”Pisica pe acoperișul fierbinte”. Scarlett va avea
ocazia să își etaleze calitățile de cântăreață și
dansatoare. 

După o pauz[ de mai mult de 3 ani Scarlett
s-a declarat foarte fericită că se `ntoarce din nou
pe renumita scenă de la Broadway< “E minunat
s[ te `ntorci pe Broadway. M-am n[scut ;i am
crescut `n New York ;i am visat c[ va veni o zi
c]nd voi p[;i pe scen[. Ocazia de a juca `ntr-o

pies[ at]t de frumoas[ este pentru mine un vis
devenit realitate. E minunat s[ te `ntorci aici!”,a
relatat actrița care nu a mai pășit pe Broadway
din 2010. Rolul pe care Johansson îl interpretează
a mai fost jucat și de alte artiste precum<Elizabeth
Taylor, Kathleen Turner sau Jessica Lange.

Premiera a avut loc pe 17 ianuarie și va rula
încă 15 săptămâni până pe 30 martie.

Datorită acestui rol Scarlett devine una
dintre cele mai bine plătite actrițe. Pentru fiecare
săptămână actrița încasează 40 000 de dolari.

      Planul ridicării unui hotel
încăpător al oraşului Satu Mare,
prevăzut cu o sală de bal, cafenea şi
restaurant s-a născut în ultimii ani ai
secolului al XIX-lea, ca o manifestare
constructivă a rivalităţii dintre Carei,
pe atunci reşedinţa comitatului, şi Satu
Mare, cel mai important pretendent
al aceluiaşi statut. În concursul
organizat în 1897 pentru deciderea
arhitectului clădirii s-au înscris 11
participanţi, iar câştigătorii au fost
Bálint Zoltán şi Jámbor Lajos.  
      Suma totală cheltuită de oraşul
Satu Mare pentru construcţia noului
edificiu s-a ridicat la impozanta cifră
de circa 520.000 de coroane, ceea ce
reprezenta echivalentul a 158 de kg de
aur la valoarea din anul 1900, sau în
moneda curentă, al sumei de
14.249.700 lei (4.750.000 de dolari
americani).

      Clădirea, realizată în anul 1902,
este compusă din parter, etajul I şi II,
structura sa interioară fiind
subordonată spaţiului oarecum
restrâns. Spaţiul de la parter dinspre
faţadă cuprindea, de o parte şi alta a
intrării principale, un restaurant şi o
cafenea. Legătura cu aripa din spate a
clădirii a fost realizată printr-o curte
acoperită (din structuri metalice şi
sticlă) ce găzduia sala mare a
restaurantului cu un interior luxos.
Aceasta se continua cu o cofetărie ce
dădea în cele din urmă într-o spaţioasă
sală de bal.
      Ulterior, aceste spaţii au ajuns să
aibă o altă destinaţie, astfel că, de o
parte şi alta a intrării principale, se
afla recepţia hotelului şi un spaţiu
comercial, iar curtea acoperită cu
structuri metalice şi sticlă a devenit
singurul spaţiu cu destinaţie de

restaurant. Spaţiul cofetăriei şi sălii de
bal au ajuns să găzduiască sediul
Filarmonicii „Dinu Lipatti", având
înălţimea cât parterul şi etajul I
împreună. Etajele I şi II au o structură
identică, ambele nivele găzduind
hotelul propriu-zis, cu o împărţire
specifică, de 107 camere.
      În perioada austro-ungară a purtat
numele de Hotel „Pannonia", iar după
1918 a primit denumirea de Hotel
„Dacia". Odată cu ocupaţia horthystă
din 1940, s-a revenit la vechea
denumire, iar piaţa din faţa sa a primit
numele „Horty Miklos". După cel de-
al doilea război mondial, s-a
redenumit „Dacia", iar pieţei i s-a
conferit numele de Piaţa Libertăţii
      ~n tot acest răstimp a acumulat o
tradiţie îndelungată în găzduirea unor
evenimente de ordin cultural,
devenind o emblem[ a municipiului.

Zsuzsa Szemak transmite la Palatul
Copiilor entuziasmul ei pentru art[

Scarlett Johansson se întoarce pe Broadway
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Filarmonica a fost construit[ ca 
sal[ de bal a Hotelului Pannonia

Având în vedere scandalul de-
clan;at cu privire la situa\ia Filar-
monicii, readucem `n aten\ia ci-
titorilor date istorice referitoare
la ridicarea Complexului Dacia.
O parte din date le-am luat dintr-
un material realizat de Viorel Ciu-
bot[, Diana Iegar ;i Tamás Sá-
rándi de la Muzeul Jude\ean Satu
Mare.

Apariţia clădirii în peisajul local a
fost determinată, la finele secolului al
XIX-lea, de decizia autorităţilor vremii
de înnoire a centrului Sătmarului, oda-
tă cu demolarea vechii primării numite
de localnici „Casa cu turn", construită
în 1777.

Problema destinaţiei noii clădiri ce
urma a fi ridicată a produs numeroase
discuţii pro și contra în rândul edililor
orașului. O parte a autorităţilor doreau
construirea unei clădiri de locuinţe de
închiriat sau a unui bazar care ar fi
adus profituri considerabile. Alţii, prin-
tre care și primarul de la acea vreme,
Herman Mihaly, adept al înnoirii, pro-
puneau construirea unui hotel modern
care să găzduiască o cafenea, un res-
taurant, o imensă sală de protocol.
Acest complex arhitectonic ar fi putut
servi drept focar de cultură, corespun-
zător dezideratelor culturale moder-
ne.

Proiecte pentru un spa\iu 
de 3.000 metri p[tra\i

După polemici aprinse, adepţii pri-
marului Herman Mihaly au avut câștig
de cauză, astfel că, în vara anului 1897,
a fost organizat un concurs pentru con-
ceperea de proiecte de edificii în vede-
rea ridicării unui complex arhitectonic
care să satisfacă exigenţele. Arhitecţilor
le-a fost dată mână liberă, singurele
condiţii fiind cele de încadrare în
spaţiul de circa 3000 de mp și în buge-
tul de 200.000 de forinţi.

Din cele 11 de proiecte depuse și
evaluate de Comisia de arhitectură din
Budapesta, a fost declarat câștigător cel
conceput de arhitecţii Bálint Zoltán și
Jámbor Lajos. Cei doi au fost elevii și
continuatorii arhitectului Lechner
Odon, promotorul stilului seccesion
pe care avea să-l reprezinte și clădirea
Hotelului „Dacia". Hotelul se poate lău-
da cu faptul că proiectul său arhitectu-
ral a fost răsplătit cu medalia de aur la
un concurs de arhitectură din Viena,
în 1910.

Pentru diminuarea costurilor ho-
telului, Consiliul Local a decis refolo-
sirea cărămizilor aflate încă în stare
bună, provenite din construcţia pre-
cedentă. Până și demolarea vechii clă-
diri a Primăriei, întreprinsă de aceeași
firmă, a presupus folosirea unor sume
uriașe. Iniţial, pentru realizarea tuturor
lucrărilor, orașul alocase suma de
200.000 de coroane. Abia un an mai
târziu însă, în 1898, suma a fost majo-
rată cu încă 100.000 de coroane, pentru
a ajunge la sfârșitul aceluiași an la un
maxim de 460.000 de coroane, sumă
pe care orașul nu o putea suporta, fiind
nevoit astfel să apeleze la credit. O altă
cale de obţinere a banilor necesari a
fost închirierea hotelului pentru exor-
bitantul preţ de 120.000 de coroane pe
an, suportată de proprietarul altui hotel
sătmărean, Korona.

Zugrăvirea policromă a interioru-
lui clădirii a făcut obiectul contractului
încheiat de primăria Satu Mare cu

meșterul Sommer Lajos din Budapesta,
cu o valoare de 5054,80 coroane. 

O parte considerabilă a costurilor
de construcţie o presupunea realizarea
decoraţiilor exterioare și interioare.
Contractul separat semnat între pri-
marul de atunci al orașului, Herman
Mihály, și firma Schiffer și fraţii Grün-
wald constituie un act extrem de deta-
liat, cu indicaţii precise, cantitative și
calitative, ale ornamentelor, în valoare
de 18759,16 coroane. Tipurile de de-
coraţiuni erau împărţite în cinci gru-
puri< ornamentul faţadei, cel al cafe-
nelei și vestibulului, al restaurantului
și holului, al casei scărilor și al sălii de
bal. 

În exterior, faţada clădirii era sin-
gura decorată, dominând ornamentele
florale caracteristice stilului secession.
Cele mai numeroase decoraţii erau
așezate pe friza situată în partea supe-
rioară a clădirii, unde fuseseră înca-
drate și patru steme ale orașului, rea-
lizate din faianţă de Zsolnai. 

Sala de bal - apogeu al 
concep\iei arhitecturale

Casa scărilor era simplă, împodo-
bită doar cu patru console de mărime
mare. Uriașa sală de bal este încăperea
cea mai impresionantă a edificiului.
Cu o capacitate de 400 de locuri, încă-
perea este flancată de un șir de coloane
impunătoare, delimitând balcoane de
mari dimensiuni, în formă de petale.
Aceeași succesiune de arcuri, mai mici,
leagă șirul de coloane care susţin bal-
coanele. Decoraţiile îmbinau toate for-
mele întâlnite în cadrul celorlalte în-
căperi, sugerând intenţia proiectantu-
lui de a transforma sala de bal într-un
apogeu al concepţiei arhitecturale care
domina edificiul. Geamurile sub forma
unor trandafiri se îmbinau în mod ar-
monios cu ornamentele sugerând ace-
lași decor floral, situate pe tavanul în-
căperii și pe arcele din partea supe-
rioară a ușilor. Pe tavanul în formă de
cupolă, nervurile bolţii ornamentale

formau o reţea complicată de linii cur-
be, sugerând în centru același motiv al
trandafirului. Decoraţiile de pe
cornișele exterioare ale pilonilor însu-
mau mai mult de 460 de metri, iar cele
de pe cornișa tavanului 120 de metri. 

După încheierea lucrărilor de con-
strucţie, următorul pas a fost amena-
jarea interioară și dotarea noului edi-
ficiu cu utilităţi conform celor mai mo-
derne standarde ale vremii. Candela-
brele masive din bronz au fost contrac-
tate de la firma Magyar Fém és Lám-
pagyár Részvénytársaság, și au costat
14.000 de coroane. 

Pentru păstrarea în bune condiţii
a produselor alimentare, în pivniţa clă-
dirii a fost amenajată o cameră frigo-
rifică, în schimbul sumei de 1889,57
coroane. Lucrările de realizare a came-
rei frigorifice au fost încredinţate ace-
leiași firme care dusese la îndeplinire
construcţia și decorarea edificiului,
Schiffer și fraţii Grünwald.       

Hotelul a fost inaugurat 
`n 1902

Suma totală cheltuită de orașul Satu
Mare pentru construcţia noului edifi-
ciu s-a ridicat la impozanta cifră de cir-
ca 520.000 de coroane, ceea ce repre-
zenta echivalentul a 158 de kg de aur
la valoarea din anul 1900, sau în mo-
neda curentă, al sumei de 14.249.700
lei (4.750.000 de dolari americani).

Noul hotel cu 107 camere inaugu-
rat în anul 1902 a intrat repede în viaţa
și conștiinţa sătmărenilor. Nu a existat
vreun eveniment mai însemnat din is-
toria Sătmarului care să nu-și fi legat,
într-un fel sau altul, destinul de hotelul
„Dacia”. Amintim aici banchetul dat
de primăria orașului Satu Mare în seara
zilei de 19 aprilie 1919, în onoarea ar-
matei române eliberatoare, la care au
luat parte 500 de persoane. 

În perioada austro-ungară a purtat
numele de Hotel „Pannonia", iar după
1918 a primit denumirea de Hotel „Da-
cia". O dată cu ocupaţia horthystă din

1940, s-a revenit la vechea denumire,
iar piaţa din faţa sa a primit numele
„Horty Miklos". După cel de-al doilea
război mondial, s-a redenumit „Dacia",
iar pieţei i s-a conferit numele de Piaţa
Libertăţii.

Afectat de bombardamentele ru-
sești din octombrie 1944, hotelul a fost
reconstituit cu multă grijă, recăpătân-
du-și strălucirea de altădată. 

Ţinând seama de valoarea deose-
bită arhitecturală și artistică a acestui
monument, Hotelul „Dacia” este inclus
în lista monumentelor de patrimoniu
din România.

Na;terea filarmonicii
s[tm[rene

Primele societăţi care au cultivat
muzica simfonică au fost "Societatea
de lectură a studenţilor din Satu Mare",
grupul "Casinei meseriașilor", Socie-
tatea corală" care-l avea în frunte pe
compozitorul și dirijorul Meder Mi-
haly, "Societatea corală de cântări și
muzică" cu orchestră și școală de mu-
zică.

În 1920 se înfiinţează un Conser-
vator orășenesc (condus de Adrian De-
mian), iar din 1924 devine ,"Reuniunea
de cântări și muzică Vasile Lucaciu",
având ca formaţie orchestrală "Socie-
tatea filarmonică" (înfiinţată în 1922
de Augustin Traian Frenţiu). Unele
concerte aveau loc în casa renumitului
avocat și mai apoi în Sala Urania (fostul
cinema Popular), unde au concertat la
Satu Mare nume legendare, ca Bela
Bartok sau George Enescu.

În 1947 se reorganizează "Societa-
tea filarmonică" și în scurt timp, devine
"Orchestra simfonică de stat Satu Ma-
re", purtând o perioadă numele lui Mi-
hail Glinka. Din 1991 se numește "Fi-
larmonica Dinu Lipatti", iar festivalul
ei, "Zilele Muzicale Sătmărene", a de-
venit o prezență constantă a toamnei
culturale în orașul nostru.

A consemnat Mihai S.

Imagine din centrul ora;ului Satu Mare la `nceputul secolului XX

Uriașa sală de bal este încăperea cea mai impresionantă a edi-
ficiului. Este vorba Filarmonica „Dinu Lipatti”, cu o capacitate de
400 de locuri. Încăperea este flancată de un șir de coloane impu-
nătoare, delimitând balcoane de mari dimensiuni, în formă de pe-
tale. 
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Vestea că Prinţul William și Ducesa
de Cambridge vor deveni părinţi a făcut
rapid înconjurul lumii, fiind din cele mai
dezbătute subiecte în acest moment. În
ultimele două zile presa a bombardat opi-
nia publică cu informaţii despre acest su-
biect, care a ţinut prima pagină a ziarelor
din aproape întreaga lume. Orice mic de-
taliu privind sarcina ducesei este vânat,
iar speculaţiile privind numele viitorului
copil al cuplului regal sunt principalul su-
biect de discuţie pe reţelele de socializare.
Cel de al treilea monștenitor în ordinea
succesiunii la tron a devenit practic unul
dintre cei mai faimoși copii din lume chiar
înainte de a se naște. Anunţul a fost aștep-
tat cu nerăbdare încă de când cei doi s-au
căsătorit anul trecut și a fost privit cu mare
bucurie. Până nu de mult au existat zvo-
nuri conform cărora tânăra ducesă ar avea
probleme și nu poate să rămână însărci-
nată, dar și că aceasta ar fi pierdut deja o
sarcină. Asupra copilului a existat încă de
la căsătorie și o mare presiune a opiniei
publice, care dorea cât mai repede un
moștenitor. Dacă ea (Kate), nu va rămâne
însărcinată în următoarele nouă luni, va
sfida o tradiţie britanică veche de 200 de
ani declara atunci Andrew Morton un re-
putat biograf al familiei britanice.

Un secret deconspirat

Tocmai pentru a evita aceste insistenţe
și presiunea mediatică, Prinţul William și
Kate care este însărcinată în șapte-opt săp-
tămâni au încercat să ţină secretă această
sarcină. Potrivit presei britanice chiar și
membrii familiei regale, inclusiv Regina
și viitorul bunic Charles au fost informaţi
de copil cu mai puţin de o oră înainte ca
anunţul să fie făcut public. Prinţul William
și ducesa de Cambridge vroiau să dea fa-
miliei fericita veste de Crăciun. Planurile
le-au fost date peste cap deoarece Kate s-
a simţit rău și a fost dusă de urgenţă la
Spitalul King Edward din Londra. Ducesa
a fost internată și acuza greţuri destul de
puternice specifice în primul trimestru al
sarcinii. Alteţa Sa Regală trebuia să rămâ-
nă în spital mai multe zile. Medicii i-au
asigurat pe membrii familiei regale, care
erau îngrijoraţi că starea Ducesei este
acum stabilă și că nu există probleme ce
ar putea să o afecteze pe ducesă sau pe co-
pil. Postul de radio BBS a dat un anunţ în
care comunica că popularitatea Casei Re-
gale a sărit în aer după ce se menţinuse la
cote joase în mod constant în ultimii 50
de ani. Aceasta a adăugat că reacţia publi-
cului va fi cel mai probabil una fără pre-
cedent. Clopotele au sunat în toată Marea
Britanie când Regina Victoria l-a născut
pe Viitorul Rege Edward al VII-lea. Dar
ce se întâmplă acum nici nu se compară. 

Marile case de pariuri au profitat de
această ocazie pentru a-și mări veniturile,
iar numele care au obţinut cele mai multe
scoruri sunt bineînţeles Elisabeth, Diana
și Charles.

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

Mureşan Traian 

Copilul Prin\ului
William, vedet[

înainte de a se na;te
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Gavril Laz[r de Purc[re\i a f[cut parte 
din delega\ia Memorandumului

Memorandumul Transilvaniei a fost prezentat în 28 mai 1892 de liderii românilor din Transilvania
împăratului Austro-Ungariei Franz Josef
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Gavril Lazăr de Purcăreţi este
una dintre figurile de seamă ale
Sătmarului care şi-a dedicat viaţa
şi activitatea idealurilor de liber-
tate şi unitate naţională. Acesta s-
a născut în anul 1839 în localitatea
Pomi din judeţul Satu Mare unde
a frecventat cursurile primare.

Din volumul "Satu Mare. Studii și co-
municări" XI-XII, 1994-1995", printr-o
relatare semnată Ioan Belean aflăm de
condiţiile vitrege din a doua jumătate a
secolului XIX, care determinate de în-
cheierea dualismului austro-ungar în
1867, prin legislaţia adoptată au contri-
buit la intensificarea politicii de deznaţio-
nalizare a românilor din monarhie. Si-
tuaţia creată a impus unirea eforturilor și
intensificarea activităţilor pentru apăra-
rea drepturilor politice și naţionale ale
românilor, în fruntea luptei situându-se
intelectualitatea, convinsă de justeţea cau-
zei, din rândul căreia s-au ridicat verita-
bile personalităţi care au condus cu pri-
cepere și pasiune această luptă. 

Restituirea unor aspecte ale activităţii
desfășurate de Gavril Lazăr de Purcăreţi,
pune în lumină o conștiinţă frământată
de problemele poporului său, receptân-
du-i durerile și speranţele, pentru care va
lupta până la sfârșitul vieţii sale.

Profesor la Beiu; ;i apoi 
protopop al Eriului

După studiile primare a ajuns la Gim-
naziul din Beiuș și Universitatea din Vie-
na, fiind licenţiat în teologie. După ce a
absolvit facultatea, între anii 1864 - 1869
a fost profesor la Gimnaziul din Beiuș.
Gavril Lazăr de Purcăreţi s-a afirmat în
mișcarea naţională a românilor sătmăreni
după stabilirea în parohia Sanislău ca pre-
ot și protopop al Eriului. S-a preocupat
în mod consecvent de apărarea interese-
lor bisericii și școlii românești din Sani-
slău și din întregul protopopiat.

Una din marile probleme culturale
care frământa intelectualitatea româneas-
că la sfârșitul secolului al XIX-lea, a fost
cea a ortografiei limbii române, problemă
amplu dezbătută la "Conferinţa inteli-
genţei române din Comitatul Satu Mare
în chestiunea ortografiei limbii române"
ţinută la 3 iunie 1880 în orașul Satu Mare.
Participând la această conferinţă Gavril

Lazăr de Purcăreţi se număr[ printre cei
trei participanţi care s-au opus susţinerii
ortografiei latinizate, idee susţinută de
majoritatea participanţilor. 

“Apel către cultivatorii 
poporului român”

Din iniţiativa lui George Marchiș, ar-
hidiaconul părţilor sătmărene s-a luat ho-
tărârea înfiinţării Reuniunii Învăţătorilor
Români Sătmăreni. În acest scop Gavril
Lazăr de Purcăreţi a lansat în iulie 1881
un "Apel către cultivatorii poporului ro-
mân", făcând o călduroasă chemare de a
lua parte în zilele de 7 și 8 august 1881 la
Baia Mare, la manifestaţiile naţionale pri-
lejuite de adunarea generală a "Societăţii
pentru fond de teatru român" și pentru
punerea pietrei unghiulare la paladiul
culturii naţionale prin înfiinţarea unei
reuniuni învăţătorești. Mai apoi a des-
fășurat o intensă activitate în cadrul reu-
niunii fiind președinte. Urmărea realiza-
rea unor programe generoase de răspân-
dire a culturii românești în localităţile
sătmărene, prin atragerea maselor la ma-
nifestaţiile acesteia, care constituiau forţe
active pe tărâmul instrucţiei și educaţiei
în dezvoltarea conștiinţei naţionale.

Acţiuni cu caracter naţional și patrio-
tic au fost organizate pe plan local de către
Gavril Lazăr de Purcăreţi împreună cu
învăţătorii Georgiu Mureșan și Pavel Ma-
gyar. O astfel de acţiune a avut loc în 1888
constituind o mare sărbătoare naţională
cum nu mai avusese loc în Sanislău, au
participat și locuitorii din satele înveci-
nate.

În acea perioadă învăţămânul româ-
nesc se confrunta cu multiple greutăţi în
condiţiile intensificării politicii de dez-
naţionalizare, orientată tot mai evident
asupra bisericii și școlii românești. Gavril
Lazăr de Purcăreţi propune implicarea
tuturor protopopiatelor din arhiaconatul
Sătmar, iar pe această linie se înscrie și
iniţiativa convocării unei conferinţe a in-
telectualităţii românești din Sătmar și Să-
laj. La 20 ianuarie 1891 este lansată o che-
mare către intelectualii din comitate de a
lua parte la conferinţa naţională de la Baia
Mare din 17 februarie 1891. Apelul este
semnat de Alimpiu Barbulovici, vicarul
Silvaniei, George Pop de Băsești, Gavril
Lazăr de Purcăreţi, Vasile Lucaciu, Chi-
riac Barbu. S-a menţionat necesitatea apă-
rării religiei și limbii române. În final a
fost prezentat programul conferinţei.

Astfel, conform datei fixate s-a des-
fășurat conferinţa cu participarea a 500
de persoane din comitatele Sătmar și Să-
laj. Acolo, Vasile Lucaciu a prezentat un
material referitor la predarea necores-
punzătoare a limbii române în Gimnaziul
de Stat din Baia Mare, propunând alcă-
tuirea unui memoriu către Ministerul
Cultelor și Instrucţiunii Publice și către
Parlament. S-a inclus  în Memoriu și Li-
ceul din Carei, după ce Gavril Lazăr de
Purcăreţi a arătat aceeași situaţie acolo.
Au mai fost dezbătute și probleme ca în-
fiinţarea grădiniţelor la sate și înfiinţarea
asociaţiei femeilor române din comitatul
Sătmar, s-a propus ca românii să fie re-
prezentaţi într-un număr cât mai mare
în Parlamen. Vasile Lucaciu a prezentat
Memoriu românilor din Sătmar și Sălaj,
adresat primului ministru în care sunt
semnalate abuzurile privind implicarea
legii naţionalităţilor menţinându-se si-
tuaţia catedrelor de limba și literatura ro-
mână la gimnaziile din Baia Mare și Satu
Mare, cerând organizarea acestor catedre
conform dispoziţiunilor legii, conform
cerinţelor pedagogice, conform demni-
tăţii naţiunii române. Acest memoriu a
fost semnat de George Pop de Băsești,
Gavril Lazăr de Purcăreţi și Constantin
Lucaciu.

Mi;carea memorandist[

Momentul culminant al luptei româ-
nilor din monarhia austro-ungară pentru
drepturi naţionale în perioada cuprinsă
între revoluţia de la 1848 și unirea din
1918 l-a reprezentat mișcarea memoran-
distă. Sătmărenii au avut o contribuţie în-
semnată în pregătirea, elaborarea și în-
aintarea Memorandului împăratului de
la Viena. Gavril Lazăr de Purcăreţi, Con-
stantin Lucaciu și Vasile Pătcașiu  împreu-
nă cu alţi sătmăreni s-au întâlnit de mai
multe ori în casa lui Gavril Barbu din Mo-
cira pentru discuţii în vederea definitivării
conţinutului Memorandului.

În 14 ianuarie 1892 a avut loc confe-
rinţa celor cinci cercuri electorale din co-
mitatul Sătmar ţinută la Seini. Gavril La-
zăr de Purcăreţi este ales delegat la Con-
ferinţa Naţională a partidului Naţional
Român ţinută la Sibiu în 20 - 21 ianuarie
1892 din partea cercului electoral Carei.
Cu această ocazie este ales membru al
Comitetului executiv al Partidului Naţio-
nal Român, susţinând împreună cu cei-
lalţi sătmăreni înaintarea Memorandului

Curţii de la Viena. A făcut parte împreună
cu alţi 21 de sătmăreni din delegaţia care
a înaintat Memorandumul împăratului
din Viena la 28 mai 1892. 

Respingerea Memorandului și des-
chiderea procesului memorandiștilor la
13 mai 1893 a determinat aducerea frun-
tașilor români în faţa justiţiei. Gavril La-
zăr de Purcăreţi este interogat la Carei în
4 iunie 1893, nerecunoscându-și vino-
văţia și refuză, ca de altfel toţi cei implicaţi
în proces să semneze declaraţia. Participă
alături de alţi sătmăreni la conferinţa ex-
traordinară a Partidului Naţional Român
din 23 - 24 iulie 1893, prin care s-a votat
moţiunea de solidaritate fără rezerve cu
conţinutul Memorandului, fapt ce dejuca
planul autorităţilor maghiare de a pre-
zenta procesul românilor ca unul de pre-
să, reieșind clar că este un proces politic.
În perioada desfășurării procesului de la
Cluj , 7 - 25 mai 1894 apare pe lista acu-
zaţiilor având ca avocat pe Vasile Fodor,
dar nu este prezent la proces. 

Director al Astrei -
Desp[r\[m]ntul S[tmar
`n 1898

Un mijloc redutabil de apărate a fi-
inţei naţionale și de realizare a idealului
de libertate și unitate naţională l-a repre-
zentat activitatea "Asociaţiei Transilvană
pentru literatura română și cultura po-
porului român" ("Astra"), care își des-
fășura activitatea prin despărţăminte și
agenturi, organizaţii la nivelul judeţelor
și comunelor, subordonate unui comitet
central cu sediul la Sibiu. În anul 1897
Gavril Lazăr de Purcăreţi devine membru
al "Astrei", iar în februarie 1898 se con-
stituie Despărţământul Sătmar al "Astrei"
fiind ales director. Au fost organizate sub
îndrumarea Astrei mari manifestaţii cul-
turale și naţionale care au lăsat urme
adânci în sufletul populaţiei din acest ţin-
ut. Cele mai populare erau adunările ge-
nerale ce se organizau la nivelul des-
părţământului, fiind adevărate sărbători
naţionale.

Din 1906 a luat fiinţă banca "Arina"
în Sanislău, a cărui președinte a fost ales
Gavril Lazăr de Purcăreţi. S-a stins din
viaţă la 12 ianuarie 1907 și a fost înmor-
mântat în capela cimitirului din Sanislău,
rămânând aproape uitat de cei pentru ca-
re al căror viitor liber a luptat.

A consemnat Ionuţ Blăjean

Semnatarii Memorandumului. Rândul de sus (de la stânga la dreapta)< Dionisie Roman, Patriciu Barbu, Dr. D. O. Barcianu, Gherasim Domide, Dr. Teodor Mihali,
Dr. Aurel Suciu, Mihaiu Veliciu, Rubin Patița
Rândul de jos (de la stânga la dreapta)< Niculae Cristea, Iuliu Coroianu, Gheorghe Pop de Băsești, Dr. Ioan Rațiu, Dr. Vasile Lucaciu, Dimitrie Comșa, Septimiu
Albini

La 72 de ani poetul Vasile
Tar\a mai are energie 
pentru a scrie poezii

Poetul Vasile Tar\a nu are nevoie de
prea multe prezent[ri. El s-a n[scut `n
urm[ cu 72 de ani, ̀ n localitatea Lip[u.
De-a lungul timpului a colaborat cu re-
viste literare precum< Luceaf[rul, Tri-
bun, Transilvania, Steaua, Via\a
Rom]neasc[, Rom]nia literar[, Poesis,
Pleiade ;.a. Este autorul a peste 35 de
volume de poezie ;i este membru al
Uniunii Scriitorilor din Rom]nia. 

Probabil pentru a-;i face un cadou
de suflet, `n jurul zilei sale de na;tere,
o editur[ din Cluj-Napoca i-a editat vo-
lumul de poeme "Trupul desp[r\it de
suflet".

~nc[ de la `nceputul volumului, ci-
titorul se `nt]lne;te cu o poezie de no-
ta\ie. Piesajul de iarn[ este descris `n
metafore care st]rnesc sensibilitatea
"strunele v]ntului c]nt[/Valea Homo-
rodului `nghea\[/aburind ad]ncul
a;tept[rii(...)/sufletul
bradului/r[ce;te(...)z[pada
galopeaz[/sunetele clopotelor (...) (Di-
minea\[ de iarn[).Nu lipse;te din vo-
lum nici poezia de dragoste, ̀ n care face
confesiuni privind fiorul iubirii, dar ;i
necesitatea atingerii carnale "rup]ndu-
m[ cu timiditate/m-am ad[ugat senti-
mentelor tale/care m[ \ineau `n
;ah(...)alergam prin Zona Zoster/cu
speran\a strivit[(...) mai pe urm[/m-
am apropiat cu timiditate(Desp[r\ire
sezonier[). ~n tomul care include 33 de
poeme mai elaborate sau numai poezie
de sugestie, alterneaz[ schi\e ale poe-
mului pe care `l va construi cititorul,
dar ;i poezii melancolice, `n care se
reg[se;te mama `n diverse ipostaze.

R[pirea c[pestrelor - 
Ion Codreanu

R[pirea c[pestrelor este titlul volu-
mului de poezie semnat de poetul Ion
Codreanu, ap[rut ca o floare la aniver-
sare. Tomul este rodul efortului depus
de poetul Aurel Pop, cel care a adunat
dintre filele pr[fuite ale arhivelor poe-
mele publicate sporadic. C[ut[rile lui
Aurel Pop au fost finalizate prin sus\ine-
rea financiar[ a Consiliului Local Apa
(primar Mihai Apan).

Autorul volumului editat postum,
ca o recunoa;tere a talentului ;i a con-
tribu\iei la `mbog[\irea patrimoniului
s[tm[rean ;i na\ional, s-a n[scut ̀ n anul
1937 ̀ n comuna Apa ;i s-a stins ̀ n anul
1999. Toat[ suflarea satului ̀ l cuno;tea
sub apelativul "poetul". 

Ion Codreanu a frecventat ̀ n special
cercurile literare b[im[rene, al[turi de
V.R Ghenceanu, George Maria Banu
(prozator n[scut tot la Apa), Mihai
Cupcea. Mentor l-a avut pe Mihai Olos,
care ̀ l ̀ ncuraja s[ scrie. Poemele lui Ion
Codreanu sunt `n rezonan\[ cu poezia
activist[ ;i patetic[. Crea\ia sa a generat
mult[ sensibilitate. El privea poezia ca
o stare de via\[ ;i via\a ca o poezie.

A;a cum scrie poetul Felician Pop
`n prefa\a volumului care include 47
de poeme care s-au putut recupera ;i
apoi restitui cititorilor< "Poetul p[rea a
avea sclipiri momentane care, odat[
explicitate, ̀ ;i pierd ceva din fiorul liric
ini\ial(...) El reu;e;te s[ dea plasticitate
unor simboluri, unor cuvinte-cheie
cum ar fi argintul, noaptea, luna, ocea-
nul care obnubileaz[ de multe ori im-
pulsul creator(...) Lumea sa intim[ se
afl[ mai degrab[ prin z[voaie ;i pitit[
`n ;oapta salc]milor, dec]t sub luminile
fluorescente ale citadinului artificial".

Se cuvine subliniat faptul c[ asocie-
rea celor dou[ nume nu este
`nt]mpl[toare. Cei doi autori au f[cut
parte din aceea;i genera\ie, ca form[ ;i
manier[ de exprimare.

Ioan Ani\a; 

Colegi de genera\ie<
Vasile Tar\a 

;i Ion Codreanu

Sătmărenii au avut o contribuţie însemnată în pregătirea, ela-
borarea și înaintarea Memorandului împăratului de la Viena. Gavril
Lazăr de Purcăreţi, Constantin Lucaciu și Vasile Pătcașiu  împreună
cu alţi sătmăreni s-au întâlnit de mai multe ori în casa lui Gavril
Barbu din Mocira pentru discuţii în vederea definitivării conţin-
utului Memorandului.
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Zsuzsa Szemak transmite la Palatul
Copiilor entuziasmul ei pentru art[
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La `nceputul lunii iunie a anu-
lui trecut, `n Galeria de Art[ din
Centrul Nou a filialei s[tm[rene a
Uniunii Arti;tilor  Plastici, am
p[;it curio;i cu c]tva timp ̀ naintea
vernisajului expozi\iei personale
a artistei Zsuzsa Szemak. Erau ̀ nc[
prea pu\ini oameni `n incint[ ca
s[-i po\i numi “public”, dar Zsuzsa
era acolo, o blond[ longilin[, care
nu-;i ascundea fream[tul emo\io-
nal, de;i era departe de a fi la prima
experien\[ expozi\ional[.

Colec\ia de lucr[ri expus[ atunci, in-
titulat[ “Iubire... etape ;i revela\ii”, ne-a
izbit prin originalitatea stilului ;i bog[\ia
de idei. Scriam ̀ n cronica acelei expozi\ii<
“Cele mai interesante lucrări se află în pri-
mul sector al galeriei și sunt dominate de
lumină și o oarecare evanescenţă, persoa-
na fiind evocată în fragilitatea ei, prin
schelete uneori abia schiţate, în raporturi
spaţiale subtile și sugestive.”

Am descoperit apoi, ̀ n timp, o figur[
fascinant[. Zsuzsa Szemak e profesoar[
la Palatul Copiilor, membr[ activ[ a Uni-
unii Arti;tilor Plastici ;i, mai ales, este im-
plicat[ din plin `n unul din cele mai inte-
resante fenomene artistice contemporane,
chiar la nivel mondial< “d.fleiss east&west
artists”, mi;carea construit[ `n jurul per-
sonalit[\ii artistei Dorothea Fleiss, “Dora
din Carei”, cum ̀ i place ei s[-;i spun[. Am
stat a;adar de vorb[ cu Zsuzsa zilele tre-
cute ;i v[ prezent[m povestea drumului
s[u prin lumea artelor.

Revelarea sinelui creator
;i dou[ apeluri telefonice

Zsuzsa Szemak s-a n[scut la Satu Ma-
re `n 12 mai 1979 ;i spune c[ de la v]rste
fragede `i pl[cea s[ deseneze ore `n ;ir,
astfel ̀ nc]t p[rin\ii au fost sf[tui\i de tim-
puriu s[-i cultive talentul artistic. Ajuns[
la Liceul de Art[ “Aurel Popp”, ea a fost
`nscris[ la clasa de sculptur[, av]ndu-l ca
diriginte pe sculptorul :tefan Erdei. Im-
portant[ a fost ;i ucenicia `n domeniul
picturii, sub conducerea profesoarei Au-
relia C[linescu, `n al c[rei atelier, situat
deasupra Galeriei unde `ncepe povestea
noastr[, Zsuzsa lucreaz[ ;i `n ziua de azi.
Doamna C[linescu s-a stabilit `n Sibiu ;i
urm[re;te ̀ ndeaproape evolu\ia elevei sa-
le, prin mijloacele moderne de socializare.
Ca sculptori\[ Zsuzsa a ajuns la Olimpiada
Na\ional[ ̀ n ultimul an de liceu, iar lucrul
`n relief ;i `n mozaic `l reg[sim `n unele
lucr[ri picturale.

A f[cut parte din ultima genera\ie care
a studiat cinci ani Pedagogia Artei la Uni-
versitatea din Oradea, astfel c[ a avut timp
s[-;i `nsu;easc[ temeinic tot ce a dat mai
bun istoria artelor, ca ;i modul de a trans-
mite elevilor propria pasiune. Dup[ o
scurt[ perioad[ `n care a predat la Liceul
Teoretic German ;i :coala General[ 21
Satu Mare, a ob\inut titularizarea la Palatul
Copiilor, unde activeaz[ ;i `n prezent.

Momentul decisiv al evolu\iei profe-
sionale a venit `n 2006, c]nd trebuia s[
expun[ al[turi de o fost[ coleg[ de facul-
tate la Muzeul Jude\ean Satu Mare. Aceas-
ta a devenit `ns[ indisponibil[ ;i i-a co-
municat telefonic asta, a;a c[ Zsuzsa a fost
nevoit[ s[ creeze rapid lucr[ri noi ca s[
umple spa\iul l[sat liber. Dup[ momentul
ini\ial de perplexitate, ;i-a mobilizat
`ntreaga energie creatoare ;i ̀ n cele c]teva
zile de lucru intens ;i-a g[sit propriul lim-
baj ;i propria gam[ de simboluri, imagis-
tica aerat[ ;i luminoas[ ;i insectarul cu
aripi diafane care a surprins criticii ̀ n mod
pl[cut. Printre arti;tii prefera\i ai Zsuzsei
se afl[ Gustav Klimt, Salvador Dali ;i, `n
special, Egon Schiele, unul din cei mai
proeminen\i discipoli ai lui Klimt. Lu-

creaz[ `n tehnici mixte, combin]nd ma-
terialele ca s[ exprime ceea ce vrea s[
transmit[.

Al doilea telefon providen\ial a venit
din partea Dorotheei Fleiss. Intrat[ `ntr-
o bun[ zi ̀ n Galeria de Art[, aceasta a re-
marcat lucr[rile Zsuzsei ;i a cerut num[rul
ei de telefon. Au urmat dou[ ̀ nt]lniri scur-
te, c[ci Zsuzsa `l n[scuse deja pe micul
Botond (e c[s[torit[ din 2001 ;i a n[scut
`n 2008). Dac[ Dorothea e expansiv[, iute
;i plin[ de ini\iativ[, Zsuzsa e calm[ ;i
r[bd[toare, deci cele dou[ femei au des-
coperit c[ se completeaz[ de minune. ~n
timp, Zsuzsa Szemak a devenit o asistent[
de `ncredere `n misiunea “d.fleiss
east&west” ;i o prezen\[ regulat[ ̀ n tabe-
rele organizate sub aceast[ emblem[.

Experien\a taberelor de crea\ie

~n 2011 Dorothea Fleiss ;i-a invitat
noua prieten[ `ntr-o tab[r[ de crea\ie `n
China, g[zduit[ la Quinghuangdao, He-
bei, aproape de mare. A v[zut Marele Zid,
a vizitat Beijingul, a luat contact cu arta
tradi\ional[ ;i caligrafia chinez[, a obser-
vat tendin\ele moderne ale locului ;i s-a
obi;nuit cu disciplina ;i caracterul amiabil
al localnicilor. ~n tab[ra de la Bobald, de
anul trecut, au fost prezen\i ;i mul\i arti;ti
asiatici (din China, Coreea, Japonia, Ne-
pal, Turcia), iar ̀ nt]lnirea culturilor a dat
na;tere unor prietenii incitante. Zsuzsa a
r[mas impresionat[ ̀ n special de respectul
pe care ace;ti oameni `l au pentru cele
mai mici detalii ;i bog[\ia naturii, pe care
occidentalii le iau de-a gata, cam nerecu-
nosc[tori, de prea multe ori.

Adesea deconcertant[ pentru privi-
torul neavizat, diversitatea de stiluri ;i vi-
ziuni a artei contemporane nu o mai sur-
prinde pe Zsuzsa, care spune c[ a `n\eles
c[ este loc sub soare pentru toate vocile ;i
experien\ele, iar ideea de concuren\[ ̀ ntre
arti;ti merit[ s[ fie cel pu\in reevaluat[.
C]nd `n jurul aceleia;i mese stau ameri-
cani, polonezi, rom]ni, unguri, nepalezi,
chinezi, germani, orice complex de supe-
rioritate se dizolv[ cu u;urin\[.

Cultivarea voca\iei copiilor

Palatul Copiilor, cu orientarea sa de
;coal[ voca\ional[, `i ofer[ profesoarei
Zsuzsa Szemak ocazia de a-;i exercita ta-
lentul de maestr[. Munce;te mult cu elevii
ei, dar ador[ fiecare moment. Nu e vorba
doar de ;coala desenului, ci de
`mp[rt[;irea culturii ;i experien\ei proprii,
iar elevii vin cu drag la cursuri, de;i ele se
\in ̀ n loca\ii diverse (luni ;i mar\i la Liceul
Reformat, joi ;i vineri la Liceul German).
Mul\i din copiii care au ̀ nceput s[ studieze
cu Zsuzsa sunt acum liceeni.

~n 2010 patru elevi (Diana Terk, Saadi
Terk, Andrei V]lcu ;i Daniel Bilc) au lu-
crat, `n curtea Palatului Copiilor, la cel
mai mare grafitti realizat ̀ n Satu Mare. ~n
acest an, ̀ n prim[var[, al\i ;apte tineri de
la Palat vor merge la Budapesta `ntr-un
schimb de experien\[ cu elevii lui Mate
Rainer, un alt artist ;i profesor, prieten al
Zsuzsei, care a expus de cur]nd la Satu
Mare. Cei ;apte “magnifici” sunt< Vivien
Poti (clasa a VII-a), Helena Bai, Karola
Imre (clasa a IX-a), Evelyne Kassai, Bri-
gitta Virag, Bernadette Straubb (clasa a
X-a) ;i Andrei V]lcu (clasa a XI-a).

La cei 4 ani ;i ceva ai lui, Botond Sze-
mak, fiul Zsuzsei, se joac[ deja insistent
cu culorile, pe file mari de bloc, a;a c[ ar-
tista are un poten\ial elev chiar acas[. Ur-
meaz[ un an plin pentru ea< va expune la
Carei, s-ar putea s[ aib[ expozi\ii perso-
nale `n Ungaria ;i Polonia, `;i dore;te s[
evolueze, s[ cunoasc[, s[ creasc[ ̀ n lumi-
na muzelor. ~ndr[gostit[ de India, poart[
cu bucurie un sari, de c]te ori are ocazia.
Viitorul ̀ i st[ ̀ nainte, cu clipele-i fugitive.

Vasile A.

Palatul Copiilor, cu orientarea sa de ;coal[ voca\ional[, `i ofer[
profesoarei Zsuzsa Szemak ocazia de a-;i exercita talentul de maestr[.
Munce;te mult cu elevii ei, dar ador[ fiecare moment. Nu e vorba
doar de ;coala desenului, ci de `mp[rt[;irea culturii ;i experien\ei
proprii, iar elevii vin cu drag la cursuri, de;i ele se \in ̀ n loca\ii diverse
(luni ;i mar\i la Liceul Reformat, joi ;i vineri la Liceul German). 
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Manifest[ri menite a marca 154
de ani de la Unirea Principatelor
Rom]ne la 24 ianuarie 1859, au fost
organizate `n numeroase localit[\i
ale jude\ului. 

Dac[ despre unele am scris `ntr-un
num[r anterior al ziarului nostru, iat[
c[ ̀ n cele ce urmeaz[ prezent[m aspecte
ale momentelor festive din localit[\i ale
jude\ului, dar ;i din re;edin\a de jude\.

Odoreu

Joi, 24 ianuarie, ̀ n organizarea Con-
siliului Local ;i a C[minului Cultural din
Odoreu, au avut loc o serie de manifest[ri
specifice. Unirea Principatelor Rom]ne
a fost s[rb[torit[ a;a cum se cuvine. Me-
rit deosebit `n organizarea momentelor
emo\ionante de la Odoreu l-a avut Feli-
cian Jurje, directorul c[minului cultural
din localitate, dar ;i primarul Dumitru
Dorel Pop. 

~n deschiderea evenimentului oma-
gial s-a intonat imnul na\ional, apoi pri-
marul Dumitru Dorel Pop a vorbit des-
pre ̀ nsemn[tatea momentului aniversat.
Au urmat Czetner Cristian ;i Alec Va-
nesa, copii de la Gr[dini\a cu program
s[pt[m]nal "Floare de lotus" din Odoreu,
care au recitat poezii. Marius Ardelean,
Andrei Pop, Vasile Vaida ;i Felician Jur-
jea  au interpretat melodii folk
precum< Capul lui Mihai Viteazul, Bo-
cetul lui Ion cel f[r[ de morm]nt, Eu fac
merele ;i vinul etc. La finalul evenimen-
tului s-a servit ceai, vin, s[r[\ele etc.

Ardud

Adrian :tef, pre;edintele Consiliului
Jude\ean Satu Mare, dup[ ce a fost pre-
zent la momentele omagiale de la Satu
Mare, a participat ;i la manifest[rile or-
ganizate de Prim[ria ;i Consiliul Local
Ardud cu ocazia anivers[rii a Micii Uniri.

Evenimentul omagial a avut loc la
bustul lui Al. I. Cuza, din fa\a Biroului

de poli\ie din localitate. 
Manifest[rile au început cu intonarea

Imnului de Stat al României ;i a Imnului
Europei. Au urmat scurte alocu\iuni ale
primarului Ovidiu Marius Duma, ale
pre;edintelui Adrian :tef ;i a profesoarei
Estera H[;m[;an. Au fost depuse coroa-
ne ;i jerbe de flori, iar manifestarea s-a
încheiat cu Hora Unirii la care au parti-
cipat reprezentan\i ai autorit[\ilor, ai
Poli\iei Locale, profesori, elevii ;i cet[\eni
ai Ardudului. 

Mesajul pre;edintelui Consiliului Ju-
de\ean Satu Mare Adrian :tef transmis
cu ocazia zilei de 24 ianuarie este< “Ast[zi,
ca ;i în 1859, ;ansele de progres ce se
deschid României sunt imense. Ca ;i
atunci, ast[zi românii `;i doresc s[
tr[iasc[ liberi ;i prosperi ca cet[\eni eu-
ropeni. Momentul istoric al Unirii este
unul dintre cele mai valoroase momente
de solidaritate ale na\iunii noastre, când
liderii politici ai vremii au pus interesul
na\ional înaintea a ceea ce îi desp[r\ea.
Este o lec\ie de istorie important[ pentru
noi, to\i oamenii politici de ast[zi, care
ne raport[m la miza real[ a politicii pen-
tru România ;i pentru români.

Am promis c[ marile s[rb[tori ale
na\iunii române vor fi marcate cum se
cuvine la Satu Mare ;i ne \inem de cu-
vânt. Am redat Ziua Na\ional[ s[tm[re-
nilor, acum s[rb[torim cu fast ;i Mica
Unire. Este de datoria noastr[ s[-i cinsi-
tim cum se cuvine pe marii no;tri înain-
ta;i.

(...) Sunt sigur c[ ne vom putea ridica
;i noi la în[l\imea mo;tenirii pe care ne-
au l[sat-o genera\iile ce au înf[ptuit uni-
rea românilor, ;i anume unitatea Româ-
niei moderne. Am încredere c[ spiritul
Unirii va învinge, în folosul românilor!
La mul\i ani România, la mul\i ani Satu
Mare !”

:i pensionarii s[tm[reni au
s[rb[torit “Mica Unire”

Joi, 24 ianuarie, numero;i membri ai

Asocia\iei Jude\ene a Pensionarilor Satu
Mare, condus[ de Mircea Marian, ;i-au
pus cocarde tricolore `n piept ;i au par-
ticipat la manifest[rile oficiale din
re;edin\a de jude\, organizate la bustul
lui Alexandru Ioan Cuza. 

Apoi s-au ̀ ntors ̀ n grup, aproximativ
80 de persoane, pentru a participa la mo-
mente de poezie patriotic[ ;i c]ntece pe
versuri similare. Piesele muzicale au fost
interpretate de Angela Munteanu, Octa-
vian Bud ;i Punctul Urm[tor compus
din profesorii Alexandru Ivanovici, Ge-
orgeta Govor ;i Loredana Morar. ~n
func\ie de calit[\ile vocale individuale,
pensionarii au c]ntat al[turi de cei
men\iona\i mai sus. A;a cum anticipam,
n-au lipsit nici momentele de poezie. ~n
postur[ de recitatori au fost Maria B[laj,
Carolina Balogh, Rodica Cuc, Ana O;an
;i Damian Stan. Regia acestor momente
patriotice a apar\inut poetului Ion Bala
;i lui Mircea Marian, pre;edintele pen-
sionarilor s[tm[reni.

:coala Gimnazial[ 
Valea Vinului

Elevii clasei a VIII-a de la :coala
Gimnazial[ Valea Vinului, `nso\i\i de
profesoara Simina :tef ;i pre;colarii de
la Gr[dini\a cu Program Normal Ro;iori,
al[turi de care s-a aflat educatoarea Da-
niela Nistor au prezentat un scurt pro-
gram de c]ntece ;i poezii, intitulat su-
gestiv "24 Ianuarie - Ziua Principatelor
Rom]ne". Activitatea a avut loc la Biblio-
teca Comunal[ Pomi, unde au fost
primi\i cu mare drag de bibliotecara La-
vina :tef. Pe l]ng[ programul artistic,
copiii au dat citire unor eseuri dedicate
momentului istoric de la 24 ianuarie
1859. La r]ndul ei, doamna bibliotecar[
le-a prezentat elevilor ;i pre;colarilor c]te
un filmule\ dedicat marelui domnitor
Alexandru Ioan Cuza, cel care a realizat
un prim pas pentru Rom]nia de azi.

Activitatea s-a `ncheiat cu tradi\io-
nala Hor[ a Unirii. To\i cei prezen\i au

dat m]n[ cu m]n[ ;i au dansat ̀ n curtea
bibliotecii. Al[turi de ei s-au prins `n
hor[ ;i oficialit[\i de la Prim[ria Pomi,
respectiv viceprimarul Gheorghe Barbur
;i Cosmin Kri;an consilier al primaru-
lui.

Directoarea ;colii, Florica Fernea a
apreciat activitatea ca fiind una educativ[
;i de mare `nsemn[tate pentru rom]ni,
cultiv]ndu-se ̀ n acela;i timp spiritul pa-
triotic `nc[ de la v]rste fragede.

:coala C[line;ti-Oa;

La :coala cu clasele I-VIII C[line;ti
Oa;, ziua Micii Uniri a fost marcat[
printr-un program cultural artistic. Elevii
clasei a VIII-a A, sub ̀ ndrumarea profe-
soarei de istorie Monica M[d[ras au evo-
cat momentul istoric de la 24 ianuarie ;i
personalitatea domnitorului Alexandru
Ioan Cuza. 

~n fa\a unui auditoriu numeros, for-
mat din elevi ;i dasc[li ai ;colii, au fost
sus\inute referate cu privire la evenimen-
tele de la 1859, respectiv Unirea Princi-
patelor Rom]ne, cunoscut[ ca Mica Uni-
re (Marea Unire fiind cea de la 1918) ce
reprezint[ unificarea vechilor state Mol-
dova ;i |ara Rom]neasc[. Copiii au do-
vedit mult[ s]rguin\[ ;i interes pentru a
`nf[\i;a `ntr-o manier[ c]t mai intere-
sant[ acest eveniment crucial din istoria
\[rii noastre. Referatele au fost `nso\ite
;i de vizionarea unor imagini `n format
PPS. La final cei  25 de elevi ai clasei au
prezentat o scenet[ cu personajele Marii
Uniri< Alexandru Ioan Cuza, Mo; Ion
Roat[, boierii ;i \[ranii. Momentul scenic
a fost `ndelung aplaudat de to\i cei pre-
zen\i, fiind apreciat[ presta\ia remarca-
bil[ a tinerilor actori. O contribu\ie re-
marcabil[ la reu;ita acestei activit[\i a
avut-o ;i conducerea ;colii, prin direc-
torul general prof. Mihai Buda ;i direc-
torul adjunct, prof. Adriana Ciul.

Liceul Tehnologic 
Construcţii de Maşini „Unio”

Unirea Principatelor Române a fost
sărbătorită de către elevii Liceului Teh-
nologic Construcţii de Mașini „Unio” Sa-
tu Mare, printr-o activitate cultural-ar-
tistică, menită să sublinieze importanţa
zilei de 24 ianuarie în conștiinţa popo-
rului român. Activitatea a debutat cu un
frumos moment artistic pregătit de către
elevul Gereben Angelo din clasa a XI-a
B, care a recitat o poezie compusă special
de el pentru acest eveniment. A urmat o
succintă prezentare a semnificaţiei eve-
nimentului realizată de către elevul Rus
Ioan din clasa a XI-a B, iar elevii Nichita
Mihai și Ştrango Claudiu din clasa a X-
a C au prezentat două referate referitoare
la Alexandru Ioan Cuza și Mihail Kogăl-
niceanu, personalităţi marcante ale epo-
cii. Activitatea a continuat cu un moment
artistic pregătit de către elevii Burciules-
cu Remus și Fatyol Edita din clasa a X-a
E iar în final toţi cei prezenţi au cântat
Hora Unirii. Întreaga activitate a fost pre-
gătită și coordonată de către prof. de is-
torie Blaga Anca.

Liceul Teoretic George Pop
de Băseşti

Elevii și cadrele didactice de la Liceul
Teoretic George Pop de Băsești au săr-
bătorit ziua de 24 ianuarie în cadrul pro-
iectului tematic 24 ianuarie – Unirea
Principatelor sub îndrumarea consilie-
rului educativ, prof. Veibel Erzsebet. Ele-
vii clasei a XII-a au marcat momentul is-
toric ce va răm]ne veșnic în memoria
românilor printr-o sesiune de referate
menite a trezi în inima celor prezenţi
sentimentul mândriei de a fi români și a
patriotismului, dar și o prezentare în im-
agini a Micii Uniri, coordonaţi de profe-
soara de istorie Sălceanu Mihaela ;i di-
rectoarea prof. Matioc Nicoleta. Cele mai
bune referate au fost susţinute ̀ n fa\a cla-
sei de elevii Prodan Voichiţa și Bârsan
Ionuţ. 

Ioan Ani\a;, :tefania C., Mihai S.

Liceul Teoretic George Pop de Băseşti

:coala C[line;ti-Oa;

Copii din Valea Vinului la Pomi

Ardud

Odoreu

Manifest[ri menite a marca 154 de ani de la Unirea Principatelor
Rom]ne la 24 ianuarie 1859, au fost organizate `n numeroase lo-
calit[\i ale jude\ului. 
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Muzeul din Negre;ti va expune toate 
instala\iile tradi\ionale mi;cate de ap[

Tratatul de la Karlowitz, sem-
nat la 26 ianuarie 1699 în locali-
tatea Karlowitz (în sârbă Sremski
Karlovci) din Voivodina, la sfâr-
şitul războiului austriaco-oto-
man (1683-1697), în care otoma-
nii au fost învinşi, a consfin\it tre-
cerea definitiv[ a Transilvaniei
sub domina\ia Imperiului Hab-
sburgic.

După două luni de negocieri între
Imperiul Otoman pe de o parte și Liga
Sfântă, o coaliție formată din mai mul-
te puteri europene incluzând Casa de
Habsburg, Uniunea Polono-Lituania-
nă, Republica Venețiană și Imperiul
Rus pe de altă parte, tratatul de pace a
fost semnat la 26 ianuarie 1699. Oto-
manii au cedat Austriei cea mai mare
parte a teritoriului Ungariei, Transil-
vania și Slavonia, iar Podolia a revenit
Poloniei. Cea mai mare parte a Dal-

mației a trecut sub administrația Ve-
neției, precum și peninsula Peloponez,
pe care însă otomanii au recuperat-o
prin tratatul de pace de la Passarowitz
din 1718.

Tratatul de la Karlowitz a marcat
începutul declinului Imperiului Oto-
man în Europa de Est și a stabilit mo-
narhia habsburgică ca fiind puterea
dominantă în Europa de sud-est.

R[zboiul curu\ilor, reac\ie
antihabsburgic[

Dominaţia austriacă în Transilvania
a fost confruntată cu numeroase
mișcări social-politice. La Brașov, în
condiţiile ocupării cetăţilor de arma-
tele austriece, `nc[ în 1688, meșterul
aurar Gaspar Kreisch și pălărierul :te-
fan Steiner organizează și conduc re-
zistenţa împotriva ocupaţiei străine.

La pu\in timp dup[ Karlowitz, răz-
boiul curuţilor izbucnește în 1703 sub

conducerea lui Francisc Rakoczi II.
Cuprinde zone mari din Transilvania,
particip]nd ţărani meșteșugari, mici
nobili, sărăcimea orașelor, ;i urmărește
eliberarea de sub dominaţia străină.

Un rol important l-au avut românii
din Bihor și Maramureș, printre lideri
num[r]ndu-se Marcu Haţeganu, Pin-
tea Viteazul, :tefan Sudriceanu, Vasile
Ciulai. ~n 1705 Rakoczi este înfrânt la
Jibou, astfel, prăbușindu-se și încer-
carea de a cuceri întreaga Transilvanie.
Eșecul final al acestuia s-a datorat ezi-
tărilor ;i disensiunilor din rândul
forţelor participante, ca ;i lipsei unui
ajutor extern concret în ciuda unei bo-
gate activităţi diplomatice și a legătu-
rilor de alianţă cu Franţa, Rusia și Po-
lonia.

~n 1711 reprezentanţii nobilimii
au semnat pacea de la Satu Mare cu
habsburgii în    schimbul menţinerii
dominaţiei lor economice și politice,
dar lupta a continuat și în anul urmă-

tor cu detașamentele românești con-
duse de Nichita Balica și Bucur Câm-
pan. După înfrângerea mișcării Ra-
koczi a peregrinat în exil în Ungaria,
Polonia, Franţa și Imperiul Otoman,
unde a și murit.

După eliberarea Transilvaniei de
sub suzeranitatea turcească, Curtea de
la Viena a decis repopularea unor ţin-
uturi a căror populaţie se rărise mult
în cei aproximativ 150 de ani trecuţi
după 1526. În regiunile Satu Mare și
Banat au fost aduși coloniști șvabi și
au fost admiși în Ardeal între 350-
400.000 de români din Moldova și
Muntenia imigraţi din cauza exploa-
tării fanariote.

Tot în secolul al XVIII-lea au avut
loc și valuri de exod ale populaţiei ro-
mânești din Ardeal în sens opus, spre
Ţara Românească și Moldova (con-
form studiilor despre migraţiile româ-
nești din sec. XIV-XX, cu atestări do-
cumentare).

Transilvania a trecut sub Imperiul Habsburgic la 26 ianuarie 1699

Una dintre atracţiile turistice
ale judeţului Satu Mare îl repre-
zintă, fără îndoială, Muzeul în aer
liber din Negreşti Oaş. Este una
din cele două secţii ale Muzeului
Ţării Oaşului cel ce este situat în
apropierea centrului oraşului Ne-
greşti Oaş, la 200 de metri de dru-
mul naţional care vine dinspre Sa-
tu Mare sau din Maramureşul is-
toric.

Peisajul Muzeului în aer liber este
reprezentat de o arhitectură tradiţio-
nală a bisericii de lemn din satul Le-
chinţa care datează din prima parte a
secolului XVII, de casele din Racșa,
Moișeni și Negrești din secolele XVI-
II-XIX, care alături de cele zece con-
strucţii-anexă, formează trei gospodă-
rii complete, de două case moleculare
din Gherţa Mică și de casa de olar din
Vama. Casele găzduiec piese valoroase
din colecţiile de ţesături, port popular,
icoane, ceramică, mobilier și unelte ale
muzeului. Cea mai atractivă parte a
Muzeului în aer liber și cea mai "vie"
este secţiunea din instalaţiile tehnice,
mai ales cele acţionate de apă. Turiștii,
vizitatorii îi pot vedea pe localnici ve-
nind să macine la moară, să spele la
v]ltoare și să-și prelucreze ţesăturile
de lână la piuă. Aici este singurul loc
în care se mai produce renumita cera-
mică de Vama. Tradiţia olăritului este
dusă mai departe de către olarul Geza
Istvanfi și familia lui.

Muzeul este foarte sugestiv pentru
toată zona Ţării Oașului, datorită re-
liefului din zonă, a vegetaţiei abunden-
te și mai ales prin valoroasa colecţie
de etnografie și artă populară.

O scărmănătoare de lână 
va fi instalat[ `ntr-o
gospod[rie din muzeu

Pentru a afla mai multe despre ac-
tivităţile desfășurate aici, despre pla-
nurile de viitor în ceea ce privește ac-
tivitatea muzeului din Negrești, l-am
contactat pe directorul Remus Vârnav. 

Între activităţile devenite deja
tradiţie se află și Târgul artelor și me-
seriilor etnografice, organizat de zilele
orașului Negrești-Oaș (ediţia a IX – a
în 2012). În 2012 s-a conceput, realizat
și tipărit cartea ,,In memoriam Ioniţă
G. Andron (1917 – 1989), urmând să
apară peste puţin timp cartea ,,Fata din
Cămara zânelor “ de Lenuţa Bura Pop.

La Muzeul în aer liber a continuat
în ultimii ani activitatea de transfer și
restaurare a unor valoroase monumen-
te, ateliere sau instalaţii ţărănești din
zonă. În 2010 a fost casa Lohan din sa-
tul Tur, în 2011 a fost pălincia din Va-
ma, iar în 2012 s-a transferat o valo-
roasă construcţie anexă gospodărească
(poiată cu colejnă), tot din satul Tur.
"În ea vom instala în acest an o ,,dăracă”
- scărmănătoare de lână. Cu aceasta

vom încheia un proiect urmărit de
câţiva ani buni, acela de a avea în mu-
zeu toate instalaţiile tradiţionale care
folosesc apa Turului, adică moara de
apă, vultoarea, piua pentru pănură, pă-
lincia și dăraca. Muzeul nostru este
singurul din România în care aceste
instalaţii tradiţionale funcţionează"
spune directorul muzeului, care mai
precizează că s-a achiziţionat o altă
construcţie valoroasă, o poiată cu șură
din Boinești ce va fi transferată și res-
taurată în acest an în muzeu.

În 2013 se vor realiza 
cinci expoziţii

Se dorește în acest an realizarea a
cinci expoziţii și anume< o expoziţie
retrospectivă a pictorului Ion Popdan

(1935 – 2000), Anuala ArtBunavestire
XXVII, o mare expoziţie personală de
pictură Dorel Petrehuș, o expoziţie de
etnografie oșenească, expoziţia come-
morativă a pictorului Ion Ţânţaș (1909
– 1973) (40 de ani de la moarte) și
ediţia a V – a a Expoziţiei naţionale de
fotografie ,,Versus, dar Împreună”. 

"Tot în 2013 dorim să reluăm șirul
colocviilor de etnografie desfășurate
sub genericul ,,Sâmbra oilor”, tema
ediţiei a X-a se va referi la stadiul actual
al cercetărilor despre Ţara Oașului, și
să continuăm proiectul intitulat ,,Ar-
hiva de muzică populară a Ţării
Oașului”. Amândouă proiectele au fi-
nanţare din partea Consiliului Ju-
deţean Satu Mare. De la începutul aces-
tei ierni se lucrează la amenajarea de-
pozitelor de patrimoniu și se fac repa-
raţii la muzeul în aer liber" mai declară

Remus Vârnav.

Mai mulţi vizitatori 
în 2012 faţă de 2011

În anul 2012 au intrat în muzeu
6.406 de vizitatori, cu 1293 mai mulţi
faţă de 2011. În perioada 2008 - 2010
s-au înregistrat peste 7.500 de vizitatori
anual. "Scăderea numărului de vizita-
tori din ultimii doi ani nu o pun  numai
pe seama crizei economice, ci mai ales
pe starea îngrozitoare a șoselei care
face trecerea din Bucovina în Mara-
mureș și care a blocat practic unul din-
tre traseele de tradiţie ale turismului
din România" transmite Remus Vâr-
nav.

Muzeul în aer liber se pare că a fost
cel mai vizitat de către oaspeţi, acesta
fiind deschis doar în perioada aprilie
- octombrie. În ceea ce privește secţia
pavilionară, aceasta a găzduit expoziţii
temporare organizate în Galeria de artă
contemporană "Dr. Mihai Pop". Putem
aminti< Anuala de artă contemporană
ArtBunavestire, ediţia a XXVI-a, o ex-
poziţie de etnografie și artă populară
a Ţării Oașului, Expoziţia de fotografii
"Mândrie și beton" și expoziţia naţio-
nală de artă fotografică "Versus, dar
Împreună", ediţia a IV-a.

Referitor la "Mândrie și beton" a
fost un proiect conceput de fotorepor-
terul Petruţ Călinescu și susţinut atât
de Muzeul Ţării Oașului cât și de Mu-
zeul Ţăranului Român din București.
Expoziţia a urmărit fotografierea
oșenilor plecaţi la lucru în Paris și apoi
în satele lor. Iniţial expoziţia trebuia să
fie deschisă mai întâi la Negrești și apoi
la București. S-a realizat la Negrești în
august, când oșenii se află acasă, astfel
că a însemnat un mare succes. Foto-
grafia de pe afiș a fost declarată ,,Foto-
grafia anului”.

Expoziţia ,,Versus, dar Împreună”
a fost începută la iniţiativa a patru
artiști fotografi din Negrești, dar ediţia
din 2012 a avut acoperire naţională,
încât din 2013 va intra între activităţile
muzeului de tradiţie.

Ionuţ Blăjean

Cas[ cu v]ltoare din Muzeul `n aer liber

Francisc Rakoczi al II-lea, liderul cu-
ru\ilor

Directorul Remus V]rnav< vom încheia un proiect urmărit de
câţiva ani buni, acela de a avea în muzeu toate instalaţiile tradiţionale
care folosesc apa Turului, adică moara de apă, vultoarea, piua
pentru pănură, pălincia și dăraca. Muzeul nostru este singurul din
România în care aceste instalaţii tradiţionale funcţionează.
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Discul Phaistos

Misterul Discului Phaistos pare a fi
o poveste dintr-un film Indiana Jones. 
Descoperit de către arheologul italian
Luigi Pernier în 1908 în palatul minoan
al lui Phaistos, discul este realizat din
lut ars și conţine simboluri misterioase
care pot reprezenta o formă necunos-
cută de hieroglife. 

Se crede că discul a fost creat în mi-
leniul doi î.Hr.

Unii savanţi cred că hieroglifele sea-
mănă cu simbolurile A Linear și B Li-
near, scrieri folosite în Creta antică. Sin-
gura problemă este faptul că A Linear
nu descifrează misterul. Astăzi, discul
rămâne una din cele mai mari enigme
ale arheologiei.

Inscripţia Shugborough

Dacă privești de departe “Monu-
mentul Păstorului” creat în secolul 18
în orașul Staffordshire, Anglia, poţi cre-
de că nu reprezintă altceva decât o
creaţie sculptată a faimoasei picturi a
lui Nicolas Poussin, “Păstorii Arcadieni”. 

Totuși, dacă privești mai de aproape,
vei observa o secvenţă de litere intere-
santă<  DOUOSVAVVM, un cod care
nu a fost descifrat în ultimii 250 de ani.

Deși identitatea celui care a in-
scripţionat codul rămâne un mister, unii
au speculat că textul ar putea fi un indi-
ciu lăsat în urmă de Cavalerii Templieri
referitor la locul în care se află Sfântul
Graal.

Multe minţi celebre ale omenirii au
încercat să descifreze codul și au eșuat,
inclusiv Charles Dickens și Charles Dar-
win. 

Ghidul de piatră din Georgia

Ghidul de piatră din Georgia, numit
uneori și “Stonehenge-ul American”, este
un monument din granit ridicat în El-
bert County, în 1979. 

Pietrele sunt inscripţionate în opt
limbi, cum ar fi engleză, spaniolă, swa-
hili, hindusă, ebraică, arabă, chineză și
rusă, și evocă zece porunci “noi” pentru
o Nouă Epocă a Raţiunii. 

Blocurile de piatră se aliniază și cu
anumite caracteristici astronomice.

Deși monumentul nu conţine me-
saje codate, scopul și originea sculpturii
rămân învăluite în mister. 

Monumentul a fost comandat de că-
tre un bărbat care nu a fost încă identi-
ficat în mod corespunzător, și care a fo-
losit pseudonimul R.C. Christian.

Dintre cele zece porunci, prima este
probabil cea mai controversată<
“Menţine umanitatea sub 500.000.000
de persoane, într-un echilibru perma-
nent cu natura.” 

Mulţi au interpretat această poruncă
ca fiind o motivaţie de a sacrifica popu-
laţia până când se ajunge la numărul
specificat, iar criticii monumentului au
cerut distrugerea acestuia. 

Unii teoreticieni ai conspiraţiei chiar
cred că blocurile de piatră au fost reali-
zate de o “societate secretă Luciferiană”,
care solicită implementarea unei noi or-
dini mondiale.

Rongorongo

Rongorongo este un sistem de hie-
roglife misterioase scrise pe artefacte de
pe Insula Paștelui. 

Mulţi cred că aceste simboluri re-
prezintă un sistem de scriere pierdut sau
proto-scriere și ar putea fi unul din cele
trei-patru invenţii de scriere indepen-
dente din istoria omenirii.

Hieroglifele rămân nedescifrabile,
iar mesajul lor adevărat, despre care unii
spun că ar putea oferii indicii despre
prăbușirea uimitoare a civilizaţiei de pe
Insula Paștelui, ar putea fi pierdut pentru
totdeauna.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

În mitologia greacă, perioada
de timp pe care o persoană o pe-
trecea pe Pământ era determinată
la naştere de lungimea firului tors
şi tăiat de zeiţele care călăuzeau
destinele omeneşti, Moirele. 

Genetica modernă sugerează că grecii
aveau ideea potrivită, deoarece anumite
fire de ADN, numite telomeri, au fost aso-
ciate cu speranţa de viaţă. Astfel, experi-
mente noi lămuresc ideile vechi despre
soartă, scrie Smithsonianmag.com.

Cei 46 cromozomi 
ai ADN-ului se termin[ 
cu c]te un telomer

ADN-ul care formează genele noastre
cuprinde 46 de cromozomi, fiecare dintre
ei terminându-se cu un telomer, o întin-
dere de ADN care protejează cromozo-
mul, la fel ca vârful de plastic al unui șiret.

Telomerii sunt destul de lungi la naște-
re și se scurtează câte un pic, de fiecare
dată când o celulă se divizează. În cele din
urmă, după zeci de divizări, rămân telo-
meri foarte mici, iar celulele devin inactive
și mor. Iar pentru că bătrânii au, în general,
telomerii mai scurţi decât oamenii tineri,
cercetătorii cred că lungimea telomerului
ar putea fi un indicator pentru longevitate,
precum și pentru sănătatea celulară.

Acum, cercetătorii descoperă faptul
că experienţele pe care le trăim pot afecta
telomerii.

În cadrul unui studiu realizat la Uni-
versitatea Duke, oamenii de știinţă au ana-
lizat mostrele de ADN de la mai mulţi co-
pii care aveau cinci ani, iar apoi din nou
când aceștia au împlinit 10 ani. În acest
interval de timp, unii dintre copii au fost
supuși la abuz fizic și hărţuire sau au fost

martori la situaţii în care adulţii au fost
implicaţi în violenţă domestică.

“Am descoperit că cei care au experi-
mentat forme multiple de violenţă au în-
registrat cea mai rapidă eroziune a telo-
merilor, în comparaţie cu copiii care au
experimentat un singur tip de violenţă
sau care au fost fericiţi”, spune Idan Shalev,
autorul studiului.

Un alt studiu, realizat în Birgham și la

Spitalul de Femei din Boston, indică po-
sibilitatea existenţei unor efecte fizice pe
care le are stresul cronic asupra corpului
uman. Printre mostrele celor 5.243 de asis-
tente, cele care au suferit de diferite fobii
au avut telomerii mai scurţi decât cele care
nu au avut probleme de acest gen.

Potrivit Oliviei Okereke, autoarea stu-
diului, “a fost ca și cum mă uitam la cineva
care avea 60 de ani și la cineva care avea

66 de ani”.
“Telomerii sunt esenţiali în ceea ce

privește protecţia terminaţiilor cromozo-
milor”, explică Carol Greider, un biolog
molecular de la Universitatea Johns Hop-
kins și o cercetătoare pioner a telomerilor,
care a fost răsplătită cu o parte din Premiul
Nobel pentru Psihologie și Medicină din
2009.

“Atunci când telomerii devin foarte,
foarte scurţi, există consecinţe”, spune
aceasta, subliniind faptul că există un risc
mai mare de dezvoltare a unor afecţiuni
asociate cu vârsta.

În timp ce cercetătorii adaugă alte lu-
cruri la lista aspectelor care pot scurta te-
lomerii (de exemplu fumatul, bolile in-
fecţioase), aceștia au numit și câteva acti-
vităţi care par să încetinească degradarea
telomerilor.

În cadrul unui studiu realizat în Ger-
mania, oamenii în vârstă de 40-50 de ani,
care erau sedentari, aveau telomeri cu
aproximativ 40% mai scurţi decât persoa-
nele de 20 și ceva de ani. Însă, la persoanele
vârstnice care făceau mișcare constant,
telomerii erau doar cu 10% mai scurţi de-
cât ai tinerilor.

Cercetătorii nu înţeleg modul exact
în care experienţele negative accelerează
eroziunea telomerilor sau modalitatea
prin care comportamentul pozitiv le în-
cetinește degradarea.

În plus, în afară de doar câteva boli
asociate cu vârsta în care telomerii au fost
implicaţi în mod direct, specialișii nu au
reușit să spună dacă telomerii mai scurţi
determină îmbătrânirea sau pur și simplu
o „acompaniază”.

Însă, este foarte clar faptul că soarta
nu deţine controlul în totalitate. Potrivit
noii știinţe a telomerilor, într-o anumită
măsură, putem influenţa cât de mult timp
mai avem de trăit.

Telomerii sunt destul de lungi la naștere și se scurtează câte un pic, de fiecare
dată când o celulă se divizează

Genele pot s[ prezic[ă 
momentul în care vom muri

Genetica modernă sugerează că grecii aveau ideea potrivită, de-
oarece anumite fire de ADN, numite telomeri, au fost asociate cu
speranţa de viaţă. Astfel, experimente noi lămuresc ideile vechi
despre soartă, scrie Smithsonianmag.com.

Tr[im `ntr-un univers sau `ntr-unul dintre numeroasele multiversuri?

Mari mistere 
nerezolvate 
ale omenirii

Universul în care trăim ar pu-
tea să nu fie singurul care există.

De fapt, universul nostru ar putea
fi doar unul dintr-un număr infinit de
universuri, ce alcătuiesc “multiversul”,
prezintă Livescience.com.

Tr[im de fapt `ntr-un 
multivers

Deși conceptul poate părea puţin
naiv, există câteva aspecte fizice destul
de reale în spatele acestei idei. Nume-
roase teorii fizice oferă în mod inde-
pendent indicii despre existenţa mul-
tiversului. Iată care sunt cele mai plau-
zibile teorii știinţifice ce sugerează că
trăim într-un multivers< 

1. Universuri infinite< Oamenii de
știinţă nu pot fi siguri care este forma
universului spaţiu-timp, însă cel mai
probabil este o formă plată și se întinde
la infinit. 

Dar, dacă acesta se întinde la infinit,
atunci, la un moment dat, ar trebui să
înceapă să se repete, pentru că există
un număr infinit de modalităţi în care
particulele pot fi aranjate în spaţiu și
timp.

Așadar, dacă privești suficient de
departe, o să întâlnești o altă versiune
a ta, de fapt, un număr infinit de ver-
siuni ale tale. 

O parte dintre acești “gemeni” vor
face exact ceea ce faci tu acum, în timp
ce unii au alte cariere profesionale, fă-

când alegeri diferite în viaţă. 
2. Universurile balon< Pe lângă

aceste universuri multiple create de o
extindere infinită a universului spaţiu-

timp, ar fi putut apărea și altele în urma
unei teorii numită “expansiunea eter-
nă”. Este teoria potrivit căreia, după
momentul Big Bang, universul s-a ex-

tins rapid, umflându-se ca un balon. 
3. Universuri paralele< O altă idee

care reiese din teoria corzilor este
noţiunea de “lumi membrane” (brane-
worlds), universuri paralele care plu-
tesc și sunt inaccesibile nouă, un con-
cept propus de Paul Steinhardt și Neil
Turok de la Universitatea Princeton.
Ideea provine din posibilitatea exis-
tenţei mai multor dimensiuni ale lumii
noastre, și nu doar a celor cunoscute
(trei ale spaţiului și una a timpului).
Pe lângă propria noastră “membrană”
tridimensională a spaţiului, alte mem-
brane ar putea pluti într-un spaţiu su-
perior din punct de vedere dimensio-
nal. 

4. Universuri-fiică< Teoria mecani-
cii cuantice, care domnește peste lumea
minusculă a particulelor subatomice,
sugerează o nouă modalitate prin care
ar putea apărea universuri multiple.
Matematica acestei teorii sugerează că
toate rezultatele posibile ale unei si-
tuaţii se produc în cadrul propriilor
lor universuri separate. 

De exemplu, dacă ajungi la o inter-
secţie unde poţi merge fie la dreapta,
fie la stânga, universul prezent dă
naștere la două universuri fiică< unul
pentru situaţia în care mergi la dreapta
și unul pentru situaţia în care mergi la
stânga. Şi, în fiecare univers există o
copie a ta, care este martoră a unui re-
zultat sau altul, ceea ce înseamnă că
vechea noastră convingere, că singura
realitate este cea pe care o percepem,
nu mai stă în picioare.

Deși conceptul poate părea puţin naiv, există câteva aspecte fizice destul de reale
în spatele acestei idei. Numeroase teorii fizice oferă în mod independent indicii
despre existenţa multiversului
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Thalia a primit boala Lyme de la o c[pu;[
Thalia este una dintre cele mai

îndrăgite actrițe din lumea tele-
novelelor datorită personajelor pe
care le-a interpretat cu voie bună
de fiecare dată. Chiar în rolurile
pe care le interpreta vedeta a fost
mereu fericită, în viața de zi cu zi
ea a trecut printr-o dramă greu
de descris.

"Este o boală care atacă sistemul
nervos central. Ajungi să fii ca o legu-
mă< nu îți mai poți mi;ca picioarele,
mâinile, nu mai poți vorbi ;i ajungi să
nu îi mai recuno;ti pe cei pe care îi ai
în fața ta", a declarat de curând Thalia.
Din fericire pentru actriță boala a fost
detectată la timp și a primit tratamen-
tul corespunzător însă au fost și câteva
urmări.

"Boala mi-a afectat pielea, sistemul
nervos ;i inima. Dacă nu s-ar fi acțio-
nat la timp ;i corpul meu nu ar fi răs-
puns la tratament, a; fi putut să ajung
chiar la demență. Am avut câteva ur-
mări< îmi cădea părul ;i aveam pielea
foarte uscată", relatează actrița.

Incidentul a început din momentul
în care Thalia a fost mușcată de o că-
pușă care i-a transmis o boală pe nume
Lyme. "Mă simțeam din ce în ce mai
rău. Aveam impresia că o să mor. În
acele momente am realizat cât de puțin
importante sunt banii, faima ;i succe-
sul. Totul păle;te în fața sănătății".

Din acele momente vedeta mexi-
cană a decis să aibă mai multă grijă de
familia ei. "Acum, prioritatea mea este
sănătatea ;i de aceea am un stil de viață
sănătos. Avem o viață zen printr-o ali-
mentație corectă ;i o atitudine pozitivă.
Din cauza bolii pe care o am trebuie să
fiu foarte atentă să nu îmi scadă siste-
mul imunitar. Dacă se întâmplă asta
boala mă poate învinge", a mai spus
Thalia.

Elvis Presley avea
probleme comportamentale

Andreea Marin 
î;i emo\ioneaz[ fanii

Rihanna î;i face
debutul în mod[

Zâna Surprizelor a hotărât să pună
punct unui mariaj de 7 ani.Artista are
împreună cu Ştefan Bănică Jr. o fetiță pe
nume Violeta. Pentru că paparazzi nu îi
dau liniște și o hărțuiesc în mod repetat,
Andreea a simțit nevoia să posteze un

mesaj pe Facebook cu o rugăciune de-a
părintelui Arsenie Boca. Mesajul a fost
primit cu optimism iar fanii au încercat
să îi transmită doar gânduri bune și multe
încurajări. “Uneori e bine să ne întoar-
cem la cele sfinte din noi...

O fostă parteneră a lui Elvis, cu care a
avut o relație la începutul carierei a decla-
rat că artistul a suferit de o problemă com-
portamentală.

Chiar dacă Presley a susținut mii de
concerte în față a milioane de oameni și
părea foarte dezinvolt pe scenă, se pare că
avea o problemă comportamentală pe care
a reușit să o țină foarte bine ascunsă.

Connie Stevens, una dintre fostele par-
tenere ale lui Elvis a făcut public faptul că
vedeta suferea de un complex care îl îm-
piedica să stea în jurul a mai multor oa-

meni. "Era pu\in nesigur pe el ;i nu prea
`;i dorea sa ias[ din cas[. Dac[ mergeam
la cinematograf nu reu;eam s[ vedem
`ntregul film. Nu puteam sta ̀ n fa\[ ;i tre-
buia constant să ne ferim de lume, pentru
că el a;a `;i dorea", a declarat Connie Ste-
vens.

Stevens a povestit și despre o situație
despre care își aduce aminte. Cei doi au
rămas fără benzină iar pentru că Presley
nu dorea să intre în contact cu alți oameni
au fost nevoiți să împingă mașina până la
cea mai apropiată benzinărie.

Pentru că vrea să demonstreze că are
și alte talente artistice,vedeta lucrează la
o colecție personală care va fi realizată
de către brand-ul River Island.Prezenta-
rea va avea loc pe 13 februarie în cadrul
Săptămânii Modei de la Londra.
Rihanna a colaborat împreună cu brand-
ul britanic alături de care își va lansa ofi-
cial prima colecție în cadrul celor mai
importante evenimente de modă din Ma-
rea Britanie.

Colecția conține haine și accesorii
pentru sezonul de primăvară și va avea
onoarea să fie vizualizată de un public
pretențios.Persoane importante și critici
de modă consacrați se vor afla la inau-
gurare. Din momentul în care artista a
făcut publică colaborarea, fanii plini de
entuziasm au afirmat că sunt nerăbdători
să își achiziționeze produse din colecția
care va fi lansată la nivel mondial în ma-
gazinele River Island începând cu 5 mar-
tie. "Prezentarea primei mele colec\ii la
S[pt[m]na Modei de la Londra este un
vis devenit realitate. De mult timp mi-
am dorit s[ ̀ mi realizez o colec\ie proprie,
iar prezentarea ei pentru River Island, la
LFW, al[turi de nume mari ale modei,
este o real[ ocazie. Abia a;tept s[ v[d
reac\iile fanilor ;i ale presei de mod[!, a
declarat Rihanna.

În ciuda faptului că are mai multe
proiecte promițătoare în derulare, Ri-
hanna nu vrea să renunțe la statutul de
fată rea și ar face orice ca să își demons-
treze rebeliunea. Artista a postat recent
o fotografie cu, care a reușit să stârnească
indignare și critici destul de dure printre
fani. Rihann s-a fotografiat într-o ipos-
taz[ unde e îmbrăcată cu un tricou auriu
și fumează o țigară foarte suspectă. Fanii
au început să o certe pentru că face pu-
blice astfel de fotografii în care ”fumează
marijuana”.

Rihanna nu a lansat niciun indiciu
clar cu privire la țigara respectivă dar fa-
nii se revoltă deoarece în timp fumul îi
poate deteriora vocea.

Rugăciunea Părintelui Arsenie Boca

O, iartă-mi Doamne atâtea rugăciuni
Prin care-Ți cer doar pâine și pază și minuni,

Căci am făcut adesea din Tine robul meu
Nu eu ascult de Tine, ci Tu, de ce spun eu,
În loc să vreau eu, Doamne, să fie voia Ta

Iți cer într-una să faci Tu, voia mea,
Iți cer s-alungi necazul, să nu-mi trimiti ce vrei

Şi să-mi slujești în toate, să-mi dai fără să-mi iei,
Gândindu-mă că dacă îți cânt și Te slăvesc

Am drept să-ți cer într-una să faci tot ce doresc.

O, iartă-mi felu-acesta nebun de-a mă ruga
Şi-nvață-mă ca altfel să stau în fața Ta,

Nu tot cerându-ți Ție să fii Tu robul meu,
Ci Tu, cerându-mi mie, iar robul să fiu eu>

Să înțeleg că felul cel mai bun de-a mă ruga
E să doresc în toate să fie voia Ta.

Binecuvântarea Domnului peste voi, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni totdeauna,
acum și pururea și în vecii vecilor!” - este mesajul transmis de către Andreea Marin.


