Emma Watson nu-;i mai poate controla via\a
Vedeta din Harry Potter,Emma Watson a reuşit să
scoată în evidență cât de magic este personajul jucat de
ea însă într-un interviu oferit revistei Vogue a declarat
că de multe ori viața îi scapă de sub control.
"Simt că am tr[it ca într-un balon de s[pun. Nu am
avut niciun control asupra vieții mele.M-au g[sit şi mau ales pentru rolul lui Hermione şi acum încerc cu
disperare să-mi găsesc drumul. Acum descopăr ce înseamnă să fii actri\ă cu adevărat" a relatat actrița.
"Hermione este atat de apropiată de cum sunt eu în
realitate încât nu a fost nevoie de foarte multă pregătire
pentru acest rol" a mărturisit Emma în Vogue,pe coperta
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căreia va apărea în luna iulie. Emma Watson lucrează
în acest domeniu încă de la 11 ani şi a povestit că datorită
succesului pe care îl are,ea a pierdut multe clipe din copilărie. "Simt că în ultimii 10 ani am dus o lungă bătălie<
am luptat să am o educație.Le-am provocat multe necazuri celor de la Warner Bros. Le-am făcut viața grea
pentru că am vrut să-mi continui studiile în paralel cu
munca pe platourile de filmare" a afirmat actri\a.
Luna trecută vedeta a confirmat că nu a mai fost în
stare să urmeze cursurile universității Brown deoarece
este foarte ocupată cu alte proiecte şi se va muta la o
altă facultate din toamna ce urmează.

Când bufni\a cânt[ în februarie
e semn de prim[var[ timpurie
Făurar are 28 sau 29 de zile, iar din
acest motiv este considerat fratele cel
mic al lunilor anului.
Luna începe cu prăznuirea Sfântului Trifon (1 februarue) (Trif Nebunul)> sfânt care apără viile şi livezile
de omizi, lăcuste, viermi, gândaci. Pentru a proteja holdele de insecte, era sărbătorit prin diferite interdicţii la muncă.
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Cele mai scumpe cadouri oferite
de Valentine's Day
O pereche de pantoﬁ din aur
cu diamante, care valorează
aproape 162.000 de euro, o oglindă
pentru poşetă de 25.000 de lire
sterline se numără printre
variantele de cadou costisitor
pentru Ziua îndrăgostiţilor.
Potrivit presei britanice, un
cadou care ar impresiona cu
siguranţă sunt pantoﬁi din aur cu
2.000 de diamante, care valorează
140.000 de lire sterline (162.000 de
euro) şi sunt consideraţi, la acest
moment, cei mai scumpi din lume.
Pantoﬁi cu toc stiletto sunt creaţi
de designerul britanic Christopher
Michael Shellis, care a petrecut trei
ani pentru a-şi duce la bun sfârşit
opera de artă. Fiecare piesă a fost
lucrată cu atenţie, la temperaturi

foarte ridicate, diamantele ﬁind
montate, unul câte unul, manual.
Îndrăgostiţii cu dare de mână
şi foarte generoşi pot accesoriza
costisitoarea pereche de pantoﬁ cu
o geantă de designer de 200.000
de lire sterline (230.000 de euro).
Cei care dispun de bani, dar
doresc să ﬁe mai discreţi, pot oferi
persoanei iubite celebrele trufe La
Madeline Au Truﬄe. O jumătate
de kilogram din aceste delicatese
costă 1.800 de lire sterline. La
acestea se pot ad[uga felicit[ri care
au preţuri de 3.200, respectiv 5.000
de lire sterline. Acestea sunt
acoperite cu praf de diamante roz
şi saﬁre şi sunt decorate cu
diamante albe, rubine şi cristale
Swarovski autentice.

Valea Homorodului a fost
locuit[ ;i acum 7000 de ani

Valea Homorodului constituie axul
de-a lungul căruia, de la ieşirea râului dintre dealurile înalte ale Culmii Codrului şi
până la intrarea în câmpie, au fost înființate
aşezările umane, atât în prezent, cât şi în
preistorie. Terasele şi dealurile joase de-o
parte şi de alta a văii Homorodului erau
propice locuirii, iar pământul foarte bun

pentru grădinărit şi cultivarea a mici lanuri
de grâne.
Primii arheologi au ajuns în zonă în
anii 1960. Atunci Tiberius Bader a făcut
săpături arheologice în mai multe situri
din Homorodu de Sus şi de Mijloc. De
atunci însă şi până recent arheologii au
colindat doar sporadic zona. Însă este o

zonă care merită din plin să fie cunoscută
mai bine. În cele ce urmează voi prezenta
ce se cunoaşte la ora actuală despre preistoria acestor locuri.
Cele mai vechi urme de locuire datează
din urmă cu peste 7000 de ani (mileniul

VI î.Hr.), din epoca numită neolitic sau
epoca nouă a pietrei.
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Primele rezultate ale Campaniei UNICEF
“Hai la ;coal[!” la Culciu Mare

O fars[ a istoriei< asaltul
bol;evic asupra Palatului
de Iarn[ (1917)
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Pariziencele au oficial dreptul s[ ias[
în pantaloni pe strad[
De acum pariziencele au
oﬁcial dreptul de a purta pantaloni
pe stradă. ~n Franţa a fost în sfârşit
abolită legea care interzice femeilor
să poarte pantaloni la Paris, în
conformitate cu o decizie adoptată
de ministrul francez pentru
drepturile femeilor, Najat VallaudBelkacem (de origine marocană).
Legea sexistă a fost adoptată în
noiembrie 1799 şi a durat aproape
214 ani. Aceasta pretindea
pariziencelor, care doreau să poarte
“haine bărbăteşti” în capitala ţării,
să ceară o permisiune specială de
la şeful poliţiei. În caz contrar,
tânăra sau doamna depistată în
“haine necorespunzătoare” risca să
ﬁe arestată. În anii 1892 şi 1909,
legea a fost amendată, permiţând

femeilor să poarte pantaloni în
timpul practicării echitaţiei sau în
cazul deplasării cu bicicleta.
De atunci, s-a încercat de mai
multe ori anularea acestei legi,
demult perimate, însă oﬁcialii au
tot amânat abolirea sa pe motiv că
problema nu este o prioritate. În
plus, aceştia susţineau că legea este
parte componentă a “arheologiei
juridice” a Franţei. La 31 ianuarie
a.c., Ministerul Drepturilor Femeii
a dat publicităţii o declaraţie în care
recunoaşte că interdicţia ca femeile
să nu poarte pantaloni la Paris “este
incompatibilă cu principiul
egalităţii între femei şi bărbaţi,
inclus în Constituţia franceză,
precum şi în angajamentele
europene”.

Conform zodiacului chinezesc, `n
10 februarie `ncepe Anul :arpelui
Conform astrologiei chinezeşti, anul 2013
este dominat de elementul Apă, acesta atrăgând după sine mobilitate, dinamism şi
schimbare. Şarpele este enigmatic, intuitiv,
introspectiv şi rafinat.
Spre deosebire de cultura vestică, unde
şarpele este înfăţişat ca un simbol al răului şi
al seducerii (Şarpele a ispitit-o pe Eva), în astrologia chinezească, Şarpele este asociat în
mod frecvent cu ideea de frumuseţe, înţelepciune, cunoaştere ezoterică. Totodată, Şarpele
este perceput drept o fiinţă sacră.
Cel mai important sfat pe care ni-l dau
astrologii este< “Acţionaţi cu prudenţă!”, fie
că vorbim despre bani, fie că ne referim la
partea amoroasă pentru că ispitele ne vor încolţi din toate părţile şi ne va fi greu să ne limităm la a cheltui mai puţin decât avem, aşa

încât să rămânem cu bani la ciorap sau să rămânem fideli partenerului de viaţă.
Chiar dacă ispitele vor fi la tot
pasul, astrologii nu ne recomandă să călcăm
strâmb pentru că escapadele nu se vor
transforma niciodată în relaţii serioase
şi nu facem decât
să dăm vrabia din
mână pentru cioara
de pe gard.
Însă, dacă vom
reuşi să ne înfrânăm impulsurile, vom fi fericiţi până la adânci bătrâneţi în relaţia pe care o avem deja.
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Descoperirile de la Homorodu de Mijloc dovedesc potențialul
pe care toate satele județului nostru îl au. Colaborarea cu oamenii
locului şi înțelegerea reciprocă dintre aceştia şi arheologi este în
acest context esențială pentru bunul mers al cercetărilor arheologice.

ISTORIE
Ordinele militare
regale (II)
Mihai Viteazul este instituit la 25 decembrie 1916 de regele Ferdinand I pentru a răsplăti faptele de eroism ale ofiţerilor în faţa inamicului. Însemnul ordinului se prezintă astfel< crucea de email albastru şi cu marginile de aur> în centrul
ei cifra de aur încoronată a Regelui Ferdinand I, iar deasupra coroana regală de
aur. Pe revers crucea poartă data 1916.
Panglica este roşu vişinie cu dungi de aur
la margini.
Crucea Regina Maria ordin creat la
5 februarie 1917 este conferită celor care
s-au distins prin activitatea lor pe tărâm
sanitar în războiul pentru întregirea României. Însemnele ordinului se prezintă
astfel< crucea gamată, de metal emailat
atârnată de o panglică portocalie.
Virtutea aeronautică instituită la 5
augusut 1930 este conferită aviatorilor
militari şi civili care s-au ilustrat prin fapte aeronautice atât în timp de pace cât şi
în timp de război. Însemnul ordinului se
prezintă astfel< cruce cu braţul vertical
mai lung în formă de floare de crin, iar
braţul orizontal ceva mai scurt de forma
unei aripi. În centru este plasat un scut
pe care se află acvila încoronată cruciată
şi armată a stemei României purtând pe
piept cifra încoronată a Regelui Carol II.
Pe avers este scris anul 1930, iar pe revers
- Virtutea aeronautică. Panglica este de
culoare albastru azur cu câte o dungă de
argint la margini şi la mijloc.
Meritul Cultural este creat la 28 septembrie 1931 pentru a promova cultura
naţională şi a răsplăti pe cei care se disting
în domeniul ştiinţelor, artelor literelor
sau prin opere educaţionale, sociale, religioase. Ordinul constă într-o cruce pătrată din email violet având la mijloc un
medalion din metal cu bustul Regelui
Carol II> pe revers figurează - inscripţia
- Prin cultură la libertate.
Cu prilejul primei aniversări a retauraţiei Regele Carol II înfiinţează semnul
onorific "Pentru Merit" la data de 6 iulie
1931 care este trecut la 21 decembrie
1938 în rândurile ordinelor naţionale
conferite în timp de război. Regele îl acorda numai pentru a răsplăti faptele de credinţă faţă de suveran, faţă de înaltă cultură şi faptele de deosebit civism. Ordinul
se prezintă astfel< crucea de Malta, cu
vârfuri terminate în perle de metal şi cu
braţele arcuite spre interior, în centrul
crucii este aplicată cifra regelui Carol II.
Ordinul Casei Domnitoare este acordat direct de rege, se compune dintr-o
cruce de Malta de argint în centrul căruia
este amplasat un medalion alb înconjurat
de o cunună verde de stejar pe care era
încrustată stema Casei de Hohenzollern.
La 29 martie 1940 Ordinul este transformat în ordinul Sfântul Gheorghe. Pe la
mijloc este înscrisă cifra Regelui Carol
II. Principii familiei domnitoare primesc
de drept la vârsta de 18 ani colanul ordinului Carol I. De asemenea, principesele
României primesc de drept tot la vârsta
de 18 ani marea cruce a ordinului Coroana României. Au fost şi alte medalii Trecerea Dunării (1878), Medalia Victorie (1921), Vulturul României (1933).
S.A.R. Mihai
Secretar AG. Şef Principal (R)
Mureşan Traian

ISSN 1222-4715
Director general - D. P[curaru
Director editor - Ilie S[lceanu
Director revista
Poesis - George Vulturescu
Redactor ;ef
suplimente - Adriana Zaharia
(Informa\ia Zilei de Duminic[,
Informa\ia TV, Informa\ia SF)
Redac\ia Satu Mare<
str. Mircea cel B[tr]n nr. 15
Satu Mare, cod 440012
Telefon< 0261-767300
e-mail< redactiasm@informatia-zilei.ro

www.informatia-zilei.ro

Valea Homorodului a fost
locuit[ ;i acum 7000 de ani
Comuna Homoroade este puțin cunoscută din perspectiva vestigiilor arheologice pe care pământurile ei le ascund. În realitate
însă, zona Homoroadelor a oferit
şi cu siguranță va oferi în continuare surprize în ce priveşte locuirea acestei regiuni în vremurile
îndepărtate ale preistoriei şi antichității.
Satele actuale sunt menționate în
izvoarele istorice medievale începând
cu secolul al XIII-lea. Ce a fost însă înainte? Cercetările arheologice şi unele
descoperiri întâmplătoare de artefacte
ne oferă fragmente din răspunsul la
această întrebare.

Ce ştim despre trecutul
îndepărtat al Homoroadelor?
Valea Homorodului constituie axul
de-a lungul căruia, de la ieşirea râului
dintre dealurile înalte ale Culmii Codrului şi până la intrarea în câmpie, au
fost înființate aşezările umane, atât în
prezent, cât şi în preistorie. Terasele şi
dealurile joase de-o parte şi de alta a
văii Homorodului erau propice locuirii, iar pământul foarte bun pentru grădinărit şi cultivarea a mici lanuri de
grâne.
Primii arheologi au ajuns în zonă
în anii 1960. Atunci Tiberius Bader a
făcut săpături arheologice în mai multe
situri din Homorodu de Sus şi de Mijloc. De atunci însă şi până recent arheologii au colindat doar sporadic zona. Însă este o zonă care merită din
plin să fie cunoscută mai bine. În cele
ce urmează voi prezenta ce se cunoaşte
la ora actuală despre preistoria acestor
locuri.
Cele mai vechi urme de locuire datează din urmă cu peste 7000 de ani
(mileniul VI î.Hr.), din epoca numită
neolitic sau epoca nouă a pietrei. Aceştia sunt primii agricultori, venind cu
semințele şi animalele lor, şi construind
un şir de sate de-a lungul văii primitoare a Homorodului. Primele descoperiri au fost făcute chiar în vatra satului Homorodu de Mijloc, unde
acum, după mai bine de 40 de ani, au
fost reluate cercetările, aşa cum vom
vedea în partea a doua a articolului.
Au urmat descoperirile de la “Ograda
Borzului”, “Dealul Mocoaii” (în Homorodu de Sus), “Drumul Chiliei”
(aproape întreg traseul de-a lungul şoselei dintre Homorodu de Mijloc şi Homorodu de Jos). Săpăturile au scos la
iveală case, numeroase gropi, vase din
lut, topoare din piatră, precum şi vreo
20 de figurine feminine din lut ars,
mărturii ale unor credințe religioase şi
ritualuri de mult apuse.
Eneoliticul sau epoca cuprului este
reprezentată la Homorodu de Sus în
situl “Luncă”, de asemenea săpat de Tiberius Bader. Case, ceramică, topoare… un loc ce odinioară era plin de
viață…
Din epoca bronzului avem descoperiri mai puține în comparație cu epocile precedente. Ceramică specifică
culturii Suciu de Sus a fost identificată
la Homorodu de Sus şi între Homorodu de Jos şi Necopoi. Tot la Homorodu
de Sus există un grup de trei movile
care ar putea fi de fapt tumuli, aşadar
morminte, probabil ale unor personaje
importate ale locului. Dacă cercetările
arheologice vor confirma această ipoteză, zona Homoroadelor s-ar înscrie

Descoperirile de la Homorodu de Mijloc dovedesc potențialul pe care toate satele județului nostru îl au
şi ea în seria centrelor de putere ale
epocii bronzului din Bazinul Carpatic,
cu elite care se înmormântau în movile
masive, pe măsura puterii şi prestigiului acestora.
Zona Homoroadelor a fost locuită
şi în epoca fierului. Prezența celților
este dovedită de descoperirea întâmplătoare la Homorodu de Jos a unei
monede, în anul 1994. Este vorba de
un tip monetar rar, numit “călăreţul cu
pasăre”, având pe avers un cap uman
uşor stilizat, cu cunună cu lauri şi barbă. Pe revers este reprezentat un călăreţ
în trap, ce are pe cap un coif, iar deasupra o pasăre, reprezentată cu aripile
strânse. Aria restrânsă de răspândire a
monedelor de tip “călăreţul cu pasăre”,
limitată la vestul României şi nord-estul Ungariei, îi determină pe specialişti
să afirme că această monedă a fost emisă de un şef celtic local ce stăpânea un
teritoriu din zona de descoperire, în
prejma anului 200 î.Hr. Simbolul animalier de pe ele poate fi asociat cu prezenţa păsării pe faimosul coif celtic de
la Ciumeşti.
Din epoca romană sunt de asemenea descoperiri izolate de monede, cât
şi aşezări ale barbarilor vandali şi/sau
daci. Iată că, încet, ajungem la vremea
apariției satelor actuale, în primele secole ale celui de-al doilea mileniu creştin…

Ce se poate ascunde sub
pietrele unui drum...
În toamna anului trecut, arheologii
s-au reîntors pe valea Homorodului,
după mulți ani de absență. Prilejul a
fost oferit de lucrările de asfaltare a
drumurilor din satele comunei Homoroade.
În aceeaşi zonă unde T. Bader săpase în urmă cu peste 40 de ani, în
vatra satului Homorodu de Mijloc, în

apropierea actualei grădinițe, s-a dovedit că, sub drumul de țară, s-au păstrat vestigii arheologice din zorii neoliticului, aşadar din urmă cu peste
7000 de ani.
Totul a început în contextul verificărilor pe care arheologii Muzeului Județean Satu Mare le fac în mod obişnuit
în preambulul lucrărilor de investiții
în infrastructură. Câteva cioburi roşiatice observate lângă un podeț au fost
suficiente pentru a realiza că drumul
actual acoperă vestigii ale unei comunități străvechi căzută în negura uitării
de milenii.
În toamna târzie a anului ce tocmai
a trecut, arheologii şi-au adus uneltele
şi, vreme de două zile, au săpat şi au
scos la lumina zilei dovezile materiale
ale existenței acestui sat preistoric. După înlăturarea depunerilor de pământ
de la suprafață cu ajutorul unui excavator, în lutul galben s-au conturat
foarte frumos formele gropilor preistorice, cu umplutura lor de pământ
brun închis. În total au fost descoperite
14 gropi, dintre care 5 sunt gropi de
stâlp.
Cele 5 gropi de stâlpi (aşadar gropile făcute special pentru a fixa stâlpi
de lemn) urmează un traseu foarte clar,
jalonând o parte din conturul unei case. Celelalte gropi se aflau la diferite
distanțe de casă, şi au funcționat probabil ca gropi de provizii, iar când nu
au mai găzduit cereale, au fost transformate în gropi de gunoi. Vase sparte
de diverse forme şi mărimi au sfârşit
în aceste gropi. Cea mai interesantă
groapă este şi prima descoperită şi săpată.
Cantitatea de fragmente ceramice
găsite în această groapă este impresionantă, dar cel mai interesant este că în
mijlocul gropii a apărut şi un vas aproape întreg. Să fi fost altceva această groapă, altceva decât o simplă groapă de

gunoi? De ce atât de multe cioburi şi
de ce un vas aproape întreg? În multe
civilizații preistorice sunt întâlnite astfel de cazuri, de depuneri de vase sau
alte obiecte în gropi, care par a semnifica altceva decât simpla descotorosire
de gunoiul din casă. Sunt poate ofrande
pentru zei, sau pentru spiritele strămoşilor trecuți în lumea umbrelor, de
unde veghează la bunul mers al lucrurilor în comunitatea celor vii. Sau au
fost depuse aceste vase în urma vreunui
ospăț în cinstea aceloraşi strămoşi, sau
cu prilejul vreunui eveniment special,
o sărbătoare, un rit de inițiere, vizita
unei rude îndepărtate. Ne putem imagina ospățul având loc în casa alăturată, ne putem imagina zgomotul vesel
al vocilor oaspeților şi gazdelor şi poveştile pe care şi le vor fi spus. Şi ne
putem imagina că, odată cu plecarea
oaspeților, vasele folosite au fost depuse
în groapa de lângă casă, căci dobândiseră un statut aparte şi se cuvenea să li
se arate respect. De aceea nu au fost
tratate drept gunoi obişnuit, ci obiecte
care au viață şi sens şi care trebuiau
depuse într-un anume fel, într-un anume loc...
Descoperirile de la Homorodu de
Mijloc dovedesc potențialul pe care
toate satele județului nostru îl au. Colaborarea cu oamenii locului şi înțelegerea reciprocă dintre aceştia şi arheologi este în acest context esențială pentru bunul mers al cercetărilor arheologice.
La Homorod colaborarea cu autoritățile locale a fost una excelentă, sprijinul primarului Simion Ardelean fiind
total. Prezent pe aproape întreg parcursul cercetărilor, interesat de istoria
locurilor natale, în acelaşi timp oferindu-ne sprijin logistic, exemplul primarului Ardelean este unul de admirat şi
de urmat.
Ciprian Astaloș
Muzeul Județean Satu Mare
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Luna începe cu prăznuirea Sfântului Trifon (1 februarue) (Trif
Nebunul)> sfânt care apără viile şi livezile de omizi, lăcuste, viermi,
gândaci. Pentru a proteja holdele de insecte, era sărbătorit prin diferite interdicţii la muncă. În unele zone există obiceiul ca în această
zi, oamenii să se ducă dimineaţa la biserică ca să ia aghiazmă făcută
anume, cu care mai apoi să stropească viile, livezile şi grădinile.

TRADI}II

F[urar este considerat fratele
cel mai mic al lunilor anului
în special asupra copiilor, dacă aceştia
se ungeau, în ziua de 2 aprilie, cu grăsime de urs.
Bolnavii de "sperietoare" erau
trataţi în aceast[ zi prin afumare cu
păr smuls dintr-o blană de urs.
Se credea că, dacă în această zi este
soare, ursul iese din bârlog şi, văzându-şi umbra, se sperie şi se retrage,
prevestind, astfel, prelungirea iernii cu
încă 6 săptămâni. Dimpotrivă, dacă în
ziua de Stretenie cerul este înnorat, ursul nu-şi poate vedea umbra şi rămâne
afară, prevestind slăbirea frigului şi
apropierea primăverii.
~n 11 februarie încep să se întoarcă
păsările migratoare. Sf]ntul Vlasie este
protectorul femeilor gravide. Sărbătoarea este respectată de femeile gravide pentru a naşte copii sănătoşi.

Denumirea de Făurar vine de
la Faur, adică timpul când se ascuţeau uneltele pentru începutul
sezonului agrar. Despre luna faurilor de fier se spune< “Faur ferecă
/ Şi desferecă”> “Două săptămâni
ferică / Iar două desferică, şi anume ninge şi plouă, îngheaţă şi dezgheaţă, e ger şi căldură”.
În unele locuri, i se mai spune Fluierar (“Luna lui fluierar bagă omătul
pe borta acului în casă”) sau luna lupilor.
"În luna lui februar crapă ouăle corbului, când e ger mare, şi atunci ies
puii. Corbul trebuie să se silească cu
ouatul şi clocitul, să-i crăpe din bună
vreme ouăle, că să-i iasă degrabă puii,
că de a da în mart şi i-or găsi furnicile
în cuib, îi mănâncă. De aceea în unii
ani sunt corbi mai mulţi, iar în alţii mai
puţini. În luna lui mart furnica s-a pus
rămăşag cu corbul că, de-a putea sui el
în vârful copacului atâtea ocă de fier,
cât va sui ea, furnica nu i-a mânca puii>
că furnicele în mart încep a ieşi. El a
dus sarcina cât a dus, dar n-a putut-o
sui până în vârf.
Furnica a luat de la dânsul fierul şi
l-a rădicat ea, dar nu l-a dus ca dânsul
drept, ci cotit, şi aşa l-a suit până-n vârf
şi de aceea îi mănâncă corbului puii."
Făurar are 28 sau 29 de zile, iar din
acest motiv este considerat fratele cel
mic al lunilor anului.
Luna începe cu prăznuirea Sfântului Trifon (1 februarue) (Trif Nebunul)>
sfânt care apără viile şi livezile de omizi,
lăcuste, viermi, gândaci. Pentru a proteja holdele de insecte, era sărbătorit
prin diferite interdicţii la muncă. În
unele zone există obiceiul ca în această
zi, oamenii să se ducă dimineaţa la biserică ca să ia aghiazmă făcută anume,
cu care mai apoi să stropească viile, li-

Tradi\ii de Dragobete

Se consider[ c[ puterea acestui animal era transferată asupra oamenilor, în special asupra copiilor, dacă aceştia se ungeau,
în ziua de 2 aprilie, cu grăsime de urs
vezile şi grădinile.
Numele de Trif Nebunul, dup[ istorisirile populare, i se trage din faptul
că a speriat-o pe Maica Domnului
atunci când aceasta se ducea la biserică
după 40 de zile de la Naşterea lui Iisus
Hristos.

Ziua ursului, s[rb[torit[
la 2 februarie
La 40 zile după Crăciun, la 2 fe-

bruarie, când biserica ortodoxă sărbătoreşte Întâmpinarea Domnului, spiritualitatea populară păstrează sărbătoarea numită Stretenie sau Ziua Ursului. Se consideră că în această zi anotimpul rece se confruntă cu cel cald,
sărbătoarea fiind un reper pentru prevederea timpului calendaristic.

Vremea schimb[toare era pus[
pe seama comportamentului

paradoxal al ursului
Oamenii puneau schimbarea vremii pe seama comportamentului paradoxal al ursului, numit Al Mare sau
Martin. Pentru a câştiga bunăvoinţa
animalului sălbatic, ei aşezau pe potecile pe unde obişnuia să treacă acesta,
bucăţi de carne sau vase cu miere de
albine.
Se considera c[ puterea acestui animal era transferată asupra oamenilor,

Dragobetele sărută fetele. Dragobetele este în tradiţia românească sărbătoarea Îndrăgostiţilor (24 februarie).
Dragobete este fiul Dochiei, identificat
cu Cupidon în mitologia română şi
Eros în mitologia greacă. În unele zone,
Dragobetele poartă numele de Năvalnicul, flăcău care ia minţile fetelor şi
tinerelor femei. El a fost transformat
de Maica Domnului în floarea cu acelaşi nume. Acum păsările încep să îşi
facă cuiburi. Baieţii şi fetele trebuie să
se întâlnească de Dragobete ca să rămână îndrăgostiţi tot anul.
Tot de această lună sunt legate mai
multe prevestiri de timp. Se spune că
atunci când bufniţa cântă în februarie
e semn de primăvară timpurie, la fel şi
dacă cântă piţigoii De asemenea, există
credinţa că atunci când nu îngheaţă în
februarie e semn de an mănos, că zăpada din această lună întăreşte semănăturile, iar dacă este vânt, vara va fi
secetoasă.

Haralambie este sf]ntul care are putere
asupra ciumei, holerei ;i a mor\ii
li se taie capetele. Se zice c[ `ns[;i fata
`mp[ratului, Galina, auzind de t[ria de
suflet cu care Sf ]ntul Haralambie a
r[bdat cele mai grele chinuri, a crezut
`n Hristos ;i s-a botezat. Deci, istovit de
at]tea cumplite chinuri pe care a trebuit
s[ le `ndure, a fost os]ndit la moarte,
prin sabie. :i Sf]ntul Haralambie s-a
mutat la Domnul, d]ndu-;i sufletul `n
temni\[, a;tept]nd s[ i se taie capul, ;i
s-a num[rat cu Sfin\ii.

~n aceast[ duminic[ este
pr[znuit sf]ntul mucenic Haralambie. Din Vie\ile Sfin\ilor
afl[m c[ sf]ntul a tr[it `n vremea
`mp[r[\iei lui Sever (193-211) ;i
s-a f[cut vestit cu puterea
credin\ei sale ;i cu r]vn[ `n propov[duirea lui Hristos.
A fost episcop al cet[\ii Magnezia,
din Asia Mic[, iar mai marele cet[\ii era
Luchian dreg[torul. Acesta, nesuferind
cuvintele ;i zelul propov[duirii b[tr]nului episcop, a poruncit osta;ilor s[ fie
prins ;i dus la judecat[ `naintea lui Luchian. Sf]ntul a m[rturisit cu str[lucire
;i f[r[ fric[, pe Hristos, drept aceea,
dreg[torul a poruncit s[ fie dezbr[cat
de hainele sale ;i, dup[ ce i-au jupuit tot
trupul, cu unghii de fier, i-au t[iat f];ii
de piele de pe trup. Iar Sf]ntul Haralambie, r[u r[nit, a zis<"Mul\umesc vou[,
fra\ilor, c[, strujind trupul meu cel vechi
;i b[tr]n, m-a\i `nnoit, `mbr[c]ndu-mi
sufletul cu haina cea nou[ a suferin\elor
pentru Hristos" ;i, v[z]nd cei de fa\[
r[bdarea Mucenicului `n at]tea chinuri
;i ne`ncetatele lui rug[ciuni pentru to\i,
mul\i din ei, b[rba\i ;i femei, s-au

Protectorul casei, culturilor
;i familiei

Sf]ntul Haralambie a r[bdat cele mai
grele chinuri, a crezut `n Hristos ;i s-a
botezat
lep[dat de idoli ;i au crezut `n Hristos
iar dreg[torul, cercet]ndu-i ;i chinuindu-i, f[r[ mil[ pe ace;tia, a poruncit s[

~n calendarul popular, despre Haralambie se spune c[ este sf]ntul care
are putere asupra ciumei, holerei ;i a
mor\ii, este protector al casei, culturilor
;i animalelor. S[rb[toarea este \inut[ cu
sfin\enie."~n nordul Transilvaniei, `n
a;ez[rile de pe Some;, `n Bihor, oamenii
duceau `n aceast[ zi la biseric[, m[lai,
gr[un\e ;i sare. Dup[ ce erau
binecuv]ntate de c[tre preot, le d[deau
ca hran[ animalelor din gospod[rie,
pentru a fi s[n[toase tot anul. P[strau
`ns[ o parte din aceast[ hran[ a vitelor,
ca leac pentru eventuale boli ale acestora".

~n tradi\ia popular[ se spune c[ oricare om care \ine ziua Sf]ntului Haralambie prin post ;i nelucrare, de acela
nu se apropie nicio boal[ `n decursul
anului. Dup[ diferite legende, Dumnezeu i-a dat sf]ntului Ciuma `n st[p]nire.
:i Ciuma, care are aripi ;i o sabie lat[ `n
m]n[, cum se vede sc[pat[ din lan\ul
`n care e ferecat[, `ndat[ alearg[ la oamenii ce nu-i \in ziua Sf. Haralambie ;i
pe to\i `i omoar[.
O alt[ legend[ spune c[ Sf. Haralambie s-a fost `nt]lnit `ntr-o zi cu Ciuma, care umbla pe p[m]nt ;i aducea
foarte mult[ stric[ciune la omenire. :i
Ciuma, cum a v[zut pe Sf. Haralambie,
`ndat[ s-a repezit asupra lui, voind numaidec]t s[-l `nghimpe ;i s[-l omoare.
~ns[ sf]ntul Haralambie, prinz]nd-o ;i
leg]nd-o cu un lan\ greu de fier, a `nceput a o bate ;i a o chinui p]n[ ce s-a
s[turat. :i tot a;a o \ine el p]n[ `n ziua
de ast[zi.
Boala este personificat[, ea cap[t[
un chip `ngrozitor, este o dihanie
nev[zut[, cu un picior de vac[ ;i unul
de om, cu coarne ;i cu coase `n m]n[,
cu care secer[ sufletele vitelor ;i ale oamenilor.
Mai multe obiceiuri sunt legate de

aceast[ zi. Se fac turte ;i se `mpart la vecini. Se d[ de poman[ coliv[, p]ine,
lum]n[ri ;i covrigi la vecini, rude, s[raci
"s[ nu fie mor\ii fl[m]nzi".
Femeile nu lucreaz[ "ca s[ nu tremure
piftia", nu se spal[ rufe ;i nu se m[tur[
gunoiul afar[ "c[-l dai `n gura mor\ilor".
Ziua este \inut[ ;i pentru bunul mers
al vie\ii ;i al treburilor. ~n aceast[ zi se
obi;nuie;te s[ se fac[ agheasm[, care este bun[ pentru felurite boli. O parte din
ap[ este b[ut[, cu o parte se spal[, o alt[
parte este dat[ vitelor de b[ut sau se
stropesc cu ea vitele, grajdurile, ;urile,
iar restul se arunc[ prin f]nt]ni.
~n aceast[ zi, credincio;ii duc la biseric[ gr]u curat ale c[rui boabe, dup[
sfin\ire de c[tre preot, se p[streaz[ spre
a fi date, vara, la p[s[ri ;i `n special la
g[ini ca s[ nu moar[ de boal[.
Tot `n aceast[ zi se `mpart col[cei ;i turte
dulci cu miere, ca s[ se `ndure sf]ntul ;i
s[ nu dea drumul ciumei din lan\.
Se crede c[ dac[ plou[ `n aceast[ zi,
atunci va ploua 40 de zile. Tot `n aceast[
zi se face paman[ pentru cei care nu au
murit de moarte bun[.(Antoaneta Olteanu, Calendarele poporului rom]n,
Ed. Paideia, Bucure;ti, 2001, 2009)
A consemnat :tefania Cri;an
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Doi copii din cei identifica\i cu risc major nu au venit nicio zi
la ;coal[ `n primul semestru, iar cinci au avut o prezen\[ fluctuant[
`n aceea;i perioad[. 11 din cei cu risc major cu abandon au avut
rezultate ;colare slabe `n primul semestru.

EDUCA}IE

Primele rezultate ale Campaniei
Unicef "Hai la ;coal[!" la Culciu Mare
proiect au participat la form[ri regionale la Bra;ov. De asemenea, la orele
de dirigen\ie, to\i elevii :colii cu clasele I-VIII Culciu Mare au vizionat
filmul documentar "Ce vrei s[ te faci
c]nd vei fi mare?", av]nd loc ;i o serie
de discu\ii despre discriminare, acordarea egalit[\ii de ;anse la educa\ie
tuturor copiilor.
În cursul zilei de miercuri, 30 ianuarie, la Structura Lipău, în cadrul
aceluia;i proiect, a avut loc o activitate
menită să pună în practică informa\iile primite la cursuri de profesori ;i învă\ătoare.

Campania pentru participare
;colar[ intitulat[ “Hai la ;coal[!”,
ini\iat[ de Unicef, continu[ s[ fie
derulat[ de institu\ia de
`nv[\[m]nt din Culciu Mare.
Proiectul "Hai la ;coal[!" a fost lansat la Culciu Mare la `nceputul lunii
octombrie anul trecut. :coala cu clasele I-VIII din localitate a ales s[ implementeze acest proiect `n momentul
`n care a participat la a treia Conferin\[ Na\ional[ organizat[ de Unicef
Rom]nia la Sinaia.
Pe parcursul `ntregului an ;colar,
institu\ia de `nv[\[m]nt sus\ine promovarea ;i implementarea acestei
campanii prin extinderea Sistemului
ZEP - Zona de Educa\ie Prioritar[ de interven\ie, cu finan\are din partea
UNICEF Rom]nia. Potrivit datelor
statistice puse la dispozi\ie de directoarea unit[\ii ;colare, profesoara Ionela Pop, ;i responsabilei cu proiectul
pe ;coal[, `n anul 2012/2013, num[rul
total de elevi `nscri;i `n ;coal[ este de
219, iar num[rul copiilor identifica\i
`n risc major de abandon `n cadrul
proiectului este de 35.

Discu\ii ;i activit[\i
cu p[rin\ii ;i elevii
Doi copii din cei identifica\i cu
risc major nu au venit nicio zi la ;coal[
`n primul semestru, iar cinci au avut
o prezen\[ fluctuant[ `n aceea;i perioad[. 11 din cei cu risc major cu
abandon au avut rezultate ;colare sla-

Ecou pozitiv al activit[\ilor

Cadrele didactice implicate `n proiect au avut o mul\ime de discu\ii ;i activit[\i at]t cu p[rin\ii, c]t ;i cu elevii din
grupul \int[
be `n primul semestru. Potrivit directoarei :colii cu clasele I-VIII Culciu
Mare, Ionela Pop, "`n cursul lunii noiembrie a anului trecut au `nceput s[
vin[ la ;coal[ cinci copii declara\i an-

terior `n abandon".
Conform raportului `ntocmit la finele anului trecut, cadrele didactice
implicate `n proiect au avut o mul\ime
de discu\ii ;i activit[\i at]t cu p[rin\ii,

c]t ;i cu elevii din grupul \int[, dar ;i
cu locuitori ai comunei.
Numai `n luna decembrie, potrivit
comunicatului :colii Culciu Mare, directoarea ;colii ;i responsabilul de

M[;ti la Carnavalul Bucuriei prezentate de prichindeii din Lip[u
S]mb[t[, 2 februarie 2013, la
Lip[u a fost mare s[rb[toare, o
s[rb[toare a copil[riei pentru c[
p[ri\i, bunici, pre;colari, fr[\iori
;i surioare al[turi de educatoare
;i `nv[\[toare s-au `nt]lnit la
“Carnavalul Bucuriei”.

Pre;colarii din
Ro;iori au `nv[\at
cum se face
p]inea la o brut[rie
din Pomi
La Gr[dini\a cu Program Normal
din Ro;iori luna februarie a `nceput cu
veselie. Pre;colarii, dornici s[ `nve\e zi
de zi c]t mai multe lucruri noi, au avut
ocazia zilele trecute s[ treac[ pragul
unei brut[rii din Pomi.

A fost evenimentul micilor m[;ti,
iar creativitatea, imagina\ia tuturor
;i-a spus cuv]ntul. Copila;ii ;i p[rin\ii
lor au dovedit `nc[ o dat[ c[ nu duc
lips[ de idei c]nd vine vorba de a da
na;tere unor personaje, a;a c[ la Carnavalul Bucuriei au defilat iepura;i,
tigri;ori, leoparzi, profesoare,
prim[ri\e, dansatoare din Spania, balerine, Zorro, ursitoare, clovni, Spiderman, doctori\e ;i chiar ;i "Bianca
Dr[gu;anu".

Copiii au aflat totul
despre meseria de brutar
~nso\i\i de educatoarea lor, Daniela
Nistor, copiii au inspectat fiecare
col\i;or al brut[riei, curio;i zor nevoie
mare de tot ceea ce `nseamn[ meseria
de brutar.
Au reu;it `n timpul vizitei s[ afle ce
se `nt]mpl[ cu f[ina p]n[ `n momentul
`n care ajunge... p]ine. Au v[zut cum
sunt t[iate felii p]inile, cum se ambaleaz[.

Juriului i-a fost greu
s[ decid[ care au fost
cele mai frumoase m[;ti
Cei mici s-au sim\it minunat `n
pielea personajelor interpretate, au
dansat ;i au defilat `n fa\a unui juriu
format din directoarea :colii cu clasele I-VIII Culciu Mare, de care
apar\ine gr[dini\a din Lip[u, profesoara Ionela Pop, un p[rinte ;i un elev
din ultimul an de ciclu gimnazial.
Pentru c[ toate m[;tile au fost frumoase, 28 `n total, juriului i-a fost cel
mai greu s[ decid[. ~n final, toate au
primit premiul I, iar copila;ii care le-

"Activitatea "Hai să ne cunoa;tem"
de săptămâna trecută ne-a confirmat
ecoul pozitiv ;i faptul că elevii din familiile defavorizate au nevoie de spiritul ;i dăruirea noastră. În timpul activită\ii părin\ii s-au arătat recunoscători pentru că organizăm consulta\ii
săptămânale pentru recuperarea rămânerilor în urmă la învă\ătură. I-am
îndemnat pe to\i colegii să lucreze diferen\iat, să \ină cont de necesită\ile
acestor copii, să proiecteze instrumente de evaluare adaptate la nivelul elevilor, urmărind mereu progresul chiar
dacă acesta este mic", ne relatează directoarea ;colii .
În cursul lunii februarie, în cadrul
parteneriatului încheiat cu :coala
Odoreu, se organizează o vizită pentru
schimb de experien\ă ;i activită\i comune cu elevii inclu;i în proiect.
Ioana Vladimirescu

Au defilat iepura;i, tigri;ori, leoparzi, profesoare, prim[ri\e, dansatoare din Spania, balerine, Zorro, ursitoare, clovni,
Spiderman, doctori\e ;i chiar ;i "Bianca Dr[gu;anu”
au purtat au fost r[spl[ti\i cu diplome
;i gust[ri delicioase. S-au preg[tit `n
acest sens trei torturi bune ;i gustoase.

Au participat o parte
din elevii cuprin;i

`n proiectul Hai la ;coal[!
La Carnavalul Bucuriei au participat ;i c]\iva elevi cuprin;i `n Proiectul ZEP "Hai la ;coal[", un proiect
implementat de institu\ia de

`nv[\[m]nt ;i ini\iat de UNICEF.
Carnavalul Bucuriei a fost organizat de educatoarea Lucica Pop ;i
`nv[\[toarele Alina Rus ;i Florica Robotin, cu sprijinul ;i implicarea
p[rin\ilor.
Ioana Vladimirescu

Prichindeii au ajutat
la aranjarea p]inilor
`n l[zi
Prichindeii au fost ;i ei de mare ajutor, particip]nd cu mult[ bucurie la
aranjarea p]inilor `n l[zi. Spre bucuria
celor mici, au primit `n dar c]te un cornule\ `n form[ de iepura; ;i c]te o felie
de cozonac.
Theodora V.
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ZODIAC

Conform zodiacului chinezesc,
`n 10 februarie `ncepe Anul :arpelui

Pe 10 februarie 2013 începe
semnul Şarpelui Negru de Apă şi
ţine până pe 31 ianuarie 2014. Astrologii ne sfătuiesc să fim prudenţi, atât cu finanţele, cât şi în
viaţa amoroasă pentru că anul
acesta, planetele se împotrivesc
infidelităţii, iar escapadele amoroase vor fi date în vileag exact
atunci când nu ne aşteptăm.

avem, aşa încât să rămânem cu bani la
ciorap sau să rămânem fideli partenerului de viaţă. Chiar dacă ispitele vor fi
la tot pasul, astrologii nu ne recomandă
să călcăm strâmb pentru că escapadele
nu se vor transforma niciodată în relaţii
serioase şi nu facem decât să dăm vrabia
din mână pentru cioara de pe gard. Însă,
dacă vom reuşi să ne înfrânăm impulsurile, vom fi fericiţi până la adânci bătrâneţi în relaţia pe care o avem deja.

Totodată, aceleaşi planete care nu ar
vrea să călcăm strâmb ne înzestrează cu
“dor de ducă” şi ne fac nestatornici şi
iubăreţi, în afara căsniciei. Cumva, ne
este testată loialitatea, aşa că trebuie să
avem mare grijă să nu cădem pradă ispitelor pentru că premiul este unul foarte generos< dragoste ca-n poveşti până
la adânci bătrâneţi.
Conform astrologiei chinezeşti, anul
2013 este dominat de elementul Apă,
acesta atrăgând după sine mobilitate,
dinamism şi schimbare. Şarpele este
enigmatic, intuitiv, introspectiv şi rafinat. Spre deosebire de cultura vestică,
unde şarpele este înfăţişat ca un simbol
al răului şi al seducerii (Şarpele a ispitit-o pe Eva), în astrologia chinezească,
Şarpele este asociat în mod frecvent cu
ideea de frumuseţe, înţelepciune, cunoaştere ezoterică. Totodată, Şarpele este perceput drept o fiinţă sacră. Cel mai
important sfat pe care ni-l dau astrologii
este< “Acţionaţi cu prudenţă!”, fie că vorbim despre bani, fie că ne referim la partea amoroasă pentru că ispitele ne vor
încolţi din toate părţile şi ne va fi greu
să ne limităm la a cheltui mai puţin decât

Surprize, surprize…
Elementul Şarpe şi elementele Surpriză şi Neprevăzut merg mână în mână
acest an, aşa încât trebuie să ne aşteptăm
la surprize pe toate planurile, cei mai
afectaţi de aceste schimbări fiind persoanele care în zodiacul chinezesc se
află chiar sub semnul Şarpelui. Astfel,
aceştia trebuie să fie de două ori mai
prevăzători decât ceilalţi, să interacţioneze mai mult cu cei din jur şi să se implice cu adevărat în tot ceea ce ţine de
viaţa lor. Cum apa este elementul anului
2013, iar apa este opusul focului, astrologia chinezească recomandă ca în 2013
să încercaţi cât mai mult să evitaţi focul.
Pe de altă parte, şarpele este un animal
imprevizibil< dacă doreşte să se mişte
înainte, trupul său se ondulează, aşa că
nu-i uşor de spus unde vrea să se îndrepte cu exactitate. La fel şi cu anul
2013< pare a se îndrepta într-o anumită
direcţie, dar deodată îşi poate schimba
direcţia în altă parte. Anul 2013 e anul
în care e nevoie de manevre bruşte (adică schimbări bruşte), pentru a evita obstacolele neaşteptate ce se pot ivi.

Este un an al reflecţiilor, planurilor,
căutării răspunsurilor la întrebările de
anul trecut. Este un an bun pentru afaceri rafinate, politică şi lovituri de stat.
Oamenii vor fi mult mai prudenţi şi prevăzători înainte de a trece la acţiune. Se
pot aborda orice fel de probleme, se pot
negocia soluţii, se pot face compromisuri, însă nu fără o doză de neîncredere
reciprocă, mai întâi. Şarpelui îi place să
rezolve toate diferendele sale într-un fel
sau altul. Dacă suferă un eşec şi lucrurile
nu se aranjează în mod paşnic, atunci
declară război, scrie sfatulparintilor.ro.
Privind înapoi în istorie, vom descoperi
că anul Şarpelui nu a fost niciodată
liniştit. Poate şi pentru că este cel mai
puternic semn negativ al ciclului care
urmează celui mai puternic semn pozitiv, Dragonul.
Multe dezastre care-şi au originea
în anul Dragonului tind să culmineze
în anul Şarpelui. Aceste două semne
sunt foarte strâns legate şi calamităţile
din anul Şarpelui sunt o consecinţă a
exceselor comise în timpul domniei
Dragonului.
Şarpele de Apă ar aduce, potrivit
tradiţiei asiatice, o perioadă mai liniştită,
în care dragostea şi prosperitatea se vor
face simţite. Se crede că Anul Şarpelui
reprezintă o perioadă benefică din
punct de vedere financiar, mai ales pentru oamenii de afaceri, pentru liderii de
opinie şi pentru toţi cei care sunt motivaţi în acţiunile lor.

Ce spun astrologii
Anul 2013 va sta sub semnul Pros-

perităţii, un an valoros şi benefic. Pentru
că Şarpele reprezintă un simbol al reproducerii, 2013 este considerat a fi un
an fertil, concentrându-se într-o mare
proporţie asupra iubirii şi a tot ce aduce
ea< pace, linişte, prosperitate. În acelaşi
timp, în cultura vietnameză, se spune
că Şarpele este purtătorul norocului şi
aducător de vremuri bune. Cei care
muncesc mult şi depun eforturi spre a
ajunge acolo unde îşi doresc sunt şi cei
care reuşesc. Important este ca ţelurile
lor să fie pozitive şi să aibă în vedere şi
binele colectiv, nu doar pe cel personal.
Anul 2013 este un an benefic şi încărcat
de iubire.

Semnifica\ia semnelor
din horoscopul chinezesc
Zodiacul chinezesc, numit tradi\ional Sheng Xiao, cuprinde 12 animale
simbolice, reprezent]nd cele 12 luni ale
anului ;i cei 12 ani corespunz[tori unui
ciclu zodiacal.
Simbolurile din horoscopul chinezesc corespund unor tr[s[turi ;i caracteristici specifice mai multor tipuri de
tipuri de personalitate uman[.
Zodiacul chinezesc nu este asociat
cu evolu\ia unor constela\ii sau planete.
~n astrologia chinezeasc[, simbolurile
zodiacale sunt caracterizate de semnele
zodiacului chinezesc, care sunt
`mp[r\ite `n animale interioare (reprezent]nd lunile unui an) ;i animale secrete (semnific]nd fiecare ora unei zile).
Aceste subdiviziuni permit ca cele 12
semne animale zodiacale s[ fie interpretate `n 8640 de combina\ii posibile.

Interpretarea simbolurilor
zodiacale chineze;ti
~n mod tradi\ional, zodiacul chinezesc `ncepe cu zodia ;obolanului. Fiecare animal, `mpreun[ cu simbolul zodiacal corespunz[tor reprezentat `n caractere chineze;ti (simbolul zodiei din
horoscopul chinezesc), semnific[ un
anumit tip de personalitate sau temperament, dup[ cum urmeaz[ `n descrierile de mai jos.
:obolan/zodia ;obolanului< stil direct, sistematic, harnic, elocvent,
`nc[p[\]nat.
Bou (bivol)/zodia bivolului< `ndatoritor, r[bd[tor, ambi\ios, modest, materialist.
Tigru/zodia tigrului< imprevizibil,
pasional, rebel, impulsiv, iritabil.
Iepure/zodia iepurelui< ra\ios, sensibil , amabil , artistic , oportunist.
Dragon/zodia dragonului< viguros,
nobil, demn, hot[r]t, orator.
:arpe/zodia ;arpelui< `n\elept, senzual,
prudent, planificat, `n;el[tor.
Cal/zodia calului< spontan, agil,
atent, receptiv, inteligent, arogant.
Berbec/zodia berbecului< sincer, timid, creativ, hot[r]t, pesimist.
Maimu\[/zodia maimu\ei< motivat,
cercet[tor, sociabil, competitiv, manipulator.
Coco;/zodia coco;ului< organizat,
conservator, rapid, silitor, egocentric.
C]ine/zodia c]inelui< onest, loial,
idealist, ra\ional.
Porc/zodia porcului< elegant, scrupulos, de `ncredere, naiv, del[s[tor.
V. Shibata
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Povestea adevărată despre Marea Revolu\ie Socialist[ din Octombrie (1917) are o importanţă deosebită. Ea a fost trecută şi înregistrată
în istoria universal[ ca o victorie a bol;evicilor condu;i de Vladimir
Ilici Lenin ;i Partidul Bol;evic din Rusia (cu sprijinul financiar masiv
din partea Germaniei).

ISTORIE
Pribegia inimii
Reginei Maria
Regina Maria Alexandra Victoria de
Edinburgh a încetat din viață pe 18 iulie
1938 la Castelul Pelişor. Dorința reginei a
fost respectat[ iar inima ei a fost depusă
în biserica ortodoxă ”Stella Maris” din
grădina Palatului de la Balcic care se află
pe litoralul din Cadrilater al Mării Negre.
„Cu trupul voi odihni la Curtea de Argeş, lângă iubitul meu soț, regele Ferdi-

O fars[ a istoriei< asaltul bol;evic
asupra Palatului de Iarn[ (1917)
Prof. dr. Ioan Corneanu ;i Lacrima Teocan Istr[uan au realizat
un material interesant despre falsa
;i adev[rata Revolu\ie din Octombrie 1917. Red[m `n cele ce urmeaz[ o parte din acest material.

nand, dar doresc ca inima mea să fie aşezată sub lespezile bisericii ce am clădit-o.”
Pentru început inima a fost aşezată
într-o casetă octogonală din argint iar la
rândul ei a fost înfăşurată în drapelul României şi al Marii Britanii ca mai apoi să
fie pusă într-o a doua casetă din argint
aurit şi accesorizat cu 307 pietre prețioase.
Decorațiunile constă în motive florale şi
medalioane în formă semicirculară cu
stemele județelor tării pe ele.
Capacul casetei este accesorizat cu
stemele României şi ale Marii Britanii care sunt surmonate de o coroană.
„Ambele casete au fost învelite cu pavoazul arborat ori de câte ori regina Maria
se afla la bordul bricului «Mircea I», nava
şcoală a Marinei Militare Române. În ultima cursă a bricului «Mircea», toate piesele, împreună cu inima reginei, au ajuns
la Balcic însoțite de generalul Gheorghe
Mihail şi au fost depuse într-o urnă din
marmură albă în biserica «Stella Maris»”
– spune istoricul Radu Constantin Coroamă.
În urma Tratatului de la Craiova din
7 septembrie 1940,Cadrilaterul a fost cedat la Bulgari iar caseta cu inima reginei
a fost dusă la Cotroceni de către fiica sa,
principesa Ileana.
„Apoi, principesa a obținut aprobarea
regelui Carol al II-lea de a transporta inima reginei la Castelul Bran. În 1968, Nicolae Ceauşescu a trecut pe la Bran şi a
observat flori mov prinse de grilajul criptei de peste râu. Securiştii lui au intrat pe
fir imediat. Chiar a doua zi, directorul
Muzeului Castelului Bran a observat că
grilajul metalic din stâncă era forțat. Temându-se de ce e mai rău, el a decis să
desfacă urna din marmură, transferând
casetele în interiorul castelului. Podețul
şi dalele de piatră ce duceau către locul
unde se odihnea inima reginei Maria au
fost scoase” – relatează Dorina Tomescu,
muzeografă la Muzeul Național de Istorie
a României.
Din martie 1971, inima reginei Maria
Alexandra Victoria de Edinburgh se găseşte în Tezaurul istoric de la Muzeul Național de Istorie a României.
Pe de alta parte, `nsa, inima reginei
Maria are pu\ine ;anse s[ se `ntoarca `n
curtea castelului Bran, din cauza opozi\iei
familiei regale. Nici reprezentan\ii Muzeului de Istorie n-ar fi de acord cu acest
lucru. Muzeograful de la Muzeul Na\ional
de Istorie din Bucure;ti, Alexandru Arbunescu a declarat c["inima reginei Maria
se afl[ `n depozitul tezaurului istoric, `ntro caset[ metalic[ zidit[ `n perete, de c]nd
a fost adus[ `n muzeul nostru". Inima nu
a ie;it niciodat[ din depozit ;i nici nu va
ie;i, pentru c[ inima reginei Maria nu
este o curiozitate de circ, nu este un obiect
de muzeu.
Cele dou[ casete sunt expuse, dar ar
fi un sacrilegiu s[ fie expus[ inima reginei
Maria pentru c[ este inima reginei ;i nu
poate fi expus[ ca o curiozitate. ~ntrebat
dac[ este mai demn ca inima reginei s[
fie \inut[ `ntr-un subsol, `n loc s[ fie expus[, muzeograful a replicat numai c[
"inima reginei Maria este \inut[ `n
condi\ii civilizate".

Ca în orice ştiinţă, şi în istorie apar
dovezi noi pentru elucidarea anumitor
evenimente. De aceea au loc schimb[ri
de prezentare a faptelor aşa cum s-au desfăşurat ele sau după cum au fost m[sluite
mai ales din interese politice.
Povestea adevărată despre Marea Revolu\ie Socialist[ din Octombrie (1917)
are o importanţă deosebită. Ea a fost trecută şi înregistrată în istoria universal[
ca o victorie a bol;evicilor condu;i de
Vladimir Ilici Lenin ;i Partidul Bol;evic
din Rusia (cu sprijinul financiar masiv
din partea Germaniei). În acelaşi timp, a
rămas în istorie (…)…„ca o puternic[ revolt[ popular[ care a izbândit la capătul
unei b[t[lii s]ngeroase ;i eroice.”

24 octombrie 1917, o sear[
lini;tit[ la Petrograd
În realitate în noaptea de 24 octombrie 1917 la Petrograd a fost o sear[
lini;tit[. (Oraşul Petrograd a fost întemeiat de Petru cel Mare, iar din 1712 a devenit Capitala Rusiei).
Teatrele îşi continuă programele
obişnuite iar artiştii îşi primeau meritatele
aplauze. În restaurante, se desfăşura o forfotă obişnuită. Într-unul din cartierele
Petrogradului, singurul eveniment raportat de poliţie a fost (…) … „arestarea a
doi soldaţi beţi.”
Ca urmare a haosului în care a intrat
Rusia Imperial[ după înfrângerile suferite
în timpul Primului R[zboi Mondial, inclusiv gărzile imperiale şi-au părăsit
poziţiile, lăsând străzile libere pentru a fi
stăpânite de G[rzile Ro;ii. Lucrătorii din
fabrici dormeau adânc după o zi de muncă istovitoare. Dacă e să ne luăm după
„legenda sovietic[” afl[m că< „zeci de mii
de muncitori şi soldaţi dintre care mulţi
au murit, au luat cu asalt Palatul de Iarn[
câştigând o bătălie aprigă `mpotriva
for\elor guvernamentale `narmate."
Adevărul este însă altul. Dacă istoria
oficială insista asupra momentului popular neegalat pe parcursul secolului al
XX-lea în Rusia (…)… „faptele înregistrează doar o lovitur[ de stat militar[
prost coordonat[, care nu a reuşit în ciuda
incompeten\ei c[peteniilor sale.”
Transformarea evenimentului într-o
revolt[ `ncununat[ de succes împotriva
guvernului provizoriu a rămas neschimbată în istoria Uniunii Sovietice.
Manualele de Istorie din Uniunea Sovietic[ descriu fapte eroice care nu au avut
loc niciodat[.
Povestea adev[rat[ privind farsa de
la Palatul de Iarn[ a ieşit la lumină abia
după pr[bu;irea imperiului sovietic din
1991.

Bol;evicii condu;i
de Lenin pl[nuiau
r[sturnarea Guvernului
În luna martie 1917 armata rus[ a cunoscut mai multe înfrângeri pe câmpurile
de luptă. (…) „Ţarul Nicolae al II-lea a
abdicat. Dinastia Romanovilor aflată pe
tron timp de peste 300 de ani, a fost înlocuită cu un Guvern provizoriu, printro lovitură de stat al cărui şef a fost Alexandr Kerenski. Ţarul Nicolae a abdicat
în favoarea fratelui său Marele Duce Mihail şi s-a retras în fortăreaţa medievală
Pskov. Conştient de dezastrul prin care
trecea Rusia, Marele Duce Mihail a refuzat.”
Incapacitatea guvernului provizoriu

Fotografie trucat[, realizat[ `n 1920, la 3 ani de la “asaltul” asupra Palatului de Iarn[ din Petrograd
a dat dovadă de ;ov[ial[ cu privire la
ie;irea din r[zboi. Partidele politice din
Rusia au început să se contrazică între
ele. Cei din Partidul Bol;evicilor condus
de Vladimir Ilici Lenin (Ulianov) , militau
pentru (…)… „a pune capăt războiului.
În acelaşi timp îşi recrutau propria armată
formată din G[rzi Ro;ii, plănuind s[ preia
puterea atunci c]nd va fi momentul.”
Data stabilită pentru a prelua puterea
de Partidul Bol;evic a fost 24 octombrie
1917. Ei şi-au propus să-şi ducă la îndeplinire acest program până la capăt.
Dar, revolta pur şi simplu nu s-a materializat. ~n acea zi mini;trii din Guvernul provizoriu s-au `nt]lnit la Palatul de
Iarn[, fosta reşedinţă imperială.
La o mare `ntrunire a Sovietului
bol;evic din Petrograd, Lenin a min\it
spun]nd c[ Guvernul provizoriu a c[zut.
De fapt Guvernul a mai rezistat 11 zile.
Ferm pe poziţii, Alexander Kerenski,
şeful guvernului, a rămas în biroul său
de la Palat, în timp ce, afară bol;evicii se
chinuiau să facă rost de arme şi de o artilerie funcţională.
De subliniat că o parte dintre luptătorii bolşevici – marinarii din flota M[rii
Baltice nu au reuşit să ajungă la timp. Planul bolşevicilor era bombardarea Palatului de Iarn[ cu artileria de pe Neva,
ocupată de bolşevici. (…) … A mai fost
ocupată şi Fortăreaţa Petru şi Pavel (…)
„Comandantul bolşevic G.I. Blagon Rarov a descoperit că tunurile care stăteau
impunătoare pe parapete pentru deschiderea focului nu erau potrivite pentru ostilităţi fiind amplasate acolo doar pentru
păstrarea aparenţelor. Singurul tun
funcţional ce se încărca prin ţeav[ era folosit cu încărcătură oarbă pentru a indica
ora exactă.”
În locul pieselor de muzeu ruginite,
bolşevicii conduşi de G. I. Blagonrarov,
au capturat o baterie de tunuri de 8 cm
găsite abandonate într-o încăpere a fortăreţei Petru şi Pavel, apoi a căutat oameni
pentru a le asambla şi a le mânui.
Un felinar roşu trebuia înălţat pe un
catarg atunci când bateria de tunuri era
gata de tragere. (…) „Cruci;etorul Auro-

ra, ancorat, avea să tragă mai întâi câteva
salve în aer pentru a înspăimânta guvernul provizoriu. Dacă planul avea să dea
greş, tunurile de la fortăreaţa Petru şi Pavel trebuiau să tragă asupra Palatului de
Iarn[. În final dacă guvernul provizoriu
tot nu ar fi capitulat, tunurile de pe
Cruci;etorul Aurora urmau să se alăture
focului.”
Ziua mizerabilă a comandantului
bolşevic G.I. Blagonrarov nu dădea semne de ameliorare. (…) „Circumstanţe neprevăzute – scria comandantul – ne-au
zădărnicit planul, nu exista nici un felinar
roşu pentru semnalizare. După o lungă
căutare am găsit în sfârşit o sursă de lumină, care însă, nu era roşie şi pe care nu
am putut-o ridica pe catarg.”
“Lucrurile aveau să se înrăutăţească
şi mai mult. Un sublocotenent a venit cu
vestea că nu se poate trage cu tunurile
pentru că erau stricate, ruginite şi nu
aveau nici o picătură de ulei cu care să
ungă mecanismele. În acele condiţii puteau exploda la prima lovitură.”

Salve cu obuze oarbe
În acele zile, Alexander Kerenski,
preşedintele Guvernului provizoriu a părăsit Palatul de Iarn[ şi încerca să găsească
sprijin militar, iar cei care au rămas acolo
nu prea ştiau cum să apere Palatul de
Iarn[ şi nici nu ştiau cum să facă acel lucru.
Până spre seară, forţele militare ale
guvernului provizoriu din incinta Palatului de Iarnă s-au redus la 300 de persoane. Frica juca un rol important, dar şi
foamea. (…)
Realitatea era că bol;evicii, puteau
for\a oric]nd ap[rarea ;ubred[ pentru a
putea intra în Palatul de Iarn[ şi să oblige
Guvernul provizoriu să se predea, totuşi
au amânat asaltul decisiv până în primele
ore ale dimineţii. La orele 18,30, bol;evicii
condu;i de Vladimir Ilici Lenin, au trimis
guvernului provizoriu un ultimatum de
capitulare, (…)… „în caz contrar se va
deschide focul de pe Fort[rea\a Petru ;i
Pavel şi de pe Aurora.”

Deşi nu ştiau că tunurile de la
Fort[rea\a Petru ;i Pavel sunt nefunc\ionale ;i c[ Aurora avea doar obuze oarbe.
(…)… „Miniştrii guvernului provizoriu,
au continuat să se menţină pe poziţii, îmbărbătaţi de ideea că dintr-un moment
în altul va reapărea Kerenski, cu o armată
loială.”
La orele 21<30, de pe vasul Aurora sa tras o salvă de tunuri cu muniţie oarbă.
La orele 23<30, din fortăreaţa Petru şi Pavel, s-a tras 20 de salve cu muniţie reală.
De remarcat, că doar două obuze au nimerit Palatul de Iarn[, distrugând o
corni;[ şi mai multe ferestre sparte. În
Palatul de Iarn[ au mai rămas doar câteva
femei şi câţiva cadeţi. Ultimele momente
ale Guvernului provizoriu au făcut obiectul unei descrieri a lui P. N. Maciatovici,
Ministrul Justiţiei, care a arătat (…) „Se
auzeau sunetele ascuţite produse de voci
agitate, câteva împuşcături răzleţe, bătăi
din picioare, lovituri, o amestecătură haotică de zgomote din ce în ce mai puternice
şi o frică tot mai mare. Apărarea nu mai
avea nici un rost. Oamenii ar fi fost sacrificaţi în zadar. A venit la mine un înalt
funcţionar întrebându-mă< Excelenţă.
Doriţi ca soldaţii să lupte până la ultimul
om? A răspuns< nu e nevoie, ar fi inutil,
fără vărsare de sânge, să capitulăm.”
La orele 02,10 toţi miniştrii au fost
arestaţi şi duşi la închisoare. Deci nu a
fost vorba de niciun asalt eroic al muncitorilor ;i al G[rzilor Ro;ii. A fost doar o
lovitur[ de stat militar[ de m]ntuial[, cu
arestarea consim\it[ a unor politicieni
ne`narma\i.
***
Abia în 1920, a avut loc un mare spectacol de teatru intitulat „Asaltul Palatului
de Iarn[” pus în scenă chiar în faţa Palatului la care au participat peste 100.000
de oameni. De aici s-a realizat clasicul
film „Octombrie” după scenariul lui Serghei Eisenstein, cu participarea a 8.000
de actori şi 500 de muzicieni. Fotografiile
false, cum este cea al[turat[, `n care se
pot vedea foarte clar trucajele, au circulat
în toată lumea abia după 1920.
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La om, e vorba despre glanda pineală, sau epifiză, un mic organ
aşezat aproape în centrul creierului şi a cărui funcţie secretoare este
încă prea puţin înţeleasă. Se ştie că este influenţată de lumină, că are
legătură cu ciclul zi-noapte, cu somnul şi cu dezvoltarea sexuală.

PARANORMAL

Omul are, pe l]ng[ cei doi
din fa\[, un al treilea ochi
Cândva, multe dintre creaturile
lumii aveau, pe lângă perechea de
ochi pe care ne-am obişnuit s-o vedem la animale, un al treilea ochi,
aşezat în creştet, scrie
descoperă.ro.
Vestigiu al unei etape timpurii şi
misterioase a evoluţiei, acest ochi există
încă, sub diferite forme, la mai multe
specii de vertebrate şi chiar şi omul are,
ascuns adânc în creier, un organ special,
încă prea puţin cunoscut, care era cândva asociat acestui ochi.

Al treilea ochi este glanda
pineal[
La om, e vorba despre glanda pineală, sau epifiză, un mic organ aşezat
aproape în centrul creierului şi a cărui
funcţie secretoare este încă prea puţin
înţeleasă. Se ştie că este influenţată de
lumină, că are legătură cu ciclul zi-noapte, cu somnul şi cu dezvoltarea sexuală.
Cândva, în cursul evoluţiei vertebratelor, acestea au fost dotate de natură
cu un aşa-numit ochi parietal (sau ochi
pineal), care, împreună cu glanda pineală, formau un tot funcţional ce intra
în alcătuirea epitalamusului, o regiune
a creierului. O serie de vertebrate primitive – peşti placodermi, ostracodermi, crossopterigieni, chiar şi unele
tetrapode timpurii – ne-au lăsat fosile
care prezintă, la nivelul craniului, o
adâncitură (ca o orbită) care pare să fi
adăpostit un organ parietal. La unele
dintre cranii există şi un foramen (o
deschidere) în creştet, prin care ochiul
parietal primea lumina.
Organul parietal se întâlneşte la unii
amfibieni şi la câteva specii primitive
de reptile şi de peşti. La cele mai multe,
el este redus> se mai observă conturul
lui pe suprafaţa dorsală a capului şi este
posibil să mai aibă un rol în fotorecepţie.
Ochiul parietal este considerat de
mulţi cercetători drept un organ vestigial, o rămăşiţă a unei structuri anatomice cândva importante, azi de mult

Ochiul parietal nu percepe imagini, cum fac ochii laterali, dar prezintă, totuşi, fotosensibilitate, putând deosebi, adică,
lumina de întuneric
mai mică însemnătate, dar care, acolo
unde mai există, are anumite funcţii
specifice.
Ochiul parietal nu percepe imagini,
cum fac ochii laterali, dar prezintă, totuşi, fotosensibilitate, putând deosebi
lumina de întuneric. Perceperea cantităţii de lumină are un rol în modularea
comportamentului legat de ritmul circadian (zi-noapte) şi sezonier. Existenţa
ochiului parietal reprezintă prima încercare a evoluţiei de a înzestra vertebratele cu un organ fotoreceptor.
În cursul evoluţiei, funcţia de fotorecepţie a fost preluată de ochii laterali,
astfel încât la vertebratele superioare ac-

tuale – păsări şi mamifere – al treilea
ochi nu mai există< din complexul pineal
a mai rămas doar glanda pineală.
Oamenilor le-a rămas glanda pineală/epifiză, iar studiile arată că ea a fost
asociată, la origine, cu simţul văzului
sau, cel puţin, cu fotorecepţia. Epifiza
are azi o funcţie secretoare, producând
diferite substanţe dintre care cea mai
cunoscută este melatonina.
Melatonina intervine în controlul
dezvoltării sexuale, inhibând maturizarea şi prevenind instalarea prea timpurie
a pubertăţii> copiii au un nivel ridicat
de melatonină, care scade după pubertate, iar leziunile grave ale glandei pi-

neale la copii sunt urmate de apariţia
precoce a pubertăţii. Melatonina are, de
asemenea, un rol în reglarea ritmului
vieţii în funcţie de alternanţa dintre
noapte şi zi. Secreţia de melatonină este
inhibată de lumină şi stimulată de absenţa ei, acesta fiind unul dintre motivele pentru care specialiştii recomandă
să nu dormim cu lumina aprinsă.
Lumina şi întunericul, sexul şi
moartea, asociate cu glanda pineală, fie
şi numai sub formă de presupuneri încă
neconfirmate, fac din această rămăşiţă
a celui de-al treilea ochi o parte enigmatică a corpului nostru, încă atât de
puţin cunoscut şi înţeles în întregul său.

A fost construit[ prima central[ăde energie osmotic[ din lume
Puţini oameni se gândesc la osmoză ca la un mod de a hrăni lumea avidă după energie. Însă, un
experiment care are loc pe litoralul
Norvegiei ar putea atrage atenţia
asupra energiei din mările sărate,
relatează National Geographic.
~n oraşul Tofte, care se află la o oră de
mers în sudul capitalei Oslo, de mai bine
de trei ani, compania energetică norvegiană Statkraft a testat în linişte tehnologia
primei centrale de energie osmotică din
lume, într-o aripă renovată a fabricii
oraşului.

Centrala din Tofte (Norvegia)

Centrala experimental[
are o putere de abia 2-4 kw
Cu o capacitate de doar 2-4 kilowaţi
(energie suficientă pentru alimentarea
unei cafetiere electrice), centrala are în
mod clar un început destul de slab. Însă,
Centrul Norvegian pentru Energie Regenerabilă (SFFE), stabileşte potenţialul glo-

bal al energiei osmotice la un nivel de
aproximativ 1.370 terawaţi-oră pe an,
echivalentul consumului electric actual
din Europa de Est şi Rusia la un loc.
Aşadar, Statkraft încearcă acum să îşi
intensifice activitatea, în timp ce foarte
mulţi cercetători din întreaga lume se alătură eforturilor mondiale de a valorifica
o nouă formă de energie regenerabilă pro-

venită din apa sărată care acoperă peste
70% din suprafaţa Pământului.
Puterea osmotică se bazează pe un
proces fizic fundamental< difuziunea. Moleculele din apa sărată au tendinţa să treacă
în apa dulce din apropiere. Acest proces
are loc în zonele în care râurile se întâlnesc
cu marea sau oceanul, creând energie sub
formă de căldură. Dacă se aşează o barieră
semipermeabilă între apa sărată şi cea dulce, atunci procesul de difuziune al moleculelor prin membrană poartă numele de
osmoză.
Statkraft estimează că a cheltuit de-a
lungul ultimilor zece ani peste 100 de milioane de coroane (aproximativ 12 milioane de dolari) ca şi fonduri de cercetare
pentru a ajuta la dezvoltarea uneia dintre
aceste tehnici, osmoza prin presiune întârziată (PRO), la fabrica prototip de la
Tofte. Statkraft priveşte experimentul Tofte ca pe un laborator în care se învaţă cum
să se capitalizeze un potenţial energetic
uriaş al procesului de osmoză.
Experţii independenţi văd acest potenţial. “Este un proces foarte curat”, spune
Friso Sikkema, specialist în generarea de
energie regenerabilă de la DNV Kema, o

firmă de cercetare din Olanda.
Generarea de energie osmotică este
fără emisii de carbon, iar Statkraft a declarat că principalul produs secundar al
centralei este apa salmastră.
Infrastructura pentru acest proces este
deocamdată extrem de scumpă. Statkraft
estimează că o centrală care poate furniza
energie pentru 30.000 de case ar avea nevoie să fie de dimensiunea unui stadion
sportiv şi ar avea nevoie de 5 milioane de
metri pătraţi de membrană. Pe lângă aceste aspecte, trebuie luată în considerare şi
provocarea creării unui aport de apă care
este suficient de curată, astfel încât să împiedice depunerile de reziduuri pe membrane. Însă, pentru a realiza acest lucru
trebuie depăşite anumite obstacole care
sunt destul de scumpe.
Dar adepţii tehnologiei, aşa cum este
Silkhagen, susţin faptul că dezvoltarea
energiei osmotice va urma o curbă asemănătoare cu cea a surselor de energie
ecologică.
“Dacă există o cercetare şi progrese
decente, energia osmotică ar putea fi accesibilă în 3-5 ani”, concluzionează Logan.

O vac[ămutant[
produce un lapte “ce
nu provoac[ alergii”
Cercetătorii neo-zeelandezi au conceput o vacă modificată genetic care
produce un lapte despre care se spune
că “este mai puţin probabil să provoace
reacţii alergice”, relatează Bbc.co.uk.
“Până la 3% dintre bebeluşi sunt
alergici la laptele de vacă în primul an
de viaţă.”, adaugă cercetătorii.
Vaca modificată genetic produce un
lapte fără beta-lactoglobulină, o proteină la care unele persoane sunt alergice.
Există unele diferenţe importante
între laptele matern şi laptele de vacă,
cum ar fi beta-lactoglobulina, care este
găsită în laptele de la vacă, dar nu şi în
cel uman.
Instrucţiunile pentru crearea proteinei de beta-lactoglobulină sunt
conţinute în genele din ADN-ul vacii.
Oamenii de ştiinţă au adăugat material
genetic suplimentar pentru a perturba
procesul de fabricare, folosind o tehnică
numită interferenţă ARN.
Vaca s-a născut fără coadă, însă cercetătorii spun că acest lucru “este puţin
probabil” să fie din cauza unei modificări genetice. Această vacă nu a fost gestantă niciodată, aşa că oamenii de ştiinţă
au folosit hormoni pentru a determina
apariţia producţiei de lapte.
Toate mostrele de lapte de la această
vacă nu au conţinut nici un fel de betalactoglobulină. Cercetătorii au concluzionat că tehnica a fost “un instrument
eficient” pentru modificarea vitelor.
Totuşi unele grupuri susţin că întregul proiect este o “tâmpenie”, din moment ce majoritatea oamenilor care sunt
alergici la laptele de vacă suferă această
reacţie din cauza pasteurizării care distruge enzimele lactate. Laptele crud este
mult mai uşor de digerat, dar, cel puţin
în SUA, laptele crud a fost eliminat,
agenţiile de reglementare arestând persoanele care distribuie acest produs.
Aşadar, din moment ce laptele
proaspăt este eliminat şi iar celălalt pasteurizat este considerat inferior, pentru
că provoacă alergii la cei care îl consumă, este foarte probabil ca sistemul alimentar corupt să accepte laptele vacii
clonate, modificat genetic, şi îl va numi
“sigur” pentru bebeluşi.
Mai trebuie luat în considerare faptul că acest lapte alterat genetic are “o
concentraţie dublă de caseină”, şi este
produs 100% de către hormonii artificiali, deoarece cercetătorii au folosit
hormoni pentru a determina producţia
de lapte.
“Pentru a o face pe Daisy (vaca), oamenii de ştiinţă au luat o celulă de piele
de vacă şi au modificat-o genetic pentru
a produce molecule care blochează fabricarea proteinei BLG. Nucleul acestei
celule a fost apoi transferat într-un ovul
de vacă căruia i s-a scos propriul nucleu.
Oul reconstituit a fost crescut în laborator până când a format ceea ce este
numit blastochist, o minge de aproximativ 100 de celule, şi apoi implantat
în uterul unei vaci gazdă.

Apa din Laguna de la
Aghire; `mprumut[
culoarea cerului
Exploatarea de caolin de la Aghire;
a str[puns stratul impermeabil de argil[ ;i a `n\epat p]nza de ap[ freatic[
sau un izvor subteran. Apa a n[v[lit ;i
a inundat toat[ cariera. Lacul astfel
format este supranumit Laguna Albastr[, datorit[ culorii apei `nc[rcate
cu praf de argil[.
Ciudat este faptul c[ apa lacului
`mprumut[ culoarea cerului. Este gri
`n zilele mohor]te ;i albastr[ `n cele
senine, ca sufletul omului.
Pagin[ realizat[ de Mihai G.

8 Informa\ia de Duminic[/10 februarie 2013

Botezatu cere s[ fie
audiat la DIICOT
pentru a sc[pa
de specula\iile `n cazul
furtului tablourilor
În luna octombrie a anului 2012 s-a
constatat dispariția a 7 tablouri din muzeul
Kunsthal din Rotterdam.Se zvoneşte că un
asistent de-a lui Cătălin Botezatul ar fi încercat să scoată la vânzare două dintre tablouri însă tranzacția ar fi luat sfârşit când
evaluatorul şi-a dat seama despre ce tablouri este vorba.
În motivarea deciziei dată de Judecătorul Sectorului 5 pentru arestarea preventivă a celor 3 români suspecți,se află şi
numele unui asistent de-al lui Cătălin Botezatu.
Potrivit anchetatorilor cei doi ar fi încercat să evalueze şi să vândă tablourile
unui evaluator pe nume Dinescu.În urma
constatărilor acesta a refuzat să le cumpere
deoarece erau originale.
Operele sustrase sunt “Tête d’Arlequin”
de Pablo Picasso, “La Liseuse en Blanc et
Jaune” de Henri Matisse, “Waterloo Bridge” şi “Charing Cross Bridge” de Claude
Monet, “Femme devant une fenêtre ou-

verte, dite la fiancée” de Paul Gauguin,
“Autoportrait de Meyer de Haan” şi “Woman with Eyes Closed” de Lucian Freud.
Creatorul de modă Cătălin Botezatu a negat orice implicare însă acesta continuă să
fie audiat în acest sens.
Cătălin a cerut recent o audiență la
DIICOT pentru a fi scăpat de orice speculații despre implicarea lui în ”Jaful secolului”. Rămâne de văzut ce vor hotâri
procurorii în instanță.
“Nu ştiu despre ce este vorba. Nu am
nicio legătură cu ce s-a întâmplat şi nu am
nicio legătură cu aşa ceva. Întreaga presă
a sărit pe mine, când mai bine ar fi fost să
ia legătura cu organele abilitate, respectiv
Parchetul. Este vorba despre imaginea
mea, care are de suferit dacă numele meu
este adus nejustificat în asemenea scandal.
Dacă un cunoscut al meu sau un fost colaborator face ceva, nu înseamnă că eu am
vreo vină sau sunt implicat. Repet, nu sunt
implicat în asemenea acţiune”.

Miss Mary merge
la premiile Grammy

Miss Mary a reuşit să cucerească
publicul cu talentul şi vocea ei angelică.Tânăra ar tistă a reuşit să
depă;ească şi granițele țării şi să ajungă direct la urechile lui Akon,care este
şi fondatorul programului de descoperire şi promovare ale noilor talente
Hitlab.Artistul s-a declarat impresionat de calitățile româncei.
Miss Mary a fost invitat[ să participe la decernarea premiilor, ea numărându-se printre cei 10 finalişti ai
concursului Hitlab Emerging
Artist.Cântăreața s-ar putea să aibă
şi un recital în cadrul premiilor
Grammy.

Miss Mary este una dintre favoritele juriului,ea mai având nevoie de
susținerea fanilor pentru a reuşi ceea
ce şi-a propus.
Printre piesele cu care vedeta s-a
înscris în concurs se numără şi ”You
dont love me” şi ”Open”.
La doar 15 ani Mary a reuşit să se
impună pe piața muzicală şi să îşi etaleze talentul pe care îl are.Astel în
2010 şi-a prezentat piesa de debut
”You dont love” iar apoi au urmat piese precum ”Open” sau ”Luna”.Cel mai
nou single poartă numele de ”I hate
ya” şi este dedicat tuturor băieților
care sunt infideli prietenelor lor.

Fiul Shakirei este membru al FC Barcelona
De curând aşteptarea a luat sfârşit pentru celebra cântăreță
Shakira şi fotbalistul Pique!Cei doi au avut parte probabil de
cel mai minunat moment din viața lor,naşterea fiului lor.
Înainte cu câteva zile de a naşte, artista a postat pe contul
personal de facebook o fotografie cu Pique şi burtica ei,anuntând că în curând se apropie ziua cea mare.Astfel pe 22 ianuarie Shakira a adus pe lume un băiețel.
Într-un comunicat oficial care a fost postat pe rețelele de
socializare au fost anunțate câteva date despre momentul fericit şi despre copil. “Suntem fericiți să vă anunțăm naşterea
lui Milan Piqué Mebarak,fiul Shakirei Mebarak şi al lui
Gerard Piqué, născut pe data de 22 ianuarie,ora 21.36,în Barcelona, Spania. Numele “Milan”(se pronunță Milan, accentul cade pe
prima silabă) înseamnă
drag,iubitor, plăcut în
limba slavă, în

romana veche doritor şi muncitor, iar în sanskrita unificare.
La fel ca şi tatăl său, micuțul Milan a devenit membru al
clubului FC Barcelona, la naştere.” Prin acest anunț fanii Shakirei şi a lui Pique au fost anunțați că cei doi se află într-o stare bună de
sănătate.

Elton John ;i David Furnish au devenit
p[rin\i pentru a doua oar[
În ciuda faptului că are 65 de ani şi
este căsătorit cu un bărbat,Elton a devenit pentru a doua oară părinte. Copilul a fost purtat de către o mamă-surogat şi se pare că este vorba de aceeaşi
femeie care a adus pe lume şi primul
copil pentru celebrul cuplu.
Presa l-a interogat pe purtătorul de
cuvânt al lui Elton John însă acesta a
refuzat cu vehemență să dea informații
despre acest eveniment din viața
lui<”Nu discut niciodat[ despre via\a
privat[ a clien\ilor mei!”, a declarat Fran
Curtis.
În anul 2010 în ziua de Crăciun, El-

ton şi partenerul său au devenit părinți
pentru prima oară. Copilul a fost adus
pe lume în mare secret,de către o mamă-surogat din California a cărei identitate nu a fost dezvăluită nici acum.
În presa americană se zvoneşte că
este vorba de aceeaşi femeie la care a
apelat şi actrița Camille Grammer.
Elton John şi David Furnish s-au căsătorit în anul 2005, aceştia dorindu-şi
foarte mult să devină părinți. Au apelat
la o mamă-sutrogat din Statele Unite
ale Americii. După venirea pe lume a
lui Zachary, Elton a declarat în presă
că îi este puțin frică de momentul în

care copilul se va întreba de ce nu are
şi el o mamă ca restul copiilor.
Această problemă pare să nu îl fi
deranjat prea tare,încât anul trecut cei
doi au hotărât să devină pentru a doua
oară părinți.
În cadrul unui interviu dat postului
NBC, starul a declarat<
“Va fi dureros pentru el c]nd va
cre;te ;i va `n\elege c[ nu are o m[mic[.
~ns[ e foarte fericit. Nu am v[zut niciodat[ un copil at]t de mul\umit. Iar
voi nu a\i v[zut niciodat[ doi oameni
mai mul\umi\i dec]t David ;i cu mine”.

