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Un designer celebru a criticat
noua coafură adoptată de Michelle
Obama, declarând că aceasta nu i
se potriveşte deloc primei doamne
a Statelor Unite şi o face să semene
cu o "prezentatoare de ştiri".

Michelle Obama a afişat noua
ei coafur[ pentru prima dată în
public săptămâna trecută şi, deşi
foarte multe persoane au avut cu-
vinte de laud[ pentru această

schimbare, designerul principal
al casei Chanel, Karl Lagerfeld, a
criticat tunsoarea. "Sincer, nu i se
potriveşte deloc. Bretonul a fost o
idee proastă, nu îi stă bine", a
adăugat celebrul designer.

Creatorul german este renumit
pentru opiniile tranşante şi pentru
declaraţiile extrem de critice pe
care le-a făcut de-a lungul timpului
la adresa unor celebrităţi. 

Maria Tripon, promotorul \]puriturilor o;ene;ti
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Michelle Obama, criticat[ pentru coafur[

Satu Mare  
ar trebui s[-l 
recupereze pe
marele pictor 
al domnitorilor
rom]ni, 
Carol Popp de
Szathmary

N[scut dintr-o familie
de nobili din Satu Mare, pic-
torul Carol Popp de Szat-
hmary (Szathmáry Papp
Károly) este cunoscut ca
pictorul ;i fotograful dom-
nitorilor rom]ni Al.I. Cuza
;i Carol I precum ;i al unor
mari evenimente istorice.
Opera sa are o importan\[
cov]r;itoare pentru istoria
Principatelor Rom]ne, a
Bucure;tiului de secol 19.
Din p[cate `n ora;ul
str[mo;ilor s[i nu i s-a dat
importan\a cuvenit[. S-au
`mplinit de cur]nd 200 de
ani de la na;terea sa. O ex-
pozi\ie retrospectiv[ a ope-
relor sale a fost g[zduit[ de
mai multe muzee din \ar[.
S-ar cuveni ca ;i Satu Mare
s[ se `nscrie `n circuitul
ora;elor care `l cinstesc pe
marele artist. Istoricii nu au
`nc[ dovezi concludente
dac[ a fost rom]n sau ma-
ghiar, el vorbind perfect
rom]ne;te. Marele artist a
fost `ndr[gostit de Mari\ica
V[c[rescu, fiica boierului
poet Nicolae V[c[rescu.
Vom reveni asupra acestui
subiect ̀ n numerele viitoare. 

Ceremonia de învestire a președintelui ame-
rican Barack Obama care se află la al doilea man-
dar,s-a lăsat cu un scandal de zile mari în presa
americană.

Beyonce s-a numărat printre artiștii care au
fost invitați să cânte la ceremonie.Ea a interpretat
imnul național însă a reușit să își dea cu firma-
n cap în momentul în care a început să facă play-
back. La un moment dat interpreta ar fi avut di-
ficultăți de sincronizare, ceea ce a dat-o de gol
și mai tare. Înainte cu câteva zile de ceremonie

Beyonce a postat pe un site de socializare o poză
în care se afla în studio-ul de înregistrări iar
`n față avea o hârtie pe care erau imprimate
versurile imnului național.

Membrii orchestrei aflați la eveniment
au confirmat faptul că instrumentalul a
fost înregistrat,deoarece au crezut că vre-
mea de afară nu le va oferi condiții optime
și vor avea probleme.Totuși aceștia nu au
putut preciza dacă Beyonce a făcut sau nu
playback.

Beyonce a f[cut playback la ceremonia de învestire a lui Obama

Maghiarii din Bucure;ti

      ~n luna februarie se ̀ mplinesc
100 de ani de la na;terea celui ce
a ridicat la Carei Monumentul
Eroilor. Dedicat eliber[rii ultimei
brazde de p[m]nt rom]nesc, `n
jurul Monumentului lui Vida
Geza se adun[ `n fiecare an de
Ziua Armatei figuri ;i
personalit[\i culturale ;i politice
pentru a cinsti memoria celor
c[zu\i. De-a lungul anilor, `n 26
octombrie au fost prezen\i la

Carei pre;edin\ii Ion Iliescu, Emil
Constantinescu ;i Traian B[sescu,
precum ;i diver;i prim mini;tri
;i mini;tri. Acum, la `mplinirea
unui veac de la na;tere, sculptorul
Vida Geza merit[ toate onorurile.
Informa\ia Zilei, Direc\ia de
Cultur[ ;i Prim[ria Carei vor
marca evenimentul prin diverse
ac\iuni culturale. La manifest[ri
va fi prezent ;i fiul marelui
sculptor. 

Centenar Vida   geza

Patru fete 
frumoase
concureaz[
pentru 
Miss 
Popularitate
informa\ia
Zilei - luna
februarie

100 de ani de la na;terea celui ce a creat
Monumentul  Eroilor de la Carei

Carol Popp de Szathmary
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Sorin Epuran a colec\ionat peste 
1000 de bancnote din 112 \[ri

Sorin Epuran este pasionat de notafilie (colec\io-
narea de bancnote) din anul 1990 c]nd a ̀ nceput s[
adune bancnote de prin \[rile pe unde reu;ea s[
ajung[ el sau prietenii lui, cuno;tin\e sau membri
ai familiei. Cu timpul simpla curiozitate s-a trans-
format `n pasiune arz[toare. Av]nd internetul ca
surs[ de informare a reu;it s[ afle lucruri extrem de

interesante despre colec\ionarea de bancnote, despre
criteriile care fac bancnotele interesante sau valoroase
din punctul de vedere al colec\ionarului.  
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Prima comunitate maghiar[ este
confirmat[ `n Bucure;ti `n 1815
Un material interesant despre

prezen\a maghiarilor `n \[rile
rom]ne ;i Bucure;ti a fost publi-
cat pe site-ul www.bucurestiive-
chisinoi.ro. Informa\ii detaliate
am aflat ;i din volumul scris de
Hilda Hencz - “Bucure;tiul ma-
ghiar”, ap[rut la Editura Biblio-
teca Bucure;tilor `n 2011. ~n li-
mita spa\iului disponibil, con-
semn[m o parte din materialele
men\ionate.

Primele atestări ale maghiarilor `n
\[rile rom]ne datează din 1093 și sunt
legate de misiunile de catolicizare ale re-
gelui ungar Ladislau cel Sfânt. Alte do-
cumente vorbesc despre dominicanul
Magyar Pál (ulterior beatificat), profesor
de drept la Universitatea din Bologna,
care pleacă după 1221 într-o misiune de
catolicizare a cumanilor din Moldova.
Aici (re)înfiinţează episcopia cumană,
condusă de Teodoric, subordonat arhie-
piscopiei din Strigoniu (Esztergom)> în
1241 Magyar Pál este ucis de tătari. Mi-
sionarii maghiari se întâlnesc și în Mun-
tenia> înfiinţează mai multe mănăstiri,
numite bărăţii, una dintre ele aflându-se
în București. 

Primii protestanţi maghiari apar tot
în Moldova, și anume husiţii, între
1432/39> se pare că ei sunt cei care dau
denumirea orașului Huși. Doi dintre pre-
dicatori, pomeniţi doar în Codexul mün-
chenez, sunt Pécsi Tamás și Újlaki Bálint
(cu primele încercări de traducere a Bi-
bliei). Prigoniţi de papă, husiţii se con-
vertesc mai târziu la calvinism> în 1861
mai trăiau șapte familii în Sascut. Abia
în sec. XX trec la catolicism și se româ-
nizează. 

Maghiarii, în special secuii, vin va-
luri-valuri în ţările române și în urma
conflictelor cu principii transilvani sau
cu Casa de Habsburg (de ex. uciderea în
masă a secuilor în 1764)> rămân deja le-
gendare luptele curuţilor din sec. XVII-
XVIII, și mai ales răscoala condusă de
principele Rákóczi Francisc II (1703/11)
care aduc și ele alte valuri de refugiaţi.

Prima ;coal[ maghiar[ din
Bucure;ti se ridic[ 
`n Pia\a Palatului

Numărul ungurilor din București
devine destul de însemnat, de vreme ce
pastorul reformat Sükei Imre, separân-
du-se de sașii lutherani, înfiinţează prima
comunitate reformată maghiară din Bu-
curești la 2/14 mai 1815. Această dată
este considerată ca fiind și începutul în-
văţământului în limba maghiară> lecţiile
se desfășurau la locuinţa preotului, lucru
obișnuit la acea vreme, iar preotul avea
și pregătire de învăţător sau de cantor.
Limba de cult, ca și limba de predare este
limba maternă, deci maghiara, conform
dogmei înscrise în Catehismul de la Hei-
delberg, precum și în Crezul helvet sau
în învăţăturile lui Calvin. Până la moartea
sa în 1849, Sükei va face lungi peregrinări
în vederea adunării fondurilor necesare
pentru școală și biserică. În 1819, cum-
pără de la prinţul Iordache Filipescu cu
suma de 2650 de piaștri o casă și terenul
aferent din mahalaua Fântâna Boului (azi
Piaţa Palatului), peste drum de biserica
lutherană. Abia în 1821 începe con-
strucţia concomitentă a bisericii de lemn
și a școlii. Sükei face concesii ritului or-
todox< pe turnul bisericii se afla o cruce,
iar în biserică – altar, lumânări și o pic-
tură cu Christos răstignit, elemente stră-
ine ritului reformat. Potrivit obiceiurilor
de atunci, lângă biserică se afla și cimi-
tirul în care își va dormi somnul de veci
și Sükei, lăsând bisericii o avere de 2000

de galbeni. 
Înfrângerea revoluţiei maghiare din

1848 aduce un nou val de refugiaţi în
ţările române. De data aceasta vin și
mulţi intelectuali, unii având deja o ac-
tivitate publicistică, astfel încât se va în-
firipa în câţiva ani o viaţă culturală și so-
cială înfloritoare, creându-se totodată
premisele necesare apariţiei presei ma-
ghiare. Emigraţia honvezilor, mulţi sta-
biliţi în București pentru a fi mai aproape
de ţară, în speranţa continuării luptei
pentru libertate, revitalizează viaţa ma-
ghiarimii și-i dau un nou conţinut.

Koós Ferenc ;i Carol Popp 
de Szathmári pun bazele 
primelor asociaţii culturale

De această perioadă efervescentă
este legat numele pastorului reformat
Koós Ferenc (1828-1905), fost honved al
lui Bem. După cum observa peste opt
decenii pastorul Nagy Sándor, sufletul
său geamăn, „a schimbat din rădăcini
înfăţișarea societăţii maghiare de aici, a
ridicat nivelul întregii sale vieţi și a um-
plut-o cu conștiinţă naţională”, devenind
un adevărat simbol pentru toţi maghiarii
din spaţiul românesc extracarpatic. Koós
a avut discernământul necesar să selec-
teze ideile bune sugerate de alţi conaţio-
nali, în general dezbinaţi sau nepăsători,
a știut să le pună în practică, a insuflat
sentimente de solidaritate umană, dra-
goste de ţară și mândrie naţională> a stat
alături de el, încă de la început, pictorul
;i fotograful Szathmári Pap Károly (Carol
Popp de Szathmári).

Numit în București în 1855 de către
Consiliul Superior al Eparhiei Reformate
din Ardeal, ajutat de câţiva intelectuali
sau foști honvezi, precum și cu entuzias-
mul celor 27 de ani, pune bazele primelor
asociaţii culturale, caritative și profesio-
nale, construiește o școală, editează și re-
dactează prima gazetă maghiară din Bu-
curești> și totul în primii cinci ani de la
venirea sa în București> după câţiva ani,
ridică și o nouă biserică.

Principiile după care s-a condus au
caracterizat majoritatea reprezentanţilor
unguri din spaţiul extracarpatic< recu-
noștinţă faţă de ospitalitatea statului. 

În cadrul Hunniei, Koós inaugurează

cursurile pentru ucenici, ţine conferinţe
despre istoria maghiarilor, organizează
seri de muzică și poezie, întreţine legături
cu mari personalităţi ale vieţii culturale
din Cluj și Pesta.

15 mai 1860 - apare  
primul periodic editat de 
maghiarimea din Bucureşti

Sosise momentul potrivit pentru
publicarea unei gazete> ideea exista de
mai mult timp. Iniţiativa îi aparţine însă
lui Váradi Ádám, care dorește să devină
redactor și îi propune lui Koós, ca
președinte al Hunniei, să fie editorul noii
publicaţii. Astfel, presa din Ardeal începe
o campanie de sprijin financiar și de atra-
gere a abonaţilor. Deși rezultatele nu sunt
prea încurajatoare, la 15 mai 1860 apare
numărul-semnal din Bukuresti Magyar
Közlöny, primul periodic editat de ma-
ghiarimea din București și totodată pri-
ma gazetă în limba maghiară apărută în
străinătate în afara graniţelor Imperiului
Habsburgic.

Caseta redacţională precizează sco-
pul revistei< o punte de legătură între
ţara-mamă și maghiarii risipiţi prin alte
ţări, cunoașterea istoriei și legislaţiei din
Principatele Române, dar și un îndru-
mător politic pentru înfrăţirea naţiunilor,
în special a maghiarilor și a ungurilor.

Primele trei numere se tipăresc în
300 de exemplare, iar în august, numărul
lor ajunge la 450. Scrisorile primite dau
o imagine asupra ariei de răspândire a
maghiarimii în spaţiul extracarpatic ro-
mânesc< de la Turnu Severin la Călărași
sau Botoșani> zeci de numere sunt trimise
ceangăilor din Moldova, iar alte numere
ajung în Ardeal, în Ungaria, la Viena și
chiar la Paris. Apariţia gazetei este salu-
tată chiar de Telegraful din Sibiu, dar nu
și de o gazetă din Augsburg, care vede în
ea un pericol.

~n 1864 se construie;te o 
biseric[ reformat[ din piatr[

De numele lui Koós se leagă și con-
struirea unui biserici din zid după pla-
nurile arh. Enderle Károly. Astfel, biserica
de lemn a lui Sükei este dărâmată, iar pe
25 martie 1863, doamna Elena Cuza, în

prezenţa consului austriac și a comuni-
tăţii maghiare, pune piatra de temelie a
noii biserici. Sfinţită în ziua de Crăciun
a anului 1864, biserica este terminată
abia în octombrie 1866> pe turnul bise-
ricii strălucea, pentru prima oară, steaua
reformată. Clopotele fuseseră cumpărate
deja din 1857, iar orga, mai târziu, în
1880, de preotul Gyárfás Albert.

Reformaţii, potrivit deja unei tradiţii
de decenii, continuă dezvoltarea reţelei
școlare. Deocamdată închiriază în 1902
o clădire tot pe str. Ştirbei Vodă nr. 36
pentru școala reformată de fete. Abia în
mai 1905 se dă în folosinţă noua clădire
cu un etaj și cinci săli de clasă din str. Sf.
Voievozi nr. 50 (azi nr. 52-54, sediul Cen-
trului de perfecţionare și management
din Ministerul Comerţului). Aici, în nov.
1907 se va deschide și o grădiniţă, (unde,
preluând obiceiul introdus la grădiniţa
catolică, copiii primesc gratuit o cană de
lapte și o bucată de pâine), iar din 1909,
prin extinderea construcţiei, clădirea de-
vine și sediul protopopiatului reformat,
asigurând locuinţe și pentru cadrele di-
dactice. Tot în 1909 se înfiinţează o școală
de croitorie de 3 ani.

Se extinde și reţeaua școlilor refor-
mate pentru băieţi. În 1906 se deschide
școala din str. Sf. Ştefan nr. 34 (azi nr. 24,
sediul Facultăţii de Ştiinţe Politice a Uni-
versităţii București)> are 6 săli de clasă și
două locuinţe pentru învăţători. În 1909
se deschide cantina și sala de sport, iar
grădiniţa abia în 1911, într-o clădire în-
chiriată pe str. Popa Soare nr. 29.

Catolicii maghiari 
din Bucure;ti

Comunitatea catolică maghiară din
București are o istorie diferită de cea re-
formată. Deși aveau activităţi comune cu
ceilalţi maghiari încă de la apariţia Hun-
niei, pivotul vieţii lor spirituale era la Bi-
serica Bărăţiei. Abia din 1886 încep să-
și înfiinţeze asociaţii caritative sau cul-
turale proprii. Călugărul franciscan Bá-
linth János, devenit preot la Bărăţia
(1898-1903), joacă un rol crucial în viaţa
comunităţii și pune bazele înfloririi ui-
mitoare a acesteia în perioada următoare. 

Prima școală catolică maghiară din
București se deschide în 1903 într-o clă-
dire nouă pe str. Polonă nr. 24 (str. Can-
tacuzino nr. 50, azi Jean-Louis Calderon
nr. 19-21, sediul Institutului de Geodi-
namică al Academiei Române)> sunt
înscriși 311 elevi în 3 clase de băieţi și 2
clase de fete. În 1904, clădirea nouă de
pe str. Scaune nr.10 devine școală de fete
cu o grădiniţă gratuită> prin extinderi
succesive, va adăposti din 1905 și sediul
inspectoratului școlilor catolice germane
și maghiare, apoi locuinţele învăţătorilor,
o infirmerie și o cantină școlară (din
1909). Ultima școală este construită în
1913 în cartierul Tăbăcari, pe str. Cuza
Vodă 100 (azi sediul Şcolii populare de
artă)> este o clădire cu etaj având 4 săli
de clasă, grădiniţă și infirmerie. Alături,
la nr.102, în același an începe și con-
strucţia bisericii Sf. Elena, după planurile
arhitectului Carol Cortobius. Piatra de
temelie este pusă de inspectorul școlilor
catolice, prelatul papal Augustin Kuczka
(3 iunie 1914) și este sfinţită pe 7 ianuarie
1916 de R. Netzhammer, arhiepiscopul
catolic al Bucureștilor. 

Ultimele date statistice se referă la
anul școlar 1913/14 și înregistrează 1224
de elevi care învaţă în București. În pro-
vincie învaţă 615 elevi (Brăila, Galaţi,
Giurgiu, Ploiești și Târgoviște), deci un
total de 1839 de elevi.

Totalizând, în anul școlar 1913/14,
în școlile confesionale maghiare din Ve-
chiul Regat Român învaţă 2382 de elevi,
dintre care 1682 în București.

A consemnat 
Mihai S.        

Biserica reformat[ `n stil gotic din Bucure;ti, ridicat[ `n perioada 1863 - 1866
cu sprijinul pastorului Koós Ferenc

Numărul ungurilor din București devine destul de însemnat,
de vreme ce pastorul reformat Sükei Imre, separându-se de sașii
lutherani, înfiinţează prima comunitatea reformată maghiară din
București la 2/14 mai 1815. Această dată este considerată ca fiind
și începutul învăţământului în limba maghiară.
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Steaua Românei - cel mai vechi or-
din românesc este instituit în mod de-
finitiv la 10 mai 1877, dând valoare de
simbol proclamării independenţei. În-
semnul ordinului se prezintă astfel< cru-
cea bizantină de metal, emailată albas-
tru închis și având în centru medalion
rotund de email roșu, cu bordură al-
bastru închis, înconjurat de o coroană
verde de frunze de stejar. Medalionul
are pe faţă cifra regelui Carol I și pe
verso data 1877.

Coroana României. Este instituit
după proclamarea Regatului la 26 mai
1881. Ordinul se prezintă astfel< o cruce
de Malta, emailată roșu închis cu mar-
ginile din metal având la mijloc un me-
dalion rotund tot din email roșu și cu
bordura albă. Acest medalion poartă
pe faţă cifra Regelui Carol I cu inscripţia
pentru noi înșine - 14 mai 1881, iar la
mijloc 10 mai.

Carol I. Este înfiinţat la 10 mai 1906
în amintirea jubileului de 40 de ani de
domnie a suveranului, cu crucea de
email roșu cu marginile de aur, având
în braţe câte 9 raze de soare. Pe cruce
se află o acvilă încoronată de argint, cu
aripile întinse și ţinând în gheara dreap-
tă o spadă. Pe pieptul acvilei se află un
medalion de aur purtând efigia Regelui
Carol I pe revers un medalion albastru
cu incripţia 1866 - 10 mai 1906, iar în
centru cifra regelui Carol I. Deasupra
crucii se află coroana regală de argint.

Ferdinand I. Este creat la 18 mai
1929, pentru a perpetua amintirea re-
gelui întregitor de ţară și a distinge pe
cei care, prin faptele lor, au avut o con-
tribuţie importantă la înfăptuirea unirii
tuturor românilor sau ale căror merite
excepţionale sunt recunoscute de statul
român. Ordinul se prezintă astfel< cruce
de aur emailată verde cu capetele
braţelor despicate, în forma a doi F ado-
saţi și având deasupra coroana regală
de aur. Panglica este de culoare albastru
închis având la mijloc o dungă galbenă
străbătută de un fir roșu. La 18 februarie
1937 ordinul este decretat închis adică
își păstra locul în ierarhia ordinelor
naţionale, dar nu mai putea fi conferit
nimănui după această dată. 

Serviciul credincios. Răsplătește
serviciile importante aduse statului atât
de civili, cât și de militari. În anul 1878
este creată medalia Serviciul Credin-
cios, iar în anul 1906 se instituie și cru-
cea cu același nume. La 29 aprilie 1932,
la reorganizarea ordinelor naţionale ia
de asemenea fiinţă ordinul Serviciul
credincios. Însemnul ordinului se pre-
zintă astfel< crucea de email albastru
azuriu având în mijloc un medalion de
aur cu stema României în relief, iar pe
revers inscripţia "Serviciul Credincios".
Peste braţele crucii este dispusă o co-
roană aurită din frunze de laur, iar de-
asupra coroana regală, tot de aur a Ro-
mâniei.

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

Mureşan Traian 

Panoplia 
decora\iilor regale
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“C]ntecul popular este ;oapt[,
vers ;i poezie”. Citim de cum des-
chidem volumul “Maria Tripon –
Mesager al T[rii Oa;ului, promo-
torul \]puriturilor o;ene;ti”. Este
una din zecile de `ncerc[ri de a
defini c]ntecul popular ;i nu mer-
gem mai departe `n a descrie at]t
c]t ne permite spa\iul lucrarea ca-
re zilele acestea a fost lansat[ la
Satu Mare f[r[ s[ v[ mai pre-
zent[m c]teva din “defini\ii”.

C]ntecul popular este cel care te duce
;i te aduce pe meleagul natal, pe uli\a sa-
tului ̀ nc[rcat[ cu dor. Este ̀ nsu;i sufletul
omului, cel care alin[ b[tr]ne\ile ;i
st]rne;te tinere\ile. 

Volumul semnat de Vasile Bele, Cris-
tina Bele, Gheorghe Ursan, Ramona Ur-
san ;i prof. Florica Jurasko a fost lansat
la Casa Crea\iei zilele trecute. Privim `n
r]ndurile care urmeaz[ prin ochii celor
prezen\i la lansare pentru c[ ace;ti ochi
cunosc cel mai bine tainele acestei c[r\i,
`nsemn[tatea cuvintelor str]nse ̀ ntre cele
dou[ coper\i.

Felician Pop< “Muzica este 
însăşi rostul existenţei ei”

La evenimentul organizat în 30 ia-
nuarie, Felician Pop, directorul Casei de
Creaţie a avut numai cuvinte frumoase
legate de interpreta Maria Tripon și car-
tea lansată. 

"Este cea mai frumoasă carte care a
fost dedicată vreunui solist de muzică
populară din judeţul Satu Mare. Mi-a dat
Maria cartea aceasta, m-am uitat peste
ea, am citit-o și pur și simplu am intrat
într-o lume deja cunoscută, am citit cu
foarte mult interes unde am găsit amă-
nuntele acelei lumi. Este o carte simplă
în care despre un autor scriu prietenii,
cunoscuţii, colegii. Paginile cele mai
emoţionante pe care le-am găsit în aceas-
tă carte sunt cele pe care le-au scris copiii
Mariei despre ea. Am văzut cum este vă-
zută o mamă de copiii ei care și ei au
mers tot pe același drum. Viaţa Mariei
Tripon nu a fost ușoară, dar viaţa cui e

ușoară? Dar faptul că ea la un moment
dat, probabil că a crezut că toate aceste
speranţe legate de ţâpuritura oșenească
sunt exilate undeva într-o anex[ a jur-
nalului ei existenţial, a avut puterea la o
vârstă la care alţii intră în uitare, sau în-
chide obloanele muzicii, a avut puterea
să se reinventeze și să-și redescopere visul
pe care l-a avut. Vis care și azi capătă
contur și prin această întâlnire. Muzica
Oașului nu este un divertisment, ţâpuri-
turile poate au devenit prin pervertire
divertisment, dar o;enii cred că sunt
componente esenţiale ale unui ritual an-
cestral care și-a pierdut sensul, dar nu
și-a pierdut niciodată esenţa. O demons-
trează chiar și această carte, această fe-
meie exemplară, oșancă care a știut să
lupte pentru muzica ei și de abia atunci
a avut succes când și-a dat seama că mu-
zica ei este însăși rostul existenţei ei" de-
clară printre altele, Felician Pop.

Primarul din Negrești, Aurelia Fe-
dorca a ajuns și ea la această întâlnire.
"Eu și cu Maria ne cunoaștem de mai bi-
ne de 25 de ani, când eu nu eram primar
și ea nu cânta, în schimb de pe atunci i-
am remarcat tenacitatea și dăruirea. Am
văzut un om special în Maria Tripon.
Iată că azi, după 25 de ani ne promovează
cu cinste muzica, portul și dansurile
noastre oșenești, atât în ţară cât și peste
hotare. Cred că nu se putea marca mai
bine activitatea ei de 25 de ani decât prin
lansarea acestei cărţi. Sunt mândră că
este din Negrești, că promovează Ţara
Oașului", spune Aurelia Fedorca.

Natalia Lazăr, directorul Casei de
Cultură Negrești Oaș vede anul care toc-
mai a trecut, pentru interpreta de muzică
populară oșenească, ca un an care a venit
ca o încununare a activităţii ei, a împlinit
50 de ani. "Am derulat mai multe proiecte
împreună, acest DVD, apoi negreștenii
i-au recunoscut munca, dăruirea pe care
a depus-o, oferindu-i Mariei titlul de ce-
tăţean de onoare al Negreștiului în 2012",
a precizat Natalia Lazăr.

~n loc de prefa\[< “ce om 
complex este Maria Tripon 
;i c]t[ modestie `i `ncape 
`n suflet”

Promotorul \]puriturilor o;ene;ti,
binecunoscuta artist[ Maria Tripon, este
"un om simplu, generos ;i valoros’’. ~n
prefa\a volumului, semnat[ de iubitorul
de folclor ;i unul dintre membrii fonda-
tori ai revistei "Din vatra satului", Ghe-
orghe Ursan `i spune cititorului "ce om
complex este Maria Tripon ;i c]t[ mo-
destie `i `ncape `n suflet! A reprezentat
de fiecare dat[ Tara Oa;ului cu cinste,
g]ndindu-se c[ este mesagerul a mii de
oameni, a tuturor o;enilor din aceast[
zon[, poate chiar zeci de mii’’. ~n volumul
recent lansat autorii ilustreaz[ de fapt
c]teva `nsemn[ri din via\a interpretei,
‘’doar c]teva ̀ nsemn[ri despre Maria Tri-
pon, l[s]nd ;i altora posibilitatea de-a
mai scrie, c[ci prea sunt multe de spus
despre Maria Tripon, despre dragostea
ei pentru tradi\ie ;i folclor", st[ scris `n
prefa\a c[r\ii. 

~ntoarcerea `n timp

R[sfoim paginile c[r\ii ;i citim acum
despre "Via\a ca o lumin[ - lumina ca o
via\[. ~ntoarcerea `n timp". E un capitol
frumos scris de `nsu;i artista Maria Tri-
pon. Ne invit[ `n casa p[rin\ilor s[i, ne
arat[ gospod[rie, ne m[rturise;te cum
se muncea c]mpul pe vremuri, cum
g[teau o;encele. ~i cunoa;tem p[rin\ii,
fra\ii, apoi profesorii ;i primele momente
pe scen[. Tr[im citind emo\iile artistei,
emo\ii fire;ti pe scene ale unor renumite
festivaluri din \ar[ din care amintim ;i
noi aici c]teva< Festivalul – concurs Ma-
ria T[nase – Craiova 1991, "Pe deal la
Teleorm[nel" din Teleorman – 1991 ;i
1993. 

25 de ani al[turi de Aurel, 
“unul din cele mai de pre\ 
daruri pe care mi le-a dat 
Dumnezeu” – Maria Tripon

Scriam ̀ n paginile Suplimentului In-
forma\ia de Duminic[ `n 2012 c[ anul
trecut a fost un an ;i plin de fericire pen-
tru Maria Tripon, dar `n acela;i timp ;i
plin de durere. Se ̀ mplineau 25 de ani de
activitate artistic[ a Mariei Tripon, iar
bucuria a fost umbrit[ de trecerea ̀ n ne-

fiin\[ a celui al[turi de care a tr[it 25 de
ani, so\ul ei, Aurel. "~mi dau seama pe zi
ce trece c[ am pierdut unul din cele mai
de pre\ daruri pe care mi le-a dat Dum-
nezeu. :tiu c[ Aurel al meu ;i mama mea,
care sunt pleca\i la ceruri, m[ vegheaz[
dintre stele. Ei doi mi-au `n\eles cel mai
bine misiunea mea pe acest p[m]nt ;i
m-au sprijinit", scrie Maria Tripon `n
cartea ei. C]teva pagini sunt dedicate fii-
lor artistei, Cristian, Ionu\ ;i Eugen, dar
;i celor dou[ ansambluri pe care le con-
duce, S]nzinele ;i Oa;ul. Citim cuvinte
pentru mama, scrise de copiii Mariei Tri-
pon ;i care o descriu ca fiind ‘’cea mai
bun[ mam[ din toat[ lumea". 

Bogat[ activitate artistic[ - 
prezentat[ `n Informa\ia Zilei

Zeci de pagini ilustreaz[ negru pe
alb cine este Maria Tripon. Sunt prezen-
tate articole publicate `n diferite reviste
;i ziare ;i afl[m c[ Maria Tripon este o
\]puritoare de nota 10. ~n anul 1998, `n
Cotidianul Informa\ia Zilei, `ntr-un ar-
ticol scris de Gheorghe Cre\u, Maria Tri-
pon este numit[ cea mai talentat[
c]nt[rea\[ din Tara Oa;ului. Artista este
prezentat[ ̀ ntre c]ntec ;i catedr[ ̀ n 2006
`n Revista Taifasuri, articol semnat de
Sandu Tripon. Numeroase articole
ap[rute `n cotidianul nostru ilustreaz[
bogata activitate artistic[ a c]nt[re\ei de
muzic[ popular[ o;eneasc[. 

G]nduri ;i impresii

~n capitolele urm[toare, cartea fiind
structurat[ pe patru p[r\i mari, cititorul
face cuno;tin\[ cu activit[\ile interpretei
al[turi de membrii Ansamblului S]nzie-
nele. Oameni care o iubesc ;i `i sunt
al[turi `i scriu apoi `n filele volumului
g]nduri ;i impresii, iar Maria Tripon
m[rturise;te c[ a cunoscut oameni care
au ̀ n\eles-o, care i-au fost mereu al[turi.
Volumul se ̀ ncheie cu lista premiilor, di-
plomelor ;i distinc\iilor aniversare pri-
mite de-a lungul vie\ii artistice de inter-
pret[ ;i cu numeroase fotografii din co-
lec\ia personal[ a artistei.  

Ionu\ Bl[jean, Ioana Vladimirescu 

Volumul "Maria Tripon – Mesager al T[rii Oa;ului, promotorul \]puriturilor o;ene;ti", a fost lansat `n urm[ cu c]teva zile la Casa Crea\iei

Constatăm, astăzi, o pronunţată in-
stabilitate lingvistică în care există re-
gistrul liber cu cel literar, fără a exista
o sincronizare cu registrul academic.
Această nesincronizare contribuie la
perpetuarea unor forme neliterare, evi-
dente și în mass-media, cunoscute pe
această cale vorbitorului obișnuit, pre-
luate, în mod eronat, ca modele de vor-
bire.

Comunicarea frecventă prin mesa-
je aduce, de asemenea, prejudicii limbii
literare, deoarece ignoră normele gra-
maticale, în goană după concizie. (Au
trecut vremurile scrisorilor poetice și
sofisticate!). Abuzul de neologisme din
limbile moderne, mai ales engleza, da-
torat pătrunderii tehnologiilor noi, in-
vaziei traducerilor, a modei de a imita
tot ceea ce este american (de la limbă,
la obiceiuri, stil de viaţă, conduită…),
maltratează limba și o abat de pe fă-
gașul ei natural, așa încât simţim ro-
mânește, dar exprimăm englezește,
ceea ce nu e firesc. Mulţi dintre noi
sunt adesea în postura celebrei coana
Chiriţa, dacă trebuie să solicite într-un
magazin un produs sau altul, sau dacă
trebuie să se refere la o stare de fapt>
este la modă să o faci doar în stil ame-
rican, în expresii englezești> nu poţi
avea acces la un anumit tip de infor-
maţie fără cunoștinţe de limba engleză.
O modă incomodă și nocivă.

De ce este nevoie, să zicem, ca o
firmă să aibă nume englezesc, combi-
nat cu altul italian, german… ? Cum
poate un simplu cetăţean, necunoscă-
tor al acestor limbi să-i rostească nu-
mele, să-i găsească locaţia și să-i
înţeleagă obiectul de activitate? Oare
nu-și diminuează din popularitate, nu-
și reduce terenul de comercializare?

Perpetuarea greșelilor de scris și
vorbire este generată și de interesul scă-
zut pentru lectura cărţii de beletristică
care poate forma un vorbitor de limbă
literară. Observăm promovarea unui
tip de argou, a unui limbaj dur, lipsit
de eleganţă, expresivitate, sobrietate,
în împrejurări dintre cele mai acade-
mice> chiar în reuniuni publice oameni
care nu sunt cu totul necunoscători de
limbă, utilizează în comunicare un stil
golănesc familiar, care-ţi conferă zice-
se, modernitate, superioritate, prin care
spui totul și nimic, te pune în pas cu
vremurile> sunt puse în circulaţie ex-
presii de lemn care nu fac decât să su-
blinieze sărăcia limbajului. Fenomene
lingvistice similare au fost înregistrate
și la începutul perioadei moderne (ex-
cesul de împrumuturi franţuzești), dar
au fost combătute de oamenii de cul-
tură ai vremii prin luări de atitudine și
scrierea unor opere originale, care ex-
ploatau esenţa valorii naţionale. Astăzi,
din păcate, naţionalul este confundat
frecvent cu naţionalismul, iar reacţia
oamenilor de cultură este difuză, ne-
convingătoare, deoarece domină in-
cultura.

De ce trebuie să ne umilim și să
preluăm tradiţii străine când avem lim-
ba și tradiţiile noastre care au dat atâtea
valori culturii universale? A intra în
lume nu înseamnă a renunţa la tot ceea
ce ai acumulat de secole, globalizarea
nu presupune anihilarea naţionalului.

Prof. Livia Mărcan

Limb[ ;i mod[ă

Zeci de pagini ilustreaz[ negru pe alb cine este Maria Tripon.
Sunt prezentate articole publicate ̀ n diferite reviste ;i ziare ;i afl[m
c[ Maria Tripon este o \]puritoare de nota 10. ~n anul 1998, ̀ n Co-
tidianul Informa\ia Zilei, `ntr-un articol scris de Gheorghe Cre\u,
Maria Tripon a fost numit[ cea mai talentat[ c]nt[rea\[ din |ara
Oa;ului. 
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Sorin Epuran a colec\ionat peste 
1000 de bancnote din 112 \[ri
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Muzeul Jude\ean de Istorie Sa-
tu Mare g[zduie;te `n aceast[ pe-
rioad[ o interesant[ expozi\ie de
bancnote din colec\ia s[tm[rea-
nului Sorin Epuran. De;i de\ine
o colec\ie de peste 1000 de piese,
doar 579 au reu;it s[ fie expuse,
din lips[ de spa\iu. 

Bancnotele din expozi\ia intitulat[
sugestiv "Banii vorbesc" provin din 112
\[ri de pe `ntreg mapamondul.

Sorin Epuran este pasionat de no-
tafilie (colec\ionarea de bancnote) din
anul 1990 c]nd a ̀ nceput s[ adune ban-
cnote de prin \[rile pe unde reu;ea s[
ajung[ el sau prietenii lui, cuno;tin\e
sau membri ai familiei. Cu timpul sim-
pla curiozitate s-a transformat `n pa-
siune arz[toare. Av]nd internetul ca
surs[ de informare a reu;it s[ afle lu-
cruri extrem de interesante despre co-
lec\ionarea de bancnote, despre crite-
riile care fac bancnotele interesante sau
valoroase din punctul de vedere al co-
lec\ionarului.  

Pas cu pas a ajuns `n decursul a 23
de ani s[ adune 1000 de bancnote din
`ntrega lume ;i odat[ cu punerea lor ̀ n
colec\ie s[ afle istorii interesante despre
\[rile de provenien\[, despre cultura ;i
istoria acestora.

Scurt istoric despre 
bancnote

~n secolul IX d.H, banii de h]rtie
au fost folosi\i pentru prima dat[  `n
China de c[tre negustorii de ceai care
`ncheiau tranzac\ii cu bilete la ordin.
Mult mai t]rziu, ̀ n secolele XVI- XVII
bancnotele au `nceput s[ fie folosite ;i
pe b[tr]nul continent. 

Se pare c[ primii care au emis h]rtii
cu valoare au fost suedezii ;i asta se
`nt]mpla prin anul 1666. Aceste h]rtii
erau emise pentru depozitele de aur ;i
argint  fiind numite "bani reprezenta-
tivi". Abia din secolul al XIX -lea putem
vorbi de bancnotele clasice tip[rite pe
h]rtie fin[, multistratificat[, cu inser\ii
de filigram. 

Aceast[ h]rtie special[ foarte re-
zistent[ la m]nuire este f[cut[ exclusiv
din past[ de h]rtie din bumbac c[ruia
i se aplic[ un proces de purificare. ~n
ultimii ani sunt tot mai multe state care
au trecut la adoptarea bancnotelor din
polimeri, care sunt mai rezistente la
rupere ;i la ;ifonare dec]t cele din
h]rtie.

C[l[torie imaginar[ 
`n geografia ;i istoria 
universal[ 

Revenind la expozi\ia de la muzeu,
putem afirma c[ simpla vizionare a
acesteia este destul de interesant[ `ns[
atunci c]nd ̀ ncepi s[ afli pove;tile din
spatele lor, despre \ara de provenien\[,
despre simbolistica, coloritul ;i desig-
nul folosit, lucrurile devin de-a dreptul
fascinante. 

Bancnotele nu sunt simple h]rtii
valorice, ele spun mult despre \ara din
care provin. Grupate de speciali;tii mu-
zeului pe continente g[sim ̀ n expozi\ie
bancnote emise sub ocupa\ie sau emise
de dictatori care au r[mas `n istorie.
Che Ghevara, Stalin, Hitler, sunt doar
c]teva dintre aceste nume. Expozi\ia
cuprinde ;i bancnote din \[ri extrem
de interesante ;i `n acela;i timp pu\in
cunoscute cum ar fi Butan, Laos sau

Birmania. Banii Rusiei \ariste ;i sovie-
tice `;i au vitrina lor, la fel ca ;i cei ai
imperiului austro-ungar. 

Afla\i c[ banii din Butan se numesc
ngultrun iar cei din Mongolia, tugrug.
Am g[sit printre exponate bancnote
din \[ri `ndep[rtate care se g[sesc la
mii de kilometri distan\[ precum Ar-
menia, Tadjikistan, Turcia, Indonezia,
China, Japonia, Cambodgia, Vietnam,
Singapore sau Corea de Nord. Nu lip-
sesc bancnotele din Africa, America
Central[ ;i Canada, America de Sud.
Este interesant de observat cum, `n
func\ie de \ara de provenien\[, chipu-
rile celor care apar pe bancnote sunt
de culoare neagr[ spre exemplu la cele
din Africa, sau cum regi, `mp[ra\i,
;eici, hani sau \ari at]t de diferi\i ca
`nf[\i;are ;i port fac din aceste h]rtii
unele reprezentative pentru locul de
provenien\[. Tot ca ;i o curiozitate
afla\i c[ pe bancnote sunt prezente ani-
male ;i p[s[ri care aduc cu ele o anu-
mit[ simbolistic[  de la vulturi ;i acvile,
la p[uni ;i cocori japonezi, de la girafele
;i c[milele continentului african, la ie-
puri ;i veveri\e - aproape tot spectrul
fiind acoperit. Bancnotele au rolul de
a incita imagina\ia privitorului pentru
c[ ele te oblig[ la o c[l[torie imaginar[
`n geografia ;i istoria universal[. 

Curiozit[\i despre 
bancnote

Banii difer[ de asemenea, prin co-
lorit, dimensiune ;i valoare nominal[.
Expozi\ia cuprinde ;i c]teva bancnote
care au intrat `n cartea recordurilor.
Spre exemplu, cea mai mic[ dintre toa-
te bancnotele a fost emis[ `n Rom]nia
`n anul 1917 ;i are o valoare de 10 bani.
Bancnota m[soar[ 27,5x38 milimetri
;i are tip[it chipul lui Ferdinand I al
Rom]niei, iar pe revers stema \[rii de
la acea vreme.

~n schimb, cea mai mare bancnot[
ca dimenisune provine din Rusia anu-
lui 1912.  Dimeniunea impresionant[,
designul elaborat ;i imaginea \arului
Petru I  avea rolul de a impresiona ;i
de a ar[ta preten\iile unei Rusii ̀ n plin
expansionism. 

Tot ca ;i curiozitate afl[m c[, pe
fondul crizei ;i a lipsei de h]rtie din
anul 1921, Germania a emis bancnote
de dimensiunea unor cutii de chibri-
turi, acestea purt]nd numele de "not-
geld" (bani de urgen\[). 

O bancnot[ destul de neobi;nuit[
a fost tip[rit[ `n Bielarus ;i reprezint[
o.... veveri\[. 

~n jargonul vechi bielorus, banilor
li se spuneau iepura;i, dar cel care a
realizat designul se pare c[ nu prea de-
osebea iepura;ul de veveri\[. ~n timpul
infla\iei din anul 2000, statul Zimbab-
we a tip[rit bancnota cu cea mai mare
valoare nominal[ emis[ vreodat[. Ban-
cnota are valoarea de o sut[ trilioane
de dolari. 

Expozi\ia de la Muzeu 
r[m]ne deschis[ p]n[ `n 
15 februarie

A;adar o expozi\ie de excep\ie, care
v[ a;teapt[ p]n[ pe 15 februarie la Mu-
zeul Jude\ean de Istorie ;i pe care me-
rit[ s[ o vizita\i. Cu siguran\[ ve\i avea
multe de ̀ nv[\at, ve\i afla multe lucruri
noi despre bani ;i ve\i deveni implicit
mai.... boga\i.

V. Shibata 

~n secolul IX d.H, banii de h]rtie au fost folosi\i pentru prima
dat[  `n China de c[tre negustorii de ceai care `ncheiau tranzac\ii
cu bilete la ordin. Mult mai t]rziu, ̀ n secolele XVI- XVII bancnotele
au `nceput s[ fie folosite ;i pe b[tr]nul continent.
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Patru fete frumoase concureaz[ pentru 
Miss Popularitate informa\ia Zilei
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Din prima zi a lunii februarie
pe site-ul www.informatia-
zilei.ro s-a dat startul unui nou
concurs de Miss Popularitate or-
ganizat de cotidianul Informaţia
Zilei. 

De această dată s-au înscris 4
domnișoare, eleve la instituţiile de în-
văţământ din municipiul Satu Mare.
Pe tot parcusul lunii februarie fetele
așteaptă voturile sătmărenilor, iar con-
curenta care va reuși să strângă cele
mai multe "Like-uri" va primi diverse
premii. 

Putem aminti aici un abonament
la Primagym de aerobic, cycling sau
fitness situat pe str. Petofi nr. 45, et. 5,
produse de îngrijire corporală de la
Beauy Land Satu Mare, situat pe str.
Luceafărului nr. 11, și servicii de ma-
nichiură pedichiură la Salonul de pe
strada Corvinilor nr. 13.

Cele 4 concurente sunt Victoria

Kis de la Colegiul Naţional “Ioan Sla-
vici”, Mădălina Roatiș de la Liceul Teo-
retic German “Johann Ettinger”, Adina
Cadar de la Colegiul Naţional “Mihai
Eminescu”, și Ingeborg Sălăjan de la
Universitatea de Vest “Vasile Goldiș”. 

Vă prezentăm în continuare c]teva
date despre fiecare concurent[.

Victoria Kis

Victoria Kis este elevă la Colegiul
Naţional "Ioan Slavici", și s-a născut
în 23 iulie 1998, fiind în zodia Leu.
Spune despre ea că este o fire încrezu-
tă, prietenoasă și zâmbăreaţă. Printre
hobby-urile ei se numără dansul hip-
hop și nu numai, a fost elevă la Loga
Dance School. Îi place să călătorească,
a fost prin diferite orașe ale ţării, iar
pe viitor și-ar dori să ajungă la Paris,
orașul îndrăgostiţilor. Vrea să devină
avocat, după ce va urma o facultate
din Cluj Napoca sau Târgu Mureș.

Motto-ul ei în viaţă este "Secretul vieţii
nu este să ai tot ce îţi dorești, ci să-ţi
dorești tot ce ai."

Ingeborg Sălăjan

Ingeborg Sălăjan adoră să se dis-
treze, să înveţe, mai ales că acum e pe-
rioada sesiunilor, și practică mode-
ling-ul. S-a născut în 17 iulie 1993, se
află în zodia Rac și studiază Dreptul
la Universitatea de Vest "Vasile
Goldiș". După ce termină facultatea
și-ar dori să lucreze în domeniu, să fie
juristă. Îi place orașul Satu Mare, îi
plac anumite clădiri precum Dacia,
Turnul Pompierilor, parcurile centrale
care, spune ea, au fost frumos împo-
dobite anul acesta de sărbători. Mot-
to-ul ei este< "Este mai bine să dai greș
încercând ceva, decât să excelezi în a
nu face nimic."

Mădălina Roatiş

Mădălina Roatiș are ca hobby-uri
plimbările cu prietenii, fotografia și
karatele, practicat 5 ani la Clubul Nord
Vest Karate. Se descrie ca fiind o per-
soană ambiţioasă, puternică și sensi-
bilă. Este născută în 13 august 1999, și
se af lă în zodia Leu. Învaţă la
Liceul  Teoretic German "Johann  Et-
tinger", iar după ce termină vrea să ur-
meze o facultate în Viena, Austria. As-
cultă muzică pop, muzică ușoară, iar
printre artiștii preferaţi se numără Ri-
hanna, Low Deep T, sau Dan Bitman.
A călătorit prin Germania, Austria,
Ungaria, Constanţa, București sau
Arad. Se ghidează în viaţă după mot-
to-ul "Prietenul adevărat îţi întinde
mâna și îţi atinge sufletul."

Adina Cadar

Adina Cadar este elev[ la Colegiul
Naţional "Mihai Eminescu", la profilul
Ştiinţe Sociale. Data ei de naștere este

7 martie 1997, zodia Pești. A făcut la
școală timp de 4 ani volei de perfor-
manţă, iar acum îl practică doar din
plăcere. Adoră cititul, modeling-ul și
să iasă în oraș cu prietenii prin Parcul
Central sau în Piaţa 25 Octombrie.
Spune despre ea că este prietenoasă, o
persoană de încredere și înţelegătoare.
După ce termină liceul va urma Fa-
cultatea de Drept în Cluj Napoca. Mot-
to-ul Adinei este< "Nu merită să te agiţi
pentru orice. Lucrurile cele mai fru-
moase se întâmplă atunci când te
aștepţi mai puţin."

***
Fetele care vor să se înscrie în acest

concurs pentru luna martie, o pot face
trimiţând un e-mail la adresa misspo-
pularitate_iz@yahoo.com cu numele,
prenumele, câteva poze, data nașterii,
număr de telefon, instituţie de în-
văţământ sau loc de munc[.

Ionuţ Blăjean

Cele 4 concurente sunt Victoria Kis de la Colegiul Naţional
“Ioan Slavici”, Mădălina Roatiș de la Liceul Teoretic German “Jo-
hann Ettinger”, Adina Cadar de la Colegiul Naţional “Mihai Emi-
nescu”, și Ingeborg Sălăjan de la Universitatea de Vest “Vasile
Goldiș”. 

Adina Cadar

Victoria Kis

Mădălina Roatiş

Ingeborg Sălăjan
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Teatrul din Baia Mare ne-a adus
“Dege\ica” ;i “Dineu cu pro;ti”

~n seara zilei de 1 februarie, ̀ n
Milago Cafe Lounge Restaurant
din Milano s-a lansat un nou duet
pop-folk. Dou[ doamne de v]rste
apropiate ;i-au unit vocile `ntr-
un duet inedit. Ele sunt Filippa
Casullo, 37 de ani, ;i Claudia :er-
dan, 42 de ani, fost[ vedet[ folk
`n Satu Mare ;i pe plan na\ional.

Despre Claudia v-am povestit pe larg
acum doi ani, c]nd a sus\inut la Teatrul
de Nord recitalul de revenire `n scen[
dup[ 14 ani de pauz[. Descoperit[ de
profesorul Sorin Berindei, s-a format `n
grupul Inedit ;i a devenit una din vocile
feminine importante pe scena folk
s[tm[rean[, c]nt]nd al[turi de nume ca
Tavi Bud, Fabry Aladar sau regretatul
Emilian Onciu. C[s[torit[ cu un italian,
a plecat cu el `n Peninsul[ ;i timp de 14
ani nu a mai urcat pe scen[. Dup[ divor\,
r[mas[ cu fiica ei, Beatrice, al c[rei nume
;i l-a tatuat pe m]na st]ng[, l-a `nt]lnit
pe chitaristul rock Max Smeraldi ;i a
re`nceput s[ c]nte. De la recitalul din
aprilie 2011 s-au ̀ nt]mplat multe ̀ n via\a
Claudiei, a;a c[ am stat de vorb[ cu ea
zilele trecute, prin Internet, acolo unde
o ;i cunoscusem ini\ial.

Foarte dornic[ s[ ne `mp[rt[;easc[
rena;terea carierei sale, Claudia ne-a po-
vestit< “Dup[ revenirea mea ̀ n Italia, am
terminat de `nregistrat discul «Re`ncep

de la mine», disc scris ;i creat cu chita-
ristul Max Smeraldi.Un disc `n limba
rom]n[, dedicat rom]nilor din Italia,
rom]nilor de pretutindeni. ~n 5 august
2012 am avut un superb concert ̀ n Roma
`n Piazza San Giovanni, al[turi de dou[
trupe rock italiene< Uniplux ;i Riserva
Urbana

Am avut pl[cerea s[ fiu invitat[ de
poetul Viorel Boldi; ̀ n c]teva din eveni-
mentele sale pentru rom]ni din Italia ;i

de ziua na\ional[ a Romaniei am c]ntat
pe scena Teatrului din Brescia imnurile
na\ionale ale Rom]niei ;i Italiei, una din
cele mai profunde emo\ii tr[ite pe scen[.
Tot atunci am ap[rut la Digi 24 Milano
`ntr-un duplex cu Italia.

~n 2012 am colaborat cu prima tele-
viziune rom]neasc[ `n Italia, Romania
TV,  unde am prezentat al[turi de o
echip[ de profesioni;ti o emisiune de de-
dica\ii muzicale.

Claudia ;i Filippa, prietenie
la prima vedere

Acum trei s[pt[m]ni un faimos fo-
tograf de mod[, Beppe Bisceglia, mi-a
prezentat-o pe Filippa Casullo. Are 37
de ani Filippa... ;i ea ca mine este mam[,
;i ea ca mine tr[ie;te din dragoste ;i mu-
zic[. Din primul moment am g[sit c[
avem multe lucruri `n comun, valori
transmise de p[rin\i, s[n[tate, principii
;i reguli de via\[. Filippa a participat la
selec\ia X-Factor ;i a c]ntat la Area San-
remo Tour, c]nt[ de c]\iva ani ;i are o
experien\[ demn[ de respect.

Dup[ c]teva zile m[ sun[< Claudia,
vreau s[ c]nt cu tine. Vedem ce putem
face ;i dac[ vocile noastre se pot m[rita.
A venit cu iubitul ei Roberto ;i eu cu
amicul meu Beppe, am instalat tot, mi-
crofoane, mixer... ce facem? Facem un
cover cunoscut de am]ndou[... «Cosi ce-
leste», piesa lui Zucchero. Din primul
moment am g[sit feeling ;i respect, am
dat ce avem mai bun. Ne complet[m, zic
eu, bine. Un alt amic, Stefano Calatino,
bateristul trupei Riserva Urbana, spune
despre noi< Claudia e o panter[, Filippa
un vultur, `mpreun[ vor face lucruri ex-
traordinare. Doamne ajut[!

Eternul dor de cas[

Mul\umesc pe aceast[ cale p[rin\ilor
mei pentru tot suportul ce mi l-au dat ;i

continu[ s[ mi-l dea...  vreau s[
mul\umesc domnului Berindei, pentru
c[ m-a descoperit c]ndva demult... ;i s[
salut pe to\i colegii mei ;i s[ le mul\umesc
;i lor pentru amintirile ce mi-au l[sat `n
suflet. Vezi tu, c]nd e;ti departe de cas[,
de multe ori te hr[ne;ti cu amintiri... de
multe ori noaptea stau `n pat ;i ca pe o
veche pelicul[ in alb ;i  negru rev[d tre-
cutul meu acas[... rev[d z]mbetele tutu-
ror celor pe care via\a mi i- a adus `n ca-
le... m[ g]ndesc de multe ori ;i la cei ce
din p[cate nu mai sunt... ;i care c]nd
pleac[ simt c[ buc[\i din r[d[cinile mele
se rup.

Vreau s[ salut ;i s[ ̀ mbr[\i;ez pe to\i
s[tm[renii mei. Sper ca `ntr-o zi s[ se
g]ndeasc[ s[ ne invite ;i pe noi, cei vechi,
s[ c]nt[m la ziua S[tmarului... Am fost
c]ndva o genera\ie, care din p[cate ne-
am r[t[cit. V[ pup pe to\i ;i Doamne
ajut[ s[ ne revedem cu to\ii cu bine... fi\i
aten\i c]nd traversa\i strada!”

* * *

La o zi dup[ ce Claudia ne-a povestit
toate astea, a mers cu Filippa ̀ ntr-un stu-
dio din Milano al lui Toto Cutugno ;i a
`nregistrat patru piese, al[turi de Carlo
Giardina, muzician din echipa celebrului
c]nt[re\. Povestea ei poate fi recitit[ `n
arhiva de pe site-ul nostru, ̀ n Informa\ia
de Duminic[ din 1 mai 2011.

V. Andreica

Claudia :erdan `;i reconstruie;te cariera muzical[ `n italia

Spectatorii obi;nui\i ai festi-
valului de teatru “F[r[ Bariere”
cunosc bine trupa  Teatrului Mu-
nicipal din Baia Mare, care a venit
`n ultimii ani cu spectacole reu;ite
pe scena s[tm[rean[. A;a c[ nu e
o surpriz[ succesul de public avut
de actorii din jude\ul vecin mier-
curi, c]nd au adus la Teatrul de
Nord dou[ dintre piesele care au
avut parte de reac\ii bune `n ulti-
mul timp la ei acas[.

Este vorba de adaptarea realizat[ de
Sec\ia P[pu;i dup[ basmul “Dege\ica” de
Hans Christian Andersen, o realizare sce-
nic[ de dat[ foarte recent[, destinat[ co-
piilor, ;i de o renumit[ comedie bulevar-
dier[, “Dineu cu pro;ti” de Francis Veber,
aceasta din urm[ av]nd premiera
b[im[rean[ `n 2010.

“Dege\ica”, sau cum 
s[ cre;ti mare

M[rturisim c[ ne a;teptam la un spec-
tacol clasic de p[pu;i, a;a c[ realizarea ti-
nerilor actori distribui\i `n “Dege\ica” ne-
a surprins foarte pl[cut. ~nainte de a vorbi
`ns[ despre ei, trebuie neap[rat s[ spunem
o vorb[ de laud[ despre inspiratul sceno-
graf Mihai V[lu, care a dat `n acest basm
foarte greu de pus `n scen[ o prob[ exem-
plar[ de imagina\ie creatoare, reu;ind s[
transporte p]n[ ;i adul\ii spectatori `ntr-o
lume magic[ `n care mama Dege\ic[i e gi-
gantic[, animalele mici devin uria;e, iar
florile cap[t[ cupole de templu.

Ca orice basm valoros, “Dege\ica” e o
alegorie de folos pentru cei mici. Feti\a
n[scut[ dintr-o floare, care trece mai `nt]i
prin lumea broa;telor, apoi a g]ndacilor,
mai apoi a ;oarecilor, g[sindu-;i ̀ n fine fe-
ricirea al[turi de fluture, ne aduce aminte
de dou[ lucruri importante< evolu\ia vie\ii
biologice ̀ n forme tot mai complexe, pe de
o parte, ;i c[utarea “locului geometric” `n

care s[ ne afl[m fericirea, pe de alt[ parte.
Tranzi\iile g]ndite de regizoarea Alina Rece
ajut[ la integrarea pl[cut[ a simbolurilor
din text, iar actorii ̀ ;i fac partea cu pl[cere.
Blond[, mignon[ ;i delicat[, Claudia Revan
e o Dege\ic[ simpatic[ ;i se face u;or
`ndr[git[ de copii, care ̀ i \in repede partea
`n peregrin[rile ei ̀ n care to\i ar vrea s-o ia
de so\ie, dar ea, precoce, ̀ ;i clameaz[ drep-
tul la liber[ alegere, `n aplauzele ;i chico-
telile micilor spectatori.

Spectacolul are un prolog de comedie
din specia clowneriei, care `nc[lze;te bine
publicul, ;i curge frumos, ajutat ;i de o ilus-
tra\ie muzical[ inspirat[. Al[turi de prota-

gonist[ ̀ ;i dau concursul actorii Ruxandra
Lăzărescu, Sonia Codoreanu, Camelia
Strat, Liliana Voș, Irina Oţoiu, Vlad Crișan,
Felix Arţuche, Marin Dălcăran, iar cele
dou[ reprezenta\ii din diminea\a de mier-
curi au fost gustate din plin de copiii de la
mai multe gr[dini\e ;i ;coli s[tm[rene.

Un dineu prostesc
cu actori buni

Spectacolul prezentat miercuri sear[
pentru publicul adult ne-a adus `n fa\[ un
exemplu dintre cele mai elocvente pentru

dihotomia dintre text ;i spectacol. Textul
lui Francis Veber, scris foarte profesionist,
nu iese cu nimic `n eviden\[ dintre zeci ;i
sute de comedii din care teatrele Fran\ei
;i-au f[cut un renume ;i o surs[ de venit.
Povestea e pu\intel for\at[, momentele co-
mice se impun de la sine, totul decurge
dup[ o re\et[ arhicunoscut[ de qui-pro-
quo ;i intrigi amoroase, e o pies[ “de unic[
folosin\[“... dac[ nu are norocul s[ fie jucat[
de actori care s[ insufle ceva personalitate
`n ace;ti intelectuali de carton care se pe-
rind[ pe scen[ dorind s[ r]d[ de al\ii ;i
umpl]ndu-se, `n final, ei `n;i;i de ridicol.
Spre lauda lor, spectatorii s[tm[reni au do-

vedit ceva discern[m]nt ;i nu s-a r]s prea
gros la spectacol.

~ns[ trebuie s[ d[m Cezarului ce-i
apar\ine. La fel cum la Teatrul Na\ional din
Bucure;ti “Dineul cu pro;ti” e dus ̀ n spate
de un uria; al comediei rom]ne;ti, Hora\iu
M[l[ele, la Baia Mare rolul de ̀ ncurc[-lume
al m[runtului amploaiat François Pignon,
prostul ales pentru fatidica sear[ descris[
de dramaturg, este slujit cu devotament ;i
mult[ autoironie de un actor excelent< Ge-
orge Dometi. Amestecul de sinceritate, nai-
vitate ;i histrionism adus de el d[ sarea ;i
piperul spectacolului, f[c]nd ca ceilal\i co-
legi de scen[ s[ par[ ca pleiada de sateli\i
orbit]nd ̀ n jurul marilor planete din siste-
mul solar. Incredibil, p]n[ ;i Ionu\ Mate-
escu, cel care obi;nuie;te s[ fure luminile
rampei `n piesele `n care apare, este l[sat
oarecum `n umbr[, de;i st]rne;te primele
hohote de r]s ̀ n ipostaza sciatic[ din prima
sa intrare `n scen[, `n postura chinuitului
(la propriu ;i la figurat) editor Pierre.

~n regia expert[ a lui Daniel Vulcu,
obi;nuit cu teatrul bulevardier din mai
multe mont[ri g[zduite de Teatrul “Regi-
na Maria” din Oradea, pe care `l conduce
ca director, actorii `;i cunosc bine partitu-
rile ;i le joac[ rutinat, ca dup[ o serie de
dou[ stagiuni, cu acute care mai scutur[
publicul de r]s (apari\iile Adrianei Covaci
`n rolul Marlene, de pild[). Departe de lu-
mea de fantezie din “Dege\ica”, Mihai V[lu
a creat un decor extrem de simplu ;i
func\ional, numai bun s[ ̀ nv]rt[ ma;in[ria
comic[ din scen[, ̀ n care se produc, fiecare
dup[ harul s[u, `n afara celor mai sus po-
meni\i, actorii Dorin Griguţă, Ioan Costin,
Diana Podăreanu, Claudiu Pintican, Marcel
P. Mârza, Dan Cordea, Loredana Munca.

Dup[ superba montare cu “Jocul de-a
vacan\a” `n regia lui Radu Afrim ;i inci-
tantul spectacol “Minunata lume nebun[“,
`n care Mateescu ;i Gabi del Pupo se
dezl[n\uiau `ntr-un comic deloc ma;inal,
a venit ;i acest spectacol bun s[ umple s[lile.
La Baia Mare se face teatru de calitate,
sper[m s[ mai vedem trupa Municipalului
vecin ;i cu alte ocazii.

Vasile A.

Un trio formidabil< Ionu\ Mateescu (Pierre), George Dometi (François), Dorin Grigu\[ (Leblanc), `n “Dineu cu pro;ti”

Claudia (dreapta) al[turi de noua ei partener[ de scen[, Filippa Casullo

Spectatorii obi;nui\i ai festivalului de teatru “F[r[ Bariere” cunosc
bine trupa  Teatrului Municipal din Baia Mare, care a venit ̀ n ultimii
ani cu spectacole reu;ite pe scena s[tm[rean[. A;a c[ nu e o surpriz[
succesul de public avut de actorii din jude\ul vecin miercuri, c]nd au
adus la Teatrul de Nord dou[ dintre piesele care au avut parte de
reac\ii bune `n ultimul timp la ei acas[.



PARANORMAL

3 februarie 2013/Informa\ia de Duminic[ 7

O companie americană susţine că
poate produce carne crudă artificială prin
intermediul unei imprimante 3D bio. 

Modern Meadow tocmai a primit
susţinerea financiară a unuia dintre cei
mai activi investitori din Silicon Valley
(sudul orașului San Francisco), anunţă
presa internaţională.

Potrivit BBC News, compania înfi-
inţată de Gabor și Andras Forgacs, tată
și fiu, intenţionează să ducă printarea 3D
către un alt nivel. Unii oameni de știinţă
au reușit chiar să creeze alimente, precum
ciocolata. Însă „printarea” de ţesuturi ale
unei fiinţe este mult mai greu de realizat,
subliniază Gabor Forgacs, profesor la
Universitatea din Missouri. 

„Noi printăm ţesut viu, celulele sunt
vii când le printăm”, a declarat cercetăto-
rul, potrivit căruia echipa Modern Mea-
dow a reușit deja să producă un prototip
de carne artificială, care însă nu este co-
mestibilă, cel puţin deocamdată.

Pentru a produce carne crudă, oa-
menii de știiţă prelevează, iniţial, celule
stem de la un animal, prin biopsie. 

După ce aceste celule s-au multiplicat
de mai multe ori, ele sunt puse într-un
cartuș-bio, care înlocuiește cerneala
tradiţională a unei imprimante. Odată
„printate” în forma dorită, particulele fu-
zionează pentru a forma ţesut viu, scrie
Yahoo News.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

E posibil să îţi expui corpul la
temperaturi negative de circa mi-
nus 180 de grade? În anumite
condiţii şi cu anumite precauţii,
este posibil. La fel de simplu ca,
de exemplu, bronzarea artificială
în solar.

Aparatul prin intermediul căruia
poţi să faci o astfel de „saună“ este de-
numit criosaună sau instalaţie de aero-
crioterapie.

~n Rom]nia sunt numai 
10 aparate de criosaun[

În ţară sunt mai puţin de 10 astfel
de aparate, în câteva orașe mari. O in-
stalaţie de criosaună funcţionează în ca-
binetul de întreţinere corporală al unui
maseur din Piatra Neamţ, Gabriel Ne-
delea. "Instalaţia este fabricată în Ucrai-
na și, după câte știu eu, în acest moment,
în România mai există aparate de acest
fel destul de puţine. Vreo trei sau numai
două în București, una pe la Arad și alta
la Cluj, pentru uzul unei echipe de fot-
bal“, precizează Gabriel Nedelea, în vâr-
stă de 49 de ani, maseurul care și-a dotat
cabinetul cu o criosaună.

Criosauna funcţionează pe baza
azotului lichid, dar „șmecheria“ este că
trupul uman nu este cufundat în acesta
– care are minus 196 grade Celsius și ar
congela instantaneu aproape orice vie-
tate – ci într-o atmosferă răcită cu aju-
torul azotului lichid, ceea ce face ca
inerţia schimbului termic la nivelul pie-
lii să fie mai mare.

Extremităţile sunt protejate, con-
form instrucţiunilor de utilizare. Cel ca-
re intră în criosaună se dezbracă, dar
trebuie să încalţe un fel de papuci din
blană, să ţină palmele în afara zonei reci,
iar capul rămâne în afara zonei cu tem-
peraturi negative.

Timpul de expunere la frigul extrem
este însă limitat, din construcţie, la trei
minute, pentru ca să nu apară degeră-
turi. În circa 30 de secunde, temperatura
în cabina instalaţiei scade de la -20 de
grade la circa -140 de grade, zonă în
care se stabilizează. "O ședinţă normală

de criosaună poate dura între 60 de se-
cunde și trei minute, timp în care orga-
nismul resimte frigul doar ca pe o baie
în apă rece“" mai spune maseurul.

Efectele vizibile sunt doar asupra
pielii, care nu apucă însă să se acopere
de gheaţă, ci devine foarte aspră, ca ur-
mare a contractării vaselor de sânge din
stratul superficial al pielii. În restul or-
ganismului, temperatura rămâne cea
normală, după cum precizează produ-
cătorii instalaţiei.

La c]teva minute dup[ ;edin\[,
pacientul simte o stare 
foarte pl[cut[

Georgiana Trofin, o tânără din Pia-
tra Neamţ, a experimentat și ea crio-

sauna. „Prima dată te temi că vei deveni
un sloi de gheaţă, dar senzaţia de frig
nu este foarte neplăcută. La câteva mi-
nute după o astfel de ședinţă am re-
simţit o stare foarte plăcută de bine în
tot organismul“, a declarat Georgiana
Trofin, care își dorește să slăbească.

Efectele terapeutice sunt însă ex-
trem de diverse, după cum susţin pro-
ducătorii, și se bazează pe efectul de re-
generare produs de răcirea simultană a
întregii suprafeţe a corpului în mediu
gazos.

Este, cumva, determinarea zonei
periferice a corpului de a trece în alertă,
într-o stare de maximă excitaţie, după
care revenirea la normal se face într-o
poziţie mai sănătoasă. „ Efectele crio-
saunei au fost observate încă din 1978,
în Japonia. Deși nu face parte din cate-

goria aparaturii și dispozitivelor medi-
cale, aerocrioterapia are numeroase
efecte, nu numai în cosmetică, medici-
nă sportivă sau îmbunătăţirea sănătaţii,
ci și în reumatologie, hepatologie, ne-
urologie sexologie și urologie, gineco-
logie, endocrinologie, pneumologie,
cardiologie, dermatologie, ortopedie și
traumatologie“, a declarat Gabriel Ne-
delea.

Există însă și contraindicaţii, pentru
copiii sub 10 ani, gravidele, bolnavii în
stare gravă, cei cu tumori maligne, cu
infarct și alte categorii de bolnavi.

În afară de azot lichid, aparatul mai
consumă curent electric, cam cât un
aparat de călcat, pentru ventilare. 

Nedelea a dat 26.000 de euro pe in-
stalaţia de la Iași și a adus-o în cabinetul
său de la Piatra Neamţ.

Criosauna de la Piatra Neam\ are clien\i numero;i tot timpul anului

Au apărut noi dovezi referitoare
la trecutul Planetei Roşii. Agenţia
Spaţială Europeană (ASE) a făcut
publice o serie de fotografii uimi-
toare care prezintă rămăşiţele unui
râu uriaş, care la un moment dat a
traversat planeta Marte. 

Realizate de Mars Express care
aparţine ASE, acestea prezintă Valea Reull,
“structură asemănătoare unui râu”, despre
care se crede că a fost formată atunci când
apa exista pe teritoriul marţian, prezintă
DailyMail.co.uk.

R]ul fotografiat a creat v[i 
ad]nci ;i abrupte

Râul a creat un canal cu văi abrupte
prin ţinutul Promethei Terra, înainte de a
se îndrepta spre bazinul uriaș Hellas.
Această structură uimitoare, care se întin-
de pe 1500 de kilometri de-a lungul su-
prafeţei marţiene, este flancată de nume-
roși afluenţi, dintre care unul poate fi ob-
servat cum trece prin valea principală în-

spre partea de nord.
Experţii spun că imaginile pre-

zintă “o asemănare incredibilă cu morfo-
logia întâlnită în regiunile terestre afectate
de glaciaţie”. “De exemplu, putem vedea o
structură circulară pe pereţii interiori ai
craterului plin de sedimente”, spune ESA.

Cercetătorii planetari cred că acestea
ar putea reprezenta foste ape de suprafaţă

și porţiuni glaciare, care au existat înainte
ca apa și gheaţa să fie evaporate în mai
multe etape, în perioade diferite.

Într-o altă imagine de la Mars Express
este prezentată regiunea Reull Vallis într-
un punct în care canalul este lat de apro-
ximativ 7 kilometri și adânc de 300 de
metri. Laturile regiunii Reul Vallis sunt în
aceste imagini deosebit de ascuţite și

abrupte, spune ESA.
Se crede că aceste structuri sunt cau-

zate de trecerea resturilor și a gheţii în tim-
pul perioadei “amazoniene” (care continuă
și în prezent), datorită fluxului glaciar de-
a lungul canalului. Structurile au fost for-
mate cu mult timp după ce au fost sculptate
în mod original de apa lichidă în timpul
perioadei Hesperian, despre care se crede
că s-a încheiat în urmă cu aproximativ 3,5
miliarde și 1,8 miliarde de ani. Structuri
liniare asemănătoare, despre care se crede
că ar fi bogate în gheaţă, pot fi întâlnite în
multe dintre craterele din zonă.

Partea dreaptă a imaginii principale
este dominată de ţinutul Promethei Terra
cu munţii înalţi și ușor rotunzi prezentaţi
în aceste imagini, care ajung până la o în-
ălţime de 2500 de metri.

“Morfologia Reul Vallis sugerează fap-
tul că planeta Marte are o istorie complexă
și diversă, cu analogii observate în activi-
tatea glaciară de pe Pământ. Aceste ana-
logii oferă geologilor planetari indicii des-
pre un trecut al Planetei Roșii nu foarte
diferit de evenimentele care s-au petrecut
pe planeta noastră.”

Unul dintre r]urile fotografiate de Mars Expres, lung de 1.500 kilometri

Cazul Tamam Schud

Considerat a fi unul din cele mai mari
mistere ale Australiei, cazul Tamam Shud
se învârte în jurul unui bărbat neidenti-
ficat, găsit mort în decembrie 1948, pe
plaja Somerton din Adelaide, Australia.
Pe lângă faptul că bărbatul nu a putut fi
identificat niciodată, misterul s-a accen-
tuat după ce a fost găsită o bucată de hâr-
tie ce conţinea cuvintele Tamam Shud în
buzunarul secret cusut în interiorul pan-
talonilor victimei.

Fraza se traduce ca “terminat” sau
“finalizat” și este o expresie folosită pe
ultima pagină a unei colecţii de poezii
numită “Rubaiyat” scrisă de Omar
Khayyam. Misterul a fost și mai mare
după ce a fost găsită o copie a colecţiei
de poezii care conţinea un cod mâzgâlit,
despre care se crede că a fost scris chiar
de bărbatul mort.

Datorită conţinutului poemului lui
Khayyam, mulţi au crezut că mesajul ar
putea reprezenta o scrisoare de sinuci-
dere, dar codul a rămas nedescifrat, la
fel ca și cazul Tamam Schud.

Semnalul Wow!

Într-o noapte de vară a anului 1977,
Jerry Ehman, un voluntar pentru SETI,
sau Sediul de Cercetare pentru Inteli-
genţă Extraterestră, a devenit primul om
care a primit vreodată un mesaj intenţio-
nat de la o lume extraterestră. 

Ehman scana undele radio din
spaţiul îndepărtat, sperând ca din întâm-
plare să descopere un semnal care ar pu-
tea fi trimis de către o civilizaţie extrate-
restră inteligentă.

Semnalul a durat 72 de secunde, cea
mai lungă perioadă de timp care ar putea
fi măsurată de matricea pe care o folosea
Ehman. 

Semnalul a fost foarte tare și se pare
că a fost transmis dintr-un loc în care ni-
ciun om nu a ajuns vreodată< din conste-
laţia Săgetătorului, în apropiere de o stea
numită Tau Sagittarii, la aproximativ 120
de ani-lumină depărtare. 

Ehman a scris textul “Wow!” pe im-
primarea originală a semnalului. Toate
încercările de a localiza semnalul din nou
au eșuat, ceea ce a dus la apariţia multor
mistere și controverse legate de originea
și înţelesul mesajului.

S-a inventat sauna la minus 180 
de grade Celsius (criosauna)

Mistere 
nerezolvate 

Criosauna funcţionează pe baza azotului lichid, dar „șmecheria“
este că trupul uman nu este cufundat în acesta – care are minus
196 grade Celsius și ar congela instantaneu aproape orice vietate –
ci într-o atmosferă răcită cu ajutorul azotului lichid, ceea ce face
ca inerţia schimbului termic la nivelul pielii să fie mai mare.

Râuri pe planeta Marte< noi dovezi surprinse în fotografii!

Carnea va fi scoas[
la imprimant[
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La cei 38 de ani pe care îi are,
Penelope a hotărât să se apuce și
de muzică.Până în prezent ea a de-
butat în domenii precum actoria,
designerul și bineînțeles model-
ling-ul.

Actrița și-a scos talentele la în-
aintare într-un duet cu Miguel Bo-
se, câștigător al premiilor Latin
Grammy.Piesa interpretată de cei
doi se numește ”Decirnos Adios”
și este extrasă de pe albumul ”Pa-
pitwo” a lui Miguel.Celebra melo-

die a fost compusă de fratele lui
Cruz.

Penelope arată fabulos în vi-
deoclipul melodiei care a fost fil-
mat într-un hotel din Spania.Ea in-
terpretează rolul unei femei triste
și foarte singuratică.Actrița apare
în lenjerie intimă și etalează forme
care sunt demne de invidie.

”Penelope cântă fabulos și, mai
presus de toate, are multă perso-
nalitate în voce.”-a declarat Miguel
Bose în cadrul unui interviu.

După luni de zile în care s-au spe-
culat multe despre împăcarea celor doi,
Rihanna a acceptat pentru prima dată
să vorbească despre relație.

Artista a confirmat toate zvonurile
și a declarat că este mai mult decât fe-
ricită alături de Chris. "Am decis că
pentru mine este mai important să fiu
fericită",a declarat într-unul dintre in-
terviurile pentru revista Rolling Stones,
"Nu am permis ca părerile celorlalţi să
îmi stea în cale. Chiar dacă va fi o
greșeală, va fi greșeala mea. După ce
m-am simţit torturată atâţia ani, în care
am fost furioasă și întunecată, prefer
să trăiesc acum în conformitate cu
simţirile mele reale și să mă orientez
spre lucrurile pozitive", a declarat Ri-
hanna. "Pot să fac asta", a mai adăugat
vedeta în vârstă de 24 de ani.

Zvonurile despre relația celor doi
au început cu multe luni în urmă, înc[
dinainte de a lansa duet-ul ”Nobodys
Business” în noiembrie.Single-ul este
inclus pe noul album al Rihannei,”Una-
polegetic”.

În 2009 Chris Brown a pledat vi-
novat în fața procuratorii în momentul

în care a fost acuzat că a bătut-o pe Ri-
hanna. Cântăreața i-a recunoscut lui
Oprah Winfrey în cadrul unui interviu

realizat în 2012 că ea și Chris au o ”re-
lație de prietenie foarte apropiată” și
că încă este îndr[gostită de el.

Aceste scandaluri sunt cele care au
ținut prima pagină a ziarelor în întreaga
lume.

1.Heidi Klum şi Seal şi-au spus
adio

Cei doi au divorțat după 7 ani de
căsătorie.La scurt timp după ce au făcut
publică decizia în pres[, s-a zvonit că
Heidi ar fi avut o aventură cu unul dintre
bodyguarzii ei iar Seal ar fi acuzat de
un complot împotriva acestuia.

2.Kristen Stewart şi-a înşelat
”vampirul” cu un regizor

Actrița a călcat strâmb în timpul fil-
mărilor pentru ”Alb[ ca zăpada și vâ-
nătorul”,film regizat de către Rupert
Sanders.De la acel incident Stewart și
Pattinson o tot țin în despărțiri și îm-
păcări.

3.Peliculă de acțiune< Lindsay Lo-
han a fost caftită de mama ei

În afara problemelor de consum de
alcool și droguri, vedeta a reușit și de
data aceasta să ocupe prima pagină a
tabloidelor. În luna octombrie Lindsay
a avut o discuție mai aprinsă cu mama
ei, care s-a terminat cu un conflict fizic
fiind nevoie de intervenția poliției.

5.Justin Bieber a pus ochii pe un

model de la Victorias Secret
Selena Gomez nu a fost deloc în-

cântată că iubitului ei i s-au aprins căl-
câiele după unul dintre ”îngerași”. O
blondă sexy de origine maghiară și cu
un corp de sirenă l-a făcut pe Bieber să
o uite. Din acel moment au început pro-
blemele în paradis.

6.Prințul Harry a fost surprins în
ipostaze ruşinoase

Anul trecut au apărut în presă foto-

grafii compromițătoare cu prințul Har-
ry.Acesta a fost surprins fără haine și
făcându-și de cap cu o tânără. În urma
unor declarații, acesta ar fi fost nevoit
să renunțe la haine după ce a pierdut
la biliard.

7.Kate Middleton surprinsă to-
pless

Ducele și Ducesa au luat măsuri le-
gale împotriva revistei care a publicat
pozele cu pricina. Momentele au fost
imortalizate la castelul  Chateau D'Au-
tet din Provence care este sub proprie-
tatea unui nepot de-al reginei.Acesta
le-a promis câteva zile de intimitate fă-
ră ochii presei, înainte de a porni în
turneul asiatic.

Katie Holmes renun\[ăla actorie

Top scandaluri 
de la Hollywood

În presa america-
nă se zvoneşte că Katie Holmes

este hotărâtă să renunțe la actorie.
Actrița s-a săturat de cariera de ac-

tor şi ar vrea să devină un model demn de
urmat pentru fiica ei în vârstă de doar 6 ani,

pe nume Suri. Katie a făcut deja primul pas în
acest sens înscriindu-se la facultatea de drept.
Tatăl vedetei este avocat şi are propriul său birou
de avocatură, ea dorind să-i calce pe urme.

Nu ar fi prima dată când actrița are tentative
de a schimba cariera.

În anii 90 ea s-a înscris la cursurile Univer-
sității Columbia din New York însă la

scurt timp a renunțat deoarece a pri-
mit unul dintre rolurile princi-

pale în serialul “Dawson’s
Creek”.

Rihanna a f[cut prima declara\ie despre
împ[carea cu Chris Brown

Penelope Cruz debuteaz[ 
;i în muzic[

4.Johnny Depp 
a călcat strâmb

În urma unor infi-
delități a actorului,Va-
nessa Paradis a decis
să se separe de acesta.
Cei doi au împreună
doi copii. Potrivit
unor surse Johnny s-
ar fi cuplat cu Amber
Heard în timpul fil-
mărilor pentru ”The
Rum Diary”.


