
Silvio Berlusconi,
condamnat 
la închisoare
       Fostul premier italian Silvio
Berlusconi, conducătorul
clubului AC Milan, Silvio
Berlusconi (76 de ani), a fost
condamnat joi la un an de
închisoare. El este acuzat de
încălcarea secretului instrucţiei.
       Aceasta este prima decizie
din cele trei aşteptate în
această lună pentru Il Cavaliere,
celelalte două referindu-se la
procesul în apel pentru fraudă
fiscală (Mediaset) şi cel în primă
instanţă pentru prostituţie cu
minore şi abuz de putere
(Rubygate). Procesul în care
Berlusconi a primit această
pedeapsă implică o convorbire
telefonică pe care boss-ul
Milanului a folosit-o împotriva
unui adversar politic.
Stenogramele au fost publicate
în Il Giornale, ziarul fratelui lui
Silvio, Paulo Berlusconi.

O sear[ printre ipostazele iubirii, cu Gheorghe Iovu 
;i Daniela Nane

Gheorghe Iovu s-a n[scut `ntr-un moment considerat magic inclusiv de un
expert `n domeniu, Mircea Eliade> noaptea de S]nziene. Are exact 60 de ani ;i
m[rturise;te c[ ideile muzicale `i vin ;i acum noaptea, c]nd st[ singur `n fa\a cla-
viaturii ;i improvizeaz[. L-am `ntrebat despre influen\ele lui muzicale. A nomi-
nalizat Vangelis ;i Enya. Dac[ e s[ oferim noi o p[rere, stilul s[u seam[n[ mai
mult cu muzica lui Kitaro. Accentul pus pe sunetele lungi ;i profunde, armoniile
inventive ;i schimb[rile inspirate de ritm au un efect spectaculos asupra auditorilor.
mai ales c]nd ace;tia sunt deschi;i total experien\ei.

Hillary Clinton conduce deta;at
într-un sondaj pentru alegerile
preziden\iale din 2016
      Alegerile prezidenţiale americane din noiembrie
2016 sunt încă departe, însă institutele de sondare a
opiniei publice i-au chestionat deja pe alegători, iar
Hillary Clinton se află în fruntea unui sondaj făcut
public joi. Democrata, care a ocupat până recent
postul de secretar de stat în administraţia lui Barack
Obama, îi depăşeşte la mare diferenţă pe fiecare din
cei trei republicani selecţionaţi de institutul
Quinnipiac în competiţii fictive. 
      Prin comparaţie cu actualul guvernator iconoclast
din New Jersey, Chris Christie, Hillary Clinton
primeşte 45% din intenţiile de vot, faţă de 37% pentru
republican. 
      În faţa lui Paul Ryan, contracandidat al lui Mitt
Romney la ultimele alegeri prezidenţiale, sau Marco
Rubio, stea în ascensiune a partidului, Hillary Clinton
atinge chiar şi 50% din intenţiile de vot. 
      Notorietatea lui Hillary Clinton, figură publică
după alegerea soţului său Bill la preşedinţie în 1992,
este principalul motiv al cotei sale ridicate în sondaje,
în faţa a trei oameni politici mult mai tineri, dar încă
puţin cunoscuţi în rândul americanilor. 
      Hillary Clinton, care va avea 69 de ani în ziua
alegerilor, nu a spus nimic despre intenţiile sale, însă
nici nu a exclus o eventuală candidatură. După patru
ani în fruntea diplomaţiei americane, ea a precizat
doar că vrea să se odihnească. 

Anul agricol `ncepe cu 
scoaterea plugului la arat

Luna martie este a treia lun[ a anului ̀ n calendarul
Gregorian ;i una dintre cele ;apte luni gregoriene cu o
durat[ de 31 de zile. Numele lunii martie (latin[< Mar-
tius) vine de la zeul Marte, zeul r[zboiului din mitologia
roman[ ;i era considerat[ o lun[ favorabil[ `nceperii
r[zboiului. Anul `ncepea cu aceast[ lun[ p]n[ `n anul
45 ̀ .Hr. c]nd  Iulius Cezar a introdus Calendarul iulian
care avea ca dat[ de ̀ ncepere a anului la 1 ianuarie. Tot
romanii credeau c[ lumea a fost creat[ `ntr-o zi de
mar\i, zi patronat[ de acela;i zeu. Toate s[rb[torile, in-
diferent c[ sunt cre;tine sau precre;tine, constituie pri-
lejuri pentru a s[v]r;i ritualuri de trecere de la un an
la altul, de la un anotimp la altul, de la frig la cald, de
la `ntuneric la lumin[. 

Radu Popa a scos la suprafa\[ o parte
a istoriei medievale din Transilvania
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       Membrii guvernului trebuie
s[ poarte costume confec\ionate
`n Rusia, a declarat pre;edintele
Vladimir Putin, citat de presa
moscovit[.
       Aflat la o consf[tuire privind
situa\ia industriei u;oare, ;eful
statului rus i-a `ndemnat pe
produc[torii autohtoni s[-;i
diversifice paleta de produse,
incluz]nd variante de \inute
comode ;i accesibile pentru
elevi, dar ;i pentru liderii \[rii. 
       "Ne-a pl[cut gluma
dumneavoastr[ despre
costumele pentru mini;tri", a
venit replica directorului uneia
dintre fabricile ruse de confec\ii,
Evgeni Tomak. "Dar nu a fost
nici o glum[", a r[spuns Putin.
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Ion Popdan, un artist
care a servit

deopotriv[ pictura 
;i poezia

În activitatea lui Ion Popdan, sintagma “Ut
pictura poesis” a funcţionat și în sens invers,
dacă nu cumva simultan. Cei foarte apropiaţi
știu bine că pictura a fost idealul său, dar citi-
torul de poezie constată că aceasta se află la un
nivel foarte înalt și face inevitabile conexiuni.
Ce sunt tablourile sale altceva decât niște me-
tafore? Tripticul “Menumorut și norodul”, cu
pomul vieţii în plan central, este simbolul ar-
moniei, al unirii în jurul unui crez, dominantele
transmise fiind< calmul, pacea, forţa setei de li-

bertate. Pictorul proiectează raze de lumină
asupra miturilor fertile, pe care le amplifică,
știut fiind că toate popoarele își cultivă sau
chiar își creează miturile, dacă nu le au, acestea
fiind componente culturale care fundamentea-
ză destine naţionale. 

Acest destin nu l-a lăsat indiferent și i-au
fost la îndemână atât figurile de stil cât și cu-
lorile în evocarea unei istorii scrise cu sânge.
A simţit necesitatea de a-și transpune trăirile
și în cuvinte. 
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Paris Jackson î;i dore;te o carier[ în actorie M[d[lina Roati;, Miss Popularitate
Informa\ia Zilei - luna februarie

Mădălina Roatiș este proaspăta
câștigătoare din cadrul concursului
Miss Popularitate, organizat pe site-
ul www.informatia-zilei.ro. În luna
februarie Mădălina a reușit să strângă
nu mai puţin de 600 de voturi, astfel
câștigând competiţia. “Am reușit să
strâng atâtea voturi datorită cititorilor
acestui ziar și al prietenilor”, ne spune
M[d[lina. 
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Istoricul, arheologul ;i profesorul Radu Popa
este readus în memoria noastră, printr-o expoziţie
organizată de Muzeul Judeţean Satu Mare, cu oca-
zia celei de-a VIII-a ediţii a Conferinţei Internaţio-
nale Arhitectura medievală religioasă din Transil-
vania (Satu Mare, 8-10 martie 2013). 

Scopul demersului istorico-arheologic al lui
Radu Popa a fost surprinderea acelor realităţi și
particularităţi care au individualizat anumite re-
giuni, ca punct de plecare pentru o reconstituire
regresivă a structurilor socio-politice românești
anterioare secolelor XI-XII. Studiul asupra Mara-
mureșului istoric a reprezentat începutul unui
drum pe parcursul căruia se aflau alte monografii
ale „ţărilor transilvane” care să ducă la o sinteză
amplă asupra Transilvaniei la începutul evului me-
diu. 

Cu această concepţie, aria cercetărilor s-a întins
treptat aproape către toate colţurile acestei regiuni.
Au fost organizate săpături în Bihor la Voivozi și
Sânnicolaul de Beiuș, în Ţara Haţegului la Strei,
Streisângiorgiu, Haţeg, Răchitova, Peșteana, Gu-
rasada, Sarmizegetusa-Britonia, în Banat la Făget
și Gladna, în Ţara Făgărașului la Ungra, încheind
în Ţara Bârsei la Feldioara. Continuarea unora
dintre cercetări a fost încredinţată doctoranzilor
și colaboratorilor săi. 

Cercetările din Maramure; constituie o abor-
dare istorică ;i arheologică complexă, având ca
principal scop reconstituirea habitatului uman din
epoca primelor ;tiri scrise. 
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Putin le “ordon[“
mini;trilor cum 
s[ se `mbrace

       Sute de mii de venezueleni
şi peste 30 de şefi de stat şi de
guvern au asistat, vineri, la
funeraliile naţionale ale
defunctului preşedinte Hugo
Chavez.
       Nicolas Maduro, desemnat
de Chavez ca succesorul său, a
creat senzaţie, joi, când a anunţat
că liderul sud-american va fi
"îmbălsămat", ca marii
revoluţionari ai secolului XX,
Lenin, Ho Chi Minh sau Mao
Tse Tung şi că trupul său
neînsufleţit va fi "vizibil încă cel
puţin şapte zile".
       "Vrem să îl vadă toţi cei care
vor acest lucru", a explicat el.
       "S-a decis ca trupul
neînsufleţit al Comandantului
să fie pregătit, îmbălsămat,
pentru a putea fi expus într-un
sicriu de sticlă şi pentru ca
poporul să îl poată avea cu el în
muzeul Revoluţiei pentru
eternitate", a precizat Maduro.

Hugo Chavez 
va fi îmb[ls[mat
ca Lenin

Paris se confruntă cu anii adolescenței, ani
care sunt cei mai grei mai ales dacă ești și fiica
legendarului Michael Jackson. Adolescenta în
vârstă de 14 ani trăiește o adevărată dramă de
când tatăl ei a decedat și încearcă să își găsească
un rost în viață.

De când fratele ei mai mic, Prince a început
să colaboreze ca și corespondent pentru En-
tertainment Tonight, și Paris a simțit că ar tre-
bui să facă ceva. Spre deosebire de fratele ei,
bunica ei a refuzat dorințele acesteia spunând

că încă este prea mică pentru o carieră în
showbiz și că ar fi mai bine să își urmeze stu-
diile pentru moment. Fiind refuzată, Paris a
simțit nevoia de a se răzvrăti și în semn de
protest a făcut o schimbare radicală de look.

"Paris vrea să participe la audiții pentru
a juca în filme, la fel ca tatăl său, dar Kat-
herine i-a spus că este prea tânară încă și
că ar fi mai bine să se ocupe de școală
deocamdată", a declarat o sursă apropiată
familiei Jackson."
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Radu Popa a scos la suprafa\[ o parte
a istoriei medievale din Transilvania

Muzeul Jude\ean i-a dedicat o expozi\ie omagial[, cu ocazia `mplinirii a 80 de ani de la na;tere

~n perioada 8-10 martie, Mu-
zeul Jude\ean Satu Mare este gaz-
da unui foarte important simpo-
zion ;tiin\ific interna\ional inti-
tulat “Arhitectura religioas[ me-
dieval[ din Transilvania”, ajuns
la a VIII-a edi\ie. 

Simpozionul reune;te cei mai re-
numi\i speciali;ti `n domeniul arhi-
tecturii religioase medievale din
Rom]nia ;i Ungaria. 

Sunt prezen\i `n cele dou[ zile la
Satu Mare directori de muzee, arheo-
logi ;i cercet[tori din Sibiu, T]rgu Mu-
re;, Arad, Timi;oara, Re;i\a, Oradea,
Bistri\a, Maramure; dar ;i de la insti-
tute de cercetare precum  Institutul
"Vasile P]rvan" din Bucure;ti, Insti-
tutul de religie ;i istoria artei Cluj Na-
poca, Universitatea Babe; Bolyai Cluj,
Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Uni-
versitatea 1 Decembrie Alba Iulia.

Tot ̀ n cadrul simpozionului, vineri
a avut loc ;i vernisarea expozi\iei Radu
Popa (1933-1993), istoric, arheolog ;i
profesor, medievist, `ntemeietor de
;coal[ istoriografic[, acesta a f[cut nu-
meroase cercet[ri arheologice `n Ma-
ramure; ;i Satu Mare dar ;i `n nume-
roase alte zone importante din punct
de vedere arheologic.

Expozi\ia este realizat[ de Muzeul
Jude\ean Satu Mare `n colaborare cu
Institutul de Arheologie "Vasile
P]rvan", Bucure;ti ;i Asocia\ia Cultu-
ral[ Hieronymus, Bra;ov.

Activitate bogat[ ;i o oper[
de 200 de volume

Istoricul, arheologul ;i profesorul
Radu Popa este readus în memoria
noastră, printr-o expoziţie organizată
de Muzeul Judeţean Satu Mare, cu oca-
zia celei de-a VIII-a ediţii a Confe-
rinţei Internaţionale Arhitectura me-
dievală religioasă din Transilvania (Sa-
tu Mare, 8-10 martie 2013). 

Radu Popa s-a născut la Sighi;oara,
la 23 iulie 1933. A urmat cursurile Fa-
cultă\ii de Istorie a Universită\ii din
Bucure;ti, unde a beneficiat de pre-
zenţa la catedră a unor savanţi de mar-
că. Student fiind, a fost atras de arheo-
logia ;i istoria medievală, începându-
;i ucenicia pe ;antierul-;coală al ar-
heologiei medievale române;ti de la
Suceava. În anul 1956 a avut deja pri-
mele contacte cu Maramure;ul istoric,
identificând re;edinţa bogdăne;tilor
de la Cuhea. Cercetările arheologice
propriu-zise le-a început în 1963, in-
teresul său pentru această zonă fiind
constant pe parcursul întregii cariere. 

Radu Popa ;i-a început cariera ca
muzeograf principal la Muzeul de Artă
a României, astăzi Institutul Vasile
Pârvan, unde a activat până la înche-
ierea carierei sale. 

După 1989 s-a implicat activ în re-
facerea instituţiilor care gestionează
patrimoniul cultural naţional, Direcţia
Monumentelor, Ansamblurilor ;i Si-
turilor Istorice (înfiinţată la 1 aprilie
1990) ;i Comisia Monumentelor, An-
samblurilor ;i Siturilor Istorice reac-
tivarea speciali;tilor fostei DMI, des-
fiinţată în 1977, cooptarea unor spe-
ciali;ti tineri, pregătirea bazei legisla-
tive pentru crearea celor două instituţii
;i pentru protejarea patrimoniului cul-
tural. A fost vicepre;edinte al Comisiei
Naţionale a Monumentelor.
A fost vicepreședinte al Comisiei

Naţionale a Monumentelor, Ansam-
blurilor și Siturilor Istorice și redactor
șef al celor două reviste editate de
această comisie< Buletinul și Revista
monumentelor istorice. 

Între 1990-1993 Radu Popa a fost
vicepreședinte al Comisiei Naţionale
de Arheologie a Academiei Române,
co-președinte al Comisiei Mixte Ro-
mâno-Maghiare pentru monumente
istorice, iar din 1992 membru al Co-
misiei Arheologice a Consiliului Eu-
ropei.

Opera ;tiin\ific[ a lui  Radu Popa
num[r[ aproximativ 200 de titluri, in-
cluz]nd volume ;i articole, note ;i re-
cenzii. Scrierile sale de c[p[t]i sunt
cuprinse `n dou[ volume< |ara Mara-
mure;ului `n veacul al XIV-lea ;i La
`nceputurile evului mediu rom]nesc.
|ara Ha\egului.

Academician Şerban Papacostea<
’’Împlinirile supreme ale acestei opere
de cercetare sunt îndeobște cunoscute<
Ţara Maramureșului și Ţara Haţegului,
la care se adaugă crâmpeie ale altor
ţări a căror investigare a fost curmată
de încheierea prematură a cursului
vieţii autorului. Deși limitate geogra-
fic, aceste realizări istoriografice au
valoare reprezentativă pentru ansam-
blul spaţiului originar locuit de români
la nordul Dunării și al succesivelor ex-
tinderi ale acestuia în vremurile de ex-
pansiune demografică-teritorială a ro-
manităţii nord-dunărene, îndeosebi în
secolul al XIII-lea și al XIV-lea. Con-
cepute ca monografii regionale con-
sacrate unor formaţiuni politice oprite
de condiţiile exterioare neprielnice în
evoluţia spre stat – „satul fără stat” în
formularea lui Nicolae Iorga – cele do-
uă cărţi sintetizează, prin valoarea lor
generală, o întreagă epocă, cea mai
greu de pătruns, a trecutului româ-
nesc.’’ 

S[p[turi arheologice 
`n Maramure;

Scopul demersului istorico-arheo-
logic al lui Radu Popa a fost surprin-
derea acelor realităţi și particularităţi
care au individualizat anumite regiuni,

ca punct de plecare pentru o reconsti-
tuire regresivă a structurilor socio-po-
litice românești anterioare secolelor
XI-XII. Studiul asupra Maramureșului
istoric a reprezentat începutul unui
drum pe parcursul căruia se aflau alte
monografii ale „ţărilor transilvane” ca-
re să ducă la o sinteză amplă asupra
Transilvaniei la începutul evului me-
diu. 

Cu această concepţie, aria cerce-
tărilor s-a întins treptat aproape către
toate colţurile acestei regiuni. Au fost
organizate săpături în Bihor la Voivozi
și Sânnicolaul de Beiuș, în Ţara
Haţegului la Strei, Streisângiorgiu,
Haţeg, Răchitova, Peșteana, Gurasada,
Sarmizegetusa-Britonia, în Banat la
Făget și Gladna, în Ţara Făgărașului la
Ungra, încheind în Ţara Bârsei la Fel-
dioara. Continuarea unora dintre cer-
cetări a fost încredinţată doctoranzilor
și colaboratorilor săi. 

Cercetările din Maramure; consti-
tuie o abordare istorică ;i arheologică
complexă, având ca principal scop re-
constituirea habitatului uman din epo-
ca primelor ;tiri scrise. Săpăturile ar-
heologice s-au desfă;urat în perioada
1964-1969, 1971 în colaborare cu Mu-
zeul Judeţean Baia Mare ;i Muzeul
Maramure;an din Sighet. 

Principalele obiective investigate
în Ţara Maramure;ului datând în prin-
cipal din veacurile XIV-XV, dar ;i mai
timpuriu, au fost< Cuhea (re;edinţa
fortificată a Bogdăne;tilor, biserica de
piatră din Cuhea, cu cimitir), Giule;ti
(biserica de piatră cu cimitir, diferite
obiective în vatra actuală a satului),
Sarasău (cetă\uia de pământ pe dealul
Cetă\eaua, vatra veche a satului ;i bi-
serica de piatră).

Pe lângă mărturiile de cultură ma-
terială scoase la iveală de săpăturile
arheologice, cercetările au tratat ;i
existenţa cnezatelor de vale ca mod de
organizare a societă\ii române;ti me-
dievale. În Maramure;ul istoric a fost
evidenţiată funcţionarea a ;apte astfel
de cnezate< Cnezatul de vale al Bog-
dăne;tilor, Cnezatul Cosăului, Cneza-
tul Marei, Cnezatul Varaliei (Subceta-
te), Cnezatul Câmpulungului, Cneza-
tul Talaborului, Cnezatul Văii Bârjava. 

Strădaniile lui Radu Popa aveau să
se concretizeze în teza sa de doctorat,
adevărată frescă a societă\ii maramu-
re;ene medievale.

Cercetări `n Ţara Haţegului

Radu Popa ;i-a îndreptat atenţia ;i
asupra Ţ[rii Haţegului, delimitată na-
tural de masivele muntoase care o în-
conjoară, dezvoltată pe cursul superior
al Streiului ;i al afluenţilor săi. Cu an-
tecedente istorice de marcă, Ţara
Haţegului a fost în Evul Mediu o zonă
aproape omogen românească, jucând
totodată rolul unui culoar de legătură
între Transilvania, Banat ;i Oltenia. 
Radu Popa, cu intuiţia născută dintr-
o profundă cunoa;tere a realită\ilor
începutului de mileniu, a simţit po-
tenţialul pe care Haţegul îl ascunde.
Timp de 20 de ani ;i-a concentrat efor-
turile asupra acestui colţ al Transilva-
niei< sursele scrise, toponimia, geogra-
fia-toate au fost puse sub lupă, diseca-
te, analizate ;i apoi, în laboratorul is-
toricului, amalgamate ;i rea;ezate în-
tr-o sinteză, una dintre cele mai im-
portante scrieri române;ti ale secolului
XX.

Cercetările arheologice din Banat
au dus la descoperirea uneii noi cetă\i
medievale bănă\ene, situată într-o zo-
nă de habitat românesc dens ;i omo-
gen< o fortificaţie de înălţime, situată
pe deal, înconjurată de ;anţuri de apă-
rare dar construită exclusiv din lemn. 

Cariera ;tiinţifică a lui Radu Popa,
de cercetător al evului mediu din Tran-
silvania, s-a întins pe trei decenii. Nu
a scris mult, dar fiecare cuvânt al ope-
rei sale a fost îndelung cântărit ;i ar-
gumentat. Fiecare afirmaţie s-a născut
printr-o anevoioasă muncă desfă;ura-
tă în arhivă, în bibliotecă, pe teren ;i
în ;antierul arheologic< a fost, fără în-
doială, unul dintre cei mai importanţi
istorici ai secolului XX.

Radu Popa este cel care a deschis
drumuri noi în cercetarea ;tiinţifică
românească nu doar prin opera sa, ci
;i prin faptul că a iniţiat ;i lansat câteva
generaţii de tineri cercetători. 

A consemnat V. Shibata 

Radu Popa este cel care a deschis drumuri noi în cercetarea ;tiinţifică românească nu doar prin opera sa, ci ;i prin faptul
că a iniţiat ;i lansat câteva generaţii de tineri cercetători

Scopul demersului istorico-arheologic al lui Radu Popa a fost
surprinderea acelor realităţi și particularităţi care au individualizat
anumite regiuni, ca punct de plecare pentru o reconstituire regresivă
a structurilor socio-politice românești anterioare secolelor XI-XII. 

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

ISSN 1222-4715

www.informatia-zilei.ro

În timpul primului Război Mondial
în anul1916 când România a intrat în răz-
boi, iar partea de Sud a țării, inclusiv ca-
pitala erau ocupate de către armatele ger-
mane, austro-ungare, iar Casa regală și
Guvernul României decid mutarea la Iași.
România a decis să-și protejeze Tezaurul
Național trimițându-l la adăpost în Rusia
țaristă, însă după căderea Imperiului țarist
Rusia venirea la putere a bolșevicilor în
frunte V. I. Lenin, România nu și-a mai
putut primi înapoi decât jumătate din ce
a trimis în Rusia. Specialiștii susțin că va-
loarea actuală a tezaurului rămas la Mos-
cova este de circa două miliarde de euro.

Strategia Temporizării

Unul dintre puținele și firavele succese
românești în relația cu Moscova a constat
în demararea negocierilor pentru tezaur.
Succesul în aceea că practic, Kremlinul
recunoaște existența problemei. Ulterior
Rusia a făcut tot posibilul pentru ca te-
zaurul să nu ajungă în România. Una din-
tre strategiile aplicate este cea a tempori-
zării pe termen nelimitat. În 2003 cele do-
uă țări au căzut de acord comun să se în-
ființeze o comisie bilaterală (fiecare stat e
reprezentat de 9 membri) care să investi-
gheze soarta tezaurului. De la momentul
înființării, această comisie nu s-a întrunit
decât de trei ori, în 2003, 2004 și în 2005.
Secretarul de stat din Ministerul de Ex-
terne Bogdan Aurescu declară că ar fi tre-
buit să fie întâlniri alternative la București
și la Moscova. Noi am făcut mai multe in-
vitații, iar demersurile au fost numeroase
pentru a se relua activitatea. Din păcate
nu s-a primit un astfel de răspuns din par-
tea Rusiei. Cel mai mult probabil că aceas-
tă comisie se va reuni anul viitor în luna
mai. 

O altă strategie concepută și aplicată
de ruși constă în atragerea unui oficial gu-
vernamental în negocierea altor forme de
retrocedare a tezaurului. Cea aleasă era
calea privată. În acest fel, Moscova ar putea
invoca că problema tezaurului nu mai este
o problemă de stat între România și Rusia,
cele două țări alegând rezolvarea în sec-
torul privat. Varianta fusese acceptată de
fostul vicepremier al României, Ioan Tal-
peș, în 2004, iar Emisar al Moscovei fusese
delegat un fost director executiv al FMI
până în 1994, iar acesta se recomandă ca
fiind reprezentantul unui grup olandez de
afaceri, capabil să negocieze și să recupe-
reze tezaurul. România a reacționat
prompt. A cerut Rusiei un răspuns ferm
despre filiera ruso-olandeză care susține
că este acreditată de Moscova, să nego-
cieze ingineriile financiare. În fața acestei
abordări directe a României, Moscova a
fost obligată să-și suspende operațiunea
privată. În legătură cu restituirea tezau-
rului au ridicat problema și fostul secretar
general al PCR Nicolae Ceaușescu, dar s-
a lovit de refuzul părții sovietice.

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

Mureşan Traian 

Tezaurul Na\ional 
al României 

de la Moscova
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Anul agricol `ncepe cu scoaterea 
plugului la arat
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Iat[-ne trecu\i de zilele Babe-
lor (1-9 martie) care ;i anul acesta
s-au dovedit extrem de capricioa-
se ;i intr]nd ̀ n zilele Mo;ilor, des-
pre care se spune c[ ar trebui s[
fie mai bl]nde ;i c[lduroase.

Luna martie este a treia lun[ a anului
`n calendarul Gregorian ;i una dintre
cele ;apte luni gregoriene cu o durat[ de
31 de zile. Numele lunii martie (latin[<
Martius) vine de la zeul Marte, zeul
r[zboiului din mitologia roman[ ;i era
considerat[ o lun[ favorabil[ `nceperii
r[zboiului. Anul ̀ ncepea cu aceast[ lun[
p]n[ `n anul 45 `.Hr. c]nd  Iulius Cezar
a introdus Calendarul iulian care avea
ca dat[ de ̀ ncepere a anului la 1 ianuarie.
Tot romanii credeau c[ lumea a fost
creat[ `ntr-o zi de mar\i, zi patronat[ de
acela;i zeu. Toate s[rb[torile, indiferent
c[ sunt cre;tine sau precre;tine, consti-
tuie prilejuri pentru a s[v]r;i ritualuri
de trecere de la un an la altul, de la un
anotimp la altul, de la frig la cald, de la
`ntuneric la lumin[. Este luna ̀ nfr]ngerii
iernii, a `nvierii naturii,  a prorocirii vii-
torului.

Martie mai este denumit ;i
Germ[nar (~ncol\itorul) deoarece natura
`ncepe s[ prind[ via\[ ;i culoare. ~n luna
martie `ncep muncile c]mpului, aratul
;i sem[natul,  se cur[\[ livezile ;i gr[di-
nile, se scot stupii de la iernat ;i se "re-
teaz[" fagurii de miere folosi\i ca leac `n
medicina popular[.

Zilele Mo;ilor

Perioada cuprins[ ̀ ntre 1 ;i 9 martie
debuteaz[ cu ziua m[r\i;orului ;i se
`ncheie cu s[rb[toarea cre;tin[ a celor
40 de Sfin\i Mucenici ;i a pomenirii
mor\ilor, Mo;ii. ~n zilele Babei s-au putut
face o serie de prevestiri `n func\ie de
vremea babei alese. Poate mai pu\in este
;tiut faptul c[ la 1 martie sunt o serie de
interdic\ii, cum ar fi activit[\ile casnice
specific feminine precum torsul, urzitul,

`mpletitul. Se crede c[ `n aceast[ zi, Ur-
sitoarele vin ;i torc destinul fiec[ruia, ur-
sesc prieteni ;i rude. De asemenea, se
spune c[ ̀ n aceast[ zi trebuie s[ m[n]nci
urzici dac[ vrei s[ te fere;ti de purici, s[
deschizi larg ferestrele pentru a l[sa s[
intre `n cas[ aerul de prim[var[. ~nche-
ierea zilelor Babei se face prin moartea
simbolic[ a acesteia. 

~nceperea anului agricol

Zilele Mo;ilor care se a;teapt[ s[ fie
c[duroase, `ncep cu s[rb[toarea Celor
40 de Sfin\i uci;i la Sevastia (9 martie) ;i
se `ncheie cu Alexiile. S[rb[toarea
cre;tin[ a Sfin\ilor 40 de Mucenici din

Sevastia s-a suprapus peste `nceperea
anului agricol tradi\ional ;i a generat o
s[rb[toare tradi\ional[ rom]neasc[, Mu-
cenicii sau M[cinicii. 

~n credin\a popular[ `n ziua muce-
nicilor se `ncheie zilele babelor, l[s]nd
loc zilelor mo;ilor. De aceea, `n aceast[
zi se fac numeroase ritualuri de alungare
a gerului, cum ar fi< lovirea p[m]ntului
cu b]te sau maiuri, rostind desc]ntece,
pentru ca s[ ias[ c[ldura ;i s[ intre gerul.
Au loc practici de aprindere a focurilor,
pe c]mp, `n gr[dini, dar ;i purificarea
spa\iului de locuit prin afumarea acestuia
de c[tre femei, de 3 ori sau jocul copiilor
peste foc.

De Mo;i, se fac mucenicii, fie sub
forma unor col[cei, fie sub forma cifrei

8, un;i cu miere ;i t[v[li\i prin nuc[ sau
sub forma unei supe dulci, cu nuc[,
scor\i;oar[ ;i alte mirodenii. Mai exist[
un obicei specific b[rba\ilor de a bea 40
de pahare de vin. Toate acestea sunt con-
siderate ofrande sacre funerare. Mierea,
aliment sacru, mijloce;te leg[tura celor
vii cu str[mo;ii, iar nuca ;i gr]ul simbo-
lizeaz[ moartea spre `nviere. M]ncatul
sfin\ilor are virtu\i magice, ̀ ndulcind spi-
ritele mo;ilor dar ;i derularea ulterioar[
a vie\ii omului, a traiului ;i recoltelor
sale. 

~n ziua de 9 martie, `n toate comu-
nit[\ile rurale era obiceiul de a se scoate
plugul la arat. Dup[ ce plugul era trecut
prin foc de c[tre fierarul (faurul) satului,
era reparat, cur[\at ;i purificat. ~ntre plu-

gari se `ncheiau `n\elegeri pentru
`ntov[r[;ire la arat, iar ̀ n diminea\a aces-
tei zile plugul era scos `n fa\a casei `n
mod festiv. Acesta era momentul ce des-
chidea, de fapt, ciclul s[rb[torilor de
prim[var[, pres[rat cu numeroase obi-
ceiuri.

De ce este bine s[ por\i
m[r\i;or toat[ luna?

M[r\i;orul era pus la m]inile sau la
g]tul copiilor pentru a le purta noroc `n
cursul anului, pentru a fi s[n[to;i ;i cu-
ra\i ca argintul la venirea prim[verii. ~n
unele zone, copiii purtau m[r\i;orul 12
zile la g]t, iar apoi `l legau de ramura
unui pom t]n[r. Dac[ ̀ n acel an pomului
`i mergea bine `nsemna c[ ;i copilului `i
va merge bine `n via\[. ~n alte cazuri,
m[r\i;orul era pus pe ramurile de po-
rumbar sau p[ducel `n momentul `nflo-
ririi lor, copilul urm]nd s[ fie alb ;i curat
ca florile acestor arbu;ti.

~n prezent, m[r\i;orul este purtat
`ntreaga lun[ martie, dup[ care este prins
de ramurile unui pom fructifer. Se crede
c[ aceasta va aduce bel;ug `n casele oa-
menilor. Se zice c[ dac[ cineva `;i pune
o dorin\[ `n timp ce at]rn[ m[r\i;orul
de pom, aceasta se va `mplini. 

Prevestiri de timp

De luna martie sunt legate mai multe
prevestiri de timp. Se spune c[ dac[ `n
martie va bate v]ntul vom avea parte de
un timp frumos `n luna mai, `n schimb
dac[ este rou[, dup[ Pa;ti va ploua mult.
Tunetele din martie prevestesc un an
m[nos, iar vremea uscat[, aduce ume-
zeal[ `n aprilie. An m[nos va fi ;i dac[
auzi\i cucul c]nt]nd `n luna martie la
`nceput. C]t despre bel;ugul recoltelor,
dac[ `n Martie nu poate fi sem[nat
ov[zul din cauza ploilor multe, atunci
nici toamna nu va putea fi sem[nat gr]ul,
tot din cauza ploilor.

A consemnat :tefania Cri;an

~n ziua de 9 martie, `n toate comunit[\ile rurale era obiceiul de a se scoate plugul la arat

Femeia - ființă dulce, gingașă, blân-
dă, delicată, plăpândă, înțelegătoare,
enigmatică..., creată din coasta lui
Adam, pentru realizarea rolului său di-
vin de creator, protector, dascăl în arta
omeniei, a dat un semn vieții pe pământ
căci „dacă Eva n-ar fi mâncat mărul, ce
lucru interesant s-ar mai fi putut întâm-
pla în următoarele miliarde de ani? Ni-
mic.”(Paulo Coelho) 

Este greu să definești femeia, așa
cum este complicat să concepi misterul.
Prin natura sa, femeia include calități
pe care bărbatul nu le posedă ceea ce-i
permite să-și formeze specificul ei fe-
minin, care-l tentează mereu pe bărbat
de a o cunoaște.

Fericirea femeii este dependentă de
trăirile interioare, afective, intime, sen-
sibile, căci natura ei pornește din inte-
rior, de unde apare și instinctul ei, care
la rândul său precedă intuiția, care-i per-
mite, în mod general, anticiparea eve-
nimentelor. Fenomenul considerat „in-
stinct feminin” este doar unitatea ne-
mijlocită dintre desfășurarea actului su-
fletesc și normele, respectiv criteriile
juste ce nu au nicio legătură cu actul în
sine, adică tot acest proces ține de do-
meniul misterului.

De ce femeia este considerată „sexul
frumos”? Pentru frumusețea sa excitan-
tă? În timp ce bărbatul este interesat de

femeie în general, femeia, dimpotrivă,
ține la un anumit bărbat. Poate, de la
instinctul ei psihologic a fost categorisită
ca „ființa sexuală”. În general, femeia e
cea care alege bărbatul, fiind atrasă mai
mult de personalitatea lui, decât de na-
tura lui exterioară, astfel hotărârea ei fi-

nală este determinată de un bărbat sau
altul, în timp ce bărbatul caută în gene-
ral, mai mult femeia, decât o anumită
femeie.

Spre deosebire de bărbat, femeia are
înclinații spre trăirile extreme< ori iubesc
până la refuz, ori urăsc din tot sufletul>
ori tratează pe cei din jur cu simpatie,
ori cu antipatie. Atunci când i se rănește
orgoliul poate deveni o bestie. Femeia
este mai crudă și mai răzbunătoare decât
bărbatul. Nimeni nu scapă de mânia ei
chiar dacă efortul ei i-ar lua ani buni de
zile (lucru demonstrat și de sondajele
făcute de o echipă de psihologi englezi).
Meritul suprem al femeii este “casa” -
marea realizare a culturii ei, ce oferă o
categorisire de viață, dar asta nu înseam-
nă că numai ea are nevoie de actul con-
jugal. Armonia din casă este una din
meritele ei supreme. Atât femeia nu poa-
te exista fără bărbat, cât și bărbatul fără
femeie. De aceea cel mai frumos lucru
este atunci când aceste două creaturi
trăiesc în armonie și pace.
Este lungă calea până la adevărata sursă
de lumină a misterului, dar până atunci
să ne bucurăm de razele acesteia, căci
femeia, prin esență, este o enigmă fără
precedent.

Ioan Gavrilaş

Femeia - enigma noastr[ cea de toate zilele
~n aceste zile prim[v[ratice, ale ̀ nce-

putului de martie, sub cer cu c]ntec ;i
flori, tulnicele unesc dealurile ;i c]mpii-
le, drumurile ;i apele toate se contopesc,
iar natura se treze;te la via\[.

Toate acestea vestesc c[ a sosit ziua
noastr[, ziua femeilor, ziua mamelor.
Mama este ca un izvor limpede care ne
m]ng]ie sufletele cu apele lui t[m[dui-
toare. O, dulce mam[ cu ghiocei la
t]mpl[, tu e;ti fiin\a care ;tie s[ p[trund[
`n pe;tera inimii noastre, ne alin[ dure-
rile ;i ne vegheaz[ via\a, tu e;ti o f[clie
ce se aprinde ;i se stinge, ce ;tie s[ pun[
pe r[ni iubire, iar roua de pe gene o ;tergi
cu cea mai mare duio;ie.

Aceasta este mama, o icoan[ vie ca
o bolt[ de m[rg[rit, sensibil[ ;i plin[ de
virtu\i, cel mai profund ;i r[scolitor
cuv]nt, mama. Acest dar al cerului, ma-
ma, ne ̀ nva\[ s[ deosebim binele de r[u,
s[ avem tr[inicie ;i puritate ̀ n sentimen-
te, s[ ;tim ce `nseamn[ cuv]ntul iubire
care ne `mpline;te via\a. Iat[ cine este
sem[n[tor de at]tea virtu\i< mama.

Mama este mereu inspirat[ `n
ml[dieri, duhovniceasc[ `n taine,
demn[, `n\eleapt[, dulce `n leg[n[ri,
amar[ ̀ n crengile rupte, ea simte ;oapta
durerilor. Mama este un st]lp pe care ne
sprijinim, ea are ceva din t[cerea
mun\ilor, din lini;tea apelor pentru c[
mamele (femeile) dau via\[.

Aceast[ via\[ o simbolizeaz[ armo-
nic pentru c[ mamele au trecut prin
fream[t, durere, for\[, zbatere. S[ ne iu-
bim ;i cinstim mama, `n ea se g[se;te
sufletul binelui ;i a ap[rut ca o deschi-
dere larg[ spre scena universului uman
;i intr[ `n zona de lumin[ a oamenilor,
care sigur `;i dau seama de rolul ei at]t
ca mam[ c]t ;i rolul pe care `l are `n so-
cietate. Flori firave care a\i venit pe
p[m]nt `n toate anotimpurile< mame,
so\ii, fiice, prietene, bunici, ca de la suflet
la suflet v[ doresc s[ ave\i parte numai
de bucurii. Fie ca via\a voastr[ a tuturor
s[-;i urmeze cursul `n lini;te, bun[tate
;i credin\[. 

|ie m[icu\[ ce ai sem[nat ml[di\e
pe acest p[m]nt spre fericirea noastr[,
`\i mul\umesc, te asigur[m c[ te iubim
de ziua ta `\i punem `n bra\e un buchet
imens de flori cu proasp[t grai ca via\a
de acum `ncolo s[-\i fie numai Rai. Nu
vom uita c[ \i-ai purtat pa;ii prin via\[
cu fulgere ;i vremuri dure, dar te-ai
g]ndit la noi ;i ne-ai `ngrijit, ne-ai spri-
jinit ;i ne-ai ap[rat de acele fulgere.

Te-ai zb[tut ca frunza-n v]nt,
r[t[cit[ `ntre cer ;i p[m]nt, pe toate le-
ai `nfruntat ;i le vei `nfrunta ;i dincolo
de timp pentru c[ purta\i, voi mamele,
`n suflet pecetea veacului ;i o carte de
identitate deschis[ pentru iubire de om
;i Dumnezeu.

Ana Vacarciuc

S[ ne tr[ie;ti m[icu\[!

Ioan Gavrila;< Fericirea femeii este de-
pendentă de trăirile interioare

De luna martie sunt legate mai multe prevestiri de timp. Se
spune c[ dac[ `n martie va bate v]ntul vom avea parte de un timp
frumos `n luna mai, `n schimb dac[ este rou[, dup[ Pa;ti va ploua
mult. 
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Ion Popdan, un artist care a servit
deopotriv[ pictura ;i poezia
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A vorbi despre creaţia plastică
a lui Ion Popdan impune recursul
la uneltele poeticii, întrucât lu-
crările sale sunt tot atâtea poeme
sau imagini lirice transfigurate în
linii şi vehiculate de simbolistica
diversă a culorilor. 

Așezate pe pânze, eșafodajele culo-
rilor sunt adevărate figuri de stil, de la
cea mai simplă la cea mai complexă și
dacă lucrările plastice permit o zăbavă
fugitivă sau îndelungată, în aceeași mă-
sură și opera sa poetică este demnă de
atenţie. Îngemănarea între plastică și
poezie a fost făcută conștient, ca o nece-
sitate estetică. Tablourile se adresează
ochiului iar lirica aduce o împlinire. De
aceea mi se pare potrivit să răsfoim cartea
sa de poeme, singurul volum publicat,
“Blestemul de a fi munte”, ediţie postumă
îngrijită și prefaţată de Mircea Muthu
(Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001). 

Poemele au fost selectate dintr-un
material care, după mărturiile doamnei
Claudia Popdan, “ar ajunge pentru câteva
volume” (p.105).

De menţionat că Ion Popdan a lăsat
și un “Jurnal” de creaţie din care au fost
incluse în volumul menţionat zece pa-
gini. În ele vorbește despre rosturile pic-
turii în frumoase ziceri cum este acest
fragment< “Așa trebuie. Certitudine! Tre-
buie pictat omul. El e culoarea care tre-
buie să-ţi circule în sânge mult, mult,
foarte mult. Acolo se purifică prin toate
durerile, iar ele trebuiesc frământate între
dinţi și ingerate. Poate cu vremea va reuși
sângele meu să distileze tot ce se va dărui
pânzei să aibă calitatea cristalului și căl-
dura focului, a jarului fără flacără și a
densităţii arderii deliberate.” (p. 95). 

Între penel şi pana de scris

În activitatea lui Ion Popdan, sintag-
ma “Ut pictura poesis” a funcţionat și în
sens invers, dacă nu cumva simultan. Cei
foarte apropiaţi știu bine că pictura a fost
idealul său, dar cititorul de poezie con-
stată că aceasta se află la un nivel foarte
înalt și face inevitabile conexiuni. Ce sunt
tablourile sale altceva decât niște meta-
fore? Tripticul “Menumorut și norodul”,
cu pomul vieţii în plan central, este sim-
bolul armoniei, al unirii în jurul unui
crez, dominantele transmise fiind< cal-
mul, pacea, forţa setei de libertate. Pic-
torul proiectează raze de lumină asupra
miturilor fertile, pe care le amplifică, știut
fiind că toate popoarele își cultivă sau
chiar își creează miturile, dacă nu le au,
acestea fiind componente culturale care
fundamentează destine naţionale. Acest
destin nu l-a lăsat indiferent și i-au fost
la îndemână atât figurile de stil cât și cu-
lorile în evocarea unei istorii scrise cu
sânge. A simţit necesitatea de a-și trans-
pune trăirile și în cuvinte. Menţionez în
acest sens, din multele titluri, unul singur,
“Stihuri pentru piatra cea mare”. Iată do-
uă din cele zece terţine< “Piatră albă, pia-
tră ruginie, piatră neagră, / piatră masă
și pat și strajă, fântână și cetate / simbol
al vieţii noastre acum și în eternitate. /
(...) / Nici stea, nici idol nu se vrea această
piatră, / nici boltă de palat străin și nici
pisanie, / ci munte pentru-ndurerata
Transilvanie.”. Simplitatea are darul de a
dezlega libertatea imaginaţiei spre un
spaţiu fără început și sfârșit. Transilvania
este privită ca o “bătătură” ţărănească în
care bate vântul sau ploaia, bate piciorul
omului bun sau rău, bate calul din pot-
coavă să i se așeze pe spate măciniș,
spaţiu al spiţei unde te bate soarta, dar și
norocul... 

O poezie confesivă, meditativă,
o voce profund umană

În prefaţa volumului, Mircea Muthu
definește poezia lui Ion Popdan ca una
“esenţial confesivă”, în care “Meditaţia li-
rică, amplă, este în bună măsură fructul
unei biografii compresate, devenită însă
suportabilă prin revelaţia culturii.” (p. 7).
Constatarea este că, deși au fost redactate
de-a lungul întregii vieţi, în perioade di-
ferite, chiar și acum la peste un deceniu
de la tipărirea în volum, poemele nu și-
au pierdut nimic din prospeţime, din pu-
terea de a transmite emoţii.

Alături de imagine, cuvintele au în-
semnat un alt ideal, enunţat în mai multe
versuri. Când penelul ezită să dea viaţă
nălucirilor, sunt chemate cuvintele, nu-
mite “fiinţa noastră”. Convergenţa lor re-
prezintă desenul fiinţei și ele trebuie ale-
se< “Doamne, n-am destulă iscusinţă /
Să găsesc imediat ochiuri de ape / Răco-
roase și atât de limpezi încât / Să pară
mai degrabă năluciri. / Cuvintele se cer
spălate des / Nu se rânduiesc maculate
în sensuri, / Nu pot străluci deschise, /
Nici străbate-ntr-o clipită fiinţa / Să o-

nfioare și mlădieze, / Dacă nu-s ca omă-
turile zorilor, / Proaspete și neatinse.”
(“Cuvintele”).

“Blestemul de a fi munte” –
un poem despre creaţie 
şi creator

Despre sine, artistul spune< “Eu sunt
suma poveștilor mele” (“Ceas stătut”).
Versul acesta este o cheie pentru multe
dintre poemele lui Ion Popdan. Existenţa
sa e o sumă de imagini, care se mută în
tablou și poem. Anii sunt “o armie de
pomi”, sunt flori înmiresmate cotropite
de un pustiu întunecat. Poemele lăsate
traduc în versuri un destin< “Se-nghesu-
ie-n priviri imagini alte, / Parcă le știu și
parc-au mai stătut / În apele ochilor mei
cândva despletite, / Sunt anii mei, da, ei
sunt inocenţii / Timizi și slabi și dornici
și vernali…” (“Anii mei”).

Din poezia lui Ion Popdan răzbate
cu sinceritate dragostea de neam, senti-

ment pe cere-l afirmă din perspectiva
omului de cultură care “a văzut idei”. El
crede în calităţile umane mai presus de
toate, iar o imagine negativă a omului
despre sine însuși este percepută ca fiind
de domeniul mediocrităţii. În creaţie,
conștiinţa propriei valori este esenţială.
Elocvent este în acest sens poemul “Bles-
temul de a fi munte”, unul dintre cele mai
condensate metaforic și ideatic. Bleste-
mul, ca simbol, trebuie luat aici cu sensul
de făcătură sau descântec, de legământ
impus ori autoimpus, dar imposibil de
rupt. E un destin acceptat. Poate fi și un
sens preluat din poezia populară a bles-
temelor “din dragoste”, în care tirada dez-
lănţuită scoate de fapt la iveală adânci-
mea iubirii. Poezia amintită relevă o mul-
titudine de idei. Indivizii și popoarele
sunt create pentru a aspira la înnobilarea
prin creaţie, nu pentru a se lamenta în
noroiul retrograd al zbaterilor eșuate.
Contează opera finită, nu palimpsestul,
statuia finită și nu ţăndările. Aspiraţia
spre liman și lumină presupune îndepăr-

tarea glodului prin care ai trecut. “A fi
munte” este un blestem în sensul de asu-
mare, este “Jugul cel blând” cum ar spune
un alt poet sătmărean, Gabriel Raţiu, în-
seamnă a fi conștient de destinul dat.
Muntele e locul unde Omul a vorbit cu
Demiurgul, acolo s-au transmis legile,
iar a fi munte este un dar< “Nopţile mă-
nșurubez în stele / Şi-mi îngrop în ele
crezul. / Nopţile mă dezbrac de tăceri /
Să-mi vadă crucificarea Dumnezeu / Da-
că are ochi pentru suferinţe inexprima-
bile.”. Cel chemat să creeze e “blestemat”
să fie îngăduitor, să nu-și utilizeze forţa
pentru a pedepsi nimicnicia< “Jivinele s-
ar îmbăta cu sângele meu /Pentru că nu
sfâșii, pentru că nu urlu / Pentru că nu
pot deveni patruped / Pentru că nu pot
deveni jivină / Pentru că sunt munte și
visez / Să înfrâng gravitaţia. / Sunt munte
și mi-i tolerată existenţa / Pentru că sunt
munte / Iar munţii au un destin / Indi-
ferent de insaţiabila foame / A jivinelor.”.
Se observă cum condiţia de munte este
transferată subtil creatorului.

Ion Popdan – un artist 
exemplar

Pictorul și poetul Ion Popdan s-a năs-
cut la Ardud în 27 mai 1935. A absolvit
Institutul Teologic din Sibiu în 1959. A
fost membru al Uniunii Artiștilor Plastici
din România și a activat timp de 24 de
ani ca profesor de pictură și istoria artei
la Şcoala Populară de Artă Satu Mare. A
avut 12 expoziţii personale, 32 participări
la expoziţii judeţene, 6 participări la ex-
poziţii naţionale și internaţionale în
Olanda, Germania, Ucraina, Ungaria.
Moare la 23 martie 2000, fiind înmor-
mântat în Cimitirul de lângă Gara Satu
Mare. (Cf. “Eternitatea prin poezie”, an-
tologie de Aurel Pop, Ed. Citadela, Satu
Mare, 2012, pp.137-138).

A fost unul dintre puţinii LORZI ai
orașului Satu Mare și a rămas cu o im-
agine aristocratică în amintirile celor care
i-au stat aproape măcar câteva clipe. Des-
pre om nu se poate vorbi decât cu adâncă
reverenţă. În preajma lui simţeai o în-
cărcătură spirituală iradiantă, care venea
probabil din cultura sa teologică, din cre-
dinţa de artist profund și din pasiunea
sa pentru frumosul artistic, dar cu cer-
titudine din formaţia sa intelectuală for-
jată de dascăli autentici rămași din in-
terbelic și din dorinţa de a transmite ceva
semenilor. De aceea avea un fel sincer și
deschis de a privi oamenii în ochi. Era
creatorul și maestrul care nu avea timp
de alunecări în cronofagii verbioase pen-
tru că era dedicat cu toată fiinţa numai
și numai actului creator, al său și al dis-
cipolilor. 

În 15 februarie, la Negrești-Oaș a fost
vernisată sub curatoriatul lui Brăduţ Pop-
dan și al lui Dorel Petrehuș o expoziţie
cuprinzătoare din plastica sa, la care a
fost prezent un public avizat, grupul
artiștilor negreșteni (Ion D. Ion, Ioan Pop
Prilog, Ştefan Şaitoș) și alţi iubitori de
cultură< Ştefan Haiduc, dr. Simona Ghi-
riti, dr. Adrian Covaci etc. A fost evocat
omul, artistul, poetul. L-au evocat< Re-
mus Vârnav, George Vulturescu, Gheor-
ghe Gheorghiade, Ovidiu Suciu, Cristina
Gloria Oprișa, subsemnatul, precum și
membrii familiei, doamna Claudia și fiul
artistului, Brăduţ.

Ion Popdan a slujit și pictura, și poe-
zia. Iar exemplul său, prin moștenirea lă-
sată, devine o lecţie potrivit căreia atât
fructele artei plastice, cât și cele ale im-
aginilor lirice rămân și devin eterne pen-
tru că nu sunt semnele unei simple tre-
ceri, ci ale unui popas fertil, iar unui crea-
tor autentic nu i se numără anii, ci in-
tensitatea trăirii, impulsurile cardiace în-
chinate până la ardere de sine creaţiei.

Ioan Nistor

Ion Popdan a fost unul dintre puţinii LORZI ai orașului Satu Mare
și a rămas cu o imagine aristocratică în amintirile celor care i-au
stat aproape măcar câteva clipe. Despre om nu se poate vorbi decât
cu adâncă reverenţă.
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Ziua Femeii, s[rb[torit[ cu
spectacole ;i daruri de ;colari
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Vineri, cu ocazia zilei de 8 martie,
`n ;coli ;i gr[dini\e s-au organizat
serb[ri dedicate mamelor. Copiii, `n
special cei mici, le-au r[sf[\at pe cele
care le-au dat via\[ cu surprize f[cute
din suflet. Red[m o mic[ parte din ac-
tivit[\ile desf[;uate `n jude\ `n aceste
zile.

:coala “Grigore Moisil”

Elevii clasei I A de la :coala  gim-
nazial[ "Grigore Moisil" din Satu Mare
le-au preg[tit celor mai scumpe ;i dragi
fiin\e din via\a lor un moment de ne-
uitat. 

Dup[ ce zile la r]nd ;i-au `nv[\at
cu mare s]rg versurile ;i c]ntecelele ;i
au realizat felicit[ri dedicate acestui
moment omagial, iat[ c[ ieri,  de 8 Mar-
tie, ;i-au invitat m[micile s[ ia parte la
acest buchet muzical - poetic, un
m[r\i;or ̀ n care au prins toat[ candoa-
rea, dragostea ;i bucuria din sufletul
lor. Le-au poftit s[ ia loc `n b[ncu\e ;i
s[ ̀ i priveasc[. Iar ele, mame, cu suflet
`ngeresc i-au `nv[luit cu privirile lor
calde, cu z]mbete ;i ropote de aplauze. 

Pe l]ng[ momentul artistic, m[mi-
cile au avut parte de o surpriz[. Copiii
`mpreun[ cu doamna `nv[\[toare Da-
niela C]mpean le-au preg[tit ;i o acti-
vitate de `ndem]nare.  Fiecare copil ;i
m[mic[ au confec\ionat c]te un fru-
mos co;ule\ ornamental, cu flori de
prim[var[. H]rtie colorat[, acuarele,
pietricele multicolore, flori de h]rtie
au fost  obiectele care au dat persona-

litate fiec[rei lucr[ri. M]ini dibace au
croit minun[\ii, spre satisfac\ia copiilor
care au petrecut astfel clipe unice. Des-
igur, a fost premiat ;i cel mai reu;it
co;ule\ cu un dar dulce. ~ntr-un cuv]nt
m[micile ;i copiii s-au r[sf[\at cu dou[
ore pline de voie bun[ ;i relaxare to-
tal[.

Corul :colii Gimnaziale 10 
a oferit un m[r\i;or muzical 
la Informa\ia Zilei

Vineri, de Ziua Interna\ional[ a Fe-
meii, pragul Redac\iei Informa\ia Zilei
;i Informa\ia TV a fost trecut de nu-
meroase suflete vesele care au dorit s[
le transmit[ angajatelor un c[lduros
"La Mul\i Ani!". 

Am avut parte de flori, momente
dulci, dar ;i de momente muzicale. Co-
rul :colii Gimnaziale nr. 10 Satu Mare
ne-a oferit m[r\i;orul muzical, venind
cu un buchet de c]ntece de Ziua Ma-
mei. 

Acompania\i la org[ de profesorul
de muzic[ Ioan Ra\iu, elevii claselor a
V-a A, a VI-a A, D, a VII-a A ;i B au
interpretat mai multe melodii. Surpriza
pe care ne-au f[cut-o elevii :colii nr.
10 a fost preg[tit[ de cadrele didactice
Alina Bonea, Roxana Tuns ;i Ioan
Ra\iu. Dup[ spectacolul sus\inut, tine-
rii arti;ti ne-au d[ruit tuturor c]te un
m[r\i;or confec\ionat chiar de ei,
m[r\i;or cu mesajul "O prim[var[ fru-
moas[!".

Bal caritabil la Gr[dini\a cu
Program Normal Ro;iori

Educatoarea Daniela Nistor a or-
ganizat al[turi de pre;colarii Gr[dini\ei
cu Program Normal din Ro;iori un bal
caritabil. Evenimentul a fost ̀ ncununat
de succes, pre;colarii reu;ind s[ im-
presioneze participan\ii. Atmosfera a
fost `nveselit[ nu doar de glasul celor
mici, ci ;i de forma\ia Bravo, venit[ de
la Satu Mare pentru a le oferi celor pre-
zen\i un m[r\i;or muzical.

La balul pre;colarilor, care s-a dorit
a fi un bun moment de a str]nge fon-
duri pentru dotarea gr[dini\ei, au venit
;i oaspe\i de seam[, onor]nd cu pre-
zen\a senatorul Valer Marian, deputa-
tul Octavian Petric ;i primarul comu-
nei Valea Vinului - Radu Cristea. A
participat la eveniment ;i directoarea
unit[\ii de ̀ nv[\[m]nt, Florica Fernea,
iar printre invita\i s-a num[rat ;i echi-
pa de dansuri sportive ;i de societate a
:colii Gimnaziale Valea Vinului,
echip[ preg[tit[ de profesoara Simina
:tef. To\i cei prezen\i, dar ;i sponsori
care nu au ajuns la bal, au f[cut dona\ii
mari pentru gr[dini\a din Ro;iori, mo-
tiv pentru care colectivul de cadre di-
dactice ;i to\i prichindeii le mul\umesc. 

R[sf[\are la Casa Perla

Cu ocazia zilei de 8 martie tinerele
de la Centrul de Integrare prin terapie
ocupaţională Casa Perla din Homoro-

du de Jos, din cadrul Organizației Ca-
ritas a Diecezei Satu Mare au avut parte
de multe surprize. De dimineaţă la
Centrul Sfântul Paul voluntarii de la
Colegiul Tehnic Elisa Zamfirescu le-
au oferit o sesiune de înfrumuseţare
cu manichiură, coafură și machiaj. Mai
târziu dansatorii de la Loga Dance le-
au prezentat un mic spectacol de dans.
Ziua s-a încheiat cu poeziile și florile
pe care băieţii de la Casa Perla le-au
dăruit colegelor lor.

Gr[dini\a ;i ;coala din Eriu
S]ncrai

~ntr-o zi plin[ de emo\ie, culoare
;i parfum de flori, la `nceput de
prim[var[, gr[dini\a ;i ;coala din Eriu
S`ncrai au ̀ mbr[cat haine de s[rb[toa-
re. ~ntr-un decor de poveste copiii ;i-
au s[rb[torit mamele ;i bunicile. Au
prezentat un minispectacol in care au
recitat, au c]ntat ;i au dansat. Au fost
emo\ii, z]mbete ;i lacrimi de bucurie.
La final, copiii le-au d[ruit mamelor
c]te o diplom[ de apreciere si
mul\umire, precum ;i c]te o felicitare
f[cut[ de m]nu\ele lor ginga;e. A fost
o zi de recunoa;tere ;i apreciere pentru
ceea ce fac mamele pentru copiii lor.

:colile din Odoreu şi Culciu 
Mare continuă proiectul “Hai 
la ;coal[!” 

~n cadrul proiectului Hai la ;coal[!,

joi a avut loc o întâlnire între elevi de
la școlile din Odoreu (gazdă) și Culciu
Mare. Proiectul are ca scop reducerea
abandonului ;colar.

Au participat câte 15 elevi de la fie-
care școală parteneră, Sînziana Cristea,
directoarea CJRAE Satu Mare, Dorel
Pop, primarul comunei Odoreu, direc-
toarele celor două școli, respectiv Livia
Sarca din Odoreu și Ionela Pop din
Culciu Mare, Monica Sofia Av[;an, di-
rectoarea Gr[dini\ei Odoreu, profesori,
jurnaliști.  Pentru cei 15 copii din Cul-
ciu Mare, vizita a fost un eveniment
aparte. Am dedus asta din felul în care
ei explorau cu privirea sala de sport în
care au fost invitaţi. De asemenea, pe
holul școlii era amenajată o expoziţie
pe tema zilei de 8 Martie, de asemenea
apreciată de elevi.

Activităţile comune ale copiilor din
cele două școli au fost atât instructive,
cât și cu o componentă de destindere.
Cea mai interesantă a fost selectarea
aleatorie a patru grupuri de elevi din
cele două școli, fiecare grup având sar-
cina de a forma propoziţii cu înţeles
din cuvinte înscrise pe cartoane. A ur-
mat un scurt program artistic cu in-
terpretări de cântece dedicate mamei,
continuate cu câteva exerciţii sportive
distractive deosebit de gustate de elevi.

În finalul întâlnirii, primarul le-a
oferit copiilor cîte o diplomă de parti-
cipare și un pachet de dulciuri de la fa-
brica de ciocolată din localitate.

Ioana V., Mihaela Gh., Eva L., 
V.N. Deleanu

Am avut parte de flori, momente dulci, dar ;i de momente mu-
zicale. Corul :colii Gimnaziale nr. 10 Satu Mare ne-a oferit
m[r\i;orul muzical, venind cu un buchet de c]ntece de Ziua Mamei. 

Gr[dini\a Ro;iori

:coala Eriu S]ncrai

:coala Grigore Moisil

Elevi de la :coala 10 la Informa\ia Zilei
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O sear[ printre ipostazele iubirii,
cu Gheorghe Iovu ;i Daniela Nane

La ̀ nceputul s[pt[m]nii, scri-
ind despre ac\iunea caritabil[ a
clubului Rotary prin care s-au
str]ns sute de c[r\i pentru copiii
de toate v]rstele, promiteam c[
vom reveni cu c]teva considera\ii
despre concertul Cameratei
“Consonantia” care a `nso\it eve-
nimentul. Credem c[ acest con-
cert a scos `n eviden\[ ni;te lu-
cruri importante care merit[ con-
semnate, inclusiv spre folosul ac-
tualilor ;i viitorilor spectatori ai
Filarmonicii.

Cineva spunea c[ artei muzicale i se
potrive;te urm[toarea expresie< “Un
trandafir `nva\[ matematic[“. E una din
cele mai riguroase discipline, motivat[
de raporturi matematice stricte, de timpi,
m[suri, intervale, frecven\e, lucru ;tiut
`nc[ de la Pitagora. E ̀ n acela;i timp - cel
pu\in ̀ n aparen\[ - arta cea mai liber[ de
contingent, `n special `n ipostaza ei in-
strumental[. Exist[ compozi\ii care
transmit cu intensitate inegalabil[ lucruri
ce nu au cum s[ fie accesibile simplelor

cuvinte. Ce este cuv]ntul, `n fond, dec]t
sunete asamblate ;i `nvestite cu sens? Se
poate spune, ;i o afirm[ r[spicat cel pu\in
tradi\ia indian[ a mantrelor, c[ la ̀ nceput
a fost sunetul.

~n acest tandem paradoxal al rigorii
cifrice ;i zborului spre esen\e, problema
libert[\ii interpretului se pune cu acui-
tate. O solu\ie au g[sit, ̀ n oper[, compo-
zitorii epocii baroce. Ariile vremii urmau
urm[torul model< la ̀ nceput tema era re-
dat[ `ntocmai dup[ cele scrise `n parti-
tur[, apoi urma un scurt intermezzo pe
alte versuri, ;i `n cele din urm[ autorul
scria “da capo”. Moment `n care solistul
;tia c[ trebuie s[ reia tema ini\ial[, dar
are libertate deplin[ s[ improvizeze ;i s[
adauge ornamente. La fel se `nt]mpl[ `n
“zona solistului” din concertele cu or-
chestr[ de la clasicism `ncoace, `n ca-
den\[, unde temele principale sunt co-
mentate dup[ bunul plac al interpretului
(chit c[ unii prefer[ s[ execute caden\e
scrise de al\ii ;i `nv[\ate pe de rost).

~n fond, problema e fundamental[
pentru publicul unei Filarmonici. De ce
mergem la concert, din moment ce pie-
sele se cam ;tiu, exist[ `nregistr[ri de
foarte bun[ calitate tehnic[ ;i `n sala de
muzic[ oamenii au de respectat ni;te ri-

gori de conduit[? Ei bine, mergem pen-
tru c[ suntem curio;i s[ vedem cum fil-
treaz[ arti;tii, prin libertatea lor creatoa-

re, temele ;i ritmurile unor piese ̀ ndr[gi-
te sau provoc[rile unor compozi\ii difi-
cile. Dincolo de aparen\e, `n m]inile in-
terpretului muzician se afl[ multe mij-
loace de a se insinua ̀ n discursul muzical
;i a transmite un mesaj foarte personal.

Muzica, deasupra
snobismului ;i rutinei

Rudolf Fatyol a fost at]t de atacat `n
ultimii ani pe tema preferin\ei pentru
“Anotimpurile” lui Vivaldi ;i repertoriul
baroc, `nc]t a decis s[ riposteze `n acest
concert cu singura arm[ care ̀ i st[ la dis-
pozi\ie< vioara. A preg[tit cu grij[, al[turi
de colegii ;i prietenii din “Consonantia”,
o interpretare de mare excep\ie, la pro-
priu. Plin[ de umor ;i autoironie. Exa-
ger]nd p]n[ la absurd toate tr[s[turile
mult prea celebrului ciclu de concerte.
P[r\ile lente au devenit extrem de lente,
p[r\ile rapide au primit motor turbo. Cu
o splendid[ deta;are, a driblat partitura
;i a improvizat cu dexteritate de jazzman.
Impresia de teatru ionescian a fost ac-
centuat[ de reac\ia s[lii, c[ci mul\i spec-
tatori, nefiind obi;nui\i cu cutumele con-
certelor simfonice, au aplaudat `ntre

p[r\i. Lucru care nici nu e de condamnat,
c[ci obiceiul [sta l-a impus doar scor\osul
de Stokowski. ~n vremea lui Vivaldi ;i
Mozart `n s[lile de concerte se discuta,
se m]nca, se mai ;i arunca cu ro;ii pe
scen[ uneori, se mai ;i pleca. Dec]t ma-
nifest[ri inerte ;i de complezen\[, pre-
fer[m mult mai mult un public viu, reac-
tiv.

Am remarcat ;i un reconfortant spirit
de frond[ la adresa situa\iei precare de
arti;ti bugetari, cu sediul aflat `ntr-o si-
tua\ie neclar[, asalta\i de cereri pentru
una ;i aceea;i pies[ (tindem s[ credem
c[ repetarea obsesiv[ a “Anotimpurilor”
\ine mai mult de cererea unui public li-
mitat `n orizonturile lui muzicale dec]t
de o op\iune liber[ a muzicienilor),
aplauda\i prea des de form[, promova\i
doar c]nd exist[ vreun interes politic,
altfel prea pu\in b[ga\i ̀ n seam[. ~n ciuda
tuturor acestor lucruri, “nunc per ludum”,
cum scrie la Carmina Burana, membrii
Cameratei Consonantia ;i-au amintit c[,
pe scen[, sunt singuri cu partitura ;i in-
strumentele, iar acea libertate e doar a
lor. Bravo, oameni buni! Iar “Lista lui
Schindler”, oferit[ ca bis, a fost pentru
cine are urechi s[ aud[.

V. Andreica

“Anotimpurile” altfel, sau despre libertatea creatoare a muzicianului

Prima `ntrebare pe care i-am
pus-o lui Gheorghe Iovu c]nd ne-
am `nt]lnit, cu c]teva ore `nainte
de recitalul de miercuri din Sala
Filarmonicii, a fost una direct[<
“Domnule Iovu, nu vi se pare c[
s-a format `n jurul dvs. un fel de
cult?” Dintr-un alt col\ al mesei,
Geta Heimerl a r[spuns< “E alege-
rea liber[ a fiec[ruia s[ asculte ce
muzic[ vrea!” Daniela Nane, fru-
moas[ ;i calm[, t[cea.

Acest trio s-a reunit, seara, pe scen[,
;i cele trei tipuri de personalitate s-au
v[dit ;i mai mult. Gheorghe Iovu, evident,
vorbe;te cel mai bine m]nuind, expert,
clapele ;i butoanele sintetizatorului. Da-
niela a impresionat parc[ mai mult prin
prezen\[ ;i t[ceri dec]t prin recit[rile sale,
excelente de altfel. Iar doamna Heimerl
;i-a desf[;urat `n voie voca\ia nem[rtu-
risit[ de predicator carismatic.

Firul ro;u al acestei “serate de muzic[
;i poezie”, cum a fost ea intitulat[, a fost
ceea ce poate e firul ro;u al vie\ii `ns[;i.
Tema din spatele tuturor poeziilor ;i pie-
selor muzicale, rostit[ cu patim[ de profet
`n discursurile dintre momentele artistice,
a fost iubirea, `n feluritele ei ipostaze, de
la jocul copil[resc la pasiunea erotic[ ;i
voca\ia mistic[ exprimat[, `n cele din
urm[, `n caritate.

Sub semnul Nop\ii
de S]nziene

Gheorghe Iovu s-a n[scut `ntr-un
moment considerat magic inclusiv de un
expert ̀ n domeniu, Mircea Eliade> noap-
tea de S]nziene. Are exact 60 de ani ;i
m[rturise;te c[ ideile muzicale `i vin ;i
acum noaptea, c]nd st[ singur ̀ n fa\a cla-
viaturii ;i improvizeaz[. L-am `ntrebat
despre influen\ele lui muzicale. A nomi-
nalizat Vangelis ;i Enya. Dac[ e s[ oferim
noi o p[rere, stilul s[u seam[n[ mai mult
cu muzica lui Kitaro. Accentul pus pe su-
netele lungi ;i profunde, armoniile in-
ventive ;i schimb[rile inspirate de ritm
au un efect spectaculos asupra auditorilor.

mai ales c]nd ace;tia sunt deschi;i total
experien\ei.

A crescut `n Timi;oara anilor ‘70, `n
plin[ glorie a fenomenului Phoenix,
c]nt]nd pop ;i folk, studiind chitar[ ;i
canto, p]n[ a descoperit orga ;i, dup[ Re-
volu\ie, sintetizatorul. A scos 13 albume,
este meloterapeut recunoscut de
Asocia\ia pentru Terapii Complementare,
muzica lui e folosit[ ̀ n centre din ̀ ntreaga
lume ;i plou[ cu m[rturii pe Internet.
Totu;i, e un om “at]t de simplu, dup[
vorb[, dup[ port...” Ascult[ atent, pare
mereu gata s[ mai vin[ cu o tem[ muzi-
cal[, soarbe interlocutorul din priviri.
C]nd se decide s[ vorbeasc[, o face scurt
;i la obiect. Muzica e pasiune ;i voca\ie
pentru el, iar la finalul concertului de
miercuri ;i-a demonstrat ;i neb[nuitele
calit[\i vocale. :i-a p[strat sobrietatea ;i

modestia, `n condi\iile `n care muzica sa
ar sta foarte bine al[turi de vedete mon-
diale ale genului ambiental. Nu vrea
faim[, ci vindecare sufleteasc[ a celor din
jur. Lucru admirabil.

Daniela Nane arat[
frumuse\ea maturit[\ii

~n 1991 c];tiga primul concurs Miss
Rom]nia. Fusese o elev[ eminent[ la Ia;i
;i str[lucea de frumuse\e. A fost la Miss
Univers, apoi s-a lansat ̀ n cariera actori-
ceasc[. A impresionat ̀ n filme dintre cele
mai diverse ;i `n multe roluri de teatru,
s-a c[s[torit cu un bog[ta;, a divor\at, a
r[mas singur[ cu b[iatul ei, Codrin, ;i de
atunci `;i caut[ sufletul pereche. Credea
c[ l-a g[sit ̀ n persoana lui Andrei Zinc[,

regizorul serialului “La urgen\[“ difuzat
de TVR, dar drumurile vie\ii i-au
desp[r\it. Mai vrea un copil, o feti\[. “Se
sparie g]ndul” c]nd ̀ ncerc[m s[ ne ̀ nchi-
puim c]t de frumoas[ ar putea fi aceas-
ta.

Daniela Nane e nemiloas[ cu papa-
razzi, de c]nd Codrin, pe care l-a crescut
`n spirit nobil, a venit ̀ ntr-o zi acas[ trist
de cele scrise despre mama lui. Actri\a a
trecut cu bine peste tinere\ea zv[p[iat[,
iar la cei 41 de ani ai s[i e poate mai fru-
moas[ ca oric]nd. Ochi vii, naturale\e,
modestie. La mas[ era nemachiat[, dar
tr[s[turile fine str[luceau parc[ mai mult.
Plin[ de via\[ ;i umor, e adorat[ de copiii
pe care-i `nva\[ s[ fie actori ;i oameni.
Iube;te poezia, ;i asta s-a v[zut at]t `n
discu\ia noastr[, c]t ;i seara pe scen[.

:i-a `mp[r\it programul `n dou[

sec\iuni distincte, marcate de cele dou[
\inute. Prima mai sexy, pun]ndu-i ̀ n va-
loare trupul de Venus, a acompaniat poe-
zia de dragoste “lumeasc[“, din Eminescu,
Co;buc, Blandiana, Magda Isano;, spus[
cu voio;ie de feti\[ la v]rsta primelor iu-
biri curate. A doua, sobr[, de un negru
elegant, ̀ nchis[ p]n[ la g]t, a acompaniat
poezia cu tent[ religioas[, semnat[ de nu-
me ca Radu Gyr, Jorge Luis Borges sau
Costache Ioanid. I-a stat bine `n ambele
ipostaze, c[ci Daniela arat[ ;i vorbe;te ca
o femeie total[, ̀ n care senzuala Shakti ;i
mistica Shekinah se unesc armonios. Toc-
mai a terminat film[rile cu Depardieu ;i
Keitel, a jucat o Zoe hiperfeminin[ ;i mult
aplaudat[ la “Bulandra” ;i prive;te senin[
spre viitor. Prospe\imea de copil pare - ;i
sper[ - c[ nu ;i-o va pierde vreodat[.

C]nd iubirea devine agasant[

Doamna Georgeta Heimerl e de ani
buni partenera de scen[ a lui Gheorghe
Iovu. Este evident influen\at[ de noua ge-
nera\ie de profe\i new-age, `n frunte cu
Neale Donald Walsch ;i ale sale “Con-
versa\ii cu Dumnezeu”. Scrie pove;ti cu
t]lc, pentru copii ;i adul\i deopotriv[, ;i
\ine cuv]nt[ri motiva\ionale. ~n particu-
lar e lini;tit[ ;i atent[, pune `ntreb[ri
punctuale, ;tie s[ asculte. Pe scen[ ̀ ns[ o
tenteaz[ profetismul ;i patetismul. ~n
condi\iile unui recital plin de frumuse\e
intrinsec[, discursurile d]nsei din partea
a doua a serii au l[sat multora o impresie
de exagerare dulceag[, de lucru “la sen-
timent” prea cu tot dinadinsul. Am fost
`ntreba\i dup[ spectacol dac[ nu cumva
totul e propaganda unei secte religioase,
ceea ce ne duce iar la `ntrebarea cu care
am deschis acest articol. Prin bisericile
carismatice am `nt]lnit adesea acest tip
de discurs, ;i \inem s[-i amintim doamnei
Geta c[ exist[, atent decelat[ de Sfin\ii
P[rin\i, “ispita de dreapta” a exager[rii
binelui ;i slavei de sine de;arte.

Mesajul transmis de arti;ti este `ns[
unul foarte bun, o chemare spre frumu-
se\e ;i armonie, spre puritatea de copil
iste\ ;i s[ritor. A fost frumos. ~i mai
a;tept[m pe la noi.

Vasile A.

Gheorghe Iovu ;i Daniela Nane, la `nceputul recitalului de miercuri sear[ de la Filarmonica s[tm[rean[

Rudolf Fatyol ;i vioara sa

Tema din spatele tuturor poeziilor ;i pieselor muzicale, rostit[
cu patim[ de profet `n discursurile dintre momentele artistice, a
fost iubirea, ̀ n feluritele ei ipostaze, de la jocul copil[resc la pasiunea
erotic[ ;i voca\ia mistic[ exprimat[, `n cele din urm[, `n caritate.
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Un nou tip de bec, recent inventat,
atrage atenţia prin faptul că produce
la fel de multă lumină ca și un bec in-
candescent de 100 de waţi, folosind
doar o optime din energie,  relatează
Socialphy.com.

Folosind doar 12 waţi de electri-
citate, becul NanoLumina generează
peste 1600 de lumeni, echivalentul
unui bec incandescent de 100 de waţi.

Becul NanoLumina duce concep-
tul iluminatului eficient din punct de
vedere energetic la un cu totul alt ni-
vel, fiind mult mai eficient decât orice
alt LED existent. Este cu adevărat o
descoperire pentru tehnologia ilumi-
natului cu LED.

Bec omnidirecţional. 
Spre deosebire de alte becuri LED,

NanoLumina simulează funcţionarea
unui bec clasic și direcţionează lumi-
na în toate direcţiile. Acest lucru per-
mite luminii să fie distribuită în mod
uniform și să ofere utilizatorului
condiţii optime de vizibilitate.

Capacităţi de activare instantă. 
Spre deosebire de luminile fluo-

rescente compacte, becul NanoLumi-
na atinge nivelul maxim de lumino-
zitate, imediat ce este pornit. Nano-
Lumina funcţionează chiar și în
condiţiile celor mai aspre tempera-
turi, iar performanţa sa nu este afec-
tată de oprirea și închiderea frecven-
tă.

Cel mai rece bec. 
Designul eficient din punct de ve-

dere energetic împiedică pierderea
unei cantităţi mari de energie din cau-
za căldurii emanate. Utilizatorul nu
va păţi niciodată nimic dacă va atinge
becul NanoLumina.

Strălucirea unui bec este măsurată
în lumeni. Becul NanoLumina ope-
rează la 133 de lumeni pe watt, care
este aproape dublul oricărui alt bec
disponibil pe piaţă.

În esenţă, becul NanoLumina este
o placă de circuite cu LED-uri atașate
de ea, așezată sub forma unui bec care
se conectează într-un corp de ilumi-
nat obișnuit.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

De obicei, o persoană obişnuită
nu realizează că îşi pune sănătatea
în pericol atunci când stă la calcu-
lator sau vorbeşte la un telefon mo-
bil. 

Asociate cu cancerul, boala Alzhei-
mer, scleroza multiplă, oboseala cronică,
avorturi spontante și o serie de alte boli
devastatoare, câmpurile electromagnetice
(EMF) sunt o problemă modernă serioa-
să. Iar expunerea la acest tip de radiaţii
este aproape imposibil de evitat. Însă, cu
o alimentaţie sănătoasă și cu un grad de
conștientizare a problemei, pericolele
EMF pot fi reduse, relatează Wakeup-
world.com.

Pericole ascunse

Create de telefoane mobile, linii de
electricitate, calculatoare și cuptoare cu
microunde, precum și alte dispozitive
electronice și magnetice, câmpurile elec-
tromagnetice pot produce ravagii în or-
ganismul uman. Aceste câmpuri induc
“ceaţa cerebrală”, uitarea, anxietatea, de-
presia și oboseala cronică, la cei care sunt
sensibili.

Următoarele trei obiecte de uz casnic
emit radiaţii electromagnetice puternice
și pot provoca o gamă largă de probleme
de sănătate< *Cuptor cu microunde – tu-
mori canceroase, dureri de cap, oboseală,
ameţeală, căderea părului, insuficienţă
cardiacă, vedere înceţoșaţă și un colesterol
ridicat> *Calculator - ritm cardiac nere-
gulat, afecţiuni ale somnului, avorturi
spontane, dureri de cap severe, probleme
tiroidiene, scăderea nivelului de energie,
stres, ameţeală, memorie slabă și un libido
redus> *Telefon mobil – insomnie, pier-
derea memoriei, ameţeală, greaţă, con-
centrare slabă, subţierea firului de păr,
probleme de vedere, afecţiuni respiratorii,
tumori cerebrale și anevrism.

Așadar, protejarea de câmpurile elec-
tromagnetice este un aspect esenţial pen-
tru bunăstarea organismului uman.

Decuplează

Evitarea completă a radiaţiilor elec-
tromagnetice este un lucru imposibil de
făcut. Totuși, minimizarea expunerii re-
duce impactul devastator asupra sănătăţii.
Prima regulă este aceea de a închide și de
a decupla aparatele elecrocasnice atunci
când nu sunt în folosinţă. Apoi, evită
reţelele Wi-Fi, în special în case. Încărca-
rea completă a laptop-urilor și decuplarea

lor de la sursa de energie este o altă mo-
dalitate de diminuare a gradului de expu-
nere la EMF. Dacă dispozitivul trebuie
conectat la o sursă de alimentare, trebuie
să te asiguri că prizele și tablourile electrice
se află cât mai departe de corpul tău. Stai
cât mai departe de instalaţiile de iluminat
cu halogen sau fluorescente. Ambele teh-
nologii produc câmpuri electromagnetice
substanţiale.

Telefoanele fără fir? Evită tehnologia
DECT, deoarece aceasta transmite un
semnal de frecvenţă radio extrem de pu-
ternic, chiar și atunci când nu este folosit.
Ţine dispozitivul mobil cât mai departe
de organism, prin activarea difuzorului.
Același lucru este valabil și pentru tele-
foanele mobile. Dacă acest lucru nu este
posibil, folosește un dispozitiv cu tub.
Chiar și în cazul unui nivel de expunere
mai redus, este foarte important să îţi for-
tifici organismul pentru a evita eventualele
probleme de sănătate.

A preveni şi a repara daunele

Împământarea organismului, precum
și consumul de alimente și de suplimente
corespunzătoare îmbunătăţesc rezistenţa
la EMF-uri. Împământarea este o practică
excelentă de a ţine la distanţă efectele dău-
nătoare ale câmpurilor electromagnetice.
Pur și simplu trebuie să stai desculţ pe
iarbă sau să mergi pe nisipul de la malul
mării, pentru cel puţin zece minute pe zi.

O alimentaţie bogată în substanţe nu-
tritive este de asemenea extrem de im-
portantă. Iată care sunt substanţele și su-
peralimentele care te protejează împotriva
radiaţiilor electromagnetice< iodină, vita-
mina D3, legume marine, spirulină, fructe
noni, curcumină, complex de vitamine B,
melatonină, tulsi (Busuioc Sfânt), acizi
grași Omega-3, glutationă, sulf, seleniu,
zinc.

În plus, consumul ridicat de alimente
ORAC (cu o capacitate radicală de ab-

sorbţie a oxigenului) este vital pentru pre-
venirea și vindecarea leziunilor de la ni-
velul ADN-ului, provocate de EMF. Ale-
gerile recomandate de specialiști includ<
anghinare, afine, fasole roșie, nuci pecan,
seminţe de rodie, rozmarin, sparanghel,
fructe de pădure, nuci, prune, legume cru-
cifere, scorţișoară, broccoli și coriandru.
Întotdeauna, selectaţi alimentele pentru
puterea lor nutritivă.

Chiar dacă trăiești într-o eră a con-
exiunilor Wi-Fi și a gadgeturilor care emit
câmpuri electromagnetice, nu trebuie să
devenim victima unui pericol invizibil.
Adoptarea unui regim alimentar cores-
punzător, plimbarea desculţ pe iarbă și
decuplarea electrocasnicelor oricând este
posibil – iată trei măsuri care sunt la în-
demâna oricui și presupun un efort mi-
nim. Făcând acești pași proactivi, stilul de
viaţă modern nu își va mai pune amprenta
negativă într-un mod atât de pregnant
asupra organismului uman.

Telefonul mobil produce insomnie, pierderea memoriei, ameţeală, greaţă, concentrare slabă, subţierea firului de păr, probleme
de vedere, afecţiuni respiratorii, tumori cerebrale și anevrism

Bioinginerii de la Colegiul
Cornell au combinat imprimarea
3D cu o matriţă de gel injectabil
pentru a crea o ureche artificială
care arată şi funcţionează la fel ca
o ureche umană reală. 

Noua metodă de bioinginerie oferă
o alternativă pentru proteze, într-o for-
mă mai naturală, și pentru chirurgia
convenţională de reconstrucţie, rela-
tează Inhabitat.com.

Utilizarea hidro-gelului 
special permite 
supravieţuirea celulelor

Tehnologia ar putea ajuta copiii ca-
re se nasc cu malformaţii congenitale
și pe cei care își pierd urechea în urma

cancerului sau a unui accident.
Doctorul Jason Spector, director al

Laboratorului pentru Medicină și Chi-
rurgie Bioregenerativă și profesor aso-
ciat de chirurgie plastică la Colegiul
Medical Weill Cornell, împreună cu
colegul său doctorul Lawrence Bonas-
sar, a construit prima dată o ureche,
folosind o imagine digitalizată 3D a
urechii unei persoane. Imaginea a fost
utilizată pentru a construi o matriţă a
unei urechi solide, folosind o impri-
mantă 3D.  Matriţa a fost umplută apoi
cu un gel injectabil, de o densitate ma-
re, creat din celule vii. După îndepăr-
tarea matriţei, cartilajul era crescut pe
colagen. “Motivul pentru care ingineria
ţesutului cartilaginos se pretează la
acest tip de abordare este acela că un
cartilaj este unic și nu are nevoie de o
aprovizionare imediată cu sânge pen-

tru a supravieţui”, spune Spector.
“Utilizarea hidro-gelului nostru

special permite supravieţuirea celule-
lor, însă, acestea se dezvoltă și creează
o matrice cartilaginoasă.”

Cel mai bun moment pentru im-
plantarea urechii 3D ar fi în jurul vâr-
stei de 5-6 ani, atunci când capul și
urechile ating 80% din dimensiunea
adulţilor, spune Spector.

Oamenii de știinţă dezvoltă acum
modalităţi de utilizare a celulelor car-
tilajului pentru a crea transplanturi de
organe sintetice, prin amestecarea ce-
lulelor cartilajului cu celule stem ex-
trase din măduva spinării. 

Procedura ar putea dura mai puţin
de 30 de minute, în loc de 5-6 ore, ne-
cesare pentru intervenţia chirurgicală
de recoltare a cartilajului de coaste,
concluzionează Spector.

Cel mai bun moment pentru implantarea
urechii 3D ar fi în jurul vârstei de 5-6 ani

Romanii au inventat încălzirea
centrală. Cetăţenii bogaţi beneficiau
de astfel de facilităţi, căldura prove-
nind din focuri care ardeau în subte-
ran, întreţinute de sclavi.

Romanii au fost primii care au
produs cimentul amestecând cenușă
vulcanică, calcar și apă. Singura pro-
blemă este că cimentul trebuia folosit
foarte repede pentru că se întărea
aproape instantaneu.

Romanii obișnuiau să meargă la
toaletă împreună. Se putea conversa
ușor datorită apropierii latrinelor. Nu
exista hârtie igienică, dar în schimb
se foloseau bureţi pe un băţ…

Romanii nu întrebuinţau săpun
pentru igiena personală. În schimb
frecau pe piele ulei de măsline, pe care
îl îndepărtau apoi cu o bucată de me-
tal. Astfel curăţau praful și celulele
moarte.

Încălţările romane aveau ţinte!
Asta pentru că soldaţii aveau nevoie
de încălţ[minte rezistentă pentru a
rezista marșului. Tălpile de piele erau
prevăzute cu ţinte care să prevină uza-
rea rapidă.

Telefonul mobil produce tumori
cerebrale ;i alte boli devastatoare

C]mpurile electromagnetice ale diferitelor dispozitive induc “cea\a cerebral[“

Romanii au inventat
înc[lzirea central[

;i cimentul

O alimentaţie bogată în substanţe nutritive este de asemenea ex-
trem de importantă. Iată care sunt substanţele și superalimentele
care te protejează împotriva radiaţiilor electromagnetice< iodină, vi-
tamina D3, legume marine, spirulină, fructe noni, curcumină, com-
plex de vitamine B, melatonină, tulsi (Busuioc Sfânt), acizi grași
Omega-3, glutationă, sulf, seleniu, zinc.

Ureche func\ional[ folosind tehnica imprim[rii 3D ;i injectarea cu celule vii

NanoLumina, cel mai
eficient bec din punct
de vedere energetic

RADIA|II ELECTROMAGNETICE
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M[d[lina Roati;, Miss Popularitate
Informa\ia Zilei - luna februarie

Mădălina Roatiş este proaspăta
câştigătoare din cadrul concursului
Miss Popularitate, organizat pe si-
te-ul www.informatia-zilei.ro. În
luna februarie Mădălina a reuşit să
strângă nu mai puţin de 600 de vo-
turi, astfel câştigând competiţia. În
cele din urmă urmează să vă invi-
tăm să o cunoaşteţi de Mădălina
Roatiş.

- Cine este Mădalina Roatiş? 
-M-am născut pe data de

13.08.1999 în zodia leu, locuiesc în Sa-
tu Mare și sunt elevă la "Liceul Teoretic
German" în clasa a 7-a B.

- Cum \i s-a p[rut concursul? Care
crezi c[ sunt avantajele unui astfel de
concurs?

- Concursul mi s-a părut atractiv
și cred c[ cel mai mare avantaj e de a-
ţi face mai mulţi prieteni. Sunt o fire
comunicativă și foarte deschisă care își
face prieteni foarte repede.

- Cum ai reu;it s[ str]ngi peste 600

de voturi?
- Am reușit să strâng atâtea voturi

datorită cititorilor acestui ziar și al prie-
tenilor. Cu ajutorul prietenilor am
reușit să adun voturi și să câștig acest
concurs. Le mulţumesc pentru că sunt
de partea mea și m[ apreciază la va-
loarea adevărată pe care o am.

- Ce au spus prietenii t[i despre
acest concurs?

- Unii prieteni au fost surprinși dar
cu toate astea s-au bucurat de reușita
mea. M-au încurajat și m-au susţinut
de la început până la sfârșit.

- Ai mai participat la concursuri
de frumuse\e? 

- Nu am mai participat la astfel de
concursuri din cauza faptului că nu
aveam vârsta solicitată, dar urmeaz[
pe viitor. Îmi propun să reușesc în acest
domeniu.

- Cum vezi tu ora;ul Satu Mare?
Ce ai schimba la el? Spune c]teva lu-
cruri specifice ora;ului Satu Mare.

- În orașul Satu Mare, văd orașul

în care m-am născut și am copilărit
dar mi-aș dori să fie mai atractiv pentru
turiști. Câteva lucruri specifice orașului
Satu Mare ar fi< Filarmonica, Teatrul
de Nord și Piaţa 25 Octombrie.

- Ce planuri de viitor ai? Ce vrei
s[ faci dup[ ce vei termina liceul? De
ce?

- După terminarea liceului vreau
să urmez o facultate în domeniul tu-
rismului. Mă axez pe acest domeniu
deoarece îmi place foarte mult să călă-
toresc.

- ~\i vezi viitorul `n Rom]nia? Ai
alege alt[ \ar[?

- Viitorul meu l-aș vedea și în
Rom]nia dar aș prefera altă ţară pentru
că există alte oportunităţi. După păre-
rea mea ai ;anse mai multe de reușită
în străinătate.

- ~\i place s[ c[l[tore;ti? Ce \[ri ai
vizitat, sau ce ora;e din Rom]nia?

-Da, îmi place foarte mult să călă-
toresc. Am vizitat până acum Ungaria,
Austria, Germania iar din România

am vizitat Cluj Napoca, București,
Constanţa, Sibiu, Arad și alte orașe.

- Ce p[rere ai despre mediul onli-
ne? Folose;ti re\elele de socializare?
C]t timp pe zi? Care sunt avantajele
internetului?

- Mediul online are și el rolul lui,
eu folosesc Facebook-ul ̀ n jur de 2 ore
pe zi. Avantajele sunt de a păstra legă-
tura cu anumite persoane și de a cu-
noaște mai multă lume.

- Ce hobby-uri ai? Ce faci ̀ n timpul
liber?

- Ca hobby-uri am fotografia,
ieșirile în oraș ;i călătoriile. Timpul li-
ber mi-l petrec cu familia sau cu prie-
tenii.

- Ce muzic[ ascul\i?
- Ascult muzică pop, house, dance

sau muzică ușoară.

- Practici vreun sport? Ai vreun
sport pe care-l urm[re;ti sau sportivi
prefera\i?

- Da, practic karatele de 5 ani la

clubul Nord Vest Karate. Urmăresc
campionatele de gimnastică, gimnas-
ta  mea preferată fiind Sandra Izbașa.

- Ce ur[;ti ;i ce iube;ti la o per-
soan[?

- Urăsc cel mai mult la o persoană
falsitatea, minciuna, trădarea și iubesc
foarte mult la o persoană farmecul, vo-
cea, altruismul și simţul umorului.

- Le recomanzi fetelor din Satu
Mare s[ se `nscrie la acest concurs? 

- Le recomand fetelor din Satu Ma-
re să se înscrie la acest concurs deoa-
rece este o experienţă frumoasă și au
numai de câștigat.

- Dore;ti s[ mul\ume;ti cuiva pen-
tru ajutorul oferit?

- Vreau să le mulţumesc din suflet
prietenilor și familiei mele care m-au
încurajat precum și întregii echipe de
la Informaţia Zilei, pentru pofesiona-
lism.

A consemnat Flavia Călăianu


