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Festival de muzic[ francez[
la Teatrul de Nord

       Regina Elizabeth a II-a a primit de la contribuabilii
britanici, pentru anul financiar 2013-2014, venituri
mai mari cu 5,1 milioane de lire sterline faţă de anul
trecut. Astfel, veniturile alocate casei regale britanice
vor fi pentru următorul an financiar de 36,1 milioane
de lire sterline. În precedentul exerciţiu financiar, cel
aferent anului 2012, în care suverana britanică şi-a
celebrat jubileul de diamant, aceste venituri au fost de
31 milioane de lire sterline. Suma a inclus o finanţare
suplimentară de 1 milion de lire sterline, alocată
exclusiv pentru activităţile programate pentru a marca
jubileul de diamant al reginei. Banii sunt aloca\i pentru
acoperirea cheltuielilor casei regale britanice şi pentru
a-şi îndeplini aşa cum se cuvine obligaţiile oficiale.

       Guvernul SUA a plătit în timpul crizei economice
80 de milioane de dolari, sub formă de indemnizaţii
de şomaj, unor gospodării cu venituri de peste 1 milion
de dolari, din care 29,9 milioane de dolari în 2010,
potrivit datelor fiscului american.
       Circa 3.200 de gospodării, din care 20% din New
York, cu venituri brute declarate de peste 1 milion de
dolari, au primit ajutoare de şomaj în medie de 12.600
de dolari în 2010, cel mai recent an pentru care sunt
disponibile date. Aceste plăţi depăşesc veniturile totale
a circa 25 de milioane de gospodării americane.
       Suma de 80 de milioane de dolari reprezintă sub
0,01% din deficitul bugetar al SUA prognozat pentru
acest an, de 845 de miliarde de dolari. Totuşi, ajutoarele
de şomaj plătite milionarilor scot în evidenţă
deficienţele programelor federale de ajutor.
       "Atât de mulţi oameni se gândesc de ce să nu profite
de sprijinul guvernului", a declarat George Walper,
preşedintele Spectrem Group, firmă de consultanţă
din Chicago, care ţine evidenţa gospodăriilor cu
venituri de peste 1 milion de dolari.
       Congresmenii au încercat în repetate rânduri să
elimine plata ajutoarelor de şomaj pentru familiile cu
venituri mari.

Pippa Middleton ;i-a g[sit jum[tatea

www.informatia-zilei.ro

Cele mai somptuoase palate se găsesc în apro-
piere de malurile râului Loara, ori de afluenții săi.
Dacă vizitați zona, merită să încercați vinurile ex-
celente și felurile de mâncare locale. Romanii au
fost cei care au adus vița-de-vie pentru prima dată
pe Valea Loarei, care mai apoi a fost cultivată de
călugări.

      "Poarta iadului", un străvechi sit de
pelerinaj, considerat o poartă către lumea
de dincolo, a fost descoperită de o echipă
de arheologi în străvechiul oraş antic
Hierapolis, aflat în prezent în partea de
sud-vest a Turciei. Potrivit agenţiei de
ANSA, arheologii care efectuau săpături
în oraşul antic Hierapolis au descoperit
celebrul "Plutonium" sau "Poarta lui
Pluto", un străvechi sit de pelerinaj despre
care oamenii din Antichitate credeau că
reprezintă intrarea în iad. Având forma
unei peşteri de mici dimensiuni, aflat în
apropiere de templul dedicat zeului Pluto,
"Plutonium"-ul a fost apoi asociat de-a
lungul secolelor tot mai mult cu moartea,
din cauza gazelor letale emanate de acea
peşteră.
      Francesco D'Andria de la
Universitatea din Salento a anunţat
această descoperire într-o conferinţă de
presă organizată în Turcia. D'Andria a
declarat pentru Discovery News că a
descoperit şi rămăşiţele străvechiului
templu, o piscină folosită de pelerini şi o
serie de scări în trepte.

intr[ pe www.informatia-zilei.ro ;i 
voteaz[ “Miss Popularitate, luna aprilie”
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Satu Mare avea diguri 
`nc[ din anii 1300

“alberia”, romanul postum al lui george Boitor
Romanul are o construcţie simetrică. Începe și se încheie cu motivul

drumului (de asfalt sau de fier) ca simbol al căutării, semnificând aspiraţia
dramatică a lui George de a recuceri inima Alberiei, iubirea sa ideală, fa-
ta-morgana. Aceasta scapără mereu la orizont, nu pentru a-i astâmpăra
setea, ci pentru a-i întreţine protagonistului ideea de sete. Nu întâmplător,
încă din primele pagini ale cărţii, apare o cumpănă a fântânii, un simbol
descifrabil în cadrele lirismului. Fântâna “se desenează” peste drumul
căutării, peste șoseaua care ar trebui să-l ducă spre femeia iubită. Cumpăna
și fântâna anunţă cheia în care trebuie citit romanul. Nu e o fântână pur
și simplu, ci o oglindă< “În timp ce beau, îmi văd chipul în ciutură, ca un
semn de întrebare” (p.6).

Pippa a fost surprinsă de către paparazzi în stațiunea St.Moritz alături de iubitul ei,
Nico Jackson. Ea a declarat că este îndrăgostită până peste cap de Nico și nu s-a sfiit să
se sărute în public cu el. În urmă cu puțin timp sora Ducesei de Cambridge a participat
la o competiție de ski, Engadin Skimarathon, ce a avut loc în Elveția. Fiind bucuroasă
că a terminat cursa de 42 km, aceasta a sărit în brațele lui Jackson și l-a sărutat pasional. 

Pippa a ieșit pe locul 233 din 494 de skiori iar iubitul ei a terminat doar cu 8 minute
mai repede cursa înaintea ei. 

Cei doi s-au cunoscut anul trecut într-un club din Londra iar de atunci sunt de ne-
despărțit. Familia este încântată de relația frumoasă pe care o au cei doi. Nico Jackson
provine dintr-o familie bogată și lucrează în domeniul bancar. Se zice că el ar fi ”fer-
mecat-o” pe Pippa cu ochii lui albaștri în care te pierzi. Pagina 3
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Valea Loarei - castele
somptuoase, peisaje
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Veniturile Casei Regale Britanice
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~n secolul XiV, Some;ul avea diguri 
`n dreptul ora;ului Satu Mare

R]ul Some; a jucat un rol im-
portant, av]nd o influen\[
hot[r]toare chiar, `n dezvoltarea
economic[ a municipiului Satu
Mare.

Carol Karacsonyi, ̀ n volumul editat
de Muzeul Jude\ean "Satu Mare – Stu-
dii ;i comunic[ri XI – XII", ilustreaz[
`n scris date istorice despre apele ;i
lucr[rile de hidroameliora\ii efectuate
`n nord-vestul Rom]niei.

Un ;irag albastru ce str[bate 
61 de km la noi `n jude\

Afl[m din cele scrise de Carol Ko-
racsonyi c[ Some;ul a ocupat cursul
actual `n mijlocul perioadei atlantice,
5.000 – 2.500 `.e.n. ;i c[ Depresiunea
Mla;tinii Ecedea s-a format ̀ n decursul
holocenului. Pe teritoriul jude\ului
nostru, Some;ul str[bate 61 de kilo-
metri, av]nd un bazin hidrografic de
circa 2.000 de km p[tra\i. Afluen\ii s[i
din aceast[ zon[ sunt Bic[ul, Valea Vi-
nului, Lip[ul, ce izvor[sc din Culmea
Codrului, :einelul v[rs]ndu-se ̀ n par-
tea dreapt[ a Some;ului. Dup[ lucr[ri
de hidroameliorare, Homorodul a fost
deviat par\ial spre Some;, scrie autorul.  

1816 – 1817< Foametea face 
victime `n Satu Mare dup[ 
inunda\ii ;i o mare secet[

"~n documentele medievale g[sim
unele referiri indirecte la inunda\iile
petrecute `n zon[. ~ntr-un document
din 1406, `n hotarul satului Nisipeni
este amintit un loc care se pare c[ era
o sta\iune de refugiu ̀ n timpul cre;terii
nivelului apelor". Inunda\iile repetate
au condus la urm[torul rezultat< multe
sate s-au mutat din locul vetrei lor
ini\iale< ‘’Astfel Oarul, sp[lat de Some;
`n secolul al XVII-lea, Pot[ul `n repe-
tate r]nduri, Doba ;i Moftinu Mic de

dou[ ori, cea din urm[ ultima dat[
`ntre 1884 – 1886’’. Din secolul XVII
`ncoace, datele despre calamit[\ile pro-
vocate de viituri sunt mai am[nun\ite.
Amintim anul 1655, c]nd apele ie;ite
din albii au distrus suprafe\e mari de
teren ;i `n comitatul Satu Mare, 1740
– 1741, c]nd iarna, timp de trei
s[pt[m]ni, dou[ treimi din ora;ul Satu
Mare a fost inundat. ~n 1780, ̀ n ianua-
rie, apele rev[rsate ̀ n zona ora;elor Sa-
tu Mare ;i Baia Mare au f[cut pr[p[d,
distrug]nd poduri. ~n prim[vara lui
1784, `n zona Mla;tinii Ecedea, apele
au intrat ̀ n c]teva localit[\i, dar au dis-
trus ;i lucr[rile executate pentru dre-
nare. Inunda\ie `n zona r]ului Some;
e semnalat[ ;i `n 1792. ~n 1816-1817,
dup[ o mare inunda\ie a Some;ului,
urmat[ de o mare secet[, ora;ul nostru
r[m]ne f[r[ provizii de alimente. Foa-
metea face victime. 

Furia apelor ̀ ntre 1855 ;i 1970

~n 1855 este amintit cum Some;ul
rupe digul la C[r[;eu. Distruge dru-
muri `n 1881, compromite recoltele
s[tenilor din Dara, Moftinu Mare,
Moftinu Mic, dar ;i pe ale gospodarilor
din Satu Mare `n 1884. ~n 1887, So-
me;ul rupe digul la Satu Mare ;i in-
und[ mai ales nord-estul ora;ului. Is-
toria se repet[ un an mai t]rziu, c]nd
apa mare rupe digurile ;i inund[ de
aceast[ dat[ tot ora;ul. 

Atunci a distrus ;i drumul
Dorol\ului ;i Dobei. Cea mai mare in-
unda\ie din istoria meleagurilor noas-
tre e `ns[ `n 1970, inunda\ia ce s-a
dezl[n\uit pe 14 mai, iar cotele apelor
Some;ului dep[;eau 900 cm. Viteza
apelor a atins 36 de km la or[. Pierde-
rile ̀ n agricultur[ au fost de 100 de mi-
lioane de lei, scrie Karacsonyi, inundate
fiind 160 de mii de hectare de teren.
20.000 de persoane au r[mas atunci
f[r[ ad[post, iar daunele provocate de
furia apelor au fost evaluate la 763 de
milioane de lei. 

Satu Mare – port liber ;i loc 
de depozitare a s[rii

:i iat[ c[ apele curg[toare "aveau
un rol determinant `n dezoltarea eco-
nomic[ a \inuturilor nord-vestice ale
\[rii din cele mai vechi timpuri. R]ul
Some; a avut un rol deosebit `n trans-
portul s[rii ce era exploatat[ de la o
salin[ din Ocna Dejului. ~n anul 1230,
scrie Carol Karacsonyi, ora;ul nostru
prime;te privilegiul de port liber. Un
document datat din 8 decembrie 1310
men\ioneaz[ c[ ora;ul nostru e ‘’loc
de depozitare a s[rii". Pentru c[ numele
S[tmarului asociat cu locul de depozi-
tare a s[rii apare `n repetate r]nduri,
se ajunge la concluzia c[ la vremea res-
pectiv[ transportul fluviatil pe Some;
era intens. 

Descoperiri ce atest[ c[ debitul 
r]ului era mult mai mare 
ca ;i `n prezent

~n ceea ce prive;te debitul r]ului,
autorul men\ioneaz[ c[ `n urm[ cu
c]teva veacuri era mai mare, chiar mult
mai mare dec]t e ̀ n prezent< ‘’Date de-
osebit de pre\ioase ne furnizeaz[ cu
privire la debitul apelor de odinioar[ a
Some;ului o monoxil[ de m[rime ne-
obi;nuit[ g[sit[ `n albia r]ului `n anul
1963 la Berindan. Aceast[ ambarca\iu-
ne, scobit[ dintr-un singur trunchi de
lemn, aflat[ timp de mai multe sute de
ani la o ad]ncime de 7 metri pe malul
Some;ului, are o lungime de 13,20
metri ;i o l[\ime de 80-90 cm. Faptul
c[ pe Some;, acum de c]teva veacuri,
c]nd acest r]u avea `nc[ o serie de
meandre, puteau naviga monoxile de
de asemenea m[rimi, ne face s[ presu-
punem c[ debitul r]ului era mult mai
mare ca ;i `n prezent. O luntr[ de pes-
cuit lung[ de 3,5 m, scobit[ dintr-un
singur trunchi, a fost g[sit[ ̀ n albia So-
me;ului ̀ n 1962, la C[r[;eu. Navele ce
circulau pe Some;, care transportau

piatr[ ;i var, men\ionate `ntr-un do-
cument din secolul al XIII-lea, se pare
c[ erau tot monoxile. 

Mergem mai departe, cu c]teva su-
te de ani, ̀ n 1523, c]nd afl[m c[ cursul
Some;ului e deviat, trecut `ntr-o albie
nou[, tocmai pentru a `nt[ri cetatea
din Satu Mare. Noul canal ap[r[ ora;ul
dinspre sud. Ora;ul medieval Satu Ma-
re devine complet `nconjurat de apele
Some;ului, iar tocmai din acest motiv,
pe vechile stampe e reprezentat de o
insul[. 

Digurile din dreptul ora;ului 
Satu Mare la `nceputul 
secolului al XVII-lea

Se pare c[ `n dreptul ora;ului Satu
Mare existau deja diguri `n secolul al
XIV-lea. Vechiul dig era amplasat `n
zona intravilan[ actual[ a municipiu-
lui, trec]nd prin gr[dinile de pe str[zile
Mihai Viteazu, Tudor Vladimirescu,
`ntre Pia\a P[cii ;i :tefan cel Mare, apoi
`ntre strada Petofi ;i Retezatului, res-
pectiv, scrie autorul, la marginea Bu-
levardului Republicii. ‘ ’~n 1574,
`mp[ratul Maximilian al II-lea d[ pri-
vilegiul celor de la Micula s[ constru-
iasc[ diguri pe malul apelor, inclusiv
poduri, unde se poate percepe vam[‘’.
La `nceputul secolului al XVII-lea, `n
dreptul ora;ului Satu Mare au existat
diguri pe malul drept 4,9 km ̀ n amonte
de pod ;i 12,4 km `n aval. Pe malul
st]ng erau 3,5 km `n aval de pod ;i 7,5
km `n amonte. Digurile erau `n cele
mai multe locuri ̀ n apropiere de malul
Some;ului. 

~n num[rul urm[tor al Informa\iei
de Duminic[ v[ propunem s[ citi\i des-
pre lucr[ri hidrotehnice importante
care au avut loc pe Some;, interven\ia
guvernului din 1834 `n domeniul re-
gulariz[rii r]urilor care produc inun-
da\ii periodice ;i stabilirea nivelului
punctului zero pe Some;, moment ce
are loc `n 1871.

~n 1881, r]ul a distrus recoltele s[tenilor din Dara, Moftinu Mare, Moftinu Mic dar ;i pe cele ale gospodarilor din Satu Mare `n anul 1884

"~n documentele medievale g[sim unele referiri indirecte la in-
unda\iile petrecute ̀ n zon[. ~ntr-un document din 1406, ̀ n hotarul
satului Nisipeni este amintit un loc care se pare c[ era o sta\iune
de refugiu `n timpul cre;terii nivelului apelor".
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Regele Carol al II-lea primul copil al
Regelui Ferdinand I și al Reginei Maria, s-
a născut la 3 octombrie 1893 în castelul
Peleș din Sinaia. Regele Carol I își asumă
educația copilului dar rigiditatea și seve-
ritatea lui sunt contracarate de răsfățul ex-
cesiv al Reginei Elisabeta.

Talentul său de a provoca eșecuri, con-
sternare, antipatii se manifestă în forță în
vara anului 1918. Părăsește deghizat în
uniformă de ofițer rus, unitatea militară
pe care o comandă la Tg. Neamț și în ziua
de 31 august se căsătorește în secret la Ode-
sa, Ucraina de azi cu Ioana Maria Lambri-
no (1898-1953) renun\ând în scris la drep-
turile sale de moștenitor al tronului. După
mai multe insistențe, Carol acceptă să re-
vină în țară fără să renunțe la căsătoria
contractată. După multe discuții Carol ac-
ceptă la 29 octombrie 1918 că se declară
de acord cu desfacerea căsătoriei care se și
produce prin hotărârea Tribunalului Ilfov
din 8 ianuarie 1919. Dar idila lui cu Ioana
Lambrino continuă. La 8 ianuarie 1920
Ioana Lambrino naște un băiat Mircea Gri-
gore pe care Carol a avut tăria să-l recu-
noască (prilej de multe dispute juridice
mult timp după moartea sa) și continuă și
la ora actuală. Regele Carol al II-lea pleacă
în Elveția unde o întâlnește pe Principesa
Elena, principesă a Greciei aflată aici în
exil, și o cere în căsătorie. În ziua de 21 no-
iembrie 1920 are loc la Lucerna logodna
celor doi tineri, în prezența mamei sale
Regina Maria și a membrilor  familiei re-
gale a Greciei. Apoi la 10 martie 1921, la
Atena are loc căsătoria. Cea civilă se des-
fășoară în sala tronului din Palatul regal,
iar actul de stare civilă este semnat de regele
Constantin al Greciei. Căsătoria lui Carol
cu principesa Elena s-a datorat mai mult
unor considerente dinastice decât unor
sentimente reale. Pe data de 14 februarie
1925, Carol o întâlnește pe Elena Lupescu
(1899-1977) care avea să marcheze decisiv
destinul lui Carol și în bună măsură viața
politică a României. Noua cucerire senti-
mentală a principelui moștenitor s-a năs-
cut din părinți evrei din ținutul Herța în
Bucovina aflată atunci sub stăpânire aus-
tro-ungară. Elena Lupescu a fost căsătorită
cu un căpitan din armata română de care
se desparte în 1920. După ce renunță de
data aceasta definitiv la calitatea de moș-
tenitor al Coroanei României se stabilește
împreună cu Elena Lupescu în Franța. Re-
gele Carol din căsătoria cu Regina mamă
Elena a avut un singur copil pe actualul
Regele al României, Mihai I, născut în 25
octombrie 1921.

Carol mai primește apoi o lovitură la
21 iunie 1928 când principesa Elena, soția
sa, obține desfacerea căsătoriei. La 6 sep-
tembrie Carol părăsește România după o
domnie de 2 ani și 7 luni și se stabilește în
Brazilia unde se căsătorește cu Elena Lu-
pescu fără să aibă copii. Carol încetează
din viață la 3 aprilie 1953 la Estoril, Por-
tugalia. La 14 februarie 2003, osemintele
lui Carol au fost repatriate după 50 de ani,
fiind reînhumate la Mănăstirea Curtea de
Argeș în paraclisul construit în curtea Mă-
năstirii.

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

Mureşan Traian 

60 de ani de la
dispari\ia Regelui

Carol al ii-lea
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Volumul postum al lui George
Boitor (foto pagina 1), “Alberia”
(Editura Citadela, Satu Mare,
2009), este în acelaşi timp un ro-
man şi un lung poem în proză. Es-
te simfonia unei pasiuni drama-
tice cu aspiraţii spre iubirea ideală
şi a eşecului unui cuplu măcinat
din interior de orgolii şi din exte-
rior de agenţii unui mediu dizol-
vant. 

Romanul nu are un fir epic limpe-
de, dar pe parcursul lecturii distingem
evoluţia relaţiei dintre cei doi, ruptura
și încercările de regăsire a încrederii,
de stopare a alunecării în mediocritate,
de evitare a uniformizării spirituale.
Iniţiativele îi aparţin personajului cen-
tral, George iar interesul lecturii este
întreţinut de încercarea de a deconta-
mina frumuseţea sentimentelor de tot
ce este artificial, femeia fiind virusată
de efuziunile lirice ale partenerului, iar
bărbatul, captiv în mediocritatea vege-
tativă în care iubita sa retardează. Fi-
nalul tentativelor de refacere a cuplului
este unul deschis, mai mult incert decât
fericit. 

Retrospecţia înseamnă
în viziunea naratorului 
“o cârpăceală” a vieţii 

Romanul are o construcţie sime-
trică. Începe și se încheie cu motivul
drumului (de asfalt sau de fier) ca sim-
bol al căutării, semnificând aspiraţia
dramatică a lui George de a recuceri
inima Alberiei, iubirea sa ideală, fata-
morgana. Aceasta scapără mereu la ori-
zont, nu pentru a-i astâmpăra setea, ci
pentru a-i întreţine protagonistului
ideea de sete. Nu întâmplător, încă din
primele pagini ale cărţii, apare o cum-
pănă a fântânii, un simbol descifrabil
în cadrele lirismului. Fântâna “se des-
enează” peste drumul căutării, peste
șoseaua care ar trebui să-l ducă spre
femeia iubită. Cumpăna și fântâna
anunţă cheia în care trebuie citit ro-
manul. Nu e o fântână pur și simplu, ci
o oglindă< “În timp ce beau, îmi văd
chipul în ciutură, ca un semn de între-
bare” (p.6). Cuvintele acestea ale per-
sonajului-narator sunt avertismentul
că vom avea în faţă nu un roman de
acţiune, ci o confesiune interogativă cu
imagini, din frânturi, ale unei frămân-
tate povești de iubire. 

Despre tehnicile utilizate în roman
găsim indicii în explicaţiile pe care Ge-
orge i le dă studentului Mihai atunci
când îi relatează relaţia sa cu Alberia și
când acesta îi reproșează incoerenţa
evocărilor și abundenţa citatelor după
care se ascunde. Observaţiile par a-l
liniști pe lectorul nedumerit< “Eu nu
vreau să explic la un moment dat un
lucru. Dar cum argumentele mi se par
insuficiente, fac o paranteză, apoi o pa-
ranteză la paranteză, și uite așa, ţi se
pare că sunt incoerent pentru că nu ur-
măresc cu stricteţe discursul. Incoe-
renţa nu e capacitatea discursului ver-
bal și nici incapacitatea lui. Este, dacă
vrei să admiţi, incapacitatea urmăririi,
a înlănţuirilor logice, imposibilitatea
urmăririi unei idei.”. Sau< “(...) într-un
discurs arid, eu îmi organizez expune-
rea discontinuu, punctând numai da-
tele ce mi se par esenţiale!” (p. 162).
Așadar, necesităţile reconstituirii și ha-
zardul structurează capitolele romanu-
lui. De aceea accentul e pus pe idei și
senzaţii, pe frământările lui George.

Autorul a ales un fel de monolog inte-
rior, dar repartizat și pus, pe fragmente,
în gura celorlalte personaje. Așa se face
că replicile seamănă deseori între ele,
par rostite de aceeași persoană, fiind
mai degrabă judecăţi în oglindă. 

Paginile romanului amintesc
de lirica lui George Boitor

La baza textului stă dialogul, roma-
nul putând fi cu ușurinţă dramatizat
pentru a fi prezentat pe scenă. Se sta-
bilește un record în materie de replici
vii și antrenante, de întrebări și răs-
punsuri sau de întrebări fără răspun-
suri. La aceste replici se adaugă frânturi
dintr-un monolog autoflagelant. Este
un joc de micro poeme care se deru-
lează într-o risipă parcă nesfârșită, ma-
teria lirică depășind-o pe cea epică. De
altfel, romanul incorporează și câteva
poeme, în tonalitate de “Cântare a cân-
tărilor” (pp. 61, 62, 73). Dar avertis-
mentul, rostit de George, nu lipsește<
“Tonele de lirism pe care ai vrea să le
răstorni pe masă, nu pot clarifica nimic,
nu mă pot reda mie însumi.” (p.9).

Nucleul epic este restrâns. Cei trei,
George – poetul, pictorul Rudaru și
studentul Mihai – confesorul lor isco-
ditor, sunt un fel de crai de Curtea Ve-
che, boemi într-o realitate prozaică, pe
care n-o stăpânesc. Ei evocă, dezbat,
caută să înţeleagă misterul Alberiei.
George și Rudaru iubesc și sunt, pe
rând, soţii aceleiași femei, Alberia, o
frumuseţe exotică, ciudată, “nebună”.
Conversaţiile acestora sunt asistate de
mai tânărul Mihai, care încearcă să
aducă pacea în viaţa lui George și a Al-
beriei. Accentul cade pe rememorarea
și explicarea întâmplărilor trecute. De
aceea lectura apare iniţial derutantă,
romanul evitând o logică narativă

obișnuită. Este un caleidoscop de im-
agini, de senzaţii și reverii. Sunt felii
de timp amestecate și extrase pentru a
alimenta foamea de explicaţii a prota-
gonistului, rememorări juxtapuse alea-
toriu pe care numai finalul le ordonea-
ză dându-le coerenţă. În plus, eposul e
mereu fracturat de alunecările în li-
rism, toţi se exprimă în metafore, con-
taminaţi liric de personajul principal.
Iată cum poetizează Alberia, casieriţa
care-și începuse într-un chip domestic
existenţa ca personaj< “Bunica mi-a răs-
puns că mămica e foarte departe
acum... Dar dacă voi fi bună, într-o zi,
mămica va veni acasă, mă va lua în
braţe, și mă va duce cu ea acolo departe,
unde se aude apa Neajlovului bătând
în crusta de pământ a lumii!” (p. 120). 

Fără o intrigă așezată strident la lo-
cul ei, luăm târziu cunoștinţă de rup-
tura dintre cei doi parteneri. Resortu-
rile intime ale incompatibilităţii dintre
ei se lasă treptat deduse. În capitolul al
douăzeci și patrulea apare, ca o lamă
înroșită, cauza dramei, rostită din per-
spectiva spiritului comun al străzii<
“Ești tâmpit! Te înșală pe toate drumu-
rile, iar tu stai aici și vinzi bilete pentru
cursa de Războieni!” (p. 61). Idealul
iubirii lui George devine, iată< “iapa
asta nouă”, “curtezana”, nebuna “ce să-
rea dintr-un pat în altul”. Urmează tre-
zirea din vis, din poezie, dar acestea
sunt viziunile “lumii”, adevărul pur ne-
fiind la îndemâna lui George. Incapabil
sau refuzând să accepte realitatea, el
devine vaindicativ la nivel verbal ori
alunecă în reveriile mediocrităţii. Răs-
colirile sufletului sunt mai dureroase
decât adevărul.

Dar, deși aflăm drama, nu cu-
noaștem toate tainiţele sufletești ale
protagoniștilor, sondarea adâncimilor
se lovește de ziduri. Sugestia transmisă
de autor ar putea fi aceea că răceala in-

tervenită în viaţa unui cuplu e un dat,
o fatalitate, într-o evoluţie care nu poate
fi evitată. Răspunsurile nu vin. Doar
întrebările își găsesc, interminabil, al-
bia< “Poate că Alberia avea dreptate.
Din ce se naște un sentiment? Dintr-
un presentiment? Dar un presenti-
ment? Poate dintr-un act de contem-
plare? Dar contemplarea? Dar obser-
vaţia? În fond, din ce se naște viaţa ade-
vărată, cu toate uimirile și izbânzile,
cu lacrimile și bucuriile ei?” (p. 42).
Sunt frânturi de gânduri, de dialoguri
reale sau imaginare, încercări de a re-
face în memorie cristalul sfărâmat.

George aleargă indecis fie după “fe-
meie”, fie după “o femeie”. Idealul său
nu e ferm. In aceasta constă drama lui<
nu știe exact ce vrea și confundă o fe-
meie cu femeia. Alberia este cea reală,
ușor de găsit în definitiv. Dar cealaltă,
ideală, este de negăsit. Iar iubirea lui
nu e flacără, ci jar.

Romanul “Alberia” este
unul din cele şase volume
pregătite de George Boitor
pentru tipar

Închei aceste note, prin care am în-
cercat o scurtă zăbavă în universul “Al-
beriei”, cu precizarea că romanul a fost
finalizat, pregătit pentru tipar și trimis
la Editura Eminescu din București cu
puţin timp înainte de moartea autoru-
lui. Este posibil ca el, la sugestia edito-
rului, să-și fi dorit unele intervenţii,
dar acestea n-au mai fost făcute. Tim-
pul și timpurile și-au impus voinţele
absurde. George Boitor (născut la 1 no-
iembrie 1934 în Supuru de Jos) moare
tragic la 18 mai 1976, după numeroase
tracasări, violenţe și anchete suportate
din partea autorităţilor represive. 

În scrisoarea de adio adresată fiului
său, poetul enumeră șase volume fina-
lizate, risipite pe la diferite edituri (Cf.
Ştefan Haiduc, “George Boitor – un
menestrel decapitat”, Ed. Lamura, Ne-
grești-Oaș, 2000, pp.99-100). Unul din-
tre acestea, romanul “Alberia” a ajuns,
iată, după mai multe decenii, la jude-
cata cititorului, care va avea surpriza
unei o scriituri captivante, demne de
interes, cu reale valenţe estetice, în nota
prozei din deceniului șapte când a fost
redactată. Întârzierea editării, regreta-
bilă, a fost acum reparată. “Alberia” se
alătură poemelor publicate în volumele
de versuri “Scara de apă” (1969) și “Tes-
tament provizoriu”, fiind într-un fel cel
mai frumos “poem” al lui George Boi-
tor. Romanul completează, dar nu în-
tregește opera gândită de autor să fie
dată publicităţii.

În structura protagonistului George
se intersectează atât personajul cât și
autorul “năvalnic și risipitor” cum l-a
definit Nae Antonescu (în revista “Dis-
cobolul”, 37-38, 2001). Omonimia pare
deliberată. După Wolfgang Kayser, în
relaţia dintre operă și autor, subiectul
se naște din raportul scriitorului cu lu-
mea și din evenimentele în miezul că-
rora acesta s-a aflat< “...în materie de
subiect, operele literare sunt depen-
dente de viaţa autorului.” (“Opera lite-
rară. O introducere în știinţa literaturii”,
București, 1979, Ed. Univers, p. 90,
trad. H.R.Radian). 

Romanul “Alberia” este o privire în
oglinda tremurată, cu cercuri mici și
concentrice a “apei din ciutură”, o în-
cercare a personajului George de a
preschimba trecutul trecându-l prin
filtrul lucidităţii.

Ioan Nistor

Volumul lui Geroge Boitor a ap[rut la Editura Citadela, `n 2009

“alberia”, romanul postum
al lui george Boitor În acest an s-au împlinit 163 de ani

de la nașterea celui neuitat de popor,
genialul exponent al creaţiei românești
și universale Mihai Eminescu.

El s-a născut contopit până la

identificare, atât prin activitatea sa de
"fără pereche scriitor", cât și prin aceea
de artist cetăţean cu spiritualitatea ro-
mânească. 

Împreună cu Constantin Brâncuși
și George Enescu alcătuiesc triumviratul
de aur al apolinicului românesc, încât
putem a spune că ei au dăruit veacului
nostru un trecut, un prezent și un vii-
tor.

De peste un secol versul eminescian
inspiră numeroși compozitori, profe-
sioniști și amatori, care aspiră - dacă nu
să se ridice, să apropie cel puţin de lirica
lui Eminescu. Multe din paginile mu-
zicale compuse pe versurile lui de dra-
goste și dor au fost însușite spontan de
popor, odată ce melodia îngemănată cu
poezia sa insinua "ca o șoaptă la urechea
celui drag."

Romanţele pe versuri de Mihai Emi-
nescu au cunoscut o meritată popula-
ritate, contribuind la închinarea unui
gen îndrăgit de ascultători.

Romanţa s-a bucurat de o răspân-
dire largă în repertoriul lăutăresc încă
de pe vremea lui Nicolae Filimon, con-
tribuind la rândul ei, într-o bună mă-
sură, la cunoașterea de către tot mai
mulţi a liricii eminesciene.

Emoţia de senină visare din versuri
a fost îngemănată cu muzica. Sânul co-
drilor albaștri, pacea locurilor de nuferi,
șopotul tainic de izvoare, fiorul iscat de
apropierea făpturii dragi s-au transfor-
mat în cântece. Compozitorii români
n-au fost feriţi de ispita versului emi-
nescian care, înainte de a fi transpus în
muzică, era muzică el însuși. Cine nu
deslușește susurul cântării în oricare
dintre catrenele Luceafărului<

La steaua care-a răsărit
E-o cale atât de lungă
Că mii de ani i-au trebuit
Luminii să ne-ajungă
Sau în< 
Mai am un singur dor
În liniștea serii
Să mă lăsaţi să mor
La marginea mării.
Ascultând și reascultând paginile

muzicale pe versuri de Mihai Eminescu,
remarcăm subtila însinuare între mersul
folclorului ţărănesc și al celui orășenesc,
într-o ambianţă meditativă, reliefând o
cantabilitate de o amplă respiraţie și
pregnanţă. În felul acesta se aduce un
pios omagiu etern sentimentului dra-
gostei mobile, înălţătoare, cu rezonanţe
peste timp, climat în care femeia este
înălţată la dimensiune de mit.

Ne răscolesc cuvintele cu care își în-
cheie George Călinescu sublima carte,
Viaţa lui Eminescu< "Ape vor seca în al-
bie și peste locul îngropării sale va răsări
pădure sau cetate și câte o stea va veșteji
pe cer, în depărtări, până când acest pă-
mânt să-și strângă toate sevele și să le
ridice în ţeava subţire a altui crin de
tăria parfumurilor sale."

Ştefan Gregoroviciu

Romanul nu are un fir epic limpede, dar pe parcursul lecturii
distingem evoluţia relaţiei dintre cei doi, ruptura și încercările de
regăsire a încrederii, de stopare a alunecării în mediocritate, de
evitare a uniformizării spirituale. 

Eminescu, Enescu ;i
Br]ncu;i - triumviratul
de aur al apolinicului

rom]nesc
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~n cadrul s[pt[m]nii “S[ ;tii
mai multe, s[ fii mai bun”, ̀ n toate
institu\iile de ̀ nv[\[m]nt din jude\
s-au desf[;urat diverse activit[\i
interesante ;i utile care ̀ i vor ajuta
pe ;colari ;i pre;colari s[ se for-
meze ca oameni.

Pentru a fi al[turi de elevi ;i de ;coli,
au ales s[ se implice diverse institu\ii
precum< Inspectoratul pentru Situa\ii
de Urgen\[ Satu Mare, Poli\ia Satu
Mare, Pompierii, Jandarmeria, Bi-
blioteca Jude\ean[, Muzeul Jude\ean
etc.

Liceul Tehnologic Tur\

În cadrul programului "Să
știi mai multe să fii mai bun",
elevii Liceului Tehnologic "An-
ghel Saligny" din Turţ (nr 2) sub îndru-
marea învăţătoarelor Belbe Maria, Băbuţ
Maria, Silaghi Liliana au realizat mai mul-
te activităţi. 

De exemplu, vizionare piese de teatru,
prezentarea intitulată calculatorul priete-
nul meu, realizarea de drumeţii, prezen-
tarea temei poliţist pentru o zi și altele,
din care s-au ales cu însemnate lecţii de
viaţă. De exemplu, în cadrul activităţii
"Poliţist pentru o zi", copiii au completat
chestionare și au efectuat instructaje, de-
monstraţii, de care au fost foarte încân-
taţi.

Elevii Şcolii din Gherţa Mică
au oferit daruri

În săptămâna „Să știi mai multe, să fii
mai bun!”, elevii clasei a VII-a de la Şcoala
Gimnazială Gherţa Mică, însoţiţi de pro-
fesorul Nicolae Nichituţ, au vizitat Centrul
de recuperare și reabilitare a persoanelor
cu handicap ”Lucia” din Satu Mare. Ei au
oferit câteva pachete cu provizii tinerilor
nevoiași, moment care i-a sensibilizat pe
elevii darnici, făcându-i să înţeleagă mai
bine rostul vieţii și să preţuiască mai mult
ceea ce au. Bucuria de a dărui li se citea
pe feţele lor, mulţumiţi fiind că au avut
prilejul să-i ajute pe cei mai puţin norocoși
oferindu-le câte ceva din puţinul pe care
îl au. 

Tot cu această ocazie, elevii au vizitat
și Colegiul Naţional Ioan Slavici, Turnul
Pompierilor, Grădina Romei și Muzeul
Judeţean, întorcându-se acasă entuzias-
maţi de experienţele acumulate în această
excursie.

Liceul Tehnologic Unio

În cadrul săptămânii „Să știi mai mul-
te, să fii mai bun”, activităţile organizate
la Liceul Tehnologic Construcţii de
Mașini Unio au fost variate și interesan-
te.

Astfel, elevii au avut ocazia să afle mo-
mente istorice și culturale din orașul Satu
Mare, obiceiuri și tradiţii de Paști, să înveţe
să aibă un stil de viaţă sănătos, să călăto-
rească virtual prin diferite zone ale lumii,
să practice tenisul, șahul, dansul sau fot-
balul, dar și să cânte în cadrul unui Ka-
raoke.

O zi specială a fost cea de joi în care,
cu ocazia Porţilor deschise ale liceului,
gazdele au primit vizitatori. Este vorba de
elevi ai claselor a VIII-a de la diferite școli
gimnaziale din judeţ, ocazie cu care a fost
prezentată oferta educaţională a școlii,
precum și realizări ale elevilor cuprinse
într-o frumoasă expoziţie. Cu acest prilej
a fost anunţat elementul de noutate pentru
anul școlar viitor, anume că se va înfiinţa
o clasă de școală profesională profilul lă-
cătuș construcţii metalice.

Activităţi interesante și utile, mai ales
viitorilor absolvenţi, s-au desfășurat pe
parcursul întregii săptămâni sub genericul
„Săptămâna Pașii FPI” din cadrul proiec-
tului „Parteneriate active școală-întreprin-

dere pentru îmbunătăţirea formării pro-
fesionale iniţiale – PASII FPI”. Prin acti-
vităţile derulate s-a urmărit îmbunătăţirea
gradului de cunoaștere a cerinţelor și
condiţiilor concrete de pe piaţa muncii în
rândul reprezentanţilor IPT, al autori-
tăţilor publice interesate și al beneficiari-
lor, crearea unor cadre generale favorabile
stabilirii unor parteneriate școală-între-
prindere.

O acţiune reușită la care a participat
un număr mare de elevi și cadre didactice
ale liceului, sub conducerea directoarei
Urs Gabriela, s-a desfășurat în parteneriat
cu un reprezentant al Patronatului Ro-
mân, (Şuta Nicolae), al  Inspectoratului
Şcolar (Adriana Dîngă, inspector pe dis-
cipline tehnice) și al ITM Satu Mare (Dan
Alin, director adjunct). În cadrul acţiunii,
invitaţii au prezentat importanţa școlii, a
pregătirii profesionale, a obţinerii unei
meserii pentru încadrarea pe piaţ[, pre-
cum și condiţiile ocupării unui loc de
muncă, modalitatea de angajare și reguli
privind disciplina muncii.

În final s-a reliefat importanţa și ne-
cesitatea unei colaborări cât mai strânse
dintre instituţiile de învăţământ și între-
prinderi, nevoia unor parteneriate active,
în folosul beneficiarilor.

Toate clasele liceului au așteptat cu
nerăbdare să asiste la exerciţiile demons-

trative susţinute de jandarmi.
Activitatea a  debutat în sala de sport

a liceului cu diverse procedee de autoa-
părare, imobilizare, spargeri de carămizi.
Demonstraţia de arte marţiale combinate,
judo și ju-jujitsu a fost pe placul celor pre-
zenţi,  toate acestea pigmentate cu spargeri
de cărămizi.

Grupa de Intervenţie Antiteroristă a
oferit celor prezenţi câteva coborâri în ra-
pel.Afară a fost efectuat un exerciţiu de
interceptare a unui autoturism ce trans-
porta posibili suspecţi. După câteva focuri
de armă, luptătorii au reușit să-i imobili-
zeze și să-i reţină pe infractori.

Apoi, activitatea a fost organizată sub
forma unor ateliere în cadrul cărora vizi-
tatorii au putut obţine informaţii despre
armamentul ușor și greu din dotarea in-
stitu\iei, despre ţinuta jandarmilor și teh-
nica auto din dotare, dar și despre posi-
bilit[\ile de a urma o carier[ militară.
Elevilor le-a fost prezentată trusa crimi-
nalistică, aceștia putând să-și ia ampren-
tele.

Program diversificat de 
activităţi extraşcolare la Liceul 
Tehnologic C. Brâncuşi

În cadrul proiectului educaţional „Să

știm mai multe să fim mai buni” la Liceul
Tehnologic „Constantin Brâncuși” au avut
loc în această săptămână o serie de acti-
vităţi educative, coordonate de directoarea
Kerekes Rodica, directoarea adjunctă
Şimon Daniela și consilierul responsabil
de proiecte și activităţi educative, Ghira-
sim Alina.  Elevii au participat la atelierele
de lucru care s-au desfășurat în cabinetele
de specialitate. Sintetizăm aici câteva din
activităţile mai importante< la limba și li-
teratura română s-a desfășurat un cerc de
lectură, piese de teatru, concurs de orto-
grafie. Profesorii de matematică au atras
elevii într-un extraordinar joc de logică
intitulat „Matematica distractivă”.

Profesoarele de chimie au făcut o serie
de experienţe „exotice”< glob cu plasmă,
laseri, fierberea apei la 40 grade Celsius,
ultrasunete, descărcări electrice la tensiu-
ne înaltă. Catedra „Om și societate” a pre-
zentat elevilor filme pe teme istorice și
culturale, respectiv de socializare și bună
purtare. De exemplu, profesorul Rusu La-
viniu a proiectat un film documentar rea-
lizat de BBC și intitulat „ The Longest
Day”. Un alt grup de elevi a participat pe
terenul de fotbal sau în sala de sport la
concursurile de fotbal, handbal sau tenis.
Alţi elevi au plecat în excursie la Salina
Turda din judeţul Cluj. În colaborare cu
Şcoala Postliceală Sanitară, elevii au asistat

la demonstraţii de prim-ajutor.
~n cursul zilei de miercuri, 3 aprilie,

au fost onoraţi cu prezenţa lui Viorel Buda,
vicepreședinte în Consiliul Naţional al
Audiovizualului, care a prezentat pe scurt
activitatea instituţiei și a realizat un mini-
sondaj referitor la opţiunile elevilor în
ceea ce privește emisiunile lor preferate
pe micul ecran. Joi, într-un cadru festiv, a
avut loc premierea elevilor care au parti-
cipat la Concursul Interjudeţean „Inter-
ferenţe între lirism, creativitate și reflexie.”
Însoţiţi de profesoara Laura Marina, ele-
vii au reprezentat cu mândrie liceul la
acest concurs, obţinând următoarele
premii< secţiunea “Creaţie plastică” –
Premiul I - Aciu Kristian, clasa a a
IX-a C (profesor îndrumător Laura
Marina), Premiul I - Neamţu Ro-
land, clasa a X-a C (Camelia Că-
răușan)> secţiunea “Recitare”< Pre-
miul I - Veciunca Vasilena, clasa a

XI-a A (Adriana Gherman), Premiul
II – Neyvir Viktoria, clasa a XI-a A (Adria-
na Gherman), Premiu Special – Hebe Da-
riana, clasa a X-a E (Laura Marina), Pre-
miu Special - Pop Adriana Letiţia, clasa a
X-a E (Laura Marina).

Informaţiile ne-au fost oferite de pro-
fesorul Laviniu Rusu.

Educaţie altfel la Şcoala
Gimnazială „Vasile Lucaciu”
Lucăceni

Săptămâna „Să știi mai multe, să fii
mai bun!” a fost o săptămână fără presiu-
nea clopoţelului și a lecţiei de 50 de mi-
nute, ne scrie Sabău Daiana, elevă în clasa
a VIII-a la Şcoala Gimnazială „Vasile Lu-
caciu” Lucăceni. Iată câteva fragmente din
scrisoarea sa.

”Colegii mei au fost dornici de a ex-
perimenta sau exersa, iar profesorii au fost
dispuși să socializeze cu noi, elevii lor, în-
tr-un context non-formal, destins, prielnic
pentru cunoaștere și fixarea unor relaţii
mai apropiate decât se pot stabili la orele
de curs.

Noi am hotărât la ce activităţi să par-
ticipăm< să învăţăm despre regulile de cir-
culaţie ca pietoni, să ne întrecem în des-
ene, să cântăm în limbile engleză și fran-
ceză, să jucăm volei sau șah, să gătim să-
nătos, să fim actori principali în scurte
scenete. Indiferent de activitatea pe care
o alegeam, știam cu certitudine că vom
avea ceva de învăţat în orele petrecute aco-
lo. Așa încât am participat la toate consi-
derându-le deopotrivă educative și inte-
resante. Vizitele la muzee, la planetariu
ne-au făcut să reflectăm asupra nevoii de
cultură, asupra faptului că există o lume
și dincolo de Facebook. În excursia la Baia
Mare, “am luat cu asalt” Muzeul de mine-
ralogie, unde am primit o superbă lecție
de frumusețe a naturii. Pe tot parcursul
vizitei am avut senzaţia descoperirii pește-
rii lui Ali Baba. Fascinaţi de infinita im-
aginație a naturii am părăsit muzeul și am
pornit către Centrul istoric al orașului.
Casa Iancu de Hunedoara, Localul Mo-
netăriei Imperiale, Vechiul han Vulturul
Negru - clădiri din fosta „Circulus fori”,
Turnul lui Ştefan (construit la dispoziţia
lui Iancu de Hunedoara), Bastionul mă-
celarilor (cu legenda despre Pintea Vitea-
zul) sunt doar câteva din clădirile pline
de istorie pe care le-am văzut. Din periplul
nostru n-a putut să lipsească Complexul
astronomic. „Poveștile” din sala de pro-
iecţie, precum și expoziţia m-au făcut să
mă uit de acum cu alţi ochi la stele.

Pe scurt, activităţile desfășurate în ca-
drul acestei săptămâni ne-au dat ocazia
să învăţăm lecţii care ne vor ajuta să ne
formăm ca oameni.

Nu-mi rămâne în final decât să
mulţumesc directoarei Maria Mărneanu,
profesorilor mei Mariana Ţura, Eva Mun-
teanu, Flaviu Vereș și Dorina Racolţa pen-
tru amintirile de neuitat oferite pe par-
cursul acestei săptămâni”, își încheie scri-
soarea eleva Sabău Daiana.

A consemnat V.N. Deleanu

“Pe scurt, activităţile desfășurate în cadrul acestei săptămâni
ne-au dat ocazia să învăţăm lecţii care ne vor ajuta să ne formăm
ca oameni.” (fragment din scrisoarea elevei Sab[u Diana, de la
:coala Dr. Vasile Lucaciu din Luc[ceni)

S[pt[m]na S[ ;tii mai multe, s[ fii mai 
bun a mobilizat toate ;colile din jude\
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Loc de distracție al regilor şi
nobililor din Evul Mediu, Valea
Loarei, Franța, a fost integrată re-
cent în Patrimoniul UNESCO.
Impozantele case construite pe
malurile râului şi afluenților săi
reprezintă una dintre cele mai
mari atracții turistice ale Franței.

Castelele mai mici pot oferi turiștilor
găzduire, vizitatorii având ocazia de a
trăi pe viu "la vie de chateau".

Râul Loara are o lungime de 1000 de
kilometri, fiind cel mai lung râu din Fran-
ța. Timp de secole, râul servea drept rută
comercială de o mare importanță, însă
în prezent este prea puțin adânc pentru
a mai servi unui asemenea scop.

Viața îmbelșugată din "inima Franței"
- Valea Loarei - a fost evocată de poeți
secole la rând. Solul fertil și clima blândă
au favorizat cultivarea pomilor fructiferi
și legumelor. Nu degeaba se spune că Va-
lea Loarei a dat, de-a lungul timpului,
unele dintre cele mai bune vinuri ale
Franței, lucru recunoscut și în prezent.

Vinuri excelente, legume
din belşug, peşte proaspăt
şi brânzeturi din lapte
de capră

Cele mai somptuoase palate se găsesc
în apropiere de malurile râului Loara, ori
de afluenții săi. Dacă vizitați zona, merită
să încercați vinurile excelente și felurile
de mâncare locale. Romanii au fost cei
care au adus vița-de-vie pentru prima
dată pe Valea Loarei, care mai apoi a fost
cultivată de călugări. Ei au pus aici bazele

unor abații importante, vinurile lor fiind
băute chiar de către regi, regine și curteni.
Astfel, Valea Loarei a devenit repede lo-
cul lor de distracție.

Vinurile locale, recunoscute și astăzi
în întreaga Franță, și nu numai, merg
foarte bine cu bucătăria regională. Ase-
meni climei, ea este blândă, agreabilă,
dar niciodată extremă. Regiunea dispune
de un sol fertil, pe care se cultivă din bel-
șug felurite fructe și legume. Nu degeaba
se spune că Valea Loarei este grădina
Franței. Pescuit din râu, peștele este ne-
lipsit din meniul multor restaurante lo-
cale sau pensiuni, la fel precum sunt și
brânzeturile din lapte de capră.

Statuia impozantă a Ioanei
d’Arc din oraşul Orleans

Orașul Orleans a fost devastat, de-a
lungul secolelor, de războaie. Mare parte
din oraș a fost distrus în timpul celui de-
al Doilea Război Mondial, dar cu toate
acestea, urbea are restaurante excelente,
magazine pentru toate gusturile și par-
curi imense.

Dacă vizitați orașul, merită să treceți
pe la statuia impozantă a Ioanei d'Arc,
din Place du Martroi. Fecioara din Or-
leans, după cum este supranumită Ioana
d'Arc, este sărbătorită anual în 7 și 8 mai.
În aceste două zile, în anul 1429 ea a eli-
berat orașul de asediul englezilor. A de-
venit astfel una dintre cele mai reprezen-
tative eroine din istoria Franței. A fost o
tânără țărancă din Lorena și s-a remarcat
pentru prima dată când a venit în Chion
și l-a recunoscut pe Delfinul Carol al
VII-lea din mulțimea de curteni. Ea sus-
ținea că auzea voci divine și că acele voci
au ajutat-o să-l salveze pe Delfinul Carol

al VII-lea. Ioana d'Arc a reunit trupele
franceze, reușind astfel să salveze orașul
Orleans de invazia englezilor. Ea a fost
cea care l-a condus la Reims pe Carol al
VII-lea, unde a fost înscăunat.

Fiind declarată vrăjitoare, Ioana
d'Arc a fost arsă pe rug de către englezi,
la 31 mai 1431, la Rouen. În 1920, Bise-
rica Catolică a ridicat-o la rang de sfântă.
Tot la Orleans puteți vizita Muzeul Ar-
telor Frumoase (Musee des Beaux Arts),
unde sunt expuse lucrări de Tintoretto
și Velasquez și Muzeul de Istorie și Ar-
heologie, expozițiile sale cuprinzând și
câteva statui celtice din bronz din secolul
II.

În apropierea orașului poate fi văzută
o renumită rezervație naturală de apro-
ximativ 100 de hectare - Parc de la Sour-
ce. Nu merită ratată, mai ales că rezer-
vația înconjoară un castel din secolul al
XVII-lea.

Chambord, un superb 
exemplu de arhitectură 
renascentistă

Cel mai mare castel de pe Valea Loa-
rei este Chambord. Castelul este o veri-
tabilă capodoperă renascentistă, având
440 de camere, 365 de șeminee - câte
unul pentru fiecare zi a anului - și 86 de
scări. Francisc I a decis, în anul 1519, să
ridice cel mai mare și mai modern palat
din vremea aceea, transformând radical
vechiul pavilion de vânătoare. Se zice
chiar că însuși Leonardo da Vinci ar fi
desenat planurile castelului, și chiar ar fi
contribuit și la devierea râului Loara pen-
tru a curge pe lângă castel.

Vreme de 25 de ani, aproximativ 2000
de meșteri zidari au muncit asiduu pen-

tru a duce la îndeplinire dezideratul re-
gelui Francisc I. Şi au reușit. Corpul cen-
tral al castelului a fost conceput sub for-
mă de cruce, la care s-au adăugat patru
turnuri legate printr-o imensă curte, un-
de, pe timp de vară, se dădeau superbe
spectacole.

În acest castel au fost construite ce-
lebrele scări duble în formă de spirală,
concepute astfel încât două persoane care
urcă și coboară în același timp să se poată
vedea, dar să nu aibă posibilitatea de a se
întâlni, decât la cele două capete.Trebuie
menționat că cele mai mari dintre cele
440 de camere sunt apartamentele regale,
în special dormitoarele. Astăzi, castelul
Chambord este înconjurat de un teren
de peste 5.500 de hectare.

Castelul Chenonceau - 
probabil cel mai romantic 
castel din Franța

Construit pe malul râului Cher, cas-
telul Chenonceau este, probabil, cel mai
romantic castel din Franța, fiind con-
struit de femei pentru femei. Arcadele
sale se întind peste râu, pe vechile fun-
dații ale unui conac și ale unei mori. Cea
care s-a ocupat de construcția impresio-
nantului edificiu, la începutul secolului
al XVI-lea, a fost Catherine Briconnet.
Această bijuterie arhitecturală a fost con-
cepută pentru a-i fi oferită cadou Dianei
de Poitier, metresa regelui Henric al II-
lea. Aceasta i-a cerut marelui arhitect
Philibert Delorme să-i construiască un
pod peste râu, în anul 1556, pentru a-i fi
mai ușor să meargă la vânătoare.

De-a lungul timpului, castelul Che-
nonceau a suferit diverse transformări.
În 1570, Caterina de Medici, soția regelui

Henric al II-lea i-a cerut arhitectului să
realizeze o galerie cu două etaje de-a lun-
gul podului, construit peste râu, la ini-
țiativa Dianei de Poitier. Metresa regelui
și soția sa au construit, în perioade dis-
tincte (după decesul regelui, Diane fiind
alungată de către soție de la castel), gră-
dini simetrice impresionante. De aseme-
nea, Louise, văduva lui Henric al III-lea,
și-a lăsat amprenta asupra aspectului cas-
telului Chenonceau, prin decorarea în-
tregului său dormitor cu catifea neagră
și cu motive ce simbolizau moartea, în
semn de respect față de soțul decedat.

Alei de copaci, dormitoare cu tavane
pictate, tapițerii flamande impresionante,
tablouri superbe, grădini imense con-
struite deaspura râului - acestea sunt doar
câteva dintre elementele care definesc
luxul și opulența acestui castel, dar în
același timp, scot în evidență finețea, ele-
ganța și bunul gust al femeilor care și-au
lăsat amprenta asupra sa.

În prezent, castelul Chenonceau se
află în posesia familiei Menier, care îl
menține într-o stare impecabilă.

Dacă vă decideți să-l vizitați, ar fi
bine să faceți acest lucru în extrasezon,
sau dimineața foarte devreme, deoarece
afluxul de turiși care vizitează Chenon-
ceau este foarte mare. Când veniți la Che-
nonceau, ar fi recomandat să vă rezervați
întreaga zi numai pentru a vedea castelul.
Plimbările prin grădinile sale imense, pe
râu sau spectacolele organizate anual -
"son-et-lumiere" - v-ar putea ocupa în-
treaga zi. Şi merită fiecare minut!

***
Informațiile au fost preluate din vo-

lumul "Franța", apărut sub semnătura
scriitoarei Rosemary Bailey.

A consemnat Mirela Filimon

"Unul dintre cele mai minunate râuri din lume, ce oglindește de
la izvoare până la vărsare, o sută de cetăți și cinci sute de turnuri."

(Oscar Wilde, 1880)

Valea Loarei - castele somptuoase,
peisaje splendide ;i vinuri bune
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Festival de muzic[ francez[
la Teatrul de nord

Luni, 8 aprilie, ora 19.00, Trupa
Tompa Miklós a Teatrului Național
Târgu Mureş evoluează pe scena
teatrului sătmărean cu piesa Îm-
blânzirea Scorpiei. Regizorul Sorin
Militaru şi interpretul personajului
Grumio, Sebestyén Aba, fostul
membru al Trupei Harag György,
se numără printre premianții celei
de-a XXIV-a ediții a Festivalul Tea-
trelor Maghiare de la Kisvárda.

“Îmblânzirea Scorpiei este un titlu mai
complex, cu trimitere la un proces - cel al
îmblânzirii -, care de fapt este și un proces
al cunoașterii, respectiv autocunoașterii.
În cazul de față este evident că Petruchio
e personajul cheie, el provocând acest pro-
ces de »îmblânzire«, iar Catarina devine o
»victimă« a lui. Asistăm la un proces de
exorcizare prin teatru, căci Petruchio asta
face, joacă un rol, de la început până la
sfârșit. El intră într-un joc pe care Catarina
îl descoperă abia la urmă. Piesa este de
fapt evoluția unei relații dintre un bărbat
și o femeie, este vorba despre etapele cu-
noașterii reciproce. Catarina îl va cunoaște
pe Petruchio cu toate trucurile sale, și în-
țelegând mecanismul jocului devine și ea
parte integrantă a acestui joc.

Nu am dorit să tratez piesa în cheie
clasică, de altfel subiectul este puțin forțat

acum, ținând cont de reperele culturale
europene. De aceea am încercat să mă axez
mai mult pe »procesul de dresaj«, ca și
mod de cunoaștere reciprocă a celor doi
protagoniști. De aceea zic că numele spec-
tacolului este Îmblânzirea Scorpiei și nu
Femeia Îndărătnică”– declară Sorin Mili-
taru, regizorul piesei.

Distribuția< Petruchio - Bokor Barna,
Catarina - Berekméri Katalin, Baptista Mi-
nola - Kárp György, Lucentio - Bányai Ke-
lemen Barna, Gremio - Tollas Gábor, Hor-
tensio - László Csaba, Tranio - Meszesi
Oszkár, Grumio - Sebestyén Aba, Bianca
- Gecse Ramóna, croitorul - Henn János,
văduva - Fodor Piroska, dascăl - Ördög
Miklós Levente, Vincentio - Györffy An-
drás, Curtis - Korpos András, Natan - Ko-
vács Botond, Filip/Biondello - Bartha Lás-
zló Zsolt, văduve - Benő Kinga, Balázs Éva,
Somody Hajnal, Szabadi Nóra. Muzicieni<
Apostolache Zénó, Fülöp Alajos. Regia<
Sorin Militaru, decor și costume< Alina
Herescu, muzica originală< Vlaicu Golcea,
coregraf< Florin Fieroiu, asistent regizor<
Tatár Ágota, regizor tehnic< Szakács László,
sufleur< Sugó Erzsébet.

Intrarea la spectacol se face pe baza
biletelor puse în vânzare începând din 2
aprilie la casieria teatrului de luni până vi-
neri între orele 10.00 - 17.00, sâmbătă între
orele 10.00 - 13.00 sau cu o oră înaintea
începerii spectacolului.

Eva Laczko

Trupa de teatru Tompa Miklós din Târgu Mure; evolueaz[ pe scena s[tm[rean[

Zilele trecute, Teatrul de Nord
din Satu Mare a găzduit ediţia a
IV-a a festivalului de muzică fran-
ceză „Chants, sons sur scène”, or-
ganizat de Asociaţia Română a
Profesorilor de Franceză (ARPF),
filiala Satu Mare, condusă de
preşedinta Cristina Durău. 

„Anul acesta am dorit un festival mai
mare și mai frumos și am reușit, însă acest
lucru n-ar fi fost posibil fără sprijinul oferit
de Inspectoratul Şcolar Judeţean, Consiliul
Judeţean și Primăria Negrești-Oaș”, declară
Cristina Durău, coordonatoarea festiva-
lului. 

La manifestare au fost prezenţi elevi și
profesori din tot judeţul, dar și oficialităţi
marcante, precum președintele Consiliului
Judeţean, Adrian Ştef> inspector școlar ge-
neral Mariana Roman> primarul orașului
Negrești-Oaș, Aurelia Fedorca> inspector
de limbi moderne Ioana Iura> directorul
Institutului Francez din Cluj, Christophe
Pomez> directorul festivalului naţional, Ni-
colae Weisz; directorul Liceului Teoretic
din Negrești-Oaș, Bud Viorel. „Aș dori să
le mulţumesc tuturor pentru sprijin și mai
ales pentru faptul că au fost prezenţi alături
de noi la acest eveniment. Aș dori de ase-
menea să le mulţumesc gazdelor noastre
de anul acesta, echipa Teatrului de Nord,
și în special domnului director, Andrei
Mihalache, pentru amabilitatea cu care
ne-au primit. Pentru mine cea mai mare
bucurie a fost să am alături oameni re-
marcabili și sala teatrului plină”, a mai spus
Cristina Durău.

Componen\a juriului

Din juriu au făcut parte< dl. Christophe
Pomez, directorul Institutului Francez din
Cluj-Napoca, dl. Nicolae Weisz, directorul
festivalului naţional "Chants, sons sur sce-
ne", dna Maria Pașca, reprezentanta ARPF
Maramureș și dra. Roxana Iștoc, profe-
soară de limba franceză la Colegiul Tehnic
"I.C. Brătianu" din Satu Mare și membră

a ARPF Satu Mare. Spectacolul a fost pre-
zentat de Răzvan Marton, colaborator al
Teatrului de Nord din Baia Mare.

În spatele festivalului s-a aflat o armată
de oameni, fiecare având un rol indispen-
sabil.

Pe lângă elevii participanţi la concurs,
publicul a putut admira trupa de dans ir-
landez Celtic Fire, din Tășnad, coordonată
de profesoara Anca Erdei, dar și minuna-
tele dansuri de societate performate de cei
mai buni reprezentanţi ai școlilor Loga
Dance și Royal Dance din Satu Mare. 

Cele două colecţii vestimentare de în-
altă ţinută prezentate de designer Alena
Ignătescu au pus în valoare echipa de ma-
nechine a Liceului Teoretic din Negrești-
Oaș coordonată de profesoara Adriana

Pop. Au fost invitaţi și doi laureaţi ai ediţii-
lor trecute ale festivalului, astăzi artiști în
devenire< Tudor Toduţ, laureat în 2012 și
Giampaolo Picucci, laureat în 2011, pre-
cum și elevii Tiberiu Popovici și George
Palfi de la Liceul Teoretic din Negrești-
Oaș, care au încântat publicul cu muzica
lor. 

Acest festival este îndrăgit de profesorii
noștri, dar mai ales de copii. Elevele Sas
Lidia, de la Liceul Teoretic din Negrești-
Oaș (coordonator Cristina Durău) și Ma-
das Alexandra de la Şcoala Gimnazială
"Petofi Sandor"  din Satu Mare (coordo-
nator Loredana Micu), neavând încă 13
ani, vârsta minimă necesară înscrierii în
concurs, au cântat în cadrul programului
artistic.

Câştigătorii etapei judeţene

Concursul "Chants, sons sur scène" a
fost foarte strâns și, ca în fiecare an, juriul
i-a selecţionat pe cei mai buni dintre câști-
gători pentru a participa la etapa naţională
ce va avea loc la Teatrul de Nord din Baia
Mare în zilele de 11 și 12 mai anul curent.
Judeţul nostru va fi reprezentat în finală
de următorii elevi< Bencze Daniel și Pop
Vlad locul I la categoria 13-15 ani (Liceul
Teologic Ortodox "N. Steinhardt" din Satu
Mare, profesor coordonator Adriana
Biţică), eleva Szilagyi Ingrid - locul I la ca-
tegoria 16-17 ani (CN "Doamna Stanca"
din Satu Mare, prof. Edith Szilagyi) și eleva
Tamuţan Brigitta - locul II la categoria 16-

17 ani (CN "M. Eminescu" din Satu Mare,
prof. Mariana Molnar).

S-au mai obţinut următoarele premii<
la categoria 13-15 ani, Isac Mihaela - locul
II la (Liceul Teoretic Negrești-Oaș, prof.
Cristina Durău), Liboteanu Alexandra -
locul III (CN "Dna Stanca", coordonator
Mirela Rusu și Sorin Ursei)> Alb Alexandra
- premiu special (CN "I. Slavici", prof. Lau-
ra Pereș), Vlad Olimpia și Tyukodi Rebeka
- premiu special (Liceul Tehnologic Ardud,
prof. Bogdan Jurjuman)> la categoria 16-
17 ani< Bratiș Bogdan - locul III (CN "Dna
Stanca" - Satu Mare, coord. Mirela Rusu și
Sorin Ursei), Iepure Iulia Ştefania - premiu
special (CN "Dna Stanca", prof. Ciupac
Adina), Bodea Carina - premiu special
(LT German "Johann Ettinger", Satu Ma-
re)> la categoria 18-25 ani, Palincaș Tamara
- premiu special (CN "I. Slavici", prof. Lau-
ra Pereș) și Balog Alex - premiu special
(Colegiul Economic "Gheorghe Dragoș",
Satu Mare, prof. Pop Adina).

Au mai participat< Moiș Casian, Lișcă
Alexandra, Cionca Iulia, Malanca Ionuţ și
Cătană Florin de la Liceul Teoretic din Ne-
grești-Oaș, coord. Cristina Durău> Farcău
Diana, Revesz Henrietta, Covaci Diana,
Călimanu Mihaela și Zamfirescu Floren-
tina de la CN "I. Slavici", prof. Laura Peres>
Sas Maria Cătălina și Ilcu Diana de la CN
"Doamna Stanca", coord. Mirela Rusu și
Sorin Ursei> Deac Adelina și Bumba De-
nisa de la CN "M. Eminescu", coord. Ma-
riana Molnar> Varga Abel și Anderco Con-
stantin de la Colegiul Economic "Gh. Dra-
goș", coord. Pop Adina> Tar Evelin, tot de
la Col. Ec. "Gh. Dragoș", coord. Elisabeta
Finta; Kreiniker Diana și Petrean Cynthia
de la Lic. Tehnologic Ardud, coord. Bog-
dan Jurjuman.

"N-am cuvinte să le mulţumesc tuturor
elevilor, profesorilor și oficialităţilor care
s-au implicat în organizarea festivalului
nostru. Încă o dată am demonstrat că
munca în echipă este cea mai eficientă, iar
echipa noastră crește valoric de la an la
an, fapt ce mă bucură enorm", ne-a decla-
rat președinta ARPF Satu Mare, Cristina
Durău.

A consemnat V.N. Deleanu

Ca în fiecare an, juriul i-a selecţionat pe cei mai buni dintre câștigători pentru a participa la etapa naţională

Concursul "Chants, sons sur scène" a fost foarte strâns și, ca în
fiecare an, juriul i-a selecţionat pe cei mai buni dintre câștigători
pentru a participa la etapa naţională ce va avea loc la Teatrul de
Nord din Baia Mare în zilele de 11 și 12 mai anul curent.

Intrarea la spectacol se face pe baza biletelor puse în vânzare începând din 2 aprilie 2013
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Mai mulţi navigatori au descoperit
insule, fapt adeverit și de alţi călători,
dar care într-o bună zi au dispărut.
Aceste insule-fantomă au putut exista
în realitate, dar au putut să dispară în
urma evoluţiei Pămîntului sau a unui
cataclism.

Există informaţii despre insula Pa-
leo Kameni din Marea Egee, care a apă-
rut subit în anul 179 î.Hr., despre alte
două insule alăturate ei, apărute în 1573
și respectiv în 1707. Insulele cu viaţă
efemeră au apărut de asemenea în re-
giunea Azorelor, la sud-vestul Islandei.
Alte insule descoperite s-au pierdut în-
tr-o zi și au fost apoi șterse și de pe har-
tă. Cea mai scurtă viaţă au avut-o insula
Fernandea, din apropierea Siciliei - a
fost descoperită la 18 iulie 1831 și a
dispărut la sfîrșitul lui august. Majori-
tatea dintre ele aveau materie de origine
vulcanică, cea mai impunătoare de
acest fel fiind insula Camiguin din Ar-
hipelagul Filipinelor. Ivită în 1871, ea
are în centru un munte de 1627 de
metri.

Plutrh, Strabon și alţii vorbesc des-
pre mai multe insule, numite "ferme-
cate", deoarece figurau pe hărţi, dar nu
erau găsite. Una dintre acestea a fost
concretizată de cartografii Eviului Me-
diu ca Insula Sf. Brandan, dar de fiecare
dată era situată într-un alt loc pe glob.
Pe măsură ce oceanul Atlantic era ex-
plorat, insula se deplasa ba la nord, ba
la sud. Vreme de un mileniu această
insulă a rătăcit, ajungînd pînă la Ecua-
dor, ca apoi să dispară definitiv. Cam
aceeași soartă au avut-o alte două in-
sule "vrăjite" - Brazil și Antilia. Sursa<
/enciclopedia-
curiozitatilor.blogspot.ro.

Peştele cu faţă de om, 
descoperit în Coreea de Sud 

Doi pești cu faţă de om au fost des-
coperiţi într-un iaz din localitatea
Chongju din centrul Coreei de Sud.
Experţii susţin că această specie este
un hibrid care a luat naștere prin în-
crucișarea a două specii diferite de
crapi.

Potrivit telegraph.co.uk, cele două
exemplare descoperite sunt femele și
au o lungime de aproape un metru. La
prima vedere , aspectul peștilor este
asemănător cu cel al unei feţe umane.
Aceștia au nas, ochi și buze.

Peștii trăiesc într-un iaz din spatele
curţii unui bătrân sud-coreean. Potrivit
acestuia, peștii se află în acest iaz încă
din 1986, însă acum au început să atra-
gă atenţia specialiștilor. ?Peștii mei au
devenit din ce în ce mai umani în ulti-
mii ani?, a spus proprietarul iazului.

Acesta este cel de-al doilea caz din
ultimele luni, în care comportamentul
;i aspectul ciudat al peștilor atrag
atenţia presei din Asia. În noiembrie,
mai mulţi pești au atacat o raţă care
căuta mâncare în lacul lor.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Afirmaţia că România este
Grădina Maicii Domnului, făcută
de Papa Ioan Paul al II-lea, în mai
1999, la Bucureşti, a rămas, pen-
tru mine, fără o explicaţie concre-
tă, până la sfârşitul lunii noiem-
brie 2008.

Era în ziua de 27 noiembrie și în-
tâmplarea a făcut ca la Piatra-Neamţ să
vină, cu probleme legate de niște acte,
un nemţean ajuns călugăr la Vatican,
evident într-un ordin catolic. 

Din vorbă în vorbă, Ioan Cobzaru,
așa îl cheamă, mi-a arătat medalionul
Fecioarei Maria făcut în urma apariţiei
Maicii Domnului în bisericuţa mănăs-
tirii din Rue du Bac din Paris, pe care
este scrisă o rugăciune devenită foarte
cunoscută< O, Marie, zămislită fără de
păcat, roagă-te pentru noi cei care aler-
găm la tine! Cea căreia i se arătase Fe-
cioara, în 1830, la Paris, Ecaterina La-
bouré, era ridicată la cinstea altarelor și
trecută în calendarul catolic chiar a doua
zi, pe 28.

Fecioara Maria s-a arătat
în patru locuri de pe Pământ

Ioan Cobzaru a povestit că a reușit
să ajungă în patru locuri de pe pământ
în care s-a arătat Fecioara Maria, printre
care mănăstirea de pe această stradă din
Paris, dar și la Medjugorie sau Lourdes.
Nu venise la Piatra-Neamţ cu speranţa
că va vedea încă un astfel de loc, dar îmi
spunea că afirmaţia Papei Ioan Paul al
II-lea despre Grădina Maicii Domnului
avea ca suport, după părerea lui, o
apariţie a Maicii Domnului la Bisericani,
în apropiere. Nu a fost mare lucru să
ajungem, după zece kilometri făcuţi pe
asfalt, la locul acesta.

Povestea apariţiei Fecioarei Maria
într-un stejar de la Bisericani este con-
semnată în tradiţia locală și pe o frescă
din paraclisul ridicat deasupra locului. 

Se spune că un sihastru din munţii
Bisericaniului a hotărât ca, împreună cu
ucenicii săi, să meargă la Muntele Athos,
în Grădina Maicii Domnului, după ce
tătarii le arseseră locașul de cult.

Numai că, la scurtă vreme după ce
s-au pornit, călugării au fost opriţi de o
apariţie miraculoasă< Fecioara Maria le
ieșise în cale într-un stejar de pe margi-
nea drumului.

Dialogul, consemnat în viaţa Cuvio-
sului Iosif, cel care a fost proclamat sfânt,
a fost următorul< Unde mergeţi? La
această minunată vedere, ei au răspuns<
Ne ducem la grădina ta! Întoarceţi-vă,

le zise Maica Domnului, căci și aici este
grădina mea!

În amintirea acestei minuni, ei au
așezat în stejar o icoană cu chipul Maicii
Domnului. Mai târziu, Schitul Cuvio-
sului Iosif s-a numit Schitul Bisericani,
adică “al evlavioșilor”, pentru că monahii
se rugau aici cu lacrimi și mulţi se vin-
decau de boli, cu rugăciunea și binecu-
vântarea Cuviosului Iosif. 

Ştiam de această tradiţie de ceva vre-
me, dar nu îi dădusem importanţă decât
după ce l-am văzut pe călugărul de la
Vatican cum îngenunchează și se roagă
în faţa cioatei și a icoanei din paraclisul
de la Bisericani. Mi-a spus după aceea
cât de bucuros este că a reușit să vadă
încă un loc de pe pământ în care s-a ară-
tat Fecioara Maria. Acum, în paraclisul
ridicat deasupra stejarului din care nu
a rămas decât o cioată, trecând prin par-
doseala construcţiei și fiind păstrată în-
tr-un cub de sticlă, ne este gazdă un că-
lugăr tânăr, care ne povestește despre
stejarul în care a avut loc apariţia și des-
pre icoana miraculoasă amplasată apoi
în locul apariţiei.

Sunt vreo treizeci și ceva de ani de

când stejarul a fost tăiat, chiar de direc-
toarea sanatoriului de atunci, care a dat
ordin să fie tăiat stejarul și care, la 40 de
zile de la aceasta, a paralizat pentru ce
a făcut.

În cinstea acestei minuni, Sfântul Io-
sif, stareţul de atunci, a făcut această
icoană, care este una deosebit de sfântă
și făcătoare de minuni. Icoana este foarte
veche, are peste 400 de ani și a stat în
acest stejar foarte mult timp. 

A fost de foarte multe ori luată sau
furată, dar, prin minune dumnezeiască,
venea înapoi. “Semn că aici Maica Dom-
nului, cu gura ei Sfântă și Dumnezeias-
că, a spus că este grădina Ei”, ne spune
călugărul.

Aflată la mică distanţă de Mănăsti-
rea Bistriţa, dar mai retrasă în munte,
Mănăstirea Bisericani convieţuiește
acum cu Sanatoriul TBC, fiind ampla-
sată, după un drum cu serpentine, pe
un versant cu expunere la miazăzi, o al-
titudine de circa 650 m și pe care, se
spune, ajunge aerul chiar de pe platoul
superior al Ceahlăului, purtat de niște
curenţi atmosferici.

Înfiinţată cam tot odată cu Mănăs-

tirea Bistriţa, căreia se poate să îi fi fost
sihăstrie, Mănăstirea Bisericani se nu-
măra, în secolele XVI-XIX, printre ma-
rile mănăstiri din Moldova, deoarece
numărul monahilor ajungea la peste
800. Avea rânduială de slujbă achimită,
neadormită, cu călugări erudiţi, unde
s-au tradus din limbile greacă și slavonă
mai multe cărţi de cult și învăţătură du-
hovnicească.

După reforma agrară din 1864, a lui
Al. I. Cuza, Mănăstirea Bisericani intră
într-un declin, micșorându-i-se numă-
rul vieţuitorilor.

Regele Carol I o transformă apoi în pe-
nitenciar, iar în anul 1911, în locul ei, a
luat fiinţă un azil pentru bolnavi de tu-
berculoză, care ulterior a devenit Sana-
toriul TBC.

În 1998, s-a construit, pe locul unde
Cuviosului Iosif i s-a arătat Maica Dom-
nului, un paraclis cu hramul Acoperă-
mântul Maicii Domnului, care include
și trunchiul stejarului și care a fost sfinţit
la 3 octombrie 1999, la împlinirea a 500
de ani de la apariţia miraculoasă. Mihael
Balint, “Contraforturi de-o zi”.

Povestea apariţiei Fecioarei Maria într-un stejar de la Bisericani este consemnată în tradiţia locală și pe o frescă din
paraclisul ridicat deasupra locului

Unul dintre milionarii cei mai
discreţi ai României, George
Brăiloiu a făcut avere din comer-
țul cu certificate de emisii de bio-
xid de carbon. Acum, investeşte
în proiecte verzi.

Înainte să înființeze KDF Energy
România în 2002, George Brăiloiu (42
de ani ) - absolvent de drept - a lucrat
în perioada 1997-2000 în sistemul
bancar, după care a condus timp de
trei ani o companie petrolieră din Tur-
kmenistan. În paralel, s-a format ca
broker investind pe bursa din Canada
în acțiuni și SIF-uri.

Până acum, a convins aproape 100

de clienți - rafinării și com-
panii din industria ener-
getică, chimi-
că, metalurgi-
că, industria
celu lozei și a
hârtiei sau cea
a cimentului - să
apeleze la servi-
ciile firmei lui. Cu
afaceri de 70 milioane
euro în 2011, KDF are
birouri de tranzacții în
Grecia, Lituania, Bulga-
ria, dar și în capitala An-
gliei. Mai departe, KDF
vrea să ajungă un nume și
în producția de energie.

Tehnologia LED e și iefti-
nă dacă gândești pe ter-

men lung.
Practic,
cumperi
un bec
pentru tot
restul vieţii,

spune Ro-
bert Ambrozie,

director, KDF Li-
ghting. Un bec cu

LED (9MW) costă
20 euro ;i funcţionea-

ză 35 de ani. Producă-
torii spun însă că tehno-

logia se ieftinește cu un
sfert în fiecare an. Becurile

cu LED au o eficienţă de șapte ori mai
mare decât cele cu incandescenţă. Mai
puţină energie, așadar, pentru la fel de
multă lumină.

3%-7% Reprezintă gradul de pene-
trare al LED-urilor, la nivel local. Piața
de iluminat din România este estimată
la 100 milioane euro.

15,5 miliarde este valoarea, în euro,
a pieţei globale a LED-urilor pentru
iluminare generală, estimată pentru
2012 de Electronics.ca Research Net-
work.

60% Vor reprezenta LED-urile, va-
loric, până în 2020, din întreaga piață
de iluminat mondială, estimată la circa
110 miliarde de euro, conform
McKinsey.

Alexander Chizhevsky este cel care
a inițiat cercetările în acest domeniu,
fiind convins că există o strânsă legă-
tură între activitea soarelui ;i com-
portamentul nostru. 

Specialistul a emis ipoteza con-
form căreia exploziile solare sau alte
evenimente de acest fel ar putea pro-
voca accidente de avion, epidemii sau
invazii ale lăcustelor. În plus, Chiz-
hevsky era convins că ;i starea fizică
suferă din această cauză.

De ce este numit[ România
“gr[dina Maicii Domnului”?

Comportamentul
uman ;i 

activitatea solar[

Povestea apariţiei Fecioarei Maria într-un stejar de la Bisericani
este consemnată în tradiţia locală și pe o frescă din paraclisul ridicat
deasupra locului. 

Se spune că un sihastru din munţii Bisericaniului a hotărât ca,
împreună cu ucenicii săi, să meargă la Muntele Athos, în Grădina
Maicii Domnului, după ce tătarii le arseseră locașul de cult.

Becul LED este unul pe via\[ă

insule-fantom[ă
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Pe site-ul www.informatia-zi-
lei.ro  s-a dat startul odată cu în-
ceputul lunii aprilie, unui nou
concurs de miss popularitate In-
formația Zilei. După cum v-am
obişnuit de peste un an de zile, în
fiecare lună cele mai frumoase ti-
nere sătmărence se întrec pentru
a strânge cât mai multe voturi. Es-
te un concurs prin care sătmăren-
cele trăiesc o nouă experiență, îşi
fac prieteni noi, se fac cunoscute
şi desigur, câştigă diverse premii.
Pentru luna aprilie s-au înscris 3
concurente, eleve la instituțiile de
învățământ din municipiul Satu
Mare. Ele sunt Nicoleta Tirean,
Evelin Tar şi Bianca Kiss. 

Așadar, pe site-ul mai sus amintit,
sătmărenii pot să le voteze la secţiunea
"Sondaje și concursuri". Fiecare con-
curentă beneficiază de o pagină cu o
mică descriere și o galerie cu poze pro-
fesioniste făcute de un fotograf Infor-
maţia Zilei. Prezentăm în continuare
câteva date despre fiecare concurentă
în parte.

Evelin Tar

Evelin Tar este câștigătoarea con-
cursului de Miss de la Liceul Economic
"Gheorghe Dragoș". A concurat și la
Miss Crăciunița Informația Zilei 2012
unde a ocupat locul 3. Este la profilul
economic, este născută în 23 februarie
1998 și se află în zodia pești. Este o per-
soană deschisă, amuzantă și zâmbitoa-

re. Consideră că fiecare persoană este
specială în felul său de a fi. Printre hob-
by-urile ei putem enumera cântatul, că-
lătoriile și să facă poze. Își dorește să de-
vină cântăreață, iar motto-ul ei este<
"Frumusețea constă în imperfecțiunea
sa."

Nicoleta Tirean 

Nicoleta Tirean este elevă la Liceul
Economic "Gheorghe Dragoș", profilul
comerț. Timpul liber și-l petrece alături
de prieteni, îi plac plimbările. Printre
hobby-urile ei se mai numără cântatul
și desenul. Se descrie ca fiind o fire or-
golioasă, prietenoasă și amuzantă. Îi
place să călătorească, a vizitat multe
orașe din România, însă în Cluj Napoca
și Timișoara i-a plăcut cel mai mult. A

rămas profund impresionată de Cas-
cada Răchițele numită și Vălul Miresei,
aflată în comuna Mărgău, din județul
Cluj. Şi-ar dori ca pe viitor să se facă
ghid turistic. Motto-ul ei este "Prețuiește
în viață lucrurile mici, căci o lumânare
va reuși ceea ce soarele nu va putea ni-
ciodată< să lumineze în întuneric."

Bianca Kiss

Bianca Kiss practică baschetul de 7
ani, și se află la Liceul cu Program Spor-
tiv. S-a născut în 20 ianuarie 1997 și se
află în zodia vărsător. Astfel, Bianca
face baschet de performanță, iar pe lân-
gă acesta îi mai plac călătoriile și plim-
bările. Spune despre ea că este o per-
soană harnică, isteață și calmă. Îi place
marea, s-a simțit foarte bine vara tre-

cută în Costinești, unde a mers cu echi-
pa în cantonament. Îi plac parcurile din
Marem și îi mai place să gătească alături
de mama ei Rodica. În viață se ghidează
după următorul motto< "Succesul re-
prezintă abilitatea de a trece de la un
eșec la altul fără să îţi pierzi entuzias-
mul.”

***

Dacă aveţi vreo favorită nu ezitaţi
să intraţi pe www.informatia-zilei.ro să
o votaţi. Fetele care vor să se înscrie în
acest concurs pentru luna mai, o pot
face trimiţând un e-mail la adresa mis-
spopularitate_iz@yahoo.com cu nume-
le, prenumele, câteva poze, data naște-
rii, număr de telefon, instituţie de în-
văţământ sau locul de muncă.

Trei s[tm[rence în concursul 
Miss Popularitate - luna aprilie

Evelin Tar

Bianca Kiss

Nicoleta Tirean


