
Criticul şi istoricul de artă
Radu Varia a fost ales membru de
onoare al Academiei Regale a
Scoţiei, o premieră în istoria
culturii române. Totodată, este şi
prima data când onoarea se
acorda unui istoric de artă străin.

Evenimentul a avut loc la
Edinburgh, într-un cadru fastuos,
în prezenţa mai multor
reprezentanţi ai Palatului
Buckingham. Diploma care i-a
fost `nmânată criticului de art[,
semnată de Elisabeta a II-a, şi
întărit[ de sigiliul regal,
recunoaşte realizările sale

extraordinare în domeniul artistic.
Personalitate în lumea

internaţională a artei de mai multe
decenii, Radu Varia s-a născut pe
21 mai 1940. El este doctor în
istoria artei şi civilizaţiei al
Universităţii din Paris şi a primit
nu mai puţin de 11 nominalizări
la premiul mondial "Leonardo da
Vinci". Volumul său "Brâncuşi",
publicat în numeroase ediţii din
1986 şi până în prezent, la New
York, Paris şi Tokio, este
considerat drept opera
fundamentală dedicată marelui
sculptor.

      Preşedintele Federaţiei
Internaţionale de Judo, Marius
Vizer, a fost ales, vineri, la Sankt
Petersburg, în funcţia de
preşedinte al SportAccord,
organizaţia mondială ce reuneşte
sub egida sa 107 federaţii
sportive.
      Marius Vizer a fost ales cu 52
de voturi şi l-a învins pe
preşedintele Federaţiei
Internaţionale de Rugby,
francezul Bernard Lapasset.
      Vizer succede în funcţie
olandezului Hein Verbruggen.

      Proiectul românului,
considerat reformator, propune
organizarea unor evenimente
sportive mondiale globale, sub
egida SportAccord, care să fie
generatoare de venituri
substanţiale, din care să
beneficieze fiecare federaţie
membră, chiar şi cele neolimpice,
precum şi alte mecanisme de
finanţare a organizaţiei< o Bancă
Internaţională a Sportului, o
Loterie Internaţională a Sportului
şi o Asigurare Internaţională
Sportivă.

Recent, poetul, omul de cul-
tură şi coordonatorul revistei
“Poesis” - George Vulturescu, a
primit două premii prestigioase
pentru poezie. Despre aceste
premii ne-a vorbit chiar deţin-
ătorul acestora.

Aşa cum îl ştim deosebit de
bun orator atunci când este cazul
să vorbească despre colegii de
breaslă, iată că despre premiile
primite a vorbit ceva mai puţin
şi cu o anume dovadă de stân-
jeneală.

Ultimul sunet de clopo\el pentru 
absolven\ii claselor a XII-a PAGINA 5

Localitatea Medie; a ob\inut epitetul 
“aurit” de la luxul fostului castel

Criticul Radu Varia este membru de onoare 
al Academiei Regale a Sco\iei

George Vulturescu, premiat 
la dou[ concursuri de poezie

Castelul patrulater are o curte inte-
rioară, patru turnuri pe colţuri imitând
bastioanele italiene vechi, iar peste poarta
principală un turn octogonal, care întrece
cu un nivel înălţimea aripii principale.
Clădirea este înconjurată de un şanţ şi
un val. La colţurile valului a fost format
câte un bastion rectangular pentru arti-
lerie, corespunzând cu turnurile castelu-
lui. Sistemul exterior de şanţuri şi valuri

cu bastioane a format de fapt fortificaţia
castelului, fiind menţionată în documen-
te drept cetate exterioară. Urmele
şanţului şi ale valului pot fi observate şi
azi, în schimb celelalte clădiri ale cetăţii
exterioare nu se mai păstrează.

Din izvoarele scrise ştim că intrarea
principală a cetăţii exterioare era pe
aceeaşi latură cu intrarea principală a cas-
telului, iar poarta era într-o clădire eta-

jată, în faţa căreia a existat un pod mobil.
Celelalte construcţii ale cetăţii erau folo-
site ca grajduri şi depozite.

Aripa de sud-vest a castelului, cea
principală, are, în afara pivniţei, trei ni-
vele. La acestea se mai adaugă un nivel al
turnului octogonal de deasupra porţii. 
Castelul era acoperit cu şindrilă, iar pe
turnurile din colţ şi deasupra porţii erau
amenajate foişoare.

Dintre cele patru aripi ale castelului de la Medie; ridicat `n 1630, cel mai bine 
s-a păstrat aripa de sud-vest şi nord-vest

Românul Marius Vizer, ales pre;edinte 
al sportului mondial

M[d[lina D[lan Celia Tivadar Felegyhazi Betina
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Angela Merkel a comis, joi, o gafă în cadrul

conferinţei de presă comune cu François
Hollande, pe care l-a confundat cu unul dintre
iluştrii săi predecesori, François Mitterrand, sub
privirile amuzate ale preşedintelui francez.

"Temele asupra cărora vom lucra au fost
evocate de François Mitterrand< este vorba
despre stimularea competitivităţii, a muncii, a
creşterii economice. Şomajul (în rândul)
tinerilor, bineînţeles, are o importanţă capitală
în proiectul nostru", a declarat cancelarul
german înainte de a-şi da seama de gafa comisă.

"François Hollande, nu François Mitterrand!
François Hollande!", a reluat ea, zâmbind, în
timp ce un surâs larg a apărut pe faţa
preşedintelui francez.

Cancelarul german şi preşedintele francez
s-au exprimat după ce au adoptat o contribuţie
franco-germană privind creşterea economică şi
locurile de muncă în vederea summitului
european de la sfârşitul lui iunie, pe fondul unei
rate record a şomajului, înregistrată în Franţa în
aprilie.

Angela Merkel l-a confundat 
pe Hollande cu Mitterand

Vedeta de reality-show Kim Kardashian,
care urmează să nască în luna iulie, va cheltui
cu această ocazie aproximativ un milion de
dolari. Kim Kardashian şi partenerul ei,
Kanye West, sunt dispuşi să plătească 2.600
de lire sterline pe zi pentru a sta într-un
apartament de lux de la celebrul spital
Cedars-Sinai, din Los Angeles. Cei doi vor
beneficia în apartament de o cadă de mărimi
impresionante, două paturi, un TV cu ecran
LCD, precum şi de o sală mică de aşteptare,

ce va fi decorată cu zeci de trandafiri albi,
informează The Sun. În cazul în care cei
doi nu vor fi mulţumiţi de mâncarea pe
care o vor primi în cele trei zile de şedere
în clinică, Kim Kardashian şi-a luat
măsuri ca restaurantele ei preferate să-i
trimită felurile de mâncare dorite.

Vedeta va plăti, de asemenea, un
fotograf cu 660 de lire sterline pe zi
pentru ca acesta să imortalizeze primele
zile din viaţa bebeluşului ei.

Kim Kardashian va cheltui 1 milion de dolari pentru na;tere Maria Poptile \ese din m[rgele 
bucuria o;enilor

Maria Poptile este printre pu\inii artizani ai |[rii Oa;ului
care ̀ ncearc[ s[ duc[ tradi\ia mai departe. A \inut acul ;i a\a
`n m]n[ `nc[ din fraged[ pruncie, prelu]nd de la mama ei
arta lucrului manual, a confec\ion[rii minunatelor zg[rdane
;i fodre care `nfrumuse\eaz[ portul o;enesc. Pentru ea, fie-
care m[rgic[ pe care o pune `n salb[ transmite din bucuria
oamenilor acestor locuri, din puterea lor  de a se re`nnoi, de
a venera natura ;i via\a. ~mpreun[ cu Anica, prietena ei s-au
ancorat  ̀ n aceast[ munc[ particip]nd la numeroase
festivaluri de profil din \ar[ ;i str[in[tate. PAGINA 3
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Localitatea Medie; a ob\inut epitetul 
“aurit” de la luxul fostului castel

Cl[direa ale c[rei ruine se p[streaz[ `n prezent a fost ridicat[ `n 1630 de Sigismund Lónyai 

Prezent[m `n cele ce urmeaz[
un studiu realizat de istoricul Pe-
ter Szocs, director al Muzeului Ju-
de\ean Satu Mare despre castelul
din Medie;u Aurit. Studiul de faţă
propune schiţarea evoluţiei isto-
rice a clădirii şi a intervenţiilor
succesive. Din p[cate, starea cas-
telului s-a degradat treptat, acesta
ajungând acum o ruină. 

Localitatea situată în comitatul Satu
Mare este denumită după pârâul Medieş,
care se varsă în Someş. Prima menţiune
scrisă apare în 1271, când Ştefan al V-lea
acord[ privilegii hospes-ilor din locali-
tate. Conform unui document datat în
1274, dar care mai mult ca sigur a fost
falsificat cu un secol mai târziu, în Me-
dieş, undeva pe lângă Someş, a fost ridi-
cat[ o cetate, denumită Jako. Datele, în
cazul în care sunt veritabile, se referă cu
siguranţă la apropiata cetate a Seiniului,
ca şi documentul, care o pomeneşte în
anul 1377 în forma de castrum de Me-
gessalla. Denumirea dublă, cetatea Sei-
nului respectiv Medieşului, se datorează
faptului că ambele localităţi aparţineau
aceluiaşi domeniu, cu centrul în locali-
tatea privilegiată Medieşu Aurit. Pe teri-
toriul castelului au fost efectuate săpături
de sondaj în vara anului 1970, descope-
rindu-se sub fortificaţia exterioară
şanţuri şi valuri de pământ cu urme arse
de stâlpi din lemn. Concluzia arheolo-
gului, că este vorba despre o cetate tim-
purie (secolul X-XI) de pământ nu este
convingătoare. Ne-am putea gândi în
schimb la o fază anterioară de fortificare
a castelului, datând din secolele XV-XVI.

Castelul este pomenit prima
dată în 1484

Nu cu mult timp după prima atestare
scrisă, Medieşu Aurit ajunge în proprie-
tatea familiei Móricz din neamul Pók. În
1280 este menţionat în testamentul lui
Mais, fiul palatinului Mais, tezaurarul
reginei, care îl lasă ca moştenire fiicei sa-
le, soţia voievodului Móricz din neamul
Pók. Până la dispariţia familiei, în 1490,
domeniul rămâne în mâinile familiei
Móricz, care vor fi numiţi de Medieş.
Castelul construit în piaţa Medieşului
Aurit, centrul domeniului, care în urma
dezvoltării economice a devenit şi târg,
este pomenit prima dată în 1484. Odată
cu dispariţia familiei Móricz, cea mai
mare parte a domeniului, împreună cu
castelul ajunge pe linie feminină în po-

sesia familiei Báthori. Părţi mai mici
ajung cu această ocazie şi în posesia fa-
miliilor Perényi şi Drágfi. În 1520, moşte-
nirea se împarte între trei ramuri ale fa-
miliei Báthori, iar castelul şi domeniul
intră în posesia Bathoreştilor de Şimleu.
La începutul secolului al XVII-lea, odată
cu stingerea familiei Báthori pe linie mas-
culină, castelul şi anexele ajung pe linie
feminină în proprietatea lui Sigismund
Lónyai.

Cine a fost Sigismund 
Lónyai?

Castelul (ruina) de azi este, aşadar,
integral construit de Sigismund Lónyai.
Acesta a fost consilier şi diplomat al prin-
cipilor Gabriel Bethlen şi Gheorghe Rá-
kóczi I, comite suprem al comitatelor
Crasna şi Bereg, membru al anturajului
cel mai apropiat al celor doi suverani.
Valul de construcţii de după urcarea la
tron a lui Gabriel Bethlen, începute da-
torită comenzilor principelui şi a nobi-
lilor din anturaj, a avut drept rezultat un
şir de castele cu planimetrie centrală, du-
pă modelul arhitecturii italiene din pe-
rioada renaşterii târzii. Astfel, castelul
din Medieşu Aurit, construit în jurul ani-
lor 1630, se încadrează în rândul
reşedinţelor princiare şi nobiliare din
acea vreme, cum sunt cele din Vinţu de
Jos, Oradea, Iernut, Miercurea Ciuc şi
Lăzarea. Legătura cu Transilvania se re-
flectă prin ancadramentele sculptate de
uşi, la care se recunoaşte stilul atelierelor
de pietrari din Cluj, dar la despărţirea şi
ornamentaţia ancadramentelor de feres-
tre se pot observa şi influenţe din Ungaria
superioară, dată fiind poziţia de pe
graniţa regatului maghiar a comitatului
Satu Mare. În această perioadă au forti-
ficat castelul cu şanţuri şi valuri de pă-
mânt, în colţuri cu poziţii de tun.

Succesiunea proprietarilor

La moartea lui Sigismund Lónyai,
moştenirea sa este împărţită între cele
trei fiice, văduva Elisabeta Bánffy de Na-
gymihály (mai târziu soţia lui Ladislau
Rákóczi) şi, în măsură mai mică, rudele
colaterale pe linie bărbătească. 

Succesiunea proprietarilor pe par-
cursul secolului al XVIII-lea nu se cu-
noaşte cu exactitate la ora actuală. Cert
este că în 1740, prin moştenire şi răs-
cumpărarea părţilor ajunse din nou în
proprietatea fiscului, tot castelul intră în
posesia lui Wesselényi Ferenc. În secolele
XVIII-XIX castelul a fost moştenit de fa-
milia Teleki, dar nu a servit ca reşedinţă

permanentă a familiei şi, astfel, a intrat
treptat în ruină. Arhivele familiale ale
proprietarilor – familiile Csáky, Wesse-
lényi, Teleki – ca şi actele încă necercetate
ale Arhivei Camerei Regale pot ascunde
numeroase izvoare privind istoria caste-
lului pentru secolele XVIII-XIX, dar şi
în privinţa timpurilor mai vechi. În anii
1920, castelul a fost cumpărat de viitorul
rege al României, Carol al II-lea, iar mai
târziu a intrat în posesia statului.

Sala festiv[ avea decor auriu

Epitetul “aurit” al localităţii provine,
după tradiţie, de la luxul de odinioară al
castelului de aici. Tavanul cu decor auriu
al sălii festive din castel s-a păstrat astfel,
în mod unic, şi în denumirea localităţii.
Din păcate, despre amenajările şi deco-
raţiile interioare a castelului nu mai avem
informaţii directe. Ele pot fi reconstituite
doar pe baza izvoarelor scrise, ori pe baza
elementelor decorative păstrate până azi.
Unele dintre acestea, ancadramente scul-
ptate de uşă şi de fereastră, sunt încă în
locurile originale, în clădirea ruinată, o
altă parte a fost demontată şi a ajuns în
colecţii publice, iar despre a treia parte a
decoraţiilor s-au păstrat doar fotografii
de arhivă. Atât izvoarele scrise, cât şi de-
coraţiile păstrate dovedesc că este vorba
despre o clădire care a meritat pe drept
cuvânt atenţia contemporanilor şi a ur-
maşilor. 

Cl[dire impun[toare 
cu 4 turnuri ;i bastioane

Castelul patrulater are o curte inte-
rioară, patru turnuri pe colţuri imitând
bastioanele italiene vechi, iar peste poarta
principală un turn octogonal, care întrece
cu un nivel înălţimea aripii principale.
Clădirea este înconjurată de un şanţ şi
un val. La colţurile valului a fost format
câte un bastion rectangular pentru arti-
lerie, corespunzând cu turnurile caste-
lului. Sistemul exterior de şanţuri şi valuri
cu bastioane a format de fapt fortificaţia
castelului, fiind menţionată în documen-
te drept cetate exterioară. Urmele
şanţului şi ale valului pot fi observate şi
azi, în schimb celelalte clădiri ale cetăţii
exterioare nu se mai păstrează. Din iz-
voarele scrise ştim că intrarea principală
a cetăţii exterioare era pe aceeaşi latură
cu intrarea principală a castelului, iar
poarta era într-o clădire etajată, în faţa
căreia a existat un pod mobil. Celelalte
construcţii ale cetăţii erau folosite ca graj-
duri şi depozite.

Aripa de sud-vest a castelului, cea

principală, are, în afara pivniţei, trei ni-
vele. La acestea se mai adaugă un nivel
al turnului octogonal de deasupra porţii.
Etajul doi – adică nivelul superior – con-
tinuă şi la aripile laterale, dar aici, după
primele încăperi, devine un pod cu rol
defensiv, după cum sugerează ferestrele
înguste de tragere. Castelul era acoperit
cu şindrilă, iar pe turnurile din colţ şi
deasupra porţii erau amenajate foişoare
– case de vară. În 1941, tot pe acest nivel,
mai existau trei geamuri de mari dimen-
siuni pe latura nord-vestică şi unul pe
cea de sud-est. În inventarul din 1704,
pe acest nivel sunt amintite, fără alte de-
talii, opt încăperi. Două dintre ele au fost
pomenite şi în 1689, una fiind “camera
de colţ cu boltă aurită” iar cealaltă “casa
aurită mai mică.”

Încăperile de la parter şi etajul întâi
sunt dispuse pe o axă, doar turnurile de
colţ părăsind şirul. La parter au fost bu-
cătăriile, spălătoriile, cămările şi diferite
depozite. Beciuri au existat doar sub aripa
principală şi sub cele două aripi laterale,
însă din cauza surpărilor identificarea
acestora este dificilă. 

Dintre cele patru aripi ale castelului,
cel mai bine s-a păstrat aripa de sud-vest
şi nord-vest. La aceasta din urmă, pereţii
s-au păstrat până la nivelul etajului doi,
conform releveului din 1941. În interior
însă s-au prăbuşit ambele nivele. Şi în
partea dinspre curte, pereţii s-au păstrat
până la nivelul parterului. Aripa de sud-
vest, sau de intrare, cu pereţii exteriori
ai celor două bastioane de colţ a rămas
tot în starea din 1941, cu unele ancadra-
mente de ferestre sau porţiuni de perete
prăbuşite între timp. În interior s-a păs-
trat doar tavanul parterului, tavanele eta-
jului întâi şi doi prăbuşindu-se împreună
cu interiorul turnului. Din pereţii celor-
lalte două aripi şi bastioane au rămas
doar colţuri, care ajung în unele locuri
abia până la nivelul primului etaj. Cel
mai grav afectată a fost aripa de sud-est,
unde se afla şi palatul “aurit”< peretele
exterior al acesteia s-a prăbuşit complet.

Spital de campanie `n 1944

În 1941, clădirea a trecut printr-o res-
taurare şi conservare importantă şi te-
meinică sub conducerea lui Lux Géza.
Documentaţia renovării este şi în zilele
noastre cel mai sigur punct de pornire
în analiza castelului. În 1944 castelul, fo-
losit ca spital de campanie în urma acţiu-
nilor militare, s-a deteriorat şi a ars. Din
aceast[ perioadă este în stare de ruină,
iar deteriorarea sa devine din ce în ce
mai accentuată, cu toate că au fost efec-
tuate lucrări de conservare repetate.

Castelul patrulater are o curte interioară, patru turnuri pe colţuri imitând bastioanele italiene vechi, iar peste poarta principală un turn octogonal

Epitetul “aurit” al localităţii provine, după tradiţie, de la luxul
de odinioară al castelului de aici. Tavanul cu decor auriu al sălii
festive din castel s-a păstrat astfel, în mod unic, şi în denumirea lo-
calităţii. 
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În cadrul ofensivei inițiate de Im-
periul Habsburgic după respingerea
asediului Vienei (1683) de către Impe-
riul Otoman, Ungaria cu BUDA este
ocupată în 1686 iar Transilvania în anul
1867 anexiuni recunoscute prin Tra-
tatul de la Karlowitz(1699). Conflictul
între mobilimea maghiar[ şi regimul
absolutist habsburgic se încheie în 1711
cu un compromis care structurează ra-
porturile austriaco-maghiare. Revolu-
ția izbucnită la Budapesta (15.03.1948)
condusă de Kosuth Lajos se transformă
într-o mişcare de eliberare națională,
Ungaria proclamându-şi independența
(14.04.1849) şi anexând şi principatul
Transilvaniei. Intervenția armatelor
Rusiei contribuie la înăbuşirea în sânge
a revoluției ungare în luna august 1866
şi are ca rezultat încheierea pactului
dualist (1867). În urma acestuia, Un-
garia devine regat în cadrul Imperiului
Austro-Ungar nou creat cu o Consti-
tuție proprie şi o largă autonomie in-
ternă. Împăratul Franz Joseph  este în-
coronat şi ca rege al Ungariei. Terito-
riile incluse în Regatul Ungar-Slovacia
în totalitate Croația, Transilvania sunt
ținta unui intens proces de maghiari-
zare forțată încă din anul 1910, etniile
maghiare majoritare în regimurile lor-
croați, sloveni, ruteni, slovaci, ucrai-
nieni etc. însemnând peste 50% din în-
treaga populație administrată de Bu-
dapesta. 

După terminarea primului război
mondial din 1918, Tratatul de pace de
la Trianon semnat de Ungaria cu pu-
terile Antantei şi țările aliate la data de
4 iunie 1920, consfințea noile frontiere
ale statului maghiar şi recunoaşterea
unirii Slovaciei şi Ucrainei Subcarpa-
tice cu Cehoslovacia, a Croației, Slo-
veniei şi Banatului de Vest cu Serbia, a
regiunii Burgenland cu Austria a Ba-
natului de Est, Crişanei, Maramureşu-
lui şi Transilvaniei cu România. Unga-
ria după Tratatul de la Trianon mai cu-
prindea 32% din teritoriu şi 40% po-
pulație deținute în cadrul monarhiei
bicefale. Amiralul Horthy Miklos de-
vine în perioada 1920-1944 şeful sta-
tului care se apropie de Germania şi
Italia, contestă Pactul de la Versailles,
şi totodată o revizuire a Tratatului de
la Trianon, când cu sprijin german şi
italian anexează în 1940 o parte a Tran-
silvaniei, Ucraina Subcarpatică (Rute-
nia) şi banatul sârbesc (Voievodina).

Din motive bine întemeiate şi din
lipsă de spațiu nu am putut să scriu
conținutul întreg al Tratatului de la Tri-
anon.

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

Mureşan Traian 

93 de ani de la
semnarea la 4 iunie

1920 a Tratatului 
de la Trianon
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Maria Poptile este printre pu\inii
artizani ai |[rii Oa;ului care ̀ ncearc[
s[ duc[ tradi\ia mai departe. A \inut
acul ;i a\a `n m]n[ `nc[ din fraged[
pruncie, prelu]nd de la mama ei arta
lucrului manual, a confec\ion[rii mi-
nunatelor zg[rdane ;i fodre care
`nfrumuse\eaz[ portul o;enesc. 

Pentru ea, fiecare m[rgic[ pe care o
pune `n salb[ transmite din bucuria oa-
menilor acestor locuri, din puterea lor
de a se re`nnoi, de a venera natura ;i
via\a.  

De la m[rgele la pietre
Swarovski

Privirea `\i fuge printre sutele de
m[rgelu\e colorate ce stau `n poala ei.
Dup[ o ordine bine ;tiut[ doar de d]nsa
r]nd pe r]nd sunt prinse `n fir dou[
m[rgele ro;ii, dou[ g[lbene, una verde
de sticl[, urmat[ de alte 2 negre ;i uite-
a;a `ntr-o `n;iruire care unui novice i-ar
pune toat[ r[bdarea la `ncercare se
`nl[n\uie m]ndra salb[ de m[rgele a
o;encelor.  Pentru orice femeie neao;[
din Oa;, este aproape de neconceput s[
schimbe frumuse\e de zg[rdan sau fodr[
(o ̀ mpletitur[ dantelat[ din m[rgele) pe
sclipirea pietrelor Swarovski de culoare
neagr[, bleumarin sau verde `nchis  pe
care tinerele zonei, umblate prin
str[in[t[\uri le g[sesc acum mai elegante
;i "la mod[" pentru a le ̀ nnobila hainele.

Tanti Maria le \ese pentru c[ are
cliente care cer acest lucru, nu neap[rat
pentru c[ ar fi `nc]ntat[ s[ vad[ at]ta
amar de m[rgea neagr[ la g]tul unei fe-
mei.  "Nu sunt frumoase chiar dac[ au
aceste pietre Swarovski pentru c[ ex-
prim[ mult[ triste\e, sup[rare ;i nu sunt
specifice zonei noastre. Nu ne reprezint[
pe noi o;enii" spune cu am[r[ciune `n
glas .

:i costumul popular o;enesc a suferit
unele modific[ri, a fost "stilizat" pe ici
pe colo, dar continu[ s[ se poarte chiar
dac[ nu at]t de des ca `n vremurile de
odinioar[.

Pentru oamenii acestor locuri a fi
o;an reprezint[ o m]ndrie. Nici moder-
nismul, `nalta tehnologie, ma;inile
str[ine nu au pus `n sertar chischineul
`nflorat, clopul `mbr[cat `n m[rgele ;i
traista cu steagul tricolor. O;enii \in la
identitatea lor, chiar  dac[ tradi\ia este
`n pericol s[ dispar[, pentru c[ ei, a;a
cum ne spune Maria Poptile, adaug[
fiec[rui eveniment din via\[  m[car un
strop din tot ceea ce `nseamn[ port
o;enesc.

Tradi\ia se va pierde

Maria Poptile ar vrea s[ transmit[ ;i
genera\iilor mai tinere acest me;te;ug,
`ns[, cum spune d]nsa, nu prea exist[
interes, nici din partea elevilor, nici a
;colilor sau a dasc[lilor care le `ndrum[
pa;ii. Lucrului manual i-a luat locul cal-
culatorul, televizorul, dvd playerul, astfel
`nc]t  aten\ia copiilor este concentrat[
acum spre tehnologie ;i aproape deloc
spre tradi\ie.

"Tradi\ia confec\ion[rii zg[rdanelor
specifice |[rii Oa;ului risc[ s[ se piard[
dac[ nu vor exista alte m]ini dornice s[
duc[ mai departe acest frumos obicei.
Pe noi ne-au `nv[\at mamele ;i bunicile
noastre ;i apoi la ;coal[, la orele de lucru
manual.  Mai sunt copii care sunt ̀ nv[\a\i
acas[ s[ coas[, `ns[ foarte pu\ini.  Noi
a;a am `nv[\at s[ cultiv[m r[bdarea,
pre\uirea frumosului, a elementelor care
ne individualizeaz[ ca zon[", spune Ma-
ria Poptile.

:i-a transformat pasiunea
`ntr-o meserie 

A `nv[\at s[ fac[ zg[rdane, s[ coas[
tr[istu\e pe c]nd avea ;ase ani. La ̀ nceput
a f[cut lucruri simple primite ca sarcin[
de la mama ei, angajat[ pe atunci la Co-
operativa Prestarea din Negre;ti Oa;.
Toate obiectele de artizanat se f[ceau la
norm[, dup[ indica\iile unor speciali;ti
de la Bucure;ti. Urm]nd exemplul ma-
mei se angajeaz[ la aceea;i cooperativ[
;i astfel continu[ s[ lucreze `n arta con-

fec\ion[rii clopurilor, zg[rdanelor ;i a al-
tor obiecte de artizanat specifice zonei
Oa;ului. "Mergeam c]te trei s[pt[m]ni
la contractare `n Bucure;ti. Comenzile
erau mari ;i trebuiau predate la data sta-
bilit[.  Noi am `nv[\at de la speciali;ti ce
motive florale - geometrice trebuie s[ fo-
losim pe fiecare clop, zg[rdan, traist[. La
clopuri de pild[ era cusut br[du\ul, spe-
cific zonelor de munte, fiecare pies[ lu-
crat[ av]nd ;i tricolorul. Era o meserie
din care se putea tr[i ;i ne pl[cea foarte
mult ceea ce f[ceam" spune Maria Pop-
tile.

Tot la Prestarea avea s[ lege o fru-
moas[ prietenie cu Anica Mare, supra-
numit[ "Mama p[pu;ilor `n port
o;enesc", prietenie care s-a p[strat `n
timp ;i care le-a adus multe bucurii pe
plan personal ;i profesional. 

Dup[ 1990 se angajeaz[ la Serviciul
de ordine public[, `n func\ia de gardian
public, iar o dat[ cu pensionarea revine
la munca care i-a oferit cele mai mari sa-
tisfac\ii - artizanatul.

~mpreun[ cu Anica, prietena ei s-au
ancorat  ̀ n aceast[ munc[ particip]nd la
numeroase festivaluri de profil din \ar[
;i str[in[tate. Despre tanti Anica am mai
scris `n paginile suplimentului nostru,
fiind o pasionat[ a p[pu;ilor `mbr[cate
`n straie o;ene;ti, dar ;i a faimoaselor
clopuri ;i cununi ̀ mpodobite cu m[rge-
le.

Astfel, frumuse\ea portului o;enesc
a ajuns peste tot `n lume, obiectele arti-
zanale fiind apreciate mai cu seam[ de
cunosc[torii acestor tehnici de lucru ;i
`n egal[ m[sur[ de iubitorii portului
tradi\ional. "C]nd am plecat ̀ n Sardinia,
la un t]rg interna\ional al me;terilor po-
pulari, toate zg[rdanele  confec\ionate
de Maria care aveau ;nur au fost
cump[rate pentru c[ oamenii caut[ lu-
crurile autentice, iar pentru ei aceste fire
de a\[ le confirm[ c[ sunt f[cute de
m]n[" - poveste;te Anica Mare.

Binecuv]nt[rile unei zile

Pentru tanti Maria fiecare zi este o
binecuv]ntare deoarece `i d[ prilejul s[

creeze ceva frumos. "De mic[ am ̀ nv[\at
s[ cos. Nu poate s[ treac[ o zi ;i s[ nu lu-
crez ceva de m]n[. Am `ncercat s[ le
`nv[\ ;i pe fetele mele ̀ ns[ au ales s[ fac[
cu totul ;i cu totul altceva. Ele au plecat
s[ munceasc[ `n str[in[tate ;i au alte
preocup[ri. Pentru mine `ns[, este o re-
laxare total[, uit de toate necazurile ;i
problemele, nu mai trebuie s[ merg la
medic, este terapie pur[ ce s[ mai spun.
A;a am fost `nv[\a\i de p[rin\i, s[ tr[im
din munca m]inilor noastre. Din p[cate
nu au mai r[mas dec]t c]\iva me;teri po-
pulari la noi `n zon[, ;i ar fi p[cat s[ se
piard[ aceast[ bun[tate de me;te;ug.
~ntr-adev[r nu este o meserie din care s[
te `mbog[\e;ti, dar po\i s[ tr[ie;ti, plus
c[ `\i d[ independen\[ profesional[ ;i
multe mul\umiri suflete;ti ceea ce mi se
pare mult mai important. Pentru mine
nu este o bucurie mai mare dec]t s[ v[d
c[ cineva alege s[ poarte un zg[rdan con-
fec\ionat de m]inile mele, un obiect
o;enesc autentic, care ne reprezint[", spu-
ne cu m]ndrie Maria Poptile.

Pe de alt[ parte me;terii populari se-
sizeaz[ nevoia unei implic[ri mai mari a
autorit[\ilor locale `n promovarea
tradi\iilor jude\ului, sus\inerea unor pro-
iecte care s[ le permit[ s[-;i valorifice
munca ;i s[ transmit[ mai departe tot
ceea ce au `nv[\at.

Privind cum merg lucrurile cele dou[
artizane au luat ̀ n calcul realizarea unor
case atelier - muzeu. Primele rezultate
nu au `nt]rziat s[ apar[. Anica Mare va
putea s[-;i vad[ visul ̀ mplinit  ̀ n aceast[
var[, c]nd `n curtea gospod[riei din Bi-
xad va ridica din temelie o c[su\[ atelier
unde va continua s[ coas[ `n miniatur[
portul o;enesc pentru `ndr[gitele ei
p[pu;i ;i bine`n\eles s[-;i invite prietena,
s[ lucreze `mpreun[. 

Dac[ pa;ii dumneavoastr[ se
`ndreapt[ `n aceste zile spre activit[\ile
cuprinse `n programul Zilelor Ora;ului
Satu Mare, ave\i ocazia s[ le `nt]lni\i ;i
pe aceste dou[ destoinice o;ence, s[ le
cunoa;te\i munca, povestea de via\[ ;i
bucuria lor de a fi p[rticic[ de suflet  a
|[rii Oa;ului.

Mihaela Ghi\[

Anica Mare, supranumit[ "Mama p[pu;ilor `n port o;enesc" al[turi de Maria Poptile, dou[ bune prietene

Maria Poptile \ese din 
m[rgele bucuria o;enilor

Luna iunie este conform tradi\iei
populare rom]ne;ti numit[ ;i "Cire;ar",
"Cire;ari", "Cire;eri", "Cire;el" sau "Lu-
na cire;elor", deoarece acum se coc
aceste minunate fructe  de var[. 

Numele lunii iunie provine de la
zei\a Iuno, so\ia lui Jupiter, protectoarea
femeilor c[s[torite. Astfel, dup[ cum
spune tradi\ia, luna iunie este favora-
bil[ pentru nun\i fiindc[ `n decursul
acestei perioade se vor lega cele mai
trainice c[snicii.

Acum, vegeta\ia ;i timpul calenda-
ristic ajung la maturitate. Zilele sunt
lungi, nop\ile sunt scurte, activit[\ile
agricole sunt `n toi. 

21 iunie - solsti\iul de var[

Ziua de 21 iunie este cea mai lung[
din an, la aceast[ dat[ av]nd loc
solsti\iul de var[, fiind momentul ce
marcheaz[ `nceputul verii astronomi-
ce.

~n luna iunie orice furtun[  poate
s[ compromit[ recoltele, s[ distrug[ la-
nurile de gr]u ;i porumb, livezile sau
vi\a de vie. Se sap[ viile a dou[ oar[
`nainte sau dup[ ̀ nflorire,  se seam[n[
rapi\[ ;i ridichi de toamn[, spun ve-
chile calendare agricole.

Prevestiri de timp

Despre var[ se spune c[ `ncepe cu
Sf. Onofrei  ;i dureaz[ p]n[ la Sf. Maria
Mic[, 8 septembrie, iar Pintelei c[l[to-
rul, 27 iulie, se nume;te ziua c]nd, dup[
cum spun  rom]nii, c[l[tore;te vara
spre toamn[. Un alt semn al verii sunt
poamele care ̀ ncep s[ dea ̀ n p]rg, ̀ ns[
b[tr]nii spun "s[ nu m[n]nce cineva
p]n[ mai `nt]i nu `mparte, ca s[
m[n]nce mor\ii ;i apoi vii".

La fel ca ;i ̀ n celelalte luni ale anu-
lui,  de iunie sunt legate mai multe pre-
vestiri de timp. Dac[ fulger[ ;i tun[
mult `n luna iunie atunci vara va fi
`nnorat[, iar dac[ este mai mult uscat
dec]t umed, putem avea garan\ia c[ la
toamn[ butoaiele vor fi pline cu vin.
C[l[toria furnicilor veste;te an bun, iar
omidele multe sunt semn de vin ;i gr]u
mult. S[ritul pe;tilor veste;te furtun[,
iar  bure\ii iu\i ;i mul\i anun\[ c[ iarna
viitoare va fi u;oar[. Ploaia mult[ de
iunie este  stric[cioas[ vi\eilor ;i stupi-
lor, stric[ `ntreg anul, dup[ cum spun
b[tr]nii. Dac[ `n iunie bate v]ntul de
miaz[noapte, atunci rode;te gr]u mult,
dar nu va fi m[lai.

S[rb[tori religioase

~n calendarul popular, luna iunie
este una dintre cele mai importante
luni, av]nd multe s[rb[tori ;i eveni-
mente folclorice.

La data de 2 iunie este pr[znuit
Sf]ntul Mare Mucenic Ioan cel Nou de
la Suceava, la 13 iunie este ~n[l\area
Domnului (Ziua Eroilor), iar la 23 iu-
nie, Pogor]rea Sf]ntului Duh (Cinze-
cimea sau Rusaliile). 

De asemenea, la 24 iunie avem
s[rb[toarea Na;terii Sf]ntului Ioan Bo-
tez[torul (S]nzienele sau Dr[gaica), iar
la 26 iunie are loc ~nceputul postului
Sfin\ilor Apostoli Petru ;i Pavel.

A consemnat :tefania Cri;an

Ploaia din luna iunie
stric[ `ntreg anul

Pentru tanti Maria Poptile fiecare zi este o binecuv]ntare deoarece `i d[ prilejul s[ creeze
ceva frumos. "De mic[ am `nv[\at s[ cos. Nu poate s[ treac[ o zi ;i s[ nu lucrez ceva de m]n[.
Am `ncercat s[ le `nv[\ ;i pe fetele mele `ns[ au ales s[ fac[ cu totul ;i cu totul altceva.”



TEATRU

Festivalul “F[r[ Bariere” p[streaz[
tradi\ia teatrului de bun[ calitate
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~n condi\iile unui buget redus
cu mai bine de 50% ;i unei vremi
capricioase care a \inut ̀ n cas[ des-
tui poten\iali spectatori, edi\ia
2013 a Festivalului Interna\ional
Multicultural “F[r[ Bariere” a
reu;it s[ men\in[ tradi\ia teatrului
de valoare. ~n ultima s[pt[m]n[
am v[zut spectacole bune, actori
remarcabili ;i personalit[\i impor-
tante ale lumii scenei, iar festinul
nu s-a `ncheiat.

Scriem aceast[ sintez[ vineri, dar `n
weekend ne mai a;teapt[ dou[ prezen\e
importante< cele dou[ spectacole ale Tea-
trului Odeon din Bucure;ti ;i “Scapin”
pus ̀ n scen[ de Silviu Purc[rete la Debre-
cen, plus demonstra\iile de ventrilocie ale
Crinei Zvobod[. Putem `ns[ trage ni;te
concluzii, dup[ 7 zile ̀ n care am fost pre-
zen\i la marea majoritate a evenimentelor
din festival.

C[t[lin Grigora;,
un actor fanatic

Cum altfel ai putea numi un om care
joac[ trei spectacole diferite `n trei zile
consecutive ;i se men\ine la acela;i nivel
`nalt? Membru al trupei Teatrului “I.D.
S]rbu” din Petro;ani ;i al Companiei “Be-
come” din Sibiu, t]n[rul actor a jucat `n
spectacolul inaugural al festivalului, “In-
somniacii” de Mimi Br[nescu, al[turi de
Mihai Alexandru ;i Radu Botar, apoi ;i-a
asumat rolul complexatului Ionel din “Ul-
tima halt[ ̀ n paradis” de Valentin Nicolau,
spectacol al teatrului din Petro;ani regizat
de Andrei Mihalache, iar `n a treia sear[
a evoluat din nou al[turi de Mihai Ale-
xandru ̀ n colajul de scenete comice “Ce-
a ajuns Rom]nia!?... Care Rom]nia?”. Pre-
zen\[ scenic[ impun[toare, joc nuan\at,
dic\ie foarte bun[ ;i mult[ flexibilitate ;i
autoironie, calit[\i care au contribuit la
succesul spectacolelor ;i i-au stimulat ;i
pe partenerii de scen[ `ntru `mplinirea
actului teatral. Un sincer bravo lui C[t[lin
;i colegilor s[i!

Merit[ men\ionat[ prezen\a editoru-
lui ;i dramaturgului Valentin Nicolau la
festival, o personalitate incisiv[, cu p[reri
radicale ;i bine argumentate, un drama-
turg ce a dat texte de larg[ respira\ie, cu
un stil aproape de bog[\ia barocului. P[cat
c[ prea pu\ini oameni de litere din Satu
Mare au dorit s[-l cunoasc[.

“V[duva Karnyo”, un spectacol
aproape de perfec\iune

Vechea ;i aparent pr[fuita comedie a
lui Csokonai Vitez Mihaly, “V[duva Kar-
nyo ;i cei doi pe\itori”, a avut parte de o
montare minunat[ sub conducerea lui Ke-
resztes Attila la Teatrul “Moricz Zsig-
mond” din Nyiregyhaza. Totul a fost la
superlativ< conducerea regizoral[, paro-
dic[, ludic[ ;i pasionant[, asumat[ exem-
plar de actori, costumele de epoc[ g]ndite
`n spirit juc[u; de Bianca Imelda Jeremias,
decorul maiestuos, ancestral am zice, dar
plin ;i el de umor, asamblat de Fodor Vio-
la, la care s-a ad[ugat muzica live. A fost
o `nc]ntare, unul din cele mai aplaudate
spectacole ale festivalului, ;i un prilej de
a depl]nge desp[r\irea nepl[cut[ a regi-
zorului de trupa Harag. Cel pu\in reu;ita
proiectului “Szerelem” d[ speran\e c[ Ke-
resztes va mai lucra, cu bune rezultate, la
Satu Mare.

Trebuie s[ remarc[m din nou serio-
zitatea ;i pasiunea pentru teatru a trupelor
de limb[ maghiar[< “D-ale carnavalului”
s-a jucat f[r[ nici cea mai mic[ t[ietur[,
`n regia lui Sorin Militaru, la Teatrul “Csiki
Jatekszin” din Miercurea Ciuc, ;i specta-

colul a reu;it s[ transmit[ foarte mult din
umorul amar al textului, cu toate avata-
rurile unei traduceri `n care, inevitabil,
comicul de limbaj se estompeaz[, iar sce-
nografia p[r\ii secunde, cu atmosfera de
lupt[ de tran;ee “omnium contra omnes”,
;i finalul r[zboinic pe fa\[ au ad[ugat o
not[ inedit[ de tragism. Foarte bune au
fost ;i spectacolele studen\ilor maghiari
de la T]rgu Mure;, iar premiera trupei
Harag cu “Liselotte ;i luna mai”, av]nd-o
pe Nemethy Zsuzsa `n rolul titular, a fost
primit[ cu multe aplauze de publicul pre-
zent la Studio.

Prezen\e tonice de la Oradea

Actorii din Oradea au prezentat spec-
tacole excelente ̀ n ultimii ani ̀ n festivalul
s[tm[rean, at]t sub egida Teatrului “Re-
gina Maria”, c]t ;i `n cadrul proiectului
independent “Artemotion”. Anul acesta
nu a f[cut excep\ie< Daniel Vulcu ;i Ge-
orgia C[pr[rin au evoluat `n “Bordel” de
Gabriel Barylli, un spectacol sensibil des-
pre rela\iile ̀ ntre sexe, iar Sebastian Lupu
a oferit o comedie de esen\[ tare al[turi
de Richard Balint (“1000 de motive s[ te
omor”) ;i o pies[ aspr[ despre iubire ;i
adev[r (“Buletinista”, al[turi de so\ia sa,
Mirela Ni\[-Lupu). ~n weekend or[denii
revin cu “20.000 de leghe sub m[ri”, pen-
tru copii, de ziua lor.

Mai mul\i actori ai Teatrului or[dean
au contribuit ;i la filmul “Rocker”, filmat
`n ora;ul lor. Beneficiind de presta\ii ex-
presive ale protagoni;tilor (Dan Chiorean
;i Alin State) ;i de o apari\ie interesant[ a
s[tm[rencei Silvia Török, proasp[t[ lau-
reat[ UNITER, filmul are, din p[cate, la-
cune scenaristice grave, pe care filmarea
inspirat[ nu prea reu;e;te s[ le compen-
seze. Putea ie;i un film excelent din pre-
misa proiectului lui Marian Cri;an, un re-
gizor altfel talentat ;i nu lipsit de idei ori-
ginale. A;tept[m urm[torul.

Institu\ia recitalului actoricesc

“Fata din curcubeu”, renumitul recital
al Taniei Popa pe un text foarte bun al
Liei Bugnar, pus ̀ n scen[ sub prestigioasa
emblem[ a Teatrului Na\ional Bucure;ti,
ne-a demonstrat din nou ce ̀ nseamn[ un
actor `n plin[ for\[ creatoare ;i de ce re-
citalul solo r[m]ne piatra de `ncercare ;i
confirmare a valorii actorice;ti. Tania a
imprimat o energie aparte acestui show
`n care a pus mult suflet ;i enorm de mult[
;tiin\[, doz]nd exemplar accentele, umo-
rul, duio;ia ;i revolta ;i dovedind calit[\i
vocale deosebite `n melodiile ruse;ti cu
care a pigmentat povestea curvei de la ci-
nema, victim[ a unei lumi prea dure.

La alt[ intensitate, Gra\iela B[descu a
transformat haosul `ndr[gostirii la femi-
nin `ntr-un recital interactiv fermec[tor
(“Oracol”). Tot la recitaluri actorice;ti pu-
tem trece ;i presta\ia lui Radu Botar ;i
Marian Negrescu ̀ n “Emigran\ii” de Mro-
zek, `ntr-un decor complex, dar cumva
auster, montat de Klara ;i Eliza Labancz.
Cei doi au construit cu grij[ tensiunea
dintre dou[ personaje total diferite,
ajung]nd la intensit[\i dramatice mai rar
`nt]lnite ̀ n teatrul modern, unde joaca ̀ n
jurul conven\iilor este la ordinea zilei.

Un asemenea spectacol juc[u; ;i ca-
leidoscopic au prezentat cinci actori ai
Teatrului Tineretului din Piatra Neam\
(Ingrid Robu, Corina Grigora;, C[t[lina
Ie;anu, Ioan Paraschiv ;i Cezar Antal) pe
un text dificil (“Dragonul de Aur” de Ro-
land Schimmelpfennig) pe care regia lui
Cristian Ban l-a transformat ̀ ntr-un mo-
zaic de situa\ii ;i tr[iri jucate cu umor ;i
patim[ de ni;te actori ̀ ndr[gosit\i de me-
serie. Prin cei asemenea lor teatrul are pu-
terea s[ mearg[ mai departe.

Vasile A.

Buletinista Ultima halt[ `n paradis

Tape

V[duva Karnyo

~n condi\iile unui buget redus cu mai bine de 50% ;i unei vremi
capricioase care a \inut `n cas[ destui poten\iali spectatori, edi\ia
2013 a Festivalului Interna\ional Multicultural “F[r[ Bariere” a
reu;it s[ men\in[ tradi\ia teatrului de valoare. 
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Ultimul sunet de clopo\el 
pentru absolven\ii claselor a XII-a
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~n ultimele zile ale lunii mai,
`n toate liceele au avut loc festi-
vit[\i de ultim sunat pentru ab-
solven\ii claselor a XII-a. Buche-
te imense de flori, baloane multi-
colore, oameni de toate vârstele
în ţinută de sărbătoare au f[cut
cur\ile liceelor neîncăpătoare. 

Părinţi, bunici, fraţi, surori ;i prieteni,
au fost pregătiţi să-i felicite şi să le înmâ-
neze câte o floare, în semn de preţuire,
elevilor aflaţi în pragul absolvirii.

Colegiul Na\ional 
Mihai Eminescu

O nouă serie de absolvenţi ai Cole-
giului Naţional Mihai Eminescu din Satu
Mare şi-a luat rămas bun, joi, 30 mai, de
la frumoşii ani de liceu şi de la profesorii
lor. La semnalul dat de directoarea ad-
junctă Nicoleta Cherecheş, rând pe rând,
elevii celor 7 clase ale colegiului au intrat
în careul din curte. Însoţiţi de diriginţi,
elevii fiecărei clase, nominalizaţi de di-
rectoare, înaintau pe fondul unei melodii
alese de ei purtând o ţinută specifică, de
forme şi culori cu mult bun gust şi bogată
imaginaţie, anume destinată acestei ma-
nifestări. Bunăoară, elevii clasei a XII-a
A erau înveşmântaţi în uniforme de avia-
tori şi stewardese, fetele din clasa a XII-
a D purtau coroniţe din flori în culori
asortate cu îmbrăcămintea, băieţii din
clasa a XII-a F în costume negre, iar fetele
în rochii vişinii. Tot cei din clasa F au in-
trat în careu în ritm de dans, pe fondul
unei melodii interpretată la două saxo-
foane, iar cei din D au eliberat simultan

fiecare câte un porumbel alb. În faţa fie-
cărei clase era aşezat un imens coş cu
flori. Toată această atmosferă conferea
festivităţii o notă cu adevărat de lux.

În continuarea festivităţii, un preot a
rostit o rugăciune, urmată de intonarea
Imnului naţional şi a cântecului gaudea-
mus igitur. După un scurt discurs al di-
rectorului Ioan Pop, a avut loc festivitatea
de decernare a unor premii. Totodată, i-
a fost înmânată diploma de onoare şi tit-
lul de şef de promoţie elevei Csereoka
Petra din clasa a XII-a A (media 9,99).

Colegiul Tehnic 
Elisa Zamfirescu

La Colegiul Tehnic “Elisa Zamfires-
cu” din Satu Mare festivitatea a avut loc
mar\i. Elevii din fiecare clasă terminală,
îmbrăcaţi în elegante uniforme, s-au pe-
rindat în faţa mesei prezidiului şi au in-
tonat c]te un cântec nostalgic.

Au luat cuvântul printre alţii Alexan-
drina Ligia Pop, directoarea instituţiei,
Mariana Brumboiu, inspector şcolar, Ioa-
na Raţiu, directoare adjunctă (deosebit
de emoţionată), precum şi doi şefi de
promoţie, unul de la clasele de limbă ro-
mână, iar altul de la cele de limbă ma-
ghiară. Cu toţii le-au urat absolvenţilor
gânduri bune, succes la examenul de ba-
calaureat şi în viaţă.

Când la încheierea discursului său,
directoarea Alexandrina Ligia Pop a ros-
tit fraza solemnă ”Vă declar absolvenţi
ai Colegiului Tehnic Elisa Zamfirescu
promoţia 2013!”, un nor de baloane mul-
ticolore s-a înălţat în văzduh, luându-şi
zborul peste clădirea liceului. Ni s-a părut
a fi un moment simbolic, extrem de su-
gestiv pentru misiunea de înălţare şi de

zbor a tinerilor absolvenţi de liceu.
A urmat tradiţionalul ceremonial al

predării cheii simbolice, după care pro-
fesorii diriginţi le-au înmânat celor mai
merituoşi elevi diplome pentru rezulta-
tele obţinute în acest an şcolar.

Colegiul Economic 
Gheorghe Drago;

Ca de obicei, festivitatea de absolvire
a elevilor din anul terminal al Colegiului
Economic Gheorghe Dragoş a avut loc
în sala mare a Casei de Cultură a Sindi-
catelor din Satu Mare. Când am ajuns
acolo, circa 200 de persoane aşteptau în
faţa clădirii cu buchete de flori în mână.
Degeaba forţau intrarea cei ce încercau şi
îşi doreau mult să fie spectatori direcţi ai
manifestării. Nu aveau nicio şansă. Putem
spune că a fost neinspirată ideea cu des-
făşurarea festivităţii într-o sală neîncăpă-
toare când afară era o vreme însorită.

În aceste condiţii, am aflat detalii des-
pre modul de desfăşurare a festivităţilor
de la profesoara Florentina Chiş. Interlo-
cutoarea ne-a spus că vor absolvi colegiul
12 clase, din care şase de tehnician activi-
tăţi economice, două de tehnician în co-
merţ şi patru de tehnician în gastronomie. 

A participat în calitate de invitat An-
dreica Romulus, rectorul Academiei Co-
merciale care, alături de directoarea Ma-
ria Măgureanu au rostit discursuri. Diri-
ginţii au premiat elevii laureaţi ai unor
concursursuri şi olimpiade şcolare. În fi-
nal, eleva Bucur Crina din clasa a XII-a
C a primit diploma de onoare Gheorghe
Dragoş şi titlul de şefă de promoţie. Di-
plomă de onoare din partea Academiei
Comerciale a primit şi eleva Sima Da-
niela din clasa a XII-a D ca răsplată pen-

tru deţinerea funcţiei de preşedintă a
Consiliului Elevilor pe o perioadă de trei
ani.

Liceul Teologic Ortodox 
Nicolae Steinhardt

Absolven\ii Liceului Teologic Orto-
dox "Nicolae Steinhardt" ;i-au luat joi
adio de la ;coal[, profesori ;i colegii mai
mici. Cele dou[ clase de a XII-a  au avut
festivitatea de absolvire la catedrala or-
todox[ "Adormirea Maicii Domnului",
nu `nainte ca absolven\ii `mpreun[ cu
profesorii ;i conducerea ;colii s[ fac[ un
tur al centrului ora;ului, ̀ nton]nd imnul
Gaudeamus Igitur. La ceremonie au asis-
tat Preasfin\ia Sa Justin Sigheteanul, pro-
topopul Ioan Socolan,  al[turi de un sobor
de preo\i care au oficiat  un Te Deum.

~n catedrala frumos `mpodobit[ de
s[rb[toare, cei 40 de absolven\i au fost
`nso\i\i de p[rin\i, fra\i, bunici ;i colegi
din clasele mai mici. 

Solemnitatea momentului a fost re-
sim\it[ cu at]t mai mult cu c]t la eveni-
ment au fost prezen\i Adrian :tef,
pre;edintele Consiliului Jude\ean, vice-
primarul Radu Roca ;i Adrian Paul, pro-
fesor universitar la Universitatea de Nord
din Baia Mare. Directorul ;colii, preotul
Gabriel Groza care a fost ;i dirigintele
uneia dintre clasele de absolven\i a
`nm]nat premiile pentru cei mai cons\iin-
cio;i elevi, `n aplauzele celor prezen\i. 

Liceul Nicolae Steinhardt se afl[ la a
;aptea genera\ie de absolven\i  iar
genera\ia din acest an au ob\inut cele mai
bune rezultate ;colare. Este vorba despre
media general[ a celor dou[ clase care
este 9, 35 la clasa XII-a A ;i 8,67 la XII-
a B, dar ;i despre dou[ premii `nt]i la

faza na\ional[ a olimpiadelor ;colare
ob\inute de ace;ti elevi. :ef de promo\ie
cu media 10 pe to\i cei patru ani de liceu
a fost desemnat[ Vonete Georgiana (XII
A) ;i Zanga Maria (XII B).

Colegiul Național 
Kölcsey Ferenc

Ultima dată a răsunat clopoțelul şi
pentru absolvenții celor şase clase ale
Colegiului Național Kölcsey Ferenc. Fes-
tivitatea organizată în curtea liceului a
început cu un moment de reculegere în
memoria celor care nu mai puteau par-
ticipa la acest eveniment< profesoara Sze-
gedi Ilona şi elevii Sárkány Ivette, Kovács
Norbert şi Simon Virág. În cadrul festi-
vității, în prezența numeroşilor invitați
de seamă, au fost premiați cei mai meri-
tuoşi absolvenți, şeful de promoție din
acest an fiind Bodnár Eszter din clasa a
XII-a D, care a terminat liceul cu media
generală 9.95. 

Grupul Şcolar Teologic 
Romano-Catolic Hám János

Două clase au părăsit băncile liceului
şi în cadrul Grupului Şcolar Teologic Ro-
mano-Catolic Hám János. Pentru ei, fes-
tivitatea de absolvire, aşa cum se obiş-
nuieşte la fiecare liceu teologic, a avut
loc la biserică. Sute de rude şi prieteni ai
tinerilor au participat la slujba oficiată
la Catedrală, iar premergător marelui
eveniment, absolvenții au dat serenade
profesorilor, inclusiv Excelenței Sale epis-
copul Eugen Schönberger, care i-a primit
în sala festivă a Palatului Episcopal.

V. Nechita, Viorica S., Eva L.

CN Kolcsey Ferenc

Colegiul Economic

Grupul :colar Unio

Colegiul Elisa Zamfirescu
Grupul :colar Ham Janos

Liceul Ortodox

Părinţi, bunici, fraţi, surori ;i prieteni, au fost pregătiţi să-i
felicite şi să le înmâneze câte o floare, în semn de preţuire, elevilor
aflaţi în pragul absolvirii.
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George Vulturescu, premiat 
la dou[ concursuri de poezie

La recenta şedinţă de lucru a Ce-
naclului literar "Afirmarea" din Satu
Mare, coordonat de poetul Ion Bala,
au citit poezie Ioan Hada din Baia Mare
şi Ioan Sălăjan - debut, iar proză a citit
Loredana Ştirbu. Ioan Sălăjan, prin
poezia sa arhaică, plăcută, cu rimă do-
vedeşte deţinerea unui stil propriu şi a
avut un debut onorant.

Despre poemele citite de Ioan Hada
au vorbit Gheorghe Creţu, Mihai Sas,
Ioan Aniţaş, Loredana Ştirbu, Ioan Ma-
rian Chioran, Alexandru Ivanovici,
Gheorghe Cormoş şi Ion Bala. S-a su-
bliniat faptul că Ioan Hada scrie o poe-
zie cu un mesaj uşor de înţeles, anco-
rată în viaţa cotidiană, scrisă fără pa-
timă. Din poeme se poate deduce fap-
tul că autorul este veşnic îndrăgostit
de lumea înconjurătoare. Densitatea
metaforelor este evidentă. Poezia scrisă
de Ioan Hada are o anume ambiguitate
concentrată. Totuşi se simte pros-
peţimea metaforelor. Ambiguitatea şi
misterul sunt  binevenite. 

Desigur nu se putea trece cu vede-
rea sărăcia limbajului, a vocabularului
şi a ariei tematice. Per ansamblu ma-
joritatea poemelor citite pot fi incluse
între coperţile unui viitor volum. Abor-

darea autorului este constantă în timp,
fapt ce face ca un nou tom să ducă mai
departe modalitatea de exprimare li-
rică a poetului.

În ciuda unor critici punctuale, pe
text, Ioan Hada a mul\umit colegilor
pentru observaţiile făcute şi a promis
că va ţine seamă de ele. Ioan Hada şi-
a motivat prezenţa periodică la Satu
Mare. Autorul poemelor citite consi-
deră că în Cenaclul literar sătmărean
Afirmarea se fac observaţii pertinente
pe text, fapt ce este în folosul creaţiei
şi a autorului, în vreme ce colegii săi
de cenaclu din Baia Mare poartă dis-
cuţii ce au caracter general. 

Despre proza Loredanei Ştirbu s-a
vorbit în termeni laudativi. Desigur, ea
este deja un scriitor format, care a avut
curajul să se pună în "gura" criticii de
specialitate. Prozatoarea a supus
atenţiei colegilor de cenaclu un frag-
ment de proză scurtă, bine închegată,
rotundă, unitară stilistic. Autoarea de-
monstrează că stăpâneşte tehnica fra-
zării. În fragment se regăsesc aspecte
de proză fantastică de explorare a sen-
zaţionalului, cu note fine de ironie la
adresa mass-media, cu dialoguri izbu-
tite. Autoarei i s-a reproşat faptul că

sunt prea multe cuvinte care încep cu
vocala o. Mai trebuie să se intervină
pe text pentru a-l curăţa şi a reanaliza
frazarea pe alocuri. Observaţiile au fost
acceptate de autoare mai ales că a fost
vorba despre o şedinţă atelier, în care
se caută îndreptarea unor omisiuni ale
poetului sau prozatorului. Loredana
Ştirbu a considerat că întâlnirea într-
un asemenea cadru a avut efectele
scontate.

Ioan Sălăjan, prin poezia sa arhaică,
plăcută, cu rimă dovedeşte deţinerea
unui stil propriu. Poezia este scrisă cu
ritm, rimă şi cu mult suflet, ceea ce îi
oferă posibilitatea de a fi pusă pe linii
muzicale. I s-a sugerat autorului să re-
nunţe la unele repetiţii. Debutul său în
cenaclu este considerat a fi onorant.

Alături de cei enumeraţi mai sus se
cuvine punctată prezenţa la cenaclu a<
Rodicăi Cuc, Nicolae Mariţa, Dorel
Iurcenko şi a lui Carol Koka.

Momente muzicale au fost susţin-
ute de Alexandru Ivanovici, Georgeta
Govor şi Octavian Bud. 

Următoarea şedinţă va avea loc pe
8 iunie, când va citi proză Ioan Marian
Chiorean.

Cornel C. 

Recent, poetul, omul de cultu-
ră şi coordonatorul revistei “Poe-
sis” - George Vulturescu, a primit
două premii prestigioase pentru
poezie. Despre aceste premii ne-
a vorbit chiar deţinătorul acesto-
ra.

Aşa cum îl ştim deosebit de bun
orator atunci când este cazul să vor-
bească despre colegii de breaslă, iată
că despre premiile primite a vorbit ceva
mai puţin şi cu o anume dovadă de
stânjeneală.

“Primăvara Europeană 
a Poeţilor”

"Primăvara Europeană a Poeţilor"
este o manifestare culturală desfăşurată
în perioada 22-24 aprilie la Chişinău,
Republica Moldova. Ea a fost organi-
zată de Uniunea Scriitorilor din Mol-
dova, Ministerul Culturii al Republicii
Moldova, Direcţia de Cultură a Primă-
riei municipiului Chişinău, Academia
de Studii Economice din Moldova,
Consiliul Raional Soroca şi Teatrul
"Veniamin Apostol".

Cu prilejul acestui eveniment cul-
tural deosebit a avut loc şi un simpo-
zion intitulat "Nichita Stănescu - Poetul
necuvintelor la 80 de ani". Printre par-
ticipanţii la această evocare a persona-
lităţii lui Nichita Stănescu menţionăm
pe Arcadie Suceveanu, preşedintele
Uniunii Scriitorilor din Moldova, Lin-
da Maria Baros, Pierre Legueltel, Karl
Martin Sinijarv - preşedintele Uniunii
Scriitorilor din Estonia, Aurel Maria
Baros, George Vulturescu, Valeri Stan-
cu, Aurel Ştefanachi, Nicolae Grigore
Mărăşan, Elena Iagăr, Corneliu Anto-
niu, Gellu Dorian, Cassian Maria Spi-
ridon, Leo Butnaru ş.a. Tot cu acest
prilej au fost decernate premiile Nichi-

ta Stănescu. Printre premiaţi s-a nu-
mărat şi George Vulturescu, alături de
Emilian Galaicu Păun din Republica
Moldova. 

În cadrul acestei întâlniri literare
cu participare internaţională a avut loc
colocviul "Dialoguri europene -  poeţi
şi traducători". Au fost prezentate apoi
o serie de volume şi s-a vorbit despre
cărţi precum< Zadarnic rozariu de Pier-
re Legueltel> Avangarda rusă> Proza
scurtă din Republica Moldova în limba
franceză> Antologia poeziei din Mol-
dova în versiune spaniolă şi Singur cu

Adevărul de Ion Miloş, traducere în
limba franceză de Maria Augustina
Hâncu.

Festivalul Internaţional de
Poezie “Grigore Vieru”

Cel de al doilea premiu pentru poe-
zie obţinut de George Vulturescu a fost
în cadrul Festivalului Internaţional de
Poezie "Grigore Vieru" ediţia a V-a,
desfăşurat în duplex Chişinău-Iaşi. Aici
a fost premiat alături de Ileana Mălăn-

cioiu din Bucureşti. Acest festival de
poezie a fost organizat de Centrul Cul-
tural Ştiinţific Grigore Vieru din
Chişinău, Asociaţia Culturală Feed
Back din Iaşi şi Biblioteca pentru copii
Ion Creangă. Printre parteneri au fost
Ministerul Culturii din Republica Mol-
dova, Ministerul Culturii din România,
Primăria municipiului Chişinău, Pri-
măria municipiului Iaşi, Academia de
Ştiinţe a Republicii Moldova, Institutul
de Filologie, Institutul Cultural Român
Mihai Eminescu din Chişinău, iar
printre partenerii media s-a aflat şi Re-

vista Poesis. Înainte de a trece la mo-
mentele culturale propriu zise, parti-
cipanţii la festival au trecut pe Aleea
Clasicilor, Grădina Publică "Ştefan cel
Mare şi Sfânt", unde s-au depus coroa-
ne şi jerbe la bustul poetului şi omului
de cultură Grigore Vieru. Pentru a da
mai multă emoţie participanţilor, dar
şi greutate evenimentului, în faţa bus-
tului a avut loc şi un moment poetic.
A recitat Nicolae Jelescu.

Festivităţile au fost deschise de Ni-
colae Dabija, preşedintele Centrului
Cultural Ştiinţific Grigore Vieru din
Chişinău şi de Daniel Corbu -
preşedintele Asociaţiei Feed Back din
Iaşi, la Academia de Ştiinţe a Republicii
Moldova, Institutul de Filologie, Sala
Azurie. La acest festival sătmăreanul
George Vulturescu a prezentat comu-
nicarea "Motivul Prutului la Grigore
Vieru şi motivul Tisei - graniţa peri-
clitată din Nord la Mihai Eminescu".
Comunicarea a fost preluată pentru
publicare de ziarul "Literatura şi Arta"
din Chişinău.

Printre participanţii la acest festival
au fost menţionaţi Mihai Cimpoi, Da-
niel Corbu, Ileana Mălăncioiu, Theo-
dor Codreanu, Nicolae Dabija, Adrian
Dinu Rachieru, Valeriu Matei. Cei
menţionaţi mai sus au susţinut şi co-
municări în cadrul colocviului "Gri-
gore Vieru, poet al spaţiului românesc".
Ca invitaţi speciali au fost nominalizaţi
maestrul Gheorghe Zamfir - naist, te-
norul Mihai Munteanu şi actorul Eu-
sebiu Ştefănescu. 

Genericul spectacolului a fost "Tai-
na care mă apără". O bună parte din
câtecele prezentate în cadrul specta-
colului festiv au fost pe versuri ale poe-
tului Grigore Vieru. Aceştia din urmă
menţionaţi au susţinut momente ar-
tistice de înaltă ţinută pe scena în aer
liber din Iaşi.

A consemnat Ioan A.  

Poetul George Vulturescu al[turi de actorul Eusebiu :tef[nescu, poeta Ileana M[l[ncioiu ;i poetul Iulian Filip (Moldova),
dup[ festivitatea de premiere de la “Prim[vara European[ a Poe\ilor“

"Primăvara Europeană a Poeţilor" este o manifestare culturală des-
făşurată în perioada 22-24 aprilie la Chişinău, Republica Moldova.
Ea a fost organizată de Uniunea Scriitorilor din Moldova, Ministerul
Culturii al Republicii Moldova, Direcţia de Cultură a Primăriei mu-
nicipiului Chişinău, Academia de Studii Economice din Moldova,
Consiliul Raional Soroca şi Teatrul "Veniamin Apostol".

Sub titlul scurt "Canon", poeţii şi
soţii Iulia Olaru şi Francisc Edmund
Balogh au scos de sub tipar o plachetă
de versuri. Aşa cum subliniază poetul
Felician Pop în deschiderea acestui tom<
"...Desigur, cartea Iuliei Olar şi a lui
Francisc Edmund Balogh, nu are nimic
comun în vreun dialog matrimonial.
Fiecare autor îşi trăieşte combustiile in-
terne departe de orice efuziune comună.
Lumea lor se zideşte din bruioane con-
torsionate, iar plămada refuzului repre-
zintă corpusul unui lirism echilibrat,
fără convulsii vizibile. Ceea ce la prima
vedere ar putea părea o notaţie fugitivă,
este în versurile Iuliei Olar, o observaţie
instantanee extrem de profund focali-
zată însă, asupra unei lumi care-şi ames-
tecă planurile mundane şi hieratice...În
faţa forţelor agreste, poetului nu-i ră-
mâne decât să se înfăşoare într-o go-
goaşă ţesută cu firele de mătase ale ilu-
ziei...Dacă există o continuitate între
poemele Iuliei Olaru şi cele ale lui Fran-
cisc Edmund Balogh, aceasta este una
de natură spectrală. Chiar şi titlul ci-
clului "Amintiri monocolore" asigură
un soi de continuitate ideatică...Lumea

lui Francisc Edmund Balogh are excese
senzoriale "tăcerea picură metalic" (Iri-
tare). Poetul spune că forţa unui cuvânt
nu este cea a unui glonte, ci el este "arma
descărcată în văzduh" (Cuvânt)...Cei doi
poeţi, pe care destinul i-a adunat într-o
casă, iar talentul într-o carte, îşi aleg cu
grijă trăirile şi le ţes într-un filigran de
confesiuni disparate, dar care-spectral-
îşi aşează culorile componente într-o
lumină aproape vizibilă, coerentă, amară
şi totuşi, atât de senină".

Coriolan A.

So\ii Iulia Olaru ;i Francisc 
Edmund Balogh au scos de sub 
tipar o plachet[ de versuri

Debut onorant în cenaclul Afirmarea 
a poetului Ioan S[l[jan
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Munții Superstiție

La est de Phoenix, Arizona, Statele
Unite ale Americii, se găse;te un lanț
muntos numit Munții Superstiție, despre
care circulă o mul\ime de legende care
mai de care mai surprinzătoare. 

Se pare că, undeva în anii 1800, un
bărbat pe nume Jacob Waltz a descoperit
aici o uria;ă mină de aur. Bărbatul nu a
dezvăluit locul decât pe patul de moarte,
atunci când i-a spus unei singure per-
soane drumul către comorile acestor
munți. 

În ciuda numeroaselor expedi\ii, mi-
na de aur nu a fost găsită niciodată. Unii
spun că spiritele oamenilor care ;i-au
pierdut viața în căutarea aurului încă
bântuie munții.

O alta legendă local[ susține că pis-
curile sunt păzite de creaturi numite
Tuar-Rangers, omuleți care trăiesc în
pe;teri ;i tuneluri. În plus, unii apa;i cred
că intrarea în Iad se află chiar în ace;ti
munți.

Anomalia din Atlanticul 
de Sud

Se pare că Triunghiul Bermudelor
există ;i în spațiu, dacă ne raportăm la
evenimentele ce au loc într-o zonă din
Atlanticul de Sud, acolo unde banda de
radiații numită centura Van Allen se află
cel mai aproape de suprafața Pământu-
lui.

În largul coastei Braziliei, această
anomalie pare a fi responsabilă de nu-
meroase probleme ale sateliților, ale na-
velor spațiale, ale activității telescopului
;i Stației Spațiale Internaționale.

Astronauții au raportat nu doar de-
fecțiuni tehnice, ci ;i apariția unor stele
căzătoare. 

Cauza pare a fi nivelul mare de ra-
diații care se acumulează în acest punct,
dar oamenii de ;tiință nu sunt încă siguri
cum ;i de ce apar aceste efecte.

Lacul Anjikuni

În regiunea îndepartată Kivalliq, Nu-
navut, în Canada, se găse;te un lac plin
de mistere, în jurul căruia planează încă
multe întrebări. 

Ei bine, mulți cred că lacul ar fi res-
ponsabil de dispariția locuitorilor unui
sat întreg. În noiembrie 1930, un vânător
a ajuns în satul de lângă lacul Anjikuni,
descoperind cu stupoare că s[tenii dis-
păruseră, lăsând în urma lor gospodăriile
intacte.

În plus, se pare că mai multe mor-
minte din cimitir fuseseră deschise ;i go-
lite, iar în apropierea satului 7 câini mu-
riser[ de foame, în ciuda hranei aflate în
apropiere. 

Multe ipoteze au circulat de-a lungul
timpului cu privire la strania dispariție,
de la extratere;tri ;i vampiri până la fan-
tome. Misterul nu a fost elucidat nici pâ-
nă astăzi.

Marea Diavolului sau 
Triunghiul Dragonului

Marea Diavolului sau Triunghiul
Dragonului, cum i se mai spune, este o
regiune din Oceanul Pacific responsabilă
cu numeroase dispariții sau evenimente
ce implicau lumini ;i obiecte inexplica-
bile. De altfel, autoritățile japoneze con-
sideră zona una periculoasă. 

În jurul acestui triunghi circulă mai
multe legende. Se pare că însu;i Kublai
Khan ar fi pierdut 40.000 de oameni
atunci când a încercat să invadeze Japo-
nia, trecând prin această zonă. 

În plus, în 1952, guvernul nipon a
trimis o navă de cercetare, care a dispărut
;i ea fără urmă. 

În ceea ce prive;te cauzele acestor fe-
nomene stranii, extratere;trii, porțile că-
tre universuri paralele sau activitatea vul-
canică intensă sunt câteva dintre cele mai
vehiculate ipoteze. 

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Universul nostru ar putea exis-
ta în interiorul unei găuri negre.
Aceasta este ultima teorie pe care
din ce în ce mai mulţi oameni de
ştiinţă o acceptă pentru că explică
cel mai bine modul formării Uni-
versului, cât şi dezvoltarea sa.

Această teorie este expusă în mod
oficial de către fizicianul Nikodem Po-
plawski de la Universitatea Indiana într-
o lucrare ştiinţifică publicată într-o re-
vistă de specialitate. Fizicianul susţine că
dacă pornim de la ideea că Universul în
care ne aflăm s-a format în urma Big-
Bang-ului, teorie acceptată de toţi oame-
nii de ştiinţă, atunci nu se poate explica
faptul ce a determinat această explozie
uriaşă, iar sursa energiei care expansio-
nează întreg spaţiul este de origine ne-
cunoscută.

Orice eveniment în universul
nostru apare ca un punct în
relaţia spaţiu-timp

Dacă privim lucrurile din această
perspectivă nu avem cum să ne întrebăm
decât care ar putea să fie cauza pentru
care expansiunea Universului s-a înche-
iat? Teoria susţinută de fizicianul ameri-
can răspunde la toate aceste întrebări. În
primul rând trebuie eliminată teoria sin-
gularității şi apoi trebuie înţelese teoriile
relativităţii generale şi cea a gravitaţiei
moderne. Orice eveniment în universul
nostru apare ca un punct în relaţia spaţiu-
timp. Un obiect masiv precum Soarele
denaturează această relaţie timp-spaţiu,
acesta devenind precum o curbă. Aceast[
curbură gravitaţională produce gravitaţia
care se răsfrânge asupra planetelor din
jur.

O altă observaţie, care susţine această
teorie, se bazează pe mecanica cuantică
care la rândul ei descrie întreg Universul
la o scară redusă. Datorită gravitaţiei cu-
antice se poate descrie comportamentul
particulelor în interiorul găurilor negre.
Acestea posed[ o forţă centrifugă inte-
rioară care le pune în mişcare care se
aseamăn[ cu un impuls intern unghiular,
care mai este cunoscut şi sub denumirea
de “spin“. Particulele din universul nostru

au aceleaşi proprietăţi cu cele existente
în găurile negre.

Pentru a înţelege efectul de torsiune
trebuie doar să ne imaginăm o tijă me-
talică, precum un sistem flexibil, îndoirea
tijei corespunde cu curbarea spaţiu-timp,
iar răsucirea ei cu relaţia de torsiune. Nu-
mărul tot mai mare al particulelor “spin”
pot produce un efect de torsiune mult
mai mare. Torsiunea repulsivă opreşte
haosul şi creează ceea ce fizicienii numesc
“big bounce”. Acest recul foarte mare a
dus la expansiunea Universului nostru.

Mecanismul de torsiune îi împinge
pe cercetători să creadă că fiecare gaură
neagră este capabilă să producă un uni-
vers nou. Dacă această afirmaţie este va-
labilă atunci materia din universul nostru
provine din altă parte. Astfel, universul
în care ne aflăm noi se afla într-o gaură
neagră care se afla într-un alt univers.
Cel mai ciudat este faptul că aşa cum noi
nu putem să vedem ceea ce se întâmplă
în interiorul unei găuri negre, nici locui-
torii universului-mamă nu pot vedea

ceea ce se întâmplă în al nostru. Mişcarea
materiei în universul nostru se întâmplă
doar într-o singură direcţie, oferind sen-
zația de timp pe care îl percepem că mer-
ge înainte. Această “săgeată” a timpului
este moştenită din universul-mamă, din
cauza efectului de torsiune.

Torsiunea se mai află şi în ecuaţia de-
zechilibrului materia şi antimateria din
Univers. 

Astfel, materia s-a dezintegrat în elec-
troni, quarci şi antimaterie, care este o
formă de materie întunecată, invizibilă,
care ocup[ o parte foarte mare din Uni-
vers. În cele din urmă efectul de torsiune
ar putea să fie sursa antimateriei, care
pătrunde în orice spaţiu şi care creşte rata
de expansiune a Universului.

Teoria torsiunii oferă cele mai plau-
zibile explicaţii cu privire la existenţa
Universului nostru. ~n acest fel, fizicienii
au ajuns la concluzia că în fiecare gaură
neagră există un alt univers şi chiar al
nostru este într-o imensă gaur[ neagră
aflată într-un alt univers.

În Univers exist[ peste 100 
de civiliza\ii extraterestre

Până acum se punea des întrebarea
dacă există extratereştrii, acum întrebarea
pe care ne-o punem tot mai des este când
o să fie întâlnirea cu ei şi care sunt sco-
purile lor.

Potrivit reprezentanţilor Academiei
de Ştiinţe din Anglia în Univers nu există
doar o civilizaţie ci 100 chiar. Experţii
britanici recomand[ înfiinţarea în cadrul
structurilor ONU a unei agenţii care să
se ocupe cu problemele legate de întâl-
nirea cu civilizaţiile extraterestre.

Sir Dr. Martin Dominik a încercat să
ne pregătească pentu o eventuală întâl-
nire cu extratereştrii şi încercând să su-
gereze că aceştia nu ar fii periculoşi. 

La fel şi Stephen Hawking susţine că<
”Extratereştrii există, dar nu trebuie să îi
contactăm. Acesta este de părere că ex-
tratereştrii şi-ar fi irosit toate resursele
de pe planeta lor şi acum sunt în căutarea
unei alte planete unde să colonizeze.

Până şi astronomul de la Vatican, Pă-
rintele Gabriel Funes crede că extrate-
reştrii sunt fraţi de-ai noştrii şi spune că< 
“Extratereştrii sunt prietenii lui Dumne-
zeu”. 

Nu ne rămâne nimic de făcut decât
să aşteptăm clipa în care o civilizaţie ex-
traterestră îşi va face simţită prezenţa, şi
să sperăm că aceştia sunt fiinţe priete-
noase care vin cu gânduri paşnice.

Oare suntem pregătiţi să intrăm în
contact cu o civilizaţie extraterestră? Până
în prezent ţările avansate din punct de
vedere tehnologic oare nu au intrat în le-
gătură cu una dintre cele 100 de civilizaţii
presupuse? 

La cât de multe secrete există în lu-
mea în care trăim, orice este posibil. Son-
dajele efectuate de-a lungul timpului ara-
ta că oamenii nu privesc cu teamă o po-
sibilă întâlnire cu o civilizaţie extrateres-
tră. De exemplu, printre oamenii
obişnuiţi, 86% dintre americani sunt de
părere că extratereştrii sunt fiinţe priete-
noase. Dar aceasta poate să fie explicaţia
de care avem nevoie pentru a justifica o
minciună atât de mare? 
Sursa<http<//cristytepes.wordpress.com/2
011/12/22/mister-fenomene-paranor-
male-secrete-si-morti-stranii-in-bucegi

Interiorul g[urilor negre posed[ o forţă centrifugă interioară care le pune în
mişcare care se aseamăn[ cu un impuls intern unghiular, care mai este cunoscut
şi sub denumirea de “spin“

Chiar contează ce mănânci!
Este evident faptul că alimentaţia
nesănătoasă stă la baza unor boli
grave, cum ar fi cancerul, dar
mulţi oameni nu iau aminte la
ceea ce mănâncă.

Haideţi să ne deschidem ochii şi să
ne protejăm organismul, atât cât ne stă
în putinţă.

Un medic care a învins 
cancerul

V[ supunem aten\iei o carte care
poate schimba radical perspectiva asupra
alimentaţiei. Este vorba despre cunoscuta
carte “Anticancer”, scrisă de medicul Da-
vid Servan Schreiber care a fost diagnos-
ticat cu o formă de cancer cerebral. 

După ce a urmat tratamentul clasic,
fără să ţină cont de anumite recomandări
alimentare speciale, tumora doctorului
David Servan Schreiber a recidivat. De
atunci, el a făcut cercetări pentru a-şi
schimba regimul alimentar, astfel încât

să-şi ajute organismul să se protejeze sin-
gur în faţa cancerului.

“Am avut cancer. Mi s-a pus diag-
nosticul acesta pentru prima dată acum
15 ani. Mi s-a aplicat tratamentul
obişnuit şi am făcut cancerul să dea în-
apoi, însă doar pentru a recidiva apoi,
mai târziu. Am decis să aflu tot ce îmi
stătea în putinţă, pentru a-mi ajuta cor-

pul să se apere împotriva bolii prin mij-
loacele proprii. Se împlinesc deja şapte
ani de când trăiesc, după ce am învins
boala”, spunea autorul în 2008 când s-a
lansat cartea.

Iată care sunt cele mai puternice ali-
mente anticancer pe care le recomandă
în cartea sa şi cum le poţi consuma<

1. Ceaiul verde> 2. Şofranul de India

şi sosul curry> amestecă şofranul de India
cu piper negru şi ulei de măsline, şi fo-
loseşte sosul pentru salate, legume, supe>
3. Ghimbirul> Se răzuieşte puţin ghimbir
peste amestecurile de legume pe care le
prepari sau se opăreşte în apă fiartă 10-
15 minute pentru a face infuzie> 4. Legu-
mele crucifere şi legumele cu frunze
verzi> Varză, broccoli, conopidă, varză
de Bruxelles, spanac, etc. Nu le fierbe> 5.
Usturoi, ceapă, praz, arpagic> 6. Legume
şi fructe bogate în carotenoizi> Morcovi,
dovlecei, roşii, curmale, caise, sfecla roşie
şi toate fructele/legume viu colorate> 7.
Soia> 8. Plantele aromatice> Foloseşte
mentă, ţelină, pătrunjel, rozmarin, cim-
bru, oregano, busuioc pentru a da gust
mâncărurilor> 9. Algele marine> 10. Cio-
colata neagră> Specialistul recomandă 20
de grame pe zi de ciocolată neagră, aso-
ciată cu o cană de ceai verde care-i am-
plifică efectul.

Specialistul avertizează că ouăle şi
carnea sunt elemente opţionale în regi-
mul alimentar anticancerigen, nicide-
cum ingredientele principale şi nu reco-
mandă un consum zilnic de produse de
origine animală.

Legumele crucifere şi legumele cu frunze verzi< Varză, broccoli, conopidă,
varză de Bruxelles, spanac, etc. nu ar trebui fierte

În fiecare gaur[ neagr[ăse afl[ăun
univers iar noi ne afl[m într-una din ele
Sursa energiei care expansionează întreg spaţiul este de origine necunoscută

Orice eveniment în universul nostru apare ca un punct în relaţia spaţiu-
timp. Un obiect masiv precum Soarele denaturează această relaţie timp-spaţiu,
acesta devenind precum o curbă. Aceast[ curbură gravitaţională produce
gravitaţia care se răsfrânge asupra planetelor din jur.

Locuri la fel de
misterioase ca

Triunghiul Bermudelor

10 alimente care te feresc de cancer
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Trei fete concureaz[ pentru Miss 
Popularitate Informa\ia Zilei - iunie

După cum v-am obişnuit, la în-
ceputul fiecărei luni, pe site-ul nos-
tru www.informatia-zilei.ro se dă
startul unui concurs de Miss Po-
pularitate, cel care este destinat ti-
nerelor sătmărence din județ. Pen-
tru luna iunie s-au înscris trei ti-
nere domnişoare, eleve la institu-
țiile de învățământ din municipiul
Satu Mare. Ele sunt Mădalina Dă-
lan, Celia Tivadar şi Bettina Fele-
gyhazi. Concurenta care va aduna
cele mai multe voturi prin ajutorul
rețelei de socializare Facebook va
câştiga diverse premii. 

Aşadar, pe site-ul mai sus amintit, săt-
mărenii pot să le voteze la secţiunea "Son-
daje şi concursuri". Fiecare concurentă
beneficiază de o pagină cu o mică des-
criere şi o galerie cu poze profesioniste
făcute de un fotograf Informaţia Zilei. Pre-
zentăm în continuare câteva date despre
fiecare concurentă în parte.

Mădălina Dălan
Mădălina Dălan este născută în data

de 15 martie 1998, se află în zodia peşti şi
învață la Colegiul Național "Ioan Slavici",
profilul ştiințe sociale. Despre ea, Mădă-
lina ne-a spus că este o persoană amu-
zantă, orgolioasă şi ambițioasă. În timpul
liber îi place să se plimbe cu prietenii, să
meargă cu rolele şi să călătorească. Îi place
la munte, a fost în Sinaia, Predeal etc. De
altfel, alege anotimpul iarna pentru că îi
place natura "în alb". După ce termină li-
ceul vrea să urmeze Facultatea de Drept
din Cluj Napoca. Alege acest oraş deoa-
rece acolo sunt mulți sătmăreni, şi are
mulți amici care vor să meargă în Cluj.
Legat de preferințele muzicale Mădălina
ascultă muzica comercială, cea pe care o
auzim zi de zi la radio. Printre artiştii pre-
ferați se numără Alex Velea, sătmăreanca
Corina şi Smiley. Motto-ul ei este "Un cerc
de prieteni nu se face cu compasul ci cu
încredere şi sinceritate".

Celia Tivadar
Celia Tivadar şi-a petrecut patru ani

din viață în Italia. S-a reîntors în Satu Mare
în urmă cu un an când s-a înscris în ulti-
mul an la Colegiul Național "Ioan Slavici",
profilul ştiințe ale naturii. Este născută în
1 septembrie 1994, se află în zodia fecioară
şi îi place dansul hip-hop, cititul, ciclismul
şi nu în ultimul rând condusul maşinii.
Se consideră o fire foarte deschisă, încă-
pățânată şi amuzantă. Celia a vizitat nu-
meroase țări, precum Franța, toată Italia,
Austria etc. Îi place liniştea în natură, la
munte, câmpie. Vrea să urmeze Facultatea
de Asistență Medicală. Petrece mult timp
pe facebook, cu ajutorul lui şi-a reluat le-
gătura cu foşti colegi. Motto-ul Celiei este
"Orice om moare, dar nu orice om trăieşte
cu adevărat".

Bettina Felegyhazi
Bettina Fekegyhazi studiază la Liceul

Economic "Gheorghe Drago;", profil eco-
nomic. S-a născut în 23 septembrie 1996
şi se află în zodia balanță. Despre ea ne-a
spus că este o persoană optimistă, sinceră
şi prietenoasă. Locuieşte în Viile Satu Ma-
re însă îi place oraşul Satu Mare, să-şi pe-
treacă timpul în Grădina Romei, în Parcul
Central. Legat de călătorii, Bettina a vizitat
în dese rânduri Ungaria, împreună cu fa-
milia. Printre hobby-urile ei se găsesc dan-
sul, îi place să asculte muzică hip-hp şi să
iasă cu prietenii. Foloseşte rețelele de so-
cializare unde află noutăți despre prietenii
ei şi comunică cu ei. În viață se ghidează
după motto-ul "Speranța moare ultima".

***
Dacă aveţi vreo favorită nu ezitaţi să

intraţi pe www.informatia-zilei.ro să o vo-
taţi. Fetele care vor să se înscrie în acest
concurs pentru luna iulie, o pot face
trimiţând un e-mail la adresa misspopu-
laritate_iz@yahoo.com cu numele, pre-
numele, câteva poze, data naşterii, număr
de telefon, instituţie de învăţământ sau
locul de muncă.

M[d[lina M[d[lina 
D[lanD[lan

Celia Celia 
TivadarTivadar

Felegyhazi Felegyhazi 
BetinaBetina


