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Se distribuie `mpreun[ cu Informa\ia Zilei

Numeroase personalităţi din is-
toria modernă a românilor sătmăreni
ar putea fi, și s-ar cuveni să fie săr-
bătorite în mai multe localităţi.
Aceasta pentru că s-au născut, au
crescut ori au activat de-a lungul
vieţii lor în mai multe sate sau orașe
din părţile noastre. Un astfel de caz
este cel al părintelui greco-catolic
Gheorghe Mureșan.  

Despre părintele Mureșan s-a
mai scris și în “Informaţia de Dumi-
nică”. S-a scos mai puţin în evidenţă
calitatea sa de ctitor, pentru că în de-

ceniul slujirii la Rușeni a reușit ridi-
carea unei frumoase biserici în filia
Hrip. Duminică, 7 iulie 2013, Aso-
ciaţia Culturală Social Creștină „Pr.
Gheorghe Mureșan” Hrip, împreună
cu credincioșii greco-catolici din
Hrip și-au făcut o datorie de onoare
prin dezvelirea unei plăci memoriale
dedicate ctitorului sfântului lăcaș. 

În perioada interbelică, strada
pe care se află penitenciarul din mu-
nicipiul Satu Mare se chema, în
onoarea celui care fusese „găzduit”
acolo, „Părintele Mureșan”. După

1989, reabilitarea parţială a funcţio-
nat și în cazul memoriei părintelui
Mureșan. O străduţă din municipiul
Satu Mare poartă numele celui ce
cu crucea în mână a fost apărătorul
fiinţei românești, părintele Gheor-
ghe Mureșan. 

Nădăjduim că exemplul dat du-
minică, 7 iulie 2013, de către aso-
ciaţia care poartă numele părintelui
Mureșan și de către comunitatea ro-
mânilor din Hrip, va fi urmat și de
alte localităţi.

       Ministerul chinez al
Educaţiei a interzis ca elevilor
cu vârstele cuprinse între 6 şi 8
ani să li se dea teme pentru acasă
ori să fie obligaţi să participe la
cursuri de vară, după ce au fost
primite numeroase plângeri cu
privire la presiunea excesivă
pusă pe mulţi copii.
       De asemenea, se
recomandă părinţilor "să fie
rezonabili în alegerea cursurilor
pentru copiii lor". În China este
un fapt obişnuit supraîncărcarea
copiilor cu activităţi
extraşcolare precum muzica,
artele sau limbile străine, astfel
că le mai rămâne puţin timp
liber pentru a se juca. 

Românii, pe locul 2 
în Europa la timpul 
petrecut pe internet
 Românii sunt pe locul al
doilea în topul ţărilor europene
care petrec cel mai mult timp
online, cu o medie de 18,6 ore
petrecute săptămânal pe
internet, conform celui mai
recent studiu Mediascope.

Pe primul loc se clasează
ucrainienii, cu 20 de ore
petrecute online pe săptămână.
Românii sunt urmaţi în top de
turci, cu o medie de 18,3.

La nivelul activităţilor
desfăşurate online, românii sunt
şi printre cei care folosesc cel
mai mult mesageria instant. Ei
folosesc servicii de mesagerie
instant cu 60% mai mult pentru
a comunica online decât media
europeană a utilizatorilor de
internet. E-mailul este folosit de
aproximativ întreaga populaţie
de origine cehă cu acces la
internet, iar reţelele sociale
profesionale sunt utilizate de
mai mult de 90% dintre
portughezi.

nordul Moldovei, un leag[n 
de spiritualitate româneasc[

Larry Watts analizeaz[ pozi\ia României 
pe tabla de ;ah a R[zboiului Rece

Nordul Moldovei este destina\ia perfect[ pentru o vacan\[ de vis. Ga-
rantat v[ ve\i `ntoarce mai lini;ti\i ;i mult mai boga\i spiritual. Nic[ieri `n
Europa nu ve\i g[si at]ta frumuse\e, istorie ;i spiritualitate ca aici. Cetatea
Neam\, Casa Memorial[ Ion Creang[ din Humule;ti, M[n[stirea Humor,
Vorone\, Putna, Moldovi\a, Sucevi\a, Dragomirna, Sih[strie, Secu, Neam\,
Agapia, Neam\, Horai\a, Salina de la Cacica ori Hanul Ancu\ei, sursa de
inspira\ie a pove;tilor lui Sadoveanu sunt doar c]teva obiective pe care le
pute\i vizita `n aceast[ vacan\[. M[n[stirea Putna - prima ;i cea mai im-
portant[ ctitorie a lui :tefan cel Mare este socotit[ de Mihai Eminescu ca
fiind “Ierusalimul neamului rom]nesc”. 

      Un serviciu special rus a hotărât să achiziţioneze
maşini de scris pentru scrierea documentelor secrete.
Serviciul Federal rus de Protecţie, provenit din fostul
KGB, a lansat o licitaţie pentru a achiziţiona 20 de maşini
de scris. Hotărârea a fost luată "după scandalurile
WkiLeaks, dezvăluirile lui Snowden, dar şi informaţiile
potrivit cărora premierul Dmitri Medvedev a fost ascultat
în timpul summitului G20, la Londra", explică pentru
publicaţie o sursă din cadrul serviciului. "S-a hotărât să
se folosească mai mult documente pe hârtie", potrivit
sursei citate. Solicitat de AFP, serviciul de presă al FSO
a refuzat să comenteze pe marginea acestui subiect.
      Potrivit altor surse, atât serviciile speciale, cât şi
Ministerul Apărării utilizează încă maşinile de scris.
      "Din punct de vedere al securităţii, orice tip de
telecomunicare electronică este vulnerabil. Se poate capta
orice tip de informaţie de la un calculator", potrivit
deputatului şi fostului director al FSB (fostul KGB)
Nikolai Kovalev. 
      "Instrumentul cel mai primitiv este privilegiat< mâna
omului sau maşina de scris", a adăugat el.

      Papa Francisc a reiterat recent
ideea austerităţii în rândul
clericilor Bisericii Catolice, de
data aceasta cerându-le preoţilor
şi călugăriţelor să renunţe la
maşinile luxoase.
      Potrivit Reuters, Suveranul
Pontif a explicat că automobilele
scumpe, smartphone-urile de
ultimă generaţie sau diversele
accesorii vestimentare nu sunt
calea către o viaţă mai fericită.
      "Mă doare când văd un preot
sau o măicuţă cu cel mai nou model de maşină”, a spus
Papa. "Un autoturism este necesar pentru a desfăşura
o mulţime de activităţi, dar, vă rog, alegeţi un model
mai modest. Dacă vă plac maşinile extravagante,
gândiţi-vă doar câţi copii mor de foame în întreaga
lume”, a adăugat Pontiful.
      De când a venit în fruntea Bisericii Catolice, fostul
cardinal Jorge Bergoglio a renunţat la multe dintre
obiectele ostentative şi chiar a decis să locuiască într-
o casă de oaspeţi şi nu într-unul dintre luxoasele
apartamente papale, precizează sursa.
      În prezent, Papa Francisc conduce un Ford Focus
compact.

China interzice 
temele pentru acas[ 
elevilor p]n[ la 8 ani
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Urma;ul KgB revine la ma;ina de 
scris pentru a-;i proteja secretele

Localnicii din Hrip cinstesc
memoria preotului 
gheorghe Mure;an

M[d[lina D[lan, Miss Popularitate informa\ia Zilei – luna iunie<
“Îmi voi continua liceul la Bruxelles”

Concursul de Miss Popularitate organizat de cotidianul Informaţia Zilei are o nouă
câştigătoare. Cu peste 700 de voturi, Mădălina Dălan le-a întrecut pe celelalte două
concurente astfel că a câştigat concursul organizat în luna iunie. În cadrul unui interviu
ne-a mărturisit< “Cu siguranţă nu voi continua aici liceul. Noul an şcolar îl voi începe
la un liceu din Bruxelles. Voi fi plecată acolo şi încă nu ştiu ce voi face după ce voi
termina liceul. Nu îmi văd viitorul în România. Deja am ales Belgia unde cu siguranţă
o să am un viitor mai bun decât în România. Le recomand fetelor din Satu Mare să
participe la concursul de Miss Popularitate deoarece nu au nimic de pierdut decât de
câştigat mai multă experienţă în acest gen de competiţii şi desigur mai multă încredere
în sine. ” Pagina 8

Familiile Ceau;escu - Nixon `n august 1969. Nixon a fost primul pre;edinte
american care a vizitat Rom]nia Pagina 3

Papa Francisc le cere preo\ilor 
s[ renun\e la ma;inile luxoase

Milionarul Leonardo Farkas Klein din Chile 
a r[spuns chem[rii str[bunilor din Veti;

Leonardo Farkas Klein este un evreu maghiar ai c[rui
p[rin\i s-au n[scut `n Veti;. Familia lui a plecat de acas[ în
Chile în anul 1939 în timpul amenințărilor naziste. 

Zilele acestea Leonardo Farkas Klein s-a aflat la Satu
Mare pentru a vizita locurile strămoșilor săi ;i s-a cazat la
Hotelul Poesis. Dup[ ce ̀ n cotidianul "Informa\ia Zilei" am
prezentat pe scurt istoria palpitant[ a vie\ii lui, acum v[
prezent[m un interviu ̀ n exclusivitate realizat vineri, ̀ nainte
de plecarea sa din Rom]nia.

Anul XI Nr. 547

       Americanii nu mai sunt cei
mai graşi din lume. Acum
mexicanii au trista onoare de a
face parte din poporul cu cei
mai mulţi obezi din lume.
       Băuturile gazoase şi
mâncărurile fast-food au făcut
noi victime - circa 70% din
adulţii mexicani sunt
supraponderali şi peste 30% din
aceştia, obezi. 
       Rezervate altădată ocaziilor
speciale, mâncăruri ca tacos,
quesadillas au intrat de câtăva
vreme în alimentaţia zilnică a
mexicanilor, cu consecinţe
vizibile asupra greutăţii lor
corporale, arată un raport al
ONU. Potrivit experţilor, 80%
din copiii obezi vor fi aşa toată
viaţa. Vinovată este şi criza,
spun ei< populaţia s-a orientat
spre alimente semi-preparate
sau gata preparate, renunţând
la legume şi la cerealele
integrale.

americanii, dep[;i\i
de mexicani ̀ n topul
obezit[\ii
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Localnicii din Hrip cinstesc memoria 
preotului gheorghe Mure;an

Pe biserica greco-catolic[ a fost amplasat[ o plac[ memorial[
Numeroase personalităţi din

istoria modernă a românilor săt-
măreni ar putea fi, şi s-ar cuveni
să fie sărbătorite în mai multe lo-
calităţi. Aceasta pentru că s-au
născut, au crescut ori au activat
de-a lungul vieţii lor în mai multe
sate sau oraşe din părţile noastre.
Un astfel de caz este cel al părin-
telui greco-catolic Gheorghe Mu-
reşan.  

Despre părintele Mureșan s-a mai
scris și în “Informaţia de Duminică”.
S-a scos mai puţin în evidenţă calitatea
sa de ctitor, pentru că în deceniul slu-
jirii la Rușeni a reușit ridicarea unei
frumoase biserici în filia Hrip. Dumi-
nică, 7 iulie 2013, Asociaţia Culturală
Social Creștină „Pr. Gheorghe Mu-
reșan” Hrip, împreună cu credincioșii
greco-catolici din Hrip și-au făcut o
datorie de onoare prin dezvelirea unei
plăci memoriale dedicate ctitorului
sfântului lăcaș. Evenimentul a fost ono-
rat de prezenţa părintelui protopop
greco-catolic Dumitru Roman, asistat
întru slujire de un sobor de preoţi în
frunte cu părintele paroh de Rușeni și
Hrip, aidoma părintelui Mureșan, Ni-
cușor Glodan.

Un preot al sătmărenilor

Părintele Gheorghe Mureșan a vă-
zut lumina zilei la data de 5 iulie 1858
în Tiream, părinţii săi fiind ţărani să-
raci, dar foarte buni credincioși gre-
co-catolici, Gheorghe Mureșan și Floa-
rea Bonea. Atât școala primară cât și
liceul le-a urmat în Oradea, ajutat de
fratele său mai mare, Ioan, dascăl în-
tr-o localitate vecină cu Oradea, Cihei.
Micul Gheorghe era un răsfăţat al fa-
miliei parohului din Tiream, Ioan Bo-
nyi (Bonea). Acest slujitor al altarului
făcea parte dintr-o veche familie
preoţească sătmăreană, cu numeroase
ramificaţii și la Oradea. Cu ocazia săr-
bătorii de Sfânta Maria Mare a anului
1866, parohul Tireamului a avut mu-
safiri din Oradea. Vizitiul care a adus
musafirii era să se reîntoarcă singur.
La rugămintea părinţilor micului
Ghiţă, a fost luat și acesta în căruţă, cu
gândul de a-i face o vizită fratelui la
Cihei. A fost voia destinului ca Ghiţă
să nu se mai întoarcă la Tiream decât
în vacanţele școlare, în Oradea având
să-și facă studiile, atât primare, cât și
cele gimnaziale și liceale, pentru ca
apoi să-și desăvârșească cunoștinţele
teologice la Budapesta.

Ctitorul de la Hrip

Şi-a unit destinul la Rușeni cu Silvia
Maria Pereni, fiica parohului local, Ge-
orge Pereni, cununia având loc la 17
noiembrie 1884, urmată de hirotonirea
din 4 ianuarie 1885. La începutul
preoţiei a slujit în Bozânta Mare. Apoi,
a fost preot capelan și profesor la Gim-
naziul Catolic din Carei, între 1887-
1900,  predând aici limba română și
religia. Un deceniu, între 1894-1904 a
fost paroh la Rușeni și în filia Hrip. În
această filie a reușit zidirea noii biserici
cu hramul „Sf. Arhangheli Mihail și
Gavril”. 

Lăcașul a fost construit în anul
1896, pe un teren cu o întindere de 454
m2, din care clădirea ocupă 225 m2.
Până la zidirea acestei biserici la Hrip
a existat o biserică de lemn, situată pe
același teren. La construirea noii bise-

rici, cea veche a fost vândută credin-
cioșilor din Homorodul de Sus. Bise-
rica a fost construită din osârdia cre-
dincioșilor, o contribuţie substanţială
având familia Dezideriu Papp. 

Turnul bisericii a necesitat o recon-
struire, întrucât în timpul primei con-
strucţii s-a surpat, accidentul soldân-
du-se cu moartea a trei persoane și ră-
nirea altora. Iconostasul a fost realizat
în anul 1912 de către firma Rétay și
Benedek din Budapesta. 

Eroii moftinenilor

De la începutul anului 1905 părin-
tele Mureșan a slujit cu fidelitate în pa-
rohia Moftinu Mic, până în 1935, când
s-a pensionat. Aici l-au prins eveni-
mentele neplăcute create de alipirea
unor parohii românești greco-catolice
sătmărene la Episcopia de Hajdudorog.
Preoţii sătmăreni nu au recunoscut
dreptul de existenţă a noii și artificialei
eparhii și au refuzat împlinirea porun-
cilor care erau umilitoare pentru ro-
mâni.

Părintele Gheorghe Mureșan a fost
chiar întemniţat, motivul arestării fiind
reprezentat de scandalul produs la
Moftinu Mic de vizita din data de 11
aprilie 1913 a noului revizor-șef școlar,
Jaczkovics Mihai. Acesta, împreună cu
primpretorul Madarassy, au avut o ati-
tudine nedemnă și provocatoare. Re-
vizorul s-a prezentat părintelui în tim-
pul săvârșirii serviciului religios, fapt
pentru care credincioșii adunaţi în bi-
serică l-au dat afară “nu tocmai politi-
cos”. A doua zi însă a fost deschisă o
anchetă scandaloasă, cu presiuni in-
umane, schingiuiri și interogatorii chi-
nuitoare.

Moftinenii au fost ţinuţi în arest
preventiv, nu o lună cum erau preve-
derile legale, ci o jumătate de an, apă-
rători fiindu-le celebrii avocaţi Iuliu
Pordea, Ioan Ciordaș, Petru Poruţiu,

Romul Boilă, Coriolan Bohăţiel pre-
cum și sătmăreanul dr. Andrei Doboși. 

Pledoaria avocatului-martir dr.
Ioan Ciordaș (un adevărat model al ge-
nului, înfăţișată într-o maghiară „cla-
sică”, a fost apreciată chiar de către pre-
sa maghiară, considerată chiar o capo-
doperă), a făcut ca cei trei ţărani apăraţi
de el să fie achitaţi. De notat că în sală
erau prezenţi fruntașii români Ştefan
Cicio-Pop, Vasile Lucaciu, Teodor Mi-
hali și Iuliu Maniu, dar și ziariști din
Ungaria, Austria, Italia, Germania pre-
cum și din regatul României.

Dar, cu toate strălucitele pledoarii
ale avocaţilor, justiţia maghiară a pro-
nunţat următoarele pedepse< pr. Ghe-
orghe Mureșan, canonic onorar, un an
și șase luni închisoare, trei ani pierde-
rea drepturilor civile> Ioan Cerghi sen.,
Ioan Cerghi jun., Ioan Variu, A. Botiș,
Grigore Bontea, Augustin Cădar, Şte-
fan Şoncodi, Pavel Şoncodi, Iacob Mol-
dovan, Vasile Pop și Vasile Tăutu, câte
6 luni închisoare și un an pierderea
drepturilor civile> Grigorie Borota, 3
luni închisoare și un an pierderea drep-
turilor civile> Maria Tarţa, 15 zile în-
chisoare și un an pierderea drepturilor
civile> Maria Pintea, achitată pentru o
cauţiune de 2000 coroane aur. Venirea
războiului a adus amânarea executării
pedepsei părintelui Mureșan.

Recunoştinţa neamului

Pentru meritele sale, în 1922 pă-
rintele Mureșan a fost numit canonic
onorar. De asemenea, a fost decorat cu
ordinele „Ferdinand I”, „Răsplata Mun-
cii”, „Coroana României” în grad de
comandor și „Steaua României” în
grad de ofiţer. La 30 septembrie 1938
primăria orașului Carei i-a oferit titlul
de cetăţean de onoare și locuinţă pen-
tru tot restul vieţii. Asemenea, și loca-
litatea Moftinu Mic i-a acordat titlul
de cetăţean de onoare. Presa vremii l-

a numit simplu, „un om al datoriei”.
Sunt demne de amintit cuvintele pe
care le-a rostit în 1935, la sărbătorirea
unei jumătăţi de veac de slujire, în ceea
ce privește unirea, și religioasă a ro-
mânilor< “Mai am un vis” (“Deși bătrân
tot mai visez”). “Unirea noastră reli-
gioasă”. “Să trăiesc s-o mai văd și pe
asta, nu canonic, făt m-aș băga” (cu-
vinte reproduse din publicaţia “Satu
Mare”, nr. 2, 6 ianuarie 1935, p. 3).

În anul 1928 moartea i-a răpit-o pe
cea cu care a împărţit împreună bucu-
riile și greutăţile vieţii, Silvia Pereni.
Părintele Mureșan a repausat în Carei
la 25 aprilie 1939. Localitatea unde a
slujit cu atâta credincioșie, Moftinu
Mic, a avut onoarea să-i găzduiască
somnul de veci. Un frumos cavou stră-
juie amintirea celui care a fost apără-
torul moftinenilor într-o grea perioadă
istorică. Două plăci de marmură amin-
tesc vizitatorilor scurte repere din viaţa
celor doi soţi Mureșan. Cavoul necesită
o grabnică renovare iar prezenţa la eve-
nimentul de duminică a primarului
din Moftin, Gheorghe David, conside-
răm că este o garanţie a zodiei favora-
bile în care a intrat memoria părintelui
Mureșan.

În perioada interbelică, strada pe
care se află penitenciarul din munici-
piul Satu Mare se chema, în onoarea
celui care fusese „găzduit” acolo, „Pă-
rintele Mureșan”. După 1989, reabili-
tarea parţială a funcţionat și în cazul
memoriei părintelui Mureșan. O stră-
duţă din municipiul Satu Mare poartă
numele celui ce cu crucea în mână a
fost apărătorul fiinţei românești, pă-
rintele Gheorghe Mureșan. 

Nădăjduim că exemplul dat dumi-
nică, 7 iulie 2013, de către asociaţia
care poartă numele părintelui Mureșan
și de către comunitatea românilor din
Hrip, va fi urmat și de celelalte localităţi
care îi datorează atât de mult părintelui
Gheorghe Mureșan.

Dr. Viorel Câmpean

Săptămâna trecută, credincio;ii greco-catolici au ridicat un paos în memoria preotului Gh. Mure;an 

În perioada interbelică, strada pe care se află penitenciarul din
municipiul Satu Mare se chema, în onoarea celui care fusese „găz-
duit” acolo, „Părintele Mureșan”. După 1989, reabilitarea parţială
a funcţionat și în cazul memoriei părintelui Mureșan. O străduţă
din municipiul Satu Mare poartă numele celui ce cu crucea în
mână a fost apărătorul fiinţei românești, părintele Gheorghe Mu-
reșan. 
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Regele Mihai I și Regina Ana au săr-
bătorit în 10 iunie „Nunta de Safir“. Că-
sătoria lor a avut loc la Atena, în anul
1948, în anul în care Mihai I a fost obligat
să părăsească România.

Povestea de dragoste dintre Regele
Mihai și Regina Ana a ajuns la sărbătoa-
rea de safir. Principele Radu a ţinut să
facă public acest lucru pe blogul personal,
unde a și postat o serie de fotografii cu
Familia Regală. „Povestea de dragoste a
Majestăţilor Lor merge mai departe decât
destinul personal al unui bărbat și al unei
femei a căror iubire se măsoară cu durata
unei vieţi. Este povestea unui exil, a unei
ţări, a unei părţi irosite dintr-un secol de
neînţeles, este povestea unui neam lovit
de alţii și rătăcit în el însuși“, a scris prin-
cipele Radu. Sunt subliniate acele puncte
forte care au făcut posibilă existenţa unei
relaţii îndelungate< demnitatea, modestia
și modul în care Regele Mihai și Regina
Ana au abordat ideea de căsnicie.

Principesa Ana de Bourbon-Parma,
fiică a Principelui René de Bourbon-Par-
ma și a Principesei Margareta a Dane-
marcei, s-a născut la Paris, în anul 1923.
La vârsta de 17 ani, tânăra și-a urmat pă-
rinţii în refugiu în SUA, iar acolo au trăit
la limita sărăciei. A ajuns la New York în
toamna anului 1940, s-a înscris la un curs
de artă în anul 1941 și s-a angajat ca vân-
zătoare la magazinul universal „Macy’s“.
În septembrie 1943, s-a înrolat în Armata
Franceză și și-a petrecut tinereţea pe
front. Ca și fraţii și tatăl său, Principesa
Ana a fost înrolată ca voluntar în cel de-
al Doilea Război Mondial, timp de aproa-
pe doi ani și jumătate. A avut mai întâi
gradul de caporal, apoi a avansat la gradul
de locotenent și a primit „Crucea de Răz-
boi“ a Franţei.

În noiembrie 1947, Regele Mihai a
plecat la Londra pentru a asista la nunta
verișoarei sale, Regina Elisabeta a II-a a
Marii Britanii. După nunta Reginei Eli-
sabeta, Regele Mihai a fost invitat la o
recepţie de către Marele Duce Jean de
Luxemburg la celebrul Hotel Claridge’s.
„Când am ajuns, am urcat la apartamen-
tul unde știam că e mama. Intrând, am
văzut-o pe regina Elena, pe ducesa de
Aosta, pe sora ei și pe mama. Iar de vorbă
cu ele, în picioare, era un tânăr în uni-
formă... Cum nu ieșisem de multă vreme
din armată, în loc să fac o reverenţă, am
luat poziţie de drepţi și l-am salutat lo-
vind călcâiele ca un soldat! M-am simţit
atât de umilită de mine însămi, încât am
ieșit imediat“, a povestit Regina Ana în-
tr-un interviu acordat, în urmă cu câţiva
ani, televiziunii de stat. 

Întâlnirea de atunci a însemnat pen-
tru cei doi dragoste la prima vedere, chiar
dacă la finalul recepţiei Regele i-a cerut
mâna Principesei, iar aceasta l-a refuzat.
Au urmat apoi ieșiri la cinematograf și
în oraș, iar Ana l-a învăţat pe Rege cum
se trăiește simplu. 

S.A.R. Mihai
Secretar, Ag. Şef  Principal (R)

Mureşan Traian 

Regele Mihai i ;i
Regina ana, o iubire

de 65 de ani
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Larry Watts analizeaz[ pozi\ia României 
pe tabla de ;ah a R[zboiului Rece

Statul român a avut primele tentative de rupere faţă de blocul comunist încă din perioada Dej
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Perioada Războiului Rece ră-
mâne una dintre cele mai nebu-
loase şi polemice domenii de in-
teres ale istoriografiei contempo-
rane.  Aşa că, la răstimpuri, apar
cărţi ce dinamitează anumite
clişee înrădăcinate în cadrul isto-
ricilor cu preocupări de cercetare
în domeniul istoriei militare.  

Astfel, luna trecută a acestui an, a
consemnat lansarea și la Satu Mare,  be-
neficiind de sprijinul Consiliului Ju-
deţean Satu Mare, a Muzeului Judeţean
și a Asociaţiei ‘’Holocaustul din Ardea-
lul de Nord’’, a volumului istoricului
american Larry L. Watts< ‘’Cei dintîi vor
fi cei din urmă. România și sfîrșitul Răz-
boiului Rece’’, apărută la Editura RAO
în cursul acestui an, în traducerea din
limba engleză a Adrianei Bădescu. Be-
neficiind de girul și frumoasele cuvinte
ale unor istorici reputaţi, cum ar fi prof.
acad. Dinu Giurescu sau istoricul brita-
nic specializat de asemenea în istoria
românească contemporană, Dennis De-
letant, Larry Watts a devenit în ultimii
ani, prin interesul stîrnit de teoriile no-
vatoare, o prezenţă constantă a lansări-
lor de carte ce analizează situaţia politicii
externe a regimului de la București în-
ainte de 1989. 

România în balanţa 
Războiului Rece

Volumul de aproape 700 de pagini,
reprezintă  continuarea  cercetărilor în
arhive ale istoricului american  antamate
în lucrarea ‘’Ferește-mă, Doamne de
prieteni. Războiul clandestin al blocului
sovietic cu România’’, apărută în cursul
anului 2012 la aceeași editură RAO. 
Beneficiind de aproape 5000 de note de
subsol și urmare a unor ani de cercetări
atît în arhivele statului român cît și a
unor documente ale fostei poliţii secrete
a Germaniei de Est, Stasi, ajunse în cus-
todia CIA-ului, lucrarea ‘’Cei dintîi vor
fi cei din urmă’’ se focalizează pe poziţio-
nalizarea și mișcările strategice ale Ro-
mâniei în cadrul Tratatului de Varșovia,
contrazic]nd poncifele istoriografice ce
prezentau statul român drept un docil
pion al Uniunii Sovietice în cadrul blo-
cului estic.

Conform cercetărilor lui Watts, sta-
tul român ar fi avut primele tentative de
rupere faţă de blocul statelor comuniste
încă din perioada t]rzie a regimului Dej,
odată cu pretenţiile Bucureștiului de
mediator a tensiunilor internaţionale
între cele două mari blocuri politic-
ideologice ieșite din tranșeele celui de-
al Doilea Război Mondial. Perioada de
independenţă geostrategică faţă de Uni-
unea Sovietică ar fi căpătat o mai mare
amploare odată cu perioada regimului
Ceaușescu, subliniind ceea ce s-ar putea
identifica drept ‘’paradoxul românesc’’,
accentu]nd jocul distinct făcut de Ro-
mânia at]t faţă de Moscova c]t și faţă
de Washington. Watts, subliniază proas-
ta receptare a ambiţiilor autonomiste
române în cadrul analizelor geopolitice
americane din timpul Războiului Rece
și a perceperii României drept statul cel
mai puţin capabil să înfrunte Moscova. 

În ceea ce privește Tratatul de la
Varșovia, alianţa militară a statelor co-
muniste apărută după cel de-al doilea
război mondial ca o contrapondere faţă
de NATO, conform lui L. Watts, Româ-
nia și-ar fi manifestat poziţia disidentă
în cadrul Tratatului încă din iunie 1965,
informînd în acest sens Uniunea Sovie-
tică că statul român nu mai consideră
necesară supunerea completă faţă de ce-
rinţele militare ale blocul militar estic,

cer]nd o marjă de manevră proprie și
de balansare între Est și Vest. Prin ur-
mare, numeroase pagini ale volumului
tratează măsurile întreprinse de guver-
nanţii de la București în a crea cadrul
necesar prin care statul român să
menţină o linie proprie de acţiune geo-
politică, pe care istoricul american o ve-
de o strînsă legătură cu tradiţia istorică
de alianţe militare ale statului român
pre-comunist, accentuînd reticenţele
politice ale României faţă de vecinii ma-
ghiari și sovietici, în ciuda regimului de
‘’factură populară’’din aceste ţări. În
schimb, România ar fi urmat, atît cît
permiteau vremurile, o politică de tato-
nare faţă de statele occidentale, cu pre-
cădere Franţa. Totodată, Bucureștiul își
manifesta tot mai vocal voinţa de me-
diator între statele arabe și Israel, iritînd
adesea poziţia Moscovei în aceleași pro-
bleme.

“Trădarea” lui Pacepa a fost
regizată de sovietici

Un întreg capitol al cărţii este dedicat
generalului Ion Mihai Pacepa, fost ad-
junct în cadrul Direcţiei de Informaţii
Externe românești și a urmărilor trecerii
acestuia în Occident în anul 1978, unde
va deveni o sursă informaţională im-
portantă pentru serviciile secrete ame-
ricane. În răspăr cu opiniile îndeobște
împărtășite în rîndurile istoricilor ro-
mâni în ceea ce-l privește pe fostul ad-
junct DIE, istoricul american dinami-
tează imaginea acestuia,  susţinînd că
‘’trădarea’’ lui Pacepa ar fi fost în realitate
regizată de sovietici cu scopul de a de-
zinforma serviciile secrete americane în
privinţa regimului de la București și a
induce o stare de reticenţă a americani-

lor faţă de statul român. Prin urmare,
unei anumite încălziri a relaţiilor româ-
no-americane din anii 70 ai secolului
trecut, i-ar fi urmat o stare de încordare
treptată și neîncredere faţă de politica
externă a României, consecinţă a jocului
politic făcut de Pacepa, dînd ca exemplu
printre altele dezinformările acestuia
faţă de ambasadorul american din Ro-
mânia în perioada1974-1977, pe care
fostul adjunct DIE român îl acuza ca fi-
ind în relaţii cu instituţia Securităţii.

În susţinerea curajoasei teorii cum
că generalul Pacepa ar fi lucrat în reali-
tate  pentru sovietici chiar după ‘’defec-
tarea’’ acestuia serviciilor secrete ame-
ricane, Larry Watts aduce ca argumente
faptul că spionajul sovietic ce controla
Ministerul de Interne din România după
cel de-al doilea război mondial, a susţin-
ut material studiile universitare ale aces-
tuia menţinînd o relaţie str]nsă cu con-
silierii sovietici din domeniul infor-
maţiilor pe tot parcursul anilor ce au
urmat.

Iritarea Moscovei< relaţiile
româno-chineze

O atenţie deosebită  este dedicată
relaţiilor româno-chineze, prin rapor-
tare faţă de distanţarea tot mai accen-
tuată a regimului Ceaușescu în raport
cu Uniunea Sovietică și strădania Bu-
cureștiului de a-și găsi aliaţi c]t mai pu-
ternici pe tabla de șah a geopoliticii care
să o protejeze de eventuale repercusiuni
armate ale Uniunii Sovietice.  Prin ur-
mare, beneficiind de impunătoarea pro-
tecţie a statului chinez, L. Watts identi-
fică odată cu a doua parte a anilor ’60,
modificări de substanţă în privinţa is-
toriografiei oficiale a regimului de la

București. Astfel, la recomandarea Bei-
jingului ce își doreau propriul pion geo-
politic în Estul Europei, istoriografia ro-
mânească a început să cuprindă referiri
tot mai dese faţă de rapturile teritoriale
la care fusese supusă în trecut România
din partea Rusiei și a Uniunii Sovietice,
acţiuni cu  un scop propagandistic bine
pus la punct, de iritare a Moscovei.
Susţinerea publică a Chinei în favoarea
poziţionării României odată cu criza ce-
hoslovacă din 1968 și apropierea tot mai
strînsă dintre București și Beijing, vor
duce în cele din urmă la o acţiune de
răspuns a KGB-ulu, lansîndu-se în acest
scop o acţiune de dezinformare cu rol
principal de răspîndire a neîncrederii
între cele două capitale. Conform lui
Watts, relaţiile dintre România și China
deveniseră într-atît de apropiate înc]t
între cele două state existau discuţii de
coordonare comună care vizau elimi-
narea controlului deţinut de sovietici
asupra Tratatului de Varșovia și punerea
bazelor unui centru socialist concu-
renţial în care rolul Uniunii Sovietice ar
fi urmat să fie mult diminuat.

Poziţionarea filooccidentală
a României 

Subliniind abandonarea unei ‘’orto-
doxii’’ comuniste doctrinare rămasă
doar la stadiul de ‘’dictatură a proleta-
riatului’’ și rolul conducător al  ‘’Parti-
dului Unic’’, pandant cu îmbr[ţișarea
unui naţionalism etnocentrist, Larry
Watts reevaluează din perspectivă isto-
rică rolul autonomiei militare românești
în cadrul Blocului Estic. Părăsirea ‚’in-
ternaţionalismului proletar’’ și reconfi-
gurarea  cu rădăcini interbelice a con-
ceptului politic de ‘’stat naţional’’ înţelea-
să în trăsătura ei extinsă, cuprinzîndu-
i pe toţi etnicii români din afara
graniţelor avea să atragă atenţia CIA-
ului, analizele experţilor americani
tuș]nd detașarea regimului Ceaușescu
faţă de teoria clasică a comunismului.  

Larry Watts accentuează pe tot par-
cursul volumului strădania de indepen-
denţă geopolitică a României ceaușiste,
cu obsesia diriguitorilor de la București
de a limita cît mai mult posibil influenţa
sovietică. Totodată, suspiciunea deve-
nită adesea cronică în rîndurile ofiţerilor
români au dus la o rotaţie de cadre ale
armatei neînt]lnită în tot spaţiul comu-
nist. Această atitudine specifică a Bu-
cureștiului, nu avea cum să nu atragă
atenţia NATO, volumul dedic]nd nu-
meroase disecări  contactelor statului
român cu comandamentul militar al
Tratatului Atlanticului de Nord, Româ-
nia beneficiind de o poziţie privilegiată
pe tot parcursul anilor ’80 ai secolului
trecut, o apropiere faţă de blocul militar
nord-atlantic ce va fi ruptă complet du-
pă evenimentele din 1989 și reluate la
un nivel asemănător abia după mijlocul
anilor ’90.

Volumul ‘’Cei dintîi vor fi cei din
urmă’’ deschide o fereastră istorică în-
tr-un domeniu de cercetare încă sensibil
și nu lipsit de polemicile specifice tagmei
istoricilor militari.  Luat per ansamblu,
în ciuda unor interpretări ce pot irita
pe alocuri, volumul istoricului Larry
Watts ni se înfăţișează drept o lucrare
cu rol de punct nodal în cadrul istorio-
grafiei Războiului Rece. Așteptăm cu
interes cel de-al treilea volum promis
de autor în care să aducă completările
necesare informaţiilor din primele două
volume și nivelarea argumentativă a
anumitor asperităţi pe care curajoasele
sale scrieri le-au produs în cadrul isto-
riografiei românești.

Marius Baloş,
Muzeul Judeţean Satu Mare

Larry Watts a devenit în ultimii ani, prin interesul stîrnit de teoriile novatoare,
o prezenţă constantă a lansărilor de carte ce analizează situaţia politicii externe
a regimului de la București înainte de 1989

48 de buc[\i din Zidul Berlinului,
redecorate de mai mul\i arti;ti, au fost
v]ndute recent pentru 730.000 de euro
la o licita\ie `n Paris.

Fragmentele din zidul d[r]mat `n
1989 c]nt[resc c]teva zeci de kilograme
;i au fost cump[rate de o singur[ per-
soan[, care a dorit s[ r[m]n[ anonim[,
arat[ publica\ia Art Daily.

Printre cei care au redecorat buc[\ile
se num[r[ artistul francez Daniel Buren,
iar lucrarea sa era estimat[ `ntre 60.000 
;i 90.000 de euro. Lucrarea rusului Erik
Bulatov a fost estimat[ la 120.000 de eu-
ro. Luciano Castelli, Gerard Fromanger,
American Arman (care a murit ̀ n 2005),
Eduardo Chillida (mort ̀ n 2002) ;i Vla-
dimir Velickovic sunt al\i arti;ti care ;i-
au pus amprenta pe buc[\ile din Zidul
Berlinului.

Zidul a constituit o barieră de sepa-
rare între Berlinul Occidental și Repu-
blica Democrată Germană timp de
aproape 28 de ani. A fost construit în
perioada postbelică (`n care Germania
a fost divizată) în efortul de a stopa con-
secințele scurgerii de forță de muncă și
pierderilor economice asociate cu mi-
grația zilnică a unui mare număr de pro-
fesioniști și lucrători calificați între Est
și Vest. Existența timp de aproape trei
decenii a Zidului a provocat scăderea
semnificativă a emigrației ("Republik-
flucht" în germană) de la 2,5 milioane,
în perioada 1949 – 1962, la numai 5.000
- între 1962 și 1989.

Zidul Berlinului
se vinde la bucat[

pe bani grei

De-a lungul mai multor decenii
R[zboiul Rece a fost o competi\ie, ̀ n spe-
cial ̀ ntre Statele Unite ;i Uniunea Sovie-
tic[, de realizare a unor noi arme. ~nainte
de dezvoltarea rachetelor balistice inter-
continentale ;i a amenin\[rii distrugerii
nucleare, oamenii au proiectat diverse
lucruri ciudate. ~n anii '50, farfuriile
zbur[toare erau la mod[. Proiectul de-
numit 1794 al US Air Force, a;a cum
este el descris `ntr-un document oficial
din 1956, consta ̀ n construirea unei far-
furii zbur[toare care s[ decoleze ;i s[
aterizeze pe vertical[. Aceast[ aeronav[
a fost construit[ de c[tre firma canadian[
Avro la comanda Guvernului SUA. Far-
furia era conceput[ s[ ajung[ la o altitu-
dine de 30.000 de metri ;i s[ zboare cu
viteza de 4 Mach. Performan\ele au fost
`ns[ mult sub a;tept[ri. Ea nu s-a ridicat
dec]t la o `n[l\ime de 1 metru deasupra
solului ;i a atins doar viteze de p]n[ la
56 de kilometri pe or[.

~n anul 1949 locuitorii din apropie-
rea ora;ului Hanford au fost supu;i unei
contamin[ri radioactive cu iod. Scopul
experimentului a fost acela de a afla cum
se r[sp]nde;te norul radioactiv ;i cum
ar putea fi detectate modele similare `n
URSS. 

~n anii '60, Comisia de Energie Ato-
mic[ american[ a vrut sa afle cum afec-
teaz[ radia\iile o popula\ie primitiv[,
prin studierea tribului indian Tyano-
mami din Venezuela. ~n timp ce s-a pro-
dus expunerea la radia\ii in mod
inten\ionat, cel mai d[un[tor aspect a
fost introducerea unui "vaccin" Edmon-
son B, care provoca rujeola. Faptul a dus
la producerea unei epidemii care a ucis
sute sau poate mii de indieni. Echipa de
cercetare s-a ab\inut de la acordarea asis-
ten\ei medicale.

Aproape 20 de ani, colonelul James
Ketchum a efectuat sute de experimente
la Edgewood Arsenal `n afara ora;ului
Baltimore. Substan\ele testate au fost ha-
lucinogene, precum LSD sau gaze. Ni-
ciunul dintre militarii pe care s-au f[cut
test[ri nu ;i-a dat acordul.

Vasile A.

R[zboiul Rece a fost
un prilej pentru

experimente

Volumul ‘’Cei dintîi vor fi cei din urmă’’ deschide o fereastră istorică
într-un domeniu de cercetare încă sensibil și nu lipsit de polemicile
specifice tagmei istoricilor militari.  Luat per ansamblu, în ciuda unor
interpretări ce pot irita pe alocuri, volumul istoricului Larry Watts ni
se înfăţișează drept o lucrare cu rol de punct nodal în cadrul istoriografiei
Războiului Rece. 
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nordul Moldovei, un leag[n 
de spiritualitate româneasc[ă
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~n aceast[ perioad[ a anului
fiecare dintre noi este cu g]ndul
la vacan\[, la relaxare. Unii vi-
seaz[ la vacan\e exotice `n Carai-
be, America de Sud, Asia sau te
miri unde, al\ii sunt cu g]ndul la
mare ori la munte. Mul\i rom]ni
`;i petrec concediile departe
`nainte s[ fi v[zut frumuse\ile
acestei \[ri;oare. 

Nordul Moldovei este destina\ia per-
fect[ pentru o vacan\[ de vis. Garantat
v[ ve\i `ntoarce mai lini;ti\i ;i mult mai
boga\i spiritual. Nic[ieri `n Europa nu
ve\i g[si at]ta frumuse\e, istorie ;i spiri-
tualitate ca aici. Cetatea Neam\, Casa
Memorial[ Ion Creang[ din Humule;ti,
M[n[stirea Humor, Vorone\, Putna,
Moldovi\a, Sucevi\a, Dragomirna,
Sih[strie, Secu, Neam\, Agapia, Neam\,
Horai\a, Salina de la Cacica ori Hanul
Ancu\ei, sursa de inspira\ie a pove;tilor
lui Sadoveanu sunt doar c]teva obiective
pe care le pute\i vizita ̀ n aceast[ vacan\[.   

Cetatea Neam\ului< “C]nd te
g]nde;ti c-a fost at]ta via\[
aici... inimi care s-au iubit,
ochi care au pl]ns”

Cetatea Neam\ face parte din siste-
mul de fortifica\ie construit `n Moldova
la sf]r;itul secolului al XIV-lea. Sistemul
de fortifica\ie cuprinde cet[\i de o im-
portan\[ strategic[ dar ;i m[n[stiri cu

ziduri `nalte. Cetatea a fost descris[ `n
multe opere literare. "Pe o st]nc[ neagr[,
`ntr-un vechi castel/ Unde cur[-n vale
un r]u mititel" a;a ̀ ncepe poezia "Muma
lui :tefan cel Mare". Poezia lui Dimitrie
Bolintineanu prezint[ momentul ̀ n care
:tefan cel Mare se ̀ ntoarce ̀ nfr]nt dintr-
o b[t[lie. Cetatea Neam\ este descris[ ;i
`n alte opere literare. "Neam\ul, cetate
a;ezat[ pe r]ul cu acela;i nume, care este
zidit[ pe un munte foarte `nalt ;i ea at]t
de ̀ nt[rit[ din fire, ̀ nc]t, pare s[ ̀ nfrunte
orice atac vr[jma;. A fost de multe ori
atacat[, dar n-a fost cucerit[ dec]t de
dou[ ori..." scrie Dimitrie Cantemir `n
"Descriptio Moldaviae".

Cel mai mult impresioneaz[ `ns[ Ale-
xandru Vlahu\[, care scria< "Ce de lucruri
n-ar ;ti s[ povesteasc[ de-ar avea grai
ruinele acestea? C]nd te g]nde;ti c-a fost
at]ta via\[ aici...inimi care s-au iubit, ochi
care au pl]ns, viteji care ;i-au v[rsat
s]ngele pe zidurile acestea...". Acest citat
se af[ pe zidurile Cet[\ii Neam\, o cetate
`n care prizonierii ;i-au pl]ns soarta, bo-
ierii trăd[tori au cerut ̀ ndurare dar unde
au existat ;i locuri `n care oamenii s-au
putut ruga. 

~n "Amintiri din copil[rie" Ion
Creang[ descria cum Cetatea Neam\ului
se oglinde;te cu m]hnire, de at]tea vea-
curi, ̀ n "Ozana cea frumos curg[toare ;i
limpede ca cristalul". 

Sunt multe de spus despre acest loc
`nc[rcat de istorie dar v[ l[s[m pe dum-
neavoastr[ s[ `l descoperi\i, s[-i vizita\i
fiecare `nc[pere, sala de sfat ;i de jude-
cat[, monet[ria, temni\a etc. Situat[ la
marginea ora;ului T]rgu Neam\, intrarea

`n cetate se face pe o poart[ deasupra
c[reia se afl[ stema Moldovei, iar ̀ n mij-
locul cur\ii interioare se poate vedea
f]nt]na despre care Ian Sobieski spunea
c[ era foarte bun[, “din piatr[, ad]nc[
cu ap[ s[n[toas[ ;i frumoas[“.

Casa memorial[ Ion Creang[

Nu departe de Cetatea Neam\ului es-
te Casa memorial[ Ion Creang[. Casa
copil[riei lui Creang[ este amenajat[ ca
muzeu ;i ad[poste;te obiecte care au
apar\inut familiei. Construc\ia este
alc[tuit[ din dou[ `nc[peri mici ;i o
tind[. O expozi\ie foto documentar[
`mbrac[ pere\ii de la intrare. Ceaslovul
amintit `n operele scriitorului a;ezat pe
masa din camera principal[ vine s[ spo-
reasc[ emo\ia vizitatorului.

"Eu at]ta ;tiu numai, c[ am scris lung,
pentru c[ n-am avut timp s[ scriu scurt"
este unul dintre citatele aflate pe peretele
casei copil[riei lui Creang[. 

Casa construit[ din pere\i din b]rne
groase lutuite este prev[zut[ cu o prisp[,
iar `n spatele casei sub un acoperi; de
sc]nduri sunt depozitate mai multe
obiecte gospod[re;ti ;i unelte agricole. 

Putna - prima ctitorie a 
domnitorului :tefan cel Mare

M[n[stirea Putna - prima ;i cea mai
important[ ctitorie a lui :tefan cel Mare
este socotit[ de Mihai Eminescu ca fiind
“Ierusalimul neamului rom]nesc”. Aici
se afl[ morm]ntul lui :tefan cel Mare ;i

Sf]nt, care nu poate s[ nu-i impresioneze
pe cei care ajung s[-l ating[. Sobrietatea
locului te `ndeamn[ s[ ui\i de r[ut[\ile
acestei lumi, s[ ui\i toate grijile, s[ te des-
carci pl]ng]nd ;i s[ te rogi al[turi de
c[lug[rii care `ncearc[ s[ te ajute s[ vezi
că lumina adus[ de Hristos r[zbate spre
tine.

De cum p[;e;ti `n curtea M[n[stirii
po\i vedea bustul lui Mihai Eminescu,
apoi o f]nt]n[ cu ap[ limpede ;i lini;tit[
`n care `\i po\i oglindi fa\a.

La 3-4 km de M[n[stirea Putna se
afl[ M[n[stirea Shih[stria Putnei – o
oaz[ de lini;te, pace ;i binecuv]ntare.
Monahii de aici vin parc[ s[ arate care
este menirea bisericii, ce `nseamn[ dra-
gostea ;i dup[ exemplul Sf]ntului Ierarh
Vasile cel Mare aici s-a construit ;i un
c[min de b[tr]ni. Cele dou[ a;ez[ri mo-
nahale sunt de c[lug[ri.

M[n[stirile mai izolate sunt
mai apropiate de comunitate

~ntr-o zon[ rupt[ parc[ de fream[tul
vie\ii cotidiene se afl[ M[n[stirea
Sih[strie. ~n cimitirul M[n[stirii ̀ ;i doar-
me somnul de veci p[rintele Cleopa. Cre-
dincio;i din ̀ ntreaga \ar[ ;i nu numai se
a;eaz[ pe b[ncile din fa\a chiliei P[rin-
telui Cleopa a;tept]ndu-;i parc[ duhov-
nicul, a;tep]nd s[-i pov[\uiasc[ ;i s[-i
`ndrume.

La 7 km mai sus de M[n[stirea
Sih[strie este situat[ M[n[stirea Sihla,
un important punct de pelerinaj ̀ n prin-
cipal datorit[ Sfintei Teodora dar ;i mo-

nahilor de aici. M[n[sirea este situat[ la
jum[tatea drumului forestier ce leag[
M[n[stirea Sih[strie de Agapia. C[lug[rii
de la Sihla ;tiu ce `nseamn[ credin\a,
bun[tatea ;i smerenia. Credin\a ori poate
izolarea i-au ajutat s[ fie mai smeri\i. Nici
un turist nu va pleca de aici f[r[ s[ fie in-
vitat s[ m[n]nce al[turi de c[lug[ri.

Aceea;i smerenie ;i ospitalitate o ve\i
`nt]lni ;i la M[n[strirea Agapia veche,
situat[ ;i ea pe un drum forestier destul
de abrupt. De aceast[ dat[ avem de-a
face cu o m[n[stire de maici. Cu r[bdare
;i mult[ bl]nde\e, m[icu\e mai tinere ori
cele cu p[rul alb te vor ajuta s[ `n\elegi
mai bine misiunea noastr[ pe aceast[ lu-
me. “Suntem aici ca ̀ ntr-un concediu dar
trebuie s[ avem grij[ s[ facem fapte bune,
s[ respect[m poruncile Domnului ;i prin
rug[ciune s[ o ̀ ntreb[m pe Maica Dom-
nului dac[-i bine ce facem,” ne-a spus o
m[icu\[ g]rbovit[ de trecerea anilor ;i
de num[rul mare de probleme ;i neca-
zuri ce i-au fost istorisite de cei care au
trecut pragul acestei M[n[stiri ;i i-au ce-
rut sfatul ;i ajutorul. 

Trebuie men\ionat faptul c[
m[icu\ele de aici pot oric]nd s[ le vor-
beasc[ turi;tilor str[ini `n englez[ ori `n
francez[ despre istoria acestui popor,
despre bog[\ia ;i frumuse\ea acestor lo-
curi, despre spiritualitatea rom]neasc[
;i de ce nu despre rolul jucat de aceste
a;ez[ri monahale ̀ n r[zboaiele de ap[ra-
re. Trebuie men\ionat faptul c[ majori-
tatea m[n[stirilor de aici sunt adev[rate
fort[re\e. 

Stela C[dar 

Nordul Moldovei este destina\ia perfect[ pentru o vacan\[ de
vis. Garantat v[ ve\i ̀ ntoarce mai lini;ti\i ;i mult mai boga\i spiritual.
Nic[ieri `n Europa nu ve\i g[si at]ta frumuse\e, istorie ;i spiritua-
litate ca aici.
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Leonardo Farkas Klein din Chile a 
r[spuns chem[rii str[bunilor din Veti;
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Leonardo Farkas Klein este un
evreu maghiar ai c[rui p[rin\i s-
au n[scut `n Veti;. Familia lui a
plecat de acas[ în Chile în anul
1939 în timpul amenințărilor na-
ziste. 

Leonardo a făcut milioane de dolari
ca entertainer în Las Vegas și pe vase
de croazieră, s-a căsătorit într-o familie
bună și apoi s-a întors în țara lui natală
- Chile - în 2005 pentru a-și încerca
norocul în profesia atât de iubită de ta-
tăl lui – industria minieră. De atunci
Leonardo Farkas Klein a devenit o ve-
detă națională în Chile, dar nu datorită
minelor sale ci pentru personalitatea
lui excentrică și  inima de aur. Este cu-
noscut drept cel mai mare filantrop
din Chile, contribuind cu milioane de
dolari pentru a-i ajuta pe chilienii ne-
voiași, precum și victimele cutremu-
relor din Chile și Haiti.  

Zilele acestea Leonardo Farkas
Klein s-a aflat la Satu Mare pentru a
vizita locurile strămoșilor săi ;i s-a ca-
zat la Hotelul Poesis. Dup[ ce `n coti-
dianul "Informa\ia Zilei" am prezentat
pe scurt istoria palpitant[ a vie\ii lui,
acum v[ prezent[m un interviu `n ex-
clusivitate realizat vineri, `nainte de
plecarea sa din Rom]nia.

- Care sunt impresiile dumnea-
voastr[ din prima vizit[ ̀ n Rom]nia?
Cum a emigrat familia Klein `n Chi-
le?

- Ne-am simțit aici foarte bine, îm-
preună cu toți prietenii pe care i-am
adus cu mine. Am auzit despre Tran-
silvania ;i despre Veti; de foarte multe
ori ;i de toată istoria tatălui meu ;i a
mamei mele, care e tot de pe aici, dintr-
un sat mic care nu mai există, care se
cheamă Cehiu. Părinții mamei mele
erau din Girocuta, pe urmă s-au mutat
la Supuru de Sus ;i au plecat în 1939
înainte de al doilea război mondial.
Bunicul meu din partea mamei se nu-
mea Klein, a plecat cu toată familia
Klein. Eu îi datorez mult țării Chile,
pentru că ambasadorul din Chile i-a
zis `nainte de Al Doilea R[zboi Mon-
dial unui unchi de al meu că trebuie să
plece cu toții în Chile, că pe evreii de
aici îi vor omorî pe toți. Acest unchi a
venit ̀ n Supuru de Sus ;i a zis familiei<
trebuie să plecăm imediat, luați ceva
bani ca să plecăm cu avionul, din Ge-
neva, din Italia. I-au zis< e;ti nebun,
cum o să plecăm, cum o să avem bani
de avion? 

- Au avut bani de drum, erau 
oameni bogați? 

- Nu erau oameni bogați ;i fără să-
;i v]nd[ casa nu aveau bani, dar chiar
în ziua următoare unii au plecat, alții
nu l-au crezut. :i astfel a supraviețuit
numai bunicul meu, soția lui și o mă-
tu;ă, mulțumesc lui Dumnezeu, ceilalți
au pierit la Auschwitz. Tatăl tatălui meu
a fost în Chile, s-a întors de acolo, dar
într-o bună zi a plecat din nou în Chile,
de data asta cu toată familia lui. 

În acela;i vapor s-au îmbarcat ;i ta-
tăl ;i mama mea, care erau mici pe
atunci, ;i mulți ani după aceea s-au că-
sătorit. Tatăl meu a fost pe aici, în Tran-
silvania, în vizită, împreună cu mama
mea, o singură dată, cam cu 14 ani în
urmă, ;i le-a mers bine pe aici. Ieri am
fost la Veti;, pe urmele lor, la ;coala
tatălui meu. Am vizitat chiar ;i o fost[
vecin[.  

-  La Hotelul Poesis cum v-ați 
simțit?

- Foarte bine, e foarte frumos pe
aici. Personalul a fost foarte dr[gu\,
primirea minunat[. Am fost `nc]ntat
;i de m]ncarea foarte bun[, cum au
fost „töltött káposzta” (sarmale).  

- V[ ve\i mai `ntoarce pe la noi? 
- Ar fi foarte bine, dacă a;a o vrea

Domnul, poate cu soția mea ;i copiii
mei. Am v[zut `n Satu Mare dou[ si-
nagogi în stare destul de precară, m-
am g]ndit să le ajut un pic, că nu erau
pictate. Din cauza istoriei, din cauza
comunismului, se vede că nu s-a putut
progresa suficient `n Rom]nia. :i `n
Chile se mai `nt]mpl[.

- Vorbiți-ne, vă rog, un pic ;i des-
pre Chile. 

- Chile e o țară foarte frumoas[,
dar eu am trăit ;i în SUA timp de 20 de

ani. Oamenii din Chile sunt foarte har-
nici ;i i-au primit bine pe toți europenii
care au ajuns pe acolo. Chile are mult
minerit, are vinuri, are somoni. 

- Copiii dvs. sunt mari?
- Am o fiică de 16 ani, Nata;a, una

de 13 ani, Tatiana, iar pe băiat l-am bo-
tezat Daniel, după tatăl meu. 

- :ti\i ce `nseamn[ "farkas"?
- Da, ̀ nseamn[ lup. Tat[l meu vor-

bea ;i rom]ne;te, dar în casă vorbeau
ungure;te, că tatăl lui se numea Far-
kas.

- Ave\i caracter de lup? 
- Mi se spunea „micul lup”, pentru

că eram ;i Klein. Mereu am auzit vorbă
ungurească în casă. Eu nu vorbesc ma-
ghiara, deoarece ai mei o vorbeau pen-
tru ca noi copiii să nu-i înțelegem. Dar
;tiu alte limbi< engleza, spaniola, ita-

liana, franceza, portugheza. 

- Vă considerați un om bogat?
- În țara mea se spune că cel mai

bogat e cel care dă cel mai mult, iar eu
îi ajut mult pe cei săraci. Oamenii sunt
doar administratorii banilor. Eu sunt
un om foarte religios ;i cred că Domnul
îi dă mai mult celui care dă mult. Sunt
oameni bogați, cu mulți bani, care nu-
;i împart banii cu nimeni ;i le place să
aibă cât mai mult, iar săracii să devină
;i mai săraci. Eu nu am mulți bani. Cu
destul de mult timp în urmă eram mu-
zicant, cântam la pian ;i aveam un re-
cipient în care oamenii care mă ascul-
tau îmi dădeau bac;i;. Tatăl meu, când
a plecat de aici cânta la vioară. Cânta,
iar oamenii îi dădeau bac;i;. Pe urmă
a făcut mari afaceri în Chile, a avut
multe camioane, a construit ;i ;osele,
a avut mine de fier ;i o fabrică de pisco
(rachiu, tărie din Chile ;i Peru). 

Eu după ce am fost muzicant am
devenit faimos. Am cântat la Las Vegas
;i am deschis show pentru Julio Iglesias
;i Tom Jones. După ce m-am căsătorit
am avut norocul de a intra în afaceri
de minerit, am făcut afaceri foarte
mari, mi-a mers foarte bine din punct
de vedere economic.  

- Trăiți ca un evreu credincios, res-
pectând canoanele ;i tradițiile
evreie;ti, cu mâncare koser?

- Da, dar în ce prive;te mâncarea
koser nu sunt atât de exigent. Dar ți-
nem sabatul de sfâr;it de săptămână.
Mâncarea o mai îmbogățeam cu dife-
rite creme, că era mai bună la gust. Dar
mereu zic că suntem din Transilvania,
că în Chile nu prea sunt blonzi. Ieri am
fost pe la Bra;ov, un ora; foarte frumos.
La un restaurant cu lăutari țigani le-
am spus să cânte „Nu mai bea băiatule”,
că tatăl meu cânta asta. 

- Ne povestiți cum ați ajuns în Ro-
mânia?

- Mereu am vrut să ajung în Ro-
mânia. :i acum vreo 15 ani. Am o soră
geamănă ;i încă trei frați ;i le-am plătit
călătoria până aici, dar eu n-am putut
să vin, că aveam ni;te show-uri în Sta-
tele Unite. Acum vreo trei luni, am avut
a;a un dor, am vrut să vin pe aici, mi
s-a părut că mă cheamă ni;te spirite.
Vroiam să vin la cimitir.  

Mă aflam acum două săptămâni în
piața San Marco, în Italia ;i ascultam
ni;te muzică foarte bună ;i am zis cân-
tați ni;te muzică românească ;i ungu-
rească, ni;te cearda;, că tatălui meu îi
plăcea Monty Csardas. Am vrut să vin
aici ;i să-i aduc ;i pe muzicanți. Dar
mi-am zis< ce-o să fac eu acolo, singur
într-un hotel? Am sunat atunci un
domn din SUA ;i el mi-a zis< voi pleca
din New York, la fața locului, să fac
pregătiri, să organizez călătoria ;i voi
vizita ;i cimitirul. Când a ajuns la ci-
mitir a văzut că totul era plin de ierburi,
arbu;ti ;i bălării, nimeni nu se ocupa
de morminte de foarte mult timp. A
angajat vreo 10 oameni ca să curețe ;i
au început să caute mormintele. Eu ur-
ma să sosesc peste vreo două zile. Am
avut  ni;te poze vechi, cu mormintele,
în care se vedeau ;i stâlpii de telefon,
pentru orientare. Vroiam să refacem
mormintele, în onoarea tatălui meu.
Am trimis fotografiile în SUA ;i am
contactat ni;te oameni de la CIA. Ser-
viciile secrete americane au folosit laser
;i au curățat fotografiile vechi, ca să se
vadă inscripțiile de pe morminte. Le-
am trimis cu un specialist care a venit
cu ma;ina de la Budapesta aici la Satu
Mare iar aici în 24 de ore au contractat
o intreprindere care prelucrează mar-
mura. Eu am sosit aici marțea, ;i ne-
am dus acolo la Veti; ;i au instalat plă-
cile funerare, cu ciment. Totul s-a făcut
în 24 de ore. 

Se pare că eu am vrut să vin aici
pentru că m-au atras sufletele înmor-
mântate la Veti;, în timp ce mă aflam
acolo, la San Marco, în Veneția. Dacă
eu nu chemam atunci muzicienii, poate
nu a; fi ajuns la Satu Mare.

- A;a că vocea str[bunilor v-a adus
aici.

- Dacă veneam aici de unul singur,
;i a; fi văzut ierburile, i-a; fi dat ni;te
bani cuiva, ca să curețe, ;i atât. Dar în
felul acesta, cu pregătirile făcute, am
venit aici ;i am făcut ceva mult mai
amplu, mai important. 

A consemnat Anamaria Marcu

“În țara mea se spune că cel mai bogat e cel care dă cel mai mult,
iar eu îi ajut mult pe cei săraci. Oamenii sunt doar administratorii
banilor. Eu sunt un om foarte religios ;i cred că Domnul îi dă mai
mult celui care dă mult.”

“Se pare că eu am vrut să vin aici pentru că m-au atras sufletele înmormântate la Veti;. În timp ce mă aflam acolo, 
la San Marco, în Veneția. Dacă eu nu chemam atunci muzicienii, poate nu a; fi ajuns la Satu Mare.”
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La Carei cultura a devenit un mijloc
de dezvoltare turistic[ ;i uman[

Festivalul Internațional “Ge-
orge Enescu” (1-28 septembrie
2013) aduce în prim-plan, cu fie-
care ediție, spiritul lui George
Enescu, primul compozitor ro-
mân care a intrat în patrimoniul
universal. 

La această ediție a Festivalului In-
ternațional “George Enescu”, care se va
desfășura la București și în mai multe
orașe din țară între 1 și 28 septembrie,
unele dintre cele mai mari orchestre ale
lumii vor interpreta lucrări ale compo-
zitorului român George Enescu, unele
în premieră. Este o șansă unică pe care
doar Festivalul “George Enescu” o dă-
ruiește publicului< nume reputate ale
muzicii internaționale interpretează lu-
crările compozitorului român George
Enescu într-o cheie nouă, modernă.

Considerat un adevărat brand de ța-
ră și cel mai important eveniment cul-
tural internațional organizat de Româ-
nia, Festivalul “George Enescu” este și
singurul care are ca parteneri media cele
mai prestigioase televiziuni străine de
știri< CNN și Euronews. 

Enescu, interpretat 
de un laureat Grammy 

Unul dintre momentele-cheie ale
Festivalului este concertul din 6 septem-

brie, de la Sala Palatului, când dirijorul
de origine estoniană Paavo Jarvi, pre-
miat cu Grammy, va interpreta alături
de Orchestre de Paris Simfonia Nr. 1 de
George Enescu. O altă orchestră de top,
considerată orchestra numărul 1 a Ita-

liei, Orchestra dell’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia, va aduce publicului o
lucrare inedită semnată George Enescu.
Sub bagheta directorului muzical al
prestigioasei Opere Regale de la Covent
Garden, Antonio Pappano, orchestra va
interpreta poemul simfonic Vox Maris,
compus de Enescu. Mai mult, solist va
fi tenorul român Marius Vlad Budoiu,
care tocmai se pregătește să debuteze la
celebrul festival BBC Proms, în Marea
Britanie – o premieră pentru muzica de
operă românească. 

Celebra London Philarmonic
Orchestra a ales Simfonia Nr.3 

Pe 14 septembrie, în seria Mari Or-
chestre ale Lumii, publicul Festivalului
George Enescu va avea rara ocazia să
asculte o altă lucrare de forță a maes-
trului George Enescu, într-o interpre-
tare excepțională.

Celebra London Philarmonic Or-
chestra a ales să intepreteze Simfonia
Nr. 3 de George Enescu, alături de Corul
Academic Radio. Este una dintre cele
mai frumoase forme de a sărbători uni-
versalitatea compozitorului român, dar

și de a aduce împreună, pe aceeași scenă,
o orchestră de reputație internațională
și una românească. 

Un ansamblu britanic, 
pasionat de compozitorul 
român 

Cel mai cunoscut ansamblu cameral
din Marea Britanie va interpreta Cvar-
tetul cu pian nr. 1, compus de George
Enescu în 1909, pe scena Ateneului Ro-
mân, pe 28 septembrie. 

The Schubert Ensemble sunt fani
împătimiți Enescu. Sunt atât de pasio-
nați de muzica lui încât au studiat de pe
partiturile originale. Au aniversat 30 de
ani de la înființare interpretând Enescu
pe una dintre cele mai cunoscute scene
ale Londrei, la Kings Place, și au impri-
mat un CD cu lucrările compozitorului
român. 

Concerte de neratat< cei mai mari arti;ti ai lumii interpreteaz[ george Enescu

La mijlocul s[pt[m]nii curente
doi muzicieni cunoscu\i, dr. Ru-
dolf Fatyol ;i Mihaly Duffek, de
mult timp colaboratori at[t ̀ n mu-
zica de camer[, c]t ;i ̀ n cariera di-
dactic[, au anun\at un recital din
trei sonate de Mozart, ̀ n dubl[ re-
prezenta\ie< la Castelul Karolyi
din Carei ;i `n sala Filarmonicii
din Satu Mare.

Am ales s[ asist[m la acest eveniment
muzical `n edi\ia sa careian[. Din mai
multe motive. ~n primul r]nd, cuno;team
de mai mult timp c]t de bine poate suna
muzica clasic[ ̀ n incinta Castelului, dup[
o renovare care a \inut cont inclusiv de
considerentele acustice, astfel `nc]t su-
netul instrumentelor are parte de un am-
bient care `l amplific[ exemplar ;i `i evi-
den\iaz[ nuan\ele. Apoi a contat ;i faptul
c[ Rudolf Fatyol e n[scut la Carei. Nu `n
ultimul r]nd, am vrut s[ vedem la fa\a
locului ce mai e nou `n activitatea foarte
harnicei Direc\ii pentru cultur[ ;i sport
a Prim[riei careiene, condus[ de Bogdan
Georgescu, care a transformat Careiul
`ntr-un pol cultural al regiunii, printr-o
strategie pe termen mediu ;i lung ;i o in-
ventivitate remarcabil[ ̀ n crearea de eve-
nimente.

Muzica de camer[, `n cadrul
nobil ce i se potrive;te

Ascult]nd cele trei sonate pentru pian
;i vioar[ ale lui Mozart, toate ̀ n tonalitate
major[, elegante ;i u;or melancolice, su-
netul plin al celor dou[ instrumente ;i
armonia lor cu loca\ia ne-au reamintit
faptul c[ muzica aceasta s-a n[scut ̀ n ase-
menea locuri. Pe vremea contelui Karolyi
aproape toate castelele nobililor aveau s[li
de muzic[ ;i organizau concerte cu or-
chestre mici, cvartete sau duete.

Muzica de camer[ ;i-a reg[sit joi sear[
`n holul ̀ nalt ;i primitor de la Carei spa\iul
nobil care i se potrive;te, iar dialogul celor
doi muzicieni a putut fi urm[rit `n cele
mai bune condi\ii, c[ci holul Castelului
permite mai multe aranjamente scenice.
Despre echilibrul sonor asigurat de in-

cint[ pot depune m[rturie cei ce au avut
inspira\ia s[ asculte muzica cu ochii
`nchi;i, savur]nd fiecare not[ f[r[ stimuli
suplimentari. De altfel, una din cele mai
bune `nregistr[ri realizate de orchestra
s[tm[rean[ de camer[ “Consonantia” cu
“Anotimpurile” lui Vivaldi a fost realizat[
recent tot la Carei.

Nu ne propunem aici s[ analiz[m
strict muzical presta\ia arti;tilor. Vom
spune doar c[ ;irul p[r\ilor g]ndite de
Mozart a fost nu o dat[ ̀ ntrerupt de aplau-
ze spontane din public, c[ acesta a fost
mult mai numeros dec]t se `nt]mpl[ de
obicei la Satu Mare la recitaluri (de;i lo-
curile rezervate oaspe\ilor de seam[ au
r[mas dezolant de goale, excep\ia notabil[
fiind primarul Kovacs) ;i actul cultural
de bun[ calitate a fost cinstit cum se cu-
vine.

Fapt care dovede;te c[ munca tenace

a echipei conduse de Bogdan Georgescu
a obi;nuit publicul local cu ̀ nt]lnirea ne-
mijlocit[ cu artele, atr[g]nd de asemenea
un num[r important de turi;ti prin sim-
bioza inspirat[ ̀ ntre frumuse\ea natural[
a Parcului dendrologic, frumuse\ea arhi-
tectural[ a Castelului ;i frumuse\ea deri-
vat[ din exprimarea creatoare a oameni-
lor de cultur[.

La Carei cultura a devenit, `n foarte
multe privin\e, un factor de dezvoltare,
lucru care ̀ ncepe s[ fie recunoscut ;i pri-
vit cu oarecare invidie benign[ de alte lo-
calit[\i din jude\, d]nd na;tere unui soi
de concuren\[ dintre cele mai benefice.
Dincolo de fluxul de turi;ti stimulat de
asocierea pomenit[ mai sus, care aduce,
evident, beneficii financiare ora;ului, cul-
tura ofer[, cum `i st[ ;i bine, dezvoltare
uman[. Mai greu de cuantificat, dar cel
pu\in la fel de pre\ioas[. Un exemplu `n

acest sens este `nsu;i Rudolf Fatyol, dar
“fabrica de talente” careian[ lucreaz[ `n
continuare.

Sute de careieni se cultiv[
la cercurile Centrului Cultural

~n biroul s[u pitit undeva printre co-
ridoarele Castelului, Bogdan Georgescu
e ̀ nconjurat de afi;e ale faptelor de cultur[
la na;terea c[rora el ;i oamenii lui au con-
tribuit. Majoritatea evoc[ Prim[vara Cul-
tural[ Careian[, un festival `ntins pe trei
s[pt[m]ni, pe aproape `ntreaga durat[ a
lunii mai. Dar baza succesului se afl[ `n
alt[ parte. Nu ̀ n festivaluri cu nume mari,
ci `n implicarea localnicilor `n activit[\i
artistice.

Am f[cut ochii mari c]nd Bogdan
ne-a spus c[ la Centrul Cultural ̀ n jur de

500 de oameni - nu numai copii sau tineri
- sunt implica\i `n cercurile dedicate fe-
luritelor arte. :i ele nu-s pu\ine< folclor ;i
dans rom]nesc (coordonator Adrian
Pa;ca), dans modern (Raluca P[v[luc),
muzic[ u;oar[ (Szücs Jozsef), teatru `n
limba maghiar[ (Kiss Zita), teatru ̀ n lim-
ba rom]n[ (Adrian :tef[nu\i), dans po-
pular german (Szücs Endre), dans ma-
ghiar (Csoka Boglarka), corul de copii
Gingalo dirijat de Fazekas Erika, ansam-
blul de muzic[ veche Carmina Renascen-
tia condus de Chereste;iu Ildiko, cercul
de poezie rom]neasc[ pe care-l coordo-
neaz[ acela;i Adrian :tef[nu\i. ~n plus,
Asocia\ia “Provinciart” ;i Cercul foto
“Castellum” asigur[ ;i o activitate fru-
moas[ `n domeniul artelor plastice, iar
sala de expozi\ii de la Castel e foarte bine
amenajat[. Mai merit[ pomeni\i Fejszes
Laszlo, administratorul Teatrului, ;i re-
ferentul tehnic Nagy Zsolt.

E firesc ca echipa de animatori cul-
turali din Carei s[ `n\eleag[ valoarea
mi;c[rii de amatori, din moment ce ei
`n;i;i s-au format `n asemenea contexte,
sub `ndrumarea unor mae;tri ca Peter
Karacsony sau Dumitru Iederan. Din su-
tele de cursan\i poate r[s[ri un mare ta-
lent - ne g]ndim cu drag la Iulia Benze,
care studiaz[ acum actoria la nivel `nalt
- ;i chiar dac[ nu se `nt]mpl[ asta cei ce
iau contact direct cu arta devin mai boga\i
spiritual ;i, poate, oameni mai buni.

Parcul Castelului s-a `mbog[\it ;i el
cu panouri ce prezint[ versuri ale unor
mari poe\i europeni - ̀ n limbile originale,
cu steagul \[rii respective - ;i cu simpa-
ticele “Cuiburi de c[r\i”, invita\ie la lec-
tur[, o idee superb[, de;i tendin\a nefe-
ricit[ a trec[torilor de a tri;a a f[cut ca
unele volume s[ dispar[ f[r[ urm[. ~n
cur]nd ̀ ntregul teatru de opera\iuni cul-
turale va avea un “stat major” angajat, iar
urm[torul mare eveniment va fi August
Fest, `n prima jum[tate a lunii viitoare,
c]nd se anun\[ multe surprize.

Turi;ti din mai multe zone ale \[rii
trec zilnic pe la Castel ;i au ce vedea, iar
Careiul a devenit ;i un model de echilibru
interetnic, lucru `n sine demn de subli-
niat. R[m]ne de v[zut cum vor ;ti s[
cl[deasc[ pe o temelie bine pus[.

Vasile A.

Rudolf Fatyol și Mihaly Duffek au adus în Castelul Karolyi muzica elegantă a lui Wolfgang Amadeus Mozart

“Caracteristica generală care iese în evi-
dență în muzica țării noastre este tri-
stețea, chiar în toiul fericirii. Acest dor
neclar, profund impresionant. Visarea.”

George Enescu 

The Schubert Ensemble, cel mai cunoscut ansamblu cameral din Marea Britanie

Ascult]nd cele trei sonate pentru pian ;i vioar[ ale lui Mozart,
toate `n tonalitate major[, elegante ;i u;or melancolice, sunetul plin
al celor dou[ instrumente ;i armonia lor cu loca\ia ne-au reamintit
faptul c[ muzica aceasta s-a n[scut `n asemenea locuri. Pe vremea
contelui Karolyi aproape toate castelele nobililor aveau s[li de muzic[
;i organizau concerte cu orchestre mici, cvartete sau duete.
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O matriţă din bronz folosită în anti-
chitate la realizarea tiparelor pentru turnat
piese decorative din metale preţioase a fost
descoperită, în urma unei furtuni care a
dezrădăcinat un copac, în situl arheologic

Sarmizegetusa Regia din Munţii Orăștiei,
fiind predată muzeului din Deva.

Potrivit unui comunicat de presă trans-
mis, luni, de Consiliul Judeţean (CJ) Hu-
nedoara, care administrează situl arheo-
logic Sarmizegetusa Regia din Munţii
Orăștiei, în urma unei furtuni violente a
fost descoperită o piesă deosebit de im-
portantă, sub un fag dezrădăcinat.

"Este vorba despre o matriţă din bronz
folosită în antichitate la realizarea tiparelor
pentru turnat piese decorative din metale
preţioase, fiind singura piesă de acest fel
descoperită până acum pe întreg teritoriul
fostei Dacii.

Obiectul găsit arată calitatea artistică
ieșită din comun a meșteșugarului care l-
a realizat și implicit a produselor obţinute. 

Piesa de o valoare inestimabilă a fost
recuperată imediat de către reprezentantul
Administraţiei Sitului Sarmizegetusa Regia
și predată la Muzeul Civilizaţiei Dacice și
Romane (MCDR) Deva", precizează re-
prezentanţii CJ Hunedoara.

Conform acestora, după ce va fi stu-
diată de către colectivul stiinţific al Şanti-
erului Arheologic "Cetăţile dacice din
Munţii Orăștiei", această piesă va intra în
circuitul muzeal, fiind înregistrată în in-
ventarul MCDR Deva.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Aspartamul este considerat a
fi cancerigen. Cu toate acestea,
acest îndulcitor artificial continuă
să fie utilizat în mai mult de 6.000
de produse şi milioane de oameni
consumă această substanţă chi-
mică zi de zi, crezând că este o al-
ternativă sănătoasă la zahăr.

Regizorul și naratorul Cori Brackett,
`n filmul "Dulcea nenorocire", a observat
o conexiune între băuturile acidulate pe
care le băuse și efectele negative asupra
sănătăţii ei, inclusiv vederea neclară, tul-
burări de vorbire și slăbirea membrelor.
Ea a fost diagnosticată cu scleroză mul-
tiplă și obligată să se folosească de un
scaun cu rotile.

Filmul “Dulcea nenorocire” 
conține opinii ale experților

Când a aflat de legătura dintre as-
partam și problemele sale de sănătate, a
oprit utilizarea acestor produse, iar sim-
ptomele au dispărut. Dar acesta este doar
începutul incredibilei povești din spatele
aspartamului, dezvăluită în detaliu în
"Dulcea nenorocire". Filmul include mul-
te conversaţii sincere cu victimele aspar-
tamului, inclusiv o femeie care se află la
închisoare acum pentru otrăvirea fostu-
lui soţ cu aspartam.

În film, de asemenea, puteţi auzi pă-
rerea experţilor, cum ar fi Dr. Russell
Blaylock, un neurochirurg de renume,
care explică de ce aspartamul acţionează
ca o otravă pentru creier și corp. Dar,
probabil, aspectul cel mai important al
filmului este dovada fraudei și manipu-
lării corporative care aprobă utilizarea
aspartamului.

Aspartamul este în principal format
din acid aspartic și fenilalanină. Fenila-
lanina a fost modificată sintetic pentru
a forma o grupare de metic care se regă-
sește în majoritatea dulciurilor. Acea le-
gătură de fenilalanină și metil duce la
crearea metanolului. Metanolul este o
neurotoxină care acţionează ca un cal
Troian și este purtată în ţesuturile sensi-
bile din corp, cum ar fi creierul și măduva
osoasă, unde dehidrogenaza de alcool –
enzima care se transformă în formalde-
hidă – face ravagii cu ADN-ul nostru.

Toate animalele, cu excepţia oame-

nilor, au un mecanism de protecţie care
permite metanolului să fie defalcat în
acid formic inofensiv. Oamenii nu au
același număr de peroxisome (structuri
mici din celule concepute pentru deto-
xifierea substanţelor chimice), precum
au animalele, adică peroxisomele omului
nu pot converti formaldehida toxică în
acid formic inofensiv, așa că formalde-
hida este liberă să provoace daune enor-
me în ţesuturi.

Există o explicaţie biologică 
evidentă pentru reacţiile 
aspartamului

Industria susţine că nu există „nicio
explicaţie biologică” pentru problemele
de sănătate raportate de atât de mulţi oa-
meni după ce au consumat aspartam.
Desigur, acest lucru este menit să te facă
să crezi că astfel de rapoarte nu sunt ade-
vărate sau nu au legătură cu aspartamul.

Iată cum funcţionează< atât anima-
lele, cât și oamenii au structuri mici nu-
mite peroxisome în fiecare celulă. Există

câteva sute în fiecare celulă din corp și
sunt concepute pentru a detoxifia varie-
tatea de produse chimice. Peroxisomele
conţin catalază, care ajută la detoxifierea
metanolului. Alte substanţe chimice care
se găsesc în peroxisome convertesc for-
maldehida în acid formic inofensiv, dar
această ultimă etapă are loc numai la ani-
male.

Simptomele de otrăvire cu metanol
sunt multe și includ<  *Dureri de cap>
*Zumzet în urechi> *Ameţeală> *Greaţă>
*Tulburări gastro-intestinale> *Slăbiciu-
ne> *Frisoane>  *Probleme de memorie>
*Tulburări de comportament> *Amorţea-
lă> *Nevrită.

Produce 90 de efecte adverse

Filmul "Dulcea nenorocire" a fost
lansat în anul 2004, când riscurile grave
de aspartam au fost deja bine cercetate.
Dar de atunci, studiile au continuat să
dezvăluie riscuri și mai izbitoare. 

În total, 90 de diferite efecte adverse
au fost legate de aspartam, inclusiv< *Du-
reri de cap și migrene> *Spasme muscu-

lare> *Tahicardie și palpitaţii la inimă>
*Atacuri de panică> *Creșterea în greu-
tate> *Insomnia> *Vorbire neclară>  *Con-
vulsii> *Erupţii cutanate> *Probleme de
vedere> *Pierderea gustului> *Greaţă> *Iri-
tabilitate și depresie>  *Pierderea memo-
riei> *Amorţeală> *Oboseală> *Dificultăţi
de respiraţie> *Dureri articulare.

Dacă bănuiţi că un îndulcitor artifi-
cial ar putea fi de vină pentru un sim-
ptom pe care îl aveţi, o modalitate bună
de a pune capăt situaţiei este de a renunţa
la el. Este ușor, trebuie doar să citiţi cu
atenţie etichetele ingredientelor, pentru
a evita toţi îndulcitorii artificiali.

Totuși, dacă nu observaţi nicio dife-
renţă în modul în care vă simţiţi după
reintroducerea unui îndulcitor, este po-
sibil ca organismul dumneavoastră să nu
ofere un răspuns advers imediat. Acest
lucru nu înseamnă că sănătatea dumnea-
voastră nu va fi afectată pe termen lung.

În concluzie, dacă sunteţi în prezent
consumatori de aspartam, se merită să
urmăriţi cele 90 de minute ale filmului
“Dulcea nenorocire”, apoi să decideţi da-
că merită cu adevărat riscul.

În film, de asemenea, puteţi auzi părerea experţilor, cum ar fi Dr. Russell Blaylock, un neurochirurg de renume, care
explică de ce aspartamul acţionează ca o otravă pentru creier și corp

O echipă de cercetători a creat
lentile de contact care, atunci
când sunt utilizate împreună cu
ochelari speciali, oferă purtăto-
rului vedere telescopică, mărind
detaliile cu până la 2,8 ori, scrie
BBC.

Sistemul, care permite purtătorului să
treacă de la vederea normală la cea te-
lescopică și invers prin intermediul
unor filtre polarizatoare din ochelari,
a fost dezvoltat pentru a-i ajuta pe cei
care suferă de deficienţe de vedere le-
gate de vârstă, precum degenerescenţa
maculară, care afectează partea ochiu-
lui responsabilă cu distingerea detalii-
lor mici.

Vederea telescopică se 
realizează prin modificarea
filtrelor

Lentila de contact are o regiune

centrală care lasă lumina să treacă pen-
tru vederea normală, iar în jurul aces-
teia se află elementul telescopic, com-
pus din oglinzi minuscule de aluminiu
care acţionează ca o lupă.

În mod normal, imaginea mărită

nu este văzută, fiind blocată de filtrele
polarizatoare din ochelarii care în-
soţesc lentilele. Purtătorul poate trece
la vederea telescopică modificând aces-
te filtre.

Pentru sistemul de filtrare, echipa

de cercetători, condusă de Joseph Ford
de la Universitatea San Diego din Ca-
lifornia și Eric Tremblay de la Şcoala
Politehnică Federală din Lausanne, El-
veţia, a adaptat o pereche de ochelari
produsă de Samsung pentru televizoa-
rele sale 3D. În mod normal, acești
ochelari creează un efect 3D prin blo-
carea alternativă a lentilei stângi și a
celei drepte.

Dezvoltarea sistemului pentru ve-
dere telescopică a fost finanţată de Dar-
pa, ramura pentru cercetare a armatei
americane, ceea ce sugerează că lenti-
lele de contact inovatoare ar putea fi
utilizate curând pe câmpul de luptă,
scrie BBC.

"Ei nu sunt așa preocupaţi de de-
generescenţa maculară, ci de ‘super ve-
dere’, o problemă mult mai dificilă’,
susţine dr. Tremblay. ‘Aceasta pentru
că standardul este mult mai ridicat
atunci când încerci să îmbunătăţești
vederea decât atunci când ajuţi pe ci-
neva a cărui vedere s-a deteriorat’, a
continuat acesta.

Sistemul permite purtătorului să treacă de la vederea normală la cea telescopică și
invers prin intermediul unor filtre polarizatoare din ochelari

Peste 6.000 de produse con\in un 
îndulcitor care otr[ve;te creierul

Aspartamul este o substan\[ cancerigen[ folosit[ ca `nlocuitor al zah[rului

Industria susţine că nu există „nicio explicaţie biologică” pentru
problemele de sănătate raportate de atât de mulţi oameni după ce
au consumat aspartam. Desigur, acest lucru este menit să te facă
să crezi că astfel de rapoarte nu sunt adevărate sau nu au legătură
cu aspartamul.

Lentile de contact care ofer[ purt[torului vedere telescopic[

Descoperire unic[ 
la Sarmizegetusa 

Regia

"Evenimentele naturale extreme ce
vor urma în curând vor lăsa zone în-
tregi ale Pământului fără curent și in-
ternet. Furtunile solare vor lovi planeta
Pământ, iar impactul va fi devastator<
comunicaţiile vor avea de suferit, iar
pierderile vor fi de ordinul sutelor de
milioane de dolari", spune Webbot. 

Mai mult, cutremure majore vor
avea loc în diferite zone ale globului,
unele dintre ele urmate de tsunami.
Aceste cutremure se vor înregistra în
zonele de coastă și în ţări precum Chile,
Peru, Australia, Indonezia, SUA, Japo-
nia. Aceste state menţionate ar putea fi
afectate de cutremure și tsunami. 

Dacă aceste evenimente se vor pro-
duce, vor fi atât de puternice încât aces-
tor ţări le va lua ani buni ca să-și revină. 

Webbot face previziuni și cu privire
la erupţia vulcanului Krakatau, ce se
apropie de punctul său culminant după
care se va produce o erupție cum nu s-
a mai văzut până în prezent. 

Se estimează că pagubele materiale
vor fi ordinul a 2 trilioane de dolari
americani. Această sumă este de-a
dreptul imposibil de imaginat, dar Kra-
katau este unul dintre cei mai mari vul-
cani din lume. Este situat în Indonezia,
în strâmtoarea Sunda, la 50 de km de
coasta de vest a insulei Java și la 40 de
km de insula Sumatra. 

Furtunile solare 
vor devasta 
P[m]ntul
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Concursul de Miss Popularita-
te organizat de cotidianul Infor-
maţia Zilei are o nouă câştigătoa-
re. Cu peste 700 de voturi, Mădă-
lina Dălan le-a întrecut pe celelalte
două concurente astfel că a câşti-
gat concursul organizat în luna iu-
nie. 

A primit din partea noastră servicii
de manichiură și pedichiură, precum
și un abonament de aerobic-cycling-
fitness la Primagym. După cum ne este
tradiţia, pentru a le cunoaște mai bine
pe câștigătoarele concursului de pe si-
te-ul www.informatia-zilei.ro, le invi-
tăm să ne răspundă unor întrebări.

- Cine este Mădălina Dălan?
- M-am născut pe data de

15.03.1998 și sunt în zodia pești. Locu-
iesc în localitatea Turţ și sunt elevă la
Colegiul Naţional "Ioan Slavici" din Sa-
tu Mare.

- Ce părere ai despre acest concurs

organizat de Informaţia Zilei?
- Concursul mi s-a părut interesant

de aceea am participat. Pe perioada lui
am cunoscut persoane noi.

- Ai strâns peste 700 de voturi. Cum
ai reuşit?

- Am reușit să strâng peste 700 de
voturi cu ajutorul prietenilor care mi-
au fost alături. Prietenii mei m-au
susţinut în tot acest timp și m-au încu-
rajat spunându-mi că o să câștig. Nu
am mai participat la concursuri de fru-
museţe deoarece nu am avut ocazia și
nici timpul necesar pentru acestea. De
aceea m-am înscris în cel de pe www.in-
formatia-zilei.ro pentru a acumula o
nouă experienţă.

- Cum arată pentru tine oraşul Sa-
tu Mare?

- Eu văd orașul Satu Mare ca pe
unul frumos, modest, plin de oameni
care mereu sunt dispuși să te ajute. Nu
aș schimba nimic la el deoarece sunt
mulţumită de acest oraș. Locurile spe-
cifice orașului care îmi sunt dragi  mie

sunt< Turnul Pompierilor, Teatrul de
Nord, Grădina Romei și unele localuri.

- Care sunt planurile tale de viitor?
Te vezi în România?

-  Cu siguranţă nu voi continua aici
liceul. Noul an școlar îl voi începe la
un liceu din Bruxelles. Voi fi plecată
acolo și încă nu știu ce voi face după
voi termina liceul. Nu îmi văd viitorul
în România. Deja am ales Belgia unde
cu siguranţă o să am un viitor mai bun
decât în România.

- Îţi place să călătoreşti?
- Încă nu am vizitat ţări, însă pe la

noi am vizitat multe orașe. Printre cele
care m-au impresionat în mod special
au fost< Sighișoara deoarece este un oraș
care are multe povești și mistere, Bacău
deoarece de mică mi-am petrecut va-
canţele acolo la bunicii mei. Este orașul
meu de suflet în care aș merge ori de
câte ori aș avea ocazia. Brașov este un
oraș drag mie unde merg în vacanţa de
iarnă de fiecare dată când am ocazia.
Este locul meu preferat iarna.

- Cât de mult stai în mediul onli-
ne?

- Fiind adolescentă, mediul online
pentru mine e ceva interesant și benefic.
Folosesc reţelele de socializare, în spe-
cial Facebook aproximativ 4 ore pe zi.
Pentru mine internetul are avantajul de
a cunoaște persoane noi, de a rezolva
anumite teme pentru școală, chiar de a
putea citi cărţi și multe alte lucruri in-
teresante benefice pentru cultura ge-
nerală.

- Ce face Mădălina în timpul liber?
- Îmi place să merg cu rolele și să

călătoresc. Ascult toate genurile de mu-
zică cu excepţia rock-ului. Nu sunt pre-
tenţioasă în privinţa muzicii. Nu mai
practic niciun sport, dar în generală ju-
cam mult handbal. Nu urmăresc un
sport în mod special, deși mă mai uit
la fotbal din când în când cu prietenii
mei.

-  Ce apreciezi şi ce urăşti la o per-
soană?

-   La o persoană iubesc în primul

rând sinceritatea și urăsc minciuna!

-  Mai ai ceva să adaugi?
- Le recomand fetelor din Satu Mare

să participe la acest concurs deoarece
nu au nimic de pierdut decât de câștigat
mai multă experienţă în acest gen de
competiţii și desigur mai multă încre-
dere în sine. 

Îi mulţumesc în primul rând prie-
tenei mele Edwina Mulcuţan care m-a
îndrumat să particip și tuturor priete-
nilor care m-au susţinut și m-au votat.
De asemenea, mulţumesc și cotidianu-
lui Informaţia Zilei pentru c[ mi-a dat
oportunitatea să particip la acest con-
curs.

***
Fetele care vor să se înscrie în acest

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

A consemnat Ionu\ Bl[jean

M[d[lina D[lan, Miss Popularitate 
informa\ia Zilei – luna iunie


