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În mai pu\in de o lun[ `ncepe
Festivalul George Enescu

Concertul de deschidere a Festiva-
lului va avea loc la Sala Mare a Palatului
din București, de la ora 19.30, avân-
du-i pe scenă pe pianistul Radu Lupu
și Staatskapelle Berlin (dirijor Daniel
Barenboim) -  unii dintre cei mai mari
artiști din lume ai momentului -, care
vor interpreta Rapsodia Română nr. 2
de George Enescu. PAGINA 4
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Averea lui Berlusconi a crescut mai 
repede decât cea a lui Warren Buffet
       Averea lui Silvio Berlusconi,
controversat politician şi om de
afaceri italian, a crescut de la
începutul anului cu 26%, la 7,6
miliarde de dolari, mai rapid
decât a reuşit să-şi sporească
activele miliardarul american
Warren Buffet. Berlusconi, 76
de ani, a reuşit să-şi crească
averea cu 1,5 miliarde de dolari,
chiar dacă a primit începând din
ianuarie mai multe condamnări
în procesele penale în care este
judecat. Senatorul italian se
situează în acest an pe poziţia a

33-a în topul celor mai bogaţi
200 de oameni din lume calculat
după creşterea procentuală a
averii. Berlusconi rămâne foarte
influent în politica italiană, deşi
a fost condamnat pentru fraudă. 
       Buffet, cu o creştere a averii
de 25,7%, la 60,2 miliarde de
dolari, se situează cu două locuri
mai jos decât Berlusconi. 
       Avansul averii lui
Berlusconi a fost susţinut de
evoluţia pe bursă a două dintre
companiile importante pe care
le controlează.

       Preşedintele Statelor Unite, Barack
Obama, îşi va lua o săptămână de vacanţă
începând de sâmbătă, în insula Martha's
Vineyard (est), unde îşi petrece câteva zile
libere vara din 2009.
       Barack Obama "se bucură că poate
petrece câteva zile cu familia", a declarat
purtătorul său de cuvânt, Jay Carney. El a
precizat totuşi că şeful administraţiei
"rămâne preşedinte oriunde s-ar afla şi îşi
va consacra o parte din zi studierii unor
dosare şi problemelor care îl privesc". 
       În contextul în care Statele Unite au
alertat o parte din reţeaua diplomatică,
îndeosebi cea din lumea arabo-
musulmană, din cauza ameninţărilor Al-
Qaida, Obama va fi "bineînţeles pus la
curent" cu evoluţiile în această privinţă, a
mai spus Carney. "Cu puţin noroc, va avea
timp şi să se relaxeze în familie", a precizat
purtătorul de cuvânt. 
       Ultima vacanţă a lui Obama, cea de
Crăciunul trecut, a fost stricată de criza
"zidului bugetar" cu Congresul, care l-a
făcut să îşi întrerupă şederea în Hawai
pentru a se întoarce la Washington. 
       Obama şi familia vor să stea la
Martha's Vineyard din 10 până în 18
august, potrivit unui înalt oficial al Casei
Albe. Insula, aflată în dreptul Cape Cod
din Massachusetts (nord-est), este unul
din locurile preferate de elitele americane.
Fostul preşedinte Bill Clinton obişnuia să
vină aici, precum şi fosta primă doamnă
Jackie Kennedy-Onassis. 

Amintirea vizionarului 
Petrache Lupu este p[strat[ 

cu discre\ie la Maglavit

Pre;edintele Obama 
merge `n vacan\[ în 
insula Martha's Vineyard

       O nouă broşură publicată de Uniunea
Creştin Democrată (CDU) o prezintă pe
Angela Merkel în calitate de lider mondial
şi de casnică.
       "Îmi place să gătesc", explică Merkel
în broşură, "iar favoritele mele sunt supa
de cartofi şi rulada". În plus faţă de supa
de cartofi şi de ruladă, cancelarului îi place
să pregătească "Königsberger Klopse"
(chieluţe de carne prusace în sos alb),
păstrăv şi spaghete bolognese. Pentru
desert Merkel preferă o simplă farfurie cu
brânzeturi, iar pentru după-amiază o
farfurie de legume - de obicei morcovi.
Rulada constă din carne rulată feliată,
umplută adesea cu murături şi alte legume. 
       În trecut, Merkel a declarat că între
telefoanele despre criza zonei euro, de la
miezul nopţii, şi deplasările în ţări străine,
încă îşi mai găseşte timp pentru a pregăti
micul dejun pentru soţul ei.  
       "Singurul lucru care îl nemulţumeşte
este că stratul crocant de pe prăjitură este
prea sărăcăcios pentru gustul lui. La urma
urmei, e fiu de brutar", glumeşte
cancelarul.  Deşi soţul său nu găteşte, lui
Joachim Sauer i-a plăcut întotdeauna să
pună la cuptor plăcinte în timpul său liber.
La rândul său, Merkel recunoaşte că îi place
să coacă prăjituri cu prune în timpul week-
end-urilor. "Sunt un grădinar pasionat şi
îmi place să îmi cultiv propriile legume în
grădină. (...)Nu e mult, dar este suficient
pentru o masă ocazională", adaug[ Angela. 
       În noua broşură, Merkel vorbeşte şi
despre viaţa sa privată, observând în exact
11 cuvinte de regret că prima sa căsătorie,
din timpul anilor de studenţie, nu a durat
mult. În privinţa mariajului cu Sauer, cu
care s-a căsătorit în 1998, cancelarul
mărturiseşte< "atunci când avem timp liber,
ne place să-l petrecem în natură cât mai
mult posibil< drumeţii în timpul verii şi
plimbări lungi în timpul iernii. Amândoi
iubim muzica clasică, în special opera".

Angela Merkel, de la 
lider mondial la casnic[
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Recomand tuturor fetelor din Satu Mare s[ se înscrie
la Miss Popularitate Informa\ia Zilei

Dup[ 1921 Olimpia
Satu Mare era una

dintre cele mai
iubite echipe 
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Sătmărenii au avut ocazia să voteze în luna
iulie două concurente care s-au înscris în con-
cursul nostru de Miss Popularitate, cel ce se
desfășoară pe site-ul www.informatia-zilei.ro.

Așadar, după 31 de zile s-a tras linie, iar
domnișoara care a câștigat este Bianca Farcaș.
A strâns peste o mie de voturi, iar pentru acest
lucru a primit din partea cotidianului Infor-
mația Zilei un abonament de aerobic-cycling-

fitness la Primagym, și servicii de manichiu-
ră-pedichiură la un salon de pe strada Corvi-
nilor. Pentru a o cunoaște mai bine pe Andreea,
am invitat-o să ne răspundă unor întrebări.

Ne-a spus c[ acest concurs de miss i s-a pă-
rut destul de greu fiindcă și concurenta Ale-
xandra este o fată frumoas[. A reușit să strâng[
peste 1.000 de voturi cu ajutorul prietenilor
care au susținut-o. PAGINA 5
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Fotbalul s[tm[rean
în perioada interbelic[

Olimpia Satu Mare era considerată echipa comunităţii româneşti

Sportul de echipă s-a bucurat
întotdeauna de o mare conside-
raţie `n rândul sătmărenilor. În
ciuda greutăţilor cu care se con-
fruntă acest subiect de interes
local în zilele noastre, trecutul
sătm[rean consemnează pe ră-
bojul timpului numeroase aso-
ciaţii cu rol sportiv ce au cunos-
cut o deosebită înflorire în pe-
rioada cuprinsă între cele două
războaie mondiale.

Raportându-ne la vremurile de
atunci, putem chiar afirma că jude\ul
interbelic Satu Mare ocupa chiar un
loc fruntaș la nivel naţional în acest
domeniu.

În Sătmarul interbelic, ca peste
tot, se practicau diverse sporturi, de
un nivel organizaţional mai consis-
tent bucurându-se tenisul, nataţia,
ori, ̀ n timpul iernii, patinajul.  În pri-
vinţa jocurilor de echipă, era îndrăgit
îndeosebi fotbalul, în orașul nostru
activând mai multe cluburi cu acest
profil de activitate. Cele mai impor-
tante grupări de fotbal sătmărene,
unele dintre ele cu rădăcini înaintea
Primului Război Mondial, erau “So-
cietatea Sportivă Satu Mare’’ susţinută
cu precădere de către intelectualitatea
maghiară, “Stăruinţa’’, formaţie con-
siderată reprezentanta păturii mun-
citorești, și “Barkochba’’, echipa fa-
nion a comunităţii evreiești. După
Unirea Transilvaniei cu teritoriile de
peste Carpaţi, se va ̀ nfiinţa și “Clubul
Sportiv Olimpia Satu Mare’’, club
identificat în presa de limbă română
drept bastionul sportiv al românis-
mului în ţinutul Sătmarului. Alături
de acestea mai coexistau câteva echi-
pe cu existenţă efemeră, fiind lipsite
însă de o susţinere importantă ̀ n rân-
durile locuitorilor urbei.

Confrunt[ri cu una dintre
cele mai puternice echipe
din \ar[ - Chinezul Timi;oara

În plan inter-regional, în decursul

anilor 20, aceste formaţii vor întâlni
mai ales echipe din zona Ardealului,
mai importante fiind confruntările
cu Chinezul Timișoara, una dintre
cele mai puternice echipe din ţară în
acele vremuri. Totodată, echipele săt-
mărene au f[cut deseori și lungi tur-
nee externe, ce durau chiar o lună, în
care au întâlnit reprezentante ale unor
ţări din vecinătate.

De referinţă a r[mas parcursul de
peste hotare al “Stăruinţei’’, echipă ce
a reu;it, în anul 1926, să se întoarcă
neînvinsă dintr-un turneu cehoslo-
vac.

Olimpia Satu Mare a devenit una
dintre cele mai iubite echipe din oraș,
derby-urile locale atrăgând un public
avid de jocuri spectaculoase. Presa
sătmăreană de limbă română acorda
spaţii largi evoluţiilor acestei echipe.
Redăm în continuare, pentru a înţele-
ge mai bine croiala unui meci de fot-
bal sătmărean interbelic, cronica
sportivă a ziarului local “Satu Mare’’,
din data de 14 aprilie 1926, dedicată
confruntării dintre Olimpia și rivala
concitadină “C.S.B’’, partidă încheiată
cu scorul de 3-0 în favoarea Olimpiei.
Pentru a intra mai ușor în particula-
ritatea timpului, am păstrat ortografia
vremii<

Olimpia – C.S.B. 3-0 (1-0)

Jocul a fost câștigat de către Olim-
pia nu prea ușor, după-cum se spera
înainte de începere sau chiar în pri-
mele sale faze. Şi eu cred că nu numai
terenul a fost de vină, ba ca să fim
drepţi, acesta nici nu poate fi invocat
ca un motiv, căci pe același teren a
jucat și C.S.B., dar au fost altele, care
au scăzut din scorul mult visat.

A fost în primul r]nd desconsi-
derarea adversarului, ce cred că se în-
filtrase în creerul fiecărui jucător al
Olimpiei, încrederea prea mare în
propriile puteri și pe deasupra mai e
și vorba aceea și bine a zis cine a zis,
că socoteala de-acasă nu se potrivește
cu cea din târg.

În după amiaza acelei zile se iscă
vânt, cică se combină cu ploaie, dar

tot cel de sus se îndură apoi de rugă-
mintele fierbinţi ale cassierului Olim-
piei, că adică soarele să străluceasă și
“banii să iasă’’. Ştiu numai atâta că
soarele s’a ivit din nou de sub nori,
deși numai pentru scurtă durată, dar
cum s-a încheiat contul de casă pe
această zi o știe numai Dumnealui.

Ap[rarea clubului
a fost la `n[l\ime

Eu drept să spun, n’am prea văzut
nici o îmbulzeală pela intrare. Jocul
început la 4 și 30 de minute și se ter-
mină la ora 6’10. Atacuri peste atacuri
îndreptate de către Olimpia eșuau în-
aintea porţii lui C.S.B., căci trebuie
să recunoaștem că apărarea acestui
club a fost la înălţime. În zadar s’a
tras un corner în al 26-lea minut, în
zadar cerca Csalt să străbată prin linia
de apărare adversă, ori Mozeș să șute-
ze asupra porţii, căci toate erau aproa-
pe imposibil de realizat, fiindcă alor
noștri parecă le lipsea ceva… voiciu-
nea. Mă uitam la ceas, iar timpul tre-
cea repede de tot și nu mai erau decât
două minute până la terminarea re-
prizei întâi. Aruncându-mi privirea
în spre Sălăjanu îl văzui roșu de mâ-
nie> Zonga să moară nu altceva, iar
noi ăștelalţi inclusiv Domnul Căpitan
Braicu etc. etc. stăteam ca pe ace, când
colo ce să vezi< Csatt marchează pri-
mul gol.

Par’că li s’a luat la toţi o piatră de
moară depe inimă, era ceva asemă-
nător cu schimbarea la faţă. Repriza
a doua fu puţin mai norocoasă. Ata-
curile deveniră mai energice ca în re-
priza întâi, căci s-au convins băieţii
că aici nu-i de șagă. Cu toate acestea
se credea aproape iarăși, că nu se mai
poate obţine nimica. A scăpat Csatt
pe poziţii sigure, Mozeș dribla ca ni-
ciodată, iar Borbil era aproape ca și
neexistent. Ce să-i faci? Ghinionul!...
Abia numai în al 30-lea minut Mozeș,
iar în al 40-lea Borbil, trag golurile
mult așteptate.’’

Echipa a crescut
de la an la an

“Olimpia’’ a crescut de la an, de-
venind odată cu începutul anilor ‘30
prima echipă din judeţ, atât din per-
spectiva numărului de suporteri, cât
și ca rezultate. Același ziar “Satu Ma-
re’’ a  prezentat cititorilor săi, în ediţia
din 8 aprilie 1934, sub semnătura lui
Velcu Vasile, situaţia  Olimpiei în ur-
ma a trei victorii repurtate împotriva
unor formaţii careiene și una ̀ n Cupa
României, `n faţa echipei Brașovia
Brașov<

“(…) Ambii portari pe care îi
avem, sunt într’o formă excelentă, pu-
tem conta pe serviciile sigure ce le
vor presta. Tandemul fundașilor e
bun, fără a avea suficient simţ de pla-
sare ;i neglijând câteodată inter-
venţia. Halfii, abili distrugători ai ata-
curilor, nu cooperează îndeajuns în
susţinerea înaintarei.

Linia de înainta;i e dotată cu mai
multă tehnică, fiecare producând un
joc sclipitor, să nu uite doar câteodată,
că jocul de ansamblu furnizează re-
zultate superioare.

O echip[ omogen[

Micile defectuozităţi – inerente
oricărei grupări – au dispărut com-
plect, evidenţiind o echipă omogenă
la întâlnirea în cadrul Cupei Româ-
niei cu Brașovia. Cupa României e
trofeul menit a răsplăti pe cea mai
bună echipă, câștig[toarea unui sin-
gur tur, dintr-un lot select de partici-
panţi, în care de drept intra cluburile
din Divizia naţională.

În aceast[ partidă am văzut toate
compartimentele producând un joc
bine închegat, cu iniţiative succedân-
du-se într’un tempo rapid, cu maxi-
mum de eficacitate, toate având la ba-
ză o miastră tehnică si stăpânirea per-
fectă a balonului.

Rezultatul de 6-1 (2-1) face cinste
sportului întregului district, produ-
când răsunetul cuvenit. Bazaţi pe
aceste premise, putem privi cu încre-
dere la desfășurarea finisului campio-
natului.’’

Marius Baloş
Muzeul Judeţean Satu Mare

Echipa a devenit una dintre cele mai iubite din oraș

“Olimpia’’ a crescut de la an, devenind odată cu începutul anilor
‘30 prima echipă din judeţ, atât din perspectiva numărului de su-
porteri, cât și ca rezultate. Același ziar “Satu Mare’’ a  prezentat ci-
titorilor săi, în ediţia din 8 aprilie 1934, sub semnătura lui Velcu
Vasile, situaţia  Olimpiei în urma a trei victorii repurtate împotriva
unor formaţii careiene și una `n Cupa României, `n faţa echipei
Brașovia Brașov.
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Regina Elisabeta a II-a a Marii Brita-
nii, în vârstă de 87 de ani și-a prezentat
în fața Parlamentului de la Londra, agen-
da oficială și câteva proiecte de lege.
Printr-o propunere pentru reformarea
legislației privind imigranții, alta pentru
limitarea cheltu-
ielilor statului cu
ajutoarele sociale,
măsuri de control
al câinilor peri-
culoși și o alta
pentru interzice-
rea de a folosi
animale sălbatice
la circuri, cea mai
surprinzătoare
schimbare anun-
țată a fost faptul
că regina a ales
să-i delege fiului
său cel mare, prințul moștenitor Charles
(64 de ani) o parte din atribuțiile sale. 

Obligații de care în mod tradițional
se ocupă numai monarhul în funcție.
Astfel pentru prima dată, regina își va
trimite fiul să o reprezinte la reuniunea
șefilor de guvern din statele Common-
wealth care va avea loc în luna noiembrie
anul curent în Asia în statul Sri Lanka,
fost[ colonie britanică. Până acum Eli-
sabeta a doua a fost absentă doar o dată
de la acest eveniment care s-a organizat
pentru prima dată în 1971. Decizia a stâr-
nit o amplă dezbatere privind planurile
de viitor ale monarhului, iar mai mulți
analiști au catalogat gestul ca fiind primul
pas într-o strategie de abdicare. După
mai bine de 60 de ani pe tron, era Elisa-
betană pare a se apropia de sfârșit, a co-
mentat presa britanică. Ceea ce face un
monah este mult mai important decât
ceea ce spune. Faptul că la reuniune vor
participa prințul de Wales și soția sa du-
cesa de Cornwall va marca o schimbare
a vieții publice, una care va avea un im-
pact mult mai puternic asupra britanici-
lor decât orice lege, au scris jurnaliștii
publicației "Time". Replica oficială de la
Palatul Buckingham a venit prompt, re-
prezentanții regali britanici explicând că
este vorba de dorința reginei de a se me-
naja fără a atinge direct subiectul stării
de sănătate a acesteia.

În martie anul curent, regina a fost
internată pentru scurt timp din cauza
unei gastroenterite. Atunci monarhul și-
a anunțat o serie de vizite oficiale. Co-
municatul emis de Palat a subliniat însă
faptul că Charles va prelua "o parte în
creștere din atribuțiile constituționale.
Nerăbdarea prințului Charles pare astfel
să ajungă la final. Tot mai multe voci sus-
țin că Charles ar trebui să renunțe din
start la tron în favoarea fiului său cel mare
William în vârstă de 30 de ani. Regina
Elisabeta s-a căsătorit în toamna anului
1947, participând la ceremonie și regele
Mihai I de România, fiind verișor cu re-
gina.

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

Mureşan Traian

Începe amurgul
erei Elisabetane

în Marea Britanie
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Amintirea vizionarului Petrache Lupu
este p[strat[ cu discre\ie la Maglavit
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La mijlocul lunii trecute am
avut ocazia, vizit]nd sudul Olte-
niei, s[ trecem printr-un loc care
`n anii ‘30 ai veacului trecut de-
venise punctul cardinal al orto-
doxiei rom]ne;ti< comuna Magla-
vit, situat[ la 15 km de Calafat.

Un ciobănaș inocent și fără carte,
n[scut `n 1907, Petrache Lupu îl vede `n
1935 pe “Moșu”, pe care îl descrie și ale
cărui învăţături le propagă, nu fără ezi-
tare. “Moșu” este identificat ulterior ca
Dumnezeu, iar cazul este discutat enorm
în presă sub titluri de genul “vedenia”
sau “minunea de la Maglavit”.

Oamenii se înghesuie înspre sătucul
din Oltenia, care devine veritabil loc de
pelerinaj, chiar dacă fără acte în regulă.
Opiniile sunt diverse, iar notorietatea
personajului este enormă. Ajunge să fie
invitat de regele Carol al II-lea la Palatul
său de la Peleș - unde, imit]ndu-l pe Ioan
Botez[torul, i-a spus monarhului ̀ n fa\[
s[ renun\e la adulterul cu Elena Lupescu,
prezic]ndu-i c[-;i va pierde tronul ;i \ara
va avea de suferit - și este adus pe frontul
de Răsărit de Mareșalul Antonescu (că-
ruia se pare că i-ar fi prezis înfrângerea
și că “din steaua mare care vine de la Ră-
sărit va curge mult sânge pe pământul
ăsta” - profe\ie a comunismului).

Cele trei `nt]lniri
cu misteriosul Mo;

Iat[ povestea celor trei `nt]lniri cu
fiin\a misterioas[ din viziune, spus[ de
Petrache `nsu;i `n anii s[i de glorie<

“Acum patru luni de zile am venit vi-
neri dimineaţă pe acasă (de la stînă) și
m-am întors vineri seara pe la 6. La Cruce
(locul numit “La buturugi”, unde ulterior
s-a ridicat o cruce) mi-a ieșit în cale
Moșul. Avea barba m’a la br]u (p]nă pes-
te br]u), mustăţile mari, părul din cap
dat pe spate, lung p]nă la picioare, că se
vedeau numai unghiile picioarelor, alb
și frumos ca mătasea. Ochii mari și al-
baștri. Sta cu două palme m’a la deal (de-
asupra păm]ntului).

La buturugi, c]nd l-am văzut, m-am
îngrozit de frică. El mi-a zis<

- Să nu-ţi fie frică! Am să-ţi dau curaj
și-am să-ţi spun o vorbă.

- Bine, Moșule, spune.
- Să te duci să spui la lume, cu cine

te-nt]lnești pe cale, să-i spui< Dacă nu
ne pocăim, dacă nu ţinem sărbătorile,
dacă nu ne ducem la biserică, să ne ru-
găm la Dumnezeu de sănătate, dacă nu
ţinem posturile, dacă nu ne ducem la po-
pă... atunci foc, atunci ne rupe muncile
noastre, fraţilor!... Să nu mai facem fapte
rele, să nu mai r]dem de fraţii noștri, să
ne unim cu toţii la faptele bune, să nu
mai arunce nimeni copiii pe la gropi... și
să nu ne mai dușmănim (...) Nimeni să
nu fure, să nu pună foc, să nu ia dreptul
altuia! Să ne unim cu toate neamurile
noastre! Să facem fapte bune, că de nu –
moarte, că de nu – foc! (...) Ne ia tot, ne
canonește fără muncă și toată Rumânia
nu e nimic... E rău, fraţilor, de noi toţi,
dacă nu ne pocăim, cu vorba care m-a
trimis pe mine Moșul, și n-ai cu ce ţine
nimic< nici bou, nici cal, nici oaie, nici
porc, nici pasăre, nici nimic.

A venit un nor patrat, a dispărut în
el și nu l-am mai văzut.”

Speriat ;i ru;inat, Petrache a ezitat
dou[ s[pt[m]ni. La o a treia `nt]lnire,
lucrurile au decurs mai radical<

“A treia oară, tot vineri, pe la ora 6
seara, c]nd veneam de-acasă, iar m-am
înt]lnit cu el la buturugi. Era tare supărat
și necăjit. Cînd l-am văzut așa, m-a luat
frica<

- Unde te duci?
- Mă duc la oi.

- De ce nu te-ai dus să spui la lume?
- Doamne, iartă c-am uitat!... 
- Să te duci orișicum, că n-am să te

mai iert! Te-am trimis de două ori și nu
te-ai dus. Să te duci acuma, să-ţi faci da-
toria și să spui la lume!

La t]rlă am trecut să mulg oile. Moșul
sta l]ngă mine și mă lua mereu la zor<

- Du-te, du-te și spune la lume!
- Ho, că mă duc acum! Ho, că mă

duc, ho!
După ce-am muls oile, „Hai, hai!”,

îmi zise Moșul.
- Stai să strecor laptele...
El nu m-a așteptat să-l strecor și mi-

a vărsat găleata cu laptele.
- Moșule, degeaba mă trimeţi, că nu

crede lumea, Moșule, nu crede. De aceea
nu m-am dus c]nd m-ai trimis, că lumea
nu crede... O să r]dă de mine...

- Du-te, du-te și spune la lume c-am
să mă mai las o dată! Şi pentru cei ce nu
cred, ţi-am lăsat o vorbă mare, dar să n-
o spui la nimeni p]nă ce nu mi-o veni
mie la socoteală!

A apărut un nor patrat> a dispărut cu
el. M-am închinat și am plecat. Ceva mă-
ndemna și-mi zicea> “Du-te, du-te și spu-
ne la lume!”. S]mbătă, toată ziua, de di-
mineaţă pînă seara, am spus la lume, la
popa, la primărie și la toţi care am
înt]lnit...”

Un mesaj radical

Petrache obi;nuia s[ le spun[ miilor
de oameni ce se adunau ̀ n lunca Magla-

vitului s[-l asculte<
“Moșul spune că ne iartă, fraţilor, da-

că ne pocăim la Cruce... (...) Dacă nu ne
pocăim, dacă nu căutăm dreptatea, dacă
nu ne lăsăm de faptele noastre rele pînă
la cel mai mare om din ţară, să meargă
dreptatea cu toată ţara, atunci vine moar-
tea, atunci vine prăpădul! Moșul spune<
Am să mă mai las o dată. În toamna
aceasta sau la altă toamnă, nu se știe care
toamnă, va apare iar steaua, în sat, la lu-
me. Şi eu am să zic< “De ce nu v-aţi pocăit,
fraţilor? Puneţi m]na pe ea!”. Şi de trei
ori nimeni n-o va putea atinge. A patra
oară voi zice> “De ce n-aţi pus m]na pe
ea? Acum mergeţi acasă, vă premeniţi
curat, că moartea vine!”... Toţi vor chiui
de frică, dar eu am să spun< “De ce nu v-
aţi pocăit?”...

Dumnezeu să ne ierte păcatele noas-
tre, că suntem răi. (...) Să vă pocăiţi! (...)
Nu r]deţi de bătr]nii voștri, nu r]deţi de
nimeni! Nu mai aruncaţi copii pe la
gropi, pe la f]nt]ni, pe la gr]u, pe la po-
rumb, că e rău de noi, fraţilor! Ne cano-
nește fără muncă (...) Dacă nu-i muncă
(...) n-ai cu ce ţine nimic. Mor vitele, mor
oamenii, mor copiii. Nu-i ce m]nca. Bo-
ierii au bani mulţi, dar n-au ce face cu ei,
dacă nu-i muncă... (...)

Pare rău de lume, de vorba ce am, că
nu pot spune la nimeni, că nu am voie...
Lumea care e bolnavă, e de la Dumnezeu,
că trăiește în răutate, în dușmănie, și e
contra, nu crede... (...)

Toată ţara să se pocăiască! Asta este
porunca lui Dumnezeu, care m-a trimis

la toată Rumânia... (…) Nu sunt doctor,
nu sunt vrăjitor... Pentru vorba lui Moșu
mă-njură lumea (…) De ce nu credeţi?
Pentru mine e dată porunca? De voi e
rău! (…) Eu n-am luat bani de la nimeni,
n-am luat nimic. Habar n-am de cel ce
nu crede. La urmă o să vă căiţi… Ce ne-
a spus ciobanul Petre Lupu? Ce-am făcut
de nu l-am ascultat?… Să nu vă căiţi, la
urmă… Cel mai mare om din ţară tre-
buie să se pocăiască! (…) Carte nu știu.
Eu mi-am făcut datoria. Dumnezeu vă
iartă, dacă vă pocăiţi. Dacă nu, treaba
voastră!”.

R[zboiul ;i persecu\iile comuniste
culmin]nd cu colectivizarea au dat drep-
tate vizionarului, care `;i rostea mesajul
simplu ;i aspru `n anii de dup[ Marea
Criz[ interbelic[.

Un Lourdes balcanic

În acea vară a anului 1935, vestea că
Dumnezeu s-a coborât pe pământ, ară-
tându-i-se unui cioban de la Maglavit, s-
a întins, în câteva zile, în tot Bărăganul,
din sat în sat și din cătun în cătun, până
a ajuns mai departe, în Moldova și Tran-
silvania, ba chiar până în Maramureș.
Fenomenul a fost alimentat ;i speculat
de presa vremii.

Pe jos, prin colbul Bărăganului, sau
în căruţe venite din inima munţilor, oa-
menii se întovărășeau pe drum și curgeau
cu toţii, cu sutele, cu miile. Unii veneau
din credinţă, alţii ca să se vindece de vreo
infirmitate trupească sau sufletească, alţii
să asculte cuvintele lui Dumnezeu, rostite
prin gura acelui cioban. Cu toţii veneau
și dormeau, se rugau și sărutau pământul
pe unde Dumnezeu zburase alături de
Petrache Lupu. În doar câteva săptămâni,
islazul unde Petrache își păștea oile a de-
venit neîncăpător pentru mulţimile ve-
nite să îl asculte. Sute de mii de oameni

așteptau să le vorbească.
Alaiuri de preoţi au venit să vadă da-

că e într-adevăr minune sau șarlatanie.
Se cruceau, văzând șirurile de oameni
întinse pe kilometri întregi înaintea in-
trării în Maglavit și mulţimea ce asculta
încremenită vorbele unui cioban analfa-
bet, până mai ieri surdo-mut. Nu știa să
scrie, nu știuse niciodată să citească, se
iscălea punând degetul, însă vorbea ore
întregi mulţimii, fără să bea apă, fără să
mănânce nimic. Urcat pe un mic amvon
improvizat, un bărbat mic de înălţime,
îmbrăcat în iţari și încălţat cu opinci, vor-
bea mulţimii ore întregi despre Dumne-
zeu, luminat și ţinut parcă de o putere
nevăzută.

La scurtă vreme, în Maglavit au în-
ceput să se petreacă minuni. Oamenii cu
suferinţe sufletești sau trupești își aflau
vindecarea, și vestea lor aducea puhoaie
de lume în lunca Dunării. Oamenii fă-
ceau donaţii, se strângeau grămezi de
bani. Banii erau puși în saci și sacii în-
cărcaţi în căruţe, ce porneau încolonate
spre Craiova, unde erau depuși la bancă.
Cu acei bani s-a început construirea unei
biserici, exact pe locul unde i s-a arătat
Dumnezeu lui Petrache Lupu. S-a înce-
put construcţia de case pentru pelerini,
de băi publice și toate celelalte trebuin-
cioase mulţimilor ce veneau fără oprire.

R[zboiul a pus fr]n[ fenomenului,
iar instalarea puterii comuniste a oprit
construc\iile, miile de lei str]nse la Ma-
glavit disp[r]nd f[r[ urm[. În vara lui
1951, Petrache anunţase că în două săp-
tămâni va spune oamenilor "vorba cea
mare" lăsată de Dumnezeu. Era către
prânz, când pe uliţa satului a apărut o
mașină neagră care a străbătut așezarea
fără să oprească nici la casa sfântului,
nici la miliţie, S-a oprit în dreptul colibei
lui Petrache Lupu. Doi bărbaţi au cobo-
rât, s-au apropiat de cioban și după ce au
discutat cu el scurt, ceva, i-au pus că-
tușele la mâini și l-au urcat în mașină cu
de-a sila. Motorul a refuzat s[ porneasc[,
doar rug[ciunea “Sf]ntului” permi\]nd
plecarea spre Jilava.

De atunci, Petrache a dus o existen\[
discret[. Avea 82 de ani la revoluţia din
'89. Oamenii au venit iarăși la el la poartă.
Au umplut uliţa din faţa casei, ca altădată,
și l-au întrebat ce să facă. Petrache Lupu,
bătrân și aproape orb, i-a ascultat. Şi-a
făcut semnul crucii și le-a zis<

- Să-ţi omori conducătorii, și încă de
Crăciun, nu e bine. Va veni rău peste ţară,
că e păcat mare. Rugaţi-vă!

Avea s[ moar[ cur]nd. A fost re`nhu-
mat la doi pa;i de biserica maiestuoas[
a M[n[stirii Maglavit, cu turnul ei im-
pozant finan\at de Gigi Becali, mecena a
c[rui pictur[ a fost de cur]nd ;tears[ din
locul ei.

Lini;te `n Lunca Dun[rii

Vreo 5 kilometri despart m[n[stirea
de ;oseaua spre Craiova. ~mprejurimile
sunt foarte lini;tite. La c]teva sute de
metri de biseric[ ;i chiliile celor c]teva
m[icu\e, salcia f[c[toare de minuni e
aproape uscat[. Ceva mai ̀ ncolo e un lac
m[ricel, iar `n alt[ parte Dun[rea curge
lin. La orele amiezii te ad[poste;ti l]ng[
micul izvor al m[n[stirii ;i te reculegi.

Gloria locului a trecut de mult ;i Ma-
glavitul de azi pare un sat oltenesc ca ori-
care altul. Morm]ntul lui Petrache are o
cript[ de marmur[ alb[ pe care scrie<
“Petrache Lupu, omul lui Dumnezeu”.
De cur]nd, la un hram, gr[tarele sf]r]iau
chiar ̀ n incinta m[n[stirii, la doi pa;i de
locul de veci, acompaniate de nelipsita
bere. Rom]nia etern[ ;i fascinant[, pe
care naivul cioban a ̀ ncercat s[ o schimbe
`n anii de dup[ criz[. Acum ce ar putea
spune? “Treaba voastr[!”

Vasile A.

Petrache Lupu a fost `nhumat la doi pa;i de biserica M[n[stirii din Maglavit

Zeci de mii de oameni se adunau s[-l vad[ ;i s[-l asculte

Petrache `n perioada de glorie

În acea vară a anului 1935, vestea că Dumnezeu s-a coborât pe
pământ, arătându-i-se unui cioban de la Maglavit, s-a întins, în câ-
teva zile, în tot Bărăganul, din sat în sat și din cătun în cătun, până
a ajuns mai departe, în Moldova și Transilvania, ba chiar până în
Maramureș. Fenomenul a fost alimentat ;i speculat de presa vre-
mii.
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În mai pu\in de o lun[ `ncepe 
Festivalul George Enescu
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Peste mai pu\in de o lun[ de-
buteaz[ cel mai mare eveniment
cultural interna\ional organizat
de Rom]nia< Festivalul George
Enescu (1-28 septembrie), la Bu-
cure;ti ;i `n mai multe ora;e din
\ar[. 

V[ prezent[m programul primelor
zile.

DUMINICĂ, 1 septembrie

Concertul de deschidere a Festiva-
lului va avea loc la Sala Mare a Palatului
din București, de la ora 19.30, avându-i
pe scenă pe pianistul Radu Lupu și
Staatskapelle Berlin (dirijor Da-
niel Barenboim) -  unii dintre
cei mai mari artiști din lume ai
momentului -, care  vor inter-
preta Rapsodia Română nr. 2 de
George Enescu. Concertul se va
desfășura cu casa închisă, dar mai
sunt disponibile bilete la Cinema
Digiplex, unde se va realiza o
transmisie live.

Tot în prima zi, un concert de
orgă susţinut de faimosul și origi-
nalul organist american Cameron
Carpenter. Mai sunt încă locuri dis-
ponibile la Ateneul Român (22.30).

Cel de-al treilea concert al zilei
va avea loc la Timișoara, fiind
susţinut de Filarmonica “Banatul”,
dirijor Martin Yates, cu pianistul
Matei Varga solist, laureat al Con-
cursului Interna\ional “George Enes-
cu” - ediţia 2001. 

LUNI, 2 septembrie

În cea de a doua zi a Festivalului,
de la 19.30, pianistul român Radu Lu-
pu va susţine la Sala Palatului al doilea
concert în cadrul Festivalului George
Enescu, împreună cu Staatskapelle Ber-
lin (dirijată de celebrul Daniel Baren-
boim). În partea a doua a concertului,
alături de artiștii străini, vor mai parti-
cipa soprana Laura Chera și Corul Fi-
larmonicii George Enescu (dirijor Ion
Iosif Prunner), care vor interpreta
“Quattro pezzi sacri” de Verdi. Eveni-
mentul va avea loc la Sala Palatului
și, cu toate că biletele s-au epuizat
după câteva ore de la punerea lor
în vânzare, puteţi vedea concertul
transmis live la Cinema Digiplex.

Tot în ziua a doua a Festivalului
George Enescu va avea loc de la ora
17.00, la Ateneul Român, concertul
Ansamblului Archaeus (dirijor Liviu
Dănceanu) – mai există bilete (click
aici)-, în vreme ce la Universitatea
Naţională de Muzică București Dan
Dediu și Adrian Pop vor susţine, de
la ora 14.00, conferinţa „Muzica ro-
mânească contemporană, în contextul
naţional și internaţional”. Intrarea la
conferinţă, care se desfășoară în cadrul
workshop-ului de compoziţie „Muzica
Secolului XX”, este liberă. 

MARŢI, 3 septembrie

Cea de a treia zi a Festivalului aduce
un alt spectacol-eveniment, având nume
grele pe afiș< Pittsburgh Simphony Or-
chestra (dirijor Manfred Honeck), cu tâ-
năra pianistă-minune Yuja Wang. Con-
certul are loc la Sala Palatului din Bucu-
rești (de la 19.30) și se va desfășura cu
casa închisă.

Un alt tânăr pianist, românul Matei
Varga, va cânta la Ateneul Român (de la
ora 17.00) împreună cu Filarmonica “Ba-
natul” Timișoara (dirijor Martin Yates),
într-un spectacol ce se anunţă a fi de ma-
re clasă (pentru bilete, daţi click aici).

Este vorba despre un tur de forţă, întrucât
același concert va fi fost susţinut, cu două
zile înainte, în vestul ţării, la Timișoara.

Tot în data de 3 septembrie, alte două
evenimente: Concertul interactiv al ti-
nerei generaţii de compozitori români,
susţinut de Ansamblul IconArts (dirijor
Gabriel Bebeșelea), și conferinţa Aspecte
stilistice, estetice și tehnici compoziţio-
nale în creaţia proprie (prima parte),
susţintă de Tristan Murail (Franţa) în ca-
drul workshop-ului de compoziţie „Mu-
zica Secolului XX”.

Iar în ţară, la Iași, va avea loc concer-
tul Filarmonicii de stat „Moldova” Iași
(dirijor Leo Hussain), cu Marino For-
menti la pian.

MIERCURI, 4 septembrie

În ziua a patra există două capete de
afiș. Primul este recitalul de la Ateneul
Român (19.30) susţinut cu casa închisă
de pianistul Radu Lupu, care va inter-
preta Sonatele pentru pian nr. 20 și nr.
21 de Franz Schubert.

Cel de al doilea eveniment al zilei
este concertul Filarmonicii Naţionale Ru-
se (dirijor Vladimir Spivakov), cu tânărul
violonist Sergey Dogadin solist. Ei vor
interpreta, în prima parte a spectacolului,
Suita nr. 3 pentru orchestră in Re Major
op. 27 "Săteasca" de George Enescu. Pen-
tru acest concert mai sunt încă bilete.

La Universitatea Naţională de Muzi-
că București va avea loc, de la ora 10.00,
a doua parte a conferinţei Aspecte stilis-
tice, estetice și tehnici compoziţionale în
creaţia proprie, susţinută de Thierry

Huillet (Franţa) și Michael Hersch
(SUA), iar de la ora 14.00 a doua parte a
concertului IconArts. Intrarea este liberă. 

Continuă și concertele în ţară. Este
vorba despre concertul de la Cluj al Fi-
larmonicii de stat „Transilvania”, cu Jorg
Widmann la pupitru.

JOI, 5 septembrie

Pe 5 septembrie, pe scena Ate-
neul Român vor urca, de la ora
17.00, Filarmonica de Stat “Mol-
dova” din Iași, dirijorul Leo Hus-
sain, care a dirijat ultima montare
a operei “Oedipe” de George
Enescu de la Opera din Bruxelles,
și solistul Marino Formenti (pian),
distins cu  Master of the Queen’s
Music în anul 2004. Aceștia vor in-
terpreta o lucrare a compozitorului
român Cornel Țăranu – Simfonia
“Memorial”, precum și Concertul
pentru pian și orchestră op.188, de
Sir Peter Maxwell Davies și Earth
Dances, de Harrison Birtwistle. 

Considerat un dirijor al emo-
țiilor puternice, Paavo Järvi este unul
dintre cei mai bine cotați muzicieni
ai momentului, fiind distins cu un
Premiu Grammy. Concertul pe care
îl va dirija pe 5 septembrie, de la ora
19.30 la Sala Mare a Palatului din Bu-
curești în cadrul seriei Mari Orchestre
ale Lumii prezintă publicului și una
dintre cele mai bine cotate orchestre
ale lumii la nivel mondial, Orchestre
de Paris. Cu un program care reunește
lucrări de Berlioz, Britten și Saint-

Saëns, concertul aduce în prim
plan două compoziții în egală
măsură speciale și spectaculoase<
Concertul pentru vioară și or-
chestră în Re minor, op.15 de
Benjamin Britten, care o va avea
ca solistă pe Vilde Frang și impu-
nătoarea Simfonie Nr. 3 cu orgă
în Do minor, op.78 de Camille
Saint-Saëns – solist Thierry Es-
caich. 

Cu o apariție scenică ce amin-
tește de tablourile lui Botticelli  –
părul lung și blond, privirea inge-
nuă, violonista norvegiană  Vilde
Frang este considerată de prestigio-
sul cotidian britanic The Guardian
o „noua stea a muzicii internațio-
nale”.  Compozitorul și organistul
Thierry Escaich a fost, începând din
anul 1996, organist al bisericii Saint-
Étienne-du-Mont din Paris și a sus-
ținut numeroase turnee internațio-
nale. 
Parte a strategiei Festivalului Inter-

național “George Enescu” este și sus-
ținerea tinerilor muzicieni români. În
aceeași zi, de la ora 14.00, va avea loc
la Universitatea Națională de Muzică
București – Studioul de Operă și Mul-
timedia un concert interactiv al tinerei
generații de compozitori români, în in-
terpretarea Ansamblului IconArts,
avându-l la pupitru pe dirijorul Gabriel
Bebeșelea.

Programul include lucrări de Seba-
satian Androne, Veronica Anghelescu,
Diana Gheorghiu, Alexandru Murariu,
Băcan Aurelian și Cătălin Ştefănescu Pă-
trașcu. Intrarea este liberă. 

Tot în data de 5 septembrie, publicul
de specialitate poate participa la un wor-
kshop (intrare liberă)> de la ora 10.00, va
avea loc conferința “Aspecte stilistice, es-
tetice și tehnici compoziționale în Creația
Proprie”, susținută de compozitorul ro-
mân Octavian Nemescu, la Universitatea
Națională de Muzică București, Sala „Di-
nu Lipatti”. 

Pentru programul complet accesaţi
site-ul Festivalului festivalenescu.ro/ca-
lendar/events.

~ntrebarea pentru concursul din aceast[ s[pt[m]n[< Care sunt
cele două zile în care interpretează pe scena festivalului cunoscutul
pianist de origine română Radu Lupu?

Răspunsurile se pot trimite pe adresa "redactiasm@informatia-
zilei.ro" cu subiectul "Festivalul Enescu". Câștigătorii, stabiliți prin
tragere la sorți, vor primi bilete la spectacole din cadrul Festivalului
Enescu. 



MISS

Bianca Farca; a luat titlul de Miss
Popularitate - iulie ;i multe premii
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O nouă lună, o nouă câştigă-
toare. Sătmărenii au avut ocazia
să voteze în luna iulie două con-
curente care s-au înscris în con-
cursul nostru de Miss Populari-
tate, cel ce se desfăşoară pe site-
ul www.informatia-zilei.ro.

Așadar, după 31 de zile s-a tras linie,
iar domnișoara care a câștigat este Bianca
Farcaș. A strâns peste o mie de voturi,
iar pentru acest lucru a primit din partea
cotidianului Informația Zilei un abona-
ment de aerobic-cycling-fitness la Pri-
magym, și servicii de manichiură-pedi-
chiură la un salon de pe strada Corvini-
lor. Pentru a o cunoște mai bine pe An-
dreea, am invitat-o să ne răspundă unor
întrebări.

- Spune-ne câteva lucruri despre ti-
ne.

- Mă numesc Farcaș Andreea Bianca,

sunt născută în data de 1997 februarie
26, zodia pești. Locuiesc în municipiul
Satu Mare și sunt elevă în clasa a X-a la
liceul Grupul Şcolar de Industrie Ali-
mentară “Geroge Emil Palade”.

- Cum ți s-a părut concursul pe care
tocmai l-ai câştigat?

- Concursul mi s-a părut destul de
greu fiindcă și concurenta Alexandra este
o fată foarte frumoasă. Am reușit să
strâng peste 1.000 de voturi cu ajutorul
prietenilor care m-au susținut. Aceștia
mi-au spus că li se pare interesantă aceas-
tă competiție, dar în același timp și grea
deoarece apar și unele comentarii răută-
cioase.

- Ai mai fost înscrisă la alte concur-
suri de frumusețe?

- Am mai participat la un concurs
de frumusețe, cel de Miss  organizat de
Grupul Şcolar de Industrie Alimentară
“Geroge Emil Palade”. Aici am câștigat

locul 2 și Miss popularitate.

- Ce părere ai despre oraşul în care
locuieşti?

- Satu Mare mi se pare un oraș mic
dar în același timp și foarte frumos. În
principiu este bine așa cum arată. De
schimbat, aș crea mai multe locuri pentru
tineri, să aibă unde să-și petreacă timpul
liber.

- Care sunt planurile tale de viitor?
- Deocamdată printre planurile mele

se găsește învățatul. După terminarea li-
ceului aș vrea să merg mai departe la fa-
cultate, aș vrea să devin inspector al me-
diului pentru o țară mai curată. Îmi văd
viitorul în România, însă sper ca în scurt
timp să avem o țară mai bună. 

- Îți place să călătoreşti?
- Îmi place foarte mult, iar dacă aș

avea posibilitatea aș vizita cele mai fru-
moase orașe și locuri din Rom]nia.

- Cât timp foloseşti internetul?
- Părerea mea este c[ mediul online

este o tehnologie a zilelor noastre, rețelele
de socializare pe care le folosesc sunt Fa-
cebook-ul și Messenger-ul. Stau în jur
de 3 ore pe zi în mediul online, fiindcă
mai am și de învățat. Internetul oferă uti-
lizatorului o gamă largă de servicii, iar
cu ajutorul lui unele persoane se pot evi-
denția.

- Ce faci în timpul liber?
- Îmi place foarte mult să joc fotbal,

să mă distrez cu prietenii,  și să mă plimb
prin oraș, prin parcuri. Îmi palce să ascult
și muzică, nu am un gen preferat însă evit
rock-ul, și apreciez muzica tranquila.

- Spuneai de fotbal, care sunt jucă-
torii tăi preferați?

- Nu doar practic fotbalul ci îl și ur-
măresc. Printre sportivii preferați îi pot
enumera pe< Ciprian Tătărușanu, pe săt-
măreanul Florin Gardoș, Chiricheș,
Chipciu, Szukala, Neymar, El Shaarawy,

Adi Popa etc. Echipa mea preferată este
Steaua București. 

- Ce apreciezi la o persoană şi ce nu?
- Urăsc persoanele care au fițe și pe

cele care critică. Apreciez persoanele care
știu să respecte pe cineva.

- Ai ceva să mai adaugi?
- Mulțumesc prietenilor, cei care m-

au votat ;i m-au susținut, îi mulțumesc
foarte mult lui Dan Octavian și Evelinei
Tar pentru că au fost alături de mine. Le
recomand tuturor fetelor din Satu Mare
să se înscrie în acest concurs să vadă cât
de mult îi apreciază cei din jur.

***
Fetele care doresc să se înscrie în con-

cursul Miss Popularitate pentru luna sep-
tembrie o pot face trimițând un e-mail
la misspopularitate_iz@yahoo.com.
Acesta trebuie să conțină numele, pre-
numele, câteva poze, data nașterii, număr
de telefon, instituția de învățământ sau
locul de muncă.

După 31 de zile s-a tras linie, iar domnișoara care a câștigat este
Bianca Farcaș. A strâns peste o mie de voturi, iar pentru acest lucru
a primit din partea cotidianului Informația Zilei un abonament de
aerobic-cycling-fitness la Primagym, și servicii de manichiură-pedi-
chiură la un salon de pe strada Corvinilor. Pentru a o cunoaște mai
bine pe Andreea, am invitat-o să ne răspundă unor întrebări.
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~n 1986 la Rohia,
Stare\ul M]n[stirii
Bixad Emanoil Rus

a ascuns
de Securitate
manuscrisul 

"Jurnalul Fericirii"
Astfel a fost salvat[ de la distrugere aceast[ carte-m[rturie
despre teroarea ;i crimele din `nchisorile comuniste

Prin Sf]ntul Paraclis ̀ nchinat
Sfintei Marii ne unim `ntr-un
glas prin c]ntec ;i `i aducem
m[rire. Aceste c]ntece sfinte ;i
dumnezeie;ti, sunt o tr[ire tai-
nic[, un imn adresat Maicii
Domnului, pentru c[, Ea ;i prin
Ea `i oferim dragostea noastr[
lui Hristos, Fiul Ei iubit.

Prin c]ntec ne rug[m, este o
rug[ciune prin care ne deschidem
inima ;i sufletul. Mama Dumnezeului
nostru ne ajut[ s[ `mbr[c[m haina
credin\ei, iar noi o rug[m s[ `nal\e
spre Ceruri credin\a noastr[ ;i s[ o
`nt[reasc[. Sf]ntul Paraclis este un
drum al rug[ciunii cre;tine, este un
moment de profund[ tr[ire spiritual[
care ne ajut[ s[ ne ̀ ndrept[m g]ndu-
rile spre ~mp[r[\ia Cereasc[. Cu Cre-
din\[ cerem Maicii noastre Cere;ti s[
vegheze ;i asupra celor pleca\i...dintre
noi. Acest g]nd pune st[p]nire pe noi
`n timpul rug[ciunii prin care te
m[rim ;i te ador[m Maica noastr[ a
tuturor. Paraclisul este o rug[ciune
c]ntat[, `nchinat[ |ie Maica noastr[
Cereasc[, m]ng]ietoarea sufletelor

noastre, aduc[toare de lini;te ;i pace.
C]ntecul rug[ciunii m]ng]ie sufletele
cele mai ̀ ntristate ;i ̀ i ̀ nt[re;te pe cei
slabi.

Treptat  suf letele  noastre se
hr[nesc cu o pace pe care o avem
atunci c]nd te m[rim Maica noastr[.
Ne dai for\[ care ne ajut[ s[ ̀ nvingem
greut[\ile ;i s[ le sim\im mai u;oare.
To\i care ;i-au pus `ncredere `n Tine
Maica noastr[ cereasc[, prin rug[ciu-
ne, fie ea c]ntat[ sau nu, au primit
multe haruri. Rug[ciunile rostite prin
cuv]nt ;i c]nt ne duc tuturor `nt[rire
`n credin\[. Maica Domnului, cea
plin[ de har, ̀ \i mul\umim \ie Doam-
ne pentru grija care ne-o por\i, pentru
s[n[tatea care ne-o ocrote;ti, pentru
binecuv]ntarea Ta.

Paraclisul  este o cunun[ de
rug[ciuni c]ntate, un covor fermecat
care ne une;te cu adev[rat pe to\i cre-
dincio;ii `n cele dou[ s[pt[m]ni
`nainte de marea s[rb[toare a Maicii
Domnului. Prin toate c]ntecele pe ca-
re le cere Sf]nta Liturghie primim
bucurii suflete;ti, toate sunt m[rg[ri-
tare ale muzicii religioase, c[r[ri
pres[rate cu flori care ne duc spre

~mp[r[\ia Cereasc[. Pricesnele, pa-
raclisul, colindele, Calea Crucii sunt
un mijloc de comunicare `ntre noi ;i
Dumnezeu, ̀ ntre Cer ;i P[m]nt, sunt
un mesaj direc\ionat spre Hristos ;i
Maica Lui ;i a noastr[ a tuturor. Sunt
o trezire spiritual[, `n aceast[ pe-
rioad[ c]nd a;tept[m marea
s[rb[toare "Adormirea Maicii Dom-
nului, Sf]nta Marie" toate c]ntecele
sunt `nchinate ginga;ei noastre ma-
me, Sf]nta Marie. Cinste ̀ i dau ;i mu-
zicienii, o cinste care i se cuvine, com-
pun]ndu-i simfonii ;i imnuri. Chiar
;i Mihai Eminescu i-a `nchinat Fe-
cioarei Maria mai multe poezii dintre
care una cu mult har care poart[ chiar
titlul "Rug[ciune". Pictorii de-a lun-
gul anilor au ;tiut s[ g[seasc[ culori
potrivite, armoniz]ndu-le `n a;a fel
`nc]t chipul Prea- frumoasei Fecioare
s[ prind[ via\[. Ea este modelul per-
fect `n drumul nostru de cre;tini, Ea
este iubire, credin\[, bun[tate, lumin[
adev[rat[, speran\[...

Mama noastr[ Cereasc[ ne
iube;te pe to\i cu aceea;i intensitate,
boga\i ori s[raci, tineri ori b[tr]ni,
credincio;i ori p[c[to;i. Iubirea Sa

fa\[ de noi ne treze;te `n suflet, dra-
goste, respect ;i cinstire fa\[ de acest
crin al ~mp[r[\iei Cere;ti. Iubind fru-
muse\ea, bl]nde\ea ;i iubirea ei, toate
acestea se vor oglindi ;i `n chipurile
noastre. Redau c]teva versuri din
poezia poetului Mihai Eminescu,
"Rug[ciune"- Cr[ias[ aleg]ndu-te/
~ngenunchem rug]ndu-te/ ~nal\[-ne,
ne m]ng]ie/ Din valul ce ne b]ntuie/
Privirea-\i adorat[/ Asupr[-ne co-
boar[/ O, maic[ prea-curat[/ :i pu-
rurea fecioar[, Maria (Rug[ciune- M.
Eminescu).

Ale;ii lui Dumnezeu preo\ii din
Biserica Sf. Francisc, Ovidiu B]rle ;i
Mircea D]ng[, `n toate rug[ciunile o
cheam[ pe mama noastr[ Fecioara
Maria s[ duc[ c]nt[rile Sf. Paraclis la
Fiul s[u Iisus s[ ;tie ;i El c[ o cinstim
;i o m[rim prin rug[ciune c]ntat[
`mpreun[ cu preacuvio;ii care ne
`nva\[ c[ cinstind-o pe Maria ̀ l avem
;i pe fiul Ei Iisus `n sufletele noastre.
Preacuvio;ii prin rug[ciune m]ng]ie
pe cei nec[ji\i ;i `ntrista\i, lumineaz[
pe cei `ntuneca\i ;i ridic[ pe cei
c[zu\i.

Ana Vacarciuc

Stare\ul M]n[stirii Bixad,
Emanoil Rus a f[cut `n emisiu-
nea “In memoriam Alexandru
Tincu”  din 30 iulie, de la Infor-
ma\ia TV o dezv[luire uluitoare.
Ca ;i c[lug[r la M[n[stirea Ro-
hia, unde s-a retras Nicolae
Steinhardt, a fost cel care a as-
cuns manuscrisul “Jurnalului
Fericirii”, salv]ndu-l de la dis-
pari\ie. Datorit[ lui Emanoil Rus
a fost salvat[ de la distrugere
aceast[ carte-m[rturie despre te-
roarea ;i crimele din `nchisorile
comuniste.

Nicolae Steinhardt  a fost condam-
nat la 13 ani de munc[ silnic[, din care
execut[ ;ase ani ;i jum[tate ̀ n temniță.
~nchis pentru c[ refuz[ presiunile se-
curit[\ii de a fi folosit ca martor al
acuz[rii ̀ mpotriva lui Constantin Noi-
ca, este introdus ̀ n "lotul filosofului" ;i
condamnat pentru "crim[ de uneltire
contra ordinii sociale".

Nicolae Steinhardt, evreu ;i na\io-
nalist rom]n se boteaz[ `n `nchisoare,
nu `nainte de a fi catehizat de ieromo-

nahul basarabean Mina Dobzeu, iar ca
martori ai tainei particip[ Alexandru
Paleologu, doi preo\i catolici, doi preo\i
uni\i ;i unul protestant. 

15 martie 1960 - 
`nchisoarea  Jilava

"P[rintele Mina roste;te cuvintele
trebuincioase, m[ ̀ nseamn[ cu semnul
crucii, `mi toarn[ pe cap ;i pe umeri
tot con\inutul  ibricului ;i m[ boteaz[
`n numele tat[lui ;i al Fiului ;i al Sf]ntu-
lui Duh. De spovedit, m-am spovedit
sumar< botezul ;terge toate p[catele.
M[ nasc din nou, din apa vierm[noas[
;i din duh. La patul unuia dintre preo\ii
greco-catolici recit crezul ortodox.
Dac[ voi ajunge s[ scap din `nchisoare
cu bine, urmeaz[, pentru taina mirun-
gerii, s[ m[ prezint la un preot al c[rui
nume `mi este dat de p[rintele Mina.
Dup[ botez, fericirea aceasta care m[
`mpresoar[, m[ cuprinde, m[ ̀ mbrac[,
m[ `nvinge...Lini;te. :i o absolut[
nep[sare. :i o dulcea\[. ~n gur[, ̀ n vine,
`n mu;chi... Cuvinte nu g[sesc, dec]t
banale, r[suflate, tot acelea pe care le
folosesc mereu. Sunt un om nou...",
scrie Steinhardt `n "Jurnalul Fericirii"

considerat testamentul literar al scrii-
torului c[lug[r.

Dup[ eliberare, la Cluj `l cunoa;te
pe episcopul vicar P.S Justinian Chira
Maramure;anul, care-i vorbe;te despre
M]n[stirea Rohia unde se va retrage ca
;i c[lug[r, p]n[ la sf]r;itul vie\ii. Moare
pe 30 martie 1989 c]nd inima sa oste-
nit[ `;i opre;te b[t[ile la un spital din
Baia Mare.

Istoria salv[rii 
manuscrisului

Dar s[ afl[m istoria salv[rii acestui
manuscris a;a cum o poveste;te stare\ul
de la M[n[stirea Bixad, Emanuil Rus.

C[lug[r fiind la M[n[stirea Rohia
`nc[ din anul 1971, el a fost cel care
`mpreun[ cu p[rintele stare\ Serafim
Nan, l-a tuns `ntru monahism pe Ni-
colae Steinhardt.

Erau vremuri grele ;i foarte tulburi,
iar p[rintele Nicolae ca fost de\inut po-
litic a fost mereu urm[rit de securitate.
~n miez de noapte, la cererea stare\ului,
cei doi l-au c[lug[rit pe cel care a ales
s[ devin[ ortodox, `n `nchisoare. N-a
trecut mult ;i securitatea a prins de ves-
te chiar dac[ totul a fost f[cut `n mare

secret. Au fost mustra\i oficial chiar de
arhimandritul Teofil, al Clujului chiar
dac[ acesta le-a m[rturisit ̀ n particular
c[ aprob[ fapta celor doi ;i c[ e chiar
m]ndru de ea. Numai c[ persecu\iile
din partea serviciilor secrete comuniste
nu aveau s[ `nceteze. Periodic acestea
trimiteau oameni sub acoperire care s[
supravegheze activitatea de la Rohia ;i
`n special pe cea a monahului Nicolae. 

A;a se face c[ `n prim[vara anului
1986, m]n[stirea este vizitat[ de ;ase
a;a zi;i scriitori care au stat mai multe
zile ̀ n m]n[stire. Din discu\iile purtate
cu p[rintele Nicolae ace;tia au aflat c[
are `n lucru un manuscris despre via\a
din ̀ nchisorile prin care a trecut, despre
chinurile ;i tortura la care au fost supu;i
intelectualii rom]ni. N-a trecut mult[
vreme ;i dup[ aceast[ vizit[ au urmat
perchezi\ii `n apartamentul lui Stein-
hardt de la Bucure;ti. Avertizat de fe-
meia care avea grij[ de cas[, a `n\eles
c[ lucrurile nu se vor opri aici. :i cum
s-au a;teptat, controale au urmat ;i la
m]n[stirea Rohia. 

"Ne `ntorsesem de la f]n `ntr-o zi.
Eram `n plin[ var[, `;i  aminte;te
stare\ul Rus, c]nd fratele Nicolae m-a
rugat s[ fac ce ;tiu cu manuscrisul,

d]ndu-mi-l `n grij[". A `n\eles atunci
c[ trebuie s[ g[sesc[ un loc ascuns care
s[ scape manuscrisul de la confiscare.

"Dumnezeu s[-\i ajute, le pui unde
;tii " mi-a spus atunci p[rintele Nicolae.
Manuscrisele le-a ascuns ̀ n casa cu pa-
raclis. Acolo a g[sit un loc pitit, `ntr-
un spa\iu dublat cu vat[ sticlat[ unde
era un vas de expansiune, de la sistemul
de `nc[lzire", poveste;te Emanuil Rus.
Tot de la el afl[m c[ manuscrisul pe
care el l-a salvat nu este cel original,
deoarece prima versiune scris[ de
Steinhardt `n intervalul 1969-1970 a
fost  conf iscat[ de securitate,  la
Bucure;ti. Dup[ ce a ajuns la Rohia,
scriitorul a re`nceput scrierea jurnalului
pe care l-a finalizat `n anii '79-'80.
"Doar eu ;i Dumnezeu am ;tiut mul\i
ani de locul unde a fost ascuns manus-
crisul", conchide stare\ul. 

Cu c]teva luni `nainte de moarte
Nicolae Steinhardt a cerut manuscrisul
pentru a mai face unele complet[ri.
Prima edi\ie a c[r\ii "Jurnalul Fericirii"
a v[zut lumina tiparului  `n 1991, la
editura Dacia din Cluj Napoca cu o
Postfaţă sau despre curajul de a crede
semnată de profesorul Virgil Ciomoș.

V. Shibata

P[rintele Nicolae Steinhardt (al doilea din s]nga) ;i stare\ul Emanoil Rus (primul din dreapta)

Erau vremuri grele ;i foarte tulburi, iar p[rintele Nicolae ca fost
de\inut politic a fost mereu urm[rit de securitate. ~n miez de noapte,
la cererea stare\ului, cei doi l-au c[lug[rit pe cel care a ales s[ devin[
ortodox, `n `nchisoare.

“Mama Dumnezeului nostru ne ajut[
s[ `mbr[c[m haina credin\ei, iar noi o
rug[m s[ `nal\e spre Ceruri credin\a
noastr[ ;i s[ o `nt[reasc[”

S[ ne rug[m prin c]ntec - Paraclisul Maicii Domnului
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Dacă întrebi românii de unde provi-
ne cuvântul „român” sau „România”, ma-
joritatea ar răspunde că acest cuvânt pro-
vine de la Roma sau de la romani. Greșit!

Român sau România provine de la
cuvântul „Arman”, sau „Armis”, adică de
la zeul Hermes, pomenit în mitologia
greacă de atâtea ori. Grecii au preluat mai
toate zeităţile de la traci și daco-geți.

Zeul principal la geţi era Armis, adică
Hermes la greci.

Dacă macedo-românii sunt întrebați
ce origine au, vor răspunde că sunt ar-
mâni.

Ce înseamnă Sarmisegetuza, capitala
Daciei? S este un apostrof> Armis este
zeul Hermes> Getuza înseamnă getul sau
al geţilor. Deci Sarmisegetuza înseamnă
Orașul/Locul sau Cetatea lui Hermes ge-
tul!

Geții erau de origine uriași, iar cartea
„Urmașii lui Ham” pe care o puteți citi
aici confirmă încă o dată acest lucru. De
asemenea și cartea „Dacia preistorică” a
lui Nicolae Densușianu este foarte inte-
resantă și plină de lucruri mai pu\in cu-
noscute.
Uriași

Cea mai numeroasă familie din Mun-
tenegru din ziua de azi se numește pe
sârbește Getici, adică fiii geţilor! Regiu-
nea și munţii din Serbia se numesc Ro-
malia, adică Armania.

Ce înseamnă cuvântul vlah sau Va-
lahia sau vlași, etnie ce și în ziua de azi
mai există în estul Serbiei, în regiunea
numită Valea Timocului? Cuvântul vlah
provine de la zeul Val sau Bal sau Mol,
adică Hermes. Cultul zeului Hermes sau
Bal-Moloh, era răspândit în antichitate
mai în toată Europa și Asia Mică. Refe-
rențe despre acest cult găsim în tot Ve-
chiul Testament din Biblie.

O altă curiozitate este proveniența
cuvântului sau denumirii „Moldova” sau
Mol-Dava. Moldova sau MolDava, pro-
vine tot de la același zeu Mol, Bal, Val
sau Hermes, adică Armis. Moldova, ţara
sau cetatea zeului Mol!

Simbolul lui Mol sau Hermes este un
bour, la fel ca stema Moldovei.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Cele două decenii ce ne des-
part de anii 2030 nu par o perioa-
dă prea îndepărată, însă ca urma-
re a schimbărilor accelerate ne
putem aştepta în anii următori la
câteva  inovaţii tehnologice extra-
ordinare, scrie descoperă.ro.

George P. Dvorsky, un bioetician și fu-
turolog canadian, a întocmit o listă a
unor tehnologii ce au șanse foarte mari
să apară până în 2030.

Ce crede George Dvorsky 
că vom avea
până în anul 2033

Futurologul afirmă că „unele persoa-
ne se vor plânge că nu am inclus pe listă
inteligenţa artificială generală, nanoteh-
nologia capabilă să producă obiecte la
nivel molecular, creierele-stup, augmen-
tarea inteligenţei, extinderea radicală a
perioadei de viaţă, motoarele spaţiale ex-
traordinare, computerele cuantice utile,
uploadarea minţilor sau emularea creie-
rului uman, însă eu nu cred că aceste lu-
cruri vor fi realizate atât de repede”.

Asistenţi Personali cu inteligenţă 
artificială

Această tehnologie este în lucru de
ceva timp. Microsoft a început cu „Clip-
py”, asistentul-agrafă din Office ce s-a
dovedit mai degrabă obositor decât util,
iar Apple a dotat iPhone-ul cu Siri, un
asistent inteligent capabil să reacţioneze
la anumite fraze și să acceseze Internetul.
Acești doi asistenţi nu se compară cu
ceea ce vom avea la dispoziţie peste două
decenii.

Computerele sunt peste tot, 
dar nevăzute

În viitor, computerele vor fi ubicue.
Deja avem computere în mașini, în tele-
foane, jucării și chiar în frigidere. Cu toa-
te acestea, ele sunt vizibile, iar de multe
ori trebuie să le ţinem în mână sau să fo-
losim tastaturi pentru a introduce infor-
maţii.

În scurt timp, dispozitivele de pro-
cesare se vor afla peste tot, însă vor fi
complet invizibile, integrate în mediul
care ne înconjoară. Aceste computere vor
fi în hainele noastre, în accesoriile noas-
tre și chiar în lentilele noastre de contact.

Pentru a le folosi vom apela la vorbire și
la tehnologii haptice (cu feedback tactil). 

Primul proiect de
geoinginerie pe scară largă
aprobat oficial

Efectele schimbărilor climatice devin
din ce în ce mai greu de ignorat, fie că se
manifestă sub forma unor superfurtuni,
incendii pe scară largă sau temperaturi
record. Fie că ne place sau nu, în viitor
omenirea va apela la proiecte de geoin-
ginerie. De altfel, discuţiile pe această te-
mă deja au început.

Prima intervenţie cu adevărat 
anti-îmbătrânire

Astăzi există pe piaţă mii de produse
care pretind că sunt „anti-îmbătrânire”,
însă toate acestea sunt fie ceva cu efect
pur cosmetic, fie o păcăleală. Nu există
nimic disponibil în acest moment care
să poată fie încetini, fie inversa efectele
îmbătrânirii, nici măcar pastilele de res-
veratrol sau rapamicina.

Acest lucru va începe să se schimbe
în jurul anului 2030. Futurologii și ge-

rontologii nu știu exact sub ce formă va
avea loc această intervenţie anti-îmbă-
trânire. 

Organe şi carne crescute în laborator
Medicina personalizată va deveni

realitate în următoarele decenii, iar me-
dicii vor putea să ne prescrie medica-
mente realizate pentru a se potrivi în
mod exact constituţiilor noastre genetice.

Biologii sunt foarte aproape de a reuși
să producă ţesut diferenţiat din propriile
noastre celule stem. Acest lucru va per-
mite, în cele din urmă, să ne creștem pro-
priile noastre organe, inclusiv inima, fără
a mai fi nevoie de donatori și fără a mai
exista riscul respingerii. Aceste bioteh-
nologii ar putea lucra în tandem cu im-
primantele 3D. De curând, oamenii de
știinţă au reușit să tipărească 3D o ureche
cibernetică ce folosește elemente elec-
tronice integrate. 

Fabricatoare personale în fiecare casă
Poate că nu vor fi prezente chiar în

fiecare casă, însă aceste dispozitive vor
deveni la fel de răspândite cum sunt as-
tăzi playerele DVD sau imprimantele 2D

tradiţionale. Imprimantele 3D promit să
aibă un efect revoluţionar.

Capacitatea de a ne produce propriile
produse chiar acasă va transforma mo-
delele tradiţionale de producţie. La în-
ceput vom fi nevoiţi să plătim pentru a
descărca specificaţiile produselor, dar în
cele din urmă, ca rezultat al mișcării open
source, multe dintre aceste produse vor
fi disponibile gratuit.

Oceanele vor satisface setea omenirii
Desalinizarea pe scară industrială va

deveni realitate până în 2030. Ca urmare
a dezvoltării domeniului energiei solare,
mai exact mulţumită dezvoltării unor ce-
lule fotovoltaice ieftine și scalabile, vom
putea construi centrale solare masive care
vor folosi căldura reziduală pentru a eli-
mina sarea din apa oceanelor. 

Experţii prezic că deficitele de apă
potabilă tot mai mari vor putea fi acope-
rite tot mai mult datorită acestor centrale
solare și a altor tehnologii începând cu
deceniul 2020, urmând ca până în 2030
cea mai mare parte a producţiei de apă
potabilă să fie realizată prin această me-
todă.

Acest lucru va permite, în cele din urmă, să ne creștem propriile noastre organe, inclusiv inima, fără a mai fi nevoie de
donatori și fără a mai exista riscul respingerii

Ce-ați zice dacă, la o simplă
apăsare de buton, va apare curcu-
beul în gr[dină?

De;i sună ciudat, nu ține de dome-
niul Science Fiction. Este pur ;i simplu
invenția unui român, care a primit me-
dalia de aur la salonul de la Geneva.

Pentru titirez prime;te 5%
din vânzări

Acesta nu este la primul titlu, pen-
tru că înainte a inventat ;i titirezul
magnetic, pe care l-a vândut unei firme
din Germania, de unde prime;te deja
bani din vânzări.

Inventatorii no;tri au învățat să facă
bani. Titirezul, premiat la salonul de
la Geneva, este produs acum în serie
de un investitor german, care îi plăte;te
românului 5%.

Tot el a primit recent încă o medalie
de aur ;i pentru instalația care produce
curcubeul de gr[dină.

Tot pe magneți se bazează o alt[
invenție românească premiată cu aur
la Geneva. Autorul promite să scoată
din pământ minimum 15 milioane de
euro în 5 ani. Invenția separă fierul de
sterilul extras din mină, folosind mag-
neți de 5 ori mai puternici decât cei
tradiționali. "Vom obține 10% mine-
reu, adic[ 400.000 de tone. Prețul este
de 30-50 de euro pe tonă", declară in-
ventatorul Gheorghe Cârjan.

Ai no;tri au făcut eforturi uria;e
ca să ajung[ aici< "Am vândut ma;ina,
casa mea, casa soacrei, acum stăm toți
la un loc într-o casă mai mică", a spus
el.

:i câ;tigătorul marelui premiu de
la Geneva spune că va scoate bani fru-
mo;i din scannerul de avioane.

Tot el a primit recent încă o medalie de aur ;i pentru instalația care produce
curcubeul de gr[dină

În 2030 ne vom schimba organele 
cu altele create în laborator

Efectele schimbărilor climatice devin din ce în ce mai greu de
ignorat, fie că se manifestă sub forma unor superfurtuni, incendii
pe scară largă sau temperaturi record. Fie că ne place sau nu, în
viitor omenirea va apela la proiecte de geoinginerie.

Originea cuvintelor
„român” ;i „România” 

Oamenii sunt cel mai fericiţi, atin-
gând cel mai înalt nivel de satisfacţie în
viaţă, la vârstele de 23 de ani și de 69 de
ani, afirmă autorii unui studiu publicat
recent, informează time.com. Acest stu-
diu care a identificat cele două vârfuri
de satisfacţie din viaţa oamenilor, reali-
zat de Center for Economic Performan-
ce de la London School of Economics,
a fost efectuat pe un număr de 23.161
de participanţi, cu vârste cuprinse în in-
tervalul 17-85 de ani, potrivit Mediafax. 

Astfel, conform autorilor studiului,
după vârsta de 23 de ani, nivelul de fe-
ricire cunoaște un declin care continuă
până în jurul vârstei de 50 de ani. Apoi,
după 55 de ani, curba fericirii începe
din nou să crească, urmând o traiectorie
ascendentă, marcată de un nou vârf la
vârsta de 69 de ani, și începe din nou să
scadă după împlinirea vârstei de 75 de
ani. 

Un alt studiu recent, publicat în
Journal of Research in Personality, rea-
lizat pe parcursul a aproape patru dece-
nii, pe câteva zeci de mii de persoane în
vârstă de cel puţin 16 ani, a evidenţiat
faptul că oamenii extrovertiţi, în special
tinerii adulţi stabili din punct de vedere
emoţional, tind să fie mai fericiţi atunci
când ajung la vârsta pensionării, în com-
paraţie cu tinerii adulţi care sunt rezer-
vaţi sau care au avut parte de o adoles-
cenţă turbulentă din punct de vedere
emoţional. Cercetătorii americani au su-
bliniat faptul că aceste informaţii repre-
zintă câteva tendinţe, nu adevăruri ga-
rantate.

La ce vârste ating 
oamenii nivelul 

maxim de fericire

Inven\ii române;ti premiate la Geneva< 
curcubeul din gr[din[ ;i titirezul magnetic
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Motelul Biamin din T[;nad v[ a;teapt[ cu
baz[ de tratament ;i piscine cu ap[ termal[

Motelul Biamin din Sta\iunea
T[;nad v[ a;teapt[ s[-i trece\i
pragul, `n orice sezon. Biamin v[
a;teapt[ cu o modern[ baz[ de
tratament, piscine cu ap[ termal[,
cazare, restaurant ;i bar de zi. 

Situat `n frumoasa zon[ a T[;na-
dului, Motelul Biamin v[ pune la dis-
pozi\ie alternativa de a petrece un sejur
pl[cut bucur]ndu-v[ de servicii exce-
lente de cazare ̀ n camere cu dot[ri mo-
derne. De asemenea, v[ pute\i bucura
de calit[\ile terapeutice extraordinare
ale apei termale de la T[;nad.

Complexul de piscine v[ a;teapt[
pentru relaxare cu piscina interioar[,
bazinul ̀ n aer liber, bazinele cu hidro-
masaj, iar pentru copii avem bazinul
special cu tobogan acvatic. 

Ve\i fi `nc]nta\i ;i de spa\iul verde
pentru plaj[, terasa acoperit[ prev[zut[
cu barbeque pentru cei pasiona\i de
buc[t[rie `n aer liber.  Complexul dis-
pune de parcare proprie, supravegheat[
video unde ma;ina voastr[ va fi `n si-
guran\[ deplin[. Locul de joac[ special
amenajat este prev[zut cu balansoare,

groap[ cu nisip, biciclete pentru copii
;i pentru adul\i. 

Restaurantul Motelului Biamin este
locul ideal pentru a servi mesele prin-
cipale ale zilei. Personalul v[ pune la
dispozi\ie preparate proaspete din cele
mai diverse, din buc[t[ria tradi\ional[
;i interna\ional[.

Motelul Biamin are camere cu
unul, dou[ sau trei paturi dar ;i apar-
tament, toate dotate cu baie proprie,
televizor cu peste 40 de canale, frigider,
telefon ;i acces la internet.

S[lile pentru conferin\e sunt des-
tinate evenimentelor de mare amploare
cum ar fi simpozioane, nun\i, botezuri,
zile de na;tere, orice alt tip de eveni-
mente care \in de o mas[ festiv[, av]nd
o capacitate de 350 de locuri.  

Tratamente ;i proceduri pe
care le pute\i face la Biamin

Motelul Biamin  este o oaz[ de
lini;te ̀ n tumultul stresant al civiliza\iei
actuale. Aici v[ pute\i ̀ ngriji s[n[tatea,
v[ pute\i reg[si echilibrul interior  prin
proceduri diverse de tratament. Elec-

troterapia prin care se pot trata cefa-
leea, durerile postoperatorii, artrita,
contuziile, hematoamele, `ntinderile
musculare, spondiloza, lombalgia, dis-
copatia, celulita sau constipa\ia cro-
nic[. Ioniz[rile au efectul de a permite
medicamentelor s[ intre `n organism
prin curentul galvanic. Sunt recoman-
date ̀ n afec\iuni cronice ;i inflamatorii
ale coloanei. 

Diadinamica folose;te un curent
electric care `nl[tur[ durerea ;i
`mbun[t[\e;te circula\ia. Se folose;te
`n tratarea bolilor degenerative de co-
loan[ ;i articula\ii, cu efect analgezic.

Masajul limfatic  realizat cu dispo-
zitiv special `mbun[t[\e;te circula\ia
limfatic[, circula\ia sanguin[, micro-
circula\ia muscular[ care duc la elimi-
narea tensiunilor. 

Totodat[  aici pute\i beneficia de
masaj general, masaj cu pietre vulca-
nice `ncinse, masaj facial cu ulei al
frun\ii pentru calmarea nervilor, eli-
berarea emo\iilor, purificarea min\ii ;i
alinarea oboselii, anxiet[\ii. Trebuie s[
amintim ;i masajul anticelulitic sau re-
flexogen, toate cu efect benefic asupra

organismului. Biamin v[ a;teapt[ cu
proceduri de r[sf[\ precum
`mpachet[rile cu miere  ;i argil[, cio-
colat[ ;i scor\i;oar[. 

Hidromasajul picioarelor cu ajuto-
rul aparatului special `mbin[ pro-
priet[\ile benefice ale apei cu cele ale
masajului cu efecte relaxante ;i multi-
ple beneficii asupra s[n[t[\ii ;i a st[rii
de bine. 

Ca o noutate, speciali;tii de aici v[
propun Moxibustia - focul vindec[tor.
Acest tip de tratament folose;te efectul
termic combinat cu cel al plantelor chi-
neze;ti uscate, care ard mocnit, f[r[
flac[r[. 

Jacuzzi - hidro masaj sau masajul
subacvatic au efect relaxant, asigur[
exfolierea ;i detensionarea muscular[.
Toate acestea tonifiaz[ pielea ;i au efect
curativ `n nevralgii ;i dureri muscula-
re.

Calit[\ile terapeutice
ale apei termale utilizate
la Motelul Biamin

Datorit[ mineraliz[rii totale de

9,84g/l, apa termomineral[ de la
T[;nad certificat[ de Institutul de me-
dicin[ fizic[-balneoclimatologic[ de
recuperare medical[ din Bucure;ti
poate fi folosit[ pentru tratarea reu-
matismului degenerativ, reumatism
abarticular, afec\iuni ale sistemului
nervos periferic, afec\iuni ginecologice
cronice, afec\iuni dermatologice, ne-
urologice periferice cronice, boli pro-
fesionale ;i de metabolism  ;i sechele
post-traumatice. De asemenea apa ter-
mal[ este indicat[ pentru b[i tonifian-
te, de `ntre\inere a condi\iei fizice. 

La doi pa;i de s[tm[reni, Biamin
v[ a;teapt[ cu calit[\ile curative ale
acestei ape termale, cu dot[ri de
excep\ie, cu aparatur[ ultramodern[
;i speciali;ti care sunt gata s[ v[ stea la
dispozi\ie.

Motel Biamin, T[;nad, stra-
da :tefan cel Mare, nr. 145.
Informa\ii suplimentare g[si\i
pe www.biamin.ro, facebook<
motelbiamin, tel 0261/827515,
0744612167, 0361428454.


