
I
Anul XI Nr. 554 Duminic[ 1 septembrie 2013

Se distribuie `mpreun[ cu Informa\ia Zilei

Ben Bernanke este cel mai 
puternic bancher al lumii

Declaraţiile de avere ale celor şapte membri ai
consiliului de guvernatori al Rezervei Federale
(FED) arată că toţi deţin active în valoare de peste
1 milion de dolari.

Preşedintele instituţiei, Ben Bernanke, s-ar
putea să aibă mai multă putere decât colegii săi,
dar el se regăseşte la limita inferioară a listei, cu
active cuprinse între 1,1 mil. dolari şi 2,3 mil.
dolari. Raportul mai arată că Bernanke are un
credit ipotecar cuprins între 500.000 dolari şi 1
mil. dolari. Pe lângă salariul lunar, şeful FED obţine
venituri semnificative din vânzarea de cărţi de spe-
cialitate, inclusiv peste 100.000 de dolari din drepturi
de autor de la editura McGraw-Hill. 

Adjuncta lui, Janet Yellen, considerată cu cele
mai multe şanse pentru a-l înlocui pe Bernanke la
conducerea FED, deţine mult mai multe active
decât şeful ei. În declaraţia ei de avere sunt listate
active cuprinse între 4,8 mil. dolari şi 13,2 mil.
dolari. Ea mai deţine şi o colecţie de timbre în
valoare cuprinsă între 15.000 dolari şi 50.000 de
dolari.  

Jerome Powell, un fost investitor cu greutate,
pare să aibă cea mai consistentă avere dintre gu-
vernatorii actuali ai FED. Fostul partener al Carlyle
Group are active estimate la aproape 50 mil. dolari.

Prin\ul Oskar al Prusiei, 
la prima vizit[ în România

Prinţul Oskar al Prusiei a vizitat
Biserica Evanghelică din Bistriţa, el de-
clarându-se încântat de România. Prinţul
Oskar a spus că se află pentru prima dată
în România, unde face un tur al cetăţilor
medievale din Transilvania, alături de un
grup de cetăţeni germani, pentru a merge
pe urmele vieţii germanilor care au fost
aici de secole.

Herman Kraus, fost preot paroh al
Bisericii Evanghelice Bistriţa, este ghid al
grupului din care face parte Prinţul Oskar.

"Prinţul Oskar este unul dintre moşte-
nitorii tronului în situaţia în care Germania
ar fi regat, dar nu este singurul. El face
parte din Casa de Hohenzollern, iar Regele
Mihai al României este rudă cu ei” a spus
Kraus. Din delegaţie a f[cut parte şi Prinţul
Biron de Courland.

Cuplurile gay sunt 
recunoscute fiscal `n SUA

Statele Unite au anunţat joi că partenerii homo-
sexuali căsătoriţi legal în ţară sau în străinătate vor
beneficia de aceleaşi drepturi fiscale precum cuplu-
rile heterosexuale, aplicând o decizie recentă a Curţii
Supreme. "Decizia de astăzi oferă informaţii clare,
coerente şi stabile cu privire la obligaţiile fiscale ale
cuplurilor căsătorite de homosexuali din întreaga
ţară", a declarat secretarul Trezoreriei Jacob Lew în-
tr-un comunicat. 

Departamentul Trezoreriei precizează că acest
anunţ urmează după o decizie a Curţii Supreme din
26 iunie de a anula o lege federală ce defineşte că-
sătoria ca uniunea între un bărbat şi o femeie, acor-
dând de fapt egalitate de drepturi între cuplurile he-
terosexuale şi cele gay. 

Cuplurile de homosexuali, care s-au căsătorit
legal în Statele Unite sau în afara ţării, vor beneficia
acum de aceleaşi scutiri fiscale legate de căsătorie şi
vor putea completa declaraţii de venit în comun,
precizează comunicatul.  Această decizie va permite
de asemenea cuplurilor de homosexuali "să se mute
liber" în ţară indiferent dacă statul-destinaţie auto-
rizează sau nu căsătoria între persoane de acelaşi
sex, mai precizează comunicatul.

Fostul poli\ist Coroianu 
poveste;te cum 
i-a descoperit pe uciga;ii 
lui Kern Francisc

Sosit acasă la Căpleni cu mama sa, cu o zi înainte de Ajunul
Crăciunului, mai exact pe 23 decembrie 1999, Kern Francisc şi-
a propus să meargă la Carei pentru a cumpăra pomul de Cr[ciun.
De atunci, nicio veste. Timpul trecea, familia aştepta informaţii
de la poliţie pentru că li se termina vacanţa. S-a apelat la fostul
şef de post Gheorghe Silaghi. Familia aflată în disperare a acceptat
şi implicarea altor persoane în elucidarea cazului. La solicitarea
rudeniilor, poliţistul Silaghi fiind consultat, l-a recomandat pe
căpitanul Coroianu (foto).www.informatia-zilei.ro

Un titan al muzicii, dirijorul 
și pianistul Daniel Barenboim,
deschide Festivalul Enescu
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Poliţia din Rusia a confiscat mai
multe tablouri dintr-o galerie din
Sankt Petersburg, unul dintre acestea
înfăţişându-l pe preşedintele Vladi-
mir Putin îmbrăcat în femeie.

Tabloul respectiv, numit “Traves-
tit”, a fost pictat de Konstantin Altu-
nin şi îl înfăţişează pe Putin îmbrăcat
într-o rochie subţire, albă cu roz, în
timp ce îl piaptănă pe premierul
Dmitri Medvedev, care este îmbrăcat
în lenjerie intimă şi are sâni. Într-un
alt tablou, patriarhul rus Kirill apare
plin de tatuaje.

Poliţia rusă a confiscat respecti-
vele tablouri din muzeul Vlasti din
Sankt Petersburg, iar galeria cu pri-
cina a fost închisă.

În Rusia, insultarea autorităţilor
se pedepseşte cu până la un an de în-
chisoare.

Putin ;i Medvedev 
în ipostaze intime,
`ntr-un tablou

Soția prințului Charles al Marii
Britanii, Camilla Parker-Bowles, o
acuză pe Kate Middleton de infide-
litate, spunând că bebeluşul regal nu
este de sânge nobil. Acuzațiile grave
ale Camille la adresa ducesei de Cam-
bridge au fost publicate în The Globe,
soția lui Charles fiind gata să spună
orice pentru a-şi denigra nora.

Camilla Parker insistă că prințu-
lui George trebuie să i se facă un test
de paternitate, deoarece acesta ar fi
copilul unui alt bărbat şi nu al prin-
țului William.

Regina Elisabeta ar fi fost şocată
de îndată ce a auzit acuzele aduse de
Camilla Katherinei.

Pe de alt[ parte, botezul prinţului
George, primul copil al cuplului prin-
ciar şi al treilea în ordinea de succe-
siune la tronul Marii Britanii, va avea
loc în această toamnă. Conform
tradiţiilor regale britanice, prinţul Ge-
orge, născut pe 22 iulie, va avea şase
naşi de botez.

Guy Pelly, un bun prieten al
prinţului William şi cel care i-a orga-
nizat acestuia petrecerea burlacilor,
va fi unul dintre naşi. Pe de altă parte,
este de aşteptat ca şi prinţul Harry şi
Pippa, sora ducesei Catherine, să fie
naşi ai bebeluşului regal britanic.

Ducesa de Cambridge,
acuzat[ de infidelitate

Nicoleta Luciu, prezentatoarea emisiunii Bingo
România ;i-a petrecut concediul `n Croa\ia. Ea a
petrecut o s[pt[m]n[ de vis ̀ mpreun[ cu so\ul s[u,
Zsolt ;i cuplul Bianca Dr[gu;anu ;i Victor Slav.

"Este primul concediu pe care l-am petrecut
`mpreun[ cu Bianca ;i Victor. Ne-am distrat pe cin-
ste, am f[cut plaj[, ne-am plimbat, iar seara am stat
pe teras[ la pove;ti. Sunt doi oameni care se iubesc
foarte mult, cu care ne `n\elegem bine ;i sunt
`nc]ntat[ c[ ne-au ales ca na;i. Este primul cuplu
pe care `l cunun[m", a spus Nicoleta Luciu, citat[
de askmen.ro.

Nicoleta ;i so\ul ei Zsolt obi;nuiesc s[-;i pe-
treac[ verile `n Dubrovnic, de opt ani `ncoace.
Pentru ei, reprezint[ un loc de suflet, unde se
pot relaxa `n voie, f[r[ s[ fie deranja\i de blit-
zurile paparazzilor. "ne sim\im aproape ca
acas[, acolo avem un iaht ;i nu st[m niciodat[
`ntr-un loc. 

Avem un yaht acolo ;i c[l[torim mai tot
timpul. Zsolt ne-a f[cut program, am mers
pe mai multe insule. L-am luat cu noi doar
pe Zsolt jr, triple\ii au r[mas la Ciuc pentru
c[ sunt micu\i", a mai declarat vedeta.

Rodion Markovits, un evreu maghiar
care a descris universul rural o;enesc

Printre scriitorii evrei de expresie maghia-
ră din Transilvania, Rodion Markovits ocupă
o poziţie privilegiată, dacă ne gândim numai
la faptul că romanul său cel mai cunoscut,
"Garnizoana din Siberia" a fost tradus în 14
limbi, fiind considerat în perioada interbelică
un adevărat best seller. Înzestrat cu o vână epi-
că bogată, Rodion Markovits a prezentat în
cărţile sale lumea românească în mijlocul că-
reia şi-a trăit copilăria şi adolescenţa.
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:colile din |ara Oa;ului 
în perioada interbelic[
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Rodion Markovits, un evreu maghiar 
care a descris universul rural o;enesc
Omul de cultur[ a fost comemorat la împlinirea a 65 de ani de la moarte

În ultima săptămână a lunii
august, mai precis marți, 27 au-
gust, sătmărenii au fost invitați la
un șir de manifestări comemora-
tive, la Gherța Mică și la Satu Ma-
re, la împlinirea a 65 de ani de la
moartea scriitorului Markovits
Rodion.

Evenimentul a fost organizat de Cen-
trul Județean pentru Conservarea şi Pro-
movarea Culturii Tradiționale, în cola-
borare cu Societatea Maghiară de Cul-
tură din Transilvania, Comunitatea
Evreilor din Satu Mare şi Primăria Gher-
ța Mică, cu sprijinul Consiliului Județean
Satu Mare. Momentele comemorative au
început înainte de masă, la casa natală a
scriitorului din Gherța Mică. Oaspeții
au fost întâmpinați de organizatorul
principal al evenimentului, publicistul
Árpád Muzsnay, preşedintele Societății
Maghiare de Cultură din Transilvania.
Scriitorul şi publicistul comemorat, Ro-
dion Markovits s-a născut la 15 iulie
1884, la Gherța Mică şi a murit la 27 au-
gust 1948, la Timişoara. Romancierul de
origine evreiască a scris în limba ma-
ghiară despre lumea românească a Ţării
Oaşului, lucrările sale fiind traduse atât
în limba română, cât şi în alte limbi. Ce-
lebrul său volum, romanul - reportaj co-
lectiv, "Garnizoana din Siberia", care i-a
adus un renume internațional a fost tra-
dus în numeroase limbi. 

La Sinagoga de pe strada Decebal a
avut loc o reuniune literară în cadrul că-
reia poetul şi traducătorul literar sătmă-
rean Felician Pop, directorul Centrului
Județean pentru Conservarea şi Promo-
varea Culturii Tradiționale a susținut o
alocuțiune, un material legat de viața şi
operele mai puțin cunoscute, dar cu atât
mai importante ale scriitorului come-
morat, intitulat "Universul rural oşenesc
la Rodion Markovits", din care, în cele
ce urmează vom reda un fragment.

Universul rural oșenesc 
la Rodion Markovits

Printre scriitorii evrei de expresie
maghiară din Transilvania, Rodion Mar-
kovits ocupă o poziţie privilegiată, dacă
ne gândim numai la faptul că romanul
său cel mai cunoscut, "Garnizoana din
Siberia" a fost tradus în 14 limbi, fiind
considerat în perioada interbelică un
adevărat best seller. 

Înzestrat cu o vână epică bogată, Ro-
dion Markovits a prezentat în cărţile sale
lumea românească în mijlocul căreia şi-
a trăit copilăria şi adolescenţa, iar sub-
stanţa scrierilor sale este extrasă din bio-
grafia sa pe care a reuşit să o înzestreze
cu atributul exemplarităţii. În acest con-
text credem că imaginea românilor în
opera unui scriitor de origine evreiască
crescut în cultura maghiară, dar crescut
în mijlocul unei comunităţi româneşti
ancestrale este cu atât mai interesantă cu
cât aceste trei filtre imagologice au pri-
vilegiul de a se decanta prin pana inspi-
rată a unui romancier extrem de expresiv
ce va reuşi să elaboreze un tablou fidel al
lumii româneşti văzută de un alogen care
a rezonat cu aceasta. 

Mai presus de ficţiunea literară, ope-
ra lui Rodion Makovits are şi o valoare
documentară, temele centrale ale creaţiei
sale reprezentând de fapt geneza, deve-
nirea sa, experienţele sale existenţiale,
multe din ele paradigmatice. 

Lumea românească nord - transilva-
nă, mai exact cea a Oaşului, este privită
cu un amestec de luciditate, nostalgie şi
bonomă ironie. 

Markovits ne-a lăsat imaginea unei
lumi arhaice, cu personaje viguros con-
turate şi întâmplări pilduitoare. 

Scriitorul Rodion Markovits (Jakab
Markovits, la naştere) s-a născut la 15
iulie 1884 în localitatea Gherţa Mică din
judeţul Satu Mare. (...)

A urmat cursurile Gimnaziului Ca-
tolic şi apoi ale Colegiului Reformat din
Satu Mare. 

Și-a început activitatea 
publicistică încă din 
studenție

După absolvire se va înscrie la Uni-
versitatea "Eotvos Loránd" din Budapes-
ta, unde va studia dreptul. În perioada
sa budapestană, Rodion Markovits a des-
făşurat o efervescentă activitate publicis-
tică şi literară, publicând numeroase ar-
ticole şi nuvele în ziarele de stânga, "Kor-
bács", "Népszava", "Ifju Erők", "Fidibusz",
"Független Magyarország" din Budapes-
ta, precum şi în ziarul sătmărean, "Szat-
mar és Vidéke".

În 1905 fondează săptămânalul lite-
rar Virrasztás" ("Priveghiul") din care
apare un singur număr. 

Până la declanşarea primului război
mondial a activat în cadrul Baroului din
Budapesta, ca avocat.

La începutul anului 1915 este înrolat
în Regimentul 12 Infanterie al armatei
austro – ungare, ajungând astfel pe fron-
tul din Rusia.

În vara anului 1916 este luat prizonier
de către armata rusească şi trimis în Si-
beria, unde va rămâne mai bine de şase
ani, fiind mutat în diferite lagăre, cel mai
mult timp şi l-a petrecut în lagărul de la
Krasnoiarsk.

În lagărul de la Krasnaia Recika a
fondat o publicaţie a prizonierilor ma-
ghiari, "Sziberiai Ujság" dar colaborează
şi la ziarele "Amur Kurir" şi "Komuna".

Experienţele trăite în detenţia sibe-
riană au fost prelucrate în romanele sale
de mai târziu, "Garnizoana din Siberia"
şi "Trenul de aur"

După izbucnirea Revoluţiei bolşevi-
ce, Markovits, fidel credinţelor sale po-
litice de stânga, intră în rândurile Arma-
tei Roşii, devenind comisarul politic al
Brigăzii Internaţionale I, Siberia.

În 1922 se întoarce la Satu Mare unde
îşi deschide un cabinet de avocatură iar
în paralel a publicat articole şi povestiri
în ziarul local "Szamos". În 1925 publică
la Satu Mare o culegere de povestiri cu
titlul "Ismét találkoztam Balthazárral"
("M-am întâlnit din nou cu Baltazar"). 

Doi ani mai târziu, în 1927, va publi-
ca romanul său "Garnizoana din Siberia"
care a apărut în 1928, în două volume.
Cartea s-a bucurat de un uriaş succes in-
ternaţional fiind tradusă în 14 limbi în-
ainte de 1933. 

La Cluj el aderă la grupul KSZT (So-
cietatea Kemény Zsigmond) alături de
Győni Geza, Kúncz Aladar, Zalka Maté,
şi Zilahi Lajos. 

Ultimii 17 ani ai vieții sale a
trăit și a lucrat la Timișoara

În februarie 1931, autorul se mută la
Timişoara unde va colabora pană în anul
1939 la ziarul de orientare liberală, "Te-
mesvári Hirlap" (Ziarul Timişorean)
condus de Pogány Laszlo. Plecarea lui la
Timişoara coincide cu abandonarea an-
gajamentului său comunist şi transfor-
marea sa într-un ziarist cu vederi demo-
cratice. 

La Timişoara el va face parte din gru-
pul de intelectuali compus din Virgil Bi-
rou, Franyó Zoltán, Andrei A. Lillin şi
Méliusz Joszef. 

În această perioadă va publica două
romane "Trenul de aur" şi "Câşlegi într-
un picior" precum şi un volum de proză
scurtă, "Reb Ancsli şi alte povestiri fru-
moase despre evreimea din Oaş". 

Din noiembrie 1944 el publică în
noul cotidian timişorean "Szabad Szó"
(Cuvântul liber) precum şi în revistele
"Világ" (Lumea) şi "Képes Ujsag" (Ziarul
ilustrat) din Budapesta precum şi în
"Utunk" din Cluj. 

Pe fondul comunizării României,
scriitorul devine activist voluntar al Uni-
unii Populare Maghiare, un partener po-
litic al Partidului Comunist Român. Este
ales pentru o vreme ca preşedinte al Aso-
ciaţilor Scriitorilor din Banat, calitate în
care a avut o prodigioasă activitate, cu-

treierând oraşele şi satele bănăţene unde
ţine discursuri pe teme literare, politice
şi istorice. 

Se stinge fulgerător din viaţă la 27
august 1948. Este înmormântat în cimi-
tirul evreiesc din Timişoara. 

Scriitor şi publicist prolific, Rodion
Markovits a devenit celebru pentru car-
tea sa de memorialistică "Garnizoana din
Siberia", apărută în 1927. Pe lângă aceas-
ta, autorul a mai publicat câteva cărţi
care au ca loc de desfăşurare satele ro-
mâneşti din Ţara Oaşului. Este vorba des-
pre romanul "Câşlegi într-un picior" şi
volumul de povestiri "Reb Ancsli şi alte
povestiri frumoase despre evreimea din
Oaş". (...)

Prin contribuţia sa originală la cu-
noaşterea civilizaţiei oşeneşti, Rodion
Markovits realizează un izbutit demers
imagologic, după cum se ştie mai preg-
nant la scriitorii proveniţi din regiunile
de graniţă, spaţii reale ale confluenţelor
şi multiculturalităţii. 

Cărţile sale, scrise într-un stil alert,
cu vervă, rămân actuale tocmai prin pe-
renitatea fundamentelor identitare pe ca-
re le zugrăvesc într-un mod original şi
plin de duioşie. 

Opera lui Rodion Markovits este încă
prea puţin cercetată, chiar dacă în mod
paradoxal aceasta a fost tradusă în mai
multe limbi. Există încă destule lucrări
care nici măcar nu au fost traduse vreo-
dată, deşi multe din ele sunt de un real
interes pentru români, deoarece prezintă
aspecte esenţiale ale spiritualităţii noastre
din perspectiva unui intelectual care a
avut parte de experienţe dintre cele mai
variate dar şi de o educaţie culturală şi
religioasă diversificată, fapt care îi con-
feră cu siguranţă o anume amplitudine
născută dintr-un sclipitor melanj multi-
cultural.

***

Această lipsă, de care vorbeşte Feli-
cian Pop în ultima sa idee vine s-o com-
penseze el însuşi, prin traducerea unui
volum care va fi publicat, cel mai proba-
bil, anul viitor, la împlinirea a 160 de ani
de la naşterea lui Rodion Markovits.

A consemnat Eva L.

Marți, la casa memorială Rodion Markovits din Gherța Mică au fost depuse coroane de flori

Printre scriitorii evrei de expresie maghiară din Transilvania,
Rodion Markovits ocupă o poziţie privilegiată, dacă ne gândim
numai la faptul că romanul său cel mai cunoscut, "Garnizoana din
Siberia" a fost tradus în 14 limbi, fiind considerat în perioada in-
terbelică un adevărat best seller. 
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Cotidianul francez Le Figaro pre-
zint[ într-un articol, în alonja eveni-
mentului încoronării regelui Olandei,
cele mai importante locuri de vacanță
preferate de familiile regale ale Europei.
Lista începe cu Castelul Peleş de la Si-
naia, fapt ce ar trebui să ne încânte dacă
nu am observa câteva erori grave, care
probează cât de superficial tratează Oc-
cidentul istoria României, geografia ei
şi, în general, tot ceea ce ţine de o co-
rectă prezentare a acestei ţări şi a aces-
tui popor.

Până şi un copil de şcoală, din Ro-
mânia, ar putea să-l corecteze pe jur-
nalistul francez, atunci când scrie că
frumosul castel Peleş a fost construit
de „Regele Ferdinand I de România,
un Hohenzollern, şi fantastica lui soţie
Elisabeta de Wied (poetă încoronată
de Academia Franceză sub numele de
Carmen Sylva)". Regele care a construit
Peleşul în anul 1875, primul rege al Ro-
mâniei, a fost Regele Carol I. El este
într-adevăr soțul Elisabetei (despre ca-
re, totuşi, suntem informați corect că
este o poetă al cărui pseudonim e Car-
men Sylva). În ce-l priveşte pe Ferdi-
nand, el este urmaşul la tron al lui Carol
şi nepotul de frate al acestuia… De alt-
fel, ziaristul de la Le Figaro are mai
multe probleme legate de filiaţiile din
familia regală a României. Acelaşi Fer-
dinand I este consemnat ca fiind stră-
bunicul regelui Mihai I. N-o nimereşte
nici de data asta. Ferdinand I – cel ade-
vărat, al doilea pe tronul României –
era doar bunicul regelui Mihai, iar Ca-
rol I, constructorul Peleşului, era
străunchiul lui Mihai.

O a doua eroare comisă de Le Fi-
garo este aceea legată de locul unde se
află castelul Peleş. El este, dacă dăm
crezare cotidianului francez, situat un-
deva, „la ţară”, într-un loc unde nu se
află suficiente locuri de cazare pentru
eventualii turişti dornici să viziteze ve-
chea reşedinţă regală de vară. Or, Sinaia
este una din cele mai importante sta-
țiuni montane de pe Valea Prahovei.
Astăzi, Sinaia are, oficial, peste 10.000
de locuri de cazare. În fine, ar trebui să
ştie jurnaliştii de la Le Figaro că dicta-
torul Ceauşescu nu şi-a culcat nicio-
dată oaspeţii, indiferent cine au fost ei,
în Castelul Peleş, ci alături, la Foişor,
de câteva decenii. Peleşul nu avut decât
destinație de muzeu. 

Pentru un text de 10-12 rânduri,
articolul din Le Figaro (una dintre cele
mai importante publicaţii din Franţa),
are parcă prea multe erori! Nu ştim
care au fost sursele autorului.

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

Mureşan Traian

Istoria României
f[cut[ praf în ziarul

francez Le Figaro
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’’Ce păcat că această regiune
este aproape cu desăvârșire necu-
noscută de către turiștii noștri’’
scria la 1932 despre Ţara Oașului
folcloristul Ioan Mușlea în urma
unui stagiu de cercetare efectuat
în acele locuri.

Desigur că, astăzi, lucrurile s-au mai
schimbat, tradiţiile, portul popular, vi-
rilitatea ţipuriturilor oşeneşti reprezintă
particularităţi prin care judeţul Satu
Mare este adesea recunoscut din per-
spectivă folclorică în celelalte regiuni
ale ţării. Puţini şi-ar închipui însă în zi-
lele noastre, privind masivitatea lo-
cuinţelor de dată recentă ori mărcile
străine ale unor autoturisme ce inva-
dează Oaşul vară de vară, că acest colţ
de ţară reprezenta cu mai puţin de un
secol în urmă un împovărat ţinut al Ro-
mâniei interbelice. 

În 1924 s-au pus bazele 
revistei “Viaţa Școlară”

Întregirea României de la sfârşitul
Primului Război Mondial a găsit Ţara
Oaşului într-o sărăcie materială ce con-
trasta adeseori cu gradul de bogăţie spi-
rituală ce izvora din bisericile, odăile şi
jocurile oşeneşti. Neglijată de fosta ad-
ministraţie străină, meleagurile Oaşului
au fost lipsite de un program coerent
de dezvoltare civilizaţională, satele răs-
firate între dealuri rămânând într-o sta-
re de încremenire anistorică ce a păstrat
însă datini străvechi a căror provenienţă
se pierd în negura istoriei. Aceste spe-
cificităţi oşeneşti au atras însă atenţia
oamenilor de cultură din acele timpuri,
etnografi, profesori ori simpli vizitatori
sporadici prin aceste locuri accentuând
în memoriile lor imensul potenţial su-
fletesc depozitat în oşeanul ce a fost lip-
sit de lumina cunoaşterii. 

Una dintre cele mai serioase pro-
bleme ale ţinutului oşenesc dintre cele
două războaie mondiale era, pe lângă
sărăcia gospodăriei ţărăneşti, şi gradul
scăzut de şcolarizare al locuitorilor. În
aceste condiţii, pentru a da un impuls
învăţământului sătmărean şi a elabora
în acelaşi timp o voce literară a dască-

lilor locali, în 1924 s-au pus bazele re-
vistei ’’Viaţa Şcolară’’, aflată sub coor-
donarea revizorului Dariu Pop. O pu-
blicaţie cu o existenţă relativ îndelun-
gată (1924 – 1940), difuzată pe bază de
abonament şi în care se tratau diverse
aspecte educaţionale, chestiuni peda-
gogice, creaţii literare ori felurite pro-
puneri pentru a ridica nivelul cultural
în judeţul nostru. Din această revistă
am extras şi câteva fragmente din arti-
colul ’’Învăţământul în Ţara Oaşului’’,
ce a văzut lumina tiparului în anul 1937
sub semnătura lui Petre Coza şi pe ca-
re-l redăm mai jos, păstrând totodată
ortografia vremii<

“În acest colţ al judeţului în-
văţământul este neglijat”

’’Judeţul Satu Mare, atât prin aşeza-
rea lui pe harta ţării, cât mai ales prin
caracteristicile populaţiei lui, este des-
igur unul dintre cele mai interesante ju-
deţe ale României. Acest judeţ, cu toate
că a fost expus desnaţionalizării atâtea
veacuri, şi-a păstrat caracterul româ-
nesc, în unele părţi aşa bine distinct, ca

nici un alt judeţ din provinciile odată
înstreinate. Oşenii, Chiorenii şi Codre-
nii sunt dovezi eclatante despre trecutul
dârz românesc al judeţului nostru. In-
contestabil, Oşenii prezintă cea mai ca-
racteristică parte a populaţiei sătmăre-
ne, ba poate chiar a întregii ţări. 

Ţara Oaşului (eu înţeleg prin Ţara-
Oaşului nu numai comunele din plasa
Oaş, ci şi comunele pur româneşti din
plasa Ugocea< Turţ, Gherţele, Bătarci,
Comlăuşa, Valea-Seacă, Bocicău şi Tar-
na) a rămas intactă în faţa oricăror in-
fluenţe streine. (…) Strigătul< ’’Oşenia
nu o lăs, de m’or ţine cu ovăs’’ – este cea
mai bună caracterizare a tradiţionalis-
mului lor dârz, care, spre deosebire de
cel caracteristic a întregului nostru po-
por, s’ar putea numi ’’tradiţionalism
oşenesc’’. Şi e un bine acesta. Oşanul,
Oşan să rămâie. El este cea mai fidelă
icoană a eroilor din vechea cetate Sar-
misegetuza.

Tradiţionalismul oşenesc, însă, azi
prezintă unele îngrijorări. Poporul nos-
tru românesc, în urma întregirii, merge
cu paşi repezi spre progres. Oşanul stag-
nează. Ba eu am impresia că Oşanul în-
cepe a merge pe o pantă greşită şi re-

zultatul acestei rătăciri începe să apa-
ră.(…)

Au început, în ultimul timp, să se
înfiinţeze în Ţara Oaşului câteva coope-
rative, dar nu prea merg bine. (…) So-
cietăţile culturale nu prea strălucesc. Eu
nu cunosc în Ţara Oaşului decât două
societăţi corale formate din Oşeni, dar
şi acelea numai dirijorii lor ştiu cum le-
au înfiinţat şi cum le meţin. 

Ce a făcut învăţământul în Ţara-
Oaşului de la Unire încoace? Întrucât a
îmbunătăţit şcoala, situaţia culturală şi
materială a Oşanului? Prea puţin… Nu
se munceşte? Atunci! Adevărata cauză
a slabului succes ce-l are şcoala în Ţara-
Oaşului este faptul că în acest colţ al ju-
deţului învăţământul este neglijat.

Înainte de toate în şcolile din Ţara-
Oaşului nu există continuitate de mun-
că. Pentru mulţi dintre colegii cari ajung
în acest ţinut, anii şcolari ce-i petrec în
mijlocul Oşenilor îi socotesc ani… de
trecere. Un an doi, cel mult cinci, atât
este oprirea unui învăţător în Ţara-
Oaşului. Dintre colegii ajunşi în acest
ţinut unii nu muncesc prea mult, pentru
că ştiu precis că roadele activităţii lor
nu ei le vor culege; alţii, cari muncesc

desinteresaţi, n’au urmaşi vrednici şi
munca lor rămâne zadarnică. (…)

“Școala în Ţara-Oașului 
trebue să fie acomodată 
mediului”

Dece nu ’’poposesc’’ mai mult timp
învăţătorii în Ţara-Oşanului?

Iată de ce< Situaţia materială în Ţara-
Oaşului este slabă. Traiul este foarte
costisitor. Dacă în general învăţătorii
sunt săraci, apoi în Ţara-Oaşului numai
bogaţi nu sunt. Din păcate şi şcolile sunt
foarte slab dotate. Şi ca un corolator al
acestei triste realităţi urmează urmă-
toarea realitate – tot tristă< munca în-
văţătorilor din acest ţinut este rău cla-
sată. Pentruca să dai o pătrime din re-
zultatul ce se obţine – de exemplu – în
lunca Someşului, trebue să munceşti de
patru ori mai mult. Poate acesta este
cauza că din 1931, de când sunt în în-
văţământ, n’am cunoscut decât doi co-
legi din Ţara-Oaşului, cari au fost dis-
tinşi cu adresă de mulţumire, dar şi ace-
ia pentru frecvenţă. Pentru activitate
extra şcolară nici unul. Pentruce această
nepăsare? Pentrucă în Lechinţa nu e
acelaşi rezultat ca în Tămâia? Atunci la
ce să mai stai în Ţara-Oaşului? Nici si-
tuaţie materială, nici mulţumirea sufle-
tească că munca îţi este apreciată? (…)

Şcoli dotate în Ţara-Oaşului? Care
şcoală din acest ţinut – care printr’o po-
micultură raţională ar putea întrece în
bogăţie multe ţinuturi din ţară – are o
grădină cu pomi model, unde elevii cur-
sului complementar şă lucreze şi de un-
de să-şi împrumute unelte pentru gră-
dina lor?...

Un lucru e cert< Ţara Oaşului nu se
va ridica decât prin şcoală. Şcoala în
Ţara-Oaşului, însă, trebue să fie aco-
modată mediului. Şcoala Oşanului tre-
bue să fie o şcoală bine dotată iar în-
văţătorul Oşanului un om ideal, desin-
teresat şi apreciat. Când va fi aşa, atunci
vor putea face din Ţara-Oaşului un colţ
preţios al ţării noastre, căci Oşanul încă
nu e distrus. În Oşan zac ascunse multe
valori, dar se exploatează numai cu foar-
te mare meşteşug.’’

Marius Baloș,
Muzeul Judeţean Satu Mare

Fotografie din colec\ia Ioni\[ G. Andron< “Copii m]nc]nd flori de salc]m” - Rac;a, prim[vara 1942

Sfârșitul lunii august a adus
desfășurarea celei de-a patra ediţii
a taberei de pictură pe sticlă de la
Rus (comuna Dumbrăviţa), ju-
deţul Maramureș, ne scrie Alin
Pop, profesor la Școala Gimna-
zială din Culciu Mic. 

Tabăra este materializarea unui
proiect educaţional interjudeţean şcoa-
lă – biserică, ce se desfăşoară sub egida
„Lăsaţi copiii să vină la Mine”. La tabăra
din acest an au participat 50 de elevi
de la şcolile din Rus, Valea Vinului,
Pomi, precum şi copii din comunele
Groşi şi Dăneşti (Maramureş). 

Iniţiere în pictura 
pe sticlă a icoanelor

Activitatea principală desfăşurată
în tabără constă în deprinderea tehni-
cilor de pictură pe sticlă, a icoanelor
atât în stil bizantin, cât şi în stilul pic-
turii naive, cea care este de fapt speci-

fică spaţiului transilvănean.
Pe durata celor trei zile ale taberei,

fiecare elev a realizat prin muncă pro-
prie o icoană, începând de la faza
iniţială a pregătirii sticlei, trecând apoi

prin trasarea contururilor şi armoni-
zarea culorilor, şi până la înrămare.
Pictura propriu-zisă se realizează în
ulei iar satisfacţia copiilor a fost imensă
când, la sfârşitul a multor ore de trudă

plăcută, au constatat că de sub pensula
lor a ieşit o pictură armonioasă şi plină
de culoare. 

În această muncă le-a stat alături,
cu dragostea şi răbdarea pe care trebuie
să o araţi unui copil, instructoarea Na-
dia Ghiţ, cadru didactic la şcoala din
Rus dar şi o pictoriţă deosebit de ta-
lentată. Aşadar activitatea taberei a de-
păşit nivelul diletantismului şi s-a des-
făşurat cu sprijinul unor buni profe-
sionişti.

Organizatorii taberei

Organizatorii taberei au fost, ca în
fiecare an, preotul Vasile Tarţa din Rus
şi profesoara de religie Lidia Tarţa. Ma-
rea şi moderna casă parohială a fost
loc de cazare şi de servit masa pentru
toţi elevii care nu locuiau în comunele
din zonă. Şi acest lucru ne-a arătat, din
nou, cât de mult pot face nişte oameni
simpli şi cu posibilităţi modeste, însă
cu un suflet mare.

Dar organizatorii nu au uitat că vâr-

sta copilăriei are multe faţete, aşa că o
după-amiază a fost dedicată distracţiei
la ştrandul din Dăneşti, pe care pro-
prietarii l-au pus la dispoziţie în mod
gratuit tuturor taberiştilor.

Fiind şi o tabără de învăţătură
creştină, elevii au beneficiat de o ex-
cursie, de asemenea gratuită, la mă-
năstirile Rohia, Rohiiţa şi la una din
cele mai noi bijuterii ale monahismului
maramureşan, nepământesc de fru-
moasa mănăstire din Lăpuşul Româ-
nesc.

Din judeţul nostru au participat
opt elevi de la Şcoala din Valea Vinului,
însoţiţi de profesorul Alin Pop şi patru
elevi de la Şcoala din Pomi, împreună
cu profesorul Ioan Pop.

”Un singur regret a însoţit acest
eveniment< toţi participanţii şi-ar fi do-
rit ca tabăra să dureze mai mult. Aşa
că ne rămâne doar să aşteptăm cu spe-
ranţă ediţia din 2014, punând până
atuncea în practică tot ce am învăţat
acolo”, încheie profesorul Alin Pop.

A consemnat V. Nechita

Elevi din Valea Vinului ;i Pomi, în tab[ra de pictur[ de la Rus - Maramure;

Oşenii, Chiorenii şi Codrenii sunt dovezi eclatante despre tre-
cutul dârz românesc al judeţului nostru. Incontestabil, Oşenii pre-
zintă cea mai caracteristică parte a populaţiei sătmărene, ba poate
chiar a întregii ţări. 

Fiecare elev a realizat prin muncă proprie o icoană
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Start la Festivalul George Enescu
care îl celebreaz[ pe Wagner
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De astăzi și până pe 28 septem-
brie, publicul din București și din
mai multe orașe din țară se poate
bucura de magia  celor mai buni
artiști de muzică clasică din lume,
în cadrul concertelor din Festiva-
lul Internațional “George Enes-
cu”. 

Celebrul actor american John Mal-
kovich, dublu nominalizat la Oscar, pia-
nistul şi dirijorul Daniel Barenboim, unul
dintre cei mai aclamați pianişti de origine
română ai lumii, Radu Lupu, pianista fe-
nomen Yuja Wang, alături de orchestre
de top, cap de afiş oriunde în lume –
Staatskapelle Berlin, Royal Concertge-
bouw Orchestra, Pittsburgh Symphony
Orchestra concertează pe scenele româ-
neşti în această toamnă. Festivalul “Ge-
orge Enescu”  este singurul eveniment
unde pot fi urmăriți, cu această densitate,
pe scenele româneşti, timp de o lună, cei
mai performanți muzicieni contempo-
rani. 

Un titan al muzicii deschide
Festivalul 

Dirijorul şi pianistul Daniel Baren-
boim, alături de unul dintre cei mai acla-
mați pianişti de origine română la nivel
mondial, Radu Lupu, deschide ediția XXI
a Festivalului. Cei doi vor urca pe scena
Sălii Palatului în această seară, de la ora
19.30, alături de prestigioasa orchestră
Staatskapelle Berlin. Pianistul Radu Lupu
va interpreta sub bagheta maestrului Da-
niel Barenboim splendidul Concert Nr.4
pentru Pian şi Orchestră în Sol Major,
Op.58, de Beethoven. 

Daniel Barenboim este, în acelaşi
timp, director general muzical al teatrului
La Scala din Milano, al Operei de Stat
din Berlin şi dirijor pe viață al Orchestrei
Staatskapelle Berlin. La 70 de ani, con-
certează deja de 60. Un dirijor şi un pia-
nist fenomen, supranumit “un titan al
muzicii”, Daniel Barenboim este recu-
noscut în întreaga lume. Respectat şi
pentru implicarea sa pacifistă şi socială
– a înființat Orchestra West-East Divan,
care reuneşte tineri muzicieni israelieni
şi arabi – Daniel Barenboim este primul
muzician care a purtat steagul olimpic,
în cadrul ediției Jocurilor Olimpice din
2012, de la Londra, alături de Nelson
Mandela.

Radu Lupu, „un pianist cu un
talent rar“

“Un pianist cu un talent rar, care reu-
şeşte să se scufunde cu totul în muzică”,
scria The Huffington despre Radu Lupu.
Născut la Galaţi, România, la 30 noiem-
brie 1945, Radu Lupu este astăzi unul
dintre cei mai aclamați pianişti de origine
română din lume. În anul 1969, când a
debutat pe scena londoneză, prestigioasa
publicație The Times scria< “Radu Lupu
a adus pe scenă ceea ce părea o întreagă
experienţă de viaţă, cu alternanţele sale
de dezolare şi mândrie. Muzica nu ar pu-
tea fi niciodată mai apropiată de vorbire”.
De-a lungul anilor, pianistul, care în pre-
zent locuieşte în Elveția, a colaborat cu
cele mai mari orchestre ale muzicii in-
ternaționale< Orchestra din Cleveland,
dirijată de Daniel Barenboim şi Orches-
tra Simfonică din Chicago, sub bagheta
lui Carlo Maria Giulini, fiind doar două
exemple.

Wagner, sărbătorit la două
secole de la nașterea sa 

Această ediție a Festivalului celebrea-
ză anul internațional Richard Wagner

prezentă în premieră Tetralogia Inelul
Nibelungilor. “Aurul Rinului”, “Walkiria”,
“Siegfried” şi “Amurgul Zeilor”, cele mai
spectaculoase lucrări ale genului de operă
din toate timpurile, vor fi interpretate în
concert de către Orchestra Simfonică Ra-
dio din Berlin, condusă de dirijorul Ma-
rek Janowski pe 15, 16, 19 şi 22 septem-
brie. Combinând elemente din mituri
germane şi scandinave, Wagner a scris

el însuşi libretele, imaginându-şi „opera
de artă totală”. 

Inelul magic făcut de piticul Alberich
din aurul furat de la Fiicele Rinului, bi-
juterie care conferă putere asupra întregii
lumi, este motivul intrigii care implică
trei generații de protagonişti, zei şi per-
sonaje mitologice. Din distribuție fac
parte unii dintre cei mai importanți so-
lişti de repertoriu wagnerian ai momen-

tului şi unii dintre cei mai reprezentativi
solişti de operă din România.

Festivalul oferă publicului o ocazie
unică de a vedea capodopera wagneriană
chiar în anul în care întreaga lume a mu-
zicii clasice pune în lumină opera lui
Wagner. Chiar în această vară, celebrul
festival BBC Proms a fost deschis cu tea-
tralogia “Inelul Nibelungilor”, sub ba-
gheta titanului Daniel Barneboim, care

va fi prezent, de asemenea, în această
ediție a Festivalului.

John Malkovich, un criminal
în serie pe scena Festivalului 

Nominalizat de două ori la Premiile
Oscar, actorul John Malkovich este una
dintre figurile legendare ale cinemato-
grafiei americane contemporane. Este
pentru prima dată când John Malkovich
vine în România şi va interpreta rolul
unui criminal în serie în piesa “The In-
fernal Comedy - Confessions of a Serial
Killer”, pe scena Ateneului Român, de
la ora 17.00. Piesa, care a avut premiera
în 2006 în Los Angeles, este scrisă spe-
cial pentru John Malkovich. Actorul
american este narator şi singurul per-
sonaj al firului epic, iar piesa este un
“musical” cu arii ai unor compozitori
celebri (Vivaldi, Haydn, Mozart, Van
Beethoven), interpretate de orchestra
de cameră Wiener Akademie condusă
de Martin Haselbock şi de sopranele
Laura Aikin şi Aleksandra Zamojska. 

Actorul Victor Rebengiuc 
debutează ca narator la Sala
Palatului 

În seara de 7 septembrie, actorul Vic-
tor Rebengiuc urcă pe scena Sălii Mari a
Palatului pentru o nouă provocare< po-
vesteşte o tumultoasă iubire dintr-o le-
gendă a Danemarcei medievale, într-una
dintre lucrările de avangardă ale muzicii
clasice, cantata „Gurre-Lieder “, de Ar-
nold Schönberg.  

Este pentru prima dată când publicul
din România poate asculta „Gurre-Lie-
der“, într-o interpretare spectaculoasă<
Festivalului Internațional „George Enes-
cu“ aduce împreună pe scena Sălii Pala-
tului artişti români – actorul Victor Re-
bengiuc, Corul şi Orchestra Filarmonicii
„George Enescu“ – şi unii dintre cei mai
importanţi solişti internaționali ai mo-
mentului – Nikolai Schukoff, Violeta Ur-
mana, Janina Baechle, Thomas Meyer.
Totul sub bagheta cunoscutului dirijor
francez Betrand de Billy, care conduce
Orchestra Simfonică Radio Viena şi face
parte din board-ul Academiei Europene
de Teatru Muzical. 

Dirijorul Corului va fi românul Iosif
Ion Prunner, căruia în 1997 maestrul
Cristian Mandeal i-a încredințat condu-
cerea Corului Filarmonicii. Victor Re-
bengiuc îşi va folosi vocea inconfunda-
bilă, în postura de narator, pentru a spu-
ne povestea unei legături primejdioase<
iubirea damnată dintre regele danez Wal-
demar şi amanta sa, Tove – ucisă, în cele
din urmă, de regină.

~ntrebarea pentru concursul din aceast[ s[pt[m]n[< Unde mai
pot fi urm[rite la aceast[ or[ spectacolele Festivalului la care biletele
s-au epuizat?

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

Spectacolele din Festival,
în transmisie live în sala
de cinema 

În acest moment, peste 90% dintre
biletele puse în vânzare pentru Festi-
valul Internațional “George Enescu” au
fost epuizate, unele dintre concerte
marcând adevărate recorduri în ter-
meni de vânzare. 

Pentru prima dată în istoria Festi-
valului, pasionații de muzică clasică se
pot bucura de concertele la care nu au
reuşit să cumpere bilete în transmisie
live, în HD, în sala de cinema. Prețurile
biletelor pentru transmisii, precum şi
lista concertelor care pot fi urmărite se
găsesc pe site-ul Grand Cinema Digi-
plex Băneasa din Bucureşti<
http<//www.grandcinemadigiplex.ro/ro
/spectacole/evenimente-
speciale/item/394-festivalul-si-concur-
sul-international-george-enescu.

John Malkovich

Daniel Barenboim

Violeta Urmana

Nikolai Schukoff

Radu Lupu

Marek Janowski
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3 s[tm[rence particip[ la o preselec\ie pentru
a reprezenta România la concursuri de Miss
Acestea sunt Bianca Timi;, Bianca Verciuc ;i Katarina Lieb
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Muzicianul Roger Waters a ară-
tat cum se construiește și cum se
doboară un zid, miercuri seară,
la București, într-un show “vete-
ran” conceput în două acte, cu
proiecţii video impresionante,
personaje autoritare gonflabile și
solouri de chitară care au ajuns să
fie proiectate pe Casa Poporului.

Cu o perdea de artificii şi o armată
cu steaguri roşii pregătită să îşi primeas-
că recruţii alături, Waters a apărut pe
scenă în jurul orei 20.30. Uriaşul zid
construit în prelungirea scenei şi parţial
pe aceasta a devenit un ecran de pro-
iecţii, unde au rulat imagini cu armate
fictive, victime ale războaielor, civili,
militari, dar şi îndemnuri.

"If at first you don't succeed, call an
airstrike" ("Dacă, la început, nu reuşeşti,
comandă un raid aerian"). Şi raidul ae-
rian nu a întârziat să apară. Un avion
suspendat în extrema scenei a aterizat
dramatic, pentru a adăuga şi mai multă
emoţie spectacolului.

Primul personaj fantastic şi aducă-
tor de cenzură a fost profesorul enorm
care a apărut alături de corul de copii
români ce au cântat "All in all it's just
another brick in the wall" ("Până la ur-
mă, e doar încă o cărămidă în zid"). Cu

o coafură strictă, o bluză cu sigla şcolii
şi ochi ce luminau în roşu, profesorul
le-a îngheţat sângele în vene spectato-
rilor.

În limba română, cu mici adăugiri
în engleză, Waters a dedicat spectacolul
"victimelor terorismului de stat din în-

treaga lume". "Şi voi ştiţi despre ce este
vorba", a completat artistul. "Cam asta
e cu superba dumneavoastră limbă", şi-
a încheiat acesta micul discurs.

La "Mother", Waters a mărturisit că
va face "un duet" cu o versiune mai tâ-
nără a sa, din 1980. "O să îi asigur acom-

paniamentul acustic amărâtului ăla de
Roger", a spus el.   Cu fiecare melodie
care se succeda în program, zidul de-
venea tot mai compact, cu oameni ca
nişte umbre adăugând câte o cărămidă,
pentru ca, la pauză, întreaga scenă să
fie astupată de zid.

În timpul pauzei de aproape 15 mi-
nute, Waters s-a întâlnit în culise cu sol-
daţi români răniţi în misiunile din Irak
şi Afganistan. Gestul artistului este o
tradiţie pentru acesta, care, la rândul
său, şi-a pierdut tatăl în cel de-Al Doilea
Război Mondial. 

Partea a doua a show-ului a început
cu hitul "Hey You", iar dărâmarea zi-
dului a început, cărămidă cu cărămidă.
Întâi a fost Waters, care a cântat dintr-
o cămăruţă ascunsă în structura com-
pactă ce se afla faţă în faţă cu Palatul
Parlamentului, apoi, încetul cu încetul,
proiecţiile de pe zid au trecut de la jo-
curi psihedelice de culori la sugestii că
acele cărămizi vor cădea în curând. La
piesa "Confortably Numb", zecile de mii
de spectatori au avut un motiv să se
aşeze cu spatele la scenă. În baia de lu-
mini, silueta chitaristului lui Waters a
fost proiectată imens pe Casa Poporu-
lui. Spre finalul show-ului de aproape
trei ore, a fost lansată în aer o altă siluetă
sugestivă a asupririi economice, ideo-
logice şi militare< un porc mistreţ având
tatuate logouri de corporaţii, dar şi sim-
boluri politice şi religioase.

În încheiere, Waters a mulţumit celor
veniţi la spectacol. "Mulţumesc, aţi fost
un public minunat!", a spus acesta, după
care şi-a prezentat pe rând muzicienii.

Vasile A.

Roger Waters a cl[dit ;i d[râmat Zidul în fa\a Casei Poporului

Trei tinere s[tm[rence, mane-
chine ̀ n cadrul agen\iei Trust Mo-
dels vor reprezenta Satu Mare la
concursurile de miss organizate
`n cadrul “Romanian Infofashion
Festival” organizate de Platinum
Agency  ;i Info Fashion.

Frumoasele participante sunt< Bianca
Timi;, ̀ n v]rst[ de 16 ani, Bianca Verciuc,
18 ani ;i Katarina Lieb, 17 ani.

Concursul se desf[;oar[ ̀ n perioada
1- 7 septembrie, sub  sloganul "Spirit of
beauty, beauty of spirit". Primele trei zile
ale concursului sunt g[zduite de Valea
Prahovei, Bu;teni ;i Sinaia, unde vor fi
organizate interviuri, ;edin\e foto,
urm]nd ca din cele 35 de finaliste ale
competi\iei s[ r[m]n[ pentru final[, un
num[r de 22 de concurente.

Finala  "Romanian Infofashion Fes-
tival" va avea loc la Pite;ti ;i se va derula
pe parcursul a 3 zile. Cu acest prilej vor
fi desemnate 6 "Ambasadoare" ale fru-
muse\ii din Rom]nia ;i nominalizate
crea\ii ale designerilor care vor asigura
\inutele reprezentantelor Rom]niei la
urm[toarele finale mondiale< Miss Su-
pranational, Miss Intercontinental, Miss
globe, Miss Bride, Miss Tourism Queen
Intl, Top Model of the World. 

Concurentele vor prezenta colec\ii
ale unor designei din Rom]nia ;i Fran\a<
Silvia Terziu, creatoare originar[ din
Timi;oara stabilit[ la Paris, Oana S[ves-
cu, Cristina Elena Radu, Cristina Bre-
teanu, Alexandra |elea Chi;.

Amintim c[ acest eveniment, dup[
cum spun ;i organizatorii, promoveaz[
frumuse\ea sub mai multe aspecte< fru-
muse\ea oamenilor, a crea\iilor acestora
precum ;i a locurilor `n care ace;tia
tr[iesc. Concursul a reu;it, conform spe-
ciali;tilor, s[ se impun[ `n top 5 Grand
Slam, al[turi de Miss World, Miss Uni-
verse, Miss International ;i Miss Tourism
Queen International.

Nu ne r[m]ne dec]t s[ le ur[m succes
celor trei tinere participante din Satu Ma-
re.

Concursul se desf[;oar[ `n perioada  1- 7 septembrie, sub  slo-
ganul "Spirit of beauty, beauty of spirit". Primele trei zile ale con-
cursului sunt g[zduite de Valea Prahovei, Bu;teni ;i Sinaia.

Katarina LiebBianca VerciucBianca Timi;
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Fostul poli\ist Coroianu poveste;te cum 
i-a descoperit pe uciga;ii lui Kern Francisc
Cetăţeanul german de origine română a fost ucis la Carei în Ajunul Crăciunului din 1999

Înalta Curte de Casaţie și
Justiţie (ICCJ) a respins recursul
lui Cristian Cioacă împotriva de-
ciziei Curţii de Apel Pitești prin
care a fost menţinută măsura
arestării preventive a acestuia, de-
cizia fiind definitivă.

Curtea de Apel Piteşti, care judecă
apelul lui Cristian Cioacă la decizia din
2 iulie a Tribunalului Argeş prin care
a fost condamnat la 22 de ani de închi-
soare pentru uciderea soţiei sale, Elo-
dia Ghinescu, a analizat, în 21 august,
legalitatea şi temeinicia măsurii ares-
tării preventive dispuse în cazul aces-
tuia.

Judecătorii Curţii de Apel Piteşti
au dispus ca măsura arestării preven-
tive să fie menţinută şi în faza apelului,
decizia fiind contestată de Cioacă la
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care
a luat în discuţie miercuri recursul
acestuia.

Instanţa supremă a respins recursul
fostului poliţist, astfel că acesta va fi
judecat în continuare în arest.

În 2 iulie, fostul poliţist Cristian
Cioacă, acuzat de uciderea soţiei sale,

avocata Elodia Ghinescu, a fost con-
damnat la 22 de ani de închisoare, de
Tribunalul Argeş. Magistraţii au dispus
condamnarea fostului poliţist la 21 de
ani de închisoare pentru omor, la care
a fost adăugat un spor de pedeapsă de
un an, precum şi la doi ani de închi-
soare pentru profanare de morminte.

Cristian Cioacă se află în arest pre-
ventiv din 5 decembrie 2012 şi este în-
carcerat la Penitenciarul Colibaşi de la
sfârşitul lunii ianuarie 2013.

În 30 ianuarie, Cristian Cioacă a
fost trimis în judecată de procurorii
Parchetului instanţei supreme, fiind
acuzat de omor calificat şi profanare
de morminte, după mai bine de cinci
ani de la dispariţia soţiei sale, avocata
Elodia Ghinescu.

Filmul uciderii Elodiei

Procurorii au arătat în rechizitoriul
trimis instanţei că, în noaptea de 29
spre 30 august 2007, "pe fondul unor
relaţii conflictuale preexistente legate
de un iminent divorţ generat de pre-
supusele relaţii extraconjugale ale
soţilor, în timp ce se aflau în dormito-
rul matrimonial, discuţiile au degene-
rat, context în care Cristian Cioacă i-a
aplicat soţiei sale, Elodia Ghinescu,
multiple lovituri, soldate cu decesul
acesteia".

Ulterior, Cioacă a dus trupul soţiei
sale în cada băii principale, unde l-a
depesat pentru a-l putea ascunde mai

uşor, potrivit procurorilor.
"Folosind o geantă de voiaj de di-

mensiuni mari, pe care victima o cum-
părase în timpul vacanţei în Dubai,
precum şi perdeaua de duş din baia
aferentă dormitorului (aceasta din ur-
mă fiind menită a împiedica eventua-
lele scurgeri de sânge), inculpatul Cioa-
că Constantin Cristian a transportat
fragmentele de cadavru în portbagajul
autoturismului şi le-a ascuns într-un
loc necunoscut. S-a constatat şi lipsa
unor obiecte, precum< un cuţit cu lun-
gimea de 25-30 cm, două prosoape,
geanta de voiaj şi perdeaua de duş", au
notat procurorii în rechizitoriu.
Anchetatorii au precizat că în noaptea
în care ar fi ucis-o pe Elodia Ghinescu,
copilul minor al celor doi se afla în
apartament.

Cristian Cioacă a fost arestat în 5
decembrie 2012, de Curtea de Apel Bu-
cureşti, care a admis recursul procu-
rorilor faţă de cercetarea sa în libertate,
hotărâtă de Tribunal Bucureşti.

Probele criminaliştilor, prelevate
din locuinţa Elodiei şi a lui Cristian
Cioacă, îl indică pe poliţist responsabil
de uciderea avocatei şi tranşarea aces-

teia. Probe de sânge - identificate cu
un aparat special, Crime Light - prele-
vate de sub zugrăveala apartamentului
au fost expertizate, stabilindu-se că
grupa sanguină aparţine Elodiei.

Elodia Marilena Ghinescu a dispă-
rut de acasă la sfârşitul lunii august
2007, însă Cristian Cioacă, atunci
poliţist la Poliţia din Argeş, a anunţat
dispariţia acesteia abia în 5 septembrie
2007, la solicitarea şefei lui.

Anchetatorii au luat în calcul, din
primele momente, varianta crimei în
cazul avocatei, principalul suspect fiind
Cristian Cioacă, deoarece s-au găsit
urme de sânge în apartamentul celor
doi soţi şi în autoturismul bărbatului.
Mai mult, în septembrie 2007, după
două săptămâni de la dispariţie, an-
chetatorii au găsit într-o râpă haine
având pete cu sângele Elodiei. În oc-
tombrie 2007, într-o râpă lângă Râşnov
au fost găsite uniforma de poliţist a lui
Cioacă, alte obiecte ale acestuia şi ale
Elodiei.

Cei doi au împreună un copil,
acum în vârstă de 9 ani, care se află în
plasament la familia surorii lui Cristian
Cioacă.

Cristian Cioac[ va fi judecat în continuare în arest

În vreme ce românii plecaţi la
muncă în străinătate vin acasă să-
și petreacă vacanţele în perioada
de vară, românii stabiliţi în stră-
inătate vin în vacanţe de marile
sărbători, în funcţie de opţiuni -
de Paște sau de Crăciun. Fiecare
alege perioada care-i poate stârni
emoţiile cele mai profunde. Ce-i
sigur, în străinătate este vacanţă
de sfârșit de an. De Crăciun și-a
ales perioada de venire în ţară
Kern Francisc, stabilit în străină-
tate.

Sosit acasă la Căpleni cu mama sa,
cu o zi înainte de Ajunul Crăciunului,
mai exact pe 23 decembrie 1999, Kern
Francisc şi-a propus să meargă la Carei
pentru a cumpăra pomul care are me-
reu mantia verde - bradul şi cele nece-
sare pentru a-l împodobi de sărbătorile
de iarnă. Nu s-a întors la rudenii. În
chiar Ziua Ajunului au sosit în ţară soţia
lui Kern Francisc, cumnata acesteia şi
Kern Ioan, fratele.

Dispariţia este reclamată la
poliţie

Sosirea doamnelor şi a fratelui a
fost momentul în care s-a remarcat lip-
sa de acasă a lui Kern Francisc. Li s-a
spus că Feri a plecat la Carei şi nu s-a
întors. Pentru moment absenţa n-a fost
luată drept o tragedie. Mai avea omul
obiceiul ca în cercurile de prieteni să
piardă noţiunea timpului. Nimeni nu
se gândea la ce este mai rău. Pe măsură
ce se apropia Seara de Crăciun, creştea
tensiunea în familie, fapt ce a stârnit
serioase semne de întrebare cu privire
la plecarea lui Kern Francisc la cum-
părături. Chiar în ziua de Ajun, fratele
Ioan s-a dus la Carei, la socrul lui Feri.
Cu stupoare a aflat că Feri nu şi-a vizitat
socrul. În urma acestei întâlniri Ioan a
luat drumul spre poliţie pentru a

anunţa dispariţia misterioasă.  
La Carei, Kern Francisc s-a deplasat

cu autoturismul propriu, un Mercedes
combi de culoare albă, care ulterior a
fost reperat în faţa fostei fabrici de mo-
bilă Mobicrasna.

Vacanţa se apropia de sfârșit

Timpul trecea, familia aştepta in-
formaţii de la poliţie pentru că li se ter-
mina vacanţa. Niciun semnal. S-a ape-
lat la fostul şef de post Gheorghe Si-
laghi, cel care nu era îndrituit să se im-
plice în cercetarea cazului. Se aşteptau

informaţii indiferent care a fost dezno-
dământul. Familia aflată în disperare a
acceptat şi implicarea altor persoane în
elucidarea cazului. La solicitarea rude-
niilor, poliţistul Silaghi fiind consultat
l-a recomandat pe căpitanul Coroianu,
ulterior i-a solicitat sprijinul şi impli-
carea. Erau buni amici, doar fusese o
bună vreme amândoi tablagii. Drumu-
rile li s-au intersectat cu diverse ocazii
profesionale dar şi de...concluzii. Din
prea multă încredere în sine sau din in-
conştienţă, Silaghi a promis că dacă se
va ocupa Coroian de caz va găsi autorii.
Şi gura i-a fost aurită.

Relatările familiei au condus
investigaţia pe urmele posibi-
lilor criminali 

Întâlnirea dintre Pistruiatul şi
membrii familiei Kern a avut loc în
Ajunul Anului Nou, la Satu Mare. În-
trebările multiple puse pe parcursul în-
tregii zile au condus la deznodămât. În
fapt de seară Ioan Coroian şi-a prezen-
tat scenariul, asemeni unei clarvăză-
toare. După ore îndelungi de audieri,
Coroian a dat verdictul neaşteptat - cri-
mă. A enunţat şi numele posibililor au-
tori, clipă în care oaspeţii au rămas con-
sternaţi. Una din persoanele menţio-
nate făcea parte din familia lărgită.

Împinşi de curiozitate oaspeţii au
solicitat detalii. Li s-a spus cu multă
convingere că ucigaşii pot fi Milak Lu-
dovic şi Leib Otilia, aceasta din urmă
fiind nepoata celui ucis. Ca amănunt
deosebit de important s-a stabilit şi lo-
cul crimei, un apartament nelocuit din
Carei. Era momentul în care Poliţia
Municipiului Carei să intre în acţiune,
dar era dificil a accepta de către poliţişti
datele puse pe...tavă de Ioan Coroian.
Plin de sine comandantul de pe atunci
Damian a refuzat orice colaborare cu
pensionarul Coroianu. Rămânea totuşi
o portiţă deschisă, actualul pensionar
Mircea Bumb, fost tovarăş de muncă
al lui Ioan Coroian în alte cazuri de
omor. Receptiv la caz, Bumb a căutat
calea de a duce mai departe cercetările
prin implicarea judiciariştilor de la Satu
Mare, dar şi a lui Sandu Molnar, co-
mandant pe atunci. Fostul adjunct ju-
deţean Radu i-a mulţumit lui Coroian
pentru efortul depus, i-a dat un litru
de pălincă şi doi litri de ulei ca recom-
pensă şi i-a spus că cei doi presupuşi
criminal au trecut testul detectorului
de minciuni, fiind excluşi.

Trecerea sau căderea testului poli-
graf nu poate să bucure sau să supere
pe nimeni. Este un test opţional, dar
fără valoare juridică în dosarul unei
cauze. Dovadă şi în acest caz. La insis-

tenţele căpitanului Coroian au fost au-
diate persoanele indicate ca fiind posi-
bili făptuitori. Din aproape în aproape
poliţiştii i-au făcut pe criminali să-i re-
cunoască isprava. 

Ca să nu lipsească bomboana de
pe... tort şi să existe dovada evidentă
de omor, Coroian le-a recomandat co-
legilor de la poliţie să scoată parchetul
din bucătăria apartamentului indicat.
Convins fiind de existenţa dovezii zdro-
bitoare a spus că în lipsa indiciilor va
suporta din buzunar repunerea par-
chetului. Cu strângeri de inimă poliţiştii
careieni au acceptat scoaterea parche-
tului. Stupoare. Balta de sânge nu putea
fi înlăturată precum celelalte urme din
casă. Dovada necesară pentru a con-
firma crima era la îndemâna poliţişti-
lor.

Cercetările au continuat pe această
pistă, fiind apoi confirmate informaţiile
poliţistului pensionar Coroian. Instanţa
de judecată i-a condamnat pe Leib Oti-
lia şi Milak Ludovic pentru omor.

Cadavrul a fost abandonat pe
câmp după incendiere

Supozi\iile lui Ioan Coroian s-au
adeverit şi în ceea ce priveşte cadavrul.
Era o certitudine că trupul neînsufleţit
al lui Kern Francisc n-a fost îngropat.
Iarna era crâncenă, iar terenul îngheţat.
Nicio şansă de a putea săpa rapid o
groapă. Cadavrul putea fi aruncat în
valea Someşului, Crasnei, într-un canal
termic ş.a. Cadavrul incinerat a fost gă-
sit pe un teren de pe raza comunei Ti-
ream în ianuarie 2000. Întâmplător sau
nu, a fost găsit şi şoferul care fără a şti
cu ce destinaţie, a dus făptuitorii şi ca-
nistra cu benzina utilizată pentru inci-
nerarea cadavrului.

Se cuvine subliniat faptul că acest
caz prezentat a avut loc la sfârşitul lunii
decembrie 1999 şi începutul anului
2000, atunci când "Pistruiatul" avea deja
aproape 6 ani de pensie.

Ioan A.

“Pistruiatul” a rezolvat cazul Kern când avea deja aproape 6 ani de pensie

Cristian Cioac[ a fost condamnat la 22
de ani de `nchisoare

Întâlnirea dintre Pistruiatul şi membrii familiei Kern a avut loc
în Ajunul Anului Nou, la Satu Mare. Întrebările multiple puse pe
parcursul întregii zile au condus la deznodămât. În fapt de seară
Ioan Coroian şi-a prezentat scenariul, asemeni unei clarvăzătoare.
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O întrebare de care noi, românii,
suntem preocupaţi de foarte mult timp
este următoarea< cum a fost cu putinţă
să dispară limba dacilor în aşa fel încât
să nu mai rămână din ea decât 10-15
(adică 0,04% din vocabularul uzual),
ori cel mult 170 cuvinte dace «sigure»
(conform unor voci precum cea a lui
I.I. Rusu)?

Cum să ne putem imagina dis-
pariţia totală a limbii celor peste 2 mi-
lioane daci sub Burebista (Strabo), a
unui popor de aleasă cultură sufleteas-
că, având o tradiţie de vitejie, demnitate
şi neatârnare şi care nu se ploconea în-
aintea trâmbiţatei superiorităţi cultu-
rale şi a «prestigiului» romanilor?

Cum să putem admite dispariţia
unei limbi omogene, capabile să expri-
me înalte idei politico-filosofice (Ovi-
diu a scris un poem în getă!) şi înlo-
cuirea ei fulgerătoare, în 165 ani, cu
graiurile disparate ale coloniştilor din
21-25 provincii romane (copleşiţi şi
asimilaţi curând de daci)?

Cum să concepem pieirea limbii
vorbite de dacii liberi din restul de 3/4
ale imensului teritoriu geto-dac? Cum
să acceptăm teza desfiinţării acestei
limbi autohtone, când Roma nici măcar
n-a intenţionat înlocuirea ei?

Cum să ne închipuim dispariţia
limbii materne a unui popor statornic,
care n-a pierit şi a cărui continuitate e
definitiv şi irecuzabil atestată şi prin
cele peste 150 de puncte arheologice
date la iveală, prin menţinerea hidro-
nimiei, toponimiei etc. a corpurilor mi-
litare de daci din Imperiul roman etc.?

Când se ştie că limbile nu mor decât
odată cu popoarele care le vorbesc,
cum să acceptăm absurda teză a dis-
pariţiei limbii unui popor care n-a pie-
rit, ci, în ciuda pierderilor, a continuat
să reprezinte populaţia majoritară şi
formează elementul etnic preponde-
rent al poporului român?

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

În ce direcţie merge umanita-
tea< înspre a fi mai inteligentă,
odată cu evoluţia, sau deopotrivă?
Studii recente spun că, deși testele
de IQ indică scoruri remarcabile
la nivel de indivizi, potenţialul ge-
netic al omenirii pentru inteli-
genţă ar putea fi în declin.

Un studiu realizat recent sugerează
că în timp ce scorurile ce provin de la
testele de măsurare ale IQ-ului uman
cresc la nivele remarcabile, potenţialul
genetic pe care se bazează inteligenţa
speciei umane ar putea fi în declin.

Măsurarea  inteligenței 
este dificilă

Studiul accentuează şi scoate în evi-
denţă dificultatea de a măsura inteli-
genţa de-a lungul timpului< Oamenii
consideraţi inteligenţi nu se definesc
doar printr-un singur lucru. Spre exem-
plu, ceea ce face ca un om să fie consi-
derat inteligent în savana africană ar
putea fi considerat la polul opus în cen-
trele financiare din Hong Kong.

"Nu e vorba doar să stabilim dacă
inteligenţa creşte sau scade”, spune Mi-
chael Woodley, psiholog la Universitatea
Umea din Suedia. „Numeroasele laturi
ale inteligenţei se pot modifica în multe
moduri diferite”.

Lumea de astăzi este plină de dovezi
care arată că oamenii moderni au avan-
sat faţă de predecesorii lor< Smartpho-
ne-urile. Transplanturile de inimă.
Înţelegerea modului în care microbii
cauzează boli.

Dincolo de aceste progrese tehno-
logice, însă, există un alt indiciu care
arată că oamenii devin mai inteligenţi.
Şi aici vorbim despre aşa-numitul efect
Flynn, numit astfel după numele celui
care l-a descris, James Flynn, profesor
la Universitatea din Otago, Noua Zee-
landă.

Dat fiind faptul că IQ-ul sau coefi-
cientul de inteligenţă au fost verificate
şi standardizate în ultimii 100 de ani,
pentru a vedea efectul Flynn, oamenii
de ştiinţă au făcut teste pe voluntari.

Flynn şi colaboratorii săi au ajuns
la concluzia că noile generaţii obţin sco-
ruri mai mari la testele din inteligenţă
decât înaintaşii lor. Creşterea depinde
de zona geografică din care provin par-

ticipanţii, dar, în general, tinde să fie de
aproximativ 3 puncte IQ pe deceniu.

Aşadar, Flynn şi mulţi alţi cercetă-
tori bănuiesc că această creştere reflectă
îmbunătăţirea mediului de trăi în vre-
murile moderne. Ei spun că IQ-ul este
parţial moştenit, parţial influenţat de
mediu> dacă îmbogăţeşti mediul de viaţă
al unui copil cu scopul de a-i facilita în-
văţarea, el va avea un coeficient mai ma-
re de inteligenţă, mai târziu în viaţă. Ali-
mentaţia mai bună, creşterea duratei
şcolarizării şi o stimulare mai bogată
pot, de asemenea, explica efectul Flynn.

Mulți speciali;ti spun că 
oamenii nu devin mai de;tepți

În ciuda acestor rezultate ale efec-
tului Flynn, există şi viziunea opusă.
Mulţi specialişti susţin că oamenii nu
devin mai deştepţi, ci din contră< devin
mai puţin inteligenţi.

În noiembrie 2012, Gerald Crabtree,
de la Facultatea de Medicină a Univer-
sităţii Stanford, a publicat în revista
Trends in Genetics, două articole în care
sugera că inteligenţa speciei umane a
atins apogeul în trecut, într-o perioadă

situată acum 2000-6000 de ani.
Crabtree şi-a bazat aserţiunea pe ge-

netică. El estimează că inteligenţa uma-
nă este controlată de 2000-5000 de gene.
La rata cu care se acumulează mutaţiile,
cercetătorul a calculat că, în ultimii 3000
de ani, specia umană a suferit cel puţin
două mutaţii dăunătoare la nivelul aces-
tor gene ale inteligenţei şi va mai suferi
câteva în următorii 3000 de ani.

Nu fiecare mutaţie poate fi dăună-
toare, deoarece genele există sub formă
de perechi, iar afectarea uneia dintre
gene de către o mutaţie poate fi echili-
brată de cealaltă genă din pereche, gena
rămasă sănătoasă. Dar, după calculele
lui Crabtree, se pare că inteligenţa este
mult mai fragilă decât pare.

Mai mult decât atât, Crabtee este
convins că inteligenţa nu mai este atât
de importantă din punct de vedere evo-
lutiv, pentru oamenii de azi, cum era pe
vremea când oamenii trăiau ca vână-
tori-culegători şi când inteligenţa era
un element de bază în supravieţuirea
individului şi transmiterea genelor sale
la urmaşi. Oamenii moderni de astăzi
se confruntă rar cu astfel de situaţii de
viaţă şi de moarte.

O altă teorie îmbrăţişează ideea cum

că capacitatea genetică umană de a fi
inteligenţi este în declin din cauza unui
fenomen numit împerechere disgenică.
Începând cu mijlocul anilor ‘80, IQ-ul
şi reproducerea au fost corelate în mod
negativ. 

Aceasta înseamnă că oamenii care
sunt mai inteligenţi au, însă, mai puţini
copii. Deoarece inteligenţa este parţial
determinată genetic, unii cercetătorii
cred că, din cauza acestui fenomen, IQ-
ul ar trebui să scadă.

Toate studiile sugerează că, deşi sco-
rurile IQ cresc, ca urmare a îmbună-
tăţirilor survenite în educaţie şi sănătate,
capacitatea omului de a deveni mai
deştept se diminuează. Astfel, efectul
Flynn ar putea, în realitate, să ascundă
un declin care nu apare atunci când in-
teligenţa este măsurată prin teste IQ.
Woodley spune că este ca şi cum ai forţa
nişte seminţe de calitate slabă să crească
prin doze mari de îngrăşăminte.

Capacitatea genetică a oamenilor de
a-şi dezvolta inteligenţa scade, însă fap-
tul că scorurile IQ cresc peste tot în lu-
me, ca urmare a transformării mediului
de trai, pare să indice că putem depăşi
posibilele probleme genetice legate de
evoluţia inteligenţei noastre.

Cercetătorii spun că IQ-ul este parţial moştenit, parţial influenţat de mediu

Cunoscută de prea puțini dintre
noi, cascada Bigăr din Cara; Seve-
rin a fost declarată cea mai frumoa-
să din lume.

Site-ul “The World Geography” a pla-
sat minunata cădere de apă, frunta;ă într-
un top în care figurează destinații consa-
crate, din Statele Unite ale Americii, Fili-
pine sau Australia. 

Căderea de apă se aude de la
12 kilometri

Dar, a;a cum era de a;teptat, locul de
o rară frumusețe este lăsat de izbeli;te. De
mai bine de 20 de ani, în zonă nu s-a făcut
nicio investiție. 

La 12 kilometri de localitatea Bozovici,
se aude susurul cascadei Bigăr, o minunăție
care face parte din Parcul Natural Cheile
Nerei-Beusnita. 

Cascada Bigăr s-a format pe Cheile

râului Miniş din Munţii Aninei. Apa care
formează cascada se varsă în Miniş peste
un con calcaros acoperit cu muşchi, for-
mând o perdea de apă la baza conului.
"Cascada este situată exact pe paralela 45,
ceea ce este, de asemenea, unic", notează
site-ul de specialitate, scrie  adevarul.ro.

Cascada Bigăr este locul prin care trece
Paralela 45 de grade latitudine nordică şi
tot de aici porneşte minunatul palat de
cleştar al "Prinţesei gheţurilor".  Apa izvo-
ră;te de la 200 de metri altitudine ;i se
varsă în r]ul Mini;, de pe o stâncă acope-
rită cu mu;chi.

Cea mai bună promovare a cascadei o
face site-ul “The World Geography”.
Turi;ti din toată lumea î;i exprimă deja
entuziasmul. 

Pe locul doi în acest clasament onorant
se află Eternal Flame Falls, din Statele Unite
ale Americii, urmată de cascada Asik-Asik
din Filipine, Horizontal Falls din Australia
;i Blood Falls din Antartica. Sursa<
incont.ro.

Devin oamenii mai de;tep\i
sau nu, odat[ cu evolu\ia?

Toate studiile sugerează că, deşi scorurile IQ cresc, ca urmare a
îmbunătăţirilor survenite în educaţie şi sănătate, capacitatea omului
de a deveni mai deştept se diminuează. 

România are cea mai frumoas[ cascad[ din lume

Cum e posibil s[
dispar[ limba 

dacilor?

Un student la Royal College of Art
din Londra, Chang-Yeob Lee, a imagi-
nat o structură care, fixată în jurul unei
clădiri, ar putea aspira CO2 provenit
din circulaţia rutieră şi l-ar putea trans-
forma în carburant, scrie maxiscien-
ces.com.

El se gândeşte că instalaţia ar putea
fi fixată pe turnul BT din Londra, înalt
de 177 m şi aflat într-una din cele mai
poluate zone din Marea Britanie. As-
piratorul gigant a fost botezat
Synth(e)tech(e)cology. Concret, struc-
tura ar fi ataşată de turn cu cabluri de
oţel.

Alcătuită din fibre de carbon pline
cu nanotuburi de dioxid de titan, struc-
tura ar putea capta CO2 prin diferite
puncte de intrare. Odată aspirat, CO2
s-ar amesteca cu un catalizator şi s-ar
transforma fie în gaz natural, fie în me-
tanol. S-ar putea utiliza astfel tehnologii
realizate recent de cercetători de la Uni-
versitatea Princeton.

Potrivit lui Chang-Yoeb Lee, turnul
ar putea produce circa 100 tone de me-
tanol pe an. Studentul precizează de
altfel că structura poate fi instalată pe
mai multe clădiri londoneze, creând o
reţea de purificare a aerului. Proiectul
a fost destul de convingător pentru ca
studentul să fie desemnat co-câştigător
al Premiului studenţesc Sheppard Rob-
son pentru arhitectură, încheie maxis-
ciences.com.

Structur[ care ar
putea transforma
CO2 în carburant
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Katie Holmes a revenit pe platourile
de filmare pentru filmul Miss Meadows,
`n care actri\a îmbracă mai multe ţinute
vintage superbe. Actriţa în vârstă de 34
de ani a fost fotografiată pe platourile
de filmare din Cleveland, Ohio.

Pe lângă filmări actriţa reuşeşte să
stea cât mai mult cu fetiţa ei, Suri. Filmul
Miss Meadows va avea premiera anul
viitor, scrie Just Jared.

~n timpul film[rilor actri\a a avut
parte de un ;oc destul de mare, sim\in-
du-se urm[rit[ de membrii bisericii
scientologice, pe care a p[r[sit-o ̀ n tim-
pul separ[rii de Tom Cruise.

Ea ;tia c[ membrii bisericii n-o vor
l[sa `n pace cu una cu dou[, a;a c[ `n
momentul ̀ n care ;i-a dat seama c[ ni;te
fotografi o urm[resc pe platourile de
filmare, s-a g]ndit imediat c[ este vorba
despre scientologi, din fericire, s-a do-
vedit a fi alarm[ fals[, iar actri\a s-a pu-
tut concentra lini;tit[ la munca sa.

Vedeta cu cele mai mari `ncasări este o
c]ntărea\[ celebr[. Este vorba espre contro-
versata Madonna, care a reu;it, la cei 55 de ani
ai s[i s[ o devanseze pe Oprah Winfrey, dar ;i
pe Steven Spielberg, a anun\at BBC.co.uk.

Potrivit topului anual realizat de revista
Forbes, c]nt[rea\a a avut ̀ ncas[ri de peste 125
milioane de lire sterline, `ndeosebi datorit[
megaconcertului MDNA, a liniei de haine ;i
de parfumuri.

Se pare c[ 2012 a fost anul cu cele mai bune
`ncas[ri pentru vedet[, `n ceea ce prive;te
`ncas[rile, `ncep]nd din anul 1999 ;i p]n[ `n
prezent.

La capitolul filme, cele mai mari venituri i-
au adus ET sau Jurassic Park, care a fost lansat
`n acest an `n 3D.

~n topul vedetelor cu cele mai mari venituri
Oprah Winfrey este urmat[ de El James, au-
torul seriei 50 Shades of Grey. Urmeaz[ Simon
Cowell ;i Howard Stern, fiecare ̀ ncas]nd c]te
61 de milioane de lire sterline `n ultimul an.

Nici Lady Gaga nu s-a l[sat mai prejos. ~n
ultimul an a c];tigat nu mai pu\in de 51 de
milioane de lire sterline.

Madonna l-a devansat pe Steven
Spielberg `n topul vedetelor cu cele

mai mari `ncas[ri

Katie Holmes a avut un ;oc pe platourile
de filmare pentru Miss Meadows

Flaunt Magazine a publicat un pic-
torial cu actorul care deţine rolul prin-
cipal în pelicula Romeo and Juliet –
Douglas Booth. 

Tânărul actor, în vârstă de doar 21
de ani, arată foarte bine în fotografiile

realizate la studioul echipei de foto-
grafi Hunter & Gatti.

În interviu el a vorbit despre ad-
miraţia pentru Leonardo DiCaprio< E
o persoană care a făcut nişte alegeri
interesante. 

El nu face o mulţime de filme, el le
alege doar pe cele pe care le vrea şi lu-
crează doar cu anumiţi regizori. Îl res-
pect şi îl admir pentru modul său de
a se conduce. E un om cu picioarele
pe pământ. 

Douglas Booth a realizat un pictorial
pentru revista Flaunt

S]mb[t[, 24 august `n Barclays
Center din Brooklyn, New York, au
fost desemna\i favori\ii MTV Video
Music Awards din acest an. Bruno
Mars s-a num[rat printre marii
c];tig[tori ai serii. 

El a plecat acas[ cu premiul Best
male Video pentru piesa Locked out
Of Heaven. El a mai luat premiul Best
Coreography pentru videoclipul
Treasure.

Macklemore a fost recompensat
;i el cu trei premii pentru Best hip-
hop video (Macklemore & Ryan Le-
wis featuring Ray Dalton - Can't Hold
Us), Best Video cu un mesaj social
(Macklemore & Ryan Lewis featuring
Mary Lambert - Same Love) ;i un
premiu pentru Best Cinematography
(Macklemore & Ryan Lewis featuring
Ray Dalton - Can't Hold Us).

Justin Timberlake a c];tigat pre-

miul Video of the year, pentru video-
clipul Mirrors. Solista Taylor Swift a
luat premiul Best female video, pen-
tru videoclipul I Knew You Were
Trouble.

Piesa Come & Get It a Selenei Go-
mez a fost distins[ cu premiul Best
pop video. Pink ;i Nate Ruess of fun
au fost distin;i pentru cea mai bun[
colaborare `n piesa Just Give Me a
Reason, scrie askmen.ro.

Bruno Mars a luat premiul Best Male Video pentru
Locked Out Of Heaven


