
Între Orient ;i Occident
- o carte de neagu Djuvara -

      Cartea lui Neagu Djuvara este povestea
miracolului petrecut cu două provincii de la
marginea împărăției turce;ti,  Ţara
Românească ;i Moldova. Puțini bănuiau că
în atmosfera letargică a unui sfâr;it de imperiu
aristocrația fanariot-bizantină va trece de la
caan, anteriu ;i giubea la frac ;i mănu;i albe
;i î;i va însu;i ideile ;i moravurile occidentale
în doar câteva decenii.
      Primele au fost femeile din înalta societate<
domnițele, de parcă nu ar fi purtat niciodată
;alvari, fermenele, cepchene ;i iminei, î;i
etalaseră la balurile de la curte rochiile croite
ca la Paris sau la Viena.
      În timp, nimic din vechea societate – sat
;i ora;, negoț, me;te;uguri, armată,
învățământ ;i biserică – nu a rămas pe loc.

      Atleta Angela Moroșanu,
cea mai valoroasă sprinteră
româncă din ultimii ani, a
fost copilot de ocazie la Raliul
Iașului Dunlop pentru fostul
campion național Bogdan
Marișca.
      Originară din Iași,
frumoasa atletă este o mare
amatoare de sporturi
extreme. Anul acesta,
Moroșanu a vrut să testeze o
mașină de raliuri la Shanghai,
oraș unde a obținut un
excepțional loc 2 în etapa de
Diamond League. Ea a ratat
însă atunci șansa din cauza
programului aglomerat.
      Fostul campion național
Bogdan Marișca i-a
îndeplinit însă dorința la
Raliul Iașului, penultima
etapă a sezonului intern. 
      ' 'Aveam ceva emoții
înainte, dar Bogdan a fost
super ok cu mine și asta mi-
a dat încredere. A fost o
aventură extraordinară, aș
mai încerca-o odată. Îmi plac
sporturile extreme și chiar
aveam de bifat pe listă și
această experiență. E o
senzație extraordinară și o
recomand oricui îi plac
mașinile în general' ' ,  a
declarat atleta.
      Participant în ultimii doi
ani la Maratonul Clujului,
Marișca a primit și el o
invitație inedită la o cursă de
400 metri garduri, proba
favorită a Angelei. 

PAgInA 4   Trei s[tm[reni semneaz[ volumul “Oameni din Seini’’ PAgInA 2   Monument dedicat s[tenilor din Sanisl[u deporta\i ̀ n Ucrainawww.informatia-zilei.ro

       Maximilian Janisch, un
băiat elveţian în vârstă de 10
ani, considerat un geniu în
matematică, după ce a
obţinut cea mai mare notă la
această disciplină în cadrul
examenului de bacalaureat
din acest an, va urma un curs
special la Universitatea din
Zurich, a anunţat miercuri
această instituţie.
       “Este pentru prima dată când avem un student
atât de tânăr şi atât de înzestrat în programul
nostru Junior Euler Society, destinat liceenilor
supradotaţi”, a declarat profesorul Michael
Hengartner, rectorul Universităţii din Zurich.
       Maximilian este fiul unui profesor de
matematică pensionar, un german în vârstă de 67
de ani, şi al unei economiste în vârstă de 48 de
ani. Unicul copil al familiei Janisch, Maximilian
este un elev supradotat, care “a sărit” deja peste
trei clase din şcoala primară. El se află în prezent
la colegiu, alături de elevi în vârstă de 13 ani.
       Într-un interviu, Maximilian spunea că nu are
prea mulţi prieteni. “Nu prea sunt un specialist
atunci când vine vorba de prieteni”, pentru că e
dificil să ai prieteni care sunt cu trei ani mai în
vârstă.“Nu găsesc pe nimeni cu care să pot să
vorbesc despre Arhimede, iar cei mai mulţi dintre
ei nu ştiu nici măcar cine a fost Gauss” (Johann
Carl Friedrich Gauss, celebru matematician
german care a murit în 1855, n.r.), a declarat
Maximilian. Tatăl său îi predă cursuri particulare
de matematică în fiecare zi.

PPAgInAAgInA 1111

Satu Mare din anii ‘70 v[zut
de gheorghe Iancu Este bine ca femeile 

`ns[rcinate s[ dea poman[
de Sf]nta Parascheva

Zilele trecute Guvernatorul Distric-
tului 2241 Rotary Rom]nia - Republica
Moldova, Marian Mocan s-a aflat la Satu
Mare.  El s-a ̀ nt]lnit cu prietenii rotarieni
din Satu Mare, a;a cum `i place s[-i nu-
measc[ pe to\i colegii cluburilor din \ar[.

Spune prieteni, pentru c[ aceast[
leg[tur[ este construit[ pe idei comune,
pe dorin\a sincer[ de a face ceva `n folo-
sul comunit[\ii, pe `ncredere ;i respect.
~nt]lnirea de la Satu Mare s-a `nscris `n
programul vizitelor oficiale pe care gu-
vernatorul le efectueaz[ o dat[ `n an, la
nivelul tuturor cluburilor din teritoriu.
~nt]lnirea cu membrii clubului din Satu
Mare i-a dat prilejul guvernatorului Ma-

rian Mocan de a cunoa;te `ndeaproape
activit[\ile ;i proiectele locale, de a vorbi
despre proiectele na\ionale ;i nu numai. 

Marian Mocan  este `n prezent pro-
fesor la Departamentul de Management
al  Universit[\i i  "Politehnica"  din
Timi;oara, prodecan la Facultatea de Ma-
nagement `n Produc\ie ;i Transporturi
Timi;oara ;i conduc[tor de doctorat `n
domeniul Inginerie ;i Management. A
fost ales Guvernator al Districtului 2241
Rotary Rom]nia - Republica Moldova,
la sf]r;itul lunii iulie 2013, pozi\ie pe
care o va ocupa pe parcursul unui an,
respectiv `n perioada 2013-2014.

PAgInA 3

guvernatorul Rotary
Marian Mocan< 

De 20 de ani
“export[m” inteligen\[

S`n`tate Frumuse]e&
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:coala Mamei din
Satu Mare a `mplinit
5 ani de activitate

Pentru un look elegant,
t]n[r ;i cu sexappeal
`n \inutele de exterior....

C]nd stagn[m
`n procesul de sl[bire?
S[ spunem
“Stop” m]nc[rii pe fug[!
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Atleta Angela 
Moro;anu, 
copilot în Raliul 
Ia;iului
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Un copil de 10 ani, geniu
în matematic[, va studia
la Universitatea din Zurich



2 Informa\ia de Duminic[/6 octombrie 2013

Director general - D. P[curaru
Director editor - Ilie S[lceanu
Director revista 
Poesis - George Vulturescu

Redactor ;ef 
suplimente - Adriana Zaharia
(Informa\ia Zilei de Duminic[, 
Informa\ia TV, Informa\ia SF)

Redac\ia Satu Mare<
str. Mircea cel B[tr]n nr. 15

Satu Mare, cod 440012 
Telefon< 0261-767300

e-mail< redactiasm@informatia-zilei.ro

ISSN 1222-4715

www.informatia-zilei.ro

Regele Carol, primul copil al regelui
Ferdinand I și al reginei Maria s-a născut
la 3 octombrie 1893 în castelul Peleș din
Sinaia. Regele Carol I își asumă educația
copilului dar rigiditatea și severitatea lui
sunt contraca-
rate de răsfățul
excesiv al regi-
nei Elisabeta. 

Talentul
său de a provo-
ca șocuri, con-
sternare, anti-
patii se mani-
festă în forță în
vara anului
1918. Părăsește
în mod deghi-
zat unitatea militară pe care o comandă
aflată la Târgu Neamț și în ziua de 31 au-
gust se căsătorește la Odesa cu Ioana Ma-
ria Valentina Lambrino (1898-1953) re-
nunțând în scris la drepturile sale de
moștenitor al tronului. Ioana - alintată
din copilărie cu numele de Zizi - se năs-
cuse dintr-o familie de origine fanariotă.
La 8 ianuarie 1920 Ioana Lambrino naște
un băiat - Mircea Grigore - pe care Carol
a avut tăria să-l recunoască, prilej de nu-
meroase dispute juridice mult timp după
moartea sa în aprilie 1953 și care din pă-
cate se judecă și în prezent. Regele Carol
al II-lea pleacă într-un voiaj în Elveția,
unde o întâlnește pe Elena, principesă
de Grecia aflată aici în exil, și o cere în
căsătorie. În ziua de 21 noiembrie 1920
are loc la Lucerna logodna celor doi tineri
în prezența reginei Maria și a membrilor
Familiei regale a Greciei. Apoi, la 10 mar-
tie 1921, la Atena are loc căsătoria. Cea
civilă se desfășoară în sala tronului din
Palatul Regal. Căsătoria lui Carol cu prin-
cipesa Elena s-a datorat mai mult unor
considerente dinastice decât unor senti-
mente reale,

La data de 14 februarie 1925, Carol
o cunoaște pe Elena Lupescu (1899 -
1977) care avea să marcheze decisiv des-
tinul lui Carol și în bună măsură viața
politică a României. După ce Carol re-
nunță personal la calitatea de moștenitor
al Coroanei României (decembrie 1925),
se stabilește împreună cu Elena Lupescu
în Franța. Regele Carol mai primește apoi
o lovitură în 21 iunie 1928 când princi-
pesa Elena, soția sa, obține desfacerea
căsătoriei.

La 10 februarie 1938, regele Carol in-
staurează un regim de dictatură regală
care durează 2 ani și 7 luni. Totuși, Carol
al II-lea a fost un personaj foarte contro-
versat și a manevrat oameni politici, din
acele vremuri, pe degete, l-aș compara
cu actualul președinte al României.

Carol încetează din viață la 3 aprilie
1953 în Portugalia. Rămășitele pămân-
tești sunt aduse în țară la 14 februarie
2003 în paraclisul construit lângă biserica
Mănăstirii Curtea de Argeș.

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

Mureşan Traian

S-au `mplinit 120 de
ani de la na;terea

regelui Carol al II-lea

ISTORIE
„Chiar dacă această prigoană era declarată împotriva şvabilor observăm cum numărul

necesar de concentraţi stabilit de oficialităţile sovietice … trebuia îndeplinit fără nicio
derogare şi de multe ori completat şi cu cei de altă etnie. Eludarea aspectelor legale sau
a hotărârilor oficiale este reflexul unor ideologii totalitare impregnate de anormalitate
şi de un visceral antiumanism”

Duminică, 6 octombrie 2013,
orele 12 la Sanislău are loc o cere-
monie solemnă cu ocazia dezvelirii
unui monument comemorativ de-
dicat consătenilor care în iarna
anului 1945 au fost deportaţi de
fosta Rusie comunistă, numită
atunci URSS, în bazinul carbonifer
Donbas din Ucraina.

Evenimentele care au tulburat în mod
brutal existenţa generaţiilor cuprinse
atunci între vârstele de 17 – 45 ani bărbaţi,
18 -35 ani femei, s-au derulat la începutul
anului 1945 începând cu 3 ianuarie (8 ia-
nuarie, 9 ianuarie, 10 ianuarie), ultima per-
soană deportată fiind menţionată la 3 mai
1945.

Alături de disperarea tinerilor smulşi
din sânul familiilor, a rămas consternarea
şi durerea celor rămaşi în casa părintească,
însoţite de compasiunea celorlalţi, rudenii,
prieteni, cunoscuţi şi a  majorităţii consă-
tenilor.

Calvarul deportaţilor s-a declanşat în-
tr-un context în care România era con-
strânsă de clauzele armistiţiului încheiat
în 1944 la reparaţiile de război cerute de
URSS.

Comisia Aliată de Control pentru Ro-
mânia în nota nr. 031 din 6 ianuarie 1945
ordonă, deportarea cetăţenilor români de
origine germană la muncă în Uniunea So-
vietică, bărbaţi şi femei între vârstele
menţionate mai sus.

„Fenomenul deportării populaţiei de
origine germanică din spaţiul românesc
în lagărele de muncă din URSS, se plasează
în condiţiile sfârşitului celui de-al doilea
război mondial în perioada în care Româ-
nia este implicată pe de o parte în războiul
antihitlerist, iar pe de altă parte este supusă
executării prevederilor Convenţiei de ar-
mistiţiu” (Doru Radosav, Donbas – o is-
torie deportată, Ravensburg, 1994).

Este de menţionat poziţia absolut im-
pecabilă a Regelui Mihai I, care la 24 ia-
nuarie 1945 „într-un Memoriu, anexat

scrisorii către preşedintele american Roos-
velt protestează împotriva acestei măsuri
luate la iniţiativa – Înaltului comandament
sovietic -, aducând în pledoaria Sa argu-
mente complexe şi convingătoare în apă-
rarea populaţiei germane deportate< -
aceşti cetăţeni constituie o parte din exis-
tenţa reală a naţiunii române de care sunt
legaţi în întregime şi prin urmare, a-i lua
fie şi pentru o scurtă perioadă din gospo-
dăriile lor, ar perturba, într-un mod foarte
serios, toate ramurile de activitate ale ţării”
(idem).

Suveranul Regatului Rom]n
a repro;at alia\ilor faptul
c[ nu au ar[tat grij[ fa\[ de 
interesele tuturor cet[\enilor

„Suveranul Regatului român reproşea-
ză, în cadrul aceluiaşi protest, aliaţilor, fap-
tul că - nu au arătat grijă de interesele tu-
turor cetăţenilor (din România), indiferent
de originea lor etnică – deşi acest aspect
rezidă din îndatoririle aliaţilor” (idem).

Din poziţia monarhului „transpare ne-
disimulata Sa dezolare în faţa consecvenţei
diabolice cu care autorităţile sovietice, cu
toate protestele exprimate, continuă de-
portările< - Ei (aliaţii) n-au luat niciodată
în considerare suferinţa mutării, în plină
iarnă a unei întregi populaţii la o distanţă
atât de considerabilă de casele lor sau su-
ferinţa familiilor despărţite” (idem).

Istoricul Doru Radosav  mai consem-
nează în lucrarea sa care studiază acest fe-
nomen „Donbas – o istorie deportată” şi
faptul că „Asimilaţi de ideologia comu-
nistă, fără echivoc ca fascişti, deportarea
lor a coincis cu acţiunea de urmărire şi
arestare a fasciştilor din judeţul Satu Mare”
însă statistica vremii arată că atunci au fost
arestaţi doar 197 fascişti din care 57 au
fost puşi în libertate , iar în 1945 au fost
deportaţi peste 4000 de şvabi din zona săt-
măreană, din care aproape 1000 au murit
în deportare.

Acestor oameni care au suferit acei ani
de deportare, li s-au întipărit în mod dra-

matic în memorie concluzii care stau „sub
semnul unei neînţelegeri a propriului des-
tin”, unul dintre cei mulţi ajungând să afir-
me cu multă îndreptăţire „Pentru mine
războiul mondial s-a încheiat în decembrie
1949 (anul repatrierii din lagăr), pentru
alţii mai târziu. De ce am fost acolo? Nu
facem parte cumva din coloana a 5-a? Nu
am avut înainte vreo activitate fascistă?
Pentru ce-am fost duşi? Nu admiteam că
motivul era doar naţionalitatea germa-
nă…Trebuie să se afle despre cele pătimite,
despre martiriul naţionalităţii germen în
URSS. Acum noi nu cerem mai nimic, nici
măcar pedepsirea celor vinovaţi< vor fi mu-
rit şi ei! Vrem doar să nu se uite durerile
noastre, ca şi ale celorlalţi cetăţeni români”
(Becke, G., Sânge german, în Rezistenţa.
Mărturii şi atitudini anticomuniste, martie
1991.p.5).

Sub imperiul sentimentelor de com-
pasiune pentru deportaţii din Sanislău un
grup de sanislăuani care actualmente tră-
iesc în Germania, împreună cu primăria
Sanislău au dorit să încrusteze în granitul
monumentului numele tuturor victimelor
care au suferit ororile acestui act de pe-
depsire a unor oameni nevinovaţi în faţa
istoriei acelor cumplite vremuri.

Pe monument se reg[sesc
94 de nume rom]ne;ti, peste
100 maghiare, dar majoritatea
sunt ;v[be;ti

Sub numele celor peste patru sute de
deportaţi ctitorii monumentului au in-
scripţionat limpezimea adevărului „Au
suferit fără să aibă vreo vină”, „Sie mussten
büssen ohne zu sündigen”, „El nem köve-
tett bünökért szenvedtek”.

Cei care se vor opri în faţa monumen-
tului pentru reculegere vor observa că tex-
tul inscripţionat în cele trei limbi redă o
realitate a suferinţei şi prin faptul că în or-
dinea alfabetică întâlnim majoritatea co-
vârşitoare a numelor şvăbeşti din cele peste
patru sute dar şi nouăzeci şi patru nume
româneşti, cât şi peste o sută nume ma-

ghiare de confesiune reformată, ceea ce în
timp ne face să medităm asupra sorţii tra-
gice a omului în faţa istoriei cum ”eveni-
mentele tragice ale istoriei escaladează ori-
ce distincţii etnice, confesionale, iar pe de
altă parte, comunitatea umană asupra că-
reia s-a repercutat o istorie potrivnică de-
vine solidară în evoluţia ei” (D Radosav).

Num[rul necesar de concen-
tra\i stabilit de oficialit[\ile 
sovietice trebuia completat
cu cei de alt[ etnie

„Chiar dacă această prigoană era de-
clarată împotriva şvabilor observăm cum
numărul necesar de concentraţi stabilit de
oficialităţile sovietice … trebuia îndeplinit
fără nicio derogare şi de multe ori com-
pletat şi cu cei de altă etnie. Eludarea as-
pectelor legale sau a hotărârilor oficiale
este reflexul unor ideologii totalitare im-
pregnate de anormalitate şi de un visceral
antiumanism” (idem).

Actualul primar din Sanislău Kardosi
Zoltan este implicat cu multă înţelegere în
înfăptuirea acestui moment de comemo-
rare a unei tragedii din istoria comunităţii
sanislăuanilor. În timp, cum am putea oare
evalua, poziţia primarului Gheorghe Să-
lăgeanu din acele vremuri ale istoriei când
Maria-Cornelia Sălăgeanu, fiica sa a fost
deportată de la 3 ianuarie 1945, până în
octombrie 1949, alături de consătenii ei
şvabi şi maghiari, fără ca ea să fie privile-
giată de poziţia socială a tatălui său.

Desigur despre ceea ce au pătimit cei
care au suferit acţiunea de deportare sunt
îndreptăţiţi mai ales ei să relateze, noi cei
de azi nu putem decât să constatăm că în
urma pustiirii sufletelor în faţa vicisitudi-
nilor istoriei, momentele de solidaritate
umană, elementele de umanism ne fac să
ni se întărească încrederea în om, în no-
bleţea sa sufletească când în faţa unor tra-
gedii de neocolit care îi fac vinovaţi fără
vină, nu sunt scoşi cu totul din istorie prin
uitare.

Profesor Gheorghe Fechete

La Sanisl[u s-a ridicat un monument
dedicat s[tenilor deporta\i ̀ n Ucraina

Sub numele celor peste patru sute de deportaţi ctitorii monumentului au inscripţionat limpezimea adevărului „Au suferit fără să aibă vreo vină”, „Sie mussten
büssen ohne zu sündigen”, „El nem követett bünökért szenvedtek”
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INTERVIU
- Vreau s[ v[ spun c[ `n urma unei discu\ii pe care am avut-o cu ambasadorul Olandei,

spunea< Ave\i un tineret minunat. Uniunea European[ are nevoie de voi!
~ns[ eu m[ tot g]ndesc. "Export[m" inteligen\[. De 20 de ani "export[m" , este o hemoragie

de inteligen\[ ;i `nc[ mai avem. Ce popor trebuie s[ fie acela, care s[ produc[ at]t de mult[
inteligen\[? C]nd am spus acest lucru, r[spunsul d]nsului a fost< Ave\i dreptate.

Zilele trecute Guvernatorul
Districtului 2241 Rotary Rom]nia
- Republica Moldova, Marian Mo-
can s-a aflat la Satu Mare.  El s-a
`nt]lnit cu prietenii rotarieni din
Satu Mare, a;a cum `i place s[-i
numeasc[ pe to\i colegii cluburi-
lor din \ar[.

Spune prieteni, pentru c[ aceast[
leg[tur[ este construit[ pe idei comune,
pe dorin\a sincer[ de a face ceva `n fo-
losul comunit[\ii, pe ̀ ncredere ;i respect.
~nt]lnirea de la Satu Mare s-a `nscris `n
programul vizitelor oficiale pe care gu-
vernatorul le efectueaz[ o dat[ `n an, la
nivelul tuturor cluburilor din teritoriu.
~nt]lnirea cu membrii clubului din Satu
Mare i-a dat prilejul guvernatorului Ma-
rian Mocan de a cunoa;te `ndeaproape
activit[\ile ;i proiectele locale, de a vorbi
despre proiectele na\ionale ;i nu numai. 

Marian Mocan  este `n prezent pro-
fesor la Departamentul de Management
al Universit[\ii "Politehnica" din
Timi;oara, prodecan la Facultatea de
Management `n Produc\ie ;i Transpor-
turi Timi;oara ;i conduc[tor de doctorat
`n domeniul Inginerie ;i Management.
A fost ales Guvernator al Districtului
2241 Rotary Rom]nia - Republica Mol-
dova, la sf]r;itul lunii iulie 2013, pozi\ie
pe care o va ocupa pe parcursul unui an,
respectiv `n perioada 2013-2014.

- Sunte\i pentru prima dat[ ̀ n Satu
Mare `n calitate de Guvernator al Dis-
trictului 2241 Rotary Rom]nia - Repu-
blica Moldova. Cum aprecia\i activita-
tea colegilor de la Satu Mare?

- Eu sunt foarte mul\umit de activi-
tatea Clubului Rotary Satu Mare ca de
altfel de activitatea tuturor cluburilor din
nord-vestul \[rii. Sunt ni;te cluburi ac-
tive care se implic[ `n via\a comunit[\ii
care vor s[ dea un ajutor celor care au
nevoie astfel `nc]t s[ respecte pe deplin
deviza Rotary - "A servi mai presus de
tine `nsu\i".

- Cum colabora\i cu echipa de la Sa-
tu Mare?

- Colaborez foarte bine cu toat[ echi-
pa ;i cu pre;edintele clubului, dr. Szat-
mari Lajos ;i cu asistentul Guvernator,
dr. Bogdan F[rca; pe care l-am desemnat
dup[ ce am v[zut ce activitate a
desf[;urat `n ultima perioad[ ;i sunt
foarte mul\umit de ceea ce au f[cut `n
primele trei luni ale mandatului meu.
Sunt ni;te cet[\eni de calitate ;i trebuie
aprecia\i pentru acest lucru.

Rotarienii sunt ni;te oameni c[rora
le pas[ de locul unde sunt ;i ei sunt
con;tien\i de faptul c[ nu puteau  s[
ajung[ pe aceste pozi\ii dac[ nu aveau
un sprijin direct sau indirect din partea
comunit[\ii. ~n aceast[ comunitate au
crescut, s-au format ;i-au f[cut un nume,
o reputa\ie pe care vor s[ ;i-o men\in[
`n continuare.

Din cei 3100 de rotarieni c]\i sunt la
nivel de Rom]nia sau 1.200.000 c]\i sunt
la nivel mondial, to\i sunt  persoane de
o `nalt[ calitate civic[ ;i moral[. :i mai
ales sunt prieteni, care este un lucru foar-
te important.

- Ce proiecte ave\i `n vedere pentru
anul 2013 - 2014?

-  Cea mai apropiat[ a fost ac\iunea
Promenada Inimilor care s-a desf[;urat
`n jude\ul dumneavoastr[ ;i `n alte 24
din \ar[, dar ;i `n Republica Moldova.

Un alt proiect `n care sunt implica\i
;i colegii din Satu Mare, este "Din\i fru-
mo;i, copii s[n[to;i" - un proiect de edu-
ca\ie stomatologic[ la nivel na\ional pro-
movat de mai multe cluburi din district

`n colaborare cu partenerii no;tri din
Suedia care au venit `n Rom]nia ;i
`nceac[ s[ fac[ educa\ie stomatologic[
;i cercetare cu privire la evolu\ia proble-
melor stomatologice la copiii din clasele
I-IV ;i gimnaziale. Este un proiect care
mie personal ̀ mi place foarte mult< Edu-
ca\ia  stomatologic[. Nici nu poate fi
spus c]\i copii din Rom]nia utilizeaz[
periu\a de din\i, e ceva de speriat. Din
acest punct de vedere suntem ̀ nc[ la ni-
velul la care era Suedia dup[ al doilea
r[zboi mondial. Suntem foarte `n urm[
`n acest domeniu ;i sper[m c[ dup[ acest
proiect  s[ se schimbe `n bine. Avem ;i
sprijinul Ambasadei Suediei ;i sprijinul
firmelor suedeze care sunt `n Rom]nia,
avem ;i sprijinul rotarienilor, medicilor
stomatologi.

~nc[ un lucru de care suntem foarte
m]ndri este acela c[ Rotary Districtul
2241 `n  colaborare cu toate cluburile
din Rom]nia au trimis p]n[ `n prezent
aproximativ 30 de copii care aveau pro-
bleme grave cardiace s[ fie opera\i la o
clinic[ din Israel, iar din totalul copiilor,
doar un singur caz a fost cu probleme.
Dar acum, am trimis o echip[ de medici
rom]ni pentru 6 luni, de la Spitalul Gri-
gore Alexandrescu din Bucure;ti s[ se
preg[teasc[ `n Israel, o echip[ complet[
format[ din 4  medici, care s[ se ̀ ntoarc[
;i va opera cel pu\in 5 ani, la Spitalul
Grigore Alexandrescu, pe cheltuiala
noastr[, a Districtului Rotary 2241 ;i cu
ajutorul colegilor no;tri din Israel. Va fi
un parteneriat rom]no- israelian pentru
chirurgia cardiac[ infantil[. Medicii se
vor ̀ ntoarce ̀ n martie-aprilie, dup[ care
vor `ncepe s[ opereze.

Tot ca o informa\ie de ultim[  or[,
americanii de la asocia\ie, doresc s[ se
implice la r]ndul lor, astfel ̀ nc]t num[rul
de echipe medicale care trebuie s[ fie
formate s[ creasc[. O s[ alegem ;i alte

centre universitare din Rom]nia care s[
aib[ la r]ndul lor medici bine preg[ti\i
care s[ opereze copiii. 

- Revenind la activitatea local[ a
rotarienilor, cum aprecia\i activitatea
tinerilor?

- E foarte important ca tinerii
Rom]niei s[ fie educa\i, s[ fie buni
cet[\eni, s[ ajute pe al\ii, s[ nu fie ni;te
individuali;ti care s[ se g]ndeasc[ numai
la ei ;i at]t. Noi suntem foarte m]ndri
de activitatea Rotaract ;i de aici din Satu
Mare ;i din  toat[ Rom]nia, respectiv
cele 43 de cluburi Rotaract. Suntem mult
`naintea altor \[ri  privind mi;carea ro-
tarian[.

- ~n calitate de profesor ;i prodecan,
cum vede\i dumneavoastr[
`nv[\[m]ntul rom]nesc? O ia pe un
f[ga; bun?

- Foarte greu de spus, ̀ n primul r]nd
ne g]ndim de la clasele primare merg]nd
spre licee sau ;i spre ;coli profesionale.
Marea problem[ la nivel na\ional este
lipsa acestor ;coli profesionale adev[rate,
nu cele care, hai s[ spunem, sunt numai
pe h]rtie. Din p[cate mentalitatea oa-
menilor este aceea de a-i vedea pe copii
c[ au absolvit un liceu, la fel ;i facultatea,
doar pentru a avea o diplom[, la voia
`nt]mpl[rii. Ceea ce este o mentalitate
total gre;it[. Firmele importante din ves-
tul \[rii, ;i la dumneavoastr[ ;i la noi,
sunt firme serioase, recunoscute pentru
calitatea serviciilor. O firm[ renumit[
de la noi din Timi;oara ;i-a creat singur[
dou[ clase de  ;coal[ profesional[ `ntr-
un liceu. Urm]nd acest exemplu ;i  `n
Timi;oara exist]nd ;i investi\ii franceze,
austriece, italiene ;i din alte \[ri s-a de-
marat un proiect cu sprijinul Rotary
Timi;oara prin care tinerii care merg ̀ n
clasa a IX-a la liceu s[ fie  informa\i des-

pre ce ̀ nseamn[ s[ urmeze o ;coal[ pro-
fesional[. Tinerii ;i p[rin\ii acestora afl[
de aceste profesii prentru c[ sunt adu;i
s[ le vorbeasc[ speciali;ti din firme. Un
sculer matri\er bun, de exemplu, poate
s[ ia p]n[ la 5000 de lei `n m]n[ `ntr-o
firm[ serioas[. :i faptul c[ dau at]\ia
bani este c[ au nevoie de ei, iar ̀ n al doi-
lea r]nd nu se prea g[sesc pe pia\a for\ei
de munc[.

C]nd se va termina  vechea gard[ de
meseria;i, ce se va ̀ nt]mpla atunci? C]nd
am demarat acest proiect ;i au fost ̀ ntre-
ba\i copiii c]\i dintre ei vor s[ urmeze o
;coal[ profesional[ au r[spuns afirmativ
doar 2-3 dintr-o clas[, `n momentul de
fa\[ sunt 14-15 dintr-o clas[. :i firmele
au semnat un acord prin care le dau lo-
curi adev[rate pentru practic[, la majo-
ritatea copiilor le este dat[ ;i o burs[ ;co-
lar[  astfel  `nc]t s[ re`nviem aceast[
tradi\ie. Interesul este foarte mare la nivel
de Rom]nia.

~n tot ce ̀ nseamn[ vestul \[rii se poa-
te face acest lucru pentru c[ sunt firme
care sunt deschise pentru a oferi locuri
de practic[, `n alte locuri din Rom]nia
se dore;te, dar nu prea au unde s[ fac[
pentru c[ ;i firmele care mai erau s-au
`nchis. Unele firme aduc modelul ger-
man, care a fost ;i `nainte `n Rom]nia.
N-a fost ceva ce n-a mai existat `n
Rom]nia. Se re`nnoad[ o tradi\ie pentru
c[ avem nevoie ;i de meseria;i.

- :tiu tinerii ce vor? Activa\i `ntr-
un domeniu aparte, sunt interesa\i ti-
nerii s[ devin[ ingineri?

- Unii da, unii nu. Unii sunt foarte
influen\abili ;i \in cont de ce spun
p[rin\ii ;i ce spun colegii ;i  prietenii.
Nu au foarte clar `n minte ce-;i doresc.
Deci dac[ noi o s[ reu;im s[ mergem
s[-i form[m `n ;coli, `n licee, s[ le fie
evaluate aptitudinile ca s[ ;tie ̀ ncotro s[

se `ndrepte, le va fi mult mai u;or. Mai
nou au `nceput s[ se `ndrepte spre ingi-
nerie ;i medicin[. A fost o vreme ̀ n care
medicina a dus lips[ de candida\i, din
punctul meu de vedere. Politehnica ̀ nce-
pe s[ prind[ via\[. Facultatea `n cadrul
c[reia `mi desf[;or activitatea nu a dus
niciodat[ lips[ de candida\i. Noi am avut
tot timpul candida\i al[turi de Facultatea
de Automatic[ ;i calculatoare. Anul aces-
ta este primul `n care se vede o revitali-
zare ;i  spre mecanic[, chimie, electro-
nic[, ceea ce `nseamn[ foarte mult.

~n ultima vreme a crescut interesul
;i pentru medicin[, fa\[ de perioada
2001. Mul\i au plecat din Rom]nia, iar
acum se poate merge foarte u;or ̀ n Vest.
La o `nt]lnire a rotarienilor de la Con-
stan\a, o `ntrunire pe care am avut-o cu
rotarieni din Marea Britanie ;i din Fran\a
, ei spuneau c[ ̀ n Fran\a de pild[ au venit
extrem de mul\i medici rom]ni, majo-
ritatea ca ;i medici de familie ̀ n localit[\i
rurale.

~ntreba\i despre cum se face c[ ̀ i ac-
cept[ din moment ce au idei preconce-
pute despre rom]ni,  r[spunsul venit din
partea francezilor a fost urm[torul< Sunt
doctori foarte buni, cum s[ nu-i ac-
cept[m?

- Preg[tim speciali;ti pentru alte
\[ri?

- Vreau s[ v[ spun c[ `n urma unei
discu\ii pe care am avut-o cu ambasado-
rul Olandei, spunea< Ave\i un tineret mi-
nunat. Uniunea European[ are nevoie de
voi!

~ns[ eu m[ tot g]ndesc. "Export[m"
inteligen\[. De 20 de ani "export[m" ,
este o hemoragie de inteligen\[ ;i `nc[
mai avem. Ce popor trebuie s[ fie acela,
care s[ produc[ at]t de mult[ inteligen\[?
C]nd am spus acest lucru, r[spunsul
d]nsului a fost< Ave\i dreptate. :i ei sus\in
imaginea Rom]niei `n lume, sunt prie-
teni ai \[rii noastre.

- Ce trebuie s[ facem noi pentru a
ne p[stra valorile acas[, s[ nu-i l[s[m
s[ plece?

- Noi avem o singur[ ;ans[< S[ re-
pornim motoarele economiei, cum tre-
buie. Acest lucru se poate ̀ nt]mpla prin
ni;te politici economice foarte concrete
;i nu politicianiste, nu ̀ n sensul s[ aduc[
voturi. Un partid adev[rat ar func\iona
dup[ principiul< eu m[ sacrific 4 ani, iar
dup[ acest mandat, nu mai candidez,
dar oamenii `;i dau seama ce am f[cut
noi `n ace;ti patru ani ;i am `ndreptat
Rom]nia spre o direc\ie corect[. Dac[
vom reu;i s[ avem acest lucru, oamenii
nu vor mai pleca. Dac[ nu reu;im, he-
moragia nu va putea fi oprit[ pentru c[
nu avem cum. Cum s[-l opre;ti pe un
medic care are 800 - 1000 de lei salariu?

- Are ;anse Rom]nia s[ se revigore-
ze?

- Eu zic c[ da, sunt ferm convins de
acest lucru. ~n aceste trei luni am v[zut
multe locuri din Rom]nia.  |ara s-a
schimbat. Poate c[ unii doresc s[ se
schimbe totul peste noapte, ̀ ns[ nu este
posibil acest lucru, dar Rom]nia per glo-
bal, ca na\iune, merge ̀ nainte. S-au pro-
dus schimb[ri, poate nu la viteza pe care
ne-am fi dorit-o, dar s[ fim ;i un pic op-
timi;ti.

- Suntem un popor cu rost, ne cu-
noa;tem rostul?

- Da.  Suntem o \ar[ care avem valori,
nu prea avem caractere totdeauna, vorba
lui Iorga. Dac[ ar fi mai multe caractere
`mpreun[ cu valorile am merge mult,
mult mai `n fa\[.

Mihaela Ghi\[

Marian Mocan< “Marea problem[ la nivel na\ional este lipsa acestor ;coli profesionale adev[rate, nu cele care, hai s[
spunem, sunt numai pe h]rtie. Din p[cate mentalitatea oamenilor este aceea de a-i vedea pe copii c[ au absolvit un liceu,
la fel ;i facultatea, doar pentru a avea o diplom[, la voia `nt]mpl[rii”.

guvernatorul Rotary Marian Mocan<
De 20 de ani “export[m” inteligen\[
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CULTUR~
Seiniul și-a regăsit blazonul istoric peste care s-a așternut multă vreme colbul uitării.

E meritul acestor trei istorici sătmăreni că și-au focalizat atenția asupra unei localități
aflată în afara arealului administrativ al județului Satu Mare de astăzi. Însă după cum se
pot lămuri cititorii din paginile cărții, biografiile așternute pe hârtie sunt strâns legate
de spațiul sătmărean.

Unul din cele mai reușite concer-
te din ultimii ani de pe scena Filar-
monicii “Dinu Lipatti” a fost oferit
joi seară de Orchestra Maghiară de
Cameră din Budapesta,  care l-a avut
ca solist pe violonistul Rudolf Fa-
tyol.

Dacă anul trecut în Zilele Muzicale
Sătmărene a evoluat Camerata "Franz
Liszt", o nouă orchestră de coarde din re-
dutabila ;coală maghiară a onorat cu pre-
zența acest festival. Înființată și condusă
de la pupitrul viorii întâi de reputatul con-
certist și profesor Banfalvi Bela, Noua Or-
chestră Maghiară de Cameră are, în mare
parte, membri tineri, profesori în acade-
miile și școlile de muzică din Budapesta,
experți mai ales în muzica patriei lor. Din
2003 orchestra a concertat în mai multe
țări europene, obținând aprecieri super-
lative din partea criticilor și publicului.

Expertiza cordarilor unguri în muzica
inspirată din folclorul locului s-a vădit încă
de la început, din Csardasul cu care începe
suita de cinci "Vechi dansuri ungurești"
care alcătuiesc Divertismentul nr. 1 scris
de Leo Weiner în 1923. Autorul acestei
simpatice lucrări, unul din cei mai buni

profesori ai Academiei de Muzică din Bu-
dapesta, a orchestrat cu respect și fantezie
temele populare printre lăutarii vremii
sale, și-a permis și o delicată ironie în par-
tea a treia (imaginându-și un taraf din Ma-
rosszek care nu prea găsește accentele po-
trivite într-un vals) și a încheiat cu o "tro-
potită" dezlănțuită, o furtună ritmică de-
licioasă, minunat executată de mica or-
chestră a domnului Banfalvi.

Rudolf Fatyol îndrăgește de mult timp
Concertul în re minor de Mendelssohn,
pe care l-a imprimat în două rânduri cu
orchestra de cameră "Consonantia" sub
conducerea lui Franz Lamprecht. Piesa
scrisă de compozitor pe când avea 13 ani,
păstrată în sertarele familiei și lansată abia
în 1952 de Yehudi Menuhin, are mult far-
mec și antren, anunțând marele Concert
în mi minor de mai târziu. Temele sunt
ușor fredonabile, tratate cu mână expertă,
nu foarte dificile, dar e foarte ușor ca in-
terpreții să facă această muzică să sune ba-
nal. Nu a fost cazul joi seară. S-a păstrat
un echilibru ideal între solist și orchestră,
iar Rudolf Fatyol a inaugurat cu această
ocazie în fața sătmărenilor noua sa vioară,
construită de lutierul ceh Ladislav Herclik
acum 100 de ani, cu un sunet plin, dar nu
strident, bine strunit de violonist, care a

strălucit în pasajele de bravură, iar în partea
lentă s-a lăsat uneori purtat de reverie. A
oferit un frumos bis dintr-un Concert de
Giovanni Battista Sammartini, intitulat
"Preghiera" (Rugă) și a fost aplaudat căl-
duros. În partea secundă am asistat la unul
din rarele momente de grație când o or-
chestră reușește să facă sute de oameni cu
răsuflarea tăiată în timpul unei lucrări.
Provocatorul Divertisment de Bela Bartok,
cu complexități componistice absolut in-
timidante, cu contraste tonale inventive,
schimbări foarte dese de dinamică, o tex-
tură sonoră extrem de densă bazată pe
motive folclorice în părțile rapide, o so-
brietate rece, apăsătoare, atonală, în ului-
torul Adagio, a reușit să cucerească un pu-
blic nu foarte obișnuit cu muzica modernă.
Orchestra din Budapesta a dat o probă de
devotament într-un tur de forță care i-a
solicitat resursele la maximum și a reușit
momente de mare virtuozitate tehnică și
emoțională, primind aplauze entuziaste.
Au mai cântat apoi dansuri maghiare de
Brahms și celebra Arie pe coarda Sol de
Bach, cu migală de bijutieri.

În fața unei asemenea prestații, nu poți
să nu te înclini cu respect. De bucuria în-
tâlnirii cu acești artiști au avut parte vineri
seară și careienii.

Istoria plaiurilor sătmărene
cunoaște de câțiva ani buni o salbă
de lucrări dedicate subiectului ce
au îmbogățit semnificativ cunoș-
tințele despre trecutul acestor lo-
curi.

Odinioară, ținutul sătmărean se bu-
cura sub diverse orânduiri politice, de
o întindere mult mai vastă decât în mo-
mentul de față, când trasarea adminis-
trativă a județelor din anul 1968 a mo-
dificat substanțial vechile statorniciri
istoric-culturale. Prin urmare, luând în
considerare acest aspect, devine cu atât
mai important ca memoria istorică a
Sătmarului să cunoască și să-și asume
din trecutul unor meleaguri ce se defi-
neau cândva drept sătmărene. 

În acest sens, trebuie remarcată o
nouă apariție editorială de impact în
domeniul istoriografiei locale. Astfel,
în data de 22 septembrie a.c., la Seini,
în cadrul manifestării ‘’Întâlnire cu fiii
satului’’, eveniment organizat de către
Primăria din Seini, Casa Orășănească
de Cultură din Seini, în colaborare cu
Biblioteca Județeană Satu Mare și Mu-
zeul Județean Satu Mare, s-a lansat vo-
lumul ’’Oameni din Seini’’, avându-i ca
autori pe istoricii sătmăreni Claudiu
Porumbăcean, Viorel Câmpean și Ke-
reskéni Sándor. Lucrarea apărută sub
auspiciile editurilor ’’Vasile Goldiș Uni-
versity Press Arad’’, respectiv ’’Editura
Muzeului Județean Satu Mare’’, readuce
în actualitate prin acest demers pagini
de istorie din trecutul localității situate
la hotarul dintre Sătmar și Maramureș.
Deși aflat astăzi sub oblăduirea admi-
nistrativă a județului Maramureș, din
punct de vedere istoric și cultural, Sei-
niul a fost multă vreme o componentă
administrativă și culturală a Sătmarului,
mulți localnici identificându-se până
astăzi drept sătmăreni, după cum ne lă-
muresc, de altfel, autorii în ’’Argumen-
tul’’ cărții.  

Cei trei autori, toți cercetători re-

putați ai istoriei locale, scot la lumină
în paginile volumului de 179 de pagini
chipuri de personalități născute la Seini
ori care și-au împletit destinul cu aceas-
tă localitate. Lucrarea constituie pe lân-
ga importanta restituire istorică făcută
seinenilor și un indispensabil instru-
ment de lucru pentru toți cei interesați
de trecutul părților de nord-vest ale țării
prin numeroasele conexiuni de natură
biografică.

Un manual
de identitate local[

Prefațată de Prof. univ. dr. Gavril
Ardelean, fiu al Seiniului și care cu har
al scrisului readuce din trecutul perso-
nal vechi întâmplări și oameni ai locu-
lui, istorioare de viață pigmentate cu
nostalgii dar și drame istorice, volumul
’’Oameni din Seini’’ constituie în primul
rând un manual de identitate locală prin
care seinenii își reînnodează prezentul
la un trecut ce a dat atât istoriei și spi-
ritualității românești, cât și celei ma-
ghiare, individualități de prim rang.

Astfel, fie că vorbim despre George
Orosz, paroh al comunității românești
din Seini și susținător al cauzei româ-
nești din secolul al XIX-lea, ori despre
Erdösi Sylvester János, unul dintre cei
mai de seamă umaniști și fondatorul li-
teraturii eseistice maghiare, Seiniul a
reprezentat un nucleu multietnic de re-
ferință în spațiul ardelenesc.

De amintit este și modul în care ge-
neralul Georgescu Pion a dorit să-și lege
numele de localitatea care l-a adoptat,
aducând totodată un omagiu poetului
Mihai Eminescu prin plantarea pe de-
alul Comja a aproximativ 10.000 de
brazi ce formau numele poetului, mo-
nument peisagistic vizibil chiar de la 10
km. Legată de Seini va fi și familia Ște-
țiu, care a dat de altfel numeroase per-
sonalități plaiurilor sătmărene. În defi-
nitiv, lucrarea ne reliefează o pleiadă de
fii ai Seiniului ce și-au lăsat amprenta

pe răbojul istoriei naționale sau chiar
europene. 

După cum ne lămuresc autorii, so-
cietatea contemporană duce lipsă în pri-
mul rând de modele autentice, de repere
care să formeze oameni întregi într-un
timp caracterizat de relativism moral și
indiferentism social. Leacul față de aces-
te neajunsuri ale vremurilor noastre
poate fi găsit adesea în parcursul unor
destine umane ce au reușit să se ridice
peste greutățile vieții prin asumarea
unui crez și sacrificiu de sine. Iar Seiniul
nu a dus lipsă de asemenea oameni
vrednici ce pot reprezenta oricând
exemple de urmat pentru generațiile
actuale. 

Putem spune că prin această lucrare,
Seiniul și-a regăsit blazonul istoric peste
care s-a așternut multă vreme colbul ui-
tării. E meritul acestor trei istorici săt-
măreni că și-au focalizat atenția asupra
unei localități aflată în afara arealului
administrativ al județului Satu Mare de
astăzi. Însă după cum se pot lămuri ci-
titorii din paginile cărții, biografiile aș-
ternute pe hârtie sunt strâns legate de
spațiul sătmărean. Așa că personalități
cum ar fi protopopul Alexiu Berinde,
părintele martir Izidor Silaghi, graficia-
nul de renume european Incze János,
omul politic Dumitru Crăciun, precum
și mulți alți seineni remarcabili așteaptă
să fie redescoperiți de către cititorul iu-
bitor de file de istorie.

Claudiu Porumbăcean, Viorel Câm-
pean și Kereskéni Sándor, cei trei tru-
ditori la acest volum își manifestă de
altfel nădejdea ca viitoarele cercetări să
întregească demersul lor de cercetare
pentru o mai bună decantare a mean-
drelor istorice din acest colț de țară.
Sperăm ca dorința lor să fie ascultată
iar informațiile noastre despre vechile
plaiuri sătmărene să se îmbogățească
cu cât mai multe titluri de referință în
domeniu.

Marius Baloș,
Muzeul Județean Satu Mare

Un concert minunat cu Orchestra Maghiar[ de Camer[ă
din Budapesta ;i Rudolf Fatyol

Trei s[tm[reni semneaz[ volumul
“Oameni din Seini’’

Expertiza cordarilor unguri în muzica inspirată din folclorul locului s-a vădit încă
de la început, din Csardasul cu care începe suita de cinci "Vechi dansuri ungurești" 

~n 22 septembrie, la Seini, a avut loc `nt]lnirea cu fiii satului, prilej cu care s-a
lansat volumul
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MAMA {I COPILUL
Aproximativ 60 de m[mici ;i t[tici ;i viitori p[rin\i au onorat

invita\ia c[lduroas[ a Paulei Cosma, moa;[ de profesie, s[ ia
parte la activit[\ile rezervate acestui moment aniversar. Desigur
nu au lipsit de la petrecere copila;ii, mai mititei, mai m[ricei,
prieteni ai :colii Mamei, care au avut parte ;i ei de numeroase
surprize.

La 1 octombrie, :coala Ma-
mei din Satu Mare a `mplinit 5
ani de activitate ne`ntrerupt[. O
zi aniversar[ la care au fost invi-
tate s[ ia parte toate absolventele
;i actualele cursante ale :colii
Mamei, precum ;i gravidu\ele ;i
m[micile dornice s[ se al[ture
acestei mari familii.

Aproximativ 60 de m[mici ;i t[tici
;i viitori p[rin\i au onorat invita\ia
c[lduroas[ a Paulei Cosma, moa;[ de
profesie, s[ ia parte la activit[\ile re-
zervate acestui moment aniversar.
Desigur nu au lipsit de la petrecere
copila;ii, mai mititei, mai m[ricei,
prieteni ai :colii Mamei, care au avut
parte ;i ei de numeroase surprize.

~n cuv]ntul de bun venit, Paula
Cosma le-a prezentat invita\ilor, ac-
tivit[\ile pe care le deruleaz[ :coala
Mamei ;i modul `n care viitoarele
m[mici pot s[ ia contact cu toate
nout[\ile specifice ̀ ngrijirii ;i preg[ti-
rii pentru na;tere. De asemenea,
:coala Mamei are rezervate activit[\i
;i pentru m[mici ;i bebelu;i.

S-au abordat teme
de interes pentru m[mici
;i gravidu\e

~nt]lnirea a dat posibilitatea de a
fi abordate teme de interes pentru
m[mici ;i gravidu\e. O prieten[ a
:colii Mamei,  dr. Gabriela B[laj (me-
dic de familie copii ;i adul\i, compe-
ten\[ `n ecografie) le-a vorbit  despre
c]teva mici probleme  ̀ nt]lnite la co-
pii `n primele luni de via\[.

M[micile au aflat cum pot s[ aline
bebelu;ului  durerile provocate de co-
lici, cum pot s[ intervin[ atunci c]nd
micu\ul este constipat, importan\a
al[pt[rii ;i multe alte aspecte ce vi-
zeaz[ alimenta\ia ;i dezvoltarea co-
pilului `n primul an de via\[.

Medicul neurolog Andreea
Revesz a vorbit despre 
micile accidente ale copiilor

O alt[ prieten[ a ;colii, medicul
neurolog Andreea Revesz le-a vorbit
despre micile accidente ale copiilor,
m[surile de prim ajutor ;i c]nd se
impune un consult neurologic. Toto-
dat[ a oferit sfaturi utile despre pro-
bleme precum temperatura ridicat[
a bebelu;ului, apari\ia convulsiilor ;i
modul `n care p[rin\ii pot s[ inter-
vin[.

Moa;a Paula Cosma  a prezentat
importan\a gimnasticii medicale ;i
masajul  la  bebelu;i,  ut i l itatea
exerci\iilor fizice specifice ̀ n perioada
sarcinii, astfel ̀ nc]t viitoarele m[mici
s[ fie preg[tite pe deplin pentru
na;tere. La final s-a dat startul dis-
trac\iei. Caravana Anima a ̀ ntre\inut
voia bun[ cu  diverse jocuri , muzic[
;i anima\ie pentru cei mici. Prichin-
deii au avut ocazia s[  `nal\e turnuri
de pahare, s[ se joace cu baloane co-
lorate, s[ c]nte ;i danseze.

:i cum o mega petrecere nu poate
fi lipsit[ de premii, reduceri ;i tom-
bol[, ele au fost din plin.

~ntr-un cuv]nt a avut loc o ani-
versare pe cinste, `n care toat[ lumea
s-a sim\it bine.

Mihaela Gh.
Aproximativ 60 de m[mici, t[tici ;i viitori p[rin\i au onorat invita\ia c[lduroas[ a Paulei Cosma, moa;[ de profesie,
s[ ia parte la activit[\ile rezervate acestui moment aniversar

:coala Mamei din Satu Mare
a `mplinit 5 ani de activitate

Multe femei din zilele noastre
se întreabă< “De ce nu reuşesc să
rămân însărcinată?”. Acum, do-
uă organizaţii importante ce reu-
nesc mii de doctori şi de cercetă-
tori lansează un semnal de alar-
mă, anunţând că abilitatea fe-
meilor de a face copii este afec-
tată de toxinele din mediu.

Două organizaţii importante, The
American College of Obstetricians
and Gynecologists şi The American
Society for Reproductive Medicine,
au publicat o opinie comună în care
solicită guvernului american să
schimbe politicile de mediu şi în care
pledează pentru mai multe măsuri din
partea doctorilor pentru a preveni ex-
punerea la chimicale în timpul sarci-
nii.

"În ultimii 5-7 ani s-au adunat
foarte multe dovezi care atestă că
aceşti contaminanţi de mediu pot
afecta în mod negativ sănătatea re-
productivă", afirmă dr. Linda Giudice,
preşedintele American Society for Re-
productive Medicine, o organizaţie ce
reuneşte peste 7.000 de doctori şi cer-
cetători.

Giudice afirmă că în cazul care pa-
cienţii şi cadrele medicale devin mai
conştiente de faptul că expunerea la
aceste substanţe au un efect nociv, de
durată, speranţa este că acestea vor

putea fi evitate sau că expunerea poate
fi minimizată.

Comitetul a analizat dovezile şti-
inţifice pe tema toxinelor preţ de doi

ani înainte de a elabora această opinie
comună în care subliniază îngrijoră-
rile specialiştilor şi în care sugerează
diferite acţiuni ce pot fi luate la nivel

individual, de către medici şi de către
guvern. Opinia comună va fi publicată
în ediţia din octombrie a jurnalelor
Fertility and Sterility şi Obstetrics and
Gynecology.

Expunerea la chimicale
este greu de evitat

Peste 84.000 de substanţe chimice
sunt folosite acum în producere şi
procesare, iar 700 de substanţe chi-
mice noi sunt introduse în SUA în fie-
care an, spune Conry. Acest lucru se
întâmplă pe un fundal în care numă-
rul afecţiunilor precum defectele la
naştere, autismul şi cancerul de sân
este în creştere. "Nu putem spune că
genele s-au schimbat în ultimii 30-40
de ani, deci e foarte probabil ca mediul
să fie de vină", afirmă Conry. Multe
substanţe chimice sunt introduse în
mediu fără să fie efectuate cercetări
adecvate asupra efectelor lor asupra
sănătăţii, spune Conry.

Pentru că aceste chimicale sunt în
aer, apă, sol, alimente şi în produsele
destinate publicului larg, este greu ca
oamenii să-şi limiteze expunerea.
Unele grupuri de persoane sunt mai
vulnerabile la aceste riscuri toxice de-
cât altele, cum ar fi oamenii cu slujbe
care implică o expunere la pesticide
şi la substanţe chimice industriale sau
oamenii care trăiesc în zone cu un ni-

vel mare al poluării aerului sau cu
plumb în clădiri. De asemenea, alte
substanţe, precum mercurul din peşte,
pot trece de placentă şi pot ajunge să
se acumuleze în făt. Cercetătorii ştiu
de mulţi ani că mercurul poate afecta
comportamentul copiilor, spune Con-
ry. De aceea, femeile care iau în plan
să devină mame şi cele ce sunt însăr-
cinate sau care alăptează ar trebui să
evite să consume peşte bogat în mer-
cur, cum ar fi rechin, peşte-spadă sau
macrou, şi să aleagă peşti cu un
conţinut mai mic de mercur.

De asemenea, femeile ar trebui să
spele fructele şi legumele pentru a re-
duce expunerea la pesticide, ce au fost
asociate unui risc sporit de cancer în
copilăria noului născut.

Specialiştii recomandă totodată ca
femeile să evite produsele cu Bisfenol
A, o substanţă aflată în marginile de
plastic ale unor alimente şi băuturi
vândute la conservă şi care provoacă
dereglări hormonale.

"Vrem să contribuim la cunoaşte-
rea oamenilor fără a provoca panică",
afirmă Conry. "Dacă vom reuşi să
creştem nivelul de conştientizare pen-
tru a minimiza expunerea la aceşti
factori de mediu, îmbunătăţind astfel
sănătatea reproductivă, cred că vom
reuşi să îndeplinim un obiectiv ma-
jor", concluzionează Giudice. S-ar pu-
tea `ns[ s[ fie destul de t]rziu.

Vasile A.

Cele care `;i doresc copii trebuie s[ fie atente la mediul lor de via\[

Toxinele din mediu scad fertilitatea femeilor
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Felii mimoz[

Chiftelu\e
din cartofi

Modul de preparare< Ingredientele
se frământă împreună până se obţine
o cocă omogenă. Coca obţinută se îm-
parte în 4 părţi egale. Aluatul se întinde

cu merdeneaua şi apoi se coace pe do-
sul tăvii. Foile obţinute se pot umple
cu gem şi cu o cremă preferată. Se pot
folosi separat gemul sau crema. După
umplere se lasă puţin ca foile să se în-
moaie şi abia apoi se taie felii de mări-
me potrivită. Dacă aveţi la îndemână
frişcă puteţi să o puneţi peste feliile
mimoză.

Alimentele 
;i cantit[\ile< 

500 grame de făină, 200 grame de
unt/margarină/sau untură, 3 găl-
benuşuri de ou, 100 grame de za-
hăr, un praf de copt şi smântână

câtă cuprinde, puţină sare.

Mod de preg[tire< se cur[\[ cartofii
cruzi de coaj[ ;i se dau pe r[z[toare.
Se amestec[ `mpreun[ cu f[ina, oul ;i

sarea, iar compozi\ia sub form[ de chif-
tele se rumene;te `n uleiul `ncins. Se
servesc cu sm]nt]n[ ;i ca;caval ras pe
deasupra.

Ave\i nevoie de alimentele
;i cantit[\ile pentru 5 por\ii< 

750 gr. cartofi, 1 ou, 75 gr.f[in[,
150 ml. ulei, 15 gr. sare, 125 ml

sm]nt]n[, 125 gr. ca;caval.

Salat[ var;ovian[
de heringi

Mod de preg[tire< se cur[\[, se
spal[, se des[reaz[ heringii ;i se taie
felii de 1,5 - 2 cm l[\ime.

Se adaug[< ceapa t[iat[ pe;ti;ori,
merele rase, cartofii fier\i t[ia\i cubu-

le\e ;i castrave\ii acri cur[\a\i de coaj[
;i semin\e, t[ia\i `n sferturi de ronde-
le.

Se amestec[ bine cu  sare, piper ;i
maionez[. Se decoreaz[ cu jum[t[\i de
m[sline ;i felii de ou[ fierte tari deasu-
pra.

Pentru 6 por\ii
ave\i nevoie de

urm[toarele ingrediente< 
600 gr. de heringi, 300 gr. cartofi,
300 gr. castrave\i acri, 15 gr. sare,
50 gr. m[sline, 250 gr. maionez[,
300 gr. ceap[, 2 gr. piper, un m[r,

2 ou[.

Ciorb[ de dovlecei
umplu\i

Modul de preparare< Zarzavatul se
pune la fiert, se adaugă puţină ţelină şi
o ceapă. Dovleceii pentru umplut se
curăţă de coajă, se taie în două, apoi se
scobeşte interiorul. Carnea, orezul, pâi-

nea, oul, sarea, piperul se amestecă ase-
meni compoziţiei pentru perişoare.
Compoziţia se pune în dovleceii care
se vor fierbe în zeama obţinută după
fierberea zarzavaturilor. Se fierb la foc
mic. Din compoziţia rămasă se pot face
perişoare. Dintr-un ou şi din smântână
se face dresura care se va pune în ciorbă
după ce se ia oala de pe foc.

Ingrediente necesare< 
zarzavat de supă, verdeaţă, 3 roşii,
un ou, câteva linguri de smântână,
500 grame de carne tocată, o felie
de pâine, două linguri de orez, sare,
piper, 6 dovlecei mai mici, buni de

umplut.

Castanele sălbatice ascund o ve-
ritabilă farmacie naturală, folosi-
toare mai ales în tratamentul
afecţiunilor vasculare. Preparatele
din castane sălbatice vindecă sufe-
rinţele provocate de boli grave, de
la tumori şi accidente cerebrale, pâ-
nă la varice şi hemoroizi.

Anumite preparate din castanele săl-
batice tonifică sistemul nervos, dezvoltă
imaginaţia şi favorizează gândirea pozitivă.
Puterile tămăduitoare ale castanului nu se
răsfrâng numai asupra sufletului. De vea-
curi, vindecătorii din popor îl consideră
un remediu eficient pentru durerile de
piept, un medicament pentru bolile pi-
cioarelor (în special pentru varice) şi un
balsam pentru pielea vătămată de răni sau
zgârieturi. Fiertura din frunze de castan
era folosită atât pentru a calma tusea şi a
reduce febra, cât şi pentru a obloji mâinile
sau picioarele fracturate.

Calităţile terapeutice ale castanelor au
fost redescoperite şi confirmate de savanţii
secolului nostru. Printre compuşii cu rol
farmaceutic se numără saponinele, în spe-
cial escina, taninurile, afrodescina şi nu-
meroase principii amare. La începutul ani-
lor '90, în Franţa, oamenii de ştiinţă au
descoperit că escina conţinută de castane
protejează colagenul şi elastina, principa-
lele proteine din structura vaselor de sânge.
Acest fapt explică efectul benefic pe care
preparatele din castane îl au asupra siste-
mului circulator< tonifică şi repară venele
şi capilarele lezate, fluidizează fluxul san-
guin, îmbunătăţesc funcţionarea inimii şi
a creierului. Un tratament de 16 săptămâni
cu extract fluid din castane contribuie
esenţial la oxigenarea creierului şi buna
funcţionare a sistemului nervos. Cura cu
esenţă de castane a avut efecte pozitive
asupra pacienţilor depresivi, rărind atacu-
rile de panică şi stările de ameţeală.

În industria cosmetică, castanele sunt
folosite drept materie primă pentru cre-
mele destinate sănătăţii tenului şi îndepăr-
tării ridurilor. Astfel, castanele se dovedesc
a fi adevărate miracole din farmacia natu-
rii, aflate la îndemâna tuturor, uşor de cules
şi prelucrat.

Recoltarea şi uscarea castanelor

Dacă florile, frunzele şi scoarţa se re-
coltează primăvara şi vara, toamna este
anotimpul în care se culeg castanele.Cas-
tanele se întind la uscat, în strat gros de
maximum 10-15 cm, într-o încăpere bine
aerisită. Deshidratarea poate dura aproxi-
mativ trei săptămâni, perioadă în care este
necesar să întoarcem din când în când
stratul de castane, pentru a evita apariţia
mucegaiului. Se pot usca şi artificial, în
cuptorul aragazului, unde se ţin timp de o
oră, la temperatura de 40 de grade Celsius,
după care focul se dă mai mare, la 60 de
grade.

Castanele sunt uscate atunci când de-
vin sfărâmicioase. Din 2 kg de plantă
proaspătă se obţine 1 kg de produs uscat.

Pentru uz intern se utilizează tinctura,
pulberea, vinul medicinal, siropul din cas-
tane, unguent de casă şi preparate galeni-
ce.

Administrarea internă a preparatelor
din castane sălbatice este interzisă gravi-
delor, mamelor care alăpează, bolnavilor
de ficat şi de rinichi.

Castanele s[lbatice,
adjuvant `n boli grave

ale sistemului
vascular

Calităţile terapeutice ale castanelor au fost redescoperite şi confirmate de savanţii secolului nostru.
Printre compuşii cu rol farmaceutic se numără saponinele, în special escina, taninurile, afrodescina şi nu-
meroase principii amare. La începutul anilor '90, în Franţa, oamenii de ştiinţă au descoperit că escina
conţinută de castane protejează colagenul şi elastina, principalele proteine din structura vaselor de sânge. 
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Pentru un look elegant, t]n[r ;i cu
sexappeal `n \inutele de exterior...

Identitatea are un rol major atunci când vine vorba de modă. Putem zice că hainele
de exterior adică jachetele, paltoanele, redingotele, trenchiurile au aspectul cel mai
impunător din scara vestimentară. De aceea, INEDIT a pornit de la ideea că haina ex-
terioară poate fi un simbol de statut.

Eleganța anilor 50 aduce în
toamna 2013 piese vestimentare
pline de rafinament, iar hainele
nu se rezumă la necesitatea de a
ne îmbrăca sau la aspirația de a fi
la modă, ci sunt, în cele mai multe
cazuri, expresia cea mai elocventă
a căutării identității.

Oamenii se află mereu într-un proces
de căutare, de recunoa;tere a
sinelui.Construirea con;tientă a identi-
tății induce o stare de mulțumire sufle-
tească, de (re)găsire ;i de completare a
sinelui.

Identitatea are un rol major atunci
când vine vorba de modă. Putem zice că
hainele de exterior adică jachetele, pal-
toanele, redingotele, trenchiurile au as-
pectul cel mai impunător din scara ves-
timentară. De aceea, INEDIT a pornit
de la ideea că haina exterioară poate fi
un simbol de statut.

Pielea a fost mereu un material pre-
ferat în sezonul rece, dar abia de câțiva
ani, au început să câ;tige teren hainele
care au în combinație cu stofa ;i aplicații
din piele.

Vă recomandăm-atât la femei cât ;i
la bărbați-jachetele ;i paltoanele care, ca
modele, respectă această tendință de
trend. Puteți să purtați o astfel de piesă
vestimentară în combinație cu o fustă
sau cu  pantaloni din piele, dacă vă doriți
un look punk-rock! Pentru că toamna
aceasta se poartă stilul punk care vă poate
da un look rebel.

În jachetele ;i paltoanele pentru fe-
mei accentul este pus pe sublinierea si-
luetei, astfel încât veți găsi în magazinele
INEDIT paltoane cambrate ;i evazate în
culori feminine. Aproape orice femeie
este avantajată de astfel de articole vesti-
mentare!

Produsele de exterior pentru bărbați
în noua colecție INEDIT pun accent pe
croiul constructiv, modern ;i contempo-
ran.

Cele mai populare paltoane le găsiți
la noi în acest sezon de toamnă-iarnă, în
nuanțe clasice în care culoarea dominan-
ța este negrul.

Dacă vă doriți un look mai specta-
culos, puteți găsi ;i modele de jachete
sau paltoane în culorile declarate “câ;ti-
gătoare” în acest sezon rece< turcoise, bor-
do, c[r[miziu, camel.
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Se poate `nt]mpla s[ urm[m
cure de sl[bire peste cure de
sl[bire f[r[ vreun rezultat. Ce
anume cauzeaz[ asta e o ̀ ntreba-
re la care `ncerc[m s[ afl[m
r[spunsul `n r]ndurile de mai
jos.

~n primul r]nd, atunci c]nd ob-
serv[m c[ dieta noastr[ nu d[ vreun
rezultat, trebuie s[ privim organismul
din urm[torul unghi< are el mineralele
;i  vitaminele necesare pentru a
func\iona corespunz[tor?

Nimic f[r[ exerci\iu fizic

Dac[ ajungem la un r[spuns ne-
gativ ;tim de ce
anume nu
sc[p[m de
kilogra-
mele `n
plus. 

Dac[ r[spunsul este unul pozitiv
mergem mai departe s[ vedem care e
motivul. Lipsa mi;c[rii, a exerci\iului
fizic, poate s[ ne fac[ s[ stagn[m `n
procesul de pierdere a kilogramelor
`n plus. A;adar, orice cur[ de sl[bire
trebuie asociat[ cu exerci\ii fizice.
Dac[ nu v[ face\i un abonament la
sal[, `ncerca\i totu;i s[ ie;i\i la plim-
bare zilnic m[car 20 de minute, s[ ur-
ca\i sc[rile, s[ depune\i pu\in efort. 

S[ spunem “Stop”

m]nc[rii pe fug[!

Obiceiurile proaste ne pot face la
r]ndul lor probleme. Ne pun piedici
`n ob\inerea rezultatului dorit de pe
urma unei diete un program neregulat
de m]ncat, faptul c[ nu mestec[m
complet alimentele, faptul c[ ne
gr[bim. :i c]nd ne confrunt[m cu re-
ten\ia de lichide e o mare problem[.
La fel de problematic este ;i c]nd me-
tabolismul e `ncetinit. Pentru ca o
diet[ s[ aib[ efect, sistemul digestiv
trebuie s[ lucreze la capacitate ma-
xim[. 

Ioana V.

C]nd stagn[m `n
procesul de sl[bire?

Kilogramele `n plus ne pot da
mari b[t[i de cap. Ce putem face
`n sezonul acesta pentru a sc[pa
de ele? E relativ simplu s[ r[spun-
dem la aceast[ ̀ ntrebare, mai ales
dac[ ne plac fructele exotice pe
care le g[sim de altfel `n orice se-
zon at]t `n pie\e c]t ;i `n magazi-
ne. 

Cu alte cuvinte, se poate `ncerca o
cur[ de sl[bire cu ajutorul unor fructe
care sunt pline de fibre ;i vitamine, dar
`n acela;i timp s[race `n calorii. 

Dup[ ;apte zile de cur[

O astfel de diet[ se urmeaz[ vreme
de ;apte zile, ̀ ns[ vom avea grij[ la faptul
c[ e o diet[ hipocaloric[ ;i nu e bine s[
`ntindem coarda `n cazul `n care avem
probleme de s[n[tate. E o diet[ diuretic[
;i dup[ cele ;apte zile de cur[ vom rein-
troduce treptat ;i `n cantit[\i mici ali-
mente precum carnea alb[, cerealele, lac-
tatele. 

Un regim cu un principiu
simplu 

Prin urmare, stomacul nostru trebuie
s[ fie suficient de rezistent ;i s[ poat[ ac-
cepta zilnic numai fructe. Vom consuma
timp de o s[pt[m]n[ ananas, grapefruit,
portocale, kiwi, mango ;i papaya, dar pu-
tem s[ ad[ug[m din c]nd `n c]nd mere,

afine, zmeur[, pepene ro;u. Regimul are
un principiu c]t se poate de simplu. La
mesele principale consum[m numai
fructe. Dup[ cele ;apte zile putem ad[uga
`ntre mese produse alimentare bogate ̀ n
proteine, desigur `n cantit[\i mici. ~ntre
masa de fructe ;i carne trebuie s[ treac[
minim dou[ ore. 

Bog[\ia din farfurie

De re\inut este urm[torul aspect< la
o mas[ consum[m doar un singur tip de

fruct. Trebuie a;adar s[ ne facem un orar
cu fructele pe care le consum[m pe par-
cursul `ntregii s[pt[m]ni, trei fructe pe
zi. Fructele exotice, a;a cum scriam mai
sus, sunt pline de vitamine. Ananasul,
de exemplu, e bogat `n glucide, `n vita-
mina C ;i B1, provitamina A. Kiwi este
plin de vitamica C, mai bine spus e sin-
gurul fruct care con\ine doza de vitamina
C necesar[ unui adult. Are ;i multe fibre,
potasiu ;i vitamina E. Mango e bogat `n
vitaminele A, E ;i C. 

Thedora V.

Fructele exotice ne scap[
de kilogramele `n plus

Un fruct extraordinar, cu nu-
meroase beneficii pentru s[n[ta-
te, care este asem[n[tor unui de-
pozit mare de vitamine A, C, B,
s[ruri minerale, fibre ;i carbohi-
dra\i este m[rul gutui.

Consumul de gutui are un efect mi-
raculos asupra s[n[t[\ii, influen\]nd be-
nefic sistemul digestiv, cel respirator ;i
func\ia ficatului.

La ce e de folos m[rul gutui?

Studiile `n materie arat[ c[ `n coaja
de gutui se g[sesc o serie de substan\e
antivirale care inhib[ dezvoltarea de mi-
croorganisme ce declan;eaz[ hepatitele
A, B ;i C. De asemenea, insuficien\a pan-
creatic[ se trateaz[ cu ajutorul sucului
proasp[t de gutui, de trei ori pe zi c]te o

jum[tate de pahar. M[rul gutui are un
rol important ̀ n ̀ mbun[t[\irea digestiei.
Dac[ ̀ l consum[m pe stomacul gol facem
mult bine organismului. 

Valori nutri\ionale
la 100 de grame 

100 de grame de m[r gutui con\in
15,3 grame de glucide, peste 12 grame
zaharuri, aproape dou[ grame de fibre
dietetice ;i 0,10 grame gr[simi. De ase-
menea, 100 de grame de gutui au 60 de
calorii. Fiind pline de fibre ;i vitamine,
gutuile nu doar c[ sunt s[n[toase, ci sunt
;i s[\ioase, numai bune de consumat la
diet[. Au propriet[\i antioxidante ;i ajut[
astfel organismul s[ lupte `mpotriva ra-
dicalilor liberi. Ele stimuleaz[ digestia,
astfel sunt folosite cu succes `n proble-
mele digestive. 

T. V.

Afla\i care sunt
beneficiile

consumului de gutui

Lipsa mi;c[rii, a exerci\iului fizic, poate s[ ne fac[ s[ stagn[m `n procesul de pierdere a kilo-
gramelor `n plus. A;adar, orice cur[ de sl[bire trebuie asociat[ cu exerci\ii fizice. Dac[ nu v[
face\i un abonament la sal[, `ncerca\i totu;i s[ ie;i\i la plimbare zilnic m[car 20 de minute, s[
urca\i sc[rile, s[ depune\i pu\in efort.
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Conform unei superstiții str[vechi, printre bucatele m]ncate sau date de poman[
nu trebuie s[ se numere ;i poamele cu cruce, nucile, castrave\ii sau pepenele ro;u.
Este bine `n schimb s[ se `mpart[ must ;i vin nou, dar ;i p]ine sau lipie.

Octombrie sau Brum[rel cum
i se mai spune ̀ n tradi\ia popular[
;i-a intrat pe deplin `n drepturi.
Dup[ cum este ;i numit, acum
`ncep a c[dea brumele cele mici.
Din punct de vedere religios, oc-
tombrie  este marcat de c]teva
s[rb[tori importante< 1 octom-
brie - Sf ]ntul Acoper[m]nt al
Maicii Domnului> 14 octombrie -
Sf]nta Cuvioas[ Parascheva ;i 26
octombrie Sf]ntul Mare Mucenic
Demitrie, Izvor]torul de Mir, 27
octombrie.

14 octombrie - Sf]nta Cuvioas[ Pa-
rascheva. ~n anul 1641, moa;tele sale
au fost aduse la Ia;i de c[tre domnitorul
Vasile Lupu ;i a;ezate ̀ n ctitoria sa, Bi-
serica Sfin\ii Trei Ierarhi. Aducerea
moa;telor la Ia;i a fost un gest de re-
cuno;tin\[ din partea patriarhului Par-
tenie I ;i a membrilor Sinodului Pa-
triarhiei Ecumenice de la Constanti-
nopol pentru faptul c[ domnitorul Va-
sile Lupu a pl[tit toate datoriile Patriar-
hiei Ecumenice. ~ncep]nd din anul
1889, moa;tele sale au fost mutate `n
Catedrala Mitropolitan[ din Ia;i.

Este interzis `n aceast[ zi s[ calci,
s[ co;i, s[ faci m]ncare sau alte treburi
`n gospod[rie dac[ vrei s[ evi\i durerile
de cap ;i cele oculare.

Conform unei superstiții str[vechi,
printre bucatele m]ncate sau date de
poman[ nu trebuie s[ se numere ;i
poamele cu cruce, nucile, castrave\ii
sau pepenele ro;u. Este bine ̀ n schimb
s[ se `mpart[ must ;i vin nou, dar ;i

p]ine sau lipie.
Sf]nta Parascheva este considerat[

;i ocrotitoarea femeilor ̀ ns[rcinate. Se
spune `n popor c[ viitoarele m[mici
ar fi bine s[ ̀ mpart[ din bucate copiilor
s[rmani. Astfel vor fi protejate de
Sf]nta Parascheva la na;tere, iar copilul
va fi adus pe lume, f[r[ dureri.

Tot acum se fac previziuni ale vre-
mii. Dac[ oile dorm `nghesuite ;i
str]nse laolalt[ `n aceast[ zi, ciobanii
cred c[ iarna care va veni va fi una
lung[, grea ;i friguroas[. Dac[ `n
schimb oile dorm risipite, iat[ un semn
c[ iarna care va veni va fi domoal[ ;i
bl]nd[.

Obiceiuri ;i tradi\ii
de Sf]ntul Dumitru

Sf]ntul Dumitru este considerat
patronul p[storilor. Este st[p]n peste
iarna care vine. Dac[ jum[tate din an
st[p]ne;te Sf. Gheorghe, cealalt[
jum[tate este st[p]nit[ de el. Este ziua
soroacelor pentru slujbe ;i diverse
`nchirieri, ̀ ncheiate de S]ngiorz. Noile
învoieli aduc prilejuri de ald[ma;uri
;i de veselie. Originea pastoral[ a obi-
ceiului este dovedit[ at]t de durata de
;ase luni a `n\elegerilor, c]t ;i de cu-
noscuta zical[< "La S]ngiorz se ̀ ncaier[
c]inii, la S]medru se bat st[p]nii".

Tot acum se spune c[ intr[ c[ldura
`n p[m]nt ;i Geril[ `ncepe a-;i ar[ta
col\ii.

Ziua mai este cunoscut[ ca Mo;ii
de toamn[. Acum se fac pomeni cu
gr]u fiert cu unt, lapte sau br]nz[.  ~n
unele locuri, oamenii fac `n ajun foc.

Se aduce un brad mare c[ruia i se d[
foc. Femeile `mpart nuci, p]ine, mere,
covrigi. Sunt sate unde se fac mai multe
focuri. Fiecare aduce acas[ un t[ciune
pe care `l arunc[ `n livad[. Exist[ cre-
din\a c[ oamenilor care \in aceast[
s[rb[toare le vor fi ferite vitele de
stric[ciunea lupilor sau oamenii vor fi
feri\i de boli.

~n aceast[ zi se fac o serie de pre-
vestiri de timp. Se spune c[ la S]medru
dac[ este vreme aspr[, iarna va fi bun[.
Al\ii spun c[ de va fi vreme bun[, vom
avea toamn[ lung[ ;i frumoas[.
Exist[ obiceiul  ca ̀ n aceast[ zi ciobanii
care vor să afle cum va fi iarna ̀ ;i a;tern
dulama `n mijlocul oilor ;i se uit[ s[
vad[ ce fel de oaie se va culca pe d]nsa.
Dac[ se va culca o oaie neagr[, iarna
va fi bun[, dimpotriv[, dac[ se va culca
o oaie alb[, iarna va fi aspr[. De ase-
menea, dac[ luna va fi plin[ ;i cerul
acoperit de nori, dac[ plou[ sau dac[
ninge, iarna va fi aspr[, cu z[pezi gre-
le.

Ciobanii p]ndesc toat[ noaptea un-
de dorm oile ;i, dac[ diminea\a se va
trezi ̀ nt]i o oaie alb[ ;i va pleca ̀ nspre
sud, iarna va fi grea> dac[ se va trezi o
oaie neagr[ ;i va pleca spre nord, iarna
va fi u;oar[.

Lucr[ri `n gospod[rie

Calendarele agricole ale vremii re-
zerv[ acestei luni o serie de activit[\i.
Muncile c]mpului sunt `nc[ `n toi. Se
str]ng recoltele, se pun ̀ n hambare, se
fac sem[n[turile de toamn[, iar gos-
podinele au grij[ s[ umple c[m[rile cu
bun[t[\i.

~n livezi se sap gropi, se pune gunoi
pe c]mpurile cu trifoi, se cur[\[ pomii
de usc[turi p]n[ nu vine frigul cel ma-
re, se sap[ ̀ mprejur ;i se pune p[m]nt
gras la r[d[cin[. Se r[s[de;te zmeura
;i fragii, se str]ng s]mburi de poame
;i se p[streaz[ `n nisip.

Culesul fructelor se face cu grij[,
c]nd este vremea bun[, pentru c[ altfel
risc[ s[ putrezeasc[. Se poate s[di sa-
lat[ iernatic[.

Se culege cucuruzul, iar catofii ;i
napii de nutre\ se sap[ pe timp uscat.

Prevestiri de timp

Prevestirile de timp pentru luna
octombrie care nu \in de o dat[ anume
anun\[ ce fel de iarn[ vom avea. Se
spune c[ un brum[rel cu mult[ brum[
;i z[pad[, anun\[ un `nceput de an cu
vreme moale ;i c[ldu\[. 

Ploile din octombrie ;i noiembrie
prevestesc v]nturi pentru decembrie.
B[tr]nii spun c[ atunci c]nd frunzele
arborilor cad foarte devreme, anul
urm[tor va fi  roditor, iar dac[ frunza
\ine mult, iarna e departe, dar va fi
grea, ;i la anul vor fi multe omide. Ge-
rul ;i frigul din octombrie ̀ mbl]nze;te
pe Ianuarie ;i Faur, iar lumina de
miaz[noapte aduce cur]nd ger mare.

Se spune c[ atunci c]nd ;oarecii de
c]mp trag c[tre sat, iarna e aproape,
iar tunetele din octombrie ;i noiembrie
dau semn c[ vom avea o iarn[ u;oar[.
Dac[ `n octombrie este mult[ cea\[,
atunci va fi mult[ z[p[d[ `n decem-
brie.

A consemnat :tefania Cri;an

Femeile `ns[rcinate trebuie s[ 
dea poman[ de Sf. Parascheva

TRADI}II

Papa Francisc le-a încredinţat jandar-
milor un nou rol în micul stat Vatican,
acela de a lupta, atunci când pot, împotriva
bârfelor şi denigrărilor.

"Vă cer să ne apăraţi şi împotriva bâr-
felor", le-a spus Papa Francisc jandarmilor
care se ocupă de securitatea celui mai mic
stat din lume.

"Să îi cerem Sfântului Mihail (arhan-
ghelul patron al jandarmilor) să ne ajute
în acest război< să nu se vorbească nicio-
dată rău despe celălalt, să nu se aplece ure-
chea la indiscreţii. Şi dacă aud pe cineva
în timp ce bârfeşte, îl arestez! Îi spun< aici
nu se poate> Ieşiţi pe poarta Sfânta Ana
(principala cale de acces la Vatican pentru
angajaţi şi vizitatori), mergeţi afară şi con-
tinuaţi-vă bârfele afară", a sfătuit Papa Jan-
darmii.

"Nu discordiei", a adăugat el, expli-
cându-le jandarmilor reuniţi pentru slujba
zilnică în capela reşedinţei Sfânta Marta,
că nimeni, nici chiar el, nu este vaccinat
împotriva acestui flagel.

"Aş vrea ca voi să apăraţi nu numai
uşile şi ferestrele Vaticanului, o muncă ne-
cesară şi importantă, ci să apăraţi şi uşile
inimilor celor care lucrează la Vatican, un-
de tentaţia pătrunde ca şi în alte părţi".

"Este o tentaţie care place diavolului,
împotriva unităţii (...) Şi el caută să creeze
război intern, un fel de război civil şi spi-
ritual (...) Un război care se duce prin vor-
be", a comentat el.

Suveranul Pontif argentinian a făcut
referire cu siguranţă la atacurile care au
existat în toate timpurile la Sfântul Scaun,
dar care au fost dezvăluite în cadrul scur-
gerilor în presa italiană a unor documente
confidenţiale şi scrisori ajunse la Benedict
al XVI-lea, în cadrul scandalului Vatileaks
anul trecut.

 Dar Papa Francis vorbeşte şi la pre-
zent, arătând astfel că această dispută nu
a încetat complet. Stilul său direct şi voinţa
de a reforma Biserica generează nume-
roase comentarii, nu întotdeauna favora-
bile, între zidurile micului stat.

Papa Francisc le cere
jandarmilor de la
Vatican s[ lupte

împotriva bârfelor

Liderul religios al Arabiei Saudite, şei-
cul Abdul Aziz ben Abdullah, a cerut din
nou distrugerea tuturor bisericilor din Pe-
ninsula Arabică, susţinând că islamul este
singura religie legitimă în regiune, con-
form agenţiei ruse, Interfax.

Marele Muftiu a argumentat poziţia
sa fermă cu un citat al profetului Moha-
med, potrivit căruia în Peninsula Arabică
„nu ar trebui să existe două religii''. Decla-
raţiile au fost făcute după ce un parlamen-
tar kuweitian a prezentat un proiect de lege
care interzice construirea de noi lăcaşuri
de cult nemusulmane în Kuweit. În martie
anul trecut, în cadrul unei întâlniri cu o
delegaţie din Kuweit, Marele Muftiu, au-
toritatea religioasă supremă a regatului
sunnit, declara acelaşi lucru — „că este ne-
cesar să se distrugă toate bisericile din re-
giune''. Expertul rus în studii islamice, Ro-
man Silantiev, a declarat că această decla-
raţie a muftiului Arabiei Saudite, „care
cheamă la acţiuni agresive faţă de creştini,
demonstrează faptul că ideologia waha-
bismului este identică cu cea a teroriştilor,
care acum distrug bisericile creştine, din
Pakistan până în Nigeria, şi îndeosebi
acum în Siria''. În Arabia Saudită există
aproximativ 4 milioane de imigranţi
creştini, menţionează agenţia de presă rusă
Interfax. Creştinii din regat nu au voie să-
şi practice religia decât acasă sau în locuri
private, iar apostazia de la islam este pe-
depsită cu moartea.

Liderul religios
al Arabiei Saudite<
Bisericile cre;tine
din regiune trebuie

s[ dispar[

~n anul 1641, moa;tele Sfintei Parascheva au fost aduse la Ia;i de c[tre domnitorul
Vasile Lupu ;i a;ezate `n ctitoria sa, Biserica Sfin\ii Trei Ierarhi

Sf]ntul Dumitru este considerat patronul p[storilor. El este st[p]n peste iarna
care vine
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FOTOGRAFIE

Luni la orele pr]nzului l-am cu-
noscut pe nenea Iancu. Gheorghe
Iancu. Are 71 de ani ;i a fost foto-
reporter `n presa local[ din 1969
p]n[ `n 1994. ~mpreun[ cu fostul
primar Horea Anderco a pus la ca-
le o expozi\ie pentru a compara
S[tmarul din anii ‘70 cu cel de azi.
A doua zi ne-a vizitat la redac\ie
cu tolba plin[ de poze.

Majoritatea acestor imagini docu-
menteaz[ ora;ul a;a cum era ̀ nainte de
campania masiv[ de demol[ri de dup[
inunda\iile din 1970. Domnul Iancu
are ̀ n arhiva sa sute de fotografii. C]te-
va zeci le va expune la finalul lunii la
Muzeul de Art[. Ele ne arat[ un S[tmar
pe care l-au cunoscut doar genera\iile
care acum se apropie sau au trecut de
v]rsta pension[rii.

Am dorit ca imaginile s[ primeze `n
aceast[ pagin[. ~n dreapta `l vede\i pe
marele artist plastic Paul Erdos
plimb]ndu-se pe l]ng[ renumitul res-
taurant Tivoli, sau Cina, aflat pe locul
unde st[ acum Casa de Mod[. O vede\i
;i pe ea mai jos, iar `n dreapta ei este
vechiul sediu al Prim[riei municipale,
disp[rut ;i el `n av]ntul renovator al
comuni;tilor. Vede\i vechiul pod ame-
nin\at de Some; `n 14 mai 1970, pe
locul actualului Pod Decebal.

Pozele realizate de Gheorghe Iancu
spun multe despre schimbarea aproape
brutal[ de caracter urban suferit[ de
Satu Mare ̀ n deceniul al optulea al vea-
cului trecut.

~ntr-o alt[ fotografie se poate vedea
vechea uzin[ electric[, iar `n st]nga ei,
strada Decebal, `n transformare.

Celor tineri le va fi greu s[ cread[
c[ aceast[ strad[ cu un aer degajat, de
pe malul drept al Some;ului, a devenit
Bulevardul Transilvania, iar `n locul
c[su\elor se `nal\[ acum complexul de
blocuri ;i, ̀ n spate, Pia\a 25 Octombrie
cu Palatul Administrativ.

Gheorghe Iancu s-a n[scut `n 23 au-
gust 1942. A lucrat la “Cronica
S[tm[rean[“, “Szatmari Hirlap” ;i,
pu\in[ vreme, la “Gazeta de Nord-Vest”.
Primul lui aparat a fost rusesc, marca
Smena, ;i mult timp a lucrat cu un Rol-
leiflex.

A participat la expozi\ii ̀ n Cluj, Bu-
cure;ti ;i Oradea, iar ̀ n 1976 expozi\ia
sa personal[ din Galeriile de pe Calea
Traian (strad[ care pe atunci avea ron-
duri de flori `ntre sensuri) a avut un
foarte mare succes. Marea sa dorin\[
este s[ poat[ lucra cu un aparat modern,
performant, cu care e convins c[ mai
poate face fotografii de excep\ie.

Mai multe imagini ve\i g[si pe site-
ul nostru.

Vasile A.

Am dorit ca imaginile s[ primeze `n aceast[ pagin[. ~n st]nga `l
vede\i pe marele artist plastic Paul Erdos plimb]ndu-se pe l]ng[ re-
numitul restaurant Tivoli, sau Cina, aflat pe locul unde st[ acum
Casa de Mod[. 

Satu Mare din
anii ‘70 v[zut
de gheorghe

Iancu
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MAGAZIN

O nouă cercetare a scos la iveală
faptul că superstiţiile obișnuite precum
bătutul în lemn, sau aruncatul sării pes-
te umeri pot preveni și chiar inversa
efectele ghinionului.

Unii oameni cred că rezultatele ne-
favorabile vin după ce cobesc. De
exemplu, dacă cineva spune „Nimeni
dintre cunoscuţii mei nu și-a rupt ni-
ciodată vreun os”, persoana respectivă
s-ar putea să se simtă de parcă unul
dintre apropiaţii săi chiar va suferi asta
în curând. 

Cu toate acestea, cel mai nou studiu
care a analizat acest fenomen a scos la
iveală că oamenii care se tem că supără
soarta pentru că au obiceiul de a cobi
pot elimina aceste temeri dacă se an-
gajează în ritualuri de prevenire a ghi-
nionului. 

„Constatările noastre sugerează că
nu toate acţiunile de prevenire a ghi-
nionului sunt eficiente. În schimb, am
descoperit că acţiunile de evitare care
presupun exercitarea unei forţe departe
de reprezentarea de sine sunt foarte
eficiente pentru reducerea conse-
cinţelor negative anticipate”, a explicat
Jane Risen, profesor în cadrul Chicago
Booth School of Business.

Oamenii de știinţă au realizat cinci
experimente diferite în care partici-
panţii au cobit, iar apoi fie s-au angajat
în acţiuni care ajută la evitarea ghinio-
nului, fie nu au făcut nimic pentru pre-
venire. Rezultatele au indicat că oame-
nii care au bătut în lemn sau care au
aruncat cu mingea au considerat că
efectele negative ale cobitului s-au di-
minuat, comparativ cu restul partici-
panţilor.

Pagin[ realizat[ de Vasile A.

Francis Crick, laureatul pre-
miului Nobel pentru descoperirea
structurii moleculare a ADN-ului,
făcea valuri în 1994 cu ocazia pu-
blicării unei cărţi în care susţinea
că sufletul este o iluzie perpetuată
doar de credinţa noastră în ea. 

Care sunt elementele pe care se ba-
zau filozofii care au adoptat ideea de
suflet? Mai întâi, diferenţa dintre lu-
crurile vii şi cele ce nu sunt vii. Pentru
înţelepţii din multe culturi, inclusiv cei
din Grecia antică, părea evident că lu-
crurile vii aveau o componentă supli-
mentară care le dădea vitalitatea absen-
tă în cazul pietrelor sau al apei. Acest
„principiu animator” a fost asimilat su-
fletului. Al doilea element era
conştiin\a. Al treilea element este ceva
mai ezoteric< faptul că unii copii din
India au amintiri din „vieţile anterioare”
este considerat de mulţi o dovadă a fap-
tului că sufletul se deplasează dintr-o
încarnare în alta, iar alţii consideră că
fantomele şi alte apariţii neexplicate
sunt dovezi ale existenţei spiritului şi
ale supravieţuirii sale după moartea
trupului.

Contraargumentele ;tiin\ei

Aceste trei argumente nu mai sunt
la fel de convingătoare astăzi precum
erau acum 2.000, 200 sau chiar 20 de
ani. Descoperirile ştiinţifice despre cum
funcţionează viaţa, de la organisme pâ-
nă la organe, celule şi ADN-ul identi-
ficat de Francis Crick nu lasă loc niciu-
nei substanţe spirituale.

Cel de-al treilea argument, bazat pe
fantome şi alte apariţii neexplicate, me-
rită, de asemenea, să fie lăsat la o parte.
Cei ce au încercat să investigheze aceste
evenimente au fost întotdeauna deza-
măgiţi. Arareori aceste întâmplări con-
tinuă să fie valide după o analiză se-
rioasă. Organizaţia Society for Psychi-
cal Research, înfiinţată la Londra în
1882 pentru a studia fenomenele para-
normale, nu a reuşit să găsească în peste
100 de cercetări vreo dovadă convin-
gătoare care să probeze existenţa vreu-

nei întâmplări supranaturale.
Totuşi, merită menţionată o sursă

de presupuse „dovezi supranaturale”
pentru suflet< aşa-numitele „experienţe
extracorporale”. Un caz tipic al unei ex-
perienţe extracorporale este, spre exem-
plu, atunci când unui pacient i se
opreşte pentru câteva momente inima,
iar acesta percepe cum părăseşte corpul
şi cum îl priveşte de deasupra sau are
senzaţia că traversează un tunel lumi-
nos.  Cu toate acestea, asemenea expe-
rienţe pot fi induse cu anumite medi-
camente şi cu electrozi ce stimulează
creierul. 

Deşi mulţi oameni contemporani
sunt de părere că sufletul există, atunci
când sunt întrebaţi în ce constă acesta,
mulţi oferă descrieri vagi. Dacă sufletul
este, totuşi, vehiculul care le poate oferi
oamenilor nemurirea, atunci acesta tre-
buie să conţină o esenţă fundamentală

- adevăratul „eu” - ca în cazul în care
acesta supravieţuieşte morţii corpului
să ştim că vom continua să existăm. În
Occident, acest „adevărat eu” este asi-
milat minţii. Cu alte cuvinte, esenţa ar-
gumentelor se bazează pe ideea că min-
tea este independentă de corp şi de-
pendentă de o esenţă spirituală ce poate
supravieţui morţii trupeşti.  ~ns[ datele
acumulate de-a lungul timpului atestă
modul în care vătămarea diferitelor re-
giuni ale creierului duce la eliminarea
sau la schimbarea radicală a unor as-
pecte esenţiale ale minţii.

Pentru a clarifica această contra-
dicţie putem lua exemplul văzului. Ast-
fel, dacă nervii optici din creier sunt
vătămaţi grav, nu vom mai putea vedea.
Acest lucru ne arată că văzul este de-
pendent de nervi optici funcţionali. Cu
toate acestea, atunci când oamenii îşi
imaginează că sufletul le părăseşte cor-

pul, ei îşi imaginează că vor putea să
vadă în continuare. Cu alte cuvinte, ei
cred că sufletul lor imaterial are facul-
tatea văzului. Dar dacă sufletul poate
vedea atunci când creierul şi trupul au
încetat să mai funcţioneze, de ce nu
poate vedea atunci când doar nervii op-
tici au încetat să funcţioneze? Cu alte
cuvinte, dacă oamenii orbi au un suflet
care poate vedea, de ce sunt orbi?

Tehnicile de neuroimagistică, aşa
cum sunt ele denumite, permit cerce-
tătorilor să studieze corelaţiile dintre
gândire (aparent nemăsurabilă) şi as-
pectele măsurabile ale materiei fizice
din care este alcătuit creierul. Rezulta-
tele acestor experimente arată că fiecare
proces mental este acompaniat de un
proces cerebral. Mai îngrijorător pentru
ipoteza sufletului este faptul că aceste
studii arată că procesele cerebrale de-
butează chiar înainte ca mintea
conştientă să le perceapă. Aşadar, sub
analiza atentă a ştiinţei moderne, dis-
tincţia străveche dintre mental şi fizic
dispare, iar gândurile şi emoţiile noastre
se arată înrădăcinate în biologie.

Religia ce n-a crezut `n suflet

Fiecare om are în craniul său apro-
ximativ 100 de miliarde de neuroni, iar
fiecare dintre aceştia prezintă în medie
7.000 de legături sinaptice cu alţi ne-
uroni. Aşadar, nu este de mirare că nu
ne putem închipui modul în care cre-
ierul produce mintea, pentru că o ase-
menea complexitate este dincolo de li-
mitele imaginaţiei umane. Specialiştii
în neuroştiinţe afimă că nu este o exa-
gerare atunci când spunem despre cre-
ierul uman că este cel mai complex lu-
cru descoperit până acum în Univers.

~n istoria ideilor umanit[\ii, o sin-
gur[ religie a afirmat r[spicat c[ sufle-
tul, ̀ n accep\ia clasic[ a termenului, nu
exist[. Este vorba despre buddhismul
timpuriu, care accentueaz[ caracterul
interdependent al tuturor lucrurilor ;i
le declar[ “anatta” (lipsite de un sine
autonom), f[r[ a pune la ̀ ndoial[ efec-
tele morale ;i cauzale ale ac\iunilor oa-
menilor, `n prezent ;i `n viitor.

Fiecare dintre neuroni prezintă în medie 7.000 de legături sinaptice

Oamenii de ştiinţă cred că au
descoperit vulcanul responsabil
de o erupţie uriaşă care a avut loc
în secolul al XIII-lea. Evenimen-
tul misterios ce a avut loc în 1257
a fost atât de mare încât semnă-
tura sa chimică a fost descoperită
atât în gheaţa din Arctica, cât şi
în cea din Antarctica.

O echipă internaţională de cerce-
tători a publicat în jurnalul PNAS o
cercetare care pare să indice cauza ciu-
datului eveniment< o erupţie a vulca-
nului Samalas de pe insula Lombok
din Indonezia. În zilele noastre struc-
tura originală a muntelui nu mai există,
în urma sa rămânând un lac vulcanic
uriaş format în crater.

Echipa de cercetători a făcut legă-
tura între urmele de sulf şi de praf din
gheaţa polară şi datele colectate în re-
giunea Lombok (printre care datarea
cu radiocarbon, tipul şi distanţa de răs-
pândire a rocilor şi cenuşei vulcanice,
cercurile copacilor şi chiar cronicile

locale ce relatează prăbuşirea Împă-
răţiei Lombok în secolul al XIII-lea).

„Am efectuat un efort similar unei
investigaţii poliţiste. Nu ştiam cine este
vinovatul, dar aveam data crimei şi am-
prente sub forma elementelor geochi-
mice din stratul de gheaţă, iar aceste
elemente ne-au permis să descoperim
care este vulcanul responsabil”, a ex-

plicat profesorul Franck Lavigne, de la
Universitatea Pantheon-Sorbonne din
Franţa, co-autor al lucrării.

Până acum, erupţia din 1257 fusese
atribuită mai multor vulcani din Mexic,
Ecuador şi Noua Zeelandă. Aceşti can-
didaţi nu au trecut, însă, de proba da-
tării. „Doar Samalas se potriveşte în
toate aspectele”, explică oamenii de şti-
inţă.

Un cataclism cu mii de victime

Studiile efectuate de cercetători în
Lombok sugerează că până la 40 de ki-
lometri cubi de roci şi cenuşă au fost
aruncate în urma erupţiei, iar mate-
rialul cel mai fin ejectat din vulcan a
atins o altitudine de peste 40 de kilo-
metri deasupra muntelui. Calculele
matematice arată că această forţă era
necesară ca materialul să fi fost purtat
de-a lungul întregului glob pământesc
în cantităţile descoperite în Groenlan-
da şi Antarctica. Impactul asupra cli-
mei ar fi fost semnificativ.

Textele medievale vorbesc despre
o vreme îngrozitoare în vara ce a urmat
în 1258. A fost frig, iar ploaia era de
neoprit, provocând inundaţii. De cu-
rând, arheologii au descoperit schele-
tele a mii de persoane în gropi comune
în Londra şi le-au datat în 1258.

„Nu putem spune cu siguranţă că
cele două evenimente prezintă o legă-
tură, dar cu siguranţă populaţiile ar fi
fost afectate”, a comentat profesorul La-
vigne.

În comparaţie cu alte erupţii catas-
trofale, Samalas a fost cel puţin la fel
de puternică precum Krakatoa (1883)
şi Tambora (1815), spun cercetătorii.
Gheţurile arctice şi antarctice conţin
indicii ce sugerează că un alt eveniment
colosal a avut loc în jurul anului 1809,
însă – la fel ca Samalas până de curând
– vulcanul vinovat continuă să se as-
cundă. „Este incredibil că nu am des-
coperit dovezi referitoare la vulcan.
Unde în lumea asta ai putea ascunde
astfel de veşti negative?”, spune profe-
sorul  Clive Oppenheimer de la Uni-
versitatea Cambridge.

Studiile neuro;tiin\elor pun sub
semnul `ndoielii existen\a sufletului

O singur[ religie din istoria omenirii a avut curajul s[ afirme inexisten\a unui sine autonom

Un caz tipic al unei experienţe extracorporale este, spre exemplu, atunci când
unui pacient i se opreşte pentru câteva momente inima, iar acesta percepe cum
părăseşte corpul şi cum îl priveşte de deasupra sau are senzaţia că traversează un
tunel luminos.  Cu toate acestea, asemenea experienţe pot fi induse cu anumite
medicamente şi cu electrozi ce stimulează creierul. 

B[tutul `n lemn
chiar aduce noroc

supersti\io;ilor

Sonda spaţială Cassini a detectat
prezenţa propilenei pe Titan, unul din-
tre sateliţii naturali ai lui Saturn. Aici,
pe Pământ, propilena este o moleculă
ce intră în componenţa materialului
plastic denumit polipropilenă – sau
plasticul nr. 5, cum i se spune atunci
când e vorba despre reciclarea lui. Pro-
pilena (sau propena) are molecula al-
cătuită din 3 atomi de carbon și 6 de
hidrogen și intră în componenţa unui
material plastic larg utilizat în indus-
trie, pentru fabricarea de ambalaje, co-
voare și chiar bancnote.

Este prima descoperire a unui in-
gredient al plasticului pe un alt corp
ceresc decât Terra, afirmă specialiștii
NASA. Titan, cea mai mare dintre lu-
nile lui Saturn, are o compoziţie do-
minată de hidrocarburi, în special me-
tan, care, după azot, este cel mai abun-
dent compus din atmosfera acestui
corp ceresc. Așa ar putea apărea mole-
cule precum propilena și etanul, acesta
din urmă fiind materia primă a unui
alt tip de plastic< polietilena. 

Un vulcan a dat peste cap clima Terrei `n anul 1257
O lun[ a lui Saturn

are material plastic
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Gemenele se apropie de ado-
lescen\[, micu\ii sunt deja copii
mari, iar mama lor, Kate, `nc[ `;i
caut[ sufletul pereche.

Mul\i o consider[ una dintre cele
mai controversate mame, dar c]nd vine
vorba de supele ei – de pui cu t[i\ei, de
ro;ii sau de ceap[ - nimeni n-o con-
test[. Buc[t[ria ei str[luce;te de
cur[\enie, iar copiii sunt la fel de voio;i
;i de disciplina\i ca cei ;apte din filmul
“Sunetul muzicii”. ~;i spun rug[ciunea
`nainte de a m]nca ;i formulele adec-
vate de adresare sunt “Da, te rog” ;i
“Nu, mul\umesc”. C]t despre comen-
tarii, nici nu poate fi vorba. 

Pentru opozan\ii s[i, aceste lucruri
ar fi de neacceptat. ~ns[ nu cu mult
timp `n urm[, Kate Gosselin era cea
mai mare vedet[ a canalului de televi-
ziune TLC, o asistent[ medical[ care a
ajuns celebr[ al[turi de so\ul ei, Jon, ̀ n
serialul reality “Jon & Kate Plus 8”. La
`nceput, emisiunea a prezentat via\a
lor al[turi de gemene ;i sextuple\i.
Apoi, aproape 10 milioane de fani au
asistat la destr[marea mariajului lui.
Escapadele lui Jon ;i participarea lui
Kate la concursul “Dancing with the
Stars” au fost pe primele pagini ale ta-
bloidelor.

Tot ̀ n acea perioad[ au ap[rut zvo-
nurile c[ m[mica devenit[ vedet[ era

de multe ori de nemul\umit pe platou-
rile de filmare. C]nd camerele de luat
vederi s-au oprit ;i emisiunea a fost
anulat[, mult[ lume s-a temut c[ cei
opt copii crescu\i `n lumina reflectoa-
relor vor avea aceea;i soart[ ca a altor
fo;ti copii-vedete. Dar ei ̀ ;i v[d de via\a
lor, chiar dac[ mama mai apare cu c]te
o controvers[ `n paginile ziarelor de
scandal. “Oamenii sunt ner[bd[tori ca
eu s[ dau gre;. Pot ̀ ns[ s[ mai a;tepte”,
spune Kate.

Via\a f[r[ avantajele 
celebrit[\ii

Mama celor opt copii recunoa;te
c[ `n prezent “are mare grij[ cum
tr[ie;te”, adun]nd diferite venituri din
micile ei proiecte. ~n perioada de glorie
a emisiunii, Kate ;i Jon c];tigau apro-
ximativ 25.000 de dolari pentru fiecare
episod (au existat, `n total, peste 140
de episoade), pe l]ng[ onorariile pen-
tru apari\iile lor ;i contracte pentru
c[r\i. Dar acele zile s-au dus. “Sunt ̀ ntr-
o perioad[ de nelini;te, `ncerc]nd s[-
mi dau seama cum s[ procedez”, de-
clar[ Kate. Pe l]ng[ propriul website ;i
lansarea unei c[r\i de bucate – “Love
Is in the Mix”, ea se preg[te;te s[ lan-
seze un alt site care ofer[ cupoane de
reducere pentru cump[r[tori. “Cei doi
ani petrecu\i acas[ dup[ terminarea

film[rilor au fost minuna\i. Dar au
`nsemnat ;i lipsa unui venit stabil, iar
aceast[ parte am ur]t-o.” C]t despre
revenirea la ocupa\ia ei dinainte, cea
de asistent[, nu poate fi vorba fiindc[
tot ce ar c];tiga ar merge pentru plata
bonelor.

Cu toate acestea, exist[ o limit[ le-
gat[ de ceea ce ar face pentru a o scoate
la cap[t. Rela\ia cu fostul so\ este una
destul de cordial[, dar nu ar accepta s[
apar[ pe micile ecrane al[turi de el, in-
diferent de ofertele primite. “Sunt mul\i
oameni care ar face orice s[ apar[ pe
sticl[, dar eu nu m[ num[r printre ei.
To\i cei care cred c[ nu pot tr[i f[r[
faim[, se `n;al[.”

Mare parte din tensiunea r[mas[
`ntre cei doi fo;ti so\i are de-a face cu
stilurile diferite de educare. “Eu nu am
multe reguli”, spune Jon, care-`;i vede
copiii la sf]r;it de s[pt[m]n[. “Tra-
teaz[-i pe cei din jur cu respect ;i f[
curat dup[ tine. Asta e tot.”. Fosta lui
so\ie nu e `n totalitate de acord cu ale-
gerile lui. “Modul `n care tr[ie;te el `n
compara\ie cu felul `n care tr[iesc eu
este motivul pentru care am divor\at”,
spune Kate simplu. “Hai s-o l[s[m a;a.”

Copiilor le este dor 
de emisiuni

~ntreba\i dac[ le este dor de

apari\iile televizate, micu\ii Gosselin
r[spund to\i `n cor “Daaa!”. Le e dor
de aventurile prin care au trecut, de
c[l[toriile cu toat[ familia ̀ n Hawaii ;i
Australia, precum ;i la o ferm[ din
Wyoming – cam at]t `;i aduc aminte.
Alexis, una dintre sextuple\i, e fericit[
c[ are emisiunile la care se poate uita
pentru a-;i aminti cum era ea mic[.

Gemenele Mady ;i Cara sunt sufi-
cient de mari pentru a-;i aduce aminte
;i de p[r\ile mai nepl[cute< paparazii
;i scandaluri. Iar despre desp[r\irea
p[rin\ilor, Cara spune c[ este ceva ce
se `nt]mpl[ multora, iar acum sunt
`ntr-o perioad[ de normalitate. Ambele
fete au ̀ nv[\at c[ celebritatea are pre\ul
ei.

Dup[ ce casa de produc\ie a re-
nun\at la emisiune, Kate a recunoscut
c[ via\a al[turi de ea nu a fost `ntot-
deauna u;oar[. “Desigur c[ am f[cut
at]t de multe gre;eli”, dar nu regret[
foarte multe lucruri. “Mi se pare c[ este
vorba de o cu totul alt[ via\[. Iar uneori
nici nu-mi amintesc multe din ea. At]t
la na;tere, c]t ;i dup[ divor\, am
func\ionat ̀ n modul de “supravie\uire”.
Simt c[ am tr[it deja dou[ vie\i ;i nu
mai sunt aceea;i Kate ca `n primul se-
zon al emisiunii. Nici nu o mai recu-
nosc.”

Disciplina ;i `mp[r\irea sarci-

nilor de lucru – o necesitate
`n casa Gosselin

Nu doar frizura e schimbat[. Pan-
talonii scur\i ;i lipsa machiajului sunt
la ordinea zilei. “Acum sunt mai calm[
;i realizez ceea ce este cu adev[rat im-
portant. Nemaiav]nd pe statul de plat[
`ngrijitori, menajere sau gard[ de corp,
Kate ̀ i pune pe copii s[ ajute acolo un-
de este posibil. Graficele laminate cu
sarcinile de lucru postate la loc vizibil
`n buc[t[rie nu sunt neap[rat pentru
cei slabi. O pagin[ `ntreag[ cu 52 de
puncte detaliaz[ modul ̀ n care trebuie
cur[\at[ casa> Mady ;i Cara c];tig[ c]te
un dolar pentru fiecare. 

O list[ adi\ional[ cu 10 puncte,
pus[ pe u;a frigiderului pentru geme-
ne, are specificate ;i amenzile de c]te
1 dolar `n cazul `n care sarcinile nu au
fost `ndeplinite, c]t ;i confiscarea iP-
hone -urilor ;i iPad-urilor pentru “ati-
tudine ;i r[spuns nepotrivit”. 

Cei mici au ;i ei o list[ care con\ine
reguli de cur[\enie general[ `n
buc[t[rie ;i hr[nirea c]inelui> vara se
adaug[ ;i ̀ ntre\inerea piscinei. ~n ciuda
acestora sau poate tocmai din cauza
lor, casa este plin[ de r]sete ;i c]ntece.
“Sunt foarte m]ndr[ de copiii mei iu-
bitori, amuzan\i ;i iste\i. Iar situa\ia
dintre mine ;i Jon ne-a apropiat ;i mai
mult.”

Kate gosselin ;i cei opt copii
ai s[i – via\a lor dup[ celebritate


