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S`n`tate &
C[snicia `;i las[ amprenta
;i asupra greut[\ii noastre

Un stil de via\[ s[n[tos scade
considerabil riscul apari\iei Alzheimerului
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Prima construcţie aeronautică reali-
zată de Şilimon a fost planorul IS-2 de
concepţie şi construcţie integral româ-
nească.

“Suntem pe locul 81. Din câte știu, in-
dicatorii pentru acest clasament, urmăriți
pe parcursul ultimilor patru ani de activitate
științifică, sunt cât se poate de obiectivi,
aproape matematici", a declarat Adrian Pe-
tru;el.

În târguri se pot găsi prese pentru
fabricat potcoave, sau se pot achiziţiona
potcoave gata fabricate, dar nu mai sunt
meseriaşi care să le facă după metoda
tradiţională, iar potcoavele făcute la
matriţă nu se potrivesc la fel de bine ca
o potcoavă făcută manual.

Un tablou de Gauguin
devine cea mai scump[
oper[ de art[ din istorie
      Un tablou semnat de Paul Gauguin
a fost achiziționat cu 300 de milioane de
dolari, ceea ce îl transformă în cea mai
scumpă operă de artă din istorie, a
anunțat ziarul "e New York Times",
precizând că pânza a fost cumpărată de
Autoritatea pentru Muzee din Qatar de
la colecționarul elvețian Rudolf
Stechelin.
      Până în prezent, acest record a
aparținut tabloului "Jucătorii de cărți" al
lui Paul Cezanne, vândut în 2011, pentru
suma de 250 de milioane de dolari,
aceleiași instituții din micul emirat. 
      Intitulat "Nafea Faa Ipoipo" ("Când
te căsătorești"), tabloul în care apar două
tinere tahitiene, a fost realizat de
Gauguin în 1982 și va putea fi admirat
într-o mare expoziție consacrată
pictorului francez care se inaugurează
sâmbătă în orașul elvețian Basel.
      Din 18 martie, prețioasa pânză va fi
expusă la Madrid, la muzeele Prado și
Reina Sofia, iar apoi, din 14 septembrie,
va fi preluată de noii săi proprietari din
Orientul Mijlociu.
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Am scris `n Informa\ia Zilei de
Duminic[ de anul trecut faptul c[
Aurel Popp, cel mai important artist
care a tr[it la Satu Mare, a fost unul
dintre admiratorii marelui Lucaciu. 

V[ dezv[luim ast[zi un alt secret
bine p[strat `n arhive<  Dr. Vasile
Lucaciu a fost na;ul de cununie a
p[rin\ilor artistului Aurel Popp.
Potrivit unor documente cercetate de
noi am descoperit c[ Teologul Samuil
Popp din C[ua; de religie greco-
catolic[ `n v]rst[ de 25 de ani s-a

c[s[torit cu Maria Sopronyi `n v]rst[
de 15 ani. 

Cununia oficiat[ de preotul Vasiliu
Drago;iu a avut loc la 15 iulie 1875.
Na;ii celor doi miri au fost Dr. Vasile
Lucaciu, paroh ̀ n S]ncraiu, cu so\ia sa
Paulina.

Dac[ acum un an scriam c[
`nt]lnirea spiritelor tutelare ale
S[tmarului este ̀ nv[luit[ ̀ n mister, iat[
c[ azi descoperim c[ `ntre cei doi
corifei ai culturii ;i spiritului na\ional
a existat o leg[tur[ de familie. 

Moara de ap[ din C[m]rzana, veche
de 200 de ani, func\ioneaz[ ;i acum
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Decanul Adrian Petru;el
a dus Facultatea de Matematic[
a UBB în top 100 mondial

:tefan Sabo din Odoreu, printre 
ultimii potcovari din jude\

Careianul Iosif :ilimon  a f[cut 
industria aeronautic[ român[ 
cunoscut[ în întreaga lume

Dr. Vasile Lucaciu a fost na;ul de cununie
a p[rin\ilor pictorului Aurel Popp

Construc\ia este un exemplar minunat de p[strare a vechilor tradi\ii populare `n domeniul tehnologiei

Frumuse]e
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Tendin\ele din 2015
`n materie de gen\i
;i po;ete

Familia Dr. Vasile Lucaciu
Pictorul Aurel
Popp la 28 de ani
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Muzeul Jude\ean Satu Mare a
demarat la ̀ nceputul anului 2008
un program pentru salvarea pa-
trimoniului industrial de pe te-
ritoriul jude\ului Satu Mare, pro-
pun]ndu-;i `ntr-o prim[ etap[
identificarea, inventarierea, fo-
tografierea ;i realizarea de CD-
uri, precum ;i publicarea unor
studii privind protejarea ;i valo-
rificarea acestui patrimoniu, ur-
gen\e de salvare, propuneri de
clasare, pentru c]teva obiective
reprezentative pentru dezvolta-
rea industrial[ a jude\ului nos-
tru.

Un obiectiv al patrimoniului in-
dustrial asupra c[ruia s-au oprit mu-
zeografele Diana Kincses ;i Gheor-
ghina Olariu, `l reprezint[ morile.
Despre starea `n care le-a adus trece-
rea timpului, afl[m din materialul
semnat de ele, "Conservarea patrimo-
niului industrial. Mori din jude\ul Sa-
tu Mare" ap[rut ̀ n volumul "Satu Ma-
re - Studii ;i comunic[ri, Seria istorie
- etnografie - art[ 2008" ap[rut la Edi-
tura Muzeului Jude\ean.

Morile sunt exemple originale
de instala\ii tehnice populare

Pe baza cercet[rilor de teren rea-
lizate pe teritoriul jude\ului Satu Mare
p]n[ `n prezent au fost identificate o
serie de obiective industriale de o re-
lativ[ importan\[ ̀ n vederea ̀ ntocmi-
rii unor eviden\e c]t mai precise a
acestor categorii de bunuri culturale.
Cea mai mare pondere o au morile,
care erau prezente `n majoritatea co-
munelor, sau exista cel pu\in o moar[
pentru mai multe sate. Ast[zi cele mai
multe dintre ele sunt ne`ntre\inute ;i
p[r[site, l[sate `n paragin[.

Mor[ritul a fost men\ionat
`n \ara noastr[ `nc[ din 1247

P]n[ la moara sistematic[ de azi,
omenirea a parcurs un drum lung,
marcat prin numeroase etape de
tranzi\ie. Mor[ritul e men\ionat `n
\ara noastr[ ̀ nc[ din 1247 ̀ n Diploma
Cavalerilor Ioani\i, sub forma morilor
de ap[ ce sunt pomenite ;i `n docu-
mentele moldovene de la `nceputul
secolului al XVI-lea.

Morile de ap[ au cunoscut o mare
dezvoltare `n trecut, r[sp]ndirea lor
fiind str]ns legat[ de existen\a apelor
repezi de munte care le furnizau for\a
necesar[ func\ion[rii. 

~n secolul al XIX-lea mor[ritul era
`n floare. Schimb[ri majore se produc
la ̀ nceputul secolului al XX-lea. Apar
morile cu aburi, cu care morile cu ap[
nu pot concura, ele fiind nevoite s[
fabrice produse secundare. Astfel are
loc, treptat, c[derea ;i dispari\ia lor.

Morile folosind puterea v]ntului
sau a apei ;i `ntr-o mai mic[ m[sur[
cele industriale ap[rute `ncep]nd cu
sf]r;itul secolului al XIX-lea sunt cele
mai caracteristice ;i originale exemple
de instala\ii tehnice populare. M[rtu-
rii valoroase ale patrimoniului indus-

trial, ele reprezint[ un segment sem-
nificativ al patrimoniului cultural
na\ional.

Din cauza privatiz[rilor rapide, a
situa\iei economice precare a proprie-
tarilor, a perioadelor de av]nt econo-
mic, au avut loc demol[ri, cas[ri, dis-
trugeri rapide de patrimoniu valoros
clasat sau `nc[ nereperat, aici intr]nd
;i diferitele tipuri de mori.

~n urm[ cu secole, morile aveau o
capacitate mai mic[ de produc\ie ;i
erau `n general construite `n comun
de mai multe rude sau vecini care pu-
teau beneficia de produsele m[cinate,
pentru alimenta\ia lor sau animalelor.
Au ap[rut apoi morile construite de
grofi sau con\i, care deserveau comu-
nitatea de pe domeniul respectiv. 

~ncep]nd cu secolul al XX-lea ;i
`n special spre mijlocul lui se constru-
iesc mori cu o capacitate mult mai

mare, care de cele mai multe ori se
vor afla `n proprietatea statului.

Morile, folosite pentru
m[cinarea secarei, orzului,
ov[zului etc

~n mori se m[cinau secar[, orz,
ov[z, porumb, gr]u etc. Se putea scoa-
te o singur[ varietate de f[in[, iar or-
zul ;i ov[zul erau pentru animale.

Cea mai mare moar[ din jude\ din
perioada comunist[ a fost cea din
ora;ul T[;nad, care azi  nu mai
func\ioneaz[, `ntreg sistemul ;i toate
utilajele fiind ̀ ntr-o stare de degradare
avansat[. Moara apar\inea de Mobi-
pan Satu Mare, producea ̀ n medie 200
- 240 de tone pe zi, ;i se `ntindea pe o
suprafa\[ de circa 2 ha. O alt[ moar[,
dar `n stare de func\ionare, s-a g[sit
tot la T[;nad. Ea a fost construit[ pe

la `nceputul anilor 1900. Are grinzi
metalice datate (Gyosgyor 1897). Se
numea Moara lui Zongoth ;i de c]\iva
ani este din nou cunoscut[ `n zon[
sub acela;i nume, afl]ndu-se `n pro-
prietatea mo;tenitorilor celor care au
`nfiin\at-o. La `nceput func\iona cu
c[rbune, mai apoi cu motor. Utilajele
cele mai vechi sunt din Ungaria, `n
timp ce unele mai noi din Rom]nia.

O alt[ moar[ g[sit[ a fost la Ac];.
~nfiin\at[ ̀ n secolul al XIX-lea, cu uti-
laje dat]nd din 1909 fabricate la Bu-
dapesta, e construit[ din c[r[mid[ dar
legate cu mortar pe baz[ de var. Moara
a func\ionat la `nceput pe ap[, apoi
pe motorin[, ;i mai apoi pe curent.
Capacitatea ei a fost destul de mare.

Moara veche de la S[c[;eni are o
vechime de aproximativ 130 de ani,
este confec\ionat[ din c[r[mid[ ;i
v[ioage, ;i acum se folose;te ca fabric[
de mobil[ ;i fier[rie. Tot la S[c[;eni
mai exist[ o moar[ ̀ n stare de func\io-
nare, dar datat[ relativ recent.

La Sant[u exist[ o moar[ care
func\ioneaz[ o dat[ pe s[pt[m]n[. :i
la Chereu;a exist[ o moar[, pus[ `n
func\iune relativ recent. Moara de la
Carei a fost `nfiin\at[ `n perioada in-
terbelic[, ;i e `n stare de func\ionare.
La Valea Seac[ este o moar[ dat]nd
de la ̀ nceputul secolului al XX-lea, ̀ n
pericol de a fi complet dezasamblat[.
Moara de gr]u din Batarci e `nc[ `n
stare de func\ionare, a fost construit[
din piatr[ la `nceputul secolului XX.
Utilajele vechi dateaz[ din anii 1940,
ele `ns[ au fost schimbate cu utilaje
mai noi. La Hodod moara `nfiin\at[
`n perioada interbelic[ a fost ;i ea
p[r[sit[. La Giorocuta ;i Dobra au
existat mori care func\ionau deja
`nainte de r[zboi dar acum nu mai
sunt ̀ n stare de func\ionare. La Beltiug
exist[ o moar[ pe aburi ce dateaz[ de
la `nceputul secolului al XX-lea, con-
struit[ din c[r[mid[, ;i e ̀ nc[ ̀ n stare
de func\ionare. Moara de la Supuru
de Jos datat[ undeva `ntre cele dou[
r[zboaie mondiale a ars.

Morile cu aburi, des
`nt]lnite `n jude\

Mori cu aburi au mai existat la<
Tiream, Bixad, Socond, Bercu, Livada,
Ghenci, Boghi;, Ardud - moar[ cu
aburi cu cilindru care a apar\inut lui
Karolyi Lajos, Atea, Rac;a, Bixad. La
Dom[ne;ti ;i Andrid au func\ionat
mori cu motor Diesel.

Un exemplar minunat de p[strare
a vechilor tradi\ii populare `n dome-
niul tehnologiei ̀ l constituie ;i moara
de ap[ din C[m]rzana. Ea exist[ de
mai bine de 200 de ani ;i se afl[ ;i
acum `n stare de func\ionare.
Apar\ine lui V[s[lie Ion din C[m]rza-
na, acesta av]nd greut[\i cu asigurarea
pieselor de schimb.

Identificarea acestor m[rturii de
tehnic[ popular[ ;i industrial[ con-
stituie un prim pas pentru conserva-
rea acestor obiective industriale aflate
`ntr-un real pericol de distrugere ;i
pierdere at]t a ansamblurilor c]t ;i a
informa\iilor legate de modul de
func\ionare a lor.

A consemnat C. Bursuc
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În 1989, înaintea celui de al XIV-
lea Congres al PCR, dou[ telegrame
semnate "Frontul Salvării Naționale"
au circulat dincolo de hotarele Româ-
niei, iar conținutul lor a fost difuzat de
Radio Europa Liberă la 8 noiembrie.
Prima scrisoare conținea un număr de
întrebări referitoare la politica econo-
mică a regimului și la violarea dreptu-
rilor omului, în timp ce a doua făcea
apel Congresului să nu-l realeagă pe
Ceaușescu.

Înființarea FSN-ului a fost anunțată
oficial de către Ion Iliescu la radio și la
televizor în data de 22 decembrie 1989,
după răsturnarea lui Ceaușescu. După
câteva zile, FSN a format un guvern
provizoriu, numindu-l pe Iliescu pre-
ședinte și pe Petre Roman prim-mi-
nistru interimar.  La 27 decembrie
1989, FSN a decretat abolirea sistemu-
lui uni-partidist și convocarea alegeri-
lor. La scurt timp după aceea, două
dintre cele mai importante partide in-
terbelice, Partidul Național Țărănesc
(PNȚ) și Partidul Național Liberal
(PNL), au fost înregistrate.

FSN a anunțat c[ nu este un partid
politic și ca nu va nominaliza candidați
pentru alegerile care urmează. Silviu
Brucan a lansat conceptul unui partid
mare și a sprijinit transformarea orga-
nizației într-un partid politic. Unii
membri, ca Dumitru Mazilu, Mircea
Dinescu, Ion Caramitru, Andrei Pleșu,
Dan Hăulică, Gabriel Liiceanu și Doina
Cornea au demisionat înainte ca FSN
să se transforme în partid.

La 6 februarie 1990, FSN s-a trans-
format într-un partid politic, pentru a
putea candida la viitoarele alegeri. Cu
excepția câtorva ziare, noua formațiune
controla toată presa românească, în
particular televiziunea controlată de
stat, TVR.

Demonstrațiile anti-FSN, demarate
de partidele de opoziție PNȚCD și
PNL, la începutul anului 1990, au de-
generat într-un conflict violent împo-
triva autorităților de stat. La rândul lui,
Iliescu a apelat la clasa muncitoare să
sprijine FSN împotriva aghiotanților
pe care i-a numit "forțe fasciste, încer-
când să destabilizeze țara". Această che-
mare a rezultat la sosirea minerilor din
Valea Jiului în București, pentru a liniști
situația, evenimentele degenerând în
două mineriade sângeroase.

Cu toate acestea, liderii FSN au ac-
ceptat participarea altor partide la gu-
vernare. Noul organ de guvernământ,
Consiliul Provizoriu de Uniune Națio-
nală, dominat de FSN, a condus țara
până la alegerile din mai 1990. 

Acum 25 de ani FSN a
devenit partid politic

ISTORIE
Un exemplar minunat de p[strare a vechilor tradi\ii populare `n domeniul

tehnologiei ̀ l constituie ;i moara de ap[ din C[m]rzana. Ea exist[ de mai bine
de 200 de ani ;i se afl[ ;i acum `n stare de func\ionare. Apar\ine lui V[s[lie
Ion din C[m]rzana, acesta av]nd greut[\i cu asigurarea pieselor de schimb.

Ast[zi cele mai multe mori din jude\ sunt l[sate `n paragin[

Moara de ap[ din C[m]rzana, veche
de 200 de ani, func\ioneaz[ ;i acum
~n  ora;ul T[;nad s-a ridicat cea mai mare asemenea construc\ie din jude\, `n perioada comunist[

Director editor< Ilie S[lceanu



8 februarie 2015/Informa\ia de Duminic[ 3

MESERIIÎn urmă cu câţiva zeci de ani se potcoveau şi vacile şi boii dar
în ziua de azi nu se mai practică acest lucru pentru că aceste ani-
male nu mai sunt folosite la jug ele mergând doar la păşune.

O veche meserie, cea de pot-
covar, aproape c[ a dispărut din
spaţiul rural românesc.

De sute de ani, calul, provenit
din familia cabalinelor, a făcut
parte din universul ţăranului de
pe bătrânul continent ajutându-
l la arat, la transportat marfă sau
la nevoie, la purtat în lupte pen-
tru a-şi apăra pământul.

Odată cu apariţia mijloacelor au-
to, caii au ajuns să deservească doar
mici comunităţi rurale sau au fost
crescuţi pentru a participa la concur-
suri sportive.

Precum o maşină, calul trebuie
periodic ‘încălţat’ cu potcoave, pro-
cedeu asemuit cu reşaparea auto şi
denumit potcovire.

În judeţul Satu Mare unul dintre
puţinii potcovari care mai foloseşte
metode tradiţionale este Ştefan Sabo
din Odoreu. El a învăţat meseria de
fierar de la tatăl saău, aceasta fiind o
tradiţie de familie, unchiul său având
aceeaşi ocupaţie.

Pu\ini sunt cei care mai fac
potcoave dup[ metode
tradi\ionale

În târguri se pot găsi prese pentru
fabricat potcoave, sau se pot achiziţio-
na potcoave gata fabricate, dar nu mai
sunt meseriaşi care să le facă după
metoda tradiţională, iar potcoavele
făcute la matriţă nu se potrivesc la fel
de bine ca o potcoavă făcută manual.

Baza realizării potcoavei este co-
pita calului după a cărei formă se va
modela potcoava. Se foloseşte o bară
de fier plat care se pune la încălzit.
După ce metalul s-a încălzit se folo-
seşte un ciocan şi un baros pentru a-
i da forma dorită. Prima dată se mo-
delează o parte, iar apoi cealaltă par-
te.

Pe fiecare potcoavă se face un ca-
nal şi se fac locurile pentru cuie, sau
6 găuri pentru potcoavele mai mici,
sau opt pentru potcoavele mai mari,
câte trei sau respectiv patru găuri de
fiecare parte a potcoavei.

Înălţimea călcâielor potcoavei se
face în funcţie de cum calcă calul,
pentru a evita diferenţele de înălţime
pe interiorul şi pe exteriorul copitei
şi pentru ca animalul să calce drept.

Timpul cât se ţine fierul în foc de-
pinde de temperatură şi de cărbuni,
fiind un fel de artă abstractă, fiecare
potcovar ştiind din experienţă sau
după ochi când fierul este suficient
de cald pentru a putea fi modelat cu
uşurinţă.

În trecut caii erau potcoviţi
mai des, dar în zilele noastre
potcovirea se face de 2-3 ori
pe an

Potcoava se face pe nicovală, iar
canalul se face pentru a acoperi capul
cuiului cu care se prind potcoava de
copită, potcovarul folosind o unealtă
specială pentru fiecare etapă de pro-

ducţie.
Cele două capete ale potcoavei se

îngustează, iar apoi se bat cu ciocanul
în jos pentru a crea călcâiul potcoavei.
La potcoavele de iarnă, care nu se mai
folosesc în ziua de azi, în loc de călcâi
era un pinten ascuţit care ajuta calul
să nu alunece, dar aceşti pinteni nu
se mai produc astfel potcoavele de
iarnă dispărând.

În zilele noastre un cal se potco-
veşte de 2-3 ori pe an, de obicei pri-
măvara şi toamna, dar se poate face
oricând dacă este nevoie.

În trecut, când calul era animal
de muncă potcovirile erau mult mai
dese, dar în zilele noastre av]nd în
vedere că este folosit mai mult ca ani-
mal de tracţiune şi de agrement nu
mai e nevoie ca potcoavele să fie
schimbate foarte des.

În urmă cu câţiva zeci de ani se
potcoveau şi vacile şi boii dar în ziua
de azi nu se mai practică acest lucru
pentru că aceste animale nu mai sunt
folosite la jug ele mergând doar la
păşune.

În timpul procesului de modelare
potcoava trebuie curbată după forma
copitei pentru a nu exercita presiune
pe talpa calului. Potcoavele trebuie
lăsate să se răcească la aer, nu se pun
direct în apă rece când sunt fierbinţi
pentru că astfel devin casante şi se
sparg, din acelaşi motiv sunt necesare
respectarea unor reguli de tratament
termic pentru a asigura durabilitatea
potcoavei.

Ştefan Sabo spune că meseria se
poate învăţa dar micile trucuri se fu-
ră. Contează experienţa pe care o are
potcovarul, iar procesul de învăţare
este unul continuu.

Ultima etapă în procesul de pro-
ducţie al potcoavei este perforarea
acesteia pentru a crea găurile prin ca-
re se vor bate cuiele. 

Copita calului se taie şi se curăţă,
iar apoi potcoava încălzită se pune pe
ea. După ce potcoava este fixată se
bat cuiele, iar apoi acestea se scurtea-
ză pentru a nu accidenta animalul în
timpul mersului.

Potcovitul cailor este
o practică din perioada
grecilor şi a romanilor

Secole întregi, arta potcovăriei a
fost complementară cu medicina ve-
terinară pentru c[ se ocupa de trata-
rea afecțiunilor legate de picioare. De
la începutul mileniului trecut, această
practică a început să fie privită aşa
cum se cuvine, ca o artă bazată pe
fapte științifice, iar potcovarul s[ fie
recunoscut drept un meșteșugar com-
petent, calificat și dedicat în totalitate
bunăstării calului.

În Marea Britanie decretele pot-
covarilor din 1975 și 1977 îi puneau
în afara legii pe cei ce doreau să prac-
tice această meserie, dar nu erau în-
registrați la Registrul Potcovarilor, ți-
nut de Compania de Susținere a Pot-
covarilor.

Această Companie datează din se-
colul al XIV-lea și este una dintre cele
mai vechi companii înființate în Lon-

dra,  iar carta ei a fost dată de regele
Charles al II-lea, în anul 1674, pentru
încurajarea și organizarea potcovari-
lor, în urma unor examinări, într-o
breaslă.

~n 1356, potcovar era cel
care `ngrijea un cal bolnav

Cuvântul potcovar vine de la ve-
chiul termen franțuzesc „ferrier” care
provine, la rându-i, din latinescul
„ferrum” (fier).

Din 1356, denumirea de potcovar
era dată celui care îngrijea un cal bol-
nav, și până la apariția Școlii de vete-
rinari, potcovarul era doctorul de cai
al zilei. Atât grecii cât și romanii in-
ventaseră un fel de protecție pentru
caii pe care `i foloseau în marșuri. 
Aceasta avea forma unei sandale, con-
fecționată la început din  iarbă țesută,
soleae sparteae, apoi din piele și, în
final, din metal, soleae ferreae. Ca și
hipposandallele romane, acestea erau
legate de picior cu o curea.

Copitele cailor care tr[iau în re-
giunile cu climă caldă, uscată, erau
at]t de dure înc]t ei puteau parcurge
distanțe foarte mari fără a fi potcoviți,
însă, acolo unde clima era umedă, co-
pitele deveneau moi și, pe suprefețele
tari sau dure, acestea se toceau înainte
de a mai apuca să creasca, ceea ce pu-
tea duce chiar la pierderea animalu-
lui.

În cimitirele celților, recunoscuți

ca fierari și crescători de cai, s-au găsit
primele potcoave, ceea ce arăta că cel-
ții le confecționau atât înaintea cât și
in timpul ocupației romane.

După aceea, dezvoltarea potcovă-
riei s-a făcut în special în Franța și în
Anglia. Claude Bourgelat, primul di-
rector al Școlii veterinare de la Lyons,
are contribuții notabile în studierea
anatomiei picioarelor.  El proiectează
un pantof menit să-i păstreze copitei,
pe cât era posibil, starea naturală, care
se folosește, în general, în Franța, în
secolul 20.

Astăzi potcovarul modern, cu
mult mai instruit, știe exact ce fel de
potcoavă se potrivește fiecărui cal. El
poate, de asemenea, să corecteze mal-
formațiile sau tocirile, iar cei mai ex-
perimentați pot chiar să prevină ope-
rațiile chirurgicale.

Potcovitul cailor poate
ajuta la corectarea mersului
animalului

În România, potcovitul şi şelăritul
sunt îndeletniciri străvechi, care ţin
de bunul simţ al tradiţionalei legături
dintre om şi cal. Din păcate, cei mai
pricepuţi şelari şi potcovari au îmbă-
trânit, iar mesteşugul lor pare să piară
odat[ cu ei. Se spune că ultimii pot-
covari „veritabili” şi-au făcut ucenicia
la unităţile de cavalerie în timpul celui
de-al Doilea Război Mondial, co-
muniştii abandonând aceste profesii

aflate în contradicţie cu mecanizarea
agriculturii socialiste.

Potcovitul reprezintă arta de a
confecționa potcoave și a le prinde
de copita calului sau „unghiile” (on-
gloanele) boilor de muncă, acele or-
gane vii cu un rol foarte important în
mersul animalelor. Persoanele care se
ocupă cu găurirea și fixarea potcoavei
la cornul copitei se numesc meseriași
potcovari sau podotehniști.

O meserie care ajut[ la co-
rectarea mersului la unii cai

Potcovitul nu este o meserie ușoa-
ră, mai ales dacă se ține seama că tre-
buie f[cut în mai multe scopuri. Pri-
mul scop este împiedecarea tocirii
prea rapide și peste măsur[ a cornului
copitei. Potcovitul mai ajută și la co-
rectarea mersului la unii cai, precum
și la vindecarea unor boli de copită,
acesta purtând numele de potcovit
ortopedic. Executarea acestora impu-
ne formarea unor meseriași calificați. 

Se știe că cea mai mare parte a
șchiopătăturilor la cai și deci impo-
sibilitatea folosirii lor mai mult sau
mai puțin timp provine din neîngri-
jirea și nepotcovirea lor la timp. 

Potcovirea animalelor de către
unii fierari fără o pregătire podoteh-
nică poate conduce la provocarea
unor boli care scot pentru un anumit
timp animalul din serviciu.

Bogdan Mihalca

Meseria;ul din Odoreu a învăţat me;te;ugul fier[ritului de la tatăl său, aceasta fiind o tradiţie de familie. Unchiul său are
aceeaşi ocupaţie

:tefan Sabo din Odoreu, printre
ultimii potcovari din jude\
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SCRIITORI Cristina Nemerovschi, Lorena Lupu ;i Corina Ozon ne vor ar[ta noul
chip al literaturii rom]ne de azi, `ntr-un eveniment intitulat “Vineri 13
ca la carte”.

Anul 2015 debuteaz[ cu un
scandal imens `n r]ndul scriito-
rilor, acesta fiind declan;at ime-
diat dup[ desemnarea lui Gabriel
Chifu, vicepre;edinte al Uniunii
Scriitorilor din Rom]nia,
c];tig[tor al Premiului Na\ional
“Mihai Eminescu”.

Reac\iile contestatarilor deja au
ie;it din cadrul intim al breslei ;i, mai
mult ca sigur, vor amplifica un conflict
major, decisiv, `ntre pre;edintele Ni-
colae Manolescu ;i cei nemul\umi\i
de actuala stare de lucruri de la v]rful
USR.

Claudiu Komartin afirm[ r[spicat<
"Premiul Opera Omnia a fost acordat
`n urma presiunilor lui Nicolae Ma-
nolescu, un om care \ine cu tot dina-
dinsul s[ fac[ praf la b[tr]ne\e imensa
autoritate pe care ;i-a c];tigat-o `ntre
anii '60 ;i '90 ai secolului trecut. Nico-
lae Manolescu este acum, ca pre;edin-
te etern al Uniunii Scriitorilor (pe care,
din punctul meu de vedere, a `ngro-
pat-o definitiv), un farsor ;i un aranjor

de doi bani".
30 de scriitori au semnat o scri-

soare deschis[ protest]nd la adresa de-
ciziei juriului care a acordat prestigio-
sul premiu.. "Prin ce s-a `nt]mplat la
Boto;ani, c]nd un premiu de prestigiu
superlativ a revenit unui poet cel mult
onorabil, `n dauna unor poe\i `ntr-
adev[r superlativi, a\i f[cut un lucru
grav> a\i `nc[lcat adevarul poeziei", se
arat[ `n scrisoare.

Manolescu este acuzat
de favoritism

Semnatarii protestului `l acuz[ pe
pre;edintele juriului ;i al USR, Nicolae
Manolescu, dar ;i pe ceilal\i membri
ai juriului c[ "s-au `ndep[rtat `n anii
din urm[ de spiritul acestui premiu,
care ar trebui s[ impun[ respectul con-
temporanilor no;tri".

"~n ciuda oric[rei relativiz[ri cri-
tice prin care am putea justifica pre-
mierea unui poet ajuns la deplina ma-
turitate artistic[ ̀ n detrimentul altuia,
un cititor ̀ nfocat ;i un bun cunosc[tor
al literaturii rom]ne din ultimele de-

cenii nu poate comite astfel de erori
f[r[ a fi b[nuit de malversa\ie. Ceea
ce s-a ̀ nt]mplat ̀ n 2015, prin premie-
rea lui Gabriel Chifu, dup[ decizia
aproape la fel de flagrant[ din 2013,
c]nd laureat a fost Nicolae Prelipcea-

nu, adic[ r[spl[tirea unor literatori ;i
func\ionari con;tiincio;i, ;i nu a unor
poe\i care sunt repere, stele fixe pentru
cei de azi, arat[ c[ nu v[ mai pas[“,
afirm[ semnatarii scrisorii.

"S-a ajuns la ni;te decizii discre\io-
nare pe care le ia exclusiv domnul Ni-
colae Manolescu, care conduce Uni-
unea Scriitorilor ;i  juriul de la
Boto;ani al Premiului Mihai Eminescu
de undeva de la Paris. Prin tot felul de
interpu;i, e hot[r]t de c]\iva ani s[-;i
r[spl[teasc[ apropia\ii,  nu s[
r[spl[teasc[ valoarea literar[", a de-
clarat poetul Claudiu Komartin, di-
rector al revistei Poesis Interna\ional.

Cel mai mare premiu
de poezie din Rom]nia

Boto;[nenii sunt printre cei mai
s[raci rom]ni, dar ofer[ pentru poezie
cel mai valoros premiu na\ional, din
toate punctele de vedere. R[splata a
ajuns la 20.000 de lei, neimpozabili, o
sum[ foarte mare pentru o localitate
unde banii nu sunt niciodat[
suficien\i.

Premiul a fost instituit ̀ n 1991 ;i a
fost acordat ̀ n fiecare an pentru Opera
Omnia de c[tre Primarie, care a folosit
;i fondurile proprii, dar ;i bani din
sponsoriz[ri. ~n perioada 2004-2011
premiul a fost oferit din sponsoriz[ri,
iar din 2013 p]n[ `n 2015 contrava-
loarea a fost suportat[ din bugetul lo-
cal, inclusiv impozitele aferente. Din
2009 ;i p]n[ ̀ n 2011 valoarea premiu-
lui a fost de 10.000 lei, iar din 2012 a
fost de 20.000 lei. La aceste sume se
mai adaug[ ;i impozitele v[rsate sta-
tului, dar ;i sumele alocate pentru pro-
tocolul Zilei Culturii Na\ionale, 15 ia-
nuarie, atunci c]nd se acord[ Opera
Omnia ;i c]nd sute de oameni de cul-
tur[ vin la Boto;ani. 

Vicepre;edintele Uniunii Scriito-
rilor din Rom]nia, poetul si prozatorul
Gabriel Chifu, a fost desemnat
c];tig[torul edi\iei din acest an a Pre-
miului Na\ional de Poezie "Mihai Emi-
nescu". Printre nominaliza\i s-au
num[rat Mircea C[rt[rescu, Liviu
Ioan Stoiciu, Marta Petreu, Aurel Pan-
tea, Ioan Moldovan, Lucian Vasiliu. 

A consemnat V.A.

Un val de tinere\e ;i noncon-
formism a `mprosp[tat `n ultimii
ani scena literar[ rom]neasc[.
~ncep s[ apar[ tot mai multe c[r\i
care, ̀ n loc s[ fie pretext de evadare
din cotidian, se inspir[ copios din
ceea ce tr[im zi de zi, arat[ chipul
noilor genera\ii ;i nu se feresc de
cuvinte tari.

Noua genera\ie de autori ;tie s[ fac[
un spectacol antrenant din lans[rile de
carte, `;i promoveaz[ crea\iile prin
re\elele sociale de pe Internet ;i are in-
teligen\a s[-;i apropie genera\ia t]n[r[,
f[r[ a face rabat de la calitatea scriiturii
;i f[r[ a se feri de teme dificile.

Cristina Nemerovschi, Lorena Lupu
;i Corina Ozon ne vor ar[ta noul chip
al literaturii rom]ne de azi, ̀ ntr-un eve-
niment intitulat “Vineri 13 ca la carte”,
organizat vinerea viitoare de Centrul
Cultural G.M. Zamfirescu ;i District 15
`n parteneriat cu editura bucure;tean[
Herg Benet. Vor fi lansate patru c[r\i
recent ap[rute< “P[pu;ile” ;i “Cum a ars-
o Anghelescu o lun[ ca scriitor de suc-
ces” de Cristina Nemerovschi, “Dona
Juana” (edi\ia a II-a) de Lorena Lupu ;i
“Zilele aman\ilor” de Corina Ozon. De
asemenea cei prezen\i vor putea asista
la spectacolul “Povestiri din Miserupia”,
one-woman show conceput ;i jucat de
Lorena Lupu. Seara urmeaz[ s[ conti-
nue cu un Video&Sound Party cu Anne
Rajko.

Cristina Nemerovschi scrie
despre tinerii rebeli

Supranumită de critici „rebela lite-
raturii române de azi“, licenţiată în Fi-
losofie, cu un master despre L. Wittgen-
stein, Cristina Nemerovschi a debutat
în 2010, cu romanul “Sânge satanic”.

Cartea a reprezentat atât un succes de
critică, dar mai ales de public, ediția a
2-a apărând doar câteva luni mai târziu.
În numai un an, romanul s-a impus ca
un adevărat fenomen social, consacrând
un nou stil în literatura tânără și inspi-
rând numeroase manifestări artistice<
poezie, piese de teatru, visual art, mu-
zică. Cartea a primit referințe elogioase,
fiind comparat[ cu opere-cult ale unor
autori precum J. D. Salinger, Henry Mil-
ler, Irvine Welsh, Chuck Palahniuk, Bret
Easton Ellis sau Anthony Burgess, și a
fost distins cu premiul Tiuk! pentru de-
but, cu titlul Cartea anului 2011, nomi-
nalizare la titlul Cartea anului 2010, ales
printre finaliștii Premiers Romans En
Lecture. Ediția a 3-a apare în 2013, la
editura Herg Benet.

Avea s[ fie primul episod al unei tri-
logii despre lumea rebel[ a rockerilor,
continuat[ cu romanele “Ani cu alcool
;i sex” (2012) ;i “Rezerva\ia unicorni-

lor” (2014). Alte c[r\i ale Cristinei Ne-
merovschi< “Pervertirea” (2012), “nym-
phette_dark99” (2013), “Ce facem cu
Rom]nia?” (2013).

C[r\ile care vor fi lansate la Satu Ma-
re marcheaz[ direc\ii noi `n crea\ia au-
toarei. “Cum a ars-o Anghelescu o lun[
ca scriitor de succes” este un pamflet
necru\[tor la adresa st[rii de lucruri din
lumea literar[, iar “P[pu;ile” exploreaz[
o mare iubire neconven\ional[ ;i pro-
pune o medita\ie profund[ asupra dra-
gostei ;i mor\ii.

Lorena Lupu
;i mitul Donei Juana

Lorena Lupu s-a născut în Sfântu
Gheorghe, jud. Covasna. A absolvit
Universitatea Naţională de Artă Teatrală
şi Cinematografică „I. L. Caragiale”,
Secţia Actorie. ~n 2006, debutează atât

în teatru cu rolul principal din “Război
cu Troia nu se face” de Jean Giraudoux
(la Teatrul Mic Bucureşti), cât şi în lite-
ratură, cu romanul autoficţional “Ron-
do Capriccioso”. Mai public[ “Bătăuşu’
de câmpi” (2007), experimentul literar–
fotografic “Hyde Park” (2009), în cola-
borare cu Dinu Lazăr şi în 2012 revine
în atenţia cititorilor cu romanul erotic
“Dona Juana”, a c[rui edi\ie a doua va fi
lansat[ ̀ n evenimentul de la Satu Mare.
A lucrat ca jurnalist la reviste renumite
(Playboy, Vice, Tabu), realiz]nd inter-
viuri apreciate cu multe vedete ale vie\ii
muzicale ;i artistice.

“Dona Juana” ̀ ;i propune s[ valori-
fice mitul donjuanesc ̀ ntr-o variant[ fe-
minin[, cre]nd un personaj de o rar[
senzualitate ;i un stil de via\[ extrem
de liber. Este ;i o poveste despre priete-
nie, loialitate ;i c[utarea fericirii, dar ;i
o radiografie eclatant[ a vie\ii de noapte
din Bucure;ti, cu personajele ei aparte.

“Povestiri din Miserupia” este po-
vestea unei fete care lupt[ cu o sume-
denie de abuzuri, at]t `n familie, c]t ;i
`n afara ei. Despre geneza textului Lo-
rena spune< “Documentam un reportaj
despre victimele traficului de carne vie.
Am fost într-un astfel de adăpost, nu
foarte departe de Bucureşti, şi am intrat
în vorbă cu câteva fete proaspăt recu-
perate de peste hotare. Ei bine, copilele
astea, majoritatea  de o inocenţă  sfâşie-
toare, contraziceau toate ideile fixe pe
care le-am putea avea tu, eu, sau oricine
altcineva, la auzul cuvântului prostitua-
tă. Erau dureros de lipsite de apărare şi
extrem de vulnerabile – şi asta a fost di-
recţia pe care am mers cu personajul.”

Corina Ozon ;i romanul ei
pornit pe Facebook

Timişoreancă adoptată cu dragoste
de Bucureşti, Corina Ozon are 10 ani
de jurnalism de investigaţie în presa
scrisă (ziarul „Ora”) şi televiziune (An-
tena 1), şi un update de 2 ani în pro-
ducţie TV (Intact Media Group), urma\i
de alţi 10 ani la PR&Comunicare. Ro-
manul ei de debut, “Zilele aman\ilor”,
povestea unui trio amoros clasic, s-a
n[scut dintr-o serie de post[ri pe blogul
autoarei, care au avut mare succes pe
Facebook ;i  s-au transformat, `ncet-
`ncet, `ntr-un roman scris pe trei voci,
`n monologuri paralele, foarte realist,
f[r[ perdea, dar ;i f[r[ violen\e gratuite
de limbaj. Cartea a fost un mare succes
`n libr[rii ;i la v]nz[rile online, sus\inut[
din plin de experien\a de PR a autoarei,
care i-a f[cut o promovare intens[ `n
social media.

Evenimentul “Vineri 13 ca la carte”
are loc ̀ n seara de 13 februarie, ̀ ncep]nd
cu ora 20, la District 15.

Vasile A.

Premiul Na\ional “Mihai Eminescu” a creat un scandal `n USR

Cristina Nemerovschi, Lorena Lupu ;i Corina Ozon vor prezenta s[tm[renilor cele mai noi c[r\i ale lor ̀ ntr-un eveniment
intitulat “Vineri 13 ca la carte”

Trei romanciere nonconformiste
viziteaz[ Satu Mare vinerea viitoare

Nicolae Manolescu
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S~N~TATE
Fum[torii prezint[ un risc dublu de declin cognitiv la v]rste ̀ naintate, comparativ cu

persoanele nefum[toare. De asemenea, s-a constatat c[ exist[ o leg[tur[ ̀ ntre afec\iunile
gingivale ;i riscul crescut de demen\[. Cei ce consum[ cantit[\i mari de alcool `n mod
regulat risc[ s[ dezvolte o form[ de demen\[ cu circa 7 ani mai devreme dec]t cei ce nu
au acest viciu.

Boala Alzheimer se manifest[
la nivelul creierului ;i este carac-
terizat[ de pierderi de memorie
;i probleme legate de g]ndirea lo-
gic[, capacitatea de planificare
sau, `n cazuri foarte grave
pacien\ii nu pot vorbi.

A fost descris[ prima dat[ de psi-
hiatrul ;i neuropatul german cu acela;i
nume `n anul 1906. La ora actual[, pe
plan global peste 27 milioane de per-
soane sufer[ de aceast[ afec\iune, iar
p]n[ `n anul 2050 se prevede c[ unul
din 8 oameni va fi diagnosticat cu Al-
zheimer.

Progresele ;tiin\ei

Riscul de a dezvolta aceast[ boal[
cre;te cel mai mult dupa v]rsta de 70
de ani. Aceasta nu este totu;i, parte
normal[ a procesului de `mb[tr]nire,
a;a c[ persoanele care observ[ carac-
teristicile bolii, trebuie s[ apeleze la
ajutor specializat. Al\i factori de risc
sunt< presiunea sanguin[ ridicat[, bo-
lile coronariene, diabetul, nivelul ridi-
cat al colesterolului. Fum[torii
prezint[ un risc dublu de declin cog-
nitiv la v]rste ̀ naintate, comparativ cu
persoanele nefum[toare. De asemenea,
s-a constatat c[ exist[ o leg[tur[ `ntre
afec\iunile gingivale ;i riscul crescut
de demen\[. Cei ce consum[ cantit[\i
mari de alcool `n mod regulat risc[ s[
dezvolte o form[ de demen\[ cu circa
7 ani mai devreme dec]t cei ce nu au
acest viciu.

Boala poate fi diagnosticat[ acum
pe baza unor probe luate din lichidul
cefalorahidian, combinate cu tomo-

grafii ale creierului. Cum semnele in-
terne ale bolii Alzheimer pot fi depis-
tate cu ceva timp ̀ nainte de declan;area
propriu-zis[, `nseamn[ c[ pot fi luate

m[suri pentru ̀ ncetinirea evolu\iei sa-
le.

Directorul executiv al Centrului de
Cercetare pentru Alzheimer spune c[

"este frustrant c[ `nc[ nu am reu;it s[
detect[m cu acurate\e motivele ;i sem-
nele apari\iei bolii, dar aceste desco-
periri reprezint[ un `nceput
promi\[tor".

O substan\[ con\inut[ de rodii pre-
vine inflamarea celulelor cerebrale ceea
ce ajut[ la stoparea bolii Alzheimer, au
descoperit recent cercet[torii britanici.
Punicalaginul, care este un compus
chimic cunoscut sub numele de poli-
fenol, poate inhiba procesul inflamator
de la nivelul unor celule cerebrale spe-
cializate. Inflama\ia duce la distrugerea
unui num[r de celule din ce `n ce mai
mare, favoriz]nd progresia bolii. Din
p[cate boala nu poate fi vindecat[, ̀ ns[
punicalaginul con\inut de rodii poate
preveni sau `ncetini dezvoltarea ei.

De asemenea, o cercetare efectuat[
la Universitatea Oxford sugereaz[ c[
vitaminele din complexul B opresc
atrofierea creierului, mai ales ̀ n regiuni
cruciale, `n cazul unor tipuri de de-
men\[, cum ar fi Alzheimerul.

Stimularea mental[

Persoanele care continu[ s[ `nve\e
lucruri noi de-a lungul vie\ii ;i fac efor-
turi intelectuale constante sunt mai
pu\in predispuse la declinul cognitiv.
Efectuarea mai multor sarcini simul-
tane, comunicarea ;i organizarea sunt
cele mai eficiente `n prevenirea de-
men\ei. Este important s[ citim zilnic,
s[ `nv[\[m  o limb[ str[in[, s[ ne re-
lax[m cu jocuri de logic[ sau de socie-
tate. :ahul, rebusul, sudoku, scrabble
`mbun[t[\esc capacitatea de a forma
;i re\ine asocieri cognitive. Evita\i ru-
tina deoarece creierul trebuie stimulat

;i solicitat `n permanen\[.

Alte recomand[ri

Mi;carea practicat[ zi de zi ;i evi-
tarea sedentarismului reduc riscul
apari\iei Alzheimerului cu p]n[ la
50%. Printre beneficiile de baz[ ale
sportului se num[r[ reducerea nivelu-
lui de stres, ̀ mbun[t[\irea st[rii de spi-
rit ;i a memoriei.

Creierul are nevoie de o alimenta\ie
complet[ ;i corect[ pentru a-;i
men\ine func\iile intacte de-a lungul
timpului. Dieta mediteranean[ este cea
mai s[n[toas[ pentru creier, deoarece
este bogat[ ̀ n pe;te, fructe oleaginoase,
cereale integrale, ulei de m[sline ;i ver-
de\uri, la care se adaug[ cantit[\i mo-
derate de vin ro;u. Este important s[
consum[m rar lactate, carne ro;ie, pre-
parate fast food, pr[jeli ;i alimente pro-
cesate. Somonul, tonul, macroul, sar-
dinele sau uleiul din pe;te sunt cele
mai bune surse pentru procurarea
gr[similor s[n[toase. E bine s[ con-
sum[m ceai `n mod regulat, `n special
ceai verde care poate `mbun[t[\i me-
moria ;i starea de alert[, fr]n]nd pro-
cesul de `mb[tr]nire a creierului.

Studiile arat[ c[  suplimentele ali-
mentare sunt utile `n prevenirea de-
men\ei. Acidul folic, vitamina B12, vi-
tamina D, magneziul, uleiul din pe;te
au efect protector asupra creierului.
Alte studii asociaz[ ;i suplimentele cu
vitamina E, ginko biloba, coenzima
Q10 ;i turmericul (curcuma) cu pre-
venirea sau am]narea instal[rii sim-
ptomelor demen\ei.

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel.0721202752

O substan\[ con\inut[ de rodii previne inflamarea celulelor cerebrale ceea ce
ajut[ la stoparea bolii Alzheimer

Un stil de via\[ s[n[tos scade
considerabil riscul apari\iei Alzheimerului

Osteoartrita este o boal[ care
afecteaz[ articula\iile. Este con-
siderat[ `n general o boal[ dege-
nerativ[, duc]nd la pierderea pro-
gresiv[ a cartilajului care
c[ptu;e;te ;i lubrifiaz[ articula\ii-
le. Osteorartrita este cunoscut[ ;i
ca o boal[ articular[ degenera-
tiv[.

Afecteaz[ milioane de oameni, ̀ ns[
numai  1 din 8 apeleaz[ la tratament
medical. Poate afecta degetele, genun-
chii, gleznele, picioarele, ;oldurile, g]tul
;i ;ira spin[rii, produc]nd rigiditate,
umfl[turi ;i durere. Forma cea mai
obi;nuit[ de osteoartrit[ debuteaz[ de
obicei la v]rst[ mmijlocie. Osteoartrita
secundar[ poate fi rezultatul unei va-
riet[\i de traumatisme suferite de arti-
cula\ii, incluz]nd leziunile ;i suprasoli-
citarea,infec\iile ;i inflama\iile datorate
altor boli articulare.

Pentru a veni `n ajutorul artritei ar
trebui s[ respecta\i 3 reguli de aur. Spe-
ciali;tii reumatologi sunt de p[rere c[
pentru a preveni osteoartrita ar trebui
s[ \ine\i greutatea sub control. 

Este important s[ alege\i o diet[
echilibrat[, care s[ v[ ofere toate vita-
minele ;i mineralele de care ave\i nevoie
;i care v[ \ine ;i greutatea la cote joase.

La fel de important este s[ m]nca\i c]t
mai multe fructe ;i legume. Nu `n ulti-
mul r]nd, face\i regulat exerci\ii fizice.

O diet[ echilibrat[ trebuie s[ v[ ofere
to\i nutrien\ii de baz[ importan\i, mai
cu seam[ minerale cum ar fi calciul ;i
fierul.

La fel de important[ pentru preve-
nirea artritei este hidratarea. Este nece-
sar s[ be\i cantit[\i mari de ap[. ~nche-
ieturile  au nevoie s[ fie umede pentru
a se mi;ca lin. Chiar dac[ pentru unii
dintre dumneavoastr[ ar p[rea exagerat,
speciali;tii spun c[ 2-3 litri de ap[ pe zi

`mpiedic[ durerea os-
teoartritic[.

~n cazul `n care nu
pute\i renun\a la cafea
sau alte b[uturi cu co-
fein[, care ac\ioneaz[
ca diuretice ;i elimin[
apa din organism,
atunci este necesar s[
be\i mai mult[ ap[.

C]t despre exerci\iile
fizice, pute\i opta pen-
tru mersul pe jos, pe-
dalat pe biciclet[ me-
dicinal[ sau ̀ not. Pen-
tru `nceput alege\i s[
merge\i pe jos timp de
o jum[tate de or[ de
trei ori pe s[pt[m]n[.

O eficien\[ dovedit[ pentru a men\ine
articula\iile puternice ;i agile sunt ̀ ntin-
derile. Pute\i folosi o band[ de elastic
care opune rezisten\[ `n timp ce `ntin-
de\i diferite p[r\i ale corpului. 

Dac[ durerile artritice sunt persis-
tente sau dac[ diminea\a la trezire sun-
te\i ̀ n\epenit considerabil vreo 5-10 mi-
nute sau mai mult, merge\i la medic. La
fel ;i dac[ pierde\i capacitatea de mi;care
a unei articula\ii sau dac[ este inflamat[
ori dac[ durerea v[ `mpiedic[ s[
desf[;ura\i activit[\i importante.

A consemnat :tefania Cri;an

Metode eficiente pentru protejarea articula\iilor Ne g[si\i `n Satu Mare,
str. Gheorghe Laz[r, 

nr. 1, jud. Satu Mare ;i 
la tel/fax< 0261/726.101, 

mobil - 0737.518.461

Orar< 
luni - vineri 
8.00 - 16.00

ATO MEDICAL VEST
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RE}ETE

Cocktailul pasiunii

Paprica; de crap
cu legume fierte

Mod de preparare<

Se pregătește pireul din fructul pa-
siunii și din banană, fiecare separat, la
banane se adaugă zeama de lămâie și
apoi se poate amesteca. Ghimbirul se
răzuiește foarte fin, apoi se pisează cu
zahărul. Se adaugă pireul de fructe și

se amestecă până la omogenizare. Se
adaugă vodca și gheața, se toarnă totul
într-un shaker și se agită energic. Se
strecoară într-un pahar răcit în prea-
labil și se completează cu șampanie. Se
poate orna cu coajă de portocală, felii
de portocale sau de lămâie, cu frunze
de mentă sau cu orice alte fructe proas-
pete care conferă băuturii un aspect
cât mai apetisant.

Alimentele ;i cantit[\ile
necesare< 

O bucată de circa 2 - 2,5 cm de ghim-
bir proaspăt, o linguriță de zahăr va-
nilat (dacă se poate pudră), 20 ml suc
de lămâie proaspăt stors, 20 ml de pi-
reu de maracuja (fructul pasiunii), un
sfert de banană, 20 ml de vodcă sim-
plă sau de vanilie, circa 150-200 ml

șampanie albă, dulce, gheață.

Mod de preg[tire<
Se curăță crapul și se taie în bucăți

potrivite. Ardeiul gras și ceapa tăiate
foarte subțire se călesc în untură sau
eventual în ulei, iar când devin sticloase
și încep să capete o culoare aurie se
presară cu boiaua de ardei, se amestecă
și se toarnă peste ele bulionul subțiat

cu apă, sau preferabil cu supă de zar-
zavaturi. În loc de bulion se poate folosi
și suc de roșii, dar în acest caz fără
adaos de apă, Se condimentează după
gust, se adaugă peștele și se lasă să fiar-
bă înăbușit. Legumele se fierb în apă
ușor sărată, fie, fiecare separat, fie toate
împreună, într-o singură oală, dar
adăugate pe rând, în funcție de timpul
de fierbere a fiecăruia. La servire legu-
mele se ornează cu verdețuri proaspete,
iar la pește se oferă lămâie feliată sau
mujdei de usturoi preparat cu zeamă
de lămâie.

Ave\i nevoie< 

Un crap de circa un kg, 2 - 3 cepe
de mărime mijlocie, o lingură de un-
tură sau ulei, două linguri de bulion,
un ardei gras, un sfert de linguriță de
boia de ardei dulce, sare, piper, even-
tual un sfert de linguriță de ghimbir.
Pentru garnitură< cât mai multe feluri
de legume, în total 6-700 g.

:arlot[ cu cacao

Mod de preparare<

Într-un vas termorezistent se ames-
tecă ouăle cu zahărul. Se adaugă făina și
cacaoa, amestecând în continuu cu un
tel. Cacaoa se poate substitui cu ciocolată
răzuită. Apoi se mai adaugă zahărul va-

nilat, coaja de lămâie și 1/2 l de lapte căl-
duț. Se fierbe la foc mic, amestecând con-
tinuu. Apoi se pune și restul de lapte și
se mai lasă la fiert până când șarlota în-
cepe să se lege. Când s-a ajuns la consis-
tența dorită, se ia de pe foc și se adaugă
untul. Se amestecă bine și se toarnă în
căni, sau forme umezite. Se lasă la rece
circa 2 ore, apoi se ornează direct în pa-
har, sau răsturnată pe o farfurie.

Pentru 6 por\ii ave\i nevoie
de urm[toarele 

ingrediente< 

Un litru de lapte, patru ouă, trei
linguri de cacao, șase linguri mari de
zahăr, două linguri de făină (sau ami-
don alimentar), 2 plicuri de zahăr va-
nilat, coaja rasă de la o lăm]ie, 100
grame de unt, bucățele de nuci, alune,
cocos, stafide, ciocolată, gem sau vi-

șine pentru ornat.

Ciorb[ olteneasc[
de miel

Mod de preparare<
Atât ceapa verde, cât și cea uscată,

morcovii și pătrunjeii se toacă ca pen-
tru ciorbă, apoi se călesc în ulei. Carnea
spălată foarte bine se pune la fiert în
apă rece. După ce dă în clocot, se arun-
că apa, carnea se spală bine de tot și se

pune din nou la fiert. Zarzavaturile că-
lite se pun la fiert împreună cu carnea
opărită. Spre final se adaugă orezul bine
spălat. Se condimentează după gust.
După ce și orezul a fiert, se pune și bor-
șul dat în câteva clocote. Se lasă să fiar-
bă la foc mic. Când toate ingredientele
au fiert bine și carnea se desprinde de
pe os, se adaugă și leușteanul tocat mă-
runt. Într-un castron se bat cele două
gălbenușuri, peste care se adaugă, pu-
țină câte puțină, zeamă de ciorbă fier-
binte, evitând astfel să se taie gălbenu-
șurile. Se ia oala de pe foc, apoi se toar-
nă compoziția în ciorbă. Se servește cu
smântână și ardei iute.

Ave\i nevoie< 

Un kg de carne de miel cu os, 2-3
legături de ceapă verde, o ceapă usca-
tă, 2 morcovi, o rădăcină de pătrunjel,
câteva linguri de ulei pentru călit le-
gumele, 30-40 g de orez, 2 legături de
leuștean proaspăt, circa un litru de
borș proaspăt, după gust, 2 gălbenu-
șuri de ou, smântână pentru decor,

sare, piper.

Salcia, primul copac de la noi
care înfrunzeşte primăvara devre-
me şi care se adaptează uşor la orice
tip de schimbări ale temperaturii,
creşte în locuri umede, pe malul
apelor, în lunci, la câmpie şi deal,
dar şi în parcurile din oraşe.

Coaja de salcie este remediu în
afecţiuni precum< boli reumatismale, he-
moragii, dezinterie şi febră.

Salicina are efect de medicament
De la salcie, în scop terapeutic se folo-

seşte scoarţa de pe ramurile tinere, de doi,
trei ani. Folosită de mii de ani pentru tra-
tarea bolilor reumatismale, a hemoragiilor,
dezinteriei şi febrei, scoarţa de salcie albă
a devenit importantă în urmă cu peste o
sută de ani, când i-au fost descoperite şi
au fost izolate principalele substanţe active
care îi conferă calitatea de medicament na-
turist, şi anume salicina.

Salicina, nimic altceva decât aspirina
naturală, are efecte tonice, antiseptice şi
antiinflamatoare, sedative, astringente şi
antireumatismale. Ea poate fi folosită cu
succes în tratarea artritei, artrozei şi a pu-
seelor reumatismale, în tendinită, gută şi
sciatică.

În plus, tratează răcelile, gripa, durerile
de cap, afecţiunile dureroase şi febrile efec-
tul fiind unul analgezic. Pe lângă salicină,
coaja de salcie mai are în compoziţia sa şi
amidon, proteine, lipide, tanin, celuloză,
substanţe minerale şi vitamine.

Posibilităţi de administrare
Coaja de salcie poate fi administrată

sub formă de infuzie, decoct, pulbere. În
caz de r[ceală, gripă ori dureri de oase se
poate prepara o infuzie din 200 de ml de
apă clocotită turnată peste două linguriţe
de scoarţă bine uscată şi mărunţită. Ceaiul,
ţinut la temperatura camerei, se bea, câte
două, trei linguri, pe parcursul unei zile.
Decoctul din coajă de salcie se recomandă
ca remediu natural împotriva febrei, a ne-
vralgiilor, reumatismului şi gutei. Ca să-l
prepari, pune la fiert, la foc mic, pentru
20-30 de minute, două linguri de scoarţă

bine uscată şi mărunţită într-un sfert de
litru de apă. După răcire se filtrează şi li-
chidul rezultat se bea, câte două, trei lin-
guri, pe parcursul zilei, până se consumă
ceaiul obţinut după descrierea de mai sus.

În caz de dureri în gât, se recomandă
gargară cu decoct de coajă de salcie. Ceaiul
nu trebuie să depăşească temperatura cor-
pului. Tratamentul cu decoct de coajă de
salcie nu trebuie să dureze mai mult de 21
de zile.

Pentru răni şi ulceraţii ale pielii se re-
comandă comprese cu ceai concentrat din
coajă de salcie, patru, cinci linguri de plantă
la un sfert de litru de apă clocotită. Com-
presele se pun pe locul afectat, usucă şi
vindecă rana.

Text selectat şi prelucrat de Ioan A.

Coaja de salcie ajut[
la vindecarea bolilor

reumatismale

Decoctul din coajă de salcie se recomandă ca remediu natural împotriva febrei,
a nevralgiilor, reumatismului şi gutei. Ca să-l prepari, pune la fiert, la foc mic,
pentru 20-30 de minute, două linguri de scoarţă bine uscată şi mărunţită într-un
sfert de litru de apă. După răcire se filtrează şi lichidul rezultat se bea, câte două,
trei linguri, pe parcursul zilei, până se consumă ceaiul obţinut.
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MOD~
Po;etele de m]n[ ;i po;etele de um[r sunt recomandate de marii

designeri. Acestea trebuie s[ fie simple, `ntr-o singur[ culoare, dar cu
un accesoriu care s[ ias[ `n eviden\[.

F[r[ nicio ̀ ndolial[, po;eta es-
te cel mai indispensabil accesoriu
al femeilor. Indiferent c[ merg la
pia\[ sau ies `n club, `n m]na lor
se va afla mereu o po;et[ care s[
le scoat[ `n eviden\[. Dar din
p[cate ;i la acest capitol moda se
schimb[. ~n cele ce urmeaz[ vom
vedea ce po;ete se poart[ `n anul
2015.

Anul acesta, nu mai sunt la mod[
gen\ile foarte mari, supradimensionate.
Dac[ printre preferatele dumnea-
voastr[ se reg[sesc acestea ar fi ideal
s[ le schimba\i cu cele medii sau chiar
mici. Ultimele amintite sunt la mod[.

Po;etele de m]n[ ;i po;etele de
um[r sunt recomandate de marii des-
igneri. Acestea trebuie s[ fie simple,
`ntr-o singur[ culoare, dar cu un acce-
soriu care s[ ias[ `n eviden\[.

Modelul tip ghiozdan re`nvie
moda anilor ‘60 

Modelele de gen\i ;i po;ete tip
ghiozdan sunt la mod[ `n anul acesta
dac[ sunt confec\ionate din piele de
reptile sau dac[ sunt acoperite de ma-
teriale tricotate `n culori ;i motive re-
tro, modele care readuc `n aten\ie anii
‘60.

Tot `n mare vog[ sunt ;i po;etele
de tip serviet[. Dac[ sunte\i o femeie
de afaceri, genul acesta de po;et[ com-
pleteaz[ cu succes \inuta office.

Po;etele de mari dimensiuni
au ie;it din trand, dar plicu-
rile supradimensionate ;i
geanta-map[ sunt
foarte confortabi-
le. Acestea sunt
recomanda-

te s[ fie purtate cu o \inut[ de zi.

Plicul clasic poate fi purtat
at]t ziua c]t ;i seara

Geanta-plic nu dispare nici anul
acesta din mod[. Dac[ dori\i s[ merge\i
la teatru, la restaurant sau chiar la o
petrecere de mare fi\e, v[ pute\i baza
oric]nd pe acest accesoriu. Plicurile
simple sunt recomandate ziua, iar cele
cu accesorii str[lucitoare sunt ideale
purtate seara. 

Dac[ tot am pomenit de anii ‘60,
v[ spunem ;i faptul c[ stilul retro do-

min[ podiumurile. A;a c[ dac[
ave\i o po;et[ pe care bunica o

`ndr[gea s-ar putea s[ o
`ndr[gi\i ;i dumneavoastr[.

Farmecul unei fe-
meie poate fii accentuat

cu o po;et[ geometric[.
Purtate la m]n[, ele

devin foarte prac-
tice ;i utile `n

acela;i timp.

C]nd vine vorba de
cump[r[turi, ;tim foarte bine c[
b[rba\ii sunt mult mai chibzui\i.
Lor nu le place s[-;i piard[ timpul
prin magazine prob]nd haine ;i
nici nu sunt dispu;i s[ investeasc[
at]t de mult precum femeile. Zo-
na lor de confort este stilul clasic
care se potrive;te `n orice sezon
;i se pare c[ un pantalon negru
combinat cu o c[ma;[ va fi mereu
la mod[.

S[rim `n ajutorul lor ;i le spunem c[
la \inutele casual tonurile deschise sunt
la mod[. Bejul, albastrul ;i griul sunt cu-
lori care vor da \inutei un aer fresh. C]nd
vine vorba de materiale, atunci repre-
zentan\ii sexului puternic trebuie s[ ;tie
c[ denimul este un must have `n 2015.
Aten\ia trebuie `ndreptat[ spre jean;ii,
jachetele sau c[m[;ile din denim.

Bluzele cu buzunare sunt ̀ n tendin\e
dac[ acesta are o alt[ culoare.Un buzunar
cu imprimeuri va scoate bluza din ano-
nimat ;i cu siguran\[ va `nveseli \inuta.

Sacoul, o pies[ vestimentar[
obligatorie

Sacoul nu va ie;i niciodat[ din ten-
din\e. Purtat de obicei la o \inut[ office,
acesta poate fi adaptat cu u;urin\[ la o
\inut[ de zi. Aspectele la care b[rba\ii
trebuie s[ fie aten\i atunci c]nd poart[
un sacou sunt materialele, croiala
;i designul. 

A;adar, 2015 se arat[
promi\[tor ̀ n ceea ce prive;te tendin\ele
`n mod[. Noile trenduri sunt pentru cu-
rajo;i, pentru cei care ̀ ndr[znesc s[ poar-
te \inute inspirate din moda feminin[
cum ar fi florile ;i bulinele. :i cei mai
pu\in curajo;i au de unde alege. Stilurile
clasic ;i casual nu se vor demoda nicio-
dat[.

Denimul, material 
recomandat 

`n \inutele masculine

Tendin\ele din 2015 `n materie 
de gen\i ;i po;ete 



8 Informa\ia de Duminic[/8 februarie 2015

DIET~

C]nd vine vorba de c[s[torie
;i de formarea unei familii, cu si-
guran\[ femeia este prima care vi-
seaz[ la acest capitol. Ve;nic ro-
mantic[, femeia `;i imagineaz[
`nc[ de mic[ acea zi `n care,
`mbr[cat[ `ntr-o rochie alb[, va
p[;i la altar al[turi de alesul ini-
mii.

:i `ntr-o zi acea minune se
`nt]mpl[. Alesul inimii a cerut-o de
so\ie, iar ea plin[ de emo\ie spune “da”.
P]n[ aici totul este perfect, realitatea
abia dup[ c[s[torie apare. C]nd spu-
nem realitate ne referim la lupta cu ki-
logramele ̀ n plus. Dup[ ce ;i-a pus ves-
titul inel pe m]n[, femeie are impresia
c[ acum poate m]nca. Dac[ s-a ab\inut
`n prima parte a vie\ii sale, m[car dup[
c[s[torie s[ nu se mai tortureze.
Aceast[ atitudine este valabil[ `n 70%
din cazuri, iar efectul este acumularea
de kilograme. Acumularea de kilogra-
me se produce atunci c]nd femeia
tr[ie;te cu impresia c[ b[rbatul care a
fericit-o, lu]nd-o de so\ie, o va accepta
indiferent de ceea ce arat[ c]ntarul. Nu
este adev[rat! Orice femeie trebuie s[
fie atent[ la ceea ce m[n]nc[. Respectul
de sine nu trebuie s[ se piard[, iar `n
cele ce urmeaz[ vom `ncerca s[ d[m
c]teva sfaturi de diet[. 

Mai mult timp 
pentru propria persoan[ 

C[snicia `nseamn[ formarea unei
echipe. Asta `nseamn[ c[ v[ pute\i
`mp[r\i sarcinile ;i pute\i avea mai mult
timp pentru dumneavoastr[. Mersul

la sal[ poate fi un obicei s[n[tos.
Plimb[rile `n aer liber al[turi de par-
tenerul de via\[ poate fi o activitate la
fel de pl[cut[, mai ales dup[ o cin[ mai
copioas[. Orice mi;care este benefic[
atunci c]nd sim\i\i c[ a\i dep[;it pu\in
limitele calorice. 

Nu exist[ deci o re\et[ de succes pe
care toat[ lumea s[ o respecte c]nd
vine vorba de via\a dup[ c[s[torie.
Mi;care, respect pentru propria per-
soan[ ;i mult[ iubire sunt ingredientele
minune pentru a r[m]ne mereu fru-
moas[.

Impactul c[sniciei
asupra greut[\ii

Fructele uscate 
nu fac bine siluetei

Dac[ face\i parte din categoria per-
soanelor care vor s[ sl[beasc[ doar 2 -
3 kilograme, atunci v[ propunem dieta
bazat[ pe consumul de grapefruit ;i ana-
nas. Aceast[ diet[ se va \ine 7 zile ;i timp
de 3 zile se va m]nca doar grapefruit
sau ananas, iar `n urm[toarele 4 zile se
permite o alimenta\ie variat[. Alimen-
tele cu und[ verde sunt oul, pe;tele ;i
salatele. Salatele se vor g[ti cu foarte
pu\in ulei, uleiul de m[sline fiind cel
mai recomandat. ~n aceast[ perioad[,
grapefruitul se va consuma `n loc de
desert. Pe parcursul dietei nu ave\i vo-
ie s[ consuma\i zah[r, alcool ;i orice
alt[ b[utur[ bogat[ `n calorii.

Speciali;tii nu recomand[ aceast[
diet[ mai mult de 7 zile pentru c[
este un regim ce asigur[ pu\ine calo-
rii. Chiar dac[ este foarte bogat ̀ n vi-
tamina C ;i fibrele prezente din fruct
previne constipa\ia, un kilogram de
grapefruit aduce organismului nostru
doar 370 de calorii. Acest num[r este
mult mai mic dec]t necesarul zilnic. 

Efectul acestei diete este eliminarea
apei din organism ;i `n aceste 7 zile
pute\i da jos p]n[ la 3 kilograme.
Dup[ aceast[ perioad[ trebuie
treptat s[ reveni\i la alimente
mai grase pentru c[ tot ce a\i
dat jos se poate recupera cu
u;urin\[.

Grapefruit-ul elimin[ apa din organism

Atunci c]nd suntem la regim
pofta de dulce este mai mare ca
oric]nd. Ne vin `n minte dulciu-
rile gustoase pe care obi;nuiam
s[ le m]nc[m `nainte de a ne
hot[r` s[ sl[bim.

~ncerc]nd s[ ne potolim pofta de
dulce de multe ori apel[m la fructe.
Trebuie `ns[ s[ ;tim c[ nu orice fructe
sunt recomandate la regim. Fructele
tropicale nu sunt recomandate de
nutri\ioni;ti. ~n ciuda faptului c[ este
foarte gustos, mango este recomandat
`ntr-o cur[ de sl[bire. Con\ine foarte
mult zah[r, iar asta va ̀ ncetini procesul
de sl[bire. Dac[ ne dorim cu adev[rat
s[ sl[bim nutri\ioni;tii ne recomand[
merele, fructele de p[dure ;i piersici-
le.

Caloriile din fructele 
deschidratate

Dac[ v[ preocup[ cu adev[rat si-
lueta trebuie s[ ave\i grij[ la consumul
de fructe uscate. Din cauza faptului c[
au apa scoas[, ele con\in mai multe ca-
lorii pe o cantitate mai mic[ de produs.
A;a se explic[ cum 150 de grame de
stafide pot con\ine p]n[ la 500 de ca-
lorii. 

De;i este foarte s[n[tos, avocado
con\ine ;i el foarte multe calorii. Poate
fi `ns[ consumat cu modera\ie pentru
c[ este benefic organismului nostru
pentru gr[simile s[n[toase pe care le
con\ine. 250 de grame de piure de avo-

cato con\ine 350
de calorii.

Nu exist[ o re\et[ de succes pe care toat[ lumea s[ o respecte c]nd vine vorba
de via\a dup[ c[s[torie. Mi;care, respect pentru propria persoan[ ;i mult[
iubire sunt ingredientele minune pentru a r[m]ne mereu frumoas[.
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Adrian Petruşel s-a născut dintr-o  familie de moți din Munții Apuseni, din Albac.
Tatăl său avea foarte mulți frați, iar familia, ca să se poată descurca, l-a dat spre
creştere bunicilor aflați ȋntr-o zon[ `n care viața era mai uşoar[, lângă Satu Mare.
Adrian a crescut muncind alături de p[rinți şi bunici, în gospodăria familiei. A învățat
bine la şcoală, iar matematica i-a plăcut mai mult ca toate.

Recent, revista Sinteza i-a
luat un interviu matematicianu-
lui Adrian Petruşel, decanul Fa-
cultăţii de Matematică şi Infor-
matică a Universităţii Babeş-Bo-
lyai Cluj-Napoca. Obiectivul ur-
mărit de  publicaţie a fost încer-
carea de a găsi explicaţii pentru
modul în care o facultate din Ro-
mânia a ajuns în Top 100 mon-
dial.

La sfârșitul anului 2014 a fost dat
publicității topul Best Global Univer-
sities, realizat de U.S. News & World
Reports. Între primele 100 de univer-
sităţi din lume, din 21 de domenii ale
științei analizate, Universitatea „Ba-
beș-Bolyai (UBB), prin domeniul Ma-
tematică, este plasată pe locul 81. Me-
ritul principal revine Facultății de
Matematică şi Informatică, singura
din România care a intrat vreodată
în top 100 mondial și care și-a dus
universitatea și în topul Shanghai.

În noiembrie, cu încă un an în ur-
mă, UBB a fost, conform Academic
Ranking of World Universities in
Mathematics, pe poziţia 101-150 în
clasamentul Shanghai, cel mai pres-
tigios top al clasificării universităţilor
din întreaga lume. Tot datorită Fa-
cultății de Matematică și Informatică
de la UBB, orașul Cluj trăiește un
boom al industriei de Software De-
velopment & IT, fiind considerat de
presa occidentală un Silicon Valley al
României.

Adrian Petrușel a fost elev
al Colegiului Mihai
Eminescu din Satu Mare

Potrivit revistei Sinteza, Adrian
Petrușel s-a născut dintr-o  familie
de moți din Munții Apuseni, din Al-
bac. Tatăl său avea foarte mulți frați,
iar familia, ca să se poată descurca, l-
a dat spre creștere bunicilor aflați
ȋntr-o zon[ `n care viața era mai
ușoar[, lângă Satu Mare. Adrian a
crescut muncind alături de p[rinți și
bunici, în gospodăria familiei. A în-
vățat bine la școală, iar matematica i-
a plăcut mai mult ca toate. A urmat
profilul real la Colegiul Naţional „Mi-
hai Eminescu” în Satu Mare, apoi a
mers la Facultatea de Matematică din
Cluj. A fost genul de student rǎtǎcit
în bibliotecile orașului. După ce a ter-
minat facultatea, a luat repartiție la o
școală gimnazială din Gherla, prefe-
rând să fie cât mai aproape de Facul-
tatea de la Cluj, ca să nu piardă con-
tactul cu lumea lui. Și a avut dreptate.
Imediat după revoluție, s-au deschis
porțile orașului și el a putut să intre
ȋntȃi la Institutul de Tehnicǎ de Cal-
cul și Informatică din Cluj, iar apoi a
pătruns în universitate.

După primii ani, facultatea la care
visase Adrian, la fel ca și colegii lui,
ajunsese un fel de Cenușăreasă a Uni-
versității. Tot mai puțini studenți ve-
neau spre matematică și, prin urmare,
erau tot mai puțini bani. Dar această
situație a fost, în mod paradoxal,
transformată dintr-un handicap în-
tr-o mare oportunitate. Precum Ce-
nușăreasa, după un deceniu de mun-

că, Matematica lor a ieșit la balul lu-
mii, „regină”. Dintre toate țările unde
se află facultățile din acel top 100, Ro-
mânia are cel mai mic buget. E sin-
gura care alocă cercetării mai puțin
de un procent din PIB.

Criteriile de stabilire
a clasamentului

Informaţiile de mai jos sunt pre-
luate din revista Sinteza, care a purtat
o îndelungă discuție cu matematicia-
nul Adrian Petrușel, decanul Facul-
tății de Matematică și Informatică.
Iată explicaţiile sale.

“Suntem pe locul 81. Din câte știu,
indicatorii pentru acest clasament,
urmăriți pe parcursul ultimilor patru
ani de activitate științifică, sunt cât
se poate de obiectivi, aproape mate-
matici. Este vorba, ̀ n primul r]nd, de
numărul total de articole ap[rute `n
publicații științifice de prestigiu și
anume, cele indexate de agenția ame-
rican[ Thomson Reuters `n baza de
date Web of Science, de numărul de
citări ale acestor publicații și de nu-
mărul de publicații ce au fost citate
de un numǎr mare de ori (așa numi-
tele „most cited papers”), dar și alți
indicatori cum ar fi reputaţia mon-
dial[ şi regională în cercetarea şti-
inţifică, numărul de proiecte și co-
operări ştiinţifice internaţionale, pen-
tru că astfel se ia în calcul câtă credi-
bilitate ai ca să atragi colaboratori de
prestigiu din toată lumea. Este un cla-
sament pe care-l face o agenție ame-
rican[ independent[ și extrem de in-
fluent[ și care nu implică nici măcar
înștiințarea celor vizați, poți să afli
doar la publicarea lui că ai fost mo-
nitorizat și evaluat. Tu nu trebuie să
faci altceva decât să-ți vezi de treabă.
Și noi asta am făcut, ne-am văzut de
treabă, nu ne-am propus nici să in-

trăm în topuri, nici s[ fim `n centrul
atenției, nici s[ facem bani cu orice
preț, ci să facem ce știm noi mai bine,
să studiem, s[ cercet[m, s[ public[m.
Dacă ne-am fi uitat în stânga și-n
dreapta, poate nu făceam nimic. Dar
matematica, să știți, e un domeniu al
pasiunii, ea ori te prinde și nu te mai
lasă, ori nu te prinde și gata.

Evoluţia informaticii
în România

În timpul comunismului, mate-
matica, cel puțin la Cluj, a beneficiat
de oarecare libertate pentru că nu i
se dădea importanță, era departe de
ideologie, de partid, de stat. Comu-
niștii nu au avut o preocupare spe-
cială față de matematică, era prea abs-
tractă pentru scopurile lor ideologice,
nu i-a interesat. Nu părea periculoasă.
Și atunci, noi am avut o anumitǎ li-
bertate pe care această ignorare din
partea lor ne-a oferit-o. Se putea scrie
la revistele de specialitate din stră-
inătate, mai ales la cele care veneau
la bibliotecile noastre printr-un
schimb de publicații, dar și celor care
apăreau la referințe în josul paginilor.
Nu existau mail sau telefoane, dar le
scriam cărți poștale, deschise, fără
plic. Le spuneam acolo colegilor din
Franța, Anglia, SUA sau din alte țări
că ne-ar interesa un anume articol și
îi rugam să ni-l trimită. Ei ne trimi-
teau ceea ce ceream, iar poșta ni le
aducea. Totul era la vedere, nu se as-
cundea nimic. Nu ni se permitea să
facem vizite la colegii noștri din Oc-
cident, nici pe ei nu aveam voie să-i
invităm aici, ar fi văzut adevărata față
a comunismului. Dar eram lăsați să
mergem la congrese și seminarii în
Polonia sau Cehia sau RDG. Iar acolo
întâlneam oameni de știință din alte
țări și le ceream lucrări și informații

din domeniu. Relațiile acestea ne-au
ținut cumva în legătură cu lumea și
la nivelul ei. În plus, aici, acasă, nu
aveam altceva de făcut decât să stu-
diem, să cercetăm în domeniul ma-
tematicii. 

Exista la facultatea noastră un
mod de organizare a cercetǎrii știin-
țifice (pornit odatǎ cu ȋnființarea uni-
versitǎții la 1919, dupǎ modelul oc-
cidental francez, capitala mondialǎ a
matematicii era atunci Parisul!) o
competiție onestă care s-a păstrat și
astăzi. Formulele de organizare inter-
nă dacă nu au de-a face cu societatea
de afară, cu haosul sau absurdul unei
societăți, funcționează bine, dăinuie
și, în timp, dau rezultate. Noi am pro-
gresat în domeniul matematicii iar,
după revoluție, când a pătruns mai
bine informația și s-a dezvoltat acce-
lerat tehnica de calcul și comunica-
țiile, am putut să dezvolt[m și s[ apli-
căm cercet[rile noastre, s[ acceler[m
cooper[rile internaționale și așa au
apărut rezultatele. A fost ca și cum
noi ne-am fi antrenat mințile și ne-
am fi pregătit cu notițe la sertar pen-
tru momentul acela, deși nu știam că
momentul acela va veni.

Cât câștigă un informatician 
bun?

Deşi la noi în facultate salariile
sunt, pe o scară, în partea de jos faţă
de media pe universitate, compensăm
cu proiectele şi publicaţiile pe care le
realiz[m. Dar, în industria de infor-
matică, la vârf, se câştigă foarte bine,
pân[ la 3.000-4.000 de euro, poate
media este între 1.000 şi 2.000 de eu-
ro. Asta face informatica mai atracti-
vă, însă are şi matematica farmecul
ei, compensează cu m[reţia structu-
rilor matematice şi frumuseţea de-
monstraţiilor sale.

Adrian Petrușel, fostl elev al Colegiului Na\ional Ioan Slavici, este decanul Facultății de Matematecă și Informatică

Decanul Adrian Petru;el a dus Facultatea
de Matematic[ a Universit[\ii

Babe;-Bolyai în top 100 mondial

EDUCA}IE

La Centrul Cultural Carei - Sa-
la Deák Endre a a avut loc cea de-
a noua ediție a concursului regio-
nal de recitări „Mihai Eminescu”,
organizat de Direcția de Cultură
a Municipiului Carei, prilej cu ca-
re au fost anunțați și câștigătorii
primei ediții a concursului de des-
ene și grafică cu tema< Simboluri
și motive din creația eminescia-
nă.

Au fost trimise 32 de lucrări de gra-
fică și desen de la Școala Gimnazială „Va-
sile Lucaciu” din Carei, Clubul Elevilor
Carei, Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Ca-
rei, Liceul Tehnologic „Simion Bărnuțiu”
Carei, Liceul Romano-Catolic „Josephus
Calasantius” din Carei, Liceul Teoretic
Carei, Colegiul Național „Kölcsey Fe-
renc” din Satu Mare și Școala Gimnazială
nr. 200 din București.

Câștigătorii concursului
de desene și grafică

Câștigătorii primei ediții a concur-
sului de desene și grafică cu tema< sim-
boluri și motive din creația eminesciană
sunt<
Clasele V-VIII< locul I - Verdeș Loredana,
Clubul Elevilor Carei - 30 puncte> Cristea
Denisa, Școala Gimnazială „Vasile Luca-
ciu” Carei, 30 puncte> Tatar Vivien, Școa-
la Gimnazială „Vasile Lucaciu” Carei, 30
puncte> Vaipan Iulian, Școala Gimnazială
„Vasile Lucaciu” Carei, 30 puncte> Mocan
Andrea, Școala Gimnazială „Vasile Lu-
caciu” Carei, 30 puncte> locul al II-lea -
Veres Izabela, Clubul Elevilor Carei - 29
puncte> Kenézi Emese, Clubul Elevilor
Carei - 29 puncte> Hurezan Sergiu, Școala
Gimnazială „Vasile Lucaciu”
Carei,  29 puncte> Mihes Iulia, Școala
Gimnazială „Vasile Lucaciu”
Carei, 29 puncte> Feher Alexandra, Școa-
la Gimnazială „Vasile Lucaciu”
Carei, 29 puncte> locul al III-lea - Fleisz
Diana, Școala Gimnazială „Vasile Luca-
ciu” Carei, 28 puncte> Lăcătuș Erzsebet,
Școala Gimnazială „Vasile Lucaciu” Ca-
rei,  28 puncte> Doiciar Tania, Școala
Gimnazială „Vasile Lucaciu” Carei,  28
puncte> Zahari Daniel, Școala Gimna-
zială „Vasile Lucaciu” Carei, 28 puncte>
premiul special  - Mandric David, Școala
Gimnazială nr. 200, București, 30 punc-
te.

Clasele IX-XII< locul I - Zaharie Dia-
na - Liceul Teoretic Carei, 29 puncte>
Țurcaș Laura - Liceul Teoretic Carei, 29
puncte> Dittrich Cintia, Liceul Teoretic
Carei, 29 puncte> Keszler Patrick, Cole-
giul Tehnic „Iuliu Maniu” Carei, 29 punc-
te> Darabos Alexandra, Clubul Elevilor
Carei, 29 puncte> locul al II-lea - Mihiș
Alexandra, Colegiul Național „Kölcsey
Ferenc” din Satu Mare, 28 p> locul al III-
lea - Képiró Dorotya, Colegiul Național
„Kölcsey Ferenc” din Satu Mare, 27 p>
Hevele Blanky, Liceul Teoretic Carei,
27 puncte.

Menționăm faptul că numărul ma-
xim de puncte a fost 30. Celelalte lucrări
au primit un punctaj cuprins între 22 şi
25 de puncte.

Toate lucrările participante la concurs
vor fi expuse timp de o săptămână în Sala
Cavalerilor a Castelului Károlyi din Carei
în perioada 3 - 10 februarie 2015. Diplo-
mele și premiile vor fi înmânate elevilor
marți, 3 februarie 2015, de la ora 15, în
Sala Cavalerilor a Castelului Károlyi. Ele-
vii care nu vor putea veni la castel, vor
primi diplomele prin intermediul insti-
tuțiilor de învățământ.

Bogdan Georgescu, directorul Di-
recţiei de Cultură şi Sport Carei felicită
participanții la concurs.

A consemnat V.N. Deleanu

Rezultatele
concursului regional
de grafic[ ;i desene

la Carei



10 Informa\ia de Duminic[/8 februarie 2015

AERONAUTIC~

Careianul Iosif :ilimon a fost
un   proiectant și constructor de
excepție în domeniul planoarelor
și motoplanoarelor. A fost un fel
de zeu al construcției române de
aeronave - așa își amintesc de el
foștii săi colegi de muncă.

S-a născut la 22 iulie 1918, la Carei,
județul Satu Mare, a urmat Școala Po-
litehnică din București, pe care a ab-
solvit-o ca inginer electromecanic, în
specialitatea aeronautică, în 1941 și din
același an și-a început și activitatea pro-
fesională, la IAR Bra;ov, la birourile de
studii, iar apoi a devenit șef al atelie-
rului de producție avioane ușoare. A
fost îndrăgostit de aviație și de tot ce
ținea de acest domeniu, începând de
la construcția de aeronave, până la zor,
cu sau fără motor. 

A fost îndrăgostit de aviație

Într-un interviu acordat în 1980
postului național de televiziune la vâr-
sta de 62 de ani, cu o lună înainte de
moartea sa fulgerătoare, Șilimon a de-
clarat că dacă ar fi să înceapă din nou,
nu și-ar alege altă carieră.  "Când odată
te-ai apropiat de zbor și de frumusețea
și de aspectele sentimentale dacă vreți,
care te leagă de aviație, greu părăsești
această viață". La momentul respectiv,
inginerul era bucuros, deoarece pri-
mise mulțumiri de la partenerii din
Australia, cărora le vânduse motopla-
noare proiectate de el și fabricate de
ICA Ghimbav. Planoarele și motopla-
noarele proiectate de el le cumpărau și
le apreciau americani, francezi, elve-
țieni, englezi, australieni, sau japonezi. 

În 1944, a fost numit seful secției
de montaj. Alături de un grup de ingi-
neri de excepție, în calitate de șef al
secției montaj a participat la construi-
rea faimosului avion de război IAR 80. 

Bombardamentele din '44, din ziua
de Paști la Brașov au determinat dis-
persarea fabricii în toată țara. În '44 Și-
limon și-a obținut brevetul de pilot de
planoare, iar în '47 cel de pilot de avion.
În 1956, a ob\inut insigna C de argint
a FAI, pentru performanțele sale în pi-
lotarea planorului. În 1949, a realizat
la Sânpetru primul său planor, IS-2,
continuând după 1950, la URMV 3 cu
IS-3.

A proiectat și tractoare

Când rușii au interzis fabricarea de
avioane în România IAR s-a transfor-
mat în fabrică de tractoare, astfel Șili-
mon  a participat la realizarea primului
tractor românesc, IAR-22. S-a încercat
și fabricarea de motociclete și de mașini
mici, dar  Șilimon a făcut totuși efor-
turi, să se fabrice aeronave< planoare și
motoplanoare.

A fost principalul promotor al re-
luării activității de fabricare de aero-
nave la Brasov, respectiv al înființării,
în noiembrie 1968, a Întreprinderii de
Construcții Aeronautice de la Ghim-
bav, unde a fost inginer șef și, apoi, din
1980, director tehnic. Pe lângă realiza-
rea de planoare, a proiectat și a super-
vizat construcția avioanelor IS-23 ;i
IS-24.

Prima construcţie aeronautică rea-

lizată de Şilimon a fost planorul IS-2
de concepţie şi construcţie integral ro-
mânească. De atunci, Şilimon a con-
ceput şi construit foarte multe planoare
metalice şi din lemn, a condus proiec-
tarea unor avioane uşoare şi a unor
motoplanoare de performanţă şi spor-
tive-turism. 

Câteva dintre realizările sale

Dintre cele mai reușite planoare
realizate de Șilimon menționăm doar
câteva< IS-3, planor de performanţă
realizat în 1953 la URMV-3 din Braşov>
cu acest planor au fost stabilite, în pe-
rioada 1954-1963, mai multe recorduri
naţionale. IS-3 are mai multe variante,
care au fost concepute şi fabricate în
1954, 1956 şi 1959. IS-4, planor de per-
formanţă construit în 1959 la URMV-
3. IS-7, planor semiacrobatic, de şcoală,
antrenament şi performanţă, realizat
în 1959 la URMV-3. IS-9, planor de
antrenament, realizat în 1959, la
URMV-3 Braşov, având o variantă mo-
dernizată, denumită IS-9a. IS-11 a fost
planor de antrenament şi performanţă,
realizat la URMV-3. IS-8 şi IS-8a, pla-
noare de şcoală şi antrenament, reali-
zate în 1960 la IIL Ghimbav - Braşov.
IS-10 şi IS-5, planoare de performanţă,
au fost construite în 1960 şi respectiv
în 1961 la IIL Ghimbav. IS-12, planor
de şcoală şi antrenament construit la
IIL din Ghimbav în 1962. IS-13, planor
universal, construit în 1963 la IIL
Ghimbav. IS-18, planor de antrena-
ment şi performanţă, construit în 1965
la IIL Ghimbav. IS-18/25, construit du-
pă proiectul inginerului Şilimon, la
ICA (Întreprinderea de Construcţii
Aeronautice) Ghimbav-Braşov în
1969. Colectivul coordonat de ingine-
rul Şilimon, a conceput, construit şi
testat în zbor, la ICA Ghimbav-Braşov,
primul avion românesc cu aripă "pa-
rasol" integral metalic denumit IS-23A,
din care a derivat varianta IS-24A, do-
tată cu motorul AI-L4RF de 300 CP.

Cu planoare IS au învățat
să zboare și piloții sportivi 
sătmăreni

Şilimon a construit mai multe pla-
noare metalice, de serie< IS-28B2 - pla-
nor biloc de performanţă - având viteza
maximă de 230 km/oră. IS-29 D2 (sim-
plă comandă), planor de şcoală şi an-
trenament. Motoplanorul IS-28 M2 de
şcoală, antrenament şi performanţă.
Cu trei astfel de motoplanoare a avut
loc zborul de la Braşov la Tocumwal
(Australia). Cele exportate în Australia
au parcurs distanța de 20.000 km în
zbor, ceea ce le-a făcut celebre în lume,
fiind supranumite în lume drept pla-
noarele maraton. Cu planoarele IS-
28B2 învață să zboare încă și la ora ac-
tuală elevii piloți la cele mai multe areo-
cluburi din România (inclusv la Baia
Mare, unde zboară și sătmărenii), res-
pectiv cu IS-29 D2, pe care îl pot pilota
cei care își obțin brevetul pentru simplă
comandă.

Inginerul Șilimon și-a ales foarte
riguros colaboratorii. Profesorul uni-
versitar Ioan Goia a relatat într-un in-
terviu că în tinerețe, când a dat examen
să intre în echipa lui Șilimon, a fost

testat din toate punctele de vedere.
Când a terminat desenul pe care tre-
buia să-l execute, viitorul său șef a în-
tors desenul pe dos și l-a pipăit. Mai
târziu, când deja se aflau în relații bune,
Goia l-a întrebat de ce a procedat așa.
Șilimon i-a explicat că cel care este si-
gur pe ceea ce face, apasă creionul, deci
se simte.

Fiii săi, amândoi au murit
foarte tineri

Înainte de '47, când regele a fost
alungat, Șilimon se afla în relații foarte
bune cu familia regală, inclusiv cu re-
gele Mihai, care venea să-și repare ma-
șina la fabrica de tractoare.

Șilimon s-a căsătorit cu secretara
directorului fabricii, ea era de națio-
nalitate germană, săsoaică și aveau doi
băieți și o fată, Sonia. Băieții, amândoi
erau piloți sportivi, dar amândoi au
murit foarte tineri, ceea ce l-a afectat
foarte puternic pe tatăl lor. Fiul cel ma-
re, Raul, era student la București și și-
a pierdut viața în cutremurul din '77,
iar anul următor, cel mic, Raul, a murit
într-un accident de mașină. 

În 1968 cu sprijinul unor colegi, Și-
limon a căutat să reînființeze fabrica
de avioane. Cu ajutorul lui Corneliu
Mănescu, ministrul de externe pe acele
vremuri, Șilimon a reușit să-și ducă
planul măreț până la capăt. A luat naș-
tere ICA Ghimbav, directorul general
fiind Nicolae Costin iar inginerul șef
Iosif Șilimon, un om foarte deschis, ca-
re discuta problemele direct cu anga-
jații. La început producția se baza pe
construirea de planoare, pe care, în anii
'70 - '80 îi exportau în toate colțurile
lumii, din Canada până în Japonia, sau
până în Australia. 100 de bucăți din
cele peste 320 de planoare IS 28 B2 au
fost cumpărate de americani, multe
dintre ele fiind în stare bună de func-
ționare și la ora actuală. Unul din mo-

toplanoarele IS a făcut turul celor 49
de state ale Americii, ceea ce, încă și la
ora actuală poate fi considerată o per-
formanță în domeniu.

Aparatele de zbor IS cu succes
la toate expozițiile aviatice 
internaționale

Motoplanor IS a fost vândut inclu-
siv pentru Insulele Filipine, aparatul
parcurgând distanța în zbor. Aceste
aparate au participat cu succes la toate
expozițiile aviatice internaționale.

Șilimon, ca director tehnic, a pro-
iectat și două avioane utilitare complet
metalice< IS 24, care avea mai multe
variante și s-a implicat și în proiectarea
celorlalte aparate de zbor fabricate la
Ghimbav. El nu era nici personal mi-
litar și nici membru de partid, deci

doar cunoștințele sale vaste în dome-
niul aeronauticii l-au menținut în func-
ția de director tehnic al unei fabrici
militarizate de pe vremea comunismu-
lui. Foștii săi colegi afirmă că el era su-
fletul fabricii, fără el industria aero-
nautică românească nu exista, iar apa-
ratele de zbor pe care le-a proiectat tot
el le-a și încercat, deci el a efectuat pri-
mul zbor, cel de testare cu acestea. Ce
spunea el, în fabrică era lege.

Șilimon a fost un nume atât în țară,
cât și peste hotare. A murit în 8 februa-
rie 1981, la numai 63 de ani. A suferit
o complicație în urma unui accident
rutier, iar prin moartea sa industria ae-
ronautică românească l-a pierdut pe
unul dintre cei mai mari, sau poate
chiar cel mai mare constructor de ae-
ronave din țară, care nu a avut un ur-
maș de talia sa încă nici la ora actuală.

Eva Laczko

Șilimon a fost un nume atât în țară, cât şi peste hotare. A murit în 8 februarie
1981, la numai 63 de ani. A suferit o complicație în urma unui accident rutier,
iar prin moartea sa industria aeronautică românească l-a pierdut pe unul
dintre cei mai mari, sau poate chiar cel mai mare constructor de aeronave din
țară, care nu a avut un urmaş de talia sa încă nici la ora actuală.

Iosif :ilimon, careianul care a f[cut industria
aeronautic[ român[ cunoscut[ în întreaga lume
Motoplanoarele IS-28 M2 au devenit celebre `n lume dup[ zborul de 20.000 km p]n[ `n Australia

Planoarele și motoplanoarele proiectate de el erau apreciate de americani, francezi, elvețieni, englezi, australieni, sau ja-
ponezi

Construit de ~ntreprinderea de construc\ii aeronautice (ICA) din Brașov, după
proiectarea inginerului Iosif Silimon, planorul are o aripă folie Wortman format[
din trei secţiuni (una central[ ;i dou[ demontabile exterior)
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Arheologii americani cred că au des-
coperit ruinele Palatului lui Irod, din
Ierusalim, situat în apropiere de Turnul
lui David, unde, potrivit Noului Testa-
ment, a fost judecat Iisus înainte de a fi
răstignit, potrivit independent.co.uk.

Săpăturile executate pe locul unei
clădiri abandonate din Ierusalim, în
apropiere de Muzeul Turnul lui David,
au scos la lumină ruinele unui palat care
ar putea fi cel în care a avut loc procesul
lui Iisus, descris în Noul Testament, în
urma căruia acesta a fost răstignit.

Cercetătorii sunt aproape siguri că
procesul descris în Biblie a avut loc în
acest complex, cunoscut ca Palatul lui
Irod, despre care se crede că era situat
în vestul orașului, unde se află în prezent
muzeul amintit, precum și o închisoare
din perioada otomană a Ierusalimului.

Potrivit relatărilor biblice, procesul
lui Iisus a avut loc "lângă o poartă, cu
un pavaj de piatră deteriorat", potrivit
Washington Post, iar aceste detalii se
potrivesc cu descoperirile arheologice
anterioare din apropierea închisorii.
"Bineînţeles, nu există nicio inscripţie
la faţa locului, dar multe dovezi, arheo-
logice, istorice și biblice, indică acest
loc", a declarat Shimon Gibson, profesor
de arheologie la Universitatea Carolina
de Nord din Charlotte (SUA).

Săpăturile au început în urmă cu 15
ani, ca parte a unor planuri de extindere
a muzeului. Pe măsură ce arheologii au
continuat săpăturile sub vechea clădire
abandonată din vecinătatea muzeului,
aceștia au descoperit ruinele presupu-
sului palat al lui Irod.

Ruinele au fost descoperite sub o în-
chisoare care a fost folosită în perioada
în care orașul Ierusalim era controlat de
Imperiul Otoman. Arheologii știau de
foarte mult timp că închisoarea se afla
acolo, dar nu și ce se afla sub ea.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Tibetul a atras dintotdeauna
atenţia celor care au încercat să
înţeleagă sensul vieţii şi şi-au pus
întrebări cu privire la existenţa şi
rolul nostru pe acest pământ, mai
ales datorită faptului că el repre-
zintă centrul budismului.

Lobsang Rampa, cercetător şi scrii-
tor care a trăit mult timp în Tibet, a scris
aproximativ 20 de cărţi ce au fost traduse
în numeroase limbi, devenind în scurt
timp bestseller-uri. El a călătorit mult,
a vizitat mănăstiri budiste şi a reuşit
chiar să stea cu călugării de acolo. Lob-
sang Rampa a încercat să-i câştige aces-
tuia încrederea. Deşi era orb, acesta se
comportă cât se poate de normal, ştiind
întotdeauna unde se afla oaspetele său
şi ghicindu-i de fiecare dată intenţiile.
Într-una din seri, bătrânul l-a rugat pe
Rampa să pregătească ceaiul, după care
a început să-i vorbească fără grabă des-
pre Grădinarii Pământului.

Marea taină a sihastrului

Lobsang Rampa a văzut un astfel de
car al zeilor chiar deasupra peşterii în
care locuia sihastrul. La întrebarea pe
care el i-a adresat-o sihastrului privind
cele văzute, acesta i-a răspuns liniştit<
Aceştia sunt Grădinarii Pământului. 

Tânărul monah s-a târât tot mai sus
şi mai sus, de parcă o forţă nevăzută îl
trăgea spre înaltul cerului. Drumul era
lung şi anevoios, iar singura hrană a mo-
nahului orb erau lăstarii plantelor care
se încumetau să crească acolo. La un
moment dat, monahul şi-a pierdut cu-
noştinţa, iar când s-a trezit se afla într-
un pat confortabil. El nu putea vedea ce
se petrecea în jurul său, dar toate cele-
lalte simţuri îi spuneau că se afla într-
un loc foarte ciudat. Un glas prietenos
l-a anunţat că a fost salvat de Grădinarii
Pământului şi că se afla în deplină sigu-
ranţă. Acelaşi glas i-a spus că a fost ales
ca reprezentant al Pământului şi că va
trebui să vorbească în numele acestuia
în fa\a Ligii Lumilor Unite. Monahului
orb i-a fost ataşată o telecameră Poves-
tirea monahului era uimitoare. El i-a
descris lui Rampa o bază a extratereştri-

lor şi aparatură care se afla acolo, cu
foarte mare exactitate. Pentru că el să
poată vedea, extratereştrii i-au ataşat un
aparat pe care astăzi l-am putea numi
telecamera.

În afară de asta, munţii şi platoul
sunt în permanenţă acoperiţi de nori,
astfel ca bază nu poate fi observată din
avion sau cu ajutorul sateliţilor. Locui-
torii Atlantidei au declanşat Potopul
Ajungând la baza extratereştrilor, mo-
nahul a nimerit într-o lume fantastică,
pe care o creaseră nişte fiinţe foarte ase-
mănătoare cu oamenii.

La întrebarea cum arătau extrate-
reştrii, monahul a răspuns laconic că în-
tre ei şi oameni nu erau mai multe de-
osebiri, ca între europeni, asiatici sau
africani. Extratereştrii i-au povestit mo-
nahului despre numeroasele lor contacte
cu pământenii, care fuseseră însă soldate
cu eşecuri, în mare parte datorate fap-
tului că cei contactaţi considerau cele
văzute drept halucinaţii. Grădinarii Pă-
mântului i-au spus apoi monahului o
lungă poveste legată de istoria Atlanti-
dei, ai cărei locuitori intraseră în contact
cu extratereştrii, iar unii dintre ei avu-

seseră chiar şi copii cu aceştia. Elita con-
ducătoare din Atlantida avea însă alte
planuri în legătură cu extratereştrii, ast-
fel că, în cele din urmă, locuitorii At-
lantidei au ajuns în posesia energiei nu-
cleare. Povestirea monahului orb poate
părea de domeniul fantasticului, dar să
nu uităm că monahul, care nu părăsise
niciodată Tibetul şi ale cărui cunoştinţe
se aflau la nivel de Ev Mediu, nu putea
avea nici măcar idee despre ceea ce nu-
mim fizică nucleară şi aplicaţiile aces-
teia. Descrierea exploziei nucleare ce
urmase era reprodusă cu o uluitoare
exactitate.

Aceasta declanşase Potopul, iar ex-
tratereştrii asistaseră neputincioşi la dis-
pariţia Atlantidei. Pentru a evita repe-
tarea unor astfel de tragedii, extrate-
reştrii hotărâseră să intre în contact doar
cu pasnicii monahi sau cu oameni al că-
ror nivel spiritual era foarte ridicat. 

Unele tehnologii descrise în anii 20
au apărut recent. Revenind la relatarea
făcută de monah, trebuie amintit faptul
că însăşi descrierea tehnologiei era ui-
mitoare, chiar şi pentru cei care au făcut
cunoştinţă cu tehnologiile avansate din

ultimii ani. 
În ceea ce-l priveşte pe Lobsang

Rampa, oricâtă fantezie ar fi avut, nu
avea cum să vorbească despre reprezen-
tări tridimensionale observate cu aju-
torul unor căşti speciale sau despre mă-
nuşi care puteau pipăi obiectele, întrucât
acest lucru este posibil doar în zilele
noastre. În afară de asta, experimentele
de proiectare a realităţii virtuale pe
scoarţa cerebrală, în special în porţiunile
ce răspund de percepţii, sunt deocam-
dată în curs de desfăşurare, fără a fi
obţinute succese deosebite.

Monahul a fost cuplat la o bază de
date După ce a fost cuplat la o bază glo-
bală ce conţinea informaţii privind ne-
numărate lumi ale Universului, mona-
hul a aflat lucruri noi despre uniunile
galactice, a văzut activitatea desfăşurată
de extratereştri privind corectarea evo-
luţiei biosferei. Cu acest prilej, el a aflat
că vârsta medie a extratereştrilor era de
5.000 de ani. Foarte recent, cercetătorii
au stabilit că, prin folosirea tuturor re-
surselor organismului uman, pământe-
nii vor ajunge la venerabila vârsta de
5.000 de ani.

Uimitoare este, de asemenea, des-
crierea amănunţită a bătrânului monah
legată de călătoria lui către alte conste-
laţii, călătorie descrisă corespunzător
nivelului lui de înţelegere. El a descris
această călătorie ca o trecere de la o fe-
reastră la alta, de la un tablou la altul.
Unul dintre extratereştri i-a atras la un
moment dat atenţia< Multe din lucrurile
pe care le vezi vor fi curând inventate şi
pe Pământ.

Monahul a putut vedea, de aseme-
nea, şi planetele, ale căror populaţii tră-
iau în deplin acord şi înţelegere, după
ce în prealabil fuseseră distruse toate
armele.

După părerea extratereştrilor, un
astfel de nivel de dezvoltare spirituală
nu putea fi atins prea curând pe Pământ.
Beneficiar indirect al experienţei uimi-
toare a monahului orb şi al informaţiilor
despre extratereştrii cu care acesta in-
trase în contact a devenit şi Lobsang
Rampa. El a scris despre toate acestea
cu aproape 80 de ani în urmă, fără a se
gândi la faptul că vreodată va fi crezut
sau nu.

Elita conducătoare din Atlantida avea însă alte planuri în legătură cu extratereştrii,
astfel că, în cele din urmă, locuitorii Atlantidei au ajuns în posesia energiei nucleare

În anul 2003, marele mason
Massini a dezvăluit o informație
;ocantă, susținând că are infor-
mații ;i documente ultrasecrete
despre un loc special din Româ-
nia.

El spune ca grupul Bilderberg are
reprezentanți în cele mai importante
organisme economice, politice ;i mi-
litare din SUA. Dincolo de aceste gru-
pari există formațiuni de elită care mo-
nitorizează viața ;tiințifică ;i tehnolo-
gia de pe întreaga planetă.

Spațiu gol identificat
în munții Bucegi

Tot ceea ce este important sau se
descoperă este adus la cuno;tința celor
din elita mondială. Aceasta a fost ;i ca-
zul observațiilor secrete în ceea ce pri-
ve;te teritoriul României. Pentagonul

are mai multe programe militare ;i de
spionaj geodezic, folosind mai multi
sateliți geostaționari de înaltă tehno-
logie.

Unul dintre ace;tia care se bazează

pe tehnologia bionică ;i pe cea a un-
delor de formă, a reperat în 2002 o
structură aparte într-o anumită zonă a
mun\ilor Bucegi. În primul rând, spa-
țiul gol identificat în interiorul mun-
telui, nu comunică cu exteriorul ci în-
cepe direct din interiorul muntelui, la
o anumită distanță de panta acestuia.

În al doilea rând, are forma unui
tunel regulat care cote;te brusc spre
centrul muntelui, într-un unghi de 26
de grade. 

Traseul tunelului este perfect plan.
Cel de al treilea element i-a pus pe gân-
duri pe cei de la Pentagon. Scanarea
din satelit a muntelui a evidențiat două
blocaje majore ale structurii din inte-
riorul solid de piatră care mărgineau
începutul tunelului ;i sfâr;itul acestuia
;i respingeau orice tip de sondare sau
analiză, ca ;i cum ar fi protejat ceva în
acel loc.

Erau baraje energetice artificiale.
Primul era plan, drept ca un zid, care

bloca accesul în tunel. Al doilea era
masiv, ca o cupolă sau o semisferă, care
se află la capatul opus al tunelului,
aproape de centrul muntelui. Massini
afirmă c[ acolo se află ceva deosebit
de important. Ansamblul tunel-hemis-
feră se află într-un plan paralel cu solul,
iar barajul hemisferic se află pe verti-
cala ce corespunde stâncilor de pe
creasta numit[ Babele. După tabloul
de comandă exista un pătrat mare cu
latura de trei metri pe care se afla o
amorfă.

Cercetătorii americani au rămas
consternați când au constatat că sub-
stanța are o structură cristalin[ necu-
noscută a aurului monoatomic care es-
te foarte dificil de obținut mai ales în
formula de puritate foarte mare. 

Pulberea de aur în starea ei pură
stimulează foarte mult anumite fluxuri
;i schimburi energetice la nivel celular
;i neuronal. Adica provoacă un proces
accelerat de întinerire.

Extratere;trii au asistat 
neputincio;i la dispari\ia Atlantidei
Un monah care a v[zut extratere;trii spune c[ `ntre ei ;i oameni nu sunt prea multe deosebiri 

În mun\ii Bucegi exist[ un uria; tablou de comand[

Lobsang Rampa, cercetător şi scriitor care a trăit mult timp în Tibet, a scris aproximativ 20 de
cărţi ce au fost traduse în numeroase limbi, devenind în scurt timp bestseller-uri. El a călătorit
mult, a vizitat mănăstiri budiste şi a reuşit chiar să stea cu călugării de acolo.

Spre deosebire de unele expresii a
căror origine nu poate fi stabilită cu
exactitate, ci mai mult intuită, în această
situație avem informații precise.

Încă din Grecia Antică, exista obi-
ceiul ca masa pe care se servea mâncarea
să fie frecată cu frunze de mentă pentru
a-i da un miros plăcut. Răspândirea gre-
cilor în Balcani, mai ales în perioada se-
colelor al XVIII-lea și al XIX-lea, odată
cu domniile fanariote, au dus acest obi-
cei în spațiul nord-dunărean, unde au
existat în permanență comunități pu-
ternice ale acestei etnii.

Familiile înstărite de români, în per-
manență amatoare de rafinamente și eti-
chete de comportament în societate, au
adoptat cu iuțeală acest obicei de a freca
masa cu frunze de mentă, care să dea
un miros plăcut încăperii și senzația de
răcoare pe timpul caniculei verii. Din
acest moment, începe modificarea în-
țelesului expresiei prin faptul că mulți
slujitori de casă preferau frecatul mese-
lor cu mentă, ore în șir, în locul munci-
lor grele precum tăiatul lemnelor, căra-
tul apei etc.

De aici și nemulțumirea stăpânilor
gospodăriilor vis-a-vis de slujitorii care
se fofilau de la muncile adevărate, pre-
ferând să frece mesele cu mentă cât era
ziua de mare. Cu iuțeală s-a trecut la
transformarea unei activități domestice
oneste într-una depreciativă, distanța a
fost extrem de mică.

Cu trecerea timpului, lumea bună a
renunțat la mesele frecate cu mentă în
favoarea fețelor de masă din material
textil, mult mai elegante, copiind astfel
moda occidentală. Expresia „a freca
menta" a persistat însă sub forma ei co-
lorată, specific balcanică, cu înțelesul
de a trage chiulul de la muncă.

Expresia “ freca 
menta” este foarte veche

Arheologii spun c[ au
descoperit locul unde 
a fost judecat Iisus
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Nimeni nu ar fi fost surprins
dac[ Ryan Seacrest ar fi fost nu-
mit „Persoana cu cel mai mare
succes ̀ n via\[” sau „Cel mai pro-
babil s[ devin[ milionar” `n al-
bumul de absolvire a liceului. A
ob\inut ;ase nominaliz[ri la Pre-
miile Emmy, a ;i c];tigat dou[,
are propria emisiune la radio (sa-
lariul lui pe un an - 25 de milioane
de dolari), de\ine propria compa-
nie de produc\ie, o funda\ie ce-i
poart[ numele ;i, de 12 ani, este
gazda uneia dintre cele mai po-
pulare emisiuni. Iar anul 2014 i-
a adus venituri de 65 de milioane
de dolari. :i totul `nainte de a
`mplini 40 de ani. Cu toate aces-
tea, titlul pe care l-a ob\inut ̀ n al-
bumul de absolvire a fost „Cel mai
bine ̀ mbr[cat”. „Totu;i, dup[ cum
m[ `mbr[cam pe vremea aceea,
trebuie s[ nu uit[m c[ liceul meu
nu era capitala modei.”

Apari\iile pe micile ecrane i-au per-
mis accesul ̀ ntr-o lume a hainelor de ca-
litate, iar stilul s[u de acum este unul
care transmite o distinc\ie, acest cuv]nt
- „Distinction” - d]nd ;i numele noului
brand de `mbr[c[minte lansat `n 2014.
Linia de haine pentru b[rba\i, care este
v]ndut[ exclusiv `n magazinele Macy’s,
este influen\at[ de stilul clasic. Alegerea
devine cu at]t mai u;oar[ pentru b[rba\i,
cu c]t jachetele, pantalonii, c[m[;ile ;i
cravatele sunt etichetate cu num[rul gru-
pului de culori cu care se potrivesc pen-
tru a crea o \inut[ perfect asortat[.

Ryan Seacrest Distinction este doar
cea mai recent[ dintre aventurile lui an-
treprenoriale. Print intermediul compa-
niei sale de produc\ie, el este responsabil

de lansarea carierelor celei mai faimoase
familii din America – Kardashian. Sea-
crest recunoa;te c[ a avut noroc cu des-
coperirea lor. „Mi-a pl[cut s[-i urm[resc
pe cei din familia Osbourne, prima emi-
siune reality de acest gen. Prin interme-
diul unui director de casting am aflat de
aceast[ familie, care era interesat[ s[
apar[ ̀ ntr-un serial de televiziune. Acela
a fost `nceputul.”

Dup[ spusele lui Ryan, s[ aleag[ un
membru preferat al familiei – care `i in-
clude pe mama Kris Jenner ;i copiii Kim,
Kourtney, Khloe, Kendall, Kylie ;i Rob –
e ca ;i cum ai recunoa;te c[ iube;ti un
copil mai mult dec]t pe cel[lalt, acesta
fiind un lucru pe care nu-l poate face.
Ceea ce admite este respectul pentru
unul dintre membri. „O admir pe Kris
deoarece a f[cut o treab[ minunat[ trans-
form]nd o simpl[ emisiune de televiziu-
ne `ntr-un adev[rat imperiu pentru fa-
milia ei.”

Dar ;i Ryan se poate l[uda cu o rea-
lizare asem[n[toare de partea lui. Dup[
ce, `n 2002, a ob\inut postul de prezen-
tator al emisiunii „American Idol”, mo-
gulul a continuat prin a-;i lansa propria
companie de produc\ie, pe l]ng[ emi-
siunea zilnic[ la radio ;i alte apari\ii te-
levizate. 

Administrarea unui imperiu media
nu a fost ceva ce a inten\ionat s[ realizeze.
Ini\ial a fost mul\umit cu emisiunea radio
;i postul de prezentator TV. Dar dup[
c]teva sfaturi `n\elepte de la o alt[ per-
soan[ influent[ `n media, Ryan a ;tiut
exact care este drumul s[u. „C]nd am
ajuns prima dat[ `n Los Angeles, la 19
ani, am lucrat cu Merv Griffin. Am v[zut
ce a reu;it s[ realizeze ;i am fost impre-
sionat. Am vorbit cu el despre asta, am
aflat care au fost provoc[rile ;i el mi-a
sugerat c[ ar fi bine s[ nu m[ rezum, de-
a lungul timpului, doar la a g[zdui emi-
siuni, ci ar trebui s[ ̀ ncerc s[ le ;i produc.
Dac[ una dintre emisiunile mele erau

anulate sau nu puteam ob\ine alt post,
puteam astfel s[ fac eu emisiuni.”

De atunci nimic nu l-a oprit. Pe l]ng[
producerea emisiunii de reality „Keeping
Up with the Kardashians”;i alte c]teva
continu[ri cu aceea;i familie, Seacrest
este cel care r[spunde de transmisiunile
`n direct pentru canalul E! de la cele mai
importante gale de premiere, emisiunea
de pe postul Bravo „The Shah’s of Sunset”,
„My Transparent Life”de pe canalul ABC
Family ;i un viitor serial pentru NBC,
„Shades of Blue”, ̀ n care va ap[rea actuala
jurat[ de la „American Idol”, Jennifer Lo-
pez. Iar acestea sunt doar c]teva dintre
proiectele lui.

Ve;nic preocupat de inova\ie, antre-
prenorul este dornic s[-;i duc[ brandul
la urm[torul nivel ;i pl[nuie;te s[ o fac[
prin intermediul noilor medii de comu-
nicare. „Acum explor[m din ce ̀ n ce mai
mult lumea digital[. Am investit destul
de mult `n c]teva companii de acest gen
;i inten\ion[m s[ cre[m ;i s[ producem
mai mult con\inut digital dec]t p]n[
acum.” Oportunitatea de a colabora cu
cei din Silicon Valley `l `nc]nt[, mai ales
c[ are de a face cu oameni neobosi\i s[
viseze. „Pun `ntreb[ri inteligente ;i re-
zolv[ problemele rapid. Sper s[ continui
colaborarea cu companii noi – este dis-
tractiv ;i `mi alimenteaz[ curiozitatea.”

Divertismentul face parte din genele
lui Ryan, este materia din care este
pl[smuit el. Cresc]nd `ntr-o suburbie a
ora;ului Atlanta, el a evitat copil[ria ti-
pic[ plin[ de juc[rii ;i jocuri,
preocup]ndu-se s[ exerseze pentru a
ajunge realizator de emisiuni radio.
„Dup[ amiezele de s]mb[t[ mi le petre-
ceam ̀ nregistr]ndu-m[ pe casete ̀ n timp
ce pretindeam c[ sunt la radio. Am str]ns
bani ;i mi-am cump[rat un mixer pentru
sistemul meu stereo `nvechit ;i un mi-
crofon.”

Nu a avut mult de a;teptat p]n[ s[-
;i vad[ visul `mplinit. Pe c]nd era elev

de liceu, fiind numit „Vocea liceului Dun-
woody”, Ryan a reu;it s[ ob\in[ un stagiu
la un post radio din Atlanta. Acolo a in-
trat prima dat[ ̀ n direct, c]nd unul dintre
DJ a lipsit. Dup[ absolvire, a studiat un
an de zile jurnalismul la Universitatea
Georgia, dar Hollywood-ul `l chema.

A ajuns prima dat[ `n Los Angeles
dup[ ce a fost invitat de tat[l unei colege
de liceu, se li se al[ture `n c[l[toria pe
care acesta o avea de f[cut. „M-au invitat
fiindc[ ;tiau c[ sunt obsedat de televi-
ziune, Hollywood ;i industria de acolo.
Am fost pur ;i simplu fermecat de tot ce
am v[zut – de autostrada 101, semnul
Hollywood, cl[direa Capitol Records, di-
gul Santa Monica – tot ce \inea de Los
Angeles. Nu am uitat niciodat[ acel sen-
timent. La ̀ ntoarcerea acas[ ;i tot timpul
c]t am fost la facultate, m-am str[duit s[
g[sesc o modalitate de a m[ ̀ ntoarce aco-
lo.”

Rezolvarea pe care a g[sit-o a fost s[
renun\e la studii ;i s[ se mute acolo. A
fost gazda primului sezon Radical Out-
door Challenge de pe postul ESPN, `n
1993, dup[ care au urmat Gladiators
2000 `ntre 1994-1996, NBC Saturday
Night at the Movies `n toamna lui 2000
;i primul reality, Ultimate Revenge, din
2001 p]n[ ̀ n 2003. Lovitura a dat-o ̀ ns[
doar ̀ n 2002, c]nd a fost ales s[ prezinte
noua emisiune „American Idol”. :tie
foarte bine c[ aceasta a fost marea lui
;ans[ ;i nu are nicio re\inere `n a recu-
noa;te acest lucru. Iar salariul pe care-l
ia `ncep]nd cu 2009 se ridic[ la 15 mi-
lioane de dolari pe an. 

„A fost ceva ce mi-a schimbat via\a
;i mi-a deschis at]tea u;i care au dus spre
alte proiecte. Ai destul de rar ocazia de a
face parte dintr-o emisiune grozav[ mai
mult de dou[ sezoane, iar eu m-am bu-
curat c[ puteam ap[rea pe post la o or[
de v]rf. Nu m-am g]ndit niciodat[ c[ se
va ajunge la un asemenea nivel. A definit
o `ntreag[ decad[ `n televiziune ;i dup[

14 sezoane, `nc[ sunt aici.”
Seacrest nu consider[ c[ i se cuvine

tot ceea ce are ;i este recunosc[tor ̀ n fie-
care zi pentru c[ poate s[ fac[ ceva ce-i
place. Ca urmare, se implic[ `n tot ceea
ce face cu o pl[cere sincer[, motiv pentru
care este deseori numit „cel mai activ om
de la Hollywood”. „Mi-am dorit de c]nd
m[ ;tiu s[ fiu ̀ n Los Angeles la radio sau
la televiziune ;i continui s[ m[ ̀ mplic ̀ n
at]t de multe proiecte fiindc[ `mi amin-
tesc de vremea `n care nu aveam nimic.
Sunt recunosc[tor c[ pot face ceea ce fac
;i simt c[ ar trebui s[ continui at]t c]t
am posibilitatea.”

Aceast[ recuno;tin\[ pentru propria
via\[ este unul dintre motivele lans[rii
funda\iei sale non-profit ̀ n 2010< a dorit
s[ contribuie la `mbun[t[\irea calit[\ii
vie\ii copiilor din spitale. „De c]nd sunt
gazda «American Idol», am mers
`mpreun[ cu jura\ii `n diferite spitale s[
vizit[m copiii de acolo. Mul\i p[rin\i ne-
au povestit c[ de multe ori nu mai ;tiau
ce activit[\i s[ le ofere copiilor pentru a
nu se plictisi `n spital. A;a mi-a venit
ideea ca ̀ mpreun[ cu familia mea s[ con-
struim centre media `n spitalele de pe-
diatrie din America. P]n[ acum am ̀ nfi-
in\at opt astfel de centre, iar `n 2015 ur-
meaz[ `nc[ dou[.”

O alt[ dorin\[ de a lui, mai ales dup[
ce a `mplinit 40 de ani pe 24 decembrie,
este s[ g[seasc[ un echilibru ̀ n via\a lui.
P]n[ nu demult, nu-;i `ng[duia nici
m[car o zi liber[, iar plecatul `n vacan\[
`l f[cea s[ se simt[ vinovat. 

„Oamenii m[ v[d ca un om discipli-
nat ;i muncitor. Sunt mul\umit c[ munca
mea sus\inut[ este recunoscut[, dar `n
acela;i timp sunt ;i pu\in ̀ ngrijorat acum
c[ am ̀ mplinit 40 de ani – poate c[ mun-
cesc prea mult.” Unul dintre pa;ii pe care
i-a f[cut ̀ n aceast[ direc\ie este s[ se apu-
ce de yoga ;i dore;te s[ ajung[ `n stadiul
`n care somnul suficient s[ nu fie tot tim-
pul un lux pentru el.

Ryan Seacrest, cel mai ocupat om
din industria de divertisment


