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Președintele Klaus Iohannis l-a decorat vineri, în
cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Co-
troceni, pe prof. univ. dr. Ștefan Walter Hell, laureat
al premiului Nobel pentru Chimie, cu Ordinul Na-
țional ''Steaua României'' în grad de Mare Cruce.

Ștefan Hell a primit decoraţia de la preşedintele
României, într-o ceremonie la Palatul Cotroceni. Sa-
vantul, stabilit în Germania în urmă cu 37 de ani, s-
a declarat onorat de distincţie şi a mărturisit că edu-
caţia primită în România l-a influenţat decisiv în ale-
gerea carierei. Tot vineri, Ștefan Hell a mai primit o
decoraţie, Ordinul "Coroana României în grad de
Comandor", în numele Regelui Mihai I. Ceremonia
a avut loc la Palatul Elisabeta.

"Să primesc această decorație din partea țării în
care m-am născut, direct din mâinile președintelui,
e ceva foarte special, care mă mișcă profund. (...)
Educației pe care am primit-o în România ca tânăr
îi datorez o parte importantă a succeselor mele pro-
fesionale”, a declarat prof. univ. dr. Ştefan Walter Hell,
laureat al premiului Nobel pentru Chimie în 2014.

Gheorghe Cre\u a fost unul dintre acei poe\i
care tr[iesc `n mitul Poeziei care se scrie singur[
prin simplul fapt c[ e;ti Poet. 

Dac[  Dumnezeu este Calea, Adev[rul ;i Via\a,
pentru damna\ii c[zu\i `n patima poeziei acest
concept se transform[ ̀ n  Dumnezeu este Poemul,
Poetul ;i Alcoolul. Toate cu majuscul[. Pentru c[
via\a, fiind `nchinat[ Poeziei, li se pare tr[it[ la
maxim.

Poe\ii de factura lui Gheorghe Cre\u, tr[iesc
`ntr-o lume a tenebrelor din care nu mai vor s[ se
trezeasc[. Pentru ei nicio be\ie nu-i la fel pentru
c[ aburii alcoolului le aduc tot alte ;i alte poeme,
`ntr-un palmares al boemei f[r[ sf]r;it. 

Gheorghe Cre\u a tr[it ̀ n umbra marilor poe\i,
i-a admirat  ;i i-a “enervat” deopotriv[. Trec]nd
`n lumea umbrelor, duce odat[ cu el o lume aparte,
un mod de a tr[i ;i a-\i asuma poezia ca pe un
blestem drag. 

A `nc[lecat cu aceea;i non;alan\[ dou[ lumi.
S-a sim\it la fel de liber ;i ne`nc[tu;at `n comu-
nism, precum s-a sim\it la fel de ne`nc[tu;at  ;i de
liber ̀ n capitalism. Nu l-au atins nici lipsa libert[\ii
cuv]ntului, nici rigorile unei lumi ̀ n care libertatea
de expresie este deplin[. Gheorghe Cre\u a fost
un copil teribil al poeziei s[tm[rene. El se `nscrie
`n lungul ;ir al boemilor din alte vremuri, unii
f[r[ oper[, al\ii cu oper[ ;i pe nedrept uita\i. 

D. P[curaru

:tefan Hell, laureat al premiului 
Nobel, decorat de Iohannis

       Marck Zuckerberg conduce
detaşat un top al celor mai bogaţi 20
de tineri cu vârste de până la 35 de ani
realizat de o firm[ de consultanţă, din
care reiese că nouă dintre aceştia şi-au
construit singuri averile, iar alţi patru
au înmulţit banii moşteniţi.
       Primele trei poziţii `n top sunt
ocupate de Mark Zuckerberg, co-
fondator şi director general al
Facebook, cu o avere de 41,6 miliarde
de dolari, Dustin Moscovitz (31 de
ani), de la compania Asana, la rândul
său co-fondator al Facebook, cu 9,3
miliarde de dolari, şi Yang Huiyan (34
de ani), fiica mogulului imobiliar
chinez Yang Guoquiang, cu 5,9
miliarde de dolari. Al treilea co-
fondator al Facebook, brazilianul
Eduardo Saverin (33 de ani), se află pe
locul 4, averea sa ridicându-se la 5,3
miliarde de dolari. Pe locul 5 figurează
Scott Daniel Duncan (32 de ani), co-
fondator al Enterprise Products
Company cu 5 miliarde de dolari.

       Dorin Chirtoacă, primarul
oraşului Chişinău, se va căsători cu
jurnalista Anişoara Loghin. Chirtoacă
a cerut-o în căsătorie pe prezentatoarea
de televiziune pe scena din Piaţa Marii
Adunări Naţionale din Chişinău, în
faţa a mii de oameni.
       Primarul a îngenunchiat pe scenă,
întrerupând evoluţia grupului Carla's
Dreams, pentru a o cere de nevastă pe
Anişoara Loghin. Cererea în căsătorie
a fost urmată de un sărut pasional, în
uralele spectatorilor prezenţi în piaţă.
       Evenimentul a avut loc în timpul
concertului extraordinar care a marcat
sărbătoarea "Limba noastră cea
română" de la Chişinău.

       Preşedintele Statelor Unite Barack
Obama nu a luat o decizie finală cu
privire la ceea ce va face după
terminarea mandatului, a precizat luni
Casa Albă, în urma unor comentarii
făcute de preşedintele Columbia
University că îl aşteaptă cu nerăbdare
pe Obama să-l primească înapoi în
campus în 2017. "Preşedintele a vorbit
mult timp despre respectul pe care îl
are pentru Columbia University şi
dorinţa sa de a continua să lucreze cu
ei", a afirmat Casa Albă într-un
răspuns la o întrebare a agenţiei
Reuters. "Cu toate acestea, în acest
moment nu au fost finalizate deciziile
despre planurile sale post-preşedinţie",
a adăugat Casa Albă.
       Ziarul studenţesc Columbia Daily
Spectator l-a citat pe preşedintele
Columbia University Lee Bollinger
afirmând în legătură cu o convocare a
foştilor absolvenţi< "Aşteptăm cu
nerăbdare să-l primim înapoi pe cel
mai faimos absolvent al nostru, Barack
Obama, în 2017". 

Marck Zuckerberg, `n
topul tinerilor miliardari

Primarul Chi;in[ului 
se va c[s[tori cu 
o prezentatoare TV

Obama nu a decis ce va
face dup[ încheierea
mandatului la Casa Alb[
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Gheorghe Cre\u, 
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`n boema f[r[ sf]r;it

~n secolul XVIII, Cetatea Ardud avea `n plus dou[ turnuri
circulare situate `n partea de nord
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Cetatea Ardud a fost transfor-
mat[ `n castel baroc `n prima
jum[tate a secolului al XVIII-lea.
Continu[m prezentarea castelu-
lui, baz]ndu-ne pe volumul care
con\ine rezultatele cercet[rilor ar-
heologice la Cetatea Ardud, editat
de arheolog dr. Daniela Marcu-
Istrate. 

Partea nordic[ a castelului baroc a
fost delimitat[ de dou[ turnuri circulare,
similar cu cea de pe latura de sud. Aceasta
se poate vedea pe desenele din sec. XVI-
II-XIX, dar `ntre timp turnurile de pe
aceast[ latur[ au disp[rut cu totul. Pe
parcursul cercet[rilor arheologice s-a
`ncercat localizarea lor pe teren, cur[\]nd
vegeta\ia abundent[ ;i `ndep[rt]nd pe
c]t a fost posibil molozul. Din ruinele
conturate la nivelul de c[lcare, s-a putut
reconstitui par\ial planimetria turnuri-
lor.

Din inventarul din 1739 ;tim c[ la
parterul turnului nord-vestic era ame-
najat[ buc[t[ria, deasupra c[reia se afla
o camer[ circular[, ;i `nc[ o camer[ la
nivelul superior. ~n turnul dinspre nord-
est se afla o temni\[ (probabil ̀ n pivni\[)
iar deasupra acesteia era o capel[. Ca-
merele superioare erau accesibile prin
sc[ri construite `n grosimea pere\ilor ;i
erau deservite de mai multe latrine. Ni-
mic din toate aceste structuri nu este cu-
noscut, dezvelirea lor va aduce `ns[ nu-
meroase informa\ii despre felul `n care
era folosit castelul baroc, `n ce etap[ au
fost construite, ̀ n ce m[sur[ au mo;tenit
eventuale construc\ii medievale ;i dac[
au fost modificate `n epoca baroc[.

Turnul de sud-est ;i latura 
de est a castelului

Aripa de est a castelului a fost `n
`ntregime construit[ pe trei nivele< o
pivni\[, cinci camere `n anfilad[ la etaj
;i probabil aceea;i structur[ la parter. De
la nivelul etajului se intra `n turnul de
sud-est ;i tot de aici era organizat ;i ac-
cesul c[tre turnul de poart[ ;i sala de
mese (sufrageria) aflat la etajul acestuia.
Aceste cl[diri au disp[rut cu totul, in-
clusiv pivni\a a fost par\ial demolat[ (par-
tea superioar[) ;i umplut[ cu moloz.

Turnul de sud-est s-a `n[l\at peste
ruina vechiului turn medieval dup[ de-
molarea acestuia la nivelul de c[lcare din
acel moment. De form[ circular[, cu un
diametru interior de 6 m, turnul a fost
g]ndit ca o construc\ie foarte robust[.
Pentru funda\ii a fost s[pat un ;an\ ad]nc
de peste 2 m, ;an\ care a intersectat ;i
sec\ionat ruina turnului medieval - o
zid[rie masiv[, foarte rezistent[, din
piatr[ `necat[ `n mult mortar, la r]ndul
ei groas[ de cca 2 m. ;an\ul de fundare a
fost `ns[ cu mult mai larg deoarece gro-
simea peretelui baroc este de 3,4 m la
partea inferioar[. Acest ;an\ enorm a fost
umplut cu o zid[rie mixt[ realizat[ din
piatr[ de carier[ cu buc[\i de c[r[mid[,
`necate `n mortar de var cu nisip, gri-
g[lbui, de consisten\[ dur[. De la nivelul
cur\ii a fost construit[ partea vizibil[ a
turnului, din materiale amestecate,
piatr[, c[r[mid[, uneori chiar fragmente
de pietre profilate refolosite din demo-
larea cl[dirilor medievale. Pe m[sur[ ce
se `nal\[, ace;ti pere\i devin tot mai
sub\iri< la nivelul p[strat al primului etaj
au o grosime de cca 2 m.

Turnul a ajuns `n zilele noastre sub
forma unei ruine umplut[ par\ial cu mo-
loz, pe care se puteau ̀ nc[ citi trei nivele
de locuire< un parter u;or ad]ncit fa\[
de nivelul cur\ii ;i dou[ etaje. Parterul

era complet umplut cu moloz, de ase-
menea o parte a primului etaj a c[rui
bolt[ s-a pr[bu;it peste parter ̀ mpreun[
cu fragmente de grinzi ;i alte materiale.
Cercetarea arheologic[ s-a realizat mai
`nt]i printr-un sondaj, dup[ care toat[
umplutura a fost evacuat[ p]n[ la nivelul
pardoselii din c[r[mid[ a parterului, din
care se p[strau por\iuni considerabile.
Ad]ncirea s[p[turilor sub nivelul par-
doselii a scos la lumin[ ruina turnului
medieval ;i a ar[tat c[ turnul baroc nu a
avut pivni\[. 

Parterul ;i etajul au fost acoperite cu
bol\i, luminate prin mai multe ferestre ;i
prev[zute cu instala\ii pentru ̀ nc[lzit de
la care au r[mas urme consistente de ar-
sur[. La parter se intra de la nivelul cur\ii,
cobor]ndu-se una-dou[ trepte p]n[ la
un pavaj din c[r[mid[ a c[rui stare de
conservare sugereaz[ o utilizare intens[.
La etaj a func\ionat probabil o du;umea
din sc]nduri, cum arat[ capetele de
grinzi fixate `n zid[ria pere\ilor.

Turnul a fost tencuit la exterior> din
tencuial[ a fost realizat ;i un decor din
care ̀ nc[ se mai p[streaz[ urme. Pe latura
de nord, la intersec\ia turnului cu zidul
de incint[, fusese amenajat[ o latrin[ din
care am identificat, la `ndep[rtarea um-
pluturilor, ruina zidului exterior cu un
traseu aproximativ semicircular. 

Cl[dirile de pe latura sudic[

~ntre turnurile laturii sudice au fost
construite mai multe `nc[peri care for-
meaz[, at]t la parter c]t ;i la subsol, o
re\ea neregulat[, dificil de reconstituit.
Planul lor nu seam[n[ nici cu proiectul
ini\ial ;i nici cu releveele-proiect din
1783, din acest motiv deducem c[ ele s-
au dezvoltat de fapt pe parcurs, ̀ n rela\ie
cu necesit[\ile de acces `n cele trei tur-
nuri. `n s[p[turi au fost delimitate cinci
`nc[peri, dar nu a fost posibil[ studierea
lor, dec]t par\ial. ~n jum[tatea de sud-
vest au fost dezvelite ruinele a trei pivni\e,
`n care se intra printr-un g]rlici. De aici
se cobora de la nivelul cur\ii `ntr-o
`nc[pere, din care se f[cea accesul `n
pivni\ele de pe latura de vest ;i `n cele

din vestul laturii de sud, iar prin aceste
`nc[peri se accesa pivni\a turnului de
sud-vest.

G]rliciul are forma unui culoar drep-
tunghiular cu o l[\ime de 2 m ;i o lungi-
me surprins[ ̀ n suprafa\[ de 5,8 m. Lun-
gimea total[ trebuie s[ fi fost aproximativ
de 7 m, aliniindu-se astfel cu „casa sc[rii”
surprins[ la nivelul parterului. Pere\ii
din c[r[mid[ (grosime de 1 m) sus\ineau
o bolt[ semicilindric[, din a c[rei um-
plutur[ au fost recuperate diverse mate-
riale, inclusiv fragmente de pietre profi-
late. Spre `nc[perea de sub cl[dirile ves-
tice se intra printr-o u;[ lat[ de  2 m,
care era prev[zut[ cu un buiandrug de
lemn prins `n zid[ria de c[r[mid[.

Pivni\a aflat[ ̀ n fa\a turnului de sud-
vest era relativ mic[ (5,5x4 m), boltit[ ;i
ventilat[ printr-o gur[ de aerisire (spre
sud). De aici se intra ̀ n cel mai estic din-
tre compartimentele acestei re\ele, o
`nc[pere dreptunghiular[ (5,6x2 m) ̀ nalt
de 2,5 m, acoperit cu o bolt[ care se
p[stra pe o lungime de 2 m. 

La nivelul parterului corpul de cl[diri
era fragmentat, iar forma pe care o ve-
dem pe releveele din sec. XVIII a rezultat
probabil din mai multe adaosuri, care au
l[sat pe teren doar urme par\iale. Astfel,
`n fa\a turnului de sud-est a fost delimi-
tat[ o singur[ ̀ nc[pere mare (9,4x2,4 m)
din care se intra `n parterul turnului ;i
care f[cea totodat[ leg[tura cu cl[direa
de pe latura de est. 

Turnul de poart[

~n zona turnului de poart[, la vest de
acesta, era organizat un sistem de acces
c[tre etaje, din care s-au identificat rui-
nele unei `nc[peri ;i funda\ia masiv[ a
unei sc[ri. ~ntregul ansamblu al ̀ nc[perii
are o lungime total[ de 5,00 m ;i o l[\ime
interioar[ de 2,00 m. ~n stare avansat[
de ruinare, urmele sc[rii se prezint[ ca
o mas[ de zid[rie mixt[ (3,4x2,4 m) cu
latura exterioar[ (estic[) de form[ apro-
ximativ semicircular[, construit[ din
piatr[ de carier[ spart[, ̀ necat[ ̀ n mortar
de var de culoare alb-cenu;iu de bun[
calitate, cu ad]ncime de fundare de apro-

ximativ 2 m. Construc\ia sc[rii supra-
pune sistemul medieval de drenare a apei
pluviale din interiorul turnului de poart[
Accesul `n castel se f[cea dinspre sud,
printr-o cl[dire care a preluat ̀ n linii mari
planul turnului medieval, pe funda\iile
c[ruia s-a ̀ n[l\at cu dou[ nivele< un gang
boltit la parter ;i un etaj ̀ nchis. Imaginile
de epoc[ ne arat[ aceast[ o construc\ie
cu propor\ii modeste ̀ ncadrat[ de cl[diri
cu volumetrie asem[n[toare care `nchi-
deau complet fa\ada sudic[ dominat[ de
turnurile monumentale din col\uri. Din
turnul baroc a r[mas doar o ruin[ pe lo-
cul laturii vestice care sugereaz[ un plan
p[trat mai mic dec]t cel medieval, deli-
mitat prin ziduri mai sub\iri. Alipite de
fa\ad[ au ap[rut diferite fragmente din
alte ziduri, a c[ror planimetrie nu am
reu;it s[ o descifr[m ̀ n totalitate. Dintre
acestea se remarc[ funda\iile a dou[ tur-
nule\e octogonale decorative care flancau
turnul spre ;an\, ad[ugate `ntr-un mo-
ment neprecizat, pe care le putem `ns[
identifica ;i pe imaginile din sec. XIX.

Construc\ii ;i amenaj[ri 
exterioare

Construirea castelului din sec. XVIII
a fost `nso\it[ de modific[ri importante
`n zona ;an\ului de ap[rare. Cel pu\in pe
partea nordic[, ;an\ul a fost par\ial um-
plut, cre]ndu-se un fel de teras[ pe care
a fost amenajat un foi;or. Imensa um-
plutur[ era sus\inut[ spre ;an\ printr-un
zid masiv (lat de 1,7 m) construit din
pietre ;i c[r[mizi legate cu mortar, la o
distan\[ de 12,4 m fa\[ de incinta pro-
priu-zis[. Spre castel l]ng[ zid a fost con-
struit un canal pentru drenarea apei plu-
viale. Pe terasa astfel ob\inut[ au fost rea-
lizate construc\ii u;oare, delimitate prin
arcade din c[r[mid[< ruina unui zid ;i o
arcad[ pr[bu;it[ au fost dezvelite `n
;an\ul ̀ ngust de evaluare a vestigiilor ar-
heologice. ~n jurul castelului, ̀ n peretele
;an\ului de ap[rare, sunt vizibile urmele
mai multor construc\ii care nu au fost
cercetate arheologic. Presupunem c[ ele
fac parte dintr-un sistem elaborat de con-
solidare a castelului, despre care nu poate
fi precizat planul ce au avut. 

Vestigii arheologice

Materialul arheologic pentru epoca
baroc[ este mai restr]ns, reflect]nd faptul
c[ re;edin\a a fost abandonat[ de c[tre
proprietarii care probabil au recuperat
tot inventarul. C]teva piese metalice au
fost descoperite mai ales `n straturile de
nivelare a cur\ii (pierdute atunci c]nd
nivelul de c[lcare a fost reamenajat), c]te-
va fragmente ceramice au fost recuperate,
mai ales din molozul de deasupra
pivni\elor pr[bu;ite. Mai multe vase
`ntregi ;i `ntregibile au fost descoperite
`n umplutura fosei septice. 

Ceramica este de calitate foarte bun[,
majoritatea vaselor au fost sm[l\uite at]t
`n interior c]t ;i `n exterior, de obicei `n
culorile verde, maro sau negru. O foarte
mare diversitate de forme se reg[se;te ̀ n
acest material< oale, crati\e ;i tig[i cu pi-
cioare ;i m]ner, t[vi, farfurii, castroane,
c[ni ;i chiar oale de noapte. C]teva ca-
pace, simple sau sm[l\uite ;i chiar deco-
rate pe exterior cu motive florale f[ceau
parte din inventarul buc[t[riilor. Mai
multe fragmente de pipe, cu\ite, cuie, pie-
se de feronerie, m[rgele, completeaz[ in-
ventarul descoperirilor din ultima etap[
de func\ionare a re;edin\ei. 

A consemnat
Dr. Péter Levente Szőcs

Muzeul Jude\ean Satu Mare

Carol al II-lea a fost cel mai contro-
versat rege al României, actele sale po-
litice şi din viaţa personală generând
numeroase dispute în opinia publică şi
pe scena politică.  Deşi în perioada
domniei sale România a cunoscut cel
mai mare avânt economic din perioada
interbelică, aceasta s-a caracterizat prin
permanentul conflict dintre rege şi clasa
politică. Regele a folosit momentul ale-
gerilor din decembrie 1937 pentru a in-
staura în România un regim monarhic
autoritar.

Izolată pe plan diplomatic, România
a trebuit să cedeze în faţa presiunilor şi
să accepte pretenţiile teritoriale revi-
zioniste din vara anului 1940. În acest
context, a apărut în prim plan figura
generalului Ion Antonescu, considerat
de Carol singura persoană capabilă să
restabilească ordinea în ţară la acel mo-
ment. Generalul se bucura de autoritate
în cadrul armatei, avea încrederea Găr-
zii de Fier, iar Iuliu Maniu şi Dinu Bră-
tianu nu manifestau o opoziţie vehe-
mentă faţă de persoana acestuia. Pe 4
septembrie 1940, regele îl numeşte pe
Antonescu în funcţia de preşedinte al
Consiliului de miniştri. În seara ime-
diată numirii în funcţie, generalul i-a
cerut lui Carol să-l investească cu puteri
depline. Deşi iniţial a refuzat, `n dimi-
neaţa zilei de 5 septembrie regele a sem-
nat decretul prin care Ion Antonescu,
prim-ministrul României, era învestit
cu puteri depline în stat.

Totodată, este abrogată Constituţia
din 27 februarie 1938 şi sunt dizolvate
Corpurile legiuitoare. Antonescu îi cere
lui Carol să abdice, avertizându-l că în
cazul unui refuz el nu mai răspundea
de securitatea persoanei şi anturajului
regal. Într-o atmosferă extrem de ten-
sionată, în dimineaţa zilei de 6 septem-
brie 1940, Carol al II-lea a a semnat un
manifest în care aprecia< „Azi, zile de
vitregie nespusă îndurerează ţara, care
se găseşte în faţa unor mari primejdii.
Aceste primejdii vreau, din marea mea
dragoste pentru acest pământ în care
am fost născut şi crescut, să le înlătur
trecând astăzi fiului meu, pe care ştiu
cât de mult îl iubiţi, grelele sarcini ale
domniei”. Generalul Antonescu a sem-
nat imediat un decret-lege în care se
afirma< „Având în vedere actul de ab-
dicare a M.S. regelui Carol al II-lea”,
succesiunea la tron revenea Marelui Vo-
ievod Mihai. În consecinţă, acesta a fost
invitat să depună jurământul. Mihai în-
că dormea, iar când a pus mâna pe re-
ceptor i s-a comunicat< „Majestatea
Voastră este chemată la orele zece în
Sala Tronului, pentru a depune jură-
mântul de încoronare”.

Carol al II-lea ceda
acum 75 de ani
puterea regal[
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Din inventarul din 1739 ;tim c[ la parterul turnului nord-vestic era amenajat[ buc[t[ria, deasupra
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Acestea se pot vedea pe desenele din secolele XVIII-XIX, dar `ntre timp au disp[rut cu totul
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LOCALECelor două jumătăţi care le-au mijlocit întregirea, comunelor Pomi şi Pişcolt, Gheorghe şi Rozalia
Cosma le-au dăruit ceea ce nu aveau, ceva de care aveau o mare trebuinţă< Cartea satului. 

“Să-ţi adânceşti cât mai cu bo-
găţie priceperea întru descifrarea
lumii tale, astfel încât, localnic fi-
ind, să poţi deveni universal, ri-
dicând cu tine spre înălţimi şi spi-
ritualitatea părţii tale de cer.” Cu-
vintele acestea frumoase au por-
nit din inima unui român exem-
plar, un iubitor de înţelepciune
căruia nădăjduim că nici un re-
gim politic nu va avea puterea de
a-i pune sub obroc personalita-
tea. Înţelepciunea şi dragostea sa
faţă de neamul românesc au pu-
terea de a da aripi tuturor celor
care ştiu şi vor să-şi răsplătească
pământul care le-a dat viaţă. 

Expresia pornită din sufletul româ-
nesc al lui Constantin Noica pare că a
călăuzit viaţa celor doi autori ai volu-
mului lansat de ziua legumicultorului<
Pişcolt. Poarta de intrare în ţinutul Săt-
marului, tom apărut la editura Citade-
la.

Între Pomi, Pişcolt şi Liceul
„Mihai Eminescu”

Sălăşluiţi în cea mai mare parte a
vieţii lor în umbra navei amiral a în-
văţământului românesc din Sătmar, Li-
ceul „Mihai Eminescu” (astăzi ajuns la
rangul de Colegiu Naţional), cei doi
autori ai contribuţiei monografice nu
au uitat niciodată de partea lor de cer,
dătătoare de viaţă, care le-a dat puterea
de a se înălţa spre înălţimile spirituale
ale existenţei. Celor două jumătăţi care
le-au mijlocit întregirea, comunelor
Pomi şi Pişcolt, Gheorghe şi Rozalia
Cosma le-au dăruit ceea ce nu aveau,
ceva de care aveau o mare trebuinţă<
Cartea satului. După Pomi, comună că-
reia i-au dăruit două contribuţii mo-
nografice în 2002 şi 2007, a venit rândul
Pişcoltului, loc de obârşie pentru
doamna Cosma, să dobândească ne-
preţuitul dar. Este greu să vorbeşti des-
pre un tom de 500 de pagini într-un
articol restrâns de ziar. Dar, vom în-
cerca în cele ce urmează să intrăm şi

noi prin această „poartă” a Sătmarului,
dinspre Bihor, care este Pişcoltul.

Arheologie, atestare 
documentară, societate şi 
etnografie

Lucrarea este structurată în 12 ca-
pitole. Demersul autorilor a fost facili-
tat de apelarea la cercetarea a peste 100
de surse bibliografice. Volumul se des-
chide cu capitolul dedicat aşezării
Pişcoltului, autorii căutând să facă o
încadrare a localităţii în spaţiul Tran-
silvaniei şi al Sătmarului. Se fac referiri
la denumirea purtată de localitate de-
a lungul timpului, de la prima atestare
documentară (1329) până în zilele
noastre. Evident însă că este abordată
şi perioada de dinainte de atestare, aici
venind în sprijin numeroasele desco-
periri arheologice din zonă.

Un capitol interesant, prea puţin
abordat în alte lucrări de acest gen, este
cel dedicat familiilor nobiliare. În cazul
Pişcoltului se face referire la familia ar-
meanului Gorove János şi a familiei
Bardoşi, aceasta din urmă cu origini
macedo-române dar cu numeroase rea-
lizări în spaţiul transilvan şi sătmărean.

Un loc bine definit îşi găsesc în car-
te şi problemele de viaţă socială, eco-
nomică, politică şi culturală, cu deose-
bire fiind reflectate cele aparţinătoare
secolului al XX-lea, veac intrat în
conştiinţa umanităţii drept unul al „te-
rorii istoriei”, după cum mărturisea una
din cele mai celebre victime ale sale,
Mircea Eliade.

În cronologia acestui secol este
scoasă în evidenţă participarea locui-
torilor Pişcoltului la principalele eve-
nimente care au brăzdat veacul, fie că
se vorbeşte de conflagraţiile mondiale,
înfăptuirea Marii Uniri ori sfâşierea
graniţelor României Mari, numită,
aceasta din urmă, Dictat sau Arbitraj,
după mode sau interese. Transformă-
rile de după cea de-a doua conflagraţie
mondială sunt scoase în evidenţă, cu
toate aspectele, pozitive şi negative asu-
pra dezvoltării societăţii.

Etnografiei şi folclorului din Pişcolt
îi sunt dedicate frumoase pagini, izvo-

râte şi din melancolia stârnită de viaţa
care se derula altfel decât în zilele noas-
tre. Regăsim în aceste amintiri nostal-
gia pentru vremurile în care tinerii gă-
seau în cele ce-i înconjurau suficiente
motive pentru a trăi în comuniune cu
„bucuriile simple”.

Biserică, şcoală

Capitolul dedicat religiei locuitori-
lor din Pişcolt ar putea fi numit, fără
îndoială, axul central al volumului. As-
tăzi în Pişcolt trăiesc în bună înţelegere
creştini< ortodocşi, greco-catolici, cal-
vini şi romano-catolici. Vorbind pentru
început despre originile creştinismului
la români, schisma, încercările de cal-
vinizare, autorii stăruiesc asupra
apariţiei, dezvoltării, interzicerii şi re-
naşterii Bisericii ai cărei fii sunt şi
dânşii< Greco-Catolică Română Unită
cu Roma. Autorii prezintă apoi şi cele-
lalte confesiuni, rând pe rând, la finalul
capitolului dedicând şi câteva pagini
unei comunităţi care nu mai are azi
membri în Pişcolt, dar în istoria acestei
localităţi a rămas< israeliţii.

De o abordare complexă se bucură
şi cultura şi învăţământul pişcoltean,
aici fiind evocate personalităţile unor
dascăli care au lăsat frumoase urme
prin trecerea lor pe la catedrele şcolii
din sat. 

Urmează apoi scurte momente de
confesiune, aparţinând autoarei origi-
nare din Pişcolt şi unor personalităţi
născute sau legate prin nevăzute fire
de satul acesta atât de drag lor. Plină de
inspiraţie a fost hotărârea de a dedica
un capitol familiilor mai vechi din
Pişcolt, care au dat tezaurului naţional
personalităţi de primă mărime. Peste
20 de familii, cu membrii din ramurile
aferente, sunt înfăţişate cititorilor de
azi şi de mâine, mai ales prin nume-
roasele lor realizări.

Autorii au considerat necesar şi un
capitol în care sunt înfăţişate vizitele
unor mari personalităţi ale istoriei
noastre şi tangenţa lor cu pişcoltanii,
evocate fiind aici figurile luminoase ale
lui Mihai Viteazul, Nicolae Iorga, regele
Ferdinand şi regina Maria.

Penultimul capitol este dedicat de-

mografiei localităţii, cu referire specială
la mijlocul secolului trecut, adusă la zi,
în sensul că în tabelele anexate sunt cu-
prinse numele tuturor capilor de fami-
lie ale locuitorilor celor 5 străzi ale
Pişcoltului de astăzi. Şi acestea sunt in-
formaţii foarte utile pentru viitorii cer-
cetători.

Spiritul născător de energie

Testamentar, parcă, sunt inserate la
finalul cărţii câteva reflecţii aparţinând
unor mari personalităţi, în ideea zidi-
toare de a fi călăuze pentru viitor. Vom
spicui pentru cititori doar o singură
frază, din care reiese izvorul din care
aceşti doi intelectuali au ştiut să-şi oma-
gieze locurile în care s-au născut şi
şcoala în care au dăruit neamului o ple-
iadă de oameni de nădejde< „Să vă cul-
tivaţi şi spiritul, care este realmente
creator de energie şi dispune de forţa
de a înălţa lucrurile, de a se înălţa chiar
pe sine pe treptele ascendente ale spi-
ritualităţii”.

Ca o concluzie a trudei lor, dar şi
ca un „lăsământ” pentru cei ce vin după
noi, autorii spun< „N-avem pretenţia
completitudinii şi perfecţiunii lucrării,
dar ceea ce cuprinde poate fi un în-
dreptar şi o punte pentru generaţiile
viitoare. Peste mărturiile şi datele nu-
meroase se vor aşterne, desigur, dez-
văluirile altor decenii şi veacuri, cu
transformările istorice, sociale, politice
şi culturale ale unei noi civilizaţii. Li-
mitele omeneşti nu permit tot ce do-
rinţa şi voinţa cere şi ceea ce imaginaţia
proiectează”. Simţim, citind printre rân-
duri, nădejdea că ştafeta predată de
domnii Rozalia şi Gheorghe Cosma va
fi preluată cu dragoste şi responsabili-
tate de către pişcoltanii de mâine.

Vom încheia parafrazând cuvintele
lui Constantin Noica, cu care am înce-
put textul nostru, şi vom afirma că, fără
îndoială, şi prin realizarea acestei cărţi
cei doi autori au reuşit să-şi adâncească
cu bogăţie priceperea întru descifrarea
istoriei satelor în care au venit pe lume,
aducând acum în faţa neamului tot ceea
ce înseamnă Pişcolt, ridicând astfel spre
înălţimi şi partea lor de cer.

Dr. Viorel Câmpean

Volumul “Pişcolt. Poarta de intrare în ţinutul Sătmarului” al soților Rozalia ;i Gheorghe Cosma a fost lansat în 30 august, de Ziua Legumicultorului

Pi;colt, poart[ de intrare dinspre 
Bihor spre \inutul S[tmarului

În regiunile Vest şi Nord-Vest, a fost
iniţiat un proiect POSDRU intitulat “Pri-
mii paşi în carieră prin firma de
exerciţiu”, ne informează profesoara Au-
relia Govor. 

În proiect sunt implicate şi cinci uni-
tăţi de învăţământ din judeţul Satu Mare.
Este vorba de< Colegiul Naţional “Ioan
Slavici”, Colegiul Naţional “Mihai Emi-
nescu”, Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu”
Carei, Liceul Tehnologic “George
Bariţiu” Livada şi Liceul Tehnologic
,,Ioniţă G. Andron Negreşti-Oaş.
Tot din proiect fac parte şi 13 cadre di-
dactice< doi experţi învăţământ consilie-
re/sprijin firme de exerciţiu< Aurelia Go-
vor (Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu” Ca-
rei) şi Marinela Bartiş (Liceul Tehnologic
,,Ioniţă G. Andron Negreşti-Oaş)> un ex-
pert consiliere şi orientare profesională<
Viorica Lohan (Liceul Tehnologic ,,Ioniţă
G. Andron Negreşti-Oaş)> zece experţi
coordonatori firme de exerciţiu< Sanda
Neşte, Bianca Cigan, Lăcrămioara
Mariţa, Claudia Dănuţ, Maria Sălăgian,
Mariana Pribilean, Rodica Buzgău, Ro-
dica Nastai, Leia Obşitoş, Augustin Moş.

Obiective

Obiectivul general al proiectului vi-
zează< dezvoltarea de cunoştinţe şi apti-
tudini necesare în procesul de inserţie
pe piaţa muncii pentru cel puţin 1.000
de elevi din regiunile NV şi V prin inter-
mediul firmelor de exerciţiu. Iniţiatorii
estimează că aceste acţiuni vor conduce
la creşterea şanselor de ocupare şi la îm-
bunătăţirea tranziţiei de la şcoală la o
viaţă activă. De asemenea, proiectul răs-
punde nevoilor de dezvoltare a spiritului
antreprenorial la elevi, a limbajului şi de
relaţionare în mediul real de afaceri şi cu
potenţialii angajatori, de dobândire de
deprinderi practice conform cerinţelor
de pe piaţa muncii.

Firme de exerciţiu din judeţ

La nivel de judeţ au fost înfiinţate ze-
ce firme de exerciţiu, care au semnat par-
teneriate de colaborare cu nouă agenţi
economici din judeţ. Acele firme au di-
verse obiecte de activitate< activităţi re-
creative şi distractive> comercializarea
ceasurilor şi bijuteriilor> comercializarea
produselor apicole; confecţionarea şi co-
mercializarea articolelor de îmbrăcămin-
te; comerţ cu amănuntul al florilor şi
plantelor> fabricarea de articole din hârtie
şi carton; fabricarea de produse din
lemn, articole din plută, paie şi alte ma-
teriale vegetale> comerţ cu ridicata nes-
pecializat> comerţ cu amănuntul a îm-
brăcămintei şi încălţămintei prin stan-
duri, chioşcuri şi pieţe> activităţi de des-
ign specializat.

Elevii din grupul ţintă au avut ocazia
de a vizita operatorii economici parteneri
în proiect şi să devină “angajaţi pentru o
zi”. Această activitate a fost binevenită
deoarece lipsa informării, dar şi a con-
tactelor directe cu piaţa muncii repre-
zintă, cu precădere, unele dintre proble-
mele acute cu care se confruntă tinerii
din mediul preuniversitar. 

Masă rotundă

În august, la Colegiul Naţional “Ioan
Slavici”, s-a desfăşurat o masă rotundă
pe tema „Tranziţia din firma de exerciţiu
în firma reală”. În perioada următoare se
vor elabora drafturi de planuri de afaceri,
se vor înregistra tranzacţii pe platforma
ROCT, se va redacta agenda de lucru a
elevului (auxiliar curricular) din firma
de exerciţiu, se vor organiza târguri, elevii
urmând să fie recompensaţi cu premii,
ne-a relatat profesoara Aurelia Govor.

V. Nechita

Cinci licee s[tm[rene
fac parte din

proiectul “Primii pa;i
în carier[ prin firma

de exerci\iu”
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IN MEMORIAM

George Vulturescu< 
Poezia în “stare de flacără”

Prea devreme, prea nenorocos în viaţă
(o aripă a bolilor şi una a poetului rebel îl
ridica deasupra celorlalţi), s-a stins poetul
şi ziaristul Gh. Creţu (n. 14 aprilie 1963,
în loc. Gelu). Autodidact, înzestrat cu un
cert talent nativ – dar din păcate lăsat ne-
cultivat – el a reuşit să publice poeme în
revistele vremii şi a editat câteva volume<
Numai corbii, Ed. Timpul, Iaşi, (Premiul
revistei Poesis 1998 şi al Editurii Timpul)>
Stare de flacără, Ed. Solstiţiu, 2006> Dra-
goste şi revoltă, Ed. Solstiţiu, 2011. 

Ca poet, Gh. Creţu, din stirpea
poeţilor vizionari, consideră că< ”Tot ce
vede ochiul extern/Dar mai ales ochiul in-
terior/ Este un poem” (Poeme). Viziunea
este, în permanenţă, pentru poet, precum
jarul din tăvile armăsarilor din poveste< ea
îl face să-şi poată lepăda epiderma cărnii
purulente, ridate (”sunt un morman de
carne, un muşuroi de/ sentimente...”) şi
ţine poemul într-o tensiune a unei nega-
tivităţi incendiare< ”creierul meu este o im-
plozie continuă...” (Elegie lui Mefisto).  De
fapt, poemul nu este alceva decît o ”pasăre
sinucigaşă” a focului< ”Soare nemernic/
Duşman şi prieten de moarte/ Cine te-a
inventat?/ Îmi străfulgeri creierul/ Îmi ră-
suceşti cuţitul/ Minciunii şi adevărului/ În
carnea-mi strălucitoare/ Ce te urăşte./ Ini-
ma-mi ca un clopot/ Anunţă sosirea/ Fe-
cioarelor albe/ Cu flăcări în gură/ Aşezân-
du-mi-te rege/ În fotoliul poemului” (Soa-
re nemernic).

O temă intens exploatată este aceea
dacă individul poate să aleagă sau este ales,
dacă-şi poate canaliza energiile interioare
spre exterior (univers-lume) sau şi le va
disputa într-o sfîşiere lăuntrică între aspi-
raţie şi determinarea ”cărnii”. Fără multe
ezitări, Gh. Creţu se plasează între cetele
demoniace prefer]ndu-l pe Mefisto (vezi
Elegie lui Mefisto) unui suveran absolut,
absent din lume (”Dumnezeul acestei lumi
nu mai prezintă încredere,”> Pasăre sinu-
cigaşă). Această atitudine smulge poemul
din obişnuita proză a nostalgiei paradisia-
ce, abandonării leşinate în – lume, şi-l aşea-
ză pe o linie a unei perpetue rivalităţi cu
divinitatea şi lumea< ”...am hotărât să nu
mai pun niciodată/ piciorul în paradis şi
să nu mai cînt nimănui decît cînturi de/
groază şi spaimă jegoase şi obscene să ră-
mîn pentru totdeauna/ aici în iadul în care
nu e loc decît pentru par (ad) ise pierdute/
pentru destine rupte în bucăţi... şi unde
totul nu-i decît sex şi demagogie cruzime
şi/ minciună falsitate şi imoralitate...am/
hotărît să rămîn aici şi să-mi perpetuez
specia din care am/ fost blestemat să fac
parte...” (Ars amatoria, I).

Profund negativistă, poezia sa ” (mă
întreb/ dacă mai are vreun rost/ ziua de/
mîine?> Ars amatoria, III, ”Praful şi pul-
berea se alege de toată viaţa asta”> Vorba
poetului etc.) este scrisă într-o tonalitate
gravă, pe un substrat bacovian, unde
ochiul poetului se mişcă alert, identific]nd
maladivul din individ şi din societate. Au-
torul este mereu implicat în scenariul liric
şi este cuprins în planul ludic al rezolvărilor
prin finalurile scrîşnite, coborîte la sudal-
mă< ”Mama ei de viaţă” (Cîntec)> ”mai tă-
ceţi din gură...” (În dulcele stil stănescian).
Dar reprezentarea se face doar în alb şi în
negru astfel că penumbra creează necesi-
tatea şi aura viziunilor< ”Călăreţului i-au
putrezit picioarele în armură/ Mîinile lui
nu mai sînt mîini./ Ci imense aripi albas-
tre/ Nici calul nu mai este cal./ Este o spe-
ranţă/ Deşartă de cal. Numai noaptea este
un/ Anotimp prielnic/ Atît pentru cal cît
şi pentru călăreţ./ Mama ei de viaţă.” (Cîn-
tec). 

Gh. Creţu, poetul şi-a câştigat într-un

timp scurt un loc binemeritat între poeţii
de vârf ai Cenaclului „Afirmarea” şi al Săt-
marului Cultural.

Viorel Câmpean< Ne  despărţim
de Ghiţă cu regret

L-am cunoscut pe Gheorghe Creţu în-
că de pe vremea când semna cu pseudo-
nimul „George Uădăşanu”. Cu câtă dra-
goste căuta să evoce, fie şi prin adoptarea
acestui pseudonim, ataşamentul pentru
pământul unde a văzut lumina zilei! Acum
sufletul său s-a înălţat la ceruri, iar trupul
s-a reîntors în ţărână. Va rămâne în me-
moria noastră până ne va veni şi nouă rân-
dul la înveşnicire. Nu-i vom uita inter-
venţiile la evenimentele culturale, atâtea
câte au fost în anii noştri. Intervenţii pe
care uneori aveam obiceiul să le „amen-
dăm”> acum însă, când ştim că nu vom
mai avea parte de ele, le privim cu alţi ochi.
Comentariile lui erau necesare şi, de cele
mai multe ori singulare, proteste la tot ce
nu se făcea cu bună rânduială în câmpul
culturii. Ne despărţim de Ghiţă cu regretul
că nu va mai fi nimeni să tragă semnalul
de alarmă, să pună cu adevărat degetul pe
rană, cu tristeţea că încă un iubitor de carte
s-a dus la Celălalt Cenaclu. Cea mai fru-
moasă imagine cu care ne putem despărţi
de Gheorghe Creţu este aceea a reporte-
rului de la „Solstiţiu”, care încă mai credea
într-o presă cu adevărat liberă. Drum bun
printre stele!

Geta şi Diu Govor< 
Ai plecat spre alte tăr]muri

Ai plecat Ghiţă spre alte tărîmuri, mai
bune sau mai puţin triste. N-ai dat niciun
semn că ai vrea să pleci, erai chiar optimist
la ultima convorbire telefonică. N-a fost
să fie, soarta a devenit implacabilă. 

Ai fost ani şi ani sufletul cenaclului
„Afirmarea”, toate dialogurile tale cu Ion
Bala fiind de o profunzime deosbită.Ai
creat, ai publicat, mai bine sau mai rău,
dar ai fost întotdeauna omul care şi-a asu-
mat ceea ce a scris. Ai fost o adevărată
„Stare de flacără” a poeziei sătmărene, şi
aşa vei rămîne. Prietenia noastră va rămâ-
ne şi dincolo de cei plecaţi, ne vom aminti
cu drag de momentele de poezie şi muzică
petrecute împreună!

Cornelia Bălan Pop< 
Celui plecat
(lui Gheorghe Creţu)

Creţu, Creţu, ce-ai făcut?/Repede ai mai
tăcut,/La Cenaclu, nu vei fi,/De-acum nu
vei mai vorbi.
« Numai corbii » şi-altele/Legăna-ţi-vor
umbrele,/ Gândurile tale toate,/Că te-ai
dus şi tu spre moarte.
Moartea ce pe toţi ne-aşteaptă/Şi pe ni-
menea nu iartă,/
Că se-nfruptă zi de zi/Până chiar şi cu co-
pii.
Cu regrete sincer, zău,/De tine ne pare
rău./Că ai fost şi nu mai eşti/Versuri să ne
mai citeşti.
Fie-ţi somnul lin cărare/Înspre liniştea cea
mare,/Îngerii să te păzească,/Dumnezeu
să te-ocrotească!

George Terziu< 
Preocuparea lui zilnică 
era să vorbească cu noi

Se numea/numeşte Gheorghe Cre\u,
boem de marc[ din Satu Mare. S-a dus. S-
a prăpădit cum se zice popular. Destinul
a făcut o asociere tulburătoare< a murit în
exact acelaşi salon unde a murit şi poetul

Ion Bala. La distanţă de câteva luni. În ul-
tima vreme nu mai scria, deşi a tipărit un
volum de mare valoare acum câţiva ani.
Era bolnav şi preocuparea lui zilnică era
să vorbească cu noi. Noi ceilalţi, care eram
ocupaţi, eram prinşi în viaţa socială. Dar
Creţu avea în el importanţa fiecărei zile
pierdute< dacă nu eşti în stare să suni un
prieten, acea zi este pierdută.

Mă suna, aşadar, aproape în fiecare di-
mineaţă şi-mi spunea că a vorbit cu nu
ştiu ce sculptor să-mi facă o statuie, că prea
muncesc. Şi o merit! Presupun că nu voi
avea parte aşadar de  râvnita statuie.

Era enervant uneori, dar dacă nu ve-
nea la cenaclu urma inevitabila întrebare<
Da Creţu unde e? I-am făcut poşta de email
cu numele< talentpoetic@gmail.com

Poşta “talentpoetic” a rămas fără stă-
pân. A plecat cu talentul poetic cu tot.

Am scris pe genunchi, cum se zice  câ-
teva rânduri<

De propria-i boemă i se dusese ves-
tea,/Avea în poezie colecţii de năluci,/La
moartea ta, măi Ghiţă ne cam apucă spai-
ma,/Că-ţi vom urma din umbră, acolo un
te duci. Aştept de câteva zile să mă sune
Creţu şi să mă întrebe simplu, fără a cere
ceva de la mine< Te-am sunat să v[d ce
mai faci. Şi să mă ameninţe mereu şi mereu
cu o statuie de bună purtare.

Ioan Nistor< 
~n amintirea ziaristului 
;i poetului Gheorghe Cre\u

Gheorghe Creţu s-a mutat din această
lume discret, la ceas de noapte. 

A plecat pe o vreme toridă, neaştep-
tând să se instaureze pe deplin toamna cea
frumoasă, când Carul cu Flori străbate
drumeaguri calme prin otavă aromată, pe
unde vântul tot mai răcoros risipeşte frun-
ze tot mai galbene...

Gheorghe Creţu lasă un gol în urmă.
El avea locul lui în “lumea de hârtie”.

Pentru că, iată, aceasta e realitatea<
Gheorghe Creţu a existat, deosebit de toţi.
Iubit sau neiubit de toată lumea, el este
irepetabil... Rămâne doar amintirea poe-
tului, rămân intervenţiile sale de la diverse
întruniri culturale, intempestive, incitante.
Fiind posesorul unui talent nativ, debutul
lui în presa literară a fost promiţător, re-
marcându-se prin vocea-i distinctă, im-
petuoasă, dar şi prin risipă de talent şi ta-
lant. 

A lăsat trei volume, cel mai reprezen-
tativ fiind primul, “Numai corbii”, intitulat
astfel ca un semn de prietenie faţă de poe-
tul Daniel Corbu, care l-a şi editat. Sunt
volume care reprezintă tot atâtea dosare
lirice ale unei existenţe.

S-a luptat ani la rând cu boala, cu ne-
putinţa trupului, cu propriul stil, căutând
să slujească binele şi armonia scriitoriceas-
că, legând prietenii prin Internet, încer-
când să taie şi el câteva din prea multele
noduri gordiene ale încâlcitului început
de mileniu.

Gheorghe Creţu a avut o existenţă de
poet care nu se potrivea cu meandrele
tranziţiei, când poezia nu mai era recitată
la mese de lemn, în “scunda tavernă mo-
horâtă”, când poezia nu-şi mai găsea cititori
dispuşi să-i doneze sângele cu cea mai rară
grupă sanguină.... Avea replicile pe vârful
limbii, inspirate, tăioase uneori, drepte sau
nedrepte. Acesta era stilul lui şi al poemelor
sale.

În ultima vreme, era dornic să iasă la
întâlniri cu prietenii, cu scriitorii care au
mai rămas, să discute, să-şi spună păsul.
Era mereu interesat de prietenii scriitori,
care se apropiau de marea trecere, şi dădea
câte un semn... Era şi acesta un semn. Unul
dramatic. Simţea că e şi el din ce în ce mai
aproape de cer. 

Gheorghe Creţu s-a dus lângă fraţii lui
care i-au fost reazem, lângă tatăl său pe
care-l venera, lângă prea buna lui mamă
care-i va umezi cu o maramă cerească bu-
zele arse de sărutarea din urmă.

Odihnească-se în pace sub paza Celui
de Sus!

Gheorghe Cormoş< 
Hăul amurgului lung 

Iată că la început de septembrie, când
armonia naturii munceşte a schimbare, în
locul unei frunze îmbătrânite a căzut un
poet. Un poet plin de revoltă şi bucurii se-
cundare. Ne ştiam de mult, plecarea lui
foarte grăbită către hăul amurgului lung şi
negru mi-a lăsat un gust amar, întărindu-
mi încă o dată ideea că timpul înşeală şi
nici nu ne dăm seama cât de scurtă este
distanţa dintre viaţă şi moarte. Şi ca un
adaos sentimental la această concluzie
sumbră, nu pot, Creţule, decât să-ţi urez
atât< Să-ţi fie luminile toate/O trenă în noul
destin/Şi sufletul scris peste moarte/În ce-
ruri să cânte Amin. Rămas bun!

Ioan Sălăjanu< 
Drum bun prietene!

Ai plecat prea devreme, acum c]nd
mai aveai multe de spus. Ai plecat discret
f[r[ s[ zici nimic tu, gur[ bogat[. O s[-mi
fie dor de `nt]lnirile noastre din vechea
c]rciumioar[ care, avea al[turat ca pies[
de muzeu, o ;i mai veche, c[ru\[.

Acolo m[ chemai zic]ndu-mi< Tipule,
`mi e;ti dator c-o vodc[ ;i cu o roman\[
iar c]nd voi muri, tu s[-mi c]n\i ca r[mas
bun o romanță. I-am fost mereu dator c-
o vodc[ ;i cu o roman\[.

Acuma, plecat pe drum cu pulbere de
stele spre o alt[ c[ru\[, spre Caru' Mare,
iar dac[ vreodat[ cei care l-au iubit vor sta
sub un cer cu luna plin[ vor auzi ca prin
vis un sunet sublim de vioar[ ;i o voce in-
confundabil[ murmur]nd< "~n c]rciu-
mioara unde c]nt[ un cobzar, mai dum-
o-dat[ dorule hoinar".

Ioan Coriolan Aniţaş< 
Se întregeşte Cenaclul Celest

Cenaclul literar Afirmarea din Satu
Mare este tot mai sărac prin prisma mem-
brilor care în ultimul an au pornit pe dru-
mul fără întoarcere. Când afirm acest lucru
mă gândesc inclusiv la anul cenuşiu, dacă
nu chiar negru, pentru cultura sătmăreană.
Nu mai puţin de 5 poeţi, dintre care trei
membri ai cenaclului şi-au încheiat peri-
plul pământean, au trecut într-o altă lume
pentru a întregi cenaclul celest alături de
nume bine cunoscute. Moartea şi-a luat
tributul în mod exagerat în acest an din
rândul mânuitorilor sătmăreni ai slovei,
când în luna ianuarie a trecut întru cele
veşnice Ion Bala, urmat de Ovidiu Suciu,
de Salah Mahdi, de Adrian Avăşan, iar

acum, în prag de toamnă, fără să-şi ia ră-
mas bun, a plecat intempestiv şi Gheorghe
Creţu. 

Trecerea lui întru cele veşnice a adus
tristenţe în sufletele cenacliştilor, cei care
l-au apreciat şi iubit ca poet. Şedinţele de
cenaclu vor fi cu siguranţă mai monotone
fără Creţu, cel care, nu de puţine ori, spăr-
gea gheaţa în dezbaterile pe texte.

Ne luăm un ultim rămas bun de la el,
transmitem şi pe această cale familiei greu
încercate sincera noastră compasiune, cu
promisiunea că cel plecat prematur dintre
noi va rămâne în sufletele noastre ca un
poet format, cel care a dovedit real talent.

Dormi în pace!

Aurel Pop în dialog cu poetul
Gheorghe Creţu

-  Domnule Gheorghe Creţu, ne cu-
noaştem de “o viaţă”, cu permisiunea Dvs.,
voi renunţa la formele de politeţe pentru
a ne simţi mai în largul nostru de zi cu zi,
iar cititorii să se bucure de conversaţia
noastră liberă. De acord?

- Nu numai că sunt de acord, chiar
îmi face o deosebită plăcere să discut liber,
prieteneşte cu orice om. Formele de poli-
teţe, de multe ori te fac să te simţi închistat
într-un dialog dar nici nu înseamnă că
discutând liber nu-l respecţi pe celălalt. În
acest sens doresc să-ţi relatez o întâmplare
cu tatăl meu, mort în 1989. Având o edu-
caţie înalt ţărănească şi de bun simţ, eu n-
am putut niciodată să îi spun “servus tată”,
cum fac astăzi copiii, când vorbesc la “per
tu” cu părinţii de când se nasc. Eram la un
restaurant din centrul oraşului Satu Mare.
L-am invitat pe tata să-i fac o masă din
primele mele salarii, era prin anii ’80. În
local a apărut Ion Vădan, consăteanul şi
prietenul meu bun şi un poet de excepţie
al literaturii noastre, care a venit însoţit tot
de tatăl său. Când tata a văzut că Vădan
vorbea cu tatăl său la “per tu” s-a mirat
mult. Atunci, Ion Vădan i-a explicat tatălui
meu că dacă vorbeşte aşa cu tatăl său asta
nu înseamnă că nu îl respectă şi mai ales
că cel mai important lucru, că asta înseam-
nă nu numai o discuţie de la tată la fiu ci
şi de la prieten la prieten. Ei, dragul meu
Aurel, din acel moment am devenit cel
mai bun prieten al tatălui meu. 

(...) Despre biografia mea? S-o luăm
aşa cum spui cu începuturile. M-am născut
într-o noapte de Paşte, 14 aprilie 1963.
Când lumea înconjura biserica din Gelu,
atunci, am supus-o pe buna mea mamă la
chinurile facerii. A venit salvarea din Satu
Mare, dar eu încă de atunci eram nerăb-
dător şi m-am ivit pe lume în salvare între
localităţile Gelu şi Mădăras pe un legheleu.
Şi ştii, cine se naşte pe drum, toată viaţa e
pe drumuri. La început, tata, care era în
salvare, a întrebat-o pe moaşă, dacă sunt
băiat sau fată. Moaşa i-a răspuns că sunt
fată, aşa eram de frumos şi de alb, dar cum
s-a uitat mai bine a văzut că am p... şi că
sunt băiat. (...)

Prea devreme, prea nenorocos în viaţă (o aripă a bolilor şi una a poetului rebel îl
ridica deasupra celorlalţi), s-a stins poetul şi ziaristul Gh. Creţu (n. 14 aprilie 1963,
în loc. Gelu). Autodidact, înzestrat cu un cert talent nativ – dar din păcate lăsat ne-
cultivat – el a reuşit să publice poeme în revistele vremii şi a editat câteva volume.

Un ultim r[mas bun 
poetului Gheorghe Cre\u
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Iat[-ne c[ am p[;it `n luna
Septembrie denumit[ popular
R[pciune sau Vini\el, deoarece ̀ n
aceast[ perioad[ ̀ ncepe culesul ;i
stoarcerea strugurilor pentru vin.
O serie de prevestiri de timp sunt
legate de Septembrie. Se spune c[
dac[ tun[ `n aceast[ lun[, `n fe-
bruarie, va fi z[pad[ mult[ ;i anul
va fi m[nos. 

O alt[ vorb[ din popor spune c[
`nflorirea scaie\ilor `n septembrie este
semnul c[ vom avea o toamn[ lung[ ;i
frumoas[, iar atunci c]nd r]ndunelele
pleac[ mai repede dec]t `n mod
obi;nuit ne putem a;tepta ca iarna s[
vin[ mai devreme.

1 septembrie - ~nceputul
Anului Bisericesc

La 1 septembrie se marcheaz[ ̀ nce-
putul Anului Nou Bisericesc. Primul
Sinod Ecumenic a stabilit c[ anul bi-
sericesc s[ `nceap[ la data de 1 sep-
tembrie continu]ndu-se astfel tradi\ia
Imperiului Roman din acea vreme.
Timp de secole, `nceperea noului an
civil a coincis cu cea a noului an bise-
ricesc, acest lucru schimb]ndu-se mai
t]rziu, mai ̀ nt]i ̀ n Europa occidental[,
;i, apoi, `n Rusia.

Astfel, Anul Nou bisericesc ̀ ncepe
pe 1 septembrie ;i se ̀ ncheie pe 31 au-
gust. Potrivit tradi\iei iudaice, `n
aceast[ zi Dumnezeu a `nceput lucra-
rea de creare a lumii ;i tot ̀ n aceast[ zi,
M]ntuitorul ar fi pus ̀ nceput activit[\ii
Sale de propov[duire a Evangheliei.
Anul bisericesc st[ sub ocrotirea Maicii
Domnului, cu prima s[rb[toare ̀ nchi-
nat[ Na;terii Fecioarei Maria, pe 8 sep-
tembrie ;i se `ncheie cu un alt praznic
`mp[r[tesc, cel al Adormirii Maicii
Domnului, pe 15 august.

Acest lucru `l g[sim ;i `n troparul
slujbei prin care se aduce mul\umire
lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne-a
d[ruit `n anul trecut ;i `l rug[m s[ bi-
necuv]nteze anul care ̀ ncepe< "A toat[
f[ptura Ziditorule, Cel ce vremile ;i
anii ai pus `ntru puterea Ta,
binecuv]nteaz[ cununa anului
bun[t[\ii Tale, Doamne, p[zind ̀ n pace
poporul ;i \ara aceasta, pentru rug[ciu-
nile N[sc[toarei de Dumnezeu, ;i ne
m]ntuie;te pe noi".

La romano-catolici, anul bisericesc
`ncepe cu prima duminic[ din Advent,
adic[ duminica cea mai apropiat[ de
30 noiembrie, deci cu aproximativ pa-
tru s[pt[m]ni `nainte de Cr[ciun.

:i evreii ̀ ncep anul bisericesc ̀ n lu-
na septembrie. ~n prima zi de septem-
brie, evreii aveau zi de odihn[ ;i adu-
ceau Domnului ardere de tot. Un alt
motiv pentru care ei serbau luna sep-
tembrie este legat de apele potopului
care au sc[zut ;i corabia lui Noe s-a
oprit pe Muntele Ararat.

Prevestiri de timp

La sate, prima zi de septembrie se
obi;nuia a fi \inut[ pentru roadele
p[m]ntului. ~n credin\a popular[  1
septembrie  caracterizeaz[ felul ̀ n care
va fi tot anul viitor< dac[ diminea\a va
fi ploioas[ atunci ;i prim[vara va fi la
fel> dac[ la amiaz[ este frumos atunci
anul va fi bun, iar dac[ pe parcursul
zilei este ploaie sau soare este semn c[

tot anul va fi ploios sau secetos. ~n
schimb dac[ ziua este  posomor]t[, oa-
menii se pot a;tepta la o toamn[ plo-
ioas[ ;i rece care `i va `mpiedica s[-;i
str]ng[ la timp roadele.  Tot printre
prevestirile de timp, g[sim ;i aceea c[
tunetele din prima zi de septembrie
anun\[ o toamn[ lung[.

8 septembrie - S]nt[m[rie
Mic[

A;a cum scriam `n r]ndurile de
mai sus, anul bisericesc st[ sub ocroti-
rea Maicii Domnului. La 8 septembrie
se s[rb[tore;te Na;terea Maicii Dom-
nului. ~n popor, aceast[ zi este numit[
;i S]nt[m[rie Mic[. Este prima mare
s[rb[toare din anul bisericesc. A fost
fixat[ `n a opta zi din anul bisericesc,
pentru c[ cifra opt simbolizeaz[ ziua
ve;niciei, via\a f[r[ de sf]r;it. Datorit[
ei, Fiul cel Ve;nic al lui Dumnezeu s-a
`ntrupat, a biruit moartea ;i a d[ruit
oamenilor via\[ ve;nic[ `n ~mp[r[\ia
Cerurilor.

~n tradi\ia popular[ este cunoscut[
ca o zi ̀ n care sunt ascultate rug[ciunile
femeilor care vor s[ aib[ copii.

S[rb[toarea Na;terii Maicii Dom-
nului marcheaz[ hotarul astronomic
dintre var[ ;i toamn[. Se spune c[ `n
aceast[ zi r]ndunelele pleac[ spre \[rile
calde, insectele `ncep s[ se ascund[ `n
p[m]nt, iar frigul `;i face sim\it[ pre-
zen\a. A;a c[ pe bun[ dreptate ;i vorba
din popor< O trecut S]nt[m[rie,
leap[d[ ;i p[l[rie. ~n aceast[ perioad[
se organizeaz[ t]rguri ;i iarmaroace. 
Calendarele agricole ale vremii con-
semneaz[ `nceperea unor activit[\i `n
gospod[rie, precum culesul fructelor,
a plantelor medicinale, culesul nucilor,

str]nsul strugurilor ;i sem[natul ce-
realelor de toamn[.

La s[rb[toarea Na;terii Maicii
Domnului, ca de altfel ca la orice mare
praznic nu se fac treburi gospod[re;ti,
nu se spal[ rufe, nu se face cur[\enie
`n cas[, ca s[ nu se atrag[ r[ul.

~n popor se spune c[ `n aceast[ zi
vor fi ascultate mai ales rug[ciunile fe-
meilor care vor s[ aib[ copii, dar ;i a
celor ̀ ns[rcinate, pe care Maica Dom-
nului le va ajuta s[ aib[ o na;tere
u;oar[. :i cei care vor s[ se c[s[toreasc[
se pot ruga `n aceast[ zi Maicii Dom-
nului.

De ziua praznicului credincio;ii \in
candelele aprinse ̀ n dreptul icoanei Fe-
cioarei Maria ;i `mpart din fructele
toamnei ̀ ntru pomenirea celor trecu\i
la cele ve;nice.

14 septembrie - Ziua Crucii

Un alt moment important din ca-
lendarul bisericesc este rezervat zilei
de 14 septembrie. ~n aceast[ zi se
s[rb[tore;te ~n[l\area Sfintei Cruci sau
Ziua Crucii, cum  mai este denumit[
`n popor. De altfel, este cunoscut[ ca
fiind cea mai veche s[rb[toare `nchi-
nat[ Crucii, cinstit[ prin post ;i praz-
nice.  Este ziua care veste;te sf]r;itul
verii ;i `nceputul toamnei. Se crede c[
acum t]r]toarele ̀ ncep s[ se retrag[ ̀ n
p[m]nt p]n[ ̀ n prim[vara urm[toare,
la 17 martie, c]nd sunt s[rb[torite Ale-
xiile. Exist[ credin\a, c[ `n aceast[ zi,
;erpii `nainte de a se retrage, se str]ng
mai mul\i la un loc, se `ncol[cesc ;i
produc o m[rgic[ numit[ "piatra nes-
temat[" folositoare pentru vindecarea
tuturor bolilor.

Se poste;te pentru s[n[tatea fami-

liei, pentru spor ;i pentru bun[starea
gospodarilor. Tot ̀ n ziua de 14 septem-
brie, `n zonele viticole `ncepe culesul
strugurilor. Este momentul prielnic
c]nd se bat nucii ;i se adun[ din p[duri,
ramurile de alun. Tradi\ia spune c[  ra-
murile de alun primesc puteri mira-
culoare ;i sunt unelte valoroase pentru
f]nt]narii care vor s[ depisteze izvoa-
rele subterane. Nu se m[n]nc[ niciun
aliment al c[rui miez se aseam[n[ cu
crucea, precum prunele, pepenii, nu-
cile sau usturoiul.

~n credin\a popular[, frunzele ;i
florile de busuioc, menta, maghiranul
;i cimbrul sunt plante magice ;i se
sfin\esc la biseric[, iar ̀ n timpul slujbei
se p[streaz[ l]ng[ cruce. Florile de bu-
suioc sfin\it acum alin[ durerile, chiar
;i migrenele puternice sau durerile de
din\i. `n mediul rural, cu crengu\e de
busuioc aprinse se afum[ bolnavii de
friguri. Busuiocul se pune ;i `n vasele
cu ap[ pentru p[s[ri pentru a fi ferite
de boli, dar ;i la ste;inile caselor pentru
a le feri de rele.

De `n[l\area Sfintei Cruci se
preg[te;te "un leac" pentru pomii care
nu mai rodesc< gospodarii at]rn[ de
ramurile acestora cruci f[cute din bu-
suioc sfin\it la biseric[ ;i curpeni (tul-
pini t]r]toare de castrave\i ;i de pe-
peni), sper]nd ca rodul s[ se adune ;i
`n ace;ti fructiferi neroditori.

Se spune c[ acum florile se pl]ng
una alteia pentru c[ se usuc[ ;i mor.
Tot `n aceast[ lun[  este pr[znuit
Sf]ntul Ierarh Iosif cel Nou de la Parto;
(15 septembrie) ;i Sf]ntul Ierarh Mar-
tir Antim Ivireanul, mitropolitul |[rii
Rom]ne;ti (27 septembrie).

A consemnat :tefania Cri;an

La 8 septembrie se s[rb[tore;te Na;terea Maicii Domnului. ~n popor, aceast[ zi este numit[ ;i
S]nt[m[rie Mic[. Este prima mare s[rb[toare din anul bisericesc. A fost fixat[ `n a opta zi din
anul bisericesc, pentru c[ cifra opt simbolizeaz[ ziua ve;niciei, via\a f[r[ de sf]r;it. 

De S]nt[m[rie Mic[ sunt ascultate
rug[ciunile femeilor care vor copii

Na;terea Maicii Domnului este prima mare s[rb[toare din anul bisericesc

Patriarhul Rom]niei, Preafericitul
Daniel, a primit `n vizit[ un grup de ti-
neri ortodoc;i iordanieni `nso\i\i de
Preasfin\itul Qais Sadiq, Episcop de Er-
zurum. 

Patriarhul Rom]niei le-a vorbit des-
pre rolul pe care `l au tinerii cre;tini `n
lumea de ast[zi< "Copiii ;i tinerii consi-
der[m c[ sunt un mare dar de la Dum-
nezeu pentru Biseric[ ;i pentru socie-
tate. De aceea, at]t Biserica, c]t ;i so-
cietatea trebuie s[ aib[ o deosebit[ preo-
cupare pentru educa\ia tinerilor ;i pen-
tru sus\inerea ̀ n formarea lor profesio-
nal[. Lumea de ast[zi este confruntat[
cu fenomenul seculariz[rii, adic[ o con-
struire a societ[\ii f[r[ referin\[ la Dum-
nezeu ;i la Religie. Societatea este con-
fruntat[ cu criza economic[ ;i finan-
ciar[, dar ;i cu multe conflicte armate,
cu r[zboaie ;i cu violen\[ ceea ce cau-
zeaz[ un num[r mare de refugia\i. Ve-
dem `n aceste zile cum `n Europa refu-
gia\ii din Siria ;i din alte \[ri ale Orien-
tului vin `n \[rile europene pentru a
sc[pa de violen\[ ;i pentru a supravie\ui.
De aceea, noi trebuie s[ educ[m tine-
retual `n spiritul p[cii, al convie\uirii
pa;nice, al respectului reciproc ̀ ntre di-
ferite religii ;i diferite culturi”.

Tinerii iordanieni vor participa `n
\ara noastr[ ;i la un pelerinaj la ctitoriile
Sf]ntului Domnitor Martir Constantin
Br]ncoveanu, potrivit Preasfin\itului
Episcop Qais Sadiq ;i de asemenea, la
"~ntrunirea Tinerilor Ortodoc;i din Eu-
ropa" de la Cluj, ce are loc ̀ n acest sf]r;it
de s[pt[m]n[.

~ntr-un gest pastoral ̀ n ajunul Anu-
lui Jubiliar extraordinar al Milostivirii,
Papa Francisc a modificat temporar re-
gula privind preo\ii care pot s[ dea ier-
tare pentru p[catul grav al avortului. ~n
plus a dat puteri licite de dezlegare tu-
turor preo\ilor din Societatea Tradi\io-
nal[ Sf. Pius al X-lea (SSPX), scrie cat-
holica.ro. ~ntr-o scrisoare trimis[ Ar-
hiepiscopului Rino Fisichella, pre;edin-
tele Consiliul Pontifical pentru Promo-
varea Noii Evangheliz[ri, Sf]ntul P[rinte
scrie< „Am decis (…) s[ ofer tuturor
preo\ilor pe perioada Anului Jubiliar
puterea de a-i ierta de p[catul avortului
pe cei care sunt responsabili de el ;i care,
cu inim[ c[it[, caut[ iertare pentru el.”

Ceea ce trebuie remarcat este faptul
c[ scrisoarea nu modific[ sub nici o
form[ ̀ nv[\[tura Bisericii conform c[re-
ia femeia care avorteaz[, cei care ̀ mping
la avort, precum ;i cei care – medical
vorbind – efectueaz[ avortul, comit un
p[cat grav. ~n unele Dieceze iertarea
acestui p[cat este rezervat[ strict Epis-
copului, `n timp ce `n alte Dieceze to\i
preo\ii au delegat[ aceast[ dezlegare par-
ticular[. Pontiful spune c[ „tragedia
avortului este experimentat[ de unii cu
o con;tientizare superficial[,
ne`n\eleg]nd r[ul extrem presupus de
un astfel de act”. :i continu[< „Am
`nt]lnit at]t de multe femei care poart[
`n inimile lor cicatricea acestei decizii
agonizante ;i dureroase. Ceea ce s-a
`nt]mplat este profund nedrept, dar doar
`n\elegerea acestui adev[r le poate per-
mite s[ nu `;i piard[ speran\a”.

Sf]ntul P[rinte le-a cerut preo\ilor
care ascult[ astfel de Spovezi s[ ofere „o
reflec\ie care s[ explice gravitatea p[ca-
tului comis”.

Irina M.

Papa schimb[
temporar regulile
pentru iertarea

p[catului avortului

PF Daniel - "Trebuie
s[ educ[m tineretul

`n spiritul p[cii"
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FESTIVAL Concertul de deschidere a fost sus\inut de una din forma\iile muzicale aflate `n vog[ `n ultima
vreme, Orchestra Rom]n[ de Tineret, rodul unui proiect care ;i-a propus s[ adune cei mai buni
instrumenti;ti tineri din \ar[ `ntr-un ansamblu de mare performan\[

Festivalul Enescu este o in-
vestiţie de valoare pe care o face
România, dar se confruntă cu pro-
blema ruşinoasă a lipsei partitu-
rilor enesciene, ale căror drepturi
de autor sunt deţinute de două
edituri franceze, spune Mihai
Constantinescu, organizatorul
evenimentului, într-un interviu
acordat agen\iei Mediafax.

Mihai Constantinescu - directorul
Artexim, o instituţie publică a Minis-
terului Culturii prin care este organizat
Festivalul Internaţional "George Enes-
cu" - este omul din spatele cortinelor
celui mai important eveniment muzical
al României, care în acest an se des-
făşoară în perioada 30 august - 20 sep-
tembrie.

Constantinescu spune că Festivalul
Enescu continuă să se confrunte cu
probleme delicate. Una dintre cele mai
importante este lipsa partiturilor cu lu-
crările lui Enescu, ale căror drepturi de
autor sunt deţinute de editurile franceze
Salabert şi Enoch. În acest caz, spune
Constantinescu, este necesară o cam-
panie naţională.

"Este un proiect naţional care ar tre-
bui să fie demarat pentru această serie
a lucrărilor de Enescu (…) Sunt discuţii
din acestea care îi fac rău lui Enescu în
acest moment. De exemplu, «Oedipe-

ul» nu există în variantă tipărită, există
doar varianta scrisă de mână (…) Şi nu
dă bine, adică un festival de o asemenea
valoare se ascunde cumva după cireş
că n-avem partituri să le trimitem
(artiştilor, n.r.) sau le trimitem copii
sau le trimitem pe fax. E ruşinos", spune
Mihai Constantinescu.

El precizează că editurile franceze
care deţin drepturile de autor pentru

lucrările lui Enescu ar fi dispuse să le
vândă "şi mâine". "Problema este că ci-
neva trebuie să le şi cumpere sau trebuie
să se înţeleagă cu ele (cu editurile, n.r.)",
afirmă Mihai Constantinescu.

Este una din explica\iile unui feno-
men curios, pentru c[ lucr[rile lui Ge-
orge Enescu se c]nt[ extrem de rar `n
programele filarmonicilor din \ar], ;i
c]nd se c]nt[ este vorba, ̀ n marea ma-

joritate a cazurilor, doar de cele dou[
Rapsodii. Interpre\i ca pianista Raluca
:tirb[\ se str[duie, printr-un efort in-
dividual, s[ aduc[ la urechile amatorilor
de muzic[ lucr[rile camerale ale com-
pozitorului rom]n, iar Alexandru To-
mescu a c]ntat, inclusiv la Satu Mare,
sonatele pentru vioar[ ;i pian, dar
crea\ia enescian[ cuprinde multe biju-
terii care se aud doar `n Festival, ;i
atunci cu greutate.

De acord, nu e o muzic[ facil[, par-
titurile sunt dense, impregnate de un
spirit modern ;i profund, dar dac[ mu-
zicienii rom]ni nu se str[duie s[ redes-
copere ;i s[ `;i asume opera celui mai
celebru compozitor al Rom]niei nu pu-
tem avea preten\ia s[ o fac[ orchestrele
str[ine, care vin oricum pe bani fru-
mo;i la Festivalul Enescu ;i, dup[ ce
interpreteaz[ cum ;tiu ele mai bine o
partitur[ enescian[, nu o mai includ ̀ n
repertoriul stagiunii de acas[.

Problema infrastructurii

O altă dificultate cu care se con-
fruntă Festivalul Enescu este aceea că
Bucureştiul nu este încă pregătit să facă
faţă cu uşurinţă organizării unui eve-
niment de o asemenea anvergură. Cele
mai simple exemple date de Constan-
tinescu în acest sens sunt problema par-
cării şi cea a transportului de noapte<
"Încă din punct de vedere al circulaţiei

sunt probleme, pe care noi evident în-
cercăm să le rezolvăm (…) Aşa cum la
nişte meciuri de fotbal sau ştiu eu ce se
întâmplă pe stadioane se iau nişte mă-
suri speciale, ar trebui şi pentru festival
să se ia măsuri speciale".

În ciuda unor astfel de aspecte, po-
trivit lui Constantinescu, Festivalul
Enescu a reuşit să se impună într-o
piaţă care este destul de dificilă, dove-
dind că este o investiţie de valoare pe
care o face România.

Bugetul ediţiei din acest an a festi-
valului este de peste 8 milioane de euro
(de la bugetul de stat, din vânzarea de
bilete şi sponsorizări). Din bugetul de
stat se cheltuie pentru Festivalul Enescu
2015 o sumă de 28 de milioane de lei,
dar, după cum spune Mihai Constan-
tinescu, obrazul subţire cu cheltuială
se ţine, iar evenimentul a dovedit deja
că este "o investiţie care merită".

Printre starurile ediţiei din 2017 a
Festivalului Enescu se vor număra pia-
nistul chinez Lang Lang, care va veni
pentru prima dată în România, şi Scala
din Milano, care va reveni la eveniment
după 16 ani şi va cânta o lucrare de Ge-
orge Enescu.

În legătură cu organizarea ediţiei
de peste doi ani, Mihai Constantinescu
spune că, până la urmă, tot banul decide
dacă se va face sau nu, iar dorinţa sa
este ca Parlamentul să aprobe bugetul
festivalului.

De ce se c]nt[ at]t de rar muzica lui George Enescu?

George Enescu la masa de lucru, `n anul 1954

Prima s[pt[m]n[ a Festivalu-
lui Interna\ional “George Enes-
cu” a stat sub semnul unor mari
dirijori care ;i-au demonstrat arta
`n fa\a publicului bucure;tean ;i
celor ce au urm[rit de la distan\[,
video sau audio, concertele din
aceste zile. Ne g]ndim `n mod
special la trei nume< Kristian
Järvi, Zubin Mehta ;i Sir Simon
Rattle.

Toate concertele lor au avut loc la
Sala Palatului din Capital[ ;i, dincolo
de obiec\iile deja clasice privind acus-
tica s[lii sau garderoba celor prezen\i,
cu referire expres[ la cuplul
preziden\ial, au fost momente de au-
tentic[ emo\ie cultural[ ;i demonstra\ii
de m[iestrie.

Kristian Järvi, pasionalul

Concertul de deschidere a fost
sus\inut de una din forma\iile muzicale
aflate ̀ n vog[ ̀ n ultima vreme, Orches-
tra Rom]n[ de Tineret, rodul unui pro-
iect care ;i-a propus s[ adune cei mai
buni instrumenti;ti tineri din \ar[ ̀ ntr-
un ansamblu de mare performan\[, co-
ordonat de renumitul dirijor Cristian
Mandeal. Trebuie s[ not[m c[ din
aceast[ orchestr[ au f[cut parte ̀ n timp
;i s[tm[reni< violoni;tii Vlad R[ceu ;i
Roxana B]rsan, clarinetistul R[zvan
Poptean. To\i crescu\i ca muzicieni la
Liceul de Art[ din Satu Mare.

Dup[ ce au triumfat `n prim[var[

pe scena Filarmonicii din Berlin, tinerii
orchestran\i s-au aflat pe scena S[lii
Palatului `n compania unui dirijor la
fel de t]n[r, exuberant ;i plin de bucu-
ria experimentului muzical< estonianul
Kristian Järvi. Inspira\i de bagheta sa
vivace ;i carisma sa dublat[ de o ̀ n\ele-
gere a spiritului muzicii dincolo de no-
tele scrise ̀ n partitur[, au oferit un con-
cert inaugural de foarte bun[ calitate,
cu Rapsodia I de Enescu, Concertul

pentru vioar[ de Sibelius (cu Sarah
Chang solist[) ;i mai ales “Carmina
Burana”, unde ansamblul ;i-a
dezl[n\uit energiile. Iar dirijorul, f[r[
s[-;i piard[ o clip[ z]mbetul, a condus
cu m]n[ forte orchestra, Corul Filar-
monicii “George Enescu”, Corul de Co-
pii Radio (o revela\ie) ;i un trio solistic
`n care a str[lucit soprana Jennifer
O’Loughlin, oferind la final ;i un bis
pentru un public total cucerit.

Zubin Mehta, cerebralul

La cei 78 de ani ai s[i, marcat de o
opera\ie care l-a obligat s[ foloseasc[
un baston ;i s[ dirijeze a;ezat, Zubin
Mehta a condus Filarmonica din Israel
`n dou[ seri consecutive cu programe
deloc facile. A `nceput primul concert
cu Simfonia de camer[ de Arnold
Schoenberg, iar al doilea cu ultima lu-
crare semnat[ de George Enescu, poe-

mul “Vox Maris”, o uria;[ provocare
pentru orice orchestr[. Mai mult dec]t
at]t, a ales pentru p[r\ile secunde dou[
simfonii lungi ;i profunde< `n prima
sear[ a 8-a de Bruckner, ̀ n a doua sear[
a 9-a de Mahler. :i a condus aceste pro-
grame cu lini;tea dat[ de decenii de
experien\[, nel[s]ndu-se nicio clip[
tentat s[ devieze de la inten\ia partitu-
rii, interpret[ri curate, limpezi, cere-
brale, chiar dac[, poate, pentru gustul
unor ascult[tori, lipsite de fior emo\io-
nal. Venerabilul dirijor a acceptat apoi
propunerea de a deveni, peste doi ani,
pre;edinte onorific al Festivalului. O
onoare binemeritat[.

Sir Simon Rattle, expresivul

Mult a;teptatul concert al Filarmo-
nicii din Berlin sub bagheta celui care
o conduce de aproape 15 ani, Sir Simon
Rattle, a ar[tat celor care au avut ;ansa
s[ fie ̀ n sal[ sau au urm[rit transmisia
de pe site-ul festivalului ce `nseamn[
simbioza ;i `ncrederea deplin[ dintre
dirijor ;i cei pe care-i conduce. ~n com-
plicata Simfonie a 4-a de :ostakovici
orchestra berlinez[ a ar[tat ;i sunat ire-
pro;abil, munca din repeti\ii ar[t]ndu-
;i roadele, ceea ce i-a permis dirijorului
accente expresive memorabile, care l-
au f[cut, de altfel, celebru printre me-
lomani. C]nd baza e solid[, detaliile
de fine\e str[lucesc. O lec\ie pentru
muzicienii, de toate genurile, care se
las[ tenta\i de artificiul ieftin ̀ n dauna
unei grijulii preg[tiri ;i `n\elegeri a
lucr[rii abordate.

V. A.

Kristian Järvi ;i Orchestra Rom]n[ de Tineret au sus\inut concertul de deschidere al edi\iei 2015

Festivalul Enescu a `nceput 
cu o s[pt[m]n[ a marilor dirijori
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Înghe\at[ de pepene
galben cu miere

Ro;ii umplute cu
crem[ de brânz[

Mod de preparare<

Pepenele galbene și mascarpone se
mixează până devine o pastă omogenă
fină.  La achiziționare se aleg pepenii
cât mai aroma\i (se simt după miros)

și cât mai portocalii, cât mai frumos
colora\i. Frișca se bate spumă, apoi cele
două se amestecă, se adaugă cardamo-
mul, mierea și romul sau esența. Se mai
bate 3-4 minute cu mixerul, sau se
amestecă 30 minute cu aparatul pentru
înghețată. Dacă nu aveți un astfel de
aparat, amestecați cu mixerul, după ce
este gata, timp de 3 ore se mai lasă la
congelator. La servire se ornează cu
spumă de frișcă, cu bucăți de pepene
galben sau alte fructe și cu frunzulițe
de mentă.

Alimentele 
;i cantit[\ile 

500 g de miez de pepene galbene,
400 ml de frișcă lichidă 150 g de mas-
carpone (cașcaval cremă), miere după
gust, o linguriță de cardamom (con-
diment exotic), 2-3 linguri de rom,
sau câteva picături de esență de rom.

Mod de preparare<

Brânza se amestecă cu ceapa răzui-
tă (sau prazul), cu untul și smântâna.
Se adaugă mărarul tocat cât se poate
de fin, apoi se condimentează. Se ames-
tecă bine, până când se obține o pastă
omogenă. Se iau roșiile tăiate în două
și scobite în prealabil și se umplu, una

câte una, cu câte o lingură bună de cre-
mă de brânză, sau și mai bine se pot
umple cu ajutorul săculețului pentru
ornat tortul. Smântâna din crema de
brânză se poate substitui cu maioneză,
dar atunci este indicat să se consume
într-o zi, cel mult două. Crema de brân-
ză se poate îmbogăți și cu bucățele de
măsline (fără sâmburi). Gustul de mă-
sline se potrivește foarte bine cu această
compoziție. Se ornează cu maioneză,
ouă fierte, frunzulițe de pătrunjel, de
mărar sau ceapă verde, ori murături.
Se consumă ca mâncare de sine stătă-
toare, sau platou rece, în combinație
cu alte preparate. 

Ave\i nevoie< 

20-25 bucăți de roșii, 500 g brânză
proaspătă, o ceapă sau un praz mic
(prazul nu are miros puternic), 50 g
de unt sau margarină, 1-2 linguri de
smântână, în funcție de consistența
brânzei, o legătură de mărar verde sau
2 lingurițe de mărar uscat și măcinat,

sare, piper

Sup[ de ou[

Mod de preparare<

Făina se prăjește ușor în ulei, până
devine de culoare aurie. Se adaugă o
linguriță de boia, apoi încet și ameste-
când continuu, 2 l de apă și 6-8 frunze
de foi de dafin, iar sarea, piperul și de-

licatul după gust. Când apa începe să
fiarbă, 4 ouă se sparg, câte unul în pa-
har și se toarnă, pe rând în apa cloco-
tită. Celelalte 2 ouă se pun într-o far-
furie, se adaugă puțină sare și se bat
bine cu telul, p]nă la omogenizare. Du-
pă 3-4 minute se toarnă încet, în fir
subțire în supă. După încă 2-3 minute
de fierbere se poate adăuga și smântâ-
na, amestecată în prealabil cu câteva
linguri de supă fierbinte. Înainte de a
lua de pe foc se adaugă și oțetul. Se
poate servi cu bucățele crocante de
șuncă afumată și prăjită, crutoane, sau
eventual feliuțe subțiri de cârnați afu-
mați și prăjiți.

Alimentele 
;i cantit[\ile 

6 ouă (dacă se poate, de casă, sau
cu gălbenușul cât mai frumos colo-
rat), 4 linguri de făină, 6-8 linguri de
ulei, 200 g de smântână (se poate în-
locui cu sana), 1-2 linguri de oțet,
sare, piper, boia de ardei, delicat (de
casă), foi de dafin.

Piept de pui umplută
cu ciuperci

Mod de preparare<

Cu un cuțit bine ascuțit pieptul de
pui se crestează pentru a putea fi um-
plut. Se condimentează după gust, și
exteriorul, și interiorul. Se lasă să la
frigider circa 2-3 ore. Ceapa tăiată foar-
te mărunt se călește în ulei, se adaugă
ciupercile curățate și tăiate bucăți mici,

iar când totul s-a călit, se adaugă 2 ouă
bătute bine și condimentele, apoi totul
se mai prăjește până când ouăle se în-
tăresc. Se ia de pe foc și se lasă să se ră-
cească. Se strecoară uleiul și se ames-
tecă bine cu un ou crud. Cu acest ames-
tec se se umple carnea. Se prinde cu
scobitoare, ca o perniță, se așează pe o
tavă antiaderentă, se pot pune lângă
acestea câteva bucăți de cartofi sau alte
legume, se dă la cuptor, la foc mare
spre mediu și se coace, până când car-
nea se rumenește. Apoi se unge cu ulei,
sau cu untură și se mai dă puțin la cup-
tor, să prindă o culoare lucioasă. Se
servește cu pireu de cartofi, pilaf de
orez, sau garnitură asortată.

Ave\i nevoie< 

4 jumătăți de piept de pui (circa
7-800 g), 200 g ciuperci champignon,
o ceapă de mărime medie, 3 ouă, 4-5
linguri de ulei, sau preferabil, 2-3 lin-
guri de untură (dacă vă place), sare,

piper.

Cu miezul lui dulce şi zemos,
pepenele galben este unul dintre
cele mai parfumate fructe de sezon
şi un răcoritor excelent. Probabil
sunt puţini cei care cunosc şi acţiu-
nile terapeutice ale acestui fruct.
Unii cunoscători consideră că pe-
penele galben este un elixir al fru-
museţii. Consumul de pepene re-
glează funcţionarea glandei tiroi-
de.

Pepenele galben nu și-a epuizat sur-
prizele, cercet[torii descoperind zilnic
noi efecte terapeutice ale miezului dulce
și parfumat. Se știe că reduce riscul
apariţiei cancerului, bolilor coronariene
și hipertensiunii. Știinţific vorbind, pe-
penele galben este o legumă din aceeași
familie cu castravetele. Conţine apă
(88,5%), albumine, hidraţi de carbon, fi-
bre alimentare, acizi organici liberi, po-
tasiu, fier, vitaminele A, B, C, PP, acid
folic, magneziu, potasiu, fosfor, calciu.
Este mai bogat în vitamina C decât cel
roșu și, în plus, conţine beta caroten, an-
tioxidant necesar organismului. De ase-
menea, are acid folic, care îmbunătăţește
sistemul imunitar și reduce riscul ata-
cului cardiac. Are efect răcoritor foarte
puternic, acţiune reglatoare asupra ape-
titului (datorită substantelor sale aroma-
te), precum și efecte vitalizante puterni-
ce.

Terapii cu fructul auriu

Cura cu acest fruct înseamnă con-
sumul vreme de 3-4 zile a unui singur
aliment< pepene galben, cam 4-5 kilo-
grame. Sau, o alimentaţie normală, dar
înainte de fiecare masă, se mănâncă pe-
pene galben, câteva felii. Cantitatea idea-
lă se stabilește în funcţie de toleranţa or-
ganismului, la mai mult de 2 kg pe zi,
pot apărea perturbări digestive. Această
cură este deosebit de eficientă în anemii
și convalescenţă, când sunt indicate 3
căni de nectar pe zi, plus 3 linguriţe de
afine uscate. În caz de constipa\ie, se mă-
nâncă dimineaţa pe stomacul gol 1-2 ki-
lograme de pepene galben, remediu ce
va curăţa foarte bine tubul digestiv. Două
felii mâncate înainte masă reglează ape-
titul, pepenele galben având calitatea de
a potoli senzaţiile persistente de foame
și să micșoreze considerabil cantitatea
de alimente consumate pe parcursul zi-
lei. E foarte bun și în tratarea bolilor de
piele. Alergiile, dermatozele infecţioase,
însoţite de usturime și mâncărimi, trec
cu o cură de pepene galben de 10-12 de
zile, timp în care sunt scoase din alimen-
taţie carnea, grăsimile și alimentele sin-
tetice sau conservate. Pentru a intensifica
procesele de vindecare, se ia de trei ori
pe zi 1 linguriţă cu vârf de trei-fraţi-pă-
taţi pe stomacul gol, cu puţină apă.

Reglează tiroida

În urma cercetărilor recente, sub-
stanţele nou evidenţiate în pepenele gal-
ben s-au dovedit că au efect de echilibru
asupra tiroidei. Pulpa fructului de pe-
pene galben reglează inclusiv funcţio-
narea glandelor sexuale, hipofiza și hi-
potalamusul. Studiile arată că persoanele
care consumă în fiecare an cel puţin 70
de kilograme de pepene galben, sunt cu
40% mai puţin expuse riscului de a avea
un deficit de secreţie tiroidiană. La per-
soanele cu vârsta cuprinsă între 16 și 34
de ani, se recomandă să se consume în
medie 600 grame de pepene galben pe
zi, pentru o sănătate interioară perfectă.
La persoanele de 35-49 de ani se reco-
mandă 750 grame de pulpă de pepene
galben, iar la celor între 50 și 65 de ani,
400 grame de pulpă de pepene galben.
Specialiștii recomandă să se bea cel puţin
o cană cu apă seara, după pepenele gal-
ben. Abia așa începe procesul de reglare
a tiroidei și de aici a tuturor celorlalte
glande.

Text selectat şi adaptat de Ioan A.

Pepenele galben
regleaz[ func\ionarea

glandei tiroide

Prezen\a în componenţa pepenelui galben a unor elemente (cum ar fi potasiul, calciul) şi a vita-
minelor A, B, C, ajută la păstrarea echilibrului metabolic necesar în diabet, protejând organismul
de apariţia unor complicaţii pe sistem nervos, arbore arterial, ochi şi rinichi.
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Consumul de fructe şi legume
este foarte important deoarece ne
furnizează vitamine, minerale şi
fibre, recomandabile pentru
reducerea celulitei. Cantitatea de
carbohidraţi pe care o conţin
fructele este mai mare decât cea
din legume, ceea ce face ca aceste
alimente să confere mai multă
energie.

Legumele, pe de altă parte, au un
conţinut scăzut de calorii, aproape
80% din compoziţia lor fiind apa.
Pentru a limita pierderile de nutrienţi
importanţi, legumele trebuie gătite cu
foarte puţină apă, tăiate nu foarte
mărunt şi fierte o scurtă perioadă de
timp.

Ananasul elimin[ surplusul
de ap[ din organism

Kiwi - conţine multă vitamina C şi
favorizează tranzitul intestinal. Abia
dacă are câteva calorii, dar conţine şi
mult potasiu şi magneziu. Conţinutul
său de fibre este ridicat şi reglează
colesterolul.

Cireşele - în afară de faptul că
satisfac pofta de a mânca ceva dulce,
aceste fructe au foarte puţine calorii şi
au efect diuretic (conţin foarte puţin
sodiu, deci nu favorizează reţinerea
apei în organism).

Fructele de pădure – au foarte
puţine calorii şi sunt bogate în fibre,
flavonoide şi minerale. În plus, conţin
mangan, care stimulează
metabolismul, şi potasiu, care
activează drenajul limfatic.

Grepfrutul – conţine o cantitate
mare de vitamina C şi potasiu şi deţine
proprietăţi de curăţare a organismului.
Pentru a-l face mai apetisant, îl puteţi
curăţa de coajă sau amestecaţi-l cu
mango, portocale sau mandarine, într-
o salată de fructe delicioasă.

Ananasul - conţine vitamina C şi
bromelaină, o enzimă care favorizează
digestia proteinelor. În plus, este un
fruct diuretic, deci ajută la eliminarea
surplusului de apă din organism.

Important! Ţineţi minte că nu
trebuie să abuzaţi în consumul de
fructe, mai ales dacă acestea conţin
foarte multe zaharuri (vezi aici care
sunt fructele cu cea mai mare cantitate
de zahăr). Se recomandă consumul a
maximum trei fructe pe zi.

Consuma\i zilnic cel pu\in
dou[ por\ii de zarzavaturi

Praz - sărac în calorii, are efect
depurativ şi diuretic.

Ţelina - are calităţi diuretice şi
poate înlocui cu succes ronţăielile
nesănătoase dintre mese.

Ceapa - are proprietăţi diuretice şi,
în plus, măreşte nivelul colesterolului
bun (HDL colesterol).

Roşiile - au un conţinut bogat în
potasiu, magneziu, zinc şi betacaroten.
Aceşti nutrienţi sunt ideali pentru
menţinerea siluetei. Dintre
betacaroteni, cel mai bogat este
licopenul, cunoscut pentru efectele
sale anticancerigene, datorită cantităţii
crescute de antioxidanţi pe care o
deţine.

Morcovul - are conţinut crescut de
betacaroten, magneziu şi multe fibre.

Carotenoizii au acţiune antioxidantă,
ajutând la pregătirea pielii pentru
expunerea la soare şi protejând
împotriva acţiunii radicalilor liberi.

Spanacul - pe lângă cantitatea
mare de fibre pe care o deţine,
spanacul este bogat în vitamine din
complexul B şi multe minerale.

Se recomandă consumul zilnic a

două porţii de zarzavaturi, cel puţin o
porţie în stare crudă, sub formă de
salată. Seara este de preferat să se
consume legumele gătite, fierte ori
preparate la cuptor, deoarece este mult
mai uşoară digerarea zarzavaturilor
gătite decât crude şi, uneori, o salată
poate favoriza retenţia de lichide în
organism.

Fructele ;i legumele
care topesc celulita

Vremea dietelor a trecut, căci
a\i observat că, indiferent cât v-
a\i abţine de la ciocolată şi oricât
de tare a\i respectat programul
unui regim sau altul, kilogramele
sunt încăpăţânate şi au nevoie de
mai mult decât o dietă drastică
pentru a dispărea.

Alimentele care ard grăsimi şi me-
tabolismul uman sunt elemente care
nu au fost încă pe deplin înţelese nici
chiar de către oamenii de ştiinţă, aşa
că totul rămâne sub forma unei ipoteze,
dar care, de-a lungul timpului, pare să
dea mai multe roade decât un regim.

Cromul ;i iodul influen\eaz[
insulina

Anumite alimente şi obiceiuri ali-
mentare pot fi folosite pentru accele-
rarea arderii grăsimilor fie direct - prin
inducerea topirii surplusului de gră-
simi din organism, fie indirect - prin
reglarea ratei de utilizare a energiei de
către organism. Proteinele, de exemplu,
cresc în mod semnificativ rata meta-
bolismului (ritmul de utilizare a „com-
bustibilului” extras din hrană), produ-
când căldură şi arzând mai multe ca-
lorii pentru a fi asimilate de organism
decât se obţin în urma asimilării lor.

Anumite surse de carbohidraţi
(adică cele cu cel mai mic efect asupra
conţinutului de zahăr din sânge) ne
ajută, mai degrabă, să consumăm hra-
na pe care o ingerăm, decât să o depo-
zităm sub formă de grăsime.

În funcţie de natura lor, grăsimile
din alimentaţia noastră intervin – fie
benefic, fie dimpotrivă – în modul în
care organismul răspunde la insulină,
un hormon produs de pancreas. Insu-
lina contolează atât conţinutul de gră-
simi din celulele noastre, cât şi con-
centraţia de zahăr din sânge. Cromul
şi iodul, două minerale vitale, influ-
enţează, de asemenea, insulina şi alţi

hormoni implicaţi în apariţia obezi-
tăţii.

În timp ce 1g de grăsime produce
circa 9 calorii, 1 g de carbohidraţi pro-
duce cam 4 calorii. Aceasta explică de
ce majoritatea curelor de slăbire im-
plică scăderea consumului de grăsimi.
Totuşi, chiar dacă aceeaşi cantitate de
grăsime produce de peste 2 ori mai
multă energie decât celelalte grupe de
alimente, proteinele conţin un factor
cu efect termogenic (sau „acţiune di-
namică specifică”), prin care arde ca-
lorii şi consumă depozitele de grăsi-
me.

Prin simpla acţiune de a mânca ar-
dem calorii, deoarece orice aliment ne-
cesită energie pentru a fi mestecat,
transportat, digerat şi absorbit din sto-
mac şi intestinul gros, pentru modifi-
cările chimice din fluxul sanguin, din
ficat şi aşa mai departe. Dar, în timp ce
grăsimea are un efect termogenic de
numai 0-3% şi carbohidraţii de 5-10%,
efectul termogenic al proteinelor este
de 20-30% din valoarea sa calorifică.

Alimente cu calorii negative

Alimentele cu calorii negative con-
sumă mai multe calorii pentru a fi des-
compuse, digerate şi asimilate decât
produc. Diferenţa este compensată
prin arderea grăsimilor din corp. De
exemplu, o porţie de pandişpan cu
fructe furnizează 150 calorii, din care
100 sunt utilizate pentru digestia şi ab-
sorbţia prăjiturii, lăsând 250 care se
adaugă la aportul zilnic de calorii. To-
tuşi, o porţie de varză de Bruxelles adu-
ce 50 de calorii, dar sunt necesare 75
de calorii pentru a o digera, adică se
consumă 25 de calorii din rezerva de
grăsimi a organismului,

Cercetătorii afirmă că dacă vei con-
suma în principal alimente cu calorii
negative, vei slăbi de trei ori mai repede
decât dacă ai ţine un regim strict, greu-
tatea scăzându-ţi cu aproximativ 0.5
kg pe zi.

Alimente 
care ard gr[simi 

Prin simpla acţiune de a mânca ardem calorii, deoarece orice aliment necesită energie pentru
a fi mestecat, transportat, digerat şi absorbit din stomac şi intestinul gros, pentru modificările
chimice din fluxul sanguin, din ficat şi aşa mai departe. 
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Toamna înseamnă fructe, le-
gume, începerea unui nou an şco-
lar, mirosul de frunze uscate, dar
şi întoarcerea alergiilor. Alergiile
de toamnă sunt provocate de
anumiţi spori de mucegai ce sunt
purtaţi de vânt, dar şi de polenul
florilor de toamnă.  

Se manifestă mai pregnant în cazul
persoanelor cu sistem imunitar slăbit
şi tinde să ia amploare din cauza încăl-
zirii globale.

Cauze şi manifestări

Se estimează că peste 20% din po-
pulaţia României este afectată de aceas-
tă afecţiune denumită popular şi febra
fânului. Alergiile de toamnă apar în lu-
nile septembrie-octombrie, într-o pe-
rioadă când majoritatea plantelor şi-au
finalizat demult polenizarea. Dar, cum
există răspuns pentru toate, iată şi ex-
plicaţia. Odată cu maturizarea fructelor
şi seminţelor, plantele anuale îşi încheie
menirea biologică. Ele se usucă şi apoi
se descompun. La fel se întâmplă şi cu
frunzele multor specii perene, care cad,
îmbrăcând pământul într-un covor
multicolor. Rezultă o imensă cantitate
de masă vegetală care se descompune
sub acţiunea fungilor (mucegaiuri) şi
bacteriilor de pe sol. Pentru a se repro-
duce, mucegaiurile elimină o uriaşă
cantitate de spori. Împreună cu praful
format din resturile vegetale descom-
puse, aceste particule de mucegai sunt
antrenate de vânt, până când ajung în
contact cu un organism hipersensibil.
Aşa apare febra fânului, o afecţiune pe

care o evităm greu şi are consecinţe
foarte neplăcute.

Printre manifestările alergiilor de
toamnă (cea mai des întâlnită fiind ri-
nita alergică) se numără< rinoreea (scur-
gerea de lichid provenit din fosele na-
zale sau sinusuri), lăcrimarea ochilor,
strănut, tuse, mâncărimi ale ochilor şi
nasului, cearcăne. Persoanele afectate
pot avea o senzaţie de mâncărime la ni-

velul gâtului şi gurii (sindrom de alergie
orală) atunci când consumă banane,
castraveţi, pepene galben sau anumite
fructe şi legume. Alergenii din aer pot
declanşa astmul, o afecţiune în care căile
respiratorii se îngustează, respiraţia de-
vine dificilă şi apar tusea, respiraţia şuie-
rătoare şi scurtată. Reacţiile alimentare
pot cauza urticarie, crampe abdomina-
le, greaţă, vărsături, diaree şi tuse. Ma-

nifestările severe cum ar fi şocul anafi-
lactic determină umflarea gâtului şi a
limbii, îngreunând respiraţia.

Alergiile au o pronunţată specifici-
tate în ceea ce priveşte agentul cauzator,
dar modul în care apar simptomele este
identic. Manifestările apar din pricina
eliberării unei mari cantităţi de hista-
mină în corp. La rândul său, secreţia de
histamină este impulsionată prin for-
marea unui volum mare de imunoglo-
bulină E.
Reiese că alergiile sunt răspunsuri exa-
gerate ale sistemului imunitar.

Cum ne ferim de alergii?

Cunoscându-ne sensibilitatea spe-
cifică la alergeni (de exemplu la praf, la
pleava de cereale, fân, mucegai), am pu-
tea acţiona din vreme asupra acestei
reactivităţi imunitare ieşite din comun.
În acest sens, trebuie ştiut că, atunci
când sunt consumaţi în doze potrivite
anumiţi micronutrienţi (vitaminele B5,
B6, C, D şi E sau minerale precum zin-
cul) şi acizi graşi esenţiale de tip omega
3 vor exercita efecte reglatoare asupra
imunităţii si vor avea efecte antihista-
minice. Aportul va fi asigurat din vege-
tale proaspete şi recurgând la suplimen-
te alimentare naturale. Evitaţi să ieşiţi
în aer liber în perioadele cu risc crescut.
Către prânz cantităţile de alergeni ating
un maxim, eliberându-se cantităţi mi-
nime noaptea sau după ploaie.

Folosiţi un dezumidificator, faceţi
un duş rapid când ajungeţi acasă şi evi-
taţi să uscaţi rufele în aer liber.

Feriţi-vă de ambrozie şi pelin pentru
că sunt cele mai periculoase plante pen-
tru alergici.

Plante recomandate

Ceaiul de urzică ajută la reducerea
cantităţii de mucus eliminate. Se pre-
pară din 2-3 linguriţe de plantă , puse
într-o cană de apă clocotită. După o in-
fuzare de 15 minute, ceaiul se filtrează.
Pot fi consumate 2-3 căni zilnic. 

Ceaiul de flori de soc este indicat în
febra fânului. Se obţine din 1-2 linguriţe
de produs vegetal adăugat la 250 mili-
litri apă clocotită şi, lăsat, apoi la mace-
rat, vreme de 10 minute. Se consumă
în 2-3 reprize. Se folosesc, de asemenea
şi infuziile de coada şoricelului şi
roiniţă.

Uleiul de cătină are un efect de mo-
derare a reacţiilor imunitare excesive.
Se pot consuma 30-50 de picături , de
două ori pe zi, după masă. Usturoiul,
consumat ca atare are capacitatea de a
reduce congestia nazală, facilitând o
respiraţie mai uşoară. Conţine şi sub-
stanţe cu efecte antihistaminice.

Apa sărată aspirată prin nări con-
tribuie la reducerea simptomelor. Se
prepară adăugând o lingură de sare la
un litru de apă. 

O parte din soluţia rezultată va fi
absorbită alternativ, pe câte o nară (apă-
sând cu degetul asupra celeilalte nări)
şi eliminată prin cavitatea bucală.

Sucul de morcovi, ridichi şi ţelină
este recomandat de asemenea, în
afecţiunile alergice. Pentru preparare
vom folosi legume proaspete, iar sucul
va fi extras folosind un storcător elec-
tric. 

Se consumă imediat după extracţie,
cu o oră înainte de masă.

Ing. chimist Mircea Georgescu 
Tel. 0721.202.752

Se estimează că peste 20% din populaţia României este afectată de această
afecţiune denumită popular şi febra fânului

Cum putem trata alergiile de toamn[ 
cu produse naturale?

S~N~TATE
Printre manifestările alergiilor de toamnă (cea mai des întâlnită fiind rinita aler-
gică) se numără< rinoreea (scurgerea de lichid provenit din fosele nazale sau sinu-
suri), lăcrimarea ochilor, strănut, tuse, mâncărimi ale ochilor şi nasului, cearcăne. 

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

Hipertensiunea arterial[ este cel mai
r[sp]ndit factor de risc cardiovascular de
pe glob. Cercet[rile efectuate la nivel
na\ional arat[ c[, dintre bolnavii depista\i
cu hipertensiune arterial[, aproape
jum[tate nu ;tiau c[ au HTA, iar dintre cei
care ;tiau c[ au hipertensiune, 60% nu
f[ceau deloc tratament.  

Sc[derea valorilor tensiunii arteriale
pentru a preveni apari\ia de complica\ii
cardiovasculare impune pe l]ng[ trata-
mentul medicamentos ;i respectarea unui
stil de via\a s[n[tos.

Oprirea fumatului. Dup[ fumatul un-
ei \ig[ri, tensiunea arterial[ ;i frecven\a
cardiac[ cresc - fenomen ce dureaz[ ;i
dup[ terminarea \ig[rii. Sfatul speciali;tilor
este oprirea fumatului complet!

Reducerea aportului de sare. ~n mod
normal avem nevoie de un consum zilnic
de sare de 3,5 - 5 g. 

O alt[ recomandare vizeaz[ cre;terea
consumului de fructe ;i legume, ̀ ntruc]t
au multe efecte pozitive. Contribuie la
men\inerea ;i cre;terea echilibrului imu-
nitar ;i favorizeaz[ efectul hipotensiv al
medicamentelor.

Reducerea greut[\ii. Greutatea cor-
poral[ este direct asociat[ cu hipertensi-
unea arterial[.  Persoanele obeze au adesea
;i cre;teri ale glicemiei (diabet zaharat) ;i
ale gr[similor din s]nge. 

Consumul de alcool. Speciali;tii sub-
liniaz[ c[ ̀ ntre consumul exagerat de alcool
;i producerea hipertensiunii arteriale este
o rela\ie linear[.

Hipertensiunea 
impune modificarea

stilului de via\[
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MOD~

|inuta pentru birou trebuie s[
fie elegant[, comod[ ;i feminin[,
\in]nd cont `n acela;i timp de li-
mitele decen\ei ;i ale bunului
sim\. Iat[ c]teva idei `n tendin\e
pe care dac[ le pune\i ̀ n practic[,
nu ve\i da gre; niciodat[. Pentru
un look special ;i trendy, pute\i
alege o pereche de pantaloni lungi
de culoare bej, verde sau gri, cu
talie `nalt[, la care pute\i ad[uga
un trench sau un cardigan.

O alt[ idee de \inut[ pentru o zi de
munc[ la birou o fust[ neagr[, simpl[,
conic[, combinat[ cu un tricou alb
simplu ;i un sacou. Pentru a v[ defini-
tiva lookul, alege\i ca accesorii un colier
maxi, metalic ;i o pereche de pantofi
cu toc clasici. V[ recomand[m, de ase-
menea, s[ ̀ nlocui\i vechea geant[ cu o
serviet[ sau cu un plic de dimensiuni
XXL.

Dac[ nu vre\i s[ ave\i parte de prea
multe b[t[i de cap `n alegerea \inutei
adecvate pentru birou, clasicul costum
din dou[ piese (fust[ ;i sacou / panta-
loni ;i sacou) v[ va scoate din
`ncurc[tur[ la nevoie. Costumele din
dou[ piese sunt extrem de moderne,
chic ;i chiar eficiente.

O bun[ surs[ de inspira\ie `n acest
an o constituie stilul retro, din care pu-
te\i prelua animal print-ul (`n special
cel zebr[) sau pantofii cu botul ascu\it.
~n privin\a culorilor, pentru a ob\ine o
\inut[ office sobr[, pute\i r[m]ne `n
favoarea clasicului negru sau a culori-
lor neutre. Pentru un plus de femini-
tate, `ncerca\i ni;te pete de culoare `n
nuan\e pastelate, cum ar fi rozul pal.

Cu siguran\[ `n garderoba
oric[rui b[rbat ar trebui s[ se afle
m[car un singur costum sau un
sacou elegant c[ruia s[ ̀ i asorta\i
o c[ma;[ potrivit[. Un b[rbat `n
pas cu moda, vr]nd s[ fie mereu
elegant, alege mereu o astfel de
op\iune pentru a-;i scoate `n evi-
den\[ atuurile ;i bine`n\eles pen-
tru a-;i exprima personalitatea.

Costumele pentru b[rba\i r[m]n
mereu o tentin\[ cu mult gust ;i nu
credem c[ vreodat[ vor ie;i din tiparele
designerilor cunoscu\i din ̀ ntreaga lu-
me. Un eveniment special sau o ocazie
de a participa la anumite festivit[\i este
motivul perfect pentru a alege acest
stil de `mbr[c[minte.

Modelele cele mai populare ̀ n ma-
terie de sacouri sunt acelea cu doi sau
trei nasturi iar domnii mai `nal\i pot
opta pentru acela cu dou[ r]nduri de
nasturi ̀ ns[ acesta va trebui purtat doar
cu nasturii `nchi;i.

C]nd v[ ridica\i trebuie 
s[ v[ `ncheia\i sacoul

Gusturile unui sacou sunt la r]ndul
lor specifice personalit[\ii fiec[ruia
dintre voi, iar atunci c]nd dori\i s[ ale-
ge\i un material `n dungi asigura\i-v[

c[ dungile se `mbin[ la cus[turile ce
unesc p[rtile costumului. Nu uita\i s[
v[ `ncheia\i la sacou c]nd v[ ridica\i,
la primul nasture, ;i s[ `l descheia\i
c]nd v[ a;eza\i.

~n privinta pantalonilor ;ti\i cu to\ii
c[ pensele fac ca pantalonii s[ fie mult
mai elegan\i. De asemenea ace;tia ofer[
lejeritate `n orice mi;care iar comodi-
tatea dumneavoastr[, domnilor, nu va
fi niciodat[ pus[ la ̀ ndoial[. Dac[ ave\i
un corp pu\in mai atletic atunci v[
sf[tuim s[ opta\i pentru o pereche de
pantaloni f[r[ pense deoarece ace;tia
sub\iaz[ ;i v[ va pune ̀ n valoare corpul
dumneavoastr[.

Cureaua trebuie 
s[ fie din piele

Cu toate c[ se poart[ modelele de
pantaloni ceva mai scurte, recomandat
ar fi ca tivul s[ ajung[ p]n[ la tocul
pantofului. Cureaua trebuie s[ fie din
piele, simpl[, sub\ire ;i s[ se asorteze
cu pantofii. :osetele trebuie s[ fie destul
de lungi, ca atunci c]nd sta\i jos, s[ nu
se vad[ pielea.

Dup[ cum bine ;ti\i, diferen\a din-
tre un costum cu dou[ piese fa\[ de cel
cu trei piese o face binecunoscuta vest[.
Vesta reprezint[ una din componentele
costumului cu trei piese. Tocmai de
aceea ea trebuie s[ fie din acela;i ma-

terial ca ;i celelalte componente res-
pectiv sacoul ;i pantalonul.

Spatele vestei de obicei este realizat
din m[tase sau un material fin ;i u;or
tocmai pentru a oferi lejeritate ̀ n pur-
tarea sacoului. De obicei vara vestele
sunt cele care iau rolul sacoului pentru
\inutele formale.

Accesoriile, un must-have!

Cravata o putem asorta foarte u;or
\inutei oferind stil ;i elegan\[, ̀ ns[ tre-
buie s[ ;ti\i domnilor c[ l[\imea aces-
teia ar trebui s[ fie la fel cu cea a reve-
rului. Modelele mai late sunt `n genul
vintage iar cele sub\iri sunt cele cu un
aer mai modern.

~n stilul dorit v[ pute\i alege oricare
din aceste dou[ feluri. Cravata trebuie
s[ fe `ndeajuns de lung[ p]n[ la curea
sau pute\i opta pentru una pu\in mai
scurt[. Un sfat foarte important este
ca atunci c]nd v[ alege\i o cravat[, cu-
loarea acesteia trebuie s[ fie mai ̀ nchis[
dec]t cea a c[m[;ii.

Un alt accesoriu este batista de bu-
zunar. Aici domnilor, ave\i mai multe
posibilit[\i. Dup[ criterii generale
`ncerca\i s[ nu o asorta\i cu modelul ;i
culoarea cravatei. Mai nou, ̀ n tendin\e
au ap[rut ;i batistele din por\elan ofe-
rind un aspect elegant ;i un aer mai de
clas[ `nalt[.

Cum s[ alegem costumul perfect?

Dac[ nu vre\i s[ ave\i parte de prea multe b[t[i de cap `n alegerea \inutei adecvate pentru
birou, clasicul costum din dou[ piese (fust[ ;i sacou / pantaloni ;i sacou) v[ va scoate din ̀ ncurc[tur[
la nevoie. Costumele din dou[ piese sunt extrem de moderne, chic ;i chiar eficiente.

|inuta pentru birou trebuie 
s[ fie elegant[ ;i decent[
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MAGAZIN

Autorităţile de la București, prin in-
stituţiile cu atribuţii în domeniul spaţial,
au luat în calcul și evaluează la acest mo-
ment posibilitatea construirii a doi noi
sateliţi. Este vorba despre misiuni de clasă
medie-mare, cu aplicaţii practice pentru
nevoile actuale ale României. Mai precis,
una dintre ele se adresează domeniului
telecomunicaţiilor prin satelit, în timp
ce cealaltă cade în sfera a ceea ce generic
se numește EO (Observarea Pământului),
adică producerea de imagini de înaltă re-
zoluţie (dar și alte măsurători știinţifice)
care sunt folosite pentru cadastrul im-
obilelor și terenurilor, managementul re-
surselor naturale, prevenirea dezastrelor
naturale, limitarea pagubelor în caz de
accidente etc.

Ar fi pentru prima dată când Româ-
nia s-ar aventura în construcţia și ope-
rarea unor misiuni cu utilitate practică
în serviciile de care are nevoie societatea,
până acum singurele activităţi spaţiale
manifestându-se în domeniul nano-sa-
teliţilor (proiecte mai degrabă experi-
mentale și doar cu utilitate academică).

Primul satelit construit de România,
în cadrul unui contract de 0,5 milioane
de euro coordonat de Agenţia Spaţială
Română, ROSA, și având drept contrac-
tori Institutul de Știinţe Spaţiale
(ISS),Universitatea Politehnică din Bu-
curești și firma Bitnet din Cluj, a fost Cu-
besatul Goliat, un nano-satelit de 10 cm
x 10cm x 10 cm, cântărind 1kg. Din pă-
cate misiunea, lansată în februarie 2012
în zborul inaugural al rachetei europene
Vega, a fost pierdută la scurt timp, reușin-
du-se practic doar colectarea câtorva mi-
nute de telemetrie.

Un al doilea contract a fost atribuit
în urma competiţiei naţionale de proiecte
de cercetare în domeniul spaţial (STAR),
aceluiași consorţiu industrial care parti-
cipase și la construcţia lui Goliat.

De această dată a fost vorba de doi
sateliţi de tip Cubesat 2U (fiecare 10 cm
x 10 cm x 20 cm, aproximativ 2 kg) ce
vor zbura ca parte a constelaţiei de na-
no-sateliţi QB50. Preluând infrastructura
de la Goliat, noua misiune, care ar trebui
să se lanseze anul viitor, are obiective
ambiţioase< testarea zborului în formaţie
și comunicaţii între cei doi sateliţi.

Fără îndoială, în România datele
obţinute prin observaţii realizate de la
nivelul orbitei terestre sunt de mare uti-
litate și au aplicabilitate în foarte multe
domenii. 

Ne putem gândi, spre exemplu, la
schimbările climatice majore ce au avut
loc în ultimele două decade< alternanţa
de perioade secetoase cu perioade de pre-
cipitaţii abundente, ambele cu consecinţe
dramatice pentru culturile agricole, în-
tr-o ţară precum România, unde po-
tenţialul agricol este foarte ridicat.

O altă aplicaţie de actualitate pe care
o putem considera este monitorizarea
domeniului forestier. Ne amintim cu si-
guranţă cazurile de defrișări ilegale ra-
portate de atâtea ori de presă și lipsa unui
sistem de gestiune  a pădurilor.

Modificările reliefului sau a bazinelor
hidrografice, atent urmărite de specialiști
înainte de 1990, au fost ulterior neglijate
și, astfel, date valoroase au dispărut. 

Însă pentru un management eficient
e nevoie de decizii corecte, iar deciziile
la rândul lor sunt bazate pe informaţii.
Aici datele satelitare ar intra în scenă, pe
baza lor vechile modele putând fi actua-
lizate rapid.

Nu în ultimul rând, nu trebuie uitată
obligaţia României, la intrarea în UE, de
a păstra o evidenţă strictă a tuturor pro-
prietăţilor.

Cadastrarea imobilelor și terenurilor,
deși încurajată de Bruxelles și sprijinită
cu fonduri europene, nu a fost tocmai
un succes, multe din primăriile din me-
diul rural având în continuare o slabă
gestiune a activelor din subordine.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Iordanes, în Getica, vorbind
despre activitatea lui Deceneu, afir-
mă că ”acesta i-a învățat pe geți o
mulțime de ştiințe”, că el le-a de-
monstrat ”teoria celor 12 semne ale
zodiacului”, că le-a arătat ”mersul
planetelor şi toate secretele astro-
nomice”. 

Rezultatul acestei activități a fost că,
la daci ”pe unul îl puteai vedea cercetând
poziția cerului, pe altul propietățile ier-
burilor și arbuștilor, pe un al treilea stu-
diind creșterea și scăderea lunii, pe altul,
observând eclipsele de soare”.

Sanctuarele confirmă spusele
lui Iordanes

Confirmarea spuselor lui Iordanes o
dau sanctuarele dacice, mai ales marele
sanctuar de la Sarmisegetuza. Acesta este
un adevărat calendar de piatră. Cei 180
de stâlpi înguști de andezit reprezintă tot
atâtea zile, iar cei 30 de stâlpi lați, numă-
rul zilelor dintr-o lună dacică. Felul în
care sunt dispuși stâlpii din cele două ca-
tegorii, în grupuri de câte 7(6+1), arată
că lunile erau împărțite în perioade de
câte 6 zile. Pe baza studierii incintei cir-
culare din stâlpi de andezit, s-a ajuns la
concluzia că anul dacic avea 360 de zile
și era împărțit în 12 luni egale, de câte 30
de zile fiecare. În interior se aflau două
incinte din stâlpi de lemn< una circulară
și concentrică de piatră, cu 84 de stâlpi,
iar a doua, interioară și de forma unei
potcoave, cu 34 de stâlpi. La Sarmisege-
tuza mai există un sanctuar circular mai
mic, format din aceleași elemente(stâlpi
înguști și stâlpi lați), dar altfel grupate.
Sensul lui exact nu a putut fi descrifrat
încă, dar și el era legat de observarea anu-
mitor fenomene astronomice.

Cercetările arheologice au izbutit să
dea un răspuns clar și categoric la între-

barea< au cunoscut dacii scrisul?
Geto-dacii posedau de asemenea cu-

noștințe corespunzătoare de matematică
și tehnică inginerească dacă avem în ve-
dere calculele astronomice care trebuiau
făcute și construcțiile (religioase sau mi-
litare) pe care le-au ridicat. Ei utilizau
plante medicinale după cum ne infor-
mează medicul grec Dioscordies(sec I
î.Hr). Unele denumiri de plante s-au păs-
trat până în zilele noastre< ”izmă”(teudilia
la daci), ”talpa gâștii” (blis la daci, blitum
la romani). Igiena alimentației este ates-
tată de prezența a numeroase conducte
pentru apă pe Dealul Grădiștii, Fețele
Albe, etc. Dacă astronomia, matematica,
ingineria erau probabil cunoscute doar
anumitor categorii sociale, proprietățile
plantelor medicinale, care au fost trans-
mise din generație în generație, erau pro-

babil știute de mai mulți locuitori ai Da-
ciei. În acest sens se pot aminti bisturiele
și cutiuțele pentru ”farduri” sau medica-
mentele găsite la Poiana-Tecuci, trusa
medicală de la Sarmisegetuza compusă
dintr-un bisturiu, o pensetă, o plăcuță
vulcanică cu propietăți astringente și văs-
cioare pentru medicamente, craniul cu
urme de operații chirurgicale. La acestea
se adaugă faptul că geto-dacii cunoșteau
efectul tămăduitor al apelor< Germisara
(Geoagiu- izvor cald), Călan, Băile Her-
culane și probabil cele de la Săcelu (Gorj)
și Bala (Mehedinți).

Datorită descoperirilor arheologice
din ultimele decenii, cunoștințele în do-
meniul cultural-spiritual al geto-dacilor
s-a extins și asupra altor aspecte decât
cel religios- în mod deosebit trebuie su-
bliniat că cercetările arheologice au iz-

butit să dea un răspuns clar și categoric
la întrebarea< au cunoscut dacii scrisul?

Încă din veacul XIX se descoperiseră,
pe Dealul Grădiștii, câteva blocuri de cal-
car, lucrate cu deosebită grijă și care pur-
tau pe una din fețe, 2-3 litere grecești.
Specialiștii le-au considerat la acea dată
ca semne făcute de meșterii greci pentru
potrivirea pietrelor în ziduri. Pe baza să-
păturilor mai recente s-a dovedit că blo-
curile cu litere făceau parte din balus-
trada zidului care despărțea cele două
terase ale incintei sacre de la Sarmisege-
tuza. Zidul aparține epocii lui Burebista
sau a urmașilor imediați (Deceneu sau
Comosicus). Interpretarea inițială a li-
terelor, ca semne pentru potrivirea blo-
curilor, nu are sens deoarece zidul era
unul simplu și nu prezenta dificultate. În
realitate, s-ar putea ca blocurile să fi fost
grupate astfel încât literele să formeze
cuvinte întregi, poate un pomelnic de
regi, preoți sau dregători. La Buridava s-
a descoperit o inscripție în limba greacă,
incizată pe peretele unui chip de lut de
mărime mijlocie. Traducerea inscripției
este< ”regele Thiamarkos a făcut”.

Acesteia i se adaugă mai multe frag-
mente microceramice cu microinscrip-
țiile REB și BUR. De altfel, litere grecești
și latine au fost indentificate în mai multe
situri arheologice. 

În secolul I î.Hr. când relațiile cu ro-
manii au devenit mai intense, alfabetul
latin a început să fie utilizat alături de
cel grecesc, după cum dovedesc cele câ-
teva litere zgâriate pe fragmentele cera-
mice de la Buridava și mai ales inscripția
DECEBALUS PER SCORILO, de pe va-
sul descoperit la Sarmisegetza. De altfel
și din anumite izvoare literare antice se
poate deduce că dacii cunoșteau și folo-
seau scrierea latină. Desigur, scrierea nu
era răspândită în masa largă a dacilor.
Ea era folosită, probabil, mai ales de
preoți, precum și ”cancelaria” regilor daci,
în relațiile cu alte state.

Cel mai cunoscut rover de pe
planeta Marte este Curiosity, dar
adevăratul erou al expediţiilor
NASA este maşinăria Opportu-
nity, care stă de 11 ani pe Planeta
Roşie şi oferă informaţii extra-
ordinare pentru oamenii de şti-
inţă de pe Terra. 

Echipa NASA Jet Propulsion La-
boratory a publicat un timelapse în
care arată toată călătoria de 11 ani a
roverului Opportunity, din ianuarie
2004 până în aprilie 2015. 

Roverul a parcurs 40 
de kilometri în 11 ani

În tot acest timp, roverul a făcut
aproape 40 de kilometri pe Planeta
Roşie. Videoclipul are opt minute, iar
cei 11 trec ca şi cum nu ar fi existat.
În imagini sunt văzute şi cele două
luni în care Opportunity a fost blocat
într-o dună de nisip. De asemenea,
aveţi ocazia să vedeţi solul marţian.
Roverul Opportunity a fost lansat de
către NASA pe 7 iulie 2003. Nu erau
prea mari speranţe puse în acest ve-
hicul, ci doar trebuia să cerceteze pla-
neta Marte şi să ofere cât mai multe

informaţii de acolo. A fost trimis spre
Planeta Roşie împreună cu Spirit, dar
acesta a devenit inutil în 2010, când
s-a împotmolit în solul marţian, iar
în 2011 a fost pierdut conctactul cu
acesta. Printre descoperirile lui Op-
portunity se numără şi primul meteo-

rit din afara planetei Terra, a creat
profilul termic al atmosferei planetei
Marte şi mici sfere bogate în fier, de-
numite „afine“, tot un indiciu pentru
prezenţa apei pe Planeta Roşie. Mai
jos este o bandă desenată cu sfârşitul
roverului Spirit. Şi acela a stat pe Mar-

te mai mult decât cele 90 de zile iniţia-
le. Probabil că în câţiva ani se va ajun-
ge la o bandă desenată şi cu Oppor-
tunity. 

Planeta Marte ar putea fi „terra-
formată“ cu ajutorul unor microor-
ganisme modificate genetic 

Cercetătorii americani de la DAR-
PA (Defense Advanced Research Pro-
jects Agency), o agenţie a Departa-
mentului Apărării al Statelor Unite,
vor să „terraformeze“ planeta Marte
cu ajutorul unor microorganisme mo-
dificate genetic. 

Terraformarea (termen obţinut
prin contopirea cuvintelor „Terra“ şi
„formare“) este un concept lansat
iniţial de scriitorii de literatură şti-
inţifico-fantastică, îmbrăţişat ulterior
de adepţii ingineriei planetare şi ai ce-
lei galactice, care presupune modela-
rea geografică, atmosferică şi ecolo-
gică a unor planete asemănătoare Pă-
mântului în scopul colonizării şi lo-
cuirii acestora de către oameni. 

DARPA a anunţat în această săp-
tămână că a început să lucreze la o
tehnologie de terraformare cu scopul
de a recrea pe Marte condiţii le
esenţiale de care au nevoie formele de
viaţă terestre pentru a trăi şi a se în-
mulţi.

:tiin\a, scrierea ;i 
calendarul la daci

S-ar putea s[
de\inem în curând

doi sateli\i 

11 ani legendari pe Planeta Marte 

Datorită descoperirilor arheologice din ultimele decenii, cunoştințele în domeniul cultural-spi-
ritual al geto-dacilor s-a extins şi asupra altor aspecte decât cel religios- în mod deosebit trebuie
subliniat că cercetările arheologice au izbutit să dea un răspuns clar şi categoric la întrebarea< au
cunoscut dacii scrisul?

Roverul Opportunity a fost trimis spre Planeta Roşie împreună cu Spirit, dar
acesta a devenit inutil în 2010, când s-a împotmolit în solul marţian

Cercetările arheologice au izbutit să dea un răspuns clar și categoric la întrebarea<
au cunoscut dacii scrisul?
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:i-a construit un imperiu cu
ajutorul legendarei sale rochii pe-
trecute ;i este considerat[ una din-
tre cele mai influente creatoare de
mod[ din lume, afl]ndu-se ̀ n topul
revistei „Time” al celor mai influ-
en\i oameni din lume, precum ;i
`n clasamentul „Forbes”al celor
mai puternice femei din lume. La
cei 68 de ani ai s[i, conduce o afa-
cere de multe sute de milioane de
dolari, dar recunoa;te c[ pentru a
perioad[ de timp i-a fost dificil s[
se considere designer ;i, cu at]t mai
pu\in, femeie de afaceri. A privit
`ntotdeauna rochia petrecut[
creat[ de ea ;i succesul acestui ar-
ticol vestimentar ca ceva care `i
pl[tea toate facturile ;i care i-a ofe-
rit independen\a pe care ;i-o dorea.
~ns[ anul acesta a ̀ nceput s[-;i dea
seama cu adev[rat c]t de mult a
`nsemnat aceast[ pies[ pentru alte
femei.

La ̀ nceputurile sale ̀ n lumea modei,
Diane von Furstenberg nu s-a considerat
creatoare de mod[, ci o femeie care
`ncerca s[ fac[ rochii pentru alte femei.
Dar `n 1976, la c]\iva ani dup[ intrarea
ei `n industrie, publica\ia „Newsweek”
a numit-o „cea mai v]ndut[ creatoare
de la Coco Chanel ̀ ncoace”. Iar de atunci
a devenit o influen\[ de necontestat `n
lumea modei, cu crea\ii v]ndute ̀ n peste
85 de magazine din 70 de \[ri. Din anul
2006 de\ine func\ia de pre;edinte al
Consiliului creatorilor de mod[ din
America ;i este, f[r[ ̀ ndolial[, ̀ ntruchi-
parea prin excelen\[ a visului american.

N[scut[ `n Belgia, Diane provine
dintr-o familie de evrei – mama origi-
nar[ din Grecia, iar tat[l din Chi;in[u.
:i-a petrecut tinere\ea ̀ ntre Anglia ;i El-
ve\ia, urm]nd cursurile unor ;coli `n
Oxford ;i Lausanne ;i apoi studiind spa-
niola timp de un an la Universitatea din
Madrid. ~n 1969 s-a aventurat `n New
York – la 22 de ani, `ns[rcinat[ ;i f[r[
pic de experien\[ `n design - `ndrumat[
doar de primul ei so\, prin\ul Egon von
Furstenberg, cu care a fost c[s[torit[ trei
ani, timp `n care a de\inut ;i titlul de
prin\es[. „~ntr-o zi eram f[r[ griji,
lucr]nd ̀ ntr-o \es[torie din Italia ;i apoi,
dintr-odat[, eram `ns[rcinat[, logodit[
;i m[ mutam ̀ n America. A;a c[ mi-am
data seama rapid c[ aveam nevoie de ce-
va care s[-mi apar\in[”, spune cea care
a muncit al[turi de produc[torul de tex-
tile Angelo Ferretti la sf]r;itul anilor ’60.
„L-am convins pe Angelo s[ m[ lase s[
confec\ionez c]teva rochii din materia-
lele lui, pe care s[ le v]nd `n America.
Am `nceput cu c]teva rochii simple ;i o
bluz[ petrecut[. Rochia petrecut[ a venit
c]\iva ani mai t]rziu, inspirat[ de bluza
petrecut[ purtat[ de balerine `n combi-
na\ie cu o fust[ asortat[.”

Cump[r[torii continu[ s[ demons-
treze relevan\a acestei piese emblematice
chiar ;i `n prezent, la fel cum a fost `n
urm[ cu 41 de ani, c]nd von Furstenberg
a creat silueta din jerseu fin cu decolteu
`n V. Secretul popularit[\ii ei? Senzuali-
tate ;i aspect practic `n p[r\i egale pe
l]ng[ oportunitatea de a-i prezenta pri-
mele piese legendarei Diana Vreeland
de la revista „Vogue”, care a fost vr[jit[
pe loc de crea\ia ei.

Lansat[ oficial `n 1974, `n cadrul
unei prezent[ri de mod[, rochia petre-

cut[ ce avea codul T72 a fost v]ndut[ ̀ n
milioane de exemplare, ajung]nd s[ in-
spire retrospectiva expozi\ional[ itine-
rant[ „Journey of a Dress” de anul trecut.
„C]nd am aflat c[ este subiect de studiu
la cursurile de sociologie, am realizat c[
aceast[ rochie merit[ s[ fie onorat[. Nu
o f[cusem niciodat[. I-am fost recu-
nosc[toare, dar am luat-o ca atare.
Uneori poate nu am suportat-o fiindc[
f[ceam ;i alte lucruri pentru care doream
s[ fiu apreciat[.”

Ca o recunoa;tere a succesului
dob]ndit de aceast[ pies[-fenomen, ro-
chia este expus[ la Institutul Smithso-
nian ;i este `n continuare purtat[ de ce-
lebrit[\i ;i persoane influente ca Madon-
na, Ducesa de Cambridge ;i Prima
Doamn[ Michelle Obama. „Nu pot s[
spun c[ am `ntrev[zut succesul ce avea
s[-l aib[. Am vrut doar s[ creez o rochie
pe care a; purta-o ;i eu. Dar se pare c[
a fost o pies[ pe care multe alte femei
doreau s[ o poarte, la fel ;i `n prezent.
Ele simt o conexiune la nivel emo\ional
cu aceast[ rochie. Iar asta e ceva foarte
puternic.”

:i `n sufletul ei p[streaz[ o leg[tur[
special[ personal[. Mama ei a
supravie\uit 13 luni ̀ n lag[rele de la Aus-
chwitz ;i Ravensbrück `nainte de na;te-
rea ei. C]nd a fost eliberat[ c]nt[rea 30
de kilograme. „Mama a avut o influen\[
important[ `n via\a mea ;i continu[ s[
fie o inspira\ie pentru mine. ~ntotdeauna
`mi spunea c[ a supravie\uit pentru a-
mi da via\[, iar eu am ̀ ncercat s[ o ono-
rez prin tot ceea ce fac.”

~n anii ’80 a luat o pauz[, mut]ndu-
se la Paris pentru a `nfiin\a o editur[ de
carte ̀ n limba francez[ pe l]ng[ alte afa-
ceri - o linie de cosmetice ;i o companie

de cump[r[turi la domiciliu, toate fi-
nan\ate din capitalul ob\inut din mod[.
„A fost ca ;i transpunerea `n realitate a
unei fantezii personale. Mi-am tuns
p[rul scurt ;i m-am mutat la Paris pen-
tru a demara o editur[, dar dup[ un timp
am sim\it c[ nu m[ reprezenta. ~mi era
dor de New York ;i de mod[. Am sim\it
c[ nu m[ puteam exprima cu adev[rat,
a;a c[ m-am mutat din nou la New York
;i am luat-o de la cap[t.”

Succesul s[u a fost `ns[ pres[rat ;i
cu c]teva momente dificile. La 47 de ani,
Diane a fost diagnosticat[ cu cancer,
dup[ ce i-a fost descoperit un nodul `n
g]t. Recunoa;te c[ a fost ̀ nsp[im]ntat[,
dar a;a cum spunea mama ei despre su-
ferin\ele ̀ ndurate ̀ n lag[r, „frica nu este
o op\iune, a;a c[ `ncerc `ntotdeauna s[
`nfrunt problemele ;i s[ nu-mi fie fric[”.
Dup[ ;edin\ele de radia\ii, creatoarea a
trecut la un regim alimentar organic,
s[rac `n zah[r ;i carne.

Compania ei a fost `ngropat[ `n da-
torii de dou[ ori, dup[ ce nu a mai avut
succesul din trecut, fiind for\at[ s[ o
v]nd[ de fiecare dat[. ~n 1989, veniturile
companiei sc[zuser[ considerabil, dar
dup[ lansarea unui nou brand prin in-
termediul canalului de cump[r[turi
QVC, se bucura din nou de succes la
mijlocul anilor ’90. „M-am relansat cu
rochia care a ̀ nceput totul. Toate mane-
chinele tinere cump[rau rochiile din
magazinele vintage, a;a c[ am zis de ce
nu ?” ~n aceea;i perioad[ s-a re`nt]lnit
cu mogulul media Barry Diller, pe care-
l cunoscuse ̀ n 1975 ;i care-i este so\ din
2001.

La scurt timp dup[ ce i-a fost
`nm]nat premiul Lifetime Achievement
de c[tre Consiliul creatorilor de mod[

din America (CFDA) ̀ n 2005, a fost nu-
mit[ `n func\ia de pre;edinte a presti-
gioasei organiza\ii. „Este un mare privi-
legiu de a fi pre;endinta CFDA. Mi-a
oferit incredibila oportunitate de a-i
sprijini pe designerii americani ;i de a
face remarcate tinerele talente, pe l]ng[
`ntreprinderea altor demersuri necesare
`n industria noastr[. Suntem ca o familie.
Ador s[ pun ̀ n practic[ ideile bune. Este
foarte important s[ fii curios, c[ci de
acolo vine inova\ia.” 

Domeniul televiziunii nu a r[mas
neexplorat, anul 2014 aduc]nd pe micile
ecrane primul sezon  „House of DVF”,
o emisiune reality ̀ n care Diane ̀ ;i caut[
o amabasadoare care s[ reprezinte bran-
dul la nivel global. „Sunt `nc]ntat[ s[
filmez pentru al doilea sezon al emisiunii
mele, o incursiune ̀ n lumea modei care,
chiar dac[ este interesant[ ;i palpitant[,
`mi va da ocazia s[ transmit un mesaj
pozitiv genera\iei tinere.”

~n prezent, implicarea `n operele de
caritate este o parte la fel de semnifica-
tiv[ `n via\a ei ca brandul pe care-l con-
duce. Ea sprijin[ mai multe organiza\ii
non-profit care lupt[ pentru drepturile
omului, s[n[tate, mediu ;i educa\ie. Face
parte din conducerea Vital Voices, o or-
ganiza\ie care sus\ine viitoarele femei li-
der din toat[ lumea. „Acesta este, pro-
babil, drumul pe care se `ndreapt[ cea
de-a treia faz[ din via\a mea. C]nd ai
succes se `nt]mpl[ dou[ lucruri. Mai
`nt]i po\i s[-\i pl[te;ti facturile, ceea ce-
\i ofer[ libertate. Al doilea lucru este c[
ai o voce. Iar atunci c]nd ai o voce, este
datoria ta – dar mai ales privilegiul – de
a o folosi `n beneficiul celora care nu o
pot face. Aceasta e ceva ce-mi doresc s[
fac `n continuare.”

Diane von Furstenberg, creatoarea
rochiei care a schimbat lumea modei


