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„Izvorul t[m[duirii”, o
s[rb[toare de 1500 de ani
Vineri, în Săptămâna Luminată, după
Paşti, se prăznuieşte “Izvorul Tămăduirii”
sau “Izvorul cel de viaţă purtător”, zi în care
se aduce o aleasă cinstire Preacuratei
Fecioare Maria, ocrotitoarea mănăstirilor,
aﬁrmă Părintele Gherontie, stareţul
mănăstirii “Izvorul Tămăduirii” din Măriuş.
În ceea ce priveşte istoricul acestei
sărbători, părintele stareţ ne povesteşte că
pe când Leon cel Mare era tânăr, plimbânduse prin pădurile din preajma
Constantinopolului, a întâlnit un orb rătăcit,
oferindu-se să-l conducă la drum. La un
moment dat, orbul a cerut apă. Leon a
început să caute apă, însă n-a găsit. Pe când
căuta un izvor, s-a auzit un glas tainic<
“pătrunde, Leon împărate, mai adânc în
pădure şi luând cu mâinile tale apă tulbure
- de care vei da - potoleşte setea orbului şi
apoi unge ochii lui cei întunecaţi şi vei
cunoaşte îndată cine sunt eu”. Tânărul Leon
s-a afundat mai mult în pădure şi găsind un
izvor cu apă tulbure i-a potolit orbului setea
şi spălându-l la ochi, acestuia i-a revenit
vederea. După ce Leon a fost proclamat
împărat (457-474), a zidit deasupra izvorului
o biserică în cinstea Maicii Domnului, al
cărei glas a fost învrednicit să-l audă în
tinereţea sa.
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19 aprilie 1919 Armata Rom]n[
a eliberat Satu Mare
`n S]mb[ta Mare
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Elizabeth a II-a glume;te pe seama
lui Trump ;i a lui Obama
Regina Elizabeth a II-a, care
lasă de obicei glumele pe seama
soţului său, a făcut o glumă pe
seama lui Donald Trump şi a lui
Barack Obama, relatează CNN.
În timp ce se plimbă prin
Palatul Buckingham împreună
cu naturalistul David Attenborough, în timpul unor filmări la
un documentar de televiziune,
liniştea este spartă de zgomotul
făcut de un elicopter care zboară
la mică altitudine, ceea ce îi dă
ocazia reginei să-şi etaleze
simţul umorului.
”De ce oare dau târcoale
când vrei să vorbeşti?”, întreabă
ea. ”Pare să fie preşedintele
Trump.... sau preşedintele Oba-

“E nevoie de profesori
dedica\i care s[ nu-i fac[ pe
copii s[ urasc[ matematica”

“O noapte furtunoas[”, un musical
de inim[ albastr[

Interviu cu prof.univ.dr. Radu Gologan, preşedintele Societăţii de Ştiinţe Matematice din România
“Fără doar şi poate matematica va deveni în totalitate ştiinţa viitorului. Matematica intervine deja în multe dintre aspectele vieţii, unele de neînchipuit acum
50 de ani. În medicină, de exemplu, în
biologie, în inginerie evident, dar şi în ştiinţele umaniste. Matematica clasifică opere literare, poate clasifica piese de teatru,
poate înmagazina cunoştinţe imense pe
un singur fir de păr.
Îi sfătuiesc pe toţi copiii care merg la
şcoală şi pe părinţii lor să nu neglijeze
matematica şi ar fi bine să scoatem din
vocabularul educaţiei (expresia) „Ei, nici
eu n-am fost bun la matematică, dar uite
ce bine am ajuns”. E o greşeală, cum spun
americanii, e politically incorrect să spui
copilului tău că nici tu nu ai fost bun la
matematică.”
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ma”.
Regina şi naturalistul filmau
pentru o emisiune ITV care urmează să fie difuzată pe 18 aprilie, cu ocazia sărbătoririi unui
proiect de mediu al Commonwealth-ului, în care Elizabeth
discută despre o serie de subiecte, inclusiv despre modificările
climatice, despre Donald Trump
şi despre propriul deces.
În documentar, cei doi chicotesc pe seama unui arbore
bolnav, iar regina spune că ”s-a
stat pe el” la o petrecere în grădină.
Regina este celebră datorită
simţului umorului, la care recurge arareori în public.

Prima pagin[ a ziarului Satu Mare din 20 aprilie 1924.
~ntr-un material este evocat evenimentul din 19 aprilie
1919 ;i vizita ministrului Mo;oiu din 18 aprilie 1924
La 5 ani de la intrarea armatei române
în Satu Mare, ziarul “Satu Mare” prezintă
pe prima pagină modul în care a fost marcat evenimentul în anul 1924.
Tot atunci, în 19 aprilie 1924, primul
primar român al municipiului de pe So-

me;, Augustin Ferenţiu a rostit un discurs
în care elogiază trupele Armatei Române. O parte din discursul primarului pe
care îl prezentăm în pagina 3 se g[se;te la
Arhivele na\ionale Satu Mare, `n fondul
artistului Aurel Popp.
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Comedia lui Caragiale r[m]ne actual[ ;i la fel
de ironic[ fa\[ de via\a rom]neasc[
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EVENIMENT
Bojdeuca lui Ion
Creang[ `mpline;te
100 de ani ca muzeu
Bojdeuca lui Ion Creangă este o casă din cartierul Țicău, Iași, în care a locuit între anii 1872 și 1889 marele povestitor Ion Creangă. Pragul acestei case a fost trecut și de Mihai Eminescu,
bun prieten al lui Creangă. Căsuța,
având două camere dispuse de o parte
și de alta a unui antreu, a devenit muzeu memorial la 15 aprilie 1918, restaurări având loc în anii 1942 și 1985.
Casa este înscrisă în Lista monumentelor istorice, având codul IS-IV-m-B04328.
Bojdeuca lui Ion Creangă este prima casă memorială din România. Primul muzeograf care a prezentat Bojdeuca celor ce veneau să o viziteze a
avut dreptul să locuiască în mica bucătărioară din stanga intrării, împreună
cu soția, trei copii și bunica.
La vremea sa, Ion Creangă era recunoscut pentru faptul că la căsuța sa
din Țicău deținea un grup destul de
mare de pisici (aproximativ 30), iar fiecare purta câte un nume asociat unei
persoane reale din viața sa. Spre exemplu, întotdeauna a avut o pisică pe nume Marioara ca și mătușa sa zgârcită
din satul natal Humulești.
Bojdeuca l-a găzduit pe Ion Creangă începând din vara anului 1872, după
ce fusese răspopit și nevoit să părăsească locuința din incinta Mănăstirii Golia. Humuleșteanul s-a mutat aici, în
camera din dreapta, având-o ca vecină
pe Ecaterina Vartic, cea care avea să-l
îngrijească până la sfârșitul vieții. Toate
Poveștile și Amintirile din copilărie au
fost scrise în căsuța botezată de scriitor
bojdeucă. În vara și toamna anului
1876, Mihai Eminescu a locuit aici
drept chiriaș al lui Creangă.
În iunie a acelui an, Eminescu se
va muta pentru câteva luni la Ţicău, la
bojdeucă, la bunul său prieten Ion
Creangă. Eminescu a rămas încântat
de acest fel de viaţă, de peisajul rustic
din jurul bojdeucii unde “c]nd se lasă
sara, coborau turme de oi, buciumul
suna cu jale, apele izvorau clar din fîntîne, de undeva, dinspre biserica Vulpe
sau Sf. Haralambie, se auzeau toaca răsunînd mai tare”. Încetul cu încetul,
Creangă îşi dezlega sacul cu poveşti,
zicători şi snoave, iar poetul râdea cu
poftă şi-l îndemna mereu să scrie. În
zilele însorite, cei doi buni prieteni
ieşeau prin spatele bojdeucii şi porneau
încet spre Ciric, admirând în tăcere
frumuseţile Iaşului.
Clădirea care adăpostește expoziția
documentară referitoare la viața și opera lui Creangă, biblioteca, precum și
amfiteatrul în aer liber, au fost construite în perioada 1984-1989 și inaugurate la 11 iunie 1989, cu ocazia centenarului morții genialului povestitor.
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După ce Leon a fost proclamat împărat (457-474), a zidit deasupra izvorului o biserică în
cinstea Maicii Domnului, al cărei glas a fost învrednicit să-l audă în tinereţea sa. În acea biserică
a Maicii Domnului au avut loc multe vindecări miraculoase.

„Izvorul t[m[duirii”,
o s[rb[toare de 1500 de ani
Vineri, în Săptămâna Luminată, după Paşti, se prăznuieşte “Izvorul Tămăduirii” sau “Izvorul
cel de viaţă purtător”, zi în care se
aduce o aleasă cinstire Preacuratei
Fecioare Maria, ocrotitoarea mănăstirilor, afirmă Părintele Gherontie, stareţul mănăstirii “Izvorul Tămăduirii”, Măriuş, jude\ul
Satu Mare.
În ceea ce priveşte istoricul acestei
sărbători, părintele stareţ ne povesteşte
că pe când Leon cel Mare era tânăr,
plimbându-se prin pădurile din preajma
Constantinopolului, a întâlnit un orb
rătăcit, oferindu-se să-l conducă la
drum. La un moment dat, orbul a cerut
apă. Leon a început să caute apă, însă
n-a găsit. Pe când căuta un izvor, s-a auzit un glas tainic< “pătrunde, Leon împărate, mai adânc în pădure şi luând cu
mâinile tale apă tulbure - de care vei da
- potoleşte setea orbului şi apoi unge
ochii lui cei întunecaţi şi vei cunoaşte
îndată cine sunt eu”. Procedând precum
i s-a cerut, tânărul Leon s-a afundat mai
mult în pădure şi găsind un izvor cu apă
tulbure i-a potolit orbului setea şi spălându-l la ochi, acestuia i-a revenit vederea. După ce Leon a fost proclamat
împărat (457-474), a zidit deasupra izvorului o biserică în cinstea Maicii
Domnului, al cărei glas a fost învrednicit
să-l audă în tinereţea sa. În acea biserică
a Maicii Domnului au avut loc multe
vindecări miraculoase prin mijlocirea
ei, cu apa izvorului. De pildă, un tânăr
vrând să facă un pelerinaj la acest izvor,
i se face rău şi le spune celor din preajma
sa că de va muri pe corabie să fie dus la
biserica Maicii Domnului şi să i se toarne pe trup trei găleţi de apă din izvor şi
să fie îngropat în preajma acelei biserici.
Murind el şi turnându-i-se peste trup
apă din izvor, a înviat îndată. De asemenea, mulţi oameni s-au vindecat de

Biserica mănăstirii “Izvorul Tămăduirii” din Măriuș
ulcer, cangrenă, abcese periculoase, lepră şi alte boli. După slăvitul praznic al
Învierii Domnului Iisus Hristos nu se
putea să nu se cinstească Preacurata Fecioară Maria din care S-a întrupat Domnul Vieţii, conchide părintele Gherontie.
Creştinii, indiferent de naţionalitate,
au un respect profund şi o dragoste sinceră faţă de Maica Domnului. Respectul
se datorează faptului că ea L-a născut
pe Domnul Iisus Hristos, făcând posibilă mântuirea neamului omenesc. Dacă
Hristos nu S-ar fi întrupat, răscumpărarea omului nu s-ar fi putut realiza.
Dragostea, care caracterizează
ataşamentul nostru faţă de Fecioara Maria, este o consecinţă a apropierii intime
pe care noi o simţim faţă de ea. Creştinul
autentic o priveşte pe Maica Domnului

ca pe propria sa mamă, motiv pentru
care îi dezvăluie toate intimităţile, având
convingerea că orice rugăminte adresată
cu credinţă, lacrimi şi stăruinţă nu va
rămâne fără răspuns. Dacă Iisus vine pe
pământ, născându-Se din Sfânta Fecioară şi făcându-Se frate cu noi, înseamnă
că şi noi devenim copiii Mariei, fiind
pătrunşi până în adâncul fiinţei de o iubire curată faţă de dânsa. În clipele de
zbucium sufletesc şi de suferinţă ne rugăm cu încredere Maicii Domnului, cerându-i sprijinul, iar după ce dorinţa ne
este îndeplinită trebuie să îi fim recunoscători. Ea este pentru noi Măicuţa
Sfântă, iar cultul pe care i-l acordăm
poartă numele de preacinstire sau supravenerare (hiperdulie). Creştinii pot
demonstra faptul că sunt copiii Maicii
Domnului dacă se străduiesc să-i imite

virtuţile< ascultarea, smerenia, bunătatea, blândeţea, rugăciunea, postul şi, în
mod deosebit, felul în care L-a iubit pe
Fiul ei, fiind conştientă că demnitatea
şi dragostea de mamă pentru copil sunt
împletite cu multe sacrificii în această
lume. Nimeni nu poate afirma că Îl iubeşte pe Iisus, dacă pe Preacurata Sa
Maică nu o iubeşte, ci o defăimează. Suferinţa pe care a îndurat-o în momentele
în care Fiul ei a fost răstignit pe Golgota
reprezintă o garanţie certă că ea ne va
înţelege toate greutăţile prin care trecem.
Prin urmare, în dificultăţile la care
suntem expuşi în viaţă, să alergăm la
Maica Domnului şi Mama noastră, să
ne închinăm înaintea icoanei sale, cu
certitudinea că putem obţine orice de
la ea, dacă Îl iubim pe Fiul ei.
Preot dr. Cristian Boloş

22 de lucr[ri la evaluarea eparhial[ a Concursului
Na\ional Cultural Artistic - Unirea< libertate ;i unitate
În contextul Anului omagial al
unității de credință și de neam și al
Anului comemorativ al făuritorilor
Marii Uniri, cu binecuvântarea
Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului,
a avut loc în Sala “Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” din incinta Catedralei Episcopale “Sfânta Treime”
din Baia Mare, evaluarea eparhială
a Concursului Național Cultural Artistic - Unirea< libertate și unitate.
Fiecare grupă de cateheză de la nivelul
parohiei a avut sarcina de a alcătui un
portofoliu care să conțină o lucrare cu
conținut teoretic (din secțiunea literară)<
o poezie, un eseu, o compunere despre
unitatea credinţei, unitatea de neam în
societatea contemporană, o foaie parohială, buletin parohial, articol de ziar pe
tema concursului, o scrisoare către Dumnezeu sau o rugăciune către Dumnezeu
şi una cu caracter practic (din secțiunile
artistică sau multimedia)< o icoană a unui
praznic împărătesc, a unui sfânt, festival

La etapa pe protopopiate s-au înscris 129 de proiecte, fiind implicați 120 preoți,
79 profesori ;i peste 1.350 de copii
de jocuri tradiționale, festival de muzică
patriotică sau religioasă, prezentări powerpoint despre< anul 1918 - Anul Marii
Uniri, libertate și responsabilitate sau un
film despre Marea Unire, dar și eveni-

mente cu accent filantropic.
La etapa pe protopopiate a Concursului Național Cultural Artistic s-au înscris 129 de proiecte, fiind implicați 120
preoți, 79 profesori, participând peste

1.350 de copii, ceea ce reconfirmă faptul
că în Episcopia Maramureșului și Sătmarului se lucrează întens la catehizarea viitoarei generații.
La etapa eparhială s-au evaluat cele
mai bune 22 de proiecte din cele 8 protopopiate al eparhiei, fiind desemnați, conform conceptului, 2 premii I (pe fiecare
județ în parte< Maramureș și Satu Mare),
care vor reprezenta Episcopia Maramureșului și Sătmarului la etapa națională,
din 21 mai 2018, când prăznuim pe Sfinții
Împărați Constantin și mama sa Elena,
hramul Catedralei Patriahale.
Astfel, în această atmosferă de lumină
și bucurie a Învierii Domnului, juriul, pe
lângă faptul că a evaluat atent și responsabil proiectele înscrise în concurs, s-a
delectat și a admirat lucrările literare și
artistice și a vizionat festivalurile și filmele
patriotice, dar și prezentările powerpoint
despre Marea Unire, alcătuite și pregătite
cu meticulozitate și creativitate de către
copiii din grupele de cateheză parohială,
coordonați de preacucernicii părinți și de
către profesorii de religie, limba română
și istorie.
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Nedormiţi dar într-o fericită a;teptare am privit primele raze a soarelui în dimineaţa
zilei de sâmbătă 19 aprilie 1919. Era sâmbăta patimilor ;i noi eram în a;teptarea învierii dar nu numai a răscumpărătorului domnul nostru Isus Christos, ci ;i a învierii
neamului nostru românesc. Era o zi senină dulce de primăvară.

ISTORIE

19 aprilie 1919 - Armata Rom]n[ a eliberat
Satu Mare `n S]mb[ta Mare
Rom]nii din Satu Mare au pr[znuit Sfintele Pa;ti cu trupele armatei rom]ne eliberatoare
În 19 aprilie 1924, la cinci ani
după eliberarea ora;elor Satu Mare
;i Carei, primul primar român al
municipiului de pe Some;, Augustin Ferenţiu a rostit un discurs în
care elogiază trupele Armatei Române. Discursul Primarului se
g[se;te la Arhivele na\ionale Satu
Mare, `n fondul artistului Aurel
Popp.
“INTRAREA TRIUMFALĂ
A ARMATEI ROMÂNE ÎN
SĂTMAR LA 19 APRILIE 1919
Mi s-a dat de către Casa Culturală Română plăcuta însărcinare, ca să vă istorisesc evenimentele, care s-au petrecut în
ora;ul nostru în ziua de 19 aprilie 1919.
Reamintirea acestor evenimente istorice
;i astăzi ne face via impresie a de;teptării
noastre din somnul cel de moarte – la realitatea fericită. Întâmplările zilei de 19
aprilie 1919 însă a;a cum se prezintă, izolate pe scena ce se nume;te ora;ul SatuMare, nu se pot înţelege ;i aprecia dintro scurtă recensiune a manifestărilor locale
fără cuno;tinţa raporturilor ce era între
aceste evenimente locale ;i acela generic
de mult mai mare importanţă. (...)
În 21 Martie 1919 guvernul republican maghiar terorizat de sociali;ti a scăpat
din mână puterea dând loc sovietelor comuniste. Cu data aceasta s-a răsturnat tot
ce se nume;te ordine ;i legalitatea în ţară
;i a început să domnească teroarea
bol;evică.
La începutul lunii Aprilie 1919 într-o
zi a plutit asupra ora;ului nostru un avion
român, din care s-a aruncat mii de afi;e,
prin care ne îmbărbăta fraţii de dincolo
de frontieră, ca să nu disperăm, să nu credem minciunilor ;i să fim încă cu puţină
răbdare, că în scurt timp vom fi scăpaţi
de sub jugul străin. Sub regimul comunist
s-a constituit ;i în ora;ul Satu-Mare sfatul
bol;evic ce se numea „Directoriu”. S-a instalat la Primărie ;i la re;edinţa episcopală.
A preluat ;i administraţia comunală. Spre
norocul nostru însă mai mult s-a ocupat
de propagandă politică ;i socială decât de
administraţie. (...) Să ţinem însă rând de
istorisirea evenimentelor.

Joi 17 aprilie 1919

Dr. Ilie C. Barbul advocat, dr. Andrei
Dobosi advocat ;i Dr. Silviu Pop primprocuror la invitaţia fostului Ministru de
Interne în guvernul republican maghiar,
Dr. Vincze Nagy iau parte la o consfătuire,
ce a avut loc în casa numitului ex-ministru
în Satu Mare. Colonelul Cratohwil comandantul Deta;amentului Săcuiesc încă
se afla la casa d-lui Dr. Vincze Nagy, însă
sta într-o altă cameră. Dl. Vincze Nagy
mijloce;te înţelegerea între cele două părţi.
La telefon s-a anunţat, că dinspre Debreţin
sosesc la Satu Mare 4 companii de teroare
din armata ro;ie. D-nii Dr. I.C. Barbul ;i
Dr. Silviu Pop au fost rugaţi că la orele 4
p.m să plece cu automobilul Deta;amentului, să treacă peste frontieră până la trupele române cerând muniţie pentru săcui
ca ace;tia să poată rezista trupelor de teroare ;i să poată susţine ordinea până la
intrarea trupelor române. La ora 4 D-nii
numiţi s-au prezentat. Li se spune însă că
automobilul nu le stă la dispoziţie, să ia
trăsura.
Văzând lipsa seriozităţii s-a renunţat
la ori ;i ce intervenţie. S-a mai făcut încă
o încercare în aceia;i zi tot de către Dl.
Vincze Nagy. În acest scop au fost rugaţi
D-nii Dr. Mihai Pop avocat ;i Dr. Andrei
Dobosi avocat, că anume în altă zi la orele
2 p.m. să plece peste frontieră ;i să ceară
comandamentului trupelor române liberă
retragere pentru Deta;amentul Săcuiesc.
D-nii dela Divizie nici de astă dată nu s-

au prezentat cu automobilul. Dl. Dr. Mihai
Pop a făcut repro;uri D-lui Vincze Nagy
pentru bătaia de joc
17 aprilie 1919< Joi în 17 Aprilie 1919.
Seara, Directoriul comunist s-a desfiinţat.
Consiliul oră;enesc numaidecât s-a întrunit ;i a preluat administraţia, luând
măsurile necesare pentru paza ora;ului.
Toată noaptea a stat în permanenţă ţinând
contact cu comandamentul săcuilor. Comenduirea pieţei în această noapte precum ;i în ziua următoare a fost ţinută de
către Locotenent Colonelul Cseko. Dl. Dr.
;tefan Lenard fost ajutor de primar cu
concursul Locotenent Colonelului Cseko
;i altor ofiţeri a dat peste membrii Directoriului, care era gata de plecare ;i provocându-i ca să predea valorile ora;ului aflătoare la ei, ace;tia s-a declarat că sunt dispu;i la aceasta, dacă li se va asigura libera
plecare ;i pază în contra eventualelor insulte. Aceasta li s-a promis ;i ei au predat
1.250.000 Coroane. În noaptea zilei de 17
Aprilie 1919 cu preţiosul concurs al jandarmilor rurali au fost sco;i din închisoarea Consiliului de Răsboiu bol;evic acei
6 ofiţeri români prizonieri ;i acel confesor
care erau arestaţi în Cazarma Regina Maria/atunci cazarma honvezilor/ au fost
transportaţi apoi la tribunal să fie scutiţi
de ori ;i ce primejdie.

Vineri 18 aprilie 1919
Înainte de masă fo;tii membri ai Directoriului comunist s-au adunat în curtea
Casei Cercuale de unde sub paza soldaţilor săcui a plecat la gară. S-a dat sus
într-un vagon special, trenul apoi a plecat
cu ei la orele 9 la Debreţin spre Mateszalka
fiindcă linia dreaptă spre Careii Mari era
deja ameninţată de trupele române.
Vineri, în această zi după masă Dl.
Ludovic Belteki reformat conchiamă o
adunare poporală în curtea liceului reformat, la care ia parte cel puţin 5000 cetăţeni.
(...) După mai multe discursuri adunarea
declară că pentru ora;ul Satu-Mare s-a
sfâr;it regimul comunist, se restabile;te
libertatea presei, se vor reda tuturor lucrurile reachiziţionate ;i sechestrate de
Directoriu. Delegaţii bol;evice de pe lângă
autorităţi numai decât se vor da afară.
Funcţionarii se vor reintegra în posturi ;i
se va organiza garda civilă. (...) În aceste
zile de însămnătate istorică membrii consiliului oră;enesc erau Dr. :tefan Lenard,
primar ajutor, primarul titular în novembrie 1918 sa retras în pensie – Dr. Octavian
Pap, Dr. Zoltan Pap, Andrei Szekely consilier, Dr. Ernest Pirkler consilier nu era
în Satu-Mare, a fost greu bolnav ;i operat
la clinica din Budapesta, Dr. Alexandru
Antal prim juristconsult, Adalbert Figus
;eful contabilităţii ;i eu care atunci eram
consilier. Am să constat, că a făcut servicii
preţioase ora;ului Dnii Dr. Mihai Pap, Dr.
Andrei Dobosi, Dr. I.C. Barbul advocaţi,
Dr. Josif Nagy fost ;ef de poliţie ;i Carol
Hajdu funcţionar, precum ;i D-nii Jonel
Cloaje astăzi maior în armată ;i Rudolf
Bartl fo;ti căpitani în armata austriacă,
care alături cu consiliul oră;enesc a stat
în permanenţă 3 zile ;i 3 nopţi. În noaptea
zilei de 18 aprilie 1919 Dl. Dr. Mihai Pap,
Dr. Andrei Dobosi, Dr. Augustin Silva;i
cu mine împreună a intervenit la primul
procuror pentru eliberarea ofiţelor români
transportaţi la tribunal în noaptea anterioară. Dl. primprocuror Dr. Silviu Pop ia pus numai decât în libertate. Apoi a urmat o emulaţie nobilă între noi bă;tina;ii
sătmăreni care pe care anume dintre
ofiţeri să-l găzduiască. Dupăce i-am plasat
la că;ile noastre ne-am întors la poliţie.
Era noaptea la orele 12.00, când am primit
cel dintâi aviz telefonic îmbucurător că
anume trupele române de fapt sunt în înaintare. Între comuna Jidani ;i Moftin sa tăiat sârmele telegrafice ;i patrule de ca-

Primul primar rom]n dup[ Unire,
Augustin Feren\iu nu are nicio strad[
care s[-i poarte numele
valerie a transversat linia ferată între Jidani
;i Ghilvaci.

S]mb[t[ 19 aprilie 1919
Nedormiţi dar într-o fericită a;teptare
am privit primele raze a soarelui în dimineaţa zilei de sâmbătă 19 aprilie 1919. Era
sâmbăta patimilor ;i noi eram în a;teptarea învierii dar nu numai a răscumpărătorului domnul nostru Isus Christos, ci ;i
a învierii neamului nostru românesc. Era
o zi senină dulce de primăvară.
Deta;amentul săcuilor în zori de zi a început să se retragă, – întâiu a plecat unităţile retrase dela frontieră apoi reservele,
care era plasate în ora;. La orele 10 înanite
de masă a plecat artileria ;i pe urmă trenul
cu bagaje. Populaţia a;tepta înfrico;ată
retragerea dela frontieră a trupelor ro;ii.
Această retragere însă nu a urmat, fiindcă
trupele bol;evice neorganizate parte a fost
împră;tiate de trupele române înaintând
spre Sătmar, parte a fost desarmate de trupele de cavalerie care în mar; forţat dela
Hodod/Sălaj/ a sosit mai nainte la barierele ora;ului decât bol;evicii fugăriţi de la
frontiera Tamaia- Ardusat.
În 19 aprilie dimineaţa au fost sco;i
din prinsoare ;i acei 60 soldaţi români,
care ca prisonieri erau internaţi în casarma
honvezilor. Le-am dat arme în mână ;i iam pus pază ora;ului sub conducerea Dlui
fost căpitan Jonel Cloaje ;i a fo;tilor ofiţeri
ai armatei austro-ungare. Cu toţii erau băieţi cinstiţi ;i de încredere, care sub domnirea comunismului s-a retras de la orice
serviciu militar.
Sfatul naţional român ;i consiliul
oră;enesc stă gata pentru primirea trupelor române. Înainte de 9 ore cu ceva
împreună cu Dnii a plecat într-o trăsură
împreună cu dnii Dr. Mihai Pap, Dr. Andrei Dobo;i, Adalbert Figus ;i Gavril
Pau;an locotenent în armata română care
era unul dintre ofiţerii prisonieri eliberaţi
de noi. Am luat direcţia spre Păule;ti în
ferma convingere, că primele trupe române numai pe ;osea dela Valea Vinului
spre Păule;ti pot să sosească dinspre frontiera liberă Tamaia. Aveam pe lângă noi
doi plutonieri de jandarmi călare, dintre
care mai ales Antoniu Mitagor, băiat brav,
merită să nu fie dat uitării numele lui.
Ace;tii a plecat înainte până la locul unde
a dat de trupele ro;ii. Întorcându-se ne-a
raportat, că trupele ro;ii sunt în linia comunei Cără;eu retrăgându-se în complectă disordine.
În acela;i timp întâlniserăm voluntarii
săcui ;i o baterie cu 4 tunuri în retragere.
Deci ne-am întors cu atât mai mult, că

oprindu-se la moara cu aburi ni sa spus
la telefon, că pe altă cale se apropie trupe
române ;i anume dinspre comuna Doba,
care au să sosească mai nainte decât cele
dela frontiera Ilba-Tamaia. Întorcândune
consiliul oră;enesc a hotărît ca să plec însoţit de Dl. Adalbert Figus fost ;ef al contabilităţii spre întâmpinarea trupelor române luându-ne drumul pe ;osea transversală spre comuna Doba.
Am plecat la orele 11. Abia am trecut
peste bariera dela podul Some;ului neam întâlnit cu o patrulă de cavalerie constătătoare dintr-un ofiţer ;i 6 ro;iori. Nea oprit. Am spus ofiţerului, că plecăm spre
întâmpinarea trupelor. Ne-am legitimat,
apoi dându-ne un soldat pe lângă noi nea dat drumul. Am plecat mai departe ;i
cam pe la cârciuma din Veti;, ne-am întâlnit cu avantgarda diviziei de cavalerie,
care înainta din spre Hodod/judeţul
Sălaj/la Satmar, Comandatul avantgardei
era colonelul de ro;iori Ressel.
Mărturisesc, că eram mult emoţionat.
În câteva cuvinte l-am rugat pe Dl. Colonel să cruţe ora;ul Satu-Mare de jaf ;i
bombardament. L-am asigurat că în ora;
nu mai sunt trupe inamice ;i prin urmare
trupele române pot să intre fără nici o resistenţă. Dl. Colonel Ressel a spus că să
ne întoarcem numai decât ;i să publicăm
în întreg cuprinsul ora;ului, ca până la
orele 3 după masă toate armele să se adune
la primărie, populaţia să se poarte lini;tit,
pentru trupe să se îngrijească de apă ;i pe
la orele 3 să se adune la primărie 30 cetăţeni frunta;i. La 3 ore va sosi Dl. General
Davidoglu în localitate ;i va lua măsurile
cuvenite. Noi ne-am repezit spre Sătmar
;i am executat ordinile primite.
La vestea sosirii armatei s-a aglomerat
multă lume în piaţa ora;ului. Era la orele
12 când garda civilă a împră;tiat lumea,
ca nu cumva să aibă aspectul unei demonstraţiuni. Până când noi eram plecaţi
spre întâmpinarea armatei Dr. I.C. Barbul
a plecat cu o trăsură de a primăriei la podul Some;ului având drapel mare alb cu
sine. În acele momente a sosit ;i prima
patrulă de cavalerie la pod cu care ne întâlniserăm mai înainte. Soldaţii ;i caii erau
acoperiţi cu prav. A stat puţin până când
s-a aranjat ;i apoi a plecat înainte pe calea
Drago; Vodă, Bulevardul Ferdinand, Strada Regina Maria, ;i fără de a se opri în
piaţă, a mers mai departe pe Str. Lucaciu,
Str. Mihai Viteazul, Str. :tefan cel Mare,
Str. General Berthelot ;i Bulevardul Unirii
(Să înţălege că atunci străzile avea alte numiri. Aceste sunt numiri noi) urmărind
Deta;amentul săcuiesc.
Era la 12 ;i 35, când patrula a traversat
piaţa. La un ceas fără un sfert a sosit dinspre Str. Cetăţii în Piaţă colonelul Ressel
însoţit de ofiţeri ;i de o baterie, care numaidecât a fost plasată în faţa hotelului
Dacia. Colonelul Ressel a mers călare până
la primărie, unde a fost bineventat de Dr.
:tefan Lenard. Colonelul pe scurt a spus
delegaţilor că până la orele 3 sunt de a se
aduna toate armele la primărie ;i că la
orele 3 ;i 20 tot la primărie să fie întruniţi
30 cetăţeni frunta;i împreună cu consiliul
oră;enesc pentru primirea generalului
Davidoglu. Colonelul apoi a plecat cu suita
sa la masă la hotelul Dacia. Între aceste
divizia de cavalerie cu încetul a sosit pe
Str. Cetăţii în piaţă. Înainte vinea o trupă
de bicicli;ti, apoi cavaleria, 8 soldaţi cu
fanfare în frunte cu un tambur, după ei
iară cavalerie, pe urmă mitraliere ;i artilerie. Trupele s-au plasat în careu în mijlocul pieţii.
Văzând atitudinea pa;nică a armatei
s-a adunat din nou multă lume în piaţă
admirând trupele române, care s-a presentat admirabil. Soldaţii bine îmbrăcaţi,
bine echipaţi, caii frumo;i, ;i peste tot sa manifestat o disciplină complectă. Era
un tablou impunător mai cu seamă, ca pe

aici era vestea că trupele române sunt
prost echipate, armament inferior, soldaţii
desculţi, etc.
La orele 3 sa întrunit în sala primăriei
consiliul oră;enesc ;i nu numai 30, ci peste
100 de cetăţeni de căpetenie. Generalul
Davidoglu a sosit exact la 3 ;i 20. În piaţă
în faţa primăriei a fost salutat la sosire de
Dl. advocat Dr. A. Dobo;i. În sala primăriei toţi a stat sus când a intrat Dl. general
;i a fost primit cu aclamaţiuni „Trăiască”.
Dl. general a mulţumit salutările ;i sa
plasat lângă scaunul presidial. Stând în
picioare a ascultat felicitarea ajutorului de
primar Dr. Lenard, ce a fost tălmăcită, pe
române;te de fostul căpitan Jonel Cloaje.
„Nu ;tim” -spuse Dl. Dr. Lenard -în cât se
va respecta de imperiul român limba maternă a populaţiei maghiare ;i autonomia
ora;ului, dar ;tim că faţă de stupiditatea
bol;evismului Dv aduceţi cultura occidentului civilizat. Pentru susţinerea ordinei publice vă oferim serviciile noastre.
Vă salut în numele populaţiei acestui ora;.”
Dl. General Davidoglu a răspuns următoarele< “Nu ca inamici am venit ci ca
fraţi porniţi la ordinul Antantei, ca să asediem linia demarcaţională. Respectăm
toată lumea cinstită, numai a bol;evismului adversari suntem. Cu sosirea armatei
române se va restabili ordinea dinaintea
revoluţiei. Funcţionarii fără deosebire pot
să-;i ocupe posturile ;i autorităţile vor
continua activitatea lor conform ordinilor
ce se vor publica. Cu încredere a;teptăm
deciderea Antantei, ori ce să fie aceasta”.
Populaţia are să fie lini;tită. Cetăţenii
cinstiţi se vor lăsa în pace. Ora;ul este scutit de jaf, fiindcă ;i-a deschis porţile benevol înaintea armatei române. Nimene
nu va fi internat. Trupele pleacă mai departe, numai atâta armată va rămâne în
ora; câtă este indispensabilă pentru
susţinerea ordinei. Dacă va fi lini;te în
ora; nimeni nu-i va face nici o nedreptate.
De astăzi înainte însă să nu mai fie nici
amintire de bol;evism.
Discursul a fost des întrerupt de aplause. Că să fie înţăles ;i de lumea ungurească,
Dl. general a ţinut pauză după fiecare proposiţiune ;i a lăsat să se traducă pe ungure;te de căpitanul Cloaje.
După adunare Dl. general sa retras în
cabinetul primarului împreună cu ofiţerii
superiori ;i a stat puţin cu membrii sfatului naţional român ;i cu consilierii
oră;ene;ti.
Seara la 8 a fost un mare banchet oferit de
primărie. Cu această ocasiune împreună
cu ofiţerii trupelor asediante 500 persoane
a luat parte la masa organizată în hotelul
Dacia. Toată lumea era încântată ;i
mulţumită. Sa rostit multe toasturi chiar
;i din partea ungurilor.

Duminic[ 20 aprilie 1919
În 20 aprilie 1919 în zorii de zi s-a terminat banchetul. Trupele, afară de acele
care a fost destinate pentru paza ora;ului,
a plecat mai departe. Înainte de plecare în
20 aprilie 1919 am văzut un gest energic
din partea comandamentului trupelor române. Anume la ordinul comandamentului a fost esecutaţi în curtea casărmii
honvezilor un plutoner din armata ro;ie
numit Rapolti ;i încă doi soldaţi bol;evici,
care era deja judecaţi la închisoare de consiliul de răsboiu comunist pentru furturi,
jafuri ;i complicitate la omorul părintelui
Izidor Silaghi, fost preot român în comuna
Bicău.
În 20 aprilie 1919 după masă la orele
3 a sosit în localitate statul major al divisiei
2 de cavalerie în frunte cu Dl. general
Constantinidi. În sala primăriei a fost salutat de Dl. advocat Dr. A. Dobo;i.
După aceasta Dl. General a luat în primire ora;ul Satu-Mare…;i noi am fost
desrobiţi.”
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EDUCA}IE
Profesorii pot preda
în ;coli europene
Ministerul Educației Naționale organizează concurs de selecție a cadrelor
didactice din România care vor să predea
în sistemul Școlilor Europene. Înscrierea
la concurs se va derula în zilele de 25 și
26 aprilie. Candidații vor trece prin trei
probe de evaluare.
Școlile Europene sunt instituții de
învățământ preuniversitar cofinanțate
de Uniunea Europeană, având rolul de
a asigura educaţia în limba maternă a
copiilor personalului angajat în instituţiile comunitare, respectând, totodată,
dreptul acestora de păstrare a identității
culturale, într-un mediu educațional bazat pe multiculturalitate și plurilingvism.
Elevii români înscriși în sistem, conform
statutului Școlilor Europene, studiază
limba română și susțin examen de bacalaureat la disciplina limba română ca
limbă maternă. Astfel de situații sunt în
școli din Alicante (Spania), Bruxelles,
Frankfurt (Franța), München (Germania), Luxembourg, Varese (Italia), Bergen (Norvegia). Inspectoratele școlare
au anunțat în aceste zile că începe o nouă
selecție de cadre didactice, care să predea
în aceste unități școlare, dar de înscrieri
și evaluare se va ocupa Ministerul Educației Naționale“.
Stelian Crainic

Studen\ii critic[
m[sura reducerii
locurilor bugetate
Reducerea numărului de locuri bugetate în unele universităţi poate conduce către o rată mai mică a studenţilor
care se înscriu şi urmează studii universitare şi astfel se conturează riscul de
descurajare a tinerilor în ceea ce priveşte
orientarea către mediul universitar, afirmă reprezentanţii Uniunii Studenţilor
din România într-un comunicat.
Studenţii reamintesc că universităţile de stat primesc anual, în baza unui
contract instituţional cu Ministerul Educaţiei, bugetul alocat, prin care sunt definite sumele specifice acordate universităţilor sub formă de granturi doctorale
şi „Finanţare instituţională”, care este folosită pentru a susţine financiar studiile
de licenţă şi masterat. Totodată, în cadrul Finanţării instituţionale, 72% din
sumă se acordă „pentru studenţii înmatriculaţi pe baza cifrelor de şcolarizare
primite de universitate, într-un program
de studii universitare de licenţă şi de
master”. Restul de 26,50% fiind reprezentaţi de 'Finanţarea suplimentară', iar
1,50% de FDI - Fondul de Dezvoltare
Instituţională. Uniunea Studenţilor precizează însă că noua repartiţie preliminară propusă de minister pentru anul
2018, care a nemulţumit conducerile
unor universităţi, propune alocarea unor
locuri pentru Domenii prioritare de dezvoltare ale României, conform definirii
acestora în Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020.

Domenii prioritare
Acestea sunt< Bioeconomia, Tehnologia informaţiilor şi a comunicaţiilor,
Spaţiu şi securitate, Energie, Mediu şi
schimbări climatice, Sănătate, Eco-nanotehnologii şi materiale avansate. Astfel că, se precizează în comunicat, din
totalul de 35.600 de locuri bugetate la
master, 4.600 vor fi acordate universităţilor care oferă specializări apropiate
de aceste domenii prioritare. Procesul
este premergător distribuirii locurilor
folosind metodologia utilizată şi în anii
anteriori. Bineînţeles, acest lucru presupune şi o scădere a numărului locurilor bugetate la alte domenii de studiu,
precizează reprezentanţii studenţilor.
V.N. Deleanu

“Fără doar şi poate matematica va deveni în totalitate ştiinţa viitorului. Matematica intervine
deja în multe dintre aspectele vieţii, unele de neînchipuit acum 50 de ani. În medicină, de exemplu,
în biologie, în inginerie evident, dar şi în ştiinţele umaniste. Matematica clasifică opere literare,
poate clasifica piese de teatru, poate înmagazina cunoştinţe imense pe un singur fir de păr.”

“E nevoie de profesori dedica\i care s[
nu-i fac[ pe copii s[ urasc[ matematica”
Interviu cu prof.univ.dr. Radu Gologan, preşedintele Societăţii de Ştiinţe Matematice din România
Aflat la Satu Mare cu prilejul
desfăşurării Olimpiadei Naţionale de Matematică, prof.univ.dr.
Radu Nicolae Gologan, preşedintele Societăţii de Ştiinţe Matematice din România şi coordonatorul Lotului Olimpic Naţional de
Matematică, a avut amabilitatea
să ne acorde un lung interviu, pe
care îl reproducem în cele ce urmează.

categoric pe primul loc în educaţia primară. Până la 15 ani, în totalitate ar trebui să fie educaţi prin matematică, pentru că creează acea gândire logică de
care vorbeam, acele secţiuni de logică,
silogisme matematice în bloc. Sigur,
există şi alte materii care te fac să înveţi
şi să raţionezi, evident, inclusiv literatura. Altele puternic fac lucrul ăsta, cum
e şahul, go-ul, cum sunt jocuri ale
minţii, foarte puternice. Matematica este
însă pe primul loc.

- Ce factori v-au influenţat în opţiunea pentru domeniul în care excelaţi?
- Cred că la început familia şi mai
ales tatăl meu, chiar dacă mama a fost
profesoară de matematică. Primele începuturi de gândire aritmetică le-am făcut prin problemele pe care mi le punea
tata, copii mici fiind, şi ni s-a părut un
joc plăcut şi mie şi fratelui meu. Pasiunea efectivă pentru matematică, precum
concursurile de matematică, am obţinut-o abia prin clasa a IX-a când m-am
ambiţionat să merg mai departe şi să
ajung la olimpiada internaţională, ceea
ce am şi reuşit în anul următor. După
aceea a fost clar, cum să spun, nu mai
aveam alegere, în general. Sigur, acuma
copiii care vin la olimpiada de matematică nu înseamnă că se fac toţi matematicieni. Dar în perioada comunistă era
o opţiune foarte clară pentru că a fi matematician însemna să ai opţiuni şi posibilităţi să gândeşti liber, căci nimeni
nu te putea controla în minte.

- Matematica evită şi neglijarea
unor semne din cele mai mărunte, cum
e virgula...
- Da, matematica are foarte multe
dintre componentele de nelipsit din
viaţa cotidiană şi de gândire a omului.
Astea se învaţă prin matematică chiar
dacă nu credem sau chiar dacă nu recunoaştem. De la primele noţiuni de cifră,
număr, adunare, scădere, astea sunt relaţiile dintre nişte obiecte imaginare şi
cele din viaţa cotidiană.

- Matematica elementară este utilizată zilnic, spre deosebire de matematicile superioare. Mulţi ajung la concluzia că matematica din liceu nu le este de ajutor în majoritatea profesiilor.
Este doar o percepţie greşită?
- Este o percepţie subiectivă. În primul rând, mie îmi place să spun că principala aplicaţie, ca importanţă practică
a matematicii în şcoală, din preuniversitar, este aceea că îţi ordonează gândirea. Asta este o aplicaţie practică. În al
doilea rând, sigur că atunci când te îndrepţi spre meserii care conţin matematica este, cum spun americanii, prerequisites, adică baza, baza ca să poţi să
mergi mai departe. Iar a spune că – ceea
ce foarte mulţi o spun, din păcate, nu
ştiu dacă în glumă sau serios, dar uneori
serios – că ceea ce au învăţat la matematică nu au aplicat niciodată nicăieri,
e fals. Nu realizează că nişte raţionamente matematice, făcute la şcoală de
mai multe ori, sunt utile pentru raţionamente din viaţa practică. Nu mai realizezi că faci un raţionament logic, corect, despre ceva din viaţa de zi cu zi,
care să zicem că nu are legătură aparentă
cu matematica, dar acel raţionament ţia fost întipărit prin exerciţii matematice.
Pe urmă, geometria care te învaţă să vizualizezi, să vezi în spaţiu, te învaţă să
apreciezi distanţe şi mărimi. Ce să mai
vorbim de algebră, care te învaţă să ai
memoria şi jocul cu semnele.
- Unii profesori obiectează că programele şcolare sunt supraîncărcate.
Cum vedeţi gradul de încărcare a programei în raport cu capacitatea elevilor?
- Probabil că e, probabil că pentru
vremurile noastre şi pentru modul în
care evoluează inteligenţa copiilor în ziua de astăzi este puţin încărcată. Este
încărcată pentru că locurile din care copiii, tinerii iau informaţie sunt mult mai
multe decât pe vremuri. Şi atunci ei refuză, sau mintea lor refuză să mai acu-

“Matematica este după părerea mea categoric pe primul loc în educaţia primară”
muleze din alte părţi atunci când unele
vin practic automat. IT-ul este sursa
principală de informaţie pentru un copil
din ziua de azi. Deci ar trebui să fie simplificate şi făcute să fie foarte legate de
acele obiecte cu care ei practic se nasc
acuma< calculatorul, telefonul inteligent
şi tableta.
- România dă olimpici de excepţie,
dar stă mai slab la învăţământul de
masă. Dovadă sunt rezultatele la testele
Pisa. Care ar fi cauzele? Ce au alte ţări
şi nu avem noi?
- Da, este o componentă a evaluării
situaţiei învăţământului matematic din
România. Dar şi aici este mult subiectivism. După părerea mea, cea mai mare
problemă a şcolii româneşti este că nu
reuşeşte să ridice nivelul minimal. Acolo
e problema. Vârfuri avem, nivelul mediu
este aproximativ corect, dar avem un
procent foarte mare de tineri care trec
prin şcoală şi ajung la vârsta maturităţii
fără a avea cunoştinţe minimale pentru
societatea românească.
Când vorbim de nivelul minimal de
educaţie mă refer la acel segment de populaţie care trebuie să înveţe să fie buni
executanţi corecţi şi să poată acumula
în orice situaţie din viaţă cunoştinţe care
să le permită să-şi schimbe meseria şi
să facă ceva util. Aici avem probleme.
Pentru acea parte, teoria ar trebui să fie
simplificată şi mers mult mai mult pe
un învăţământ axat pe practică.
- Care ar fi principalele schimbări
pe care le-aţi dori în învăţământ?
- Am spus una< simplificarea lui. Dar
partea cea mai gravă de care suferă învăţământul românesc este accentuarea
birocraţiei. Deja au ajuns virale pe Internet fotografii, filmuleţe şi caricaturi
cu profesorul care în loc să se ocupe de
copii la clasă, este înglodat în hârtii, în
dosare şi în rapoarte pe care trebuie să
le facă. Se organizează şi tot felul de cursuri de perfecţionare care sunt, cum să
spun, un fel de a ne fura căciula, pentru
că doar 10% sunt serios făcute. Sunt mai
mult pentru a scoate o adeverinţă. As-

ta-i marea problemă a învăţământului
românesc şi de fiecare dată când se vrea
câte o reformă, reforma la bază se transformă în hârtii suplimentare. Atât.
- Una dintre aceste reforme se referă
la manualele digitale. Care este părerea
dvs.?
- Nu ştiu să dau un răspuns categoric. Îmi pun şi eu problema asta adesea.
Probabil că acolo se va ajunge până la
urmă> informaţia pe care o vom folosi
sau de care avem nevoie va fi digitală.
Dar cartea va rămâne, evident, şi cel
puţin generaţiile care cresc acuma încă
sunt dependente de carte. Nu ştiu ce se
va întâmpla în viitor. Probabil că în totalitate informaţia va fi digitală. Dar e
greu de spus. Cine credea, acum 30 de
ani, că pe un telefon mobil o să avem
atâta informaţie cât avea în 1985 cel mai
tare calculator din România? Telefoanele sunt de o mie de ori mai puternice
decât acel calculator, care dirija economia planificată a României. E greu de
anticipat, foarte greu.
- Cum vedeţi rolul jocului în învăţare?
- Ludicul e important aproape în
orice moment al vieţii. Sigur, în copilărie, învăţarea se face prin joc în totalitate.
Dar uitaţi-vă că şi la 15 ani şi la 18 ani
şi la 40 de ani jocul te face să înveţi ceva.
Dar în şcoala primară părerea mea este
că în totalitate trebuie folosit jocul. Noi
învăţăm şi mai târziu în matematică să
îi facem pe copii, care sunt dependenţi
în mare majoritate de jocuri digitale, ca
prin acele jocuri digitale să creăm şi informaţie – informaţie matematică, informaţie literară, informaţie de cultură
generală. Aici ar trebui acentuat şi ăsta
ar trebui să fie rolul profesorului – să-l
îndrepte pe copil spre un joc care să
aducă ceva.
- Pe ce loc puneţi matematica întro ierarhie a profesiilor în cazul elevilor
care îşi aleg profesii diferite de matematică?
- Matematica este după părerea mea

- Se spune deseori liceu de matematică-informatică. Ce leagă cele două
discipline?
- Este mai mult o reclamă. Sună bine.
Pentru că reprezintă viitorul matematica
şi informatica. Şi e un fel de a spune că
în această clădire învaţă copii foarte
buni, cu înclinaţii spre matematică.
- Nu există o legătură indisolubilă
între cele două discipline?
- Nu, nu. După părerea mea, ar trebui să dispară aceste denumiri, de colegiu şi liceu de matematică-informatică,
să fie numit pur şi simplu liceu, aşa cum
era pe vremuri.
- E doar o etichetă?
- Etichetă. Clasificarea se face după
rezultatele copiilor şi nu după titulatura
de filologie, de ... E un singur cuvânt.
Liceu înseamnă locul în care înveţi şi
obţii ultimele noţiuni de cultură generală pentru viaţă.
- Ce sfaturi le-aţi da celor care doresc să profeseze în domeniul matematicii?
- În primul rând le-aş spune că fără
doar şi poate matematica va deveni în
totalitate ştiinţa viitorului. Matematica
intervine deja în multe dintre aspectele
vieţii, unele de neînchipuit acum 50 de
ani. În medicină, de exemplu, în biologie, în inginerie evident, dar şi în ştiinţele umaniste. Matematica clasifică
opere literare, poate clasifica piese de
teatru, poate înmagazina cunoştinţe imense pe un singur fir de păr.
Îi sfătuiesc pe toţi copiii care merg
la şcoală şi pe părinţii lor să nu neglijeze
matematica şi ar fi bine să scoatem din
vocabularul educaţiei (expresia) „Ei, nici
eu n-am fost bun la matematică, dar uite
ce bine am ajuns”. E o greşeală, cum
spun americanii, e politically incorrect
să spui copilului tău că nici tu nu ai fost
bun la matematică.
- E nevoie de nişte dotări native
pentru a ne însuşi matematica?
- Pentru a face matematică de performanţă, da, evident. Dar pentru a fi
un elev obişnuit la matematică, unul care să poată acumula orice din programa
şcolară nu e nevoie. E nevoie de un mediu familial bun, e nevoie de puţină
muncă şi de nişte profesori care să fie
dedicaţi şi să aibă harul ăsta de a nu-i
face pe copii să urască matematica...
A consemnat V. Nechita
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Seva de mesteacăn extract uscat se obține din seva proaspăt recoltată prin procedee
moderne prin care se evaporă apă, iar extractul uscat rămas este mai concentrat şi
mai stabil în timp.

Tratamentul
obezit[\ii în
medicina isihast[
Obezitatea este o creştere exagerată
a greutăţii corporale cu peste 25% faţă
de greutatea normală, cauzată de acumularea unei cantităţi mari de grăsime
în ţesutul subcutanat şi în jurul viscere-

Seva de mesteac[n de la
Hypericum - recomandat[
în tratamentul tuturor bolilor
- Ce boli vindecă seva
mesteac[nului?
- "Toate!" - Aceasta a fost concluzia medicului personal al lui Napoleon Bonaparte după campania din
Rusia, unde a avut ocazia să vadă pe
viu efectul sevei de mesteacăn, folosită de către țăranii ruși drept panaceu universal. Vă oferim în continuare câteva remedii curente și eficiente
pe bază de suc de mesteacăn.

lor. Poate fi exogenă, când este determinată de o alimentaţie excesivă sau endogenă, când apare în urma unor tulburări ale glandelor endocrine ori ale
centrilor nervoşi din hipotalamus. Constituie un factor de risc în diabetul zaharat, patologia cardiovasculară şi arterioscleroză.
Țara noastră este cel mai mare consumator european de pâine, cu 95 Kg
pe cap de locuitor față de o medie UE
de 60 Kg. Pâinea și produsele de patiserie
sunt acide precum și zaharurile concentrate. Una din cele mai mari probleme
privind hrana este că noi consumăm
prea multe mâncăruri acide.
Rețetele medicinii isihaste pot trata
obezitatea mult mai ieftin chiar fără a
consuma pâine. În primul rând ele nu
necesită consum de energie pentru preparare și nici pentru refrigerare. Mai
mult, în cadrul lor pot fi utilizate plante
alimentare din flora spontană a României precum fructe murate< mere pădurețe, afine roșii, răchițele> uscate< merele,
perele, coarnele, afine negre, zmeură,
cireșe, fragi, măcieșe, fructele de păducel, ienupăr, soc negru; marcuri din
fructe de pădure la rece. Salate din tătăneasă, păpădie, iarba șarpelui; piure din
susai, păpădie, măcrișul iepurelui precum și leurdă conservată, precum și alte
rețete semi-fierte etc.
Pentru combaterea obezității în medicina isihastă se recomandă regimul
vegetarian. Dar, și pâinea face parte din
regimul vegetarian.

Recomandările
medicinei isihaste
În dieta existentă în medicina isihastă se recomandă, pentru a slăbi, să
se deosebească alimentația copiilor, a tinerilor, a căsătoriților și necăsătoriților,
a bărbaților și femeilor, a bătrânilor. De
asemenea, se menţionează faptul că trebuie să se separare legumele, fructele și
preparatele, deoarece nu e voie să se folosească deodată, ci doar la mese diferite.
E foarte bine să nu fie prea multe amestecuri, cel mai indicat fiind să ne săturăm dintr-un singur aliment, însă care
să conţină foarte puține ingredientecondimente. De altfel, lactatele, pentru
cei bolnavi, e bine să fie folosite cu strictețe doar pe stomacul gol și goale, fără
pâine sau altceva, deoarece cele mai mari
toxine le produc lactatele combinate cu
alte alimente, ce fac stază în intestine.
Medicina isihastă recomandă mișcarea
sau ergoterapia sub denumirea de mobiloterapie. Mobiloterapia se poate face
permanent, chiar şi când umblăm, stăm
sau lucrăm. Este menţionatp şi psihoterapia care este de fapt auto-voință, auto-gândire, auto-simțire. În acest sens
medicina isihastă a conceput câteva repere printre care se numără< buna comunicare cu cei din jurul nostru, ignorarea fricilor şi răutăţilor, modul de a
privi viaţa cât mai pozitiv, odihna şi un
stil de viaţă calculat şi echilibrat, fără
stres.
Larisa M.

S~N~TATE

Melanom. Cercetătorii Universității
Medicale din Illinois, Statele Unite, au
ajuns la concluzia că la unele tipuri de
celule tumorale se declanșează un proces
de autodistrugere sub influența sevei de
mesteacăn. Acest lucru se datorează acidului betulinic care se g[sește în cantitate
mare în seva de mesteacăn.
Epuizare nervoasă, tulburări de memorie și de concentrare - o cură cu seva
de mesteacăn, vreme de 3 săptămâni, are
un extraordinar efect regenerator pentru
sistemul nervos. La această concluzie au
ajuns cercetătorii din Franța, o țară în
care gemoterapia (tratamentul bolilor cu
țesuturi tinere și seve de plante) este foarte avansată. Cele mai spectaculoase rezultate cu seva de mesteacăn se obțin în
tratarea bolilor ce afectează sistemul nervos.
Neuroblastom, neurosarcom - acidul
betulinic, principala substanță activă din
seva și din scoarța de mesteacăn, are efect
citostatic asupra celulelor maligne din
formațiunile tumorale de pe sistemul
nervos, mai ales la copii.
Boală canceroasă, în general - există
mai multe studii care pun în evidență
efectele antitumorale ale mesteac[nului,
în special ale sevei și ale scoarței acestuia.
Principalul "vinovat" pentru acest efect

este un principiu activ< Acidul betulinic,
care se găsește în proporții mari în mesteacăn, mai ales primăvara. Pe lângă tipurile de cancer sus menționate, în ultima vreme s-au obținut rezultate pozitive
și în cancerul ovarian, cancerul pulmonar și cancerul mamar.
Toate aceste succese nu fac decât să
confirme informațiile de medicină populară europeană și amerindiană, care
constituie filonul de inspirație pentru

medicii de astăzi. Adjuvant în tratamentul HIV - în anul 1994, cercetătorii de la
Universitatea Carolina de Nord au raportat că substanțele active din scoarța
de mesteacăn și din seva de mesteacăn
au încetinit dezvoltarea virusului care
produce SIDA. Curele de câte 4 săptămâni amplifică imunitatea organismului.
Artrită (reumatism) - cură cu seva
de mesteacăn, vreme de 3 săptămâni, a
fost utilizată cu succes în spitale din Rusia, Belarus și Ucraina pentru tratarea
durerilor de articulații. Același tratament
se folosește și pentru tratarea cu succes
a gutei.
Litiază renală (pietre la rinichi) - se
face o cură de 20 de zile cu seva de mesteacăn. Este un tratament recomandat
de medicina franceză pentru dizolvarea
și eliminarea calculilor formați din urați,
oxalați sau săruri de calciu.
Cistita - mesteacănul conține principii active cu o acțiune diuretică, antiinflamatoare și antibacteriană puternică,
fiind astfel un bun remediu în tratarea și
prevenirea infecțiilor urinare.
Produsul< Seva de mesteacăn extract
uscat se obține din seva proaspăt recoltată prin procedee moderne prin care se
evaporă apă, iar extractul uscat rămas
este mai concentrat și mai stabil în timp.
Produsul este obținut prin tehnologia
spry-drying care garantează că toate substanțele active, vitamine, minerale, oligoelemente, etc, care se găsesc în produsul proaspăt recoltat, se regăsesc și în
pulberea de extract uscat. Raportul de
extracție este de aproximativ 1<100, adică
din 100 litri sev[ proaspătă se obține
aprox 1 kg extract. Mai mult capsulele
conțin magneziu natural sub formă ascorbat care se asimilează în totalitate.

Iarba de fier în combina\ie cu seva de mesteac[n ofer[
eficien\[ maxim[ în înviorare fizic[ ;i intelectual[
O dată sau de două ori pe zi o
cană de ceai iarba de fier cu 2 capsule de sevă extract este un tratament 100% natural, cu efect maxim.
Tratamentul trebuie luat cel puțin 30
zile cu o pauză de 2 săptămâni, după care
se poate relua.
Recent, un studiu efectuat de cercetători din Norvegia și Germania (Hofrichter et al., 2016) a atras atenția și asupra
acțiunii antiinflamatoare a plantei Iarba
de fier, cu efecte benefice asupra memoriei și a puterii de învățare în Alzheimer.
Aceștia susțin că extractele de Iarbă de
fier ar putea fi o alternativă puternică și
bine tolerată pentru tratarea simptomelor
și a declinului cognitiv în cazul persoanelor în vârstă ce suferă de această boală
degenerativă.
Compușii activi din Seva de mesteacăn au un efect sinergic cu cei din Iarba
de fier în vederea creșterii cogniției și a
reducerii depozitelor de plăci β-amiloide.
Mineralele și oligoelementele sunt
prezente în ambele produse `n proporție
de peste 10%. Experimental, s-a stabilit
că ele intră în compuși complecși, găsindu-se în stare coloidală. Ele se extrag ușor
prin decoct sau infuzie din Iarba de fier,
în extractul concentrat din seva de mesteacăn se găsesc într-o formă concentrată
mult optimizată și au efect remineralizant, tonifiant și protector la nivelul sis-

temelor imunitar, reproducător și muscular. Astfel, cele 2 produse luate împreuna ajută și la menținerea echilibrului electrolitic în organism.
Conform analizelor de laborator
(Žarković et al., 1993> Karapandzova et
al., 2013), elementele conținute în acest
ceai și sevă sunt< fierul (ajută la formarea
hemoglobinei, antianemic), cuprul (are
influență pozitivă asupra stării de anemie), cobaltul (acționează împotriva sterilității), seleniul (mărește imunitatea organismului și este un ajutor important în
sănătatea aparatului reproducător masculin, în cancer și în bolile de inimă, fiind
puternic antioxidant) și cromul.
Macroelementele cele mai abundente
sunt< calciul (ajută la întărirea mușchiului
cardiac și în osteoporoză), magneziul forma cea mai biodiponibil[ ascorbat (rol
în transmisia neuro-musculară), potasiu
(acționează ca diuretic fiziologic), zincul
(antiviral, cu efect asupra imunității și a
aparatului reproducător masculin), sodiul (element de bază vital în transportul
substanțelor prin membrana celulară).
În concluzie, Iarba de fier, alături de
seva de mesteacăn sunt tot mai intens
studiate în ultimii ani și tot mai populare
în prevenția și tratarea unui număr tot
mai mare de afecțiuni.
Cu o bogată istorie de consum și un
interes științific tot mai îndreptat asupra
sa, Seva de mesteacăn poate fi considerat[
un adevărat panaceu. Deosebit de eficientă în tonifierea organismului, îmbu-

nătățirea performanțelor sexuale, stimularea detoxifierii organismului, modularea răspunsului imun și a inflamației, protejarea sistemelor gastrointestinal, cardiovascular, respirator și urinar și, recent,
chiar și în combaterea unor forme de cancer (prostată, leucemie) și a bolilor degenerative (Alzheimer), aceste produse nu
trebuie să lipsească din dieta niciunei persoane care dorește să aibă grijă de sănătatea sa.

Produsele
se g[sesc la cele două
magazine Hypericum
din municipiul Satu Mare<
Drumul Careiului, nr. 4-5
Tel< 0261.740 121
Str. :tefan cel Mare, nr. 5
Tel< 0261.716 450
Produc[tor<
HYPERICUM IMPEX S.R.L.
Sediu< Baia Sprie, str. Gutinului, nr. 3A,
Maramure;, Rom]nia
Tel/fax< 0262.271.338 > 0262.372.695
Tel comenzi< 0262.263 048
E-mail< office@hypericum-plant.ro sau
hypericumimpex@yahoo.com
Pentru mai multe informa\ii cu privire
la produsele noastre ;i pentru oferte,
v[ rug[m s[ accesați site-ul<
www.hypericum-plant.ro

Celulele stem
se pot folosi
în tratarea
a peste70 de boli
Celulele stem sunt celule cu o extraordinară capacitate de a se transforma
într-o mare diversitate de celule diferenţiate, precum celule nervoase, hepatice, etc., putând astfel să reînnoiască şi
să refacă ţesuturi afectate sau distruse.
Când o celulă stem se divide, celulele
rezultate pot fi tot celule stem sau pot fi
un alt tip de celule, celule specializate.
Ele se pot împărţi în două mari categorii<
embrionare şi adulte. Celulele stem embrionare pot da naştere oricărui tip de
celulă şi se pot obţine din ţesut embrionar. Utilizarea lor însă, este limitată din
considerente etice. Celulele stem adulte
au o capacitate de diferenţiere ceva mai
limitată şi pot da naştere unor celule ce
vor forma diverse ţesuturi.
Din cordonul ombilical se recoltează
două tipuri de celule stem şi anume< celule stem hematopoietice, recoltate din
sângele cordonului ombilical şi celule
stem mezenchimale, recoltate din peretele cordonului ombilical, mai exact din
gelatina Wharton.
Celulele stem au o compatibilitate
de până la 100% în cazul unor transplanturi autologe, maximizând şansele
vindecării copilului şi de până la 50% în
cazul altor membri din familie. În cazul
unor astfel de transplanturi cu celule
stem hematopoietice efectul de respingere a transplantului este mult redus dacă se folosesc şi celule stem mezenchimale recoltate din ţesutul cordonului
ombilical.
Celulele stem hematopoietice se pot
folosi în tratarea unui număr de peste
70 de afecţiuni, în special ale sângelui.
În viitorul apropiat se preconizează că
celulele stem se vor putea folosi în cazuri
de deteriorare a Sistemului Nervos Central, precum maladia Parkinson, Alzhaimer, scleroza multiplă, leziuni pediatrice
cerebrale, boli autoimune, diabet.

Difteria poate
duce la deces
Difteria este o boală bacteriană acută care poate infecta organismul pe cale
respiratorie şi poate fi contactată pe
cale aerian[ `n cazul `n care virusul
r[m]ne cantonat `n organism `n zona
nasului sau a amigdalelor sau pe cale
cutanat[.
Bacteria care produce afecţiunea
poate intra în organism prin intermediul nasului sau al cavităţii bucale, dar
şi prin răni sau alte discontinuităţi de
la nivelul pielii. Aceasta se transmite de
la o persoană la alta prin secreţii respiratorii sau prin inhalarea de picături
care conţin bacterii specifice difteriei
ca urmare a tusei, strănutului sau râsului unei persoane infectate. După expunerea la bacterie, durează de obicei
2-4 zile pentru ca simptomele să se dezvolte. Simptomele difteriei respiratorii
pot include< dificultati de respiraţie, răguşeală, inflamaţia glandelor limfatice,
frecvenţa cardiacă crescută, un sunet
strident care apare în momentul inspiraţiei, drenaj nazal, inflamaţie a cerului
gurii, durere în gât, febră uşoară, stare
generală de rău. Bolnavul poate muri
prin asfixiere atunci când membrana
împiedică procesul normal al respiraţiei. Alte complicaţii ale difteriei respiratorii sunt cauzate de toxina difterică
eliberată în sânge care determină insuficienta-cardiacă.
Tratamentul specific pentru difterie
va fi stabilit de medic în funcţie de simptomele prezentate de pacient.
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Păpădia este o sursă bogată de vitamina A, C, D, vitamine din complexul B precum şi minerale
cum ar fi fier, potasiu şi zinc. Frunzele de păpădie sunt utilizate la salate, sandwichuri şi ceaiuri,
pentru a le oferi aromă. Rădăcinile sunt folosite ca înlocuitori de cafea, iar florile se pot folosi la
producerea vinurilor.

RE}ETE
P[p[dia,
o plant[ aliment
;i medicament
Păpădia, sau lăptuca, așa cum i
se mai spune, se regăsește aproape
peste tot. Mulţi oameni cred ca păpădia (Taraxacum officinale) este
o buruiană fară nici o întrebuinţare. Specialiștii consideră că
aceasta este o plantă valoroasă care
poate fi folosită atât ca aliment, cât
și ca medicament, fiiund un remediu în cazul unor forme de cancer.
Păpădia este o sursă bogată de vitamina A, C, D, vitamine din complexul B
precum și minerale cum ar fi fier, potasiu
și zinc. Frunzele de păpădie sunt utilizate
la salate, sandwichuri și ceaiuri, pentru a
le oferi aromă.
Rădăcinile sunt folosite ca înlocuitori
de cafea, iar florile se pot folosi la producerea vinurilor. În mod tradiţional, rădăcinile și frunzele de păpădie au fost utilizate pentru tratarea problemelor hepatice.
Mulţi oameni tratează unele boli de rinichi, inflamaţia, afecţiunile pielii, arsurile
stomacale și diareea, cu infuzie și ceai de
păpădie. În medicina tradiţională chineză,
păpădia este adjuvant pentru vindecarea
problemelor stomacale, apendicitei și a
unora dintre manifestările de la nivelul
sânului, cum ar fi inflamaţia sau lipsa fluxului de lapte. Planta mai este întrebuinţată pentru ameliorarea febrei, furunculelor, problemelor oculare, diabetului
zaharat și diareei.
Până în prezent, nu au existat studii
știin\ifice de bună calitate care să privească
importanţa păpădiei. Rădăcinile plantei
sunt utilizate în principal ca stimulent al
poftei de mâncare, pentru probleme de
ficat și vezică biliar[, în unele forme de
cancer. Frunzele de păpădie sunt folosite
ca diuretic pentru a ajuta organismul să
elimine excesul de lichid.
Frunzele de păpădie acţionează ca un
diuretic, crescând cantitatea de urină pe
care organismul o produce. Frunzele sunt
folosite și pentru a stimula apetitul, dar și
digestia.
Florile de păpădie au proprietăţi antioxidante și pot ajuta, la întărirea sistemului imunitar. Unii specialiști recomandă rădăcina de păpădie pentru detoxifierea ficatului și a vezicii biliare, păpădie
având rol de adjuvant al funcţiei renale.
Utilizări medicinale și indicaţii
În mod tradiţional, păpădia a fost folosită ca diuretic, dar și pentru probleme
medicale cum ar fi afecţiuni hepatice sau
dezechilibre ale presiunii arteriale. Păpădia proaspăt culeasă sau sub formă uscată,
este folosită ca un stimulent al apetitului
alimentar și pentru ameliorarea unui stomac deranjat.
Rădăcina de păpădie poate acţiona ca
un laxativ ușor și este utilizată pentru a
îmbunătăţi digestia. Unele cercetări preliminare, sugerează că păpădia poate ajuta
și la îmbunătăţirea funcţiei ficatului și a
vezicii biliare.
Studii de laborator sugerează că păpădia ajută la normalizarea nivelului de
zahăr din sânge și la reducerea colesterolului total și a trigliceridelor, crescând valorile colesterolului bun în cazul suferinzilor de diabet zaharat.
Când frunzele și florile de păpădie
sunt introduse într-o pungă de hârtie împreun[ cu fructe necoapte, păpădia elimină gas etilen care ajută la maturarea rapidă a acelor fructe. Din frunze și rădăcini
se poate obţine, de asemenea, un lichid
alimentar natural.
Infuzie cu frunze uscate< 1-2 linguriţe,
de 3 ori pe zi. Se toarnă apa fierbinte peste
frunzele uscate de păpădie, care se scufundă în apa fierbinte timp de 5-10 minute. Beţi conform indicaţiilor stabilite de
medic.
Decoct de rădăcina uscată< 1-2 lingurite, de 3 ori pe zi. Ad[ugaţi rădăcinile de
păpădie în apa care fierbe și l[saţi-le la
fiert timp de 5-10 minute. Se strecoară și
se bea în cantităţile indicate de medic.
Text selectat și adaptat de Ioan A.

Lapte de pas[re
cu coaj[ de portocale

Salat[ de crudit[\i
cu piept de curcan

Ingrediente<
Un litru de lapte dulce, de cel
puțin 2,8%, 6 ouă, 200 g zahăr
cristalin, 2 plicuri de zahăr vanilat (eventual miez de vanilie
sau câteva picături de esență de
vanilie), coaja rasă de la o portocale.
Mod de preparare<
Laptele, cu jumătatea cantității de
zahăr se pune la fiert. Gălbenușurile
se freacă bine cu zahărul rămas și cu
zahărul vanilat (esența sau miezul de
vanilie). Albușurile se bat spumă tare.
Când laptele dă în clocot, cu o lingură
de metal se formează niște găluște de
albuș care se pun în lapte să fiarbă câte

un minut. Se scot cu o lingură strecurătoare și se așează pe o sită să se scurgă. Se ia laptele de pe foc și se lasă să
se răceasca puțin, după care se amestecă cu gălbenușurile și se pune înapoi
pe foc, se mai fierbe puțin până când
se îngroașă. Jumătatea cantității de coajă de portocale se amestecă cu laptele
de pasăre, iar restul se păstrează. Desertul se toarnă în cupe, g[luștele de
albușuri se așează deasupra, se presară
coaja de portocale rămasă și se mai
poate orna cu frunze de mentă.

Ingrediente<
500 g piept de curcan, 250 g
roșii, 100 g salată verde, un ardei,
20 g cașcaval, o ceapă micuță,
ulei de măsline, sare, piper, dar
se pot adăuga și alte legume de
sezon, sau chiar și câteva cubulețe de brânză tofu, după preferință.
Mod de preparare<
Pieptul de curcan se condimentează și se lasă să stea așa, la rece, circa 2
ore. Se prăjește la grătar (sau într-un
vas anitaderent, eventual cu câteva pi-

cături de ulei de măsline) apoi se taie
cubulețe sau feliuțe. Ceapa se feliază
subțire, ardeiul pulin mai grosuț, roșiile, precum și celelalte legume pe care
le folosiți, se taie cubulețe, iar salata se
rupe cu mâna. Toate acestea se amestecă, se sărează și se stropesc cu uleiul
de măsline. Cașcavalul se poate adăuga,
fie tăiat cubulețe, fie răzuit, se poate
presăra deasupra.

:ni\el vienez cu ca;caval Sup[ de fasole cu ciolan

Ingrediente<

Ingrediente pentru
4 - 5 litri de supă<

4 felii groase de pulpă de
mânzat foarte fragedă, 6-700 ml
lapte dulce, 2-3 foi de dafin circa
300 g de cașcaval uscat, 6 ouă,
pesmet, sare, piper, ulei pentru
prăjit, 1-2 felii de lămâie la servire.

Un ciolan afumat (700 - 900
g), 400 g fasole boabe, 4 linguri
de făină, 4-5 linguri de ulei, eventual un morcov, dar nu în mod
obligatoriu, 300 g de smântână,
sare, piper, boia de ardei dulce
(foi de dafin, dacă vă place).

Mod de preparare<
Feliile de carne se crestează la mijloc și se bat la o grosime de circa o jumătate cm fiecare parte, apoi, în frigider, se lasă circa 2-3 ore la înmuiat în
lapte, cu frunzele de dafin, în așa fel,
încât laptele să poată pătrunde și între
felii. Cașcavalul se feliază la o grosime
de circa 5 mm. Carnea se strecoară de
lapte, se condimentează și se umple cu
cașcaval, astfel, încât circa un cm la

marginea feliilor să nu fie acoperit. În
această parte apăsăm bine-bine carnea
între degete, să se lipească puțin (se
poate prinde cu scobitori), apoi lăsăm
să stea așa încă vreo 20 de minute. Se
bat ouăle, se condimentează. Feliile de
carne se trec prin oul bătut, cu grijă să
nu cadă cașcavalul, apoi în pesmet și
din nou în ouă. Carnea se prăjește în
ulei încins, la început sub capac, apoi
descoperit. Se servește caldă, cu câteva
picături de zeamă de lămâie. În zona
noastră se preferă cu garnitură de cartofi pai, dar cel mai bine se potrivește
cu salată de cartofi, sau doar simplu,
cu salată de murături sau de crudități.

Mod de preparare<
Fasolea curățată și bine spălată, precum și ciolanul se pun la înmuiat în
apă la temperatura camerei, în vase separate, circa 3-4 ore. Ciolanul se scoate
din apă, se taie cubulețe sau f]șii, dar
nu se aruncă nici osul (acesta dă un
gust special supei). Se pune la fiert împreună cu fasolea scoasă din apa în
care a stat, se condimentează cu sare și
piper după gust, respectiv 4-5 frunze

de foi de dafin, dacă folosiți. După o
oră de fierbere se adaugă mocovul tăiat
fâșii sau rondele. Când atât fasolea, cât
și carnea se înmoaie, într-o tigaie se
prăjește puțin făina în ulei și se adaugă
o linguriță de boia de ardei. Rântașul
astfel obținut se toarnă în supa clocotită
și se mai lasă puțin la fiert. Smântâna
se poate pune în toată cantitatea de supă, sau doar la servire, în farfurie. Dacă
se pune în oală, acest lucru se face imediat după ce se adaugă rântașul. Smântâna se amestecă treptat cu câteva linguri de zeamă fierbinte, pentru a nu
face cocoloașe. Se pune în supă și se
mai fierbe puțin. Se servește caldă, cu
salată acrișoară de ceapă, sau presărată
cu ceapă verde mărunțită.
Rubric[ realizat[ de Eva Laczko

Primăvara este momentul oportun să repui în funcțiune maşina de tuns iarbă. Taie circa o
treime din înălțimea gazonului şi hrăneşte-l (fiindcă acum este momentul!) cu un fertilizant cu acțiune lentă. În sfârşit, dacă doreşti să obții un efect vizual spectaculos, îți poți transformă curtea,
sau o parte a ei, într-un spațiu atractiv mizând pe efectul vizual produs de alternanța dungilor de
iarbă cu cele de pietriş.
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AMENAJ~RI

~n prim[vara aceasta transform[-\i
gr[dina `ntr-o oaz[ de relaxare
Primăvara, amenajarea unei
grădini de succes, mai cu seam[ a
uneia frumoase și funcționale, implică două categorii de activități<
obligatorii și cu caracter opțional.
Este cât se poate de logic. Nu te poți
preocupa de estetică atâta vreme
cât cerințele elementare ale plantelor nu au fost încă satisfăcute.
Din acest motiv, foarte important este
ca cele două direcții să fie îndeplinite, pe
cât posibil, simultan. O prim[ operațiune
ce trebuie efectuată în grădin[ primăvara
este tunderea pomilor fructiferi. Această
operațiune obligatorie necesită câteva cunoștințe întrucât o tăiere necorespunzătoare duce la deteriorarea pomului și scăderea productivității.
Tunderea trebuie realizată astfel încât
pomul să nu sufere de frig sau îngheț în
urma rănilor cauzate de tăiere. Merii și
nucii, așadar, pot fi tunși mai devreme, pe
când piersicii, cai;ii și prunii mai târziu.
Taie crengile rupte care atârnă prea evident
și aplică un strat de var pe primul metru
de tulpină, pentru a-i proteja împotriva
omizilor. Toaleteaz[, de asemenea, plantele

arbust - cum este azaleea - care înfloresc
primăvara, însă obligatoriu după prima
înflorire.
Tot în categoria operațiunilor obligatorii intră și săparea și împărțirea plantelor
perene de var[ cu cele de toamn[. În jurul
acestora puteți adaugă un strat de rumeguș
pentru a facilita menținerea umezelii la
rădăcini.
Primăvara este momentul oportun să
repui în funcțiune mașina de tuns iarbă.
Taie circa o treime din înălțimea gazonului
și hrănește-l (fiindcă acum este momentul!) cu un fertilizant cu acțiune lentă. În
sfârșit, dacă dorești să obții un efect vizual
spectaculos, îți poți transformă curtea, sau
o parte a ei, într-un spațiu atractiv mizând
pe efectul vizual produs de alternanța dungilor de iarbă cu cele de pietriș.
O pardoseală din lemn, destinată spațiilor exterioare, este o idee excelentă pentru a îmbină utilul (partea practică) cu
plăcutul (luxul). Odată instalată în zona
din curte destinată relaxării, poți scoate
din garaj și mobilierul de grădin[ sau în
cazul în care nu dispui de așa ceva, să achiziționezi unul nou. În afară de tradiționalele scaune din lemn ori metal și de masă,
fotoliile rotunde confecționate din materiale moi pot fi o soluție viabilă, cu condiția
să fie protejate de intemperii (ploaie etc).
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Pentru ca vinetele să îşi păstreze toate beneficiile, se recomandă să le consumi gătite la abur, la
cuptor, coapte sau la grătar, fără ulei. Sunt bogate în proteine, fibre, vitamine, fier, potasiu, calciu,
fosfor, sodiu, magneziu şi pectină. Multe dintre aceste substanțe nutritive se găsesc şi în coajă, aşa
că încearcă, atunci când este posibil, să le consumi cu tot cu coajă.

DIET~

Cum afecteaz[ vârsta
metabolismul?
Pe măsură ce înaintezi în vârstă observi că acumularea kilogramelor se petrece într-un ritm
mult mai alert? Încetinirea metabolismului ar putea fi vinovată
pentru modul în care organismul
se comportă.

Pia\a Eroii Revolu\iei,
nr. 5 - Satu Mare
Telefon< 0361 884947

Metabolismul este responsabil atât
pentru pierderea, cât și pentru acumularea kilogramelor în plus, el fiind responsabil pentru transformarea alimentelor consumate în energie. Vestea
proastă este că, pe măsură ce înaintăm
în vârstă, metabolismul încetinește și
nu putem face nimic pentru a-l accelera. Putem însă să îl ajutăm, făcând
alegeri înțelepte și sănătoase atunci
când vine vorba despre dietă. Iat[ cum
afectează vârstă metabolismul.

La 20–30 de ani
Corpul nu încetează să se dezvolte
după împlinirea vârstei de 18 ani, ci
dezvoltarea continuă și după 20 de ani,
mai ales la nivelul sistemului osos și la
nivelul musculaturii. Creșterea stimulează metabolismul, ceea ce înseamnă
că se ard calorii chiar și atunci când te
odihneșți. În concluzie, la 20 de ani
este mult mai ușor să îți menții silueta
întrucât metabolismul este aliatul tău
de preț și arde caloriile din inerție.

La 30-40 de ani
Înaintarea în vârstă încetinește metabolismul. Totodată, mușchii care susțîn oasele își pierd din volum, ceea ce
înseamnă că nivelul de grăsime pe care
organismul o depozitează crește. Slăbiciunea musculară debutează odată
cu împlinirea vârstei de 30 de ani.
Studiile sugerează că schimbările
de la nivel muscular sunt responsabile
pentru schimbările metabolice. Dacă
metabolismul încetinește, ai nevoie de
mai puțină energie, deci ar trebui să
mănânci mai puțin. Rareori se întâmplă însă că, după 30 de ani, să reduci
cantitatea de alimente consumată la 20
de ani. Așadar, apare grăsimea, care de
cele mai multe ori se depozitează pe

abdomen și în jurul taliei.
În jurul vârstei de 40 de ani, nivelul
de estrogen și progesteron scade considerabil, ceea ce înseamnă că și metabolismul devine mai lent. Pentru a-ți
menține greutatea, este absolut necesar
să reduci aportul caloric după împlinirea vârstei de 40 de ani. Dacă ai un
stil de viață activ și practici sport, e suficient să renunți la 150 de calorii, însă
dacă ai un stil sedentar, trebuie să renunți la mai multe calorii.

La 50-60 de ani
În jurul acestei perioade, menopauza se instalează, ceea ce înseamnă
că metabolismul suferă din nou modificări. Studiile au dovedit că, după

instalarea menopauzei, este mai dificil
pentru organism să metabolizeze grăsimea așa că o depozitează.
Cum poți susține metabolismul pe
măsură ce înaintezi în vârstă? Un stil
de viață activ, precum și o dietă sănătoasă te vor ajută să îți menții silueta
în ciuda trecerii anilor. Mănâncă alimente bogate în vitamine și minerale,
de preferat din natură< cereale integrale, fructe, legume, miere de albine. Evita alimentele procesate.
Practică sport în mod regulat și fă
mișcare zilnic. Poți merge la sala o dată
la câteva zile și, în restul timpului, poți
merge mai des pe jos ori poți renunta
la lift în favoarea scărilor. Cu cât faci
mai multă mișcare, cu atât mai mult îți
vei ajută metabolismul.

Cui nu îi plac salata de vinete
sau vinetele coapte? Vinetele sunt
legume savuroase, cu o textură plăcută, și poate cel mai important, au
multe beneficii pentru sănătatea
noastră. Sunt folosite în bucătăria
românească de sute de ani și au
foarte puține calorii, fiind recomandate în majoritatea dietelor, indiferent de scopul acestora.
Pentru ca vinetele să își păstreze toate
beneficiile, se recomandă să le consumi
gătite la abur, la cuptor, coapte sau la grătar, fără ulei. Sunt bogate în proteine, fibre, vitamine, fier, potasiu, calciu, fosfor,
sodiu, magneziu și pectină. Multe dintre
aceste substanțe nutritive se găsesc și în
coajă, așa că încearcă, atunci când este
posibil, să le consumi cu tot cu coajă.
Asupra sistemului cardiovascular, vinetele acționează prin menținerea sănătății arterelor, scad riscul de infarct și ac-

cident vascular cerebral. Vitamina K și
bioflavonoidele întăresc vasele de sânge
și scad riscul de formare a cheagurilor
de sânge și trombozelor. Vinetele sunt
recomandate în special persoanelor care
suferă de arteroscleroză.
Bogate în fibre, vinetele susțin digestia și ajută în vindecarea sau menținerea
sub control a gastritei, refluxului gastric,
arsurilor și ulcerului. În combinațiile potrivite, pot calma indigestia, diareea, constipația și balonarea.
Vinetele conțin un antioxidant foarte
puternic, numit nasunin. Acesta acționează preponderent asupra sistemului
nervos, îmbunătățind activitatea cerebrală.
Cu un conținut de aproape 95% apă,
vânăta te va ajuta să elimini toxinele, să
îți detoxifici rinichii și ficatul, în special
atunci când ții o dietă.

Recomandări și restricții

Există persoane care pot fi alergice
la vinete sau care pot suferi intoxicații,
din cauza conținutului mare de alcoloizi
din vinete. Este vorba în special de persoanele care au gută, osteoporoză, artrită
sau alte boli inflamatorii. Dacă suferi de
o astfel de afecțiune, dicută cu medicul
tău despre consumul de vinete.
În cazul copiilor, vinetele pot fi introduse treptat începând cu vârsta de un
an. Discută totuși cu medicul pediatru,
pentru a evita eventuale neplăceri, dacă
bebelușul tău a avut intoleranță la alimente similare.
Când cumperi vinete, alege-le pe cele
cu coaja lucioasă, fără pete sau lovituri.
Ține minte că vânăta este plină de apă,
prin urmare nu ar trebui să fie foarte
ușoară, fiindcă asta ar însemna că este
uscată. În plus, alege vinete care sunt puțin moi. Cele foarte tari sunt mai tinere,
însă odată ce se coc puțin mai mult, echilibrul substanțelor nutritive este mult mai
bun.

✂

Vinetele ajut[ la eliminarea toxinelor din corp
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Problema datelor private a fost privit[ de Zuckerberg cu ambiguitate< chiar din 2004 se minuna
`ntr-un e-mail cum “t]mpi\ii [;tia” (dumb fucks) `i `ncredin\eaz[ at]t de u;or date personale. 14
ani mai t]rziu scandalul Cambridge Analytica l-a adus `n fa\a Congresului, ;i cu siguran\[ vor
urma m[suri legislative severe `n acest sens.

INTERNET

Cum ;i-a creat Mark Zuckerberg
imperiul Facebook, azi sub asediu?
Achizi\ii ;i scandaluri

~n timpul audierii de mar\i, 10
aprilie, de la Senatul american,
Mark Zuckerberg, creatorul Facebook, a fost `ntrebat dac[ firma
sa este un monopol. A r[spuns cu
jum[tate de gur[< “Uneori se simte `n acest fel”.
Cum a ajuns un proiect studen\esc
s[ adune 2 miliarde de utilizatori ;i s[
aib[ o influen\[ uria;[ `n lume? V[ povestim mai jos, pe scurt, istoria Facebook.

Povestea din spatele filmului
Dincolo de filmul "The Social Network", care prezenta în 2010 cum a luat
naştere reţeaua şi cum colegii de la
Harvard au ajuns duşmani, istoria e
ceva mai complicată. Într-o seară de
februarie în 2004, Mark Zuckerberg,
Dustin Moskovitz, Chris Hughes şi
Eduardo Saverin lansau "The Facebook", o reţea de socializare pentru
studenţii de la Harvard. În doar o lună,
reţeaua se extindea şi la universităţile
Stanford, Columbia şi Yale şi prindea
atât de bine încât ajungea la 800 de
campusuri universitare din State.
Nu ştiu dacă vă puteţi imagina un
Facebook fără Wall, dar la început aşa
a fost. Conceptul de "Wall" se inaugura
pe 1 septembrie 2004. Dup[ 3 luni serviciul ajungea la 1 milion de utilizatori,
iar în 2005 intra şi în licee.
Intra pe fir încă de la mijlocul lui
2004 antreprenorul Sean Parker, celebru pentru că a fondat controversata
platform[ de streaming Napster, acum
forţa din spatele Spotify şi Yammer.
Acesta a devenit primul preşedinte al
Facebook şi a atras contribuţia financiară a lui Peter Thiel, cofondator PayPal. De abia în 2005 se renunţa la particula "The" din numele reţelei şi ajungea doar Facebook.

Domeniul a costat
200.000 de dolari
Domeniul facebook.com a costat
200.000 de dolari. Începeau să curgă şi
investiţiile, printre care şi 12.7 milioane

La `nceputurile proiectului Facebook, Mark se mira c[ “t]mpi\ii [;tia” `i `ncredin\eaz[ a;a de u;or date personale
de dolari de la Accel Partners şi 1 milion de dolari de la Jim Breyer. Dincolo
de facultăţi şi licee, Zuckerberg a fost
de acord să intre în reţea şi angajaţi
Apple sau Microsoft. Facebook Photos
debuta de abia pe 1 octombrie 2005 şi
ajungea pe terminalele mobile şi în
2006.
Marea lovitură a fost dată pe 26
septembrie 2006, când Facebook a fost
deschis oricui avea cel puţin 13 ani şi
o adresă validă de e-mail. În 2007 compania avea deja 100.000 de pagini ale
unor afaceri şi companii postate,
permiţând companiilor să se promo-

veze şi să atragă clienţi. Giganţii deveneau interesaţi, iar Microsoft cumpăra
o cotă de 1,6% în Facebook pentru 240
de milioane de dolari.

Cinci ani f[r[ profit
Anul 2008 a adus o mutare a sediului internaţional în Dublin, Irlanda,
`n timpul procesului cu gemenii Winklevoss. Aceştia îl angajaseră pe Zuckerberg în 2004 să le creeze o reţea de
socializare numită HarvardConnection.com şi afirmau că Zuck le-a furat

ideile şi a creat un produs rival. Investigaţia a dus şi la proces, iar Mark s-a
înţeles cu cei doi, oferindu-le 1.2 milioane de acţiuni la companie.
~n 2009, Facebook a reuşit să obţină
prima oară profit şi tot în acelaşi an
devenea cea mai folosită reţea de socializare din lume. Lucrurile începeau
să galopeze atunci, compania ajungând
la 500 de milioane de utilizatori în iulie
2010. Maturitatea companiei a venit în
2012, când Facebook a fost listat[ la
bursă, cu un preţ al acţiunii de 38 de
dolari şi o evaluare a firmei la 104 miliarde de dolari.

Au apărut şi câteva scandaluri la
nivel financiar şi procese, pentru că o
serie de mari analişti şi economişti au
scăzut predicţiile legate de veniturile
companiei, fix când se lista la bursă,
ducând acţiunile la un picaj. A urmat
o investigaţie şi un proces, dar aparent
totul a fost pus pe seama unor glitchuri de sistem. Până la finalul lunii mai
2012, Facebook a pierdut un sfert din
valoarea acţiunilor sale, ceea ce a făcut
Wall Street Journal să scrie că ideea a
fost un eşec.
În octombrie 2012, rețeaua lui Zuckerberg trecea de 1 miliard de utilizatori pe lună. Începea şi bătălia cu Google în 2013, prin Facebook Graph
Search. Se mişcau lucrurile şi în domeniul controlului parental şi al luptei
contra trollilor, haterilor şi celor ce făceau discriminare pe FB.
Tot în 2013 erau introduse hashtaguri clickabile, iar în 2014 se ajungea la
1,23 miliarde de utilizatori activi pe lună. În acelaşi an se realiza şi achiziţia
celor de la Whatsapp pentru 19 miliarde de dolari. De la începutul lui
2015, Facebook a început să filtreze
conţinuturi false sau care induc publicul în eroare, chiar dacă această plagă
a continuat să apară, dovada fiind şi
isteriile create în timpul alegerilor din
SUA de anul trecut. Atunci a început
o nou[ etapă de filtrare.
Zuckerberg a avut şi un discurs
special în mai 2016, detaliind planurile
FB pe următorii 10 ani< o axare pe AI,
conectivitate crescută, VR şi AR.
Sunt multe tranzacţii şi lovituri date
de Facebook, precum achiziţia Instagram în 2012 la suma de 1 miliard de
dolari. Facebook Live a debutat în 2016
şi permite oricui să facă streaming de
pe smartphone la rezoluţie HD.
Problema datelor private a fost privit[ de Zuckerberg cu ambiguitate<
chiar din 2004 se minuna `ntr-un email cum “t]mpi\ii [;tia” (dumb fucks)
`i `ncredin\eaz[ at]t de u;or date personale. 14 ani mai t]rziu scandalul
Cambridge Analytica l-a adus `n fa\a
Congresului, ;i cu siguran\[ vor urma
m[suri legislative severe `n acest sens.

Elon Musk se teme de apari\ia unui dictator cibernetic nemuritor
Celebrul şi carismaticul Elon
Musk, implicat, printre altele, în
cercetare şi inovare tehnologică
de ultimă generaţie în proiecte
pentru colonizare spaţială prin
şi în domeniile energiilor regenerabile nepoluante şi al automobilelor electrice fără şofer,
lansează un nou avertisment cu
privire la pericolul reprezentat
de dezvoltarea rapidă a sistemelor de inteligenţă artificială (AI).
~n viitorul apropiat omenirea s-ar
putea confrunta cu pericolul reprezentat de o dictatură a inteligenţei artificiale, un tiran nemilos şi mai ales nemuritor, conform unui material publicat de Live Science.
Dacă suntem chemaţi să ne gândim

la cei mai cruzi dictatori din istoria
omenirii, probabil că primele imagini
care ne vin în minte sunt cele ale lui
Hitler şi Stalin. Ei bine, să ne imaginăm
că unul dintre cei doi nu ar fi deloc
uman, ci o reţea de milioane de calculatoare interconectate de pretutindeni
din lume. Un astfel de dictator digital
ar avea acces în orice moment la orice
informaţie existentă în bazele de date
despre orice om din trecut sau prezent.
Un astfel de sistem AI, capabil de milioane de calcule într-o fracţiune de
secundă, va controla economia globală
şi sistemele militare cu un nivel de autonomie la care Hitler sau Stalin, care
aveau armate de consilieri şi oameni
de încredere, nici nu ar fi putut visa.
Iar cel mai de temut atribut al unui astfel de sistem AI care ar ajunge să conducă omenirea este că nu va muri niciodată.

Acest dictator digital nemuritor,
conform lui Elon Musk, reprezintă încununarea unuia dintre cele mai sumbre scenarii care pândesc omenirea dacă dezvoltarea inteligenţei artificiale
va continua nereglementată corespunzător. "Ne îndreptăm rapid spre
apariţia unei superinteligenţe artificiale
care va depăşi cu mult orice inteligenţă
umană. Şi cred că acest lucru este destul de evident", susţine Musk în noul
documentar despre inteligenţa artificială intitulat "Do You Trust This Computer?" (Ai încredere în acest calculator?), regizat de Chris Paine. "Dacă o
companie sau un grup mic de oameni
reuşeşte să dezvolte o superinteligenţă
artificială, ar putea prelua controlul
asupra întregii lumi", a adăugat el.
Diferiţi oameni sau grupuri au încercat şi înainte, fără succes, să preia
controlul asupra întregii lumi. Un sis-

tem AI de factură autoritaristă ar avea
însă un avantaj enorm asupra oricărui
dictator din istorie. "Cel puţin, în cazul
unui dictator uman, oricât de crud şi
de puternic ar fi, ştim că într-o zi acel
om va muri. Însă un dictator AI nu va
muri niciodată. El va trăi pentru totdeauna. Se va transforma într-un dictator nemuritor de care nu vom putea
scăpa niciodată", a susţinut Musk.
Un astfel de dictator ar fi, aşa cum
spunea Nietzsche, "dincolo de bine şi
de rău". El nu va gândi în termeni de
bine şi rău şi nici măcar nu va trebui
să fie "malefic" pentru a reprezenta o
ameninţare la adresa întregii omeniri.
Conform lui Musk, nu va fi necesar
decât să fie "hotărât" să-şi atingă obiectivele.
"Dacă un astfel de sistem AI va avea
un obiectiv şi va considera că omenirea
se află între el şi acest obiectiv, atunci

va distruge întreaga omenire fără să se
gândească de două ori la asta. Fără supărare. Este ca şi când noi oamenii am
construi un drum, iar un muşuroi de
furnici se află în calea acestui drum.
Noi nu urâm furnicile şi nu facem altceva decât să construim un drum. Aşa
că adio muşuroi", a adăugat Musk.
Elon Musk a avertizat şi în trecut
cu privire la pericolul reprezentat de
dezvoltarea scăpată de sub control a
sistemelor de inteligenţă artificială. În
2014 el sublinia că inteligenţa artificială
reprezintă "cea mai mare ameninţare
existenţială" la adresa omenirii, iar în
2015 s-a alăturat unui grup format din
minţi luminate din mai multe domenii
de activitate, printre care şi fizicianul
britanic Stephen Hawking, grup care
a solicitat ONU să interzică dezvoltarea
de roboţi militari autonomi.
A consemnat V.A.
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Dup[ “D-ale carnavalului” `n stagiunea trecut[, regizorul Andrei Mihalache a m[rit miza cu
noua montare a “Nop\ii furtunoase” ;i, eliberat de obliga\iile administrative, a reu;it s[ produc[
un spectacol care adun[ `n sine multe din reu;itele anilor trecu\i, evit]nd, slav[ Domnului,
vulgarit[\i gratuite ;i sc[ld]nd textul `ntr-o atmosfer[ care ne-a amintit de vremurile de aur ale
cinematografiei indiene.

ARTE
Directorul
Festivalului Enescu,
ales dirijorul anului
Vladimir Jurowski, directorul artistic al Festivalului şi Concursului „George Enescu”, a fost desemnat dirijorul
anului la International Opera Awards.
Distincţia a fost acordată, luni, la Londra, pentru întreaga activitate dirijorală
din cursul anului 2017.
Vladimir Jurowski este, începând
cu anul 2017, directorul artistic al Concursului şi Festivalului Internaţional
„George Enescu”, iar preşedinte onorific este maestrul Zubin Mehta.
În acest an, Concursul Internaţional „George Enescu” va avea loc între
1 şi 23 septembrie şi va aduce pe scenele
româneşti, în faţa publicului şi a juriului internaţional, sute de tineri muzicieni talentaţi din întreaga lume. Perioada de înscriere pentru concurs se
va finaliza pe 15 aprilie. Festivalul este
programat pentru luna septembrie a
anului 2019.
Dirijorul Vladimir Jurowski este
recunoscut la nivel internaţional pentru stilul său revoluţionar. El este, de
asemenea, dirijor principal al London
Philharmonic Orchestra, dirijor principal şidirector artistic al RundfunkSinfonieorchester Berlin pentru sezonul 2018, iar în sezonul 2021 va ocupa
funcţia de director general muzical
desemnat al Bayerische Staatsoper.
La ediţia 2017 a Festivalului Internaţional „George Enescu”, Vladimir Jurowski a dirijat London Philharmonic
Orchestra, în deschiderea evenimentului, cu o interpretare în premieră a
operei „Oedipe”, de George Enescu, în
versiune concertantă şi cu proiecţii
multimedia.
Premiile International Opera
Awards au fost fondate în anul 2013 de
Harry Hyman, afacerist şi filantrop.

Gala Premiilor
UNITER 2018 are loc
în Cetatea Alba
Carolina, în 7 mai
Gala Premiilor UNITER, ajunsă la
cea de a 26-a ediţie, se va desfăşura în
acest an la Alba Iulia, în Cetatea Alba
Carolina, în data de 7 mai, într-un pavilion amplasat pe esplanada dintre Catedrala Arhiepiscopală şi Catedrala Romano-Catolică, special construit pentru acest eveniment.
"În An Centenar, Gala Premiilor
UNITER ajunge la Alba Iulia. Un loc
istoric în care prezentăm teatrul românesc de azi. Spectacolul Galei are loc
în data de 7 mai, cu începere de la ora
20.00, într-un decor istoric, patrimoniul-simbol al Cetăţii Alba Carolina",
se menţionează în comunicat.
Vor fi 13 premianţi, 31 de nominalizaţi şi peste 300 de invitaţi din Bucureşti şi din ţară aşteptaţi în data de 7
mai în Cetatea Alba Carolina pentru a
sărbători performanţa în Teatrul românesc.
Potrivit sursei citate, miercuri a fost
lansată campania de promovare a
artiştilor aflaţi în competiţie la Gala
Premiilor UNITER, "o campanie interactivă ce oferă posibilitatea publicului
să fie mai aproape de concurenţi şi săi susţină cu un simplu click". Au fost
lansate prezentările video pentru fiecare dintre cele 11 categorii de premii
- "Artiştii în competiţie!". Din 23 aprilie, concurenţii din acest an ai Galei
beneficiază de susţinerea colegilor.

“O noapte furtunoas[”, un
musical de inim[ albastr[
~n toamna acestui an se vor
`mplini 140 de ani de la prima lectur[ public[ a piesei “O noapte
furtunoas[“, moment care avea s[
marcheze apari\ia unui nou dramaturg ;i a unui nou tip de teatru,
modern ;i incisiv, `n literatura
rom]n[. Dup[ at]ta amar de
timp, comedia lui Caragiale
r[m]ne actual[ ;i la fel de ironic[
fa\[ de via\a rom]neasc[. Bine
pentru el, dar oare c]t de bine
pentru noi?
Dup[ “D-ale carnavalului” `n stagiunea trecut[, regizorul Andrei Mihalache a m[rit miza cu noua montare
a “Nop\ii furtunoase” ;i, eliberat de
obliga\iile administrative, a reu;it s[
produc[ un spectacol care adun[ `n sine multe din reu;itele anilor trecu\i,
evit]nd, slav[ Domnului, vulgarit[\i
gratuite ;i sc[ld]nd textul `ntr-o atmosfer[ care ne-a amintit de vremurile
de aur ale cinematografiei indiene< acel
amestec de voio;ie ;i sentimentalism
intens, bine garnisit cu muzic[ grefat[
cu grij[ `n dezvoltarea pove;tii.

Atmosfera unei
Rom]nii atemporale
At]t de rom]neasc[ e povestea asta
cu gardi;ti civici fanfaroni, ziari;ti
bombastici ;i femei pline de alean ;i
ar\ag, `nc]t “O noapte furtunoas[“ a
ajuns foarte repede subiect de film (`n
regia lui Jean Georgescu) ;i de oper[
(compus[ de Paul Constantinescu).
Ceea ce am v[zut pe scena s[tm[rean[
s-ar putea numi musical, un mare merit al reu;itei proiectului revenind preparatorului ;i ilustratorului muzical,
b[im[reanul Dorin Grigu\[, actor ;i
c]nt[re\ cu mare experien\[. Au fost
folosite c]ntece apropiate de vremurile
ac\iunii piesei sau din epoca interbelic[, cu versurile u;or adaptate de regizor, uneori autoironic, imprim]nd
spectacolului o atmosfer[ a unei
Rom]nii atemporale, peste care
schimb[rile politice trec cum ar trece
norii peste albastrul cerului. Coregrafia
realizat[ de Gabriela T[nase induce
aceea;i impresie de `nt]lnire a Balcanilor cu Bollywoodul, mijlocit[ de serenadele \ig[ne;ti ;i melodiile ce se trag
din Anton Pann.
Decorul realizat de Alexandru Radu este modern `n construc\ie ;i arhaic
`n concep\ie, `n culori de un kitsch plin
de umor ;i cu detalii savuroase, suger]nd un conac-gheret[, ceva mai
r[s[rit, ;i mijloace de trai dintre cele
mai primitive. Dormitorul Vetei face
figur[ aparte, fiind `nghesuit `n ele tot
farmecul, misterul ;i dezgustul erosului dintotdeauna. Patul acestei familii
tradi\ionale, la onoarea c[reia Jup]n
Dumitrache \ine p]n[ la crim[, are o
cruce (`ntru Taina Sfintei Cununii, desigur), dar ;i o pereche zdrav[n[ de
coarne (`ntru taina nesf]ntului adulter,
desigur), ;i nu lipsesc flutura;ii, care
ori zburd[ prin stomac, ori prin creier,
dup[ cum oricine a dorit vreodat[ un
trup drag cunoa;te prea bine. Dac[ `n
alte mont[ri Veta e desenat[ `n termeni
de femeie nefericit[, victim[, aici iatacul ei sugereaz[ o viclenie nedisimulat[
;i nu e greu s[ `n\elegem de ce Zi\a,
sora ei, are at]tea greut[\i `n amor. Casa
se rote;te ;i niciun ungher al

Dorina Neme; (Zi\a), Andrei Stan (Ric[) ;i Stelian Ro;ian (Ipingescu) `n scena final[ a spectacolului
gospod[riei nu r[m]ne t[inuit ochilor
spectatorului - o nou[ trimitere spre
lumea filmului.

C]ntec, dor ;i alean
Nu sunt greu de recunoscut costumele lui Jup]n Dumitrache ;i Ipingescu, refolosite dup[ Pampon ;i Ipistatul
din “D-ale carnavalului”. De altfel, ;i
costumele sunt mijloace de caracterizare, ro;ul aprins fiind perfect pentru
Zi\a, scrobeala e ideal[ pentru junele
Ric[, \inuta lui Chiriac deseneaz[ tipul
clasic de amant, iar costumul ponosit
al lui Ghi\[ |]rc[d[u, cu floare la butonier[, e imagine canonic[ a e;ecului
`n dragoste.
A meritat s[-l a;tept[m pe Sergiu
T[b[caru o vreme pentru acest rol care
deschide ;i `nchide spectacolul, o compozi\ie din cele mai fine, trec]nd u;or
`ntre obid[, tupeu ;i umilin\[ abject[,
dar f[c]nd din fostul so\ al Zi\ei poate
singurul personaj oarecum pozitiv al
piesei. ~n contrast, Dorina Neme;
`mpinge metehnele feminine la extrem,
f[r[ s[ scape acutele din control (cum
se mai `nt]mpla `n Mi\a, anul trecut),
;i ne d[ o Zi\a de colec\ie, adolescent[
`nt]rziat[. pasional[ ;i par;iv[, genul
de femeie cu care orice b[rbat s-ar sim\i
mereu `n pericol, `nc]t \i-e ;i mil[, la
un moment dat, de bietul Ric[, prins
`n plasa ei. Mai ales c[ Andrei Stan,
re\inut ;i elegant, ni-l prezint[ ca pe
un domni;or necopt, u;or de `mbrobodit ;i beat de cuvinte buchisite din
c[r\i ;i de idealuri byroniene care
f[ceau ravagii `n a doua jum[tate a veacului XIX Jocul aproape plat impus de
aceast[ compozi\ie e compensat de
unul din cele mai frumoase momente
muzicale din spectacol, “:apte v[i ;i-o
vale-ad]nc[“, livrat cu gust ;i talent.
Ajungem la gospod[ria lui Jup]n
Dumitrache, portretizat de Romul Moru\an ca un rom]n sadea, c[rp[nos,
patriot de parad[, gelos iac-a;a, naiv ;i
iute la m]nie, m]nc[u ;i cap sec. Este
un personaj care nu pare s[-i fi pus ac-

Muzica ;i coregrafia de epoc[ dau mont[rii un iz de film indian
torului cine ;tie ce probleme, la fel cum
Stelian Ro;ian men\ine linia pe care io ;tiam de anul trecut `n rolul lui Ipingescu, secondant ;i profitor discret al
“chiristigiului”. De altfel, spectacolul
nu exceleaz[ prin final, care trimite o
sugestie confuz[ legat[ de rela\ia celor
doi. Mai interesant e Tibor Szekely `n
rolul lui Spiridon, servitorul machiavelic, mereu gata s[ trag[ `n piept fumul de \igar[ ;i, la figurat, pe cei din
jur, c]t ;i cum s-o putea. ~n sf]r;it se
v[d resursele acestui actor care intrase
`n penumbr[ `n ultimul timp. Poate se
va g[si un rol principal pentru el, `n
viitor, care s[-l scoat[ `n eviden\[.
Alina Negr[u `;i tempereaz[ ;i ea
excesele din trecut ;i ne ofer[ o Veta
foarte conving[toare, femeie matur[ ;i
versat[, con;tient[ de puterea ei de seduc\ie, frustrat[ de c[po;enia so\ului
;i instabilitatea amantului, care ;tie s[-

;i rezolve problemele cu stil ;i s[-;i
poarte totu;i demn aleanul. Scena ei
cu Chiriac e inima spectacolului, iar
Sorin Oros `l face pe “tovar[;ul la parte” tonic ;i ap[sat, iubind ;i suferind
ca un b[rbat autentic, chiar ;i atunci
c]nd pune repezit m]na pe sabie s[-;i
apere, s[ zicem a;a, onoarea de familist
la m]na a doua. :i el ar merita s[ fie
valorificat mai bine `n viitor.
Spectacolul e garnisit cu prezen\a
;i vocea seduc[toare a unui actorc]nt[re\ absolvent de Conservator ;i
cu experien\[ de oper[, cu un nume
demn de Caragiale< Adonis Tan\a. O
revela\ie. Carmen Fr[\il[ revine ;i ea
pe scen[, cu aceea;i ;tiin\[ a c]ntului
dintotdeauna ;i cu o prezen\[
impun[toare, al[turi de ea gravit]nd,
mignon[ ;i f];nea\[, Yvette Princz, `n
noaptea de c]ntece ;i inim[ albastr[.
Vasile A.
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Potrivit dezvoltatorilor, cu ajutorul noului avion vom putea călători de la Londra la New York
în doar 4 – 5 ore, lucru ce va revoluționa industria călătoriilor intercontinentale. Avionul propus
va avea o lungime de 28,65 metri, aripi de aproximativ 9 metri lungime şi poate decola la o greutate
totală de 14,650. Bazându-se pe designul companiei, avionul X Plane va fi alimentat de un singur
motor General Electric F414, acelaşi cu cel folosit de luptătorii F / A-18E / F.
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Un arheolog sus\ine c[ anumite p[r\i
ale monumentului Stonehenge
existau cu mult înaintea oamenilor
Arheologul Mike Pitts, unul
dintre puţinii cercetători care au
efectuat excavaţii la situl Stonehenge, a găsit dovezi conform cărora două dintre cele mai mari şi
mai importante pietre ale monumentului au existat în acel loc
chiar şi în urmă cu milioane de
ani.
În anii '70, se credea că aceste roci
din gresie nu au apărut în mod natural
în Câmpia Salisbury. Cercetătorii
susţineau că oamenii care au construit
monumentul au adus materialul de la
Marlborough Downs, aflat la 32 de kilometri distanţă, relatează Science
Alert.
Totuşi, motivul pentru care ar fi
transportat stâncile la o distanţă atât
de mare a rămas necunoscut - puteau
să ridice monumentul în locul în care
materialul se găsea.

Situl avea o semnificaţie
pentru oamenii care trăiau
în apropiere în urmă
cu mii de ani
Răspunsul “poate fi oferit” de două
pietre. Spre deosebire de restul care alcătuiesc monumentul, cele două nu au
fost modificate sau inscripţionate în
niciun fel. Când sunt aliniate, acestea
marchează orizontul când răsare Soarele în timpul solstiţiului de vară şi
când apune în timpul solstiţiului de
iarnă.
Dacă cele două pietre se aflau deja
în acel loc, marcând poziţia Soarelui

În anii '70, se credea că aceste roci din gresie nu au apărut în mod natural în Câmpia Salisbury. Cercetătorii susţineau că
oamenii care au construit monumentul au adus materialul de la Marlborough Downs, aflat la 32 de kilometri distanţă
la solstiţii, situl avea o semnificaţie pentru oamenii care trăiau în apropiere în
urmă cu mii de ani. Pitts îşi leagă explicaţia de două gropi găsite în apropierea pietrelor. Lângă o piatră a găsit
dovezile existenţei unei gropi mai mari,
de 6 metri în diametru. Era prea mare
pentru a fi săpată în scopul de a ţine
piatra. Aşadar, piatra a putut fi excavată

şi ridicată în sit, ceea ce ar explica existenţa gropii de lângă. “Premiza era că
aceste pietre proveneau din Marlborough Downs”, a precizat Pitts. “Însă,
a apărut şi ideea că pietrele pot fi locale,
provenind din subsol. Dacă doreşti să
mişti ceva atât de mare, trebuie să o
modifici, să scapi de materialul în plus.
Acest lucru sugerează că nu a fost

mişcată foarte mult. Are sens întrucât
piatra a fost întotdeauna în apropiere,
jumătate îngropată”.
Gropile, precum pietrele, se găsesc
de-a lungul unei axe a solstiţiului, iar
întreaga geometrie a monumentului
Stonehenge a fost construită în jurul
acestei coincidenţe apărute în mod natural.

NASA a început construc\ia celui mai silen\ios
avion supersonic din lume
NASA a început construirea
celui mai silențios supersonic din
lume. Proiectul în valoare de
247,5 milioane de dolari a fost
atribuit companiei Lockheed
Martin Aeronautics, iar noul
avion X – Plane, cum sunt denumite supersonicele agenției
spa\iale americane, ar trebui să
fie gata până la finele anului 2021.
Potrivit dezvoltatorilor, cu ajutorul
noului avion vom putea călători de la
Londra la New York în doar 4 – 5 ore,
lucru ce va revoluționa industria călătoriilor intercontinentale. Avionul propus va avea o lungime de 28,65 metri,
aripi de aproximativ 9 metri lungime
și poate decola la o greutate totală
de 14,650. Bazându-se pe designul
companiei, avionul X Plane va fi alimentat de un singur motor General
Electric F414, același cu cel folosit de
luptătorii F / A-18E / F. Acesta va fi
condus de un singur pilot și va atinge
o viteză maximă de 1,5 Mach (1590
km), respectiv de 1,42 Mach (1513 km)
la o altitudine de 16.764 metri.
„Există atât de mulți oameni la NASA care au depus multe eforturi pentru
a ajunge în acest punct. Datorită muncii lor de până acum și a muncii viitoare, vom putea să folosim acest X-

Proiectul în valoare de 247,5 milioane de dolari a fost atribuit companiei Lockheed Martin Aeronautics, iar noul avion
X – Plane, cum sunt denumite supersonicele agenției spa\iale americane, ar trebui să fie gata până la finele anului 2021
Plane pentru a transforma aviația”, a
declarat Peter Coen, manager de proiect al NASA pentru tehnologia comercială supersonică.
Primul zbor cu un supersonic a fost
realizat în anul 1947 de către pilotul

Chuck Yeager cu ajutorul unei aeronave denumite Bell X-1. Viteza atinsă
de avion a fost de 1,06 Mach. Din 2003,
nu au mai existat zboruri comerciale
supersonice, asta din cauza accidentului tragic în care a fost implicat[ o ae-

ronavă supersonică Concorde în anul
2000. Dacă cei de la NASA vor reuși să
readucă la viață avioanele supersonice
comerciale rămâne de văzut, cert este
că planurile agenției americane sunt
destul de ambițioase.

În Siberia a fost
descoperit un ac
de cusut vechi
de 50.000 de ani
care nu este realizat
de Homo Sapiens

Cel mai vechi ac de cusut realizat de
om a fost descoperit în peștera Denisova
din Siberia și nu a fost realizat de homo
sapiens. Conform celor de la Siberian Times, care citează mai mulți experți care au
studiat obiectul, acul a fost realizat de către
denisovani. Omul de Denisova sau denisovanul este o specie de hominid ale cărui
urme au fost descoperite în peștera Denisova din Munții Altai. Era o rudă apropiată
a omului de Neanderthal și a dispărut în
urmă cu 30.000 de ani.
Potrivit atlasobscura.com, acul este
realizat dintr-un os al unei păsări pe care
cercetătorii nu au putut să o identifice deocamdată. Are doar 7 centimetri lungime
și datează de acum circa 50.000 de ani.
Ceea ce este și mai interesant, deși a trecut
atât de mult timp, actul poate fi încă utilizat. Anterior, în peștera Denisova s-au descoperit dovezi ale existenţei a trei specii
de oameni, inclusiv neanderthalienii și homo sapiens, însă acul pare fabricat de oamenii denisovani. Profesorul Mihail Shunkov, șeful Institutului de Arheologie și Etnografie din Novosibirsk, a declarat< „Este o descoperire unică, o descoperire senzațională. Este un ac făcut din os, cel mai
vechi pe care îl cunoaștem. Are aproximativ 50.000 de ani vechime. Acest ac este
dovada faptului că Oamenii de Denisova
au fost mai sofisticați decât se credea anterior. El precede cu aproximativ 10.000
de ani o piesă complicată, o bijuterie lustruită, fabricată din clorit de către denisoveni. Acul este confecționat din osul unei
păsări mari, până acum neidentificate.”

S-a testat inven\ia
ce produce ap[ din
aer chiar ;i în de;ert
Chiar și în cele mai aride regiuni de pe
Pământ există umiditate în aer, iar o modalitate practică de a extrage această umiditate ar putea reprezenta cheia supravieţuirii în zonele deșertice. Recent, o echipă de specialiști din cadrul MIT a dovedit
că acest lucru poate funcţiona.
Noul dispozitiv, bazat pe un concept
propus în 2017, a fost testat în mediile cu
aer uscat din Tempe, Arizona. Astfel a fost
confirmat potenţialul noii metode, deși este necesară efectuarea unor teste la o scală
mult mai mare, afirmă cercetătorii.
Conform Phys, sistemul are la bază un
material denumit structură metalică-organică (MOF) ce poate extrage apă potabilă din unul dintre cele mai aride zone
din deșert, a cărui umiditate a ajuns la mai
puţin de 10%. Metoda anterioară de extragere a apei din aer necesita ca umiditatea
să fie de 100%. Așadar, noul sistem ar putea
ajuta la obţinerea apei chiar și în cele mai
aride regiuni. ''Prin intermediul testului,
într-o astfel de regiune am demonstrat că
putem obţine apă și din cele mai uscate
zone,'' a declarat Evelyn Wang din cadrul
Universităţii din Arizona. În timpul testelor, dispozitivul a fost alimentat doar de
lumina solară. Deși testul a fost realizat la
o scală redusă în decursul unei zile, a produs un sfert de litru de apă. Următorul
pas, spun cercetătorii, este de producere a
sistemului la o scală mult mai mare.
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La 70 de ani, Arnold Schwarzenegger a
fost operat de urgen\[ pe cord deschis
Arnold Schwarzenegger a fost
operat de urgenţă pe cord deschis,
din cauza unor complicații medicale. Operația la care a fost supus
actorul a durat câteva ore, starea
sa fiind stabilă.
Arnold Schwarzenegger s-a prezentat la spitalul Cedars-Sinai din Los Angeles, unde ar fi urmat să îi fie înlocuită
o valvă de la inimă, dar a suferit complicaţii. Medicii l-au băgat în sala de operații, iar Arnold Schwarzenegger a fost
operat de urgenţă pe cord deschis. Operația a durat câteva ore, iar acum starul
din seria de filme „Terminator” se recuperează, fiind în stare stabilă.
Problemele lui Arnold Schwarzenegger cu inima datează din anul 1997, când
actorul a suferit o operație în care i s-a
înlocuit o valvă aortică.
Purtătorul de cuvânt al starului a
anunțat pe contul său de Twitter că
Schwarzenegger, în vârstă de 70 de ani,
s-a trezit și starea sa este bună. “S-a trezit,
iar primele sale cuvinte au fost< M-am
întors”, a spus Daniel Ketchell. Cuvintele
”M-am întors” sunt o referire la celebra
replică rostită de personajul interpretat
de Schwarzenegger în celebrul său film
“The Terminator 2” – “I’ll be back” (Mă
voi întoarce).
Născut în Austria, Schwarzenegger
a câştigat de cinci ori concursul de culturism Mr. Universe şi de şapte ori titlul
Mr. Olympia, înainte de a se apuca de
actorie şi a juca în filme de acţiune precum “Conan the Barbarian” sau “Commando”. Celebritatea a cunoscut-o însă
cu rolurile din “Terminator”.
~n anii 2000 a intrat în politică şi a
fost ales guvernator de California din
partea Partidului Republican în 2003 şi
2006.
În urmă cu câţiva ani, actorul mărturisea că suferă de o malformaţie cardiovasculară congenitală, moştenită de
la mama sa. Din acest motiv, a şi fost
operat de mai multe ori în ultimii ani.

A fost
culturist
profesionist
Pe numele său întreg, Arnold
Alois Schwarzenegger este un fost culturist și actor american originar din
Austria, politician republican, care a
servit ca cel de-al treizecișioptulea guvernator al statului California.
Conform celor relatate de Schwarzenegger, părinții erau severi< „Austria
era o lume diferită în acei ani. Dacă făceam ceva rău sau nu ascultam de părinți,
nuiaua știa de noi”. El a crescut într-o familie de romano-catolici credincioși, care
asistau la serviciul religios în fiecare duminică. Fiul preferat al lui Gustav
Schwarzenegger era Meinhard, fratele
mai mare al lui Arnold. Favoritismul tatălui era „dur și vulgar”, ce se trăgea de
la bănuiala nefondată că Arnold nu ar fi
fost copilul lui. Schwarzenegger a afirmat
că tatăl său nu avea „răbdare să te asculte
sau să-ți înțeleagă problemele... Era un
un perete, un perete adevărat”. Schwarzenegger avea o relație bună cu mama sa
și a menținut-o până când ea s-a stins
din viață. Mai târziu, Schwarzenegger a
însărcinat Centrul Simon Wiesenthal să
cerceteze rapoartele tatălui său din timpul războiului. Însă nu s-a descoperit
vreo dovadă de participare la atrocități
comise de SA ori alte structuri naziste,
în pofida faptului că Schwarzenegger senior a fost membru în partidul naționalsocialist. La școală, Schwarzenegger a
fost un elev mediocru, dar se evidenția
prin caracterul „voios, bine-dispus și exuberant”.
Schwarzenegger și-a câștigat faima
ca actor Hollywood-ian în filme de acțiune. În zilele când era campion mondial
de culturism a fost supranumit „stejarul
austriac” și „Arnold cel Tare”. Supranumele „Arnie” l-a dobândit în timpul ca-

rierei de
actor, iar
mai recent a fost
numit „the Governator” (combinarea cuvintelor “governor”
și “terminator”,
după filmele
din seria de filme „Terminator”).

Între 2003
şi 2007 a fost
guvernator
al statului
California
Arnold Schwarzenegger a
fost ales la 7 octombrie 2003 guvernator
al statului California într-un scrutin special, numit recall election menit să înlocuiască fostul guvernator al statului California, Gray Davis. Arnold Schwarzenegger și-a prestat jurământul ca guvernator la 17 noiembrie 2003, pentru a
servi restul mandatului lui Gray Davis

până la
data de 8 ianuarie 2007. La
16 septembrie
2006 a anunțat
că va candida
din nou pentru
un
mandat
complet în alegerile pentru
funcția de guvernator, pe care, de
altfel, le-a câștigat.
În mai 2004 și
2007.
Schwarzenegger a
fost numit unul din cele 100 de persoane cele
mai influente, pe acel an. Al
doilea mandat s-a încheiat în
2010, el nemaifiind eligibil pentru un
al treilea. A fost căsătorit cu ziarista și
scriitoarea Maria Shriver, cu care are patru copii. În 2011 s-a aflat că el mai are
un copil, cu o fostă angajată, motiv pentru care soția sa a hotărât să se despartă
de el și să ceară divorț.
Vera Pop

