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Ultimul autograf acordat
de pre;edintele Kennedy
va fi scos la licita\ie

Valea M[riei, imagine de la `nceputul secolului XX
Kim Kardashian vrea
s[ devin[ avocat
Kim Kardashian a dezvăluit că a
început un curs de patru ani la o ﬁrmă de
avocatură din Statele Unite, cu scopul de
a deveni avocat în 2022, potrivit BBC.
Vedeta spune că a luat decizia de a urma
o carieră în avocatură din 2018.
Anul trecut, ea s-a întâlnit cu
preşedintele Donald Trump şi a promovat
cu succes campania de eliberare din
închisoare a lui Alice Marie Johnson, în
vârstă de 63 de ani. Ea a spus că experienţa
ei la Casa Albă a făcut-o să ia această
decizie.
"Casa Albă m-a sunat să-mi ceară
sfatul în privinţa schimbării sistemului de
clemenţă", a declarat Kardashian pentru
revista Vogue într-un nou interviu.
Graţierea este atunci când cineva este iertat
de o crimă de care este acuzat că a comiso şi este declarat nevinovat. În America,
preşedintele poate graţia orice condamnat
după legea federală.
"Stăteam în Camera Roosevelt cu un
judecător care a condamnat infractori şi
mulţi oameni puternici şi mi-am spus<
Trebuie să ştiu mai multe", a spus Kim
Kardashian. "Am avut avocaţi cu mine
care m-au informat despre particularităţile
respectivului caz". Kim Kardashian va
trebui să studieze 18 ore pe săptămână.
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Ziarul Satu Mare din 14 aprilie 1929<
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Un autograf acordat de fostul
preşedinte american John F. Kennedy cu
două ore înainte de a muri a fost scos la
vânzare pe un site de licitaţii şi este evaluat
la o sumă minimă de 25.000 de dolari.
Anunţul a fost făcut de casa de licitaţii
Goldin Auctions, iar reprezentanţii acesteia au menţionat că procesul se va desfăşura online, până pe 11 mai.
Semnătura a fost acordată după un
discurs susţinut în oraşul american Fort
Worth, în dimineaţa zilei de 22 noiembrie
1963. După ce a acordat autograful unui
participant la manifestare, Kennedy s-a
îndreptat spre Baza Aeriană Carswell. De
acolo, el a plecat spre Dallas, unde a fost
asasinat în timp ce efectua un tur al
oraşului.
Suma minimă care poate fi licitată este
de 25.000 de dolari, însă experţii casei de
licitaţii estimează că suvenirul va fi vândut
pentru cel puţin 100.000 de dolari.
John Fitzgerald Kennedy a fost cel deal 35-lea preşedinte al Statelor Unite ale
Americii.

israelienii nu au reu;it
s[ ajung[ pe Lun[ cu o
navet[ spa\ial[ privat[
Naveta spaţială israeliană Beresheet
s-a prăbuşit în cursul operaţiunii de aselenizare, în urma unor defecţiuni tehnice
la motorul principal, iar conexiunea cu
naveta s-a întrerupt. În cazul unui succes,
ar fi fost prima aselenizare cu o navetă
spaţială privată, iar Israelul ar fi devenit
al patrulea stat din lume care reuşeşte să
ajungă pe Lună, după Uniunea Sovietică,
SUA şi China.
"Nu am reuşit, dar în mod clar am
încercat", a declarat Morris Kahn, unul
din iniţiatorii şi finanţatorii proiectului.
Vehiculul Beresheet (~nceput, în
ebraică) a fost construit, începând din
2011, de SpaceIL, o organizaţie non-profit din cadrul Universităţii Tel Aviv.
Organizaţia şi-a început activitatea
în 2011, pe baza iniţiativei Google Lunar
XPrize. Atunci, un grup de trei ingineri
a anunţat, în timpul unei conferinţe pe
tema spaţiului, că intenţionează să construiască o navetă spaţială care să ajungă
pe satelitul natural al Pământului.
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Este foarte clar că vor fi destui și pe viitor care vor fi atrași exclusiv de confortul
băilor din străinătate, însă noi trebuie să vedem în acest fenomen și instinctul străvechi
al omului de a se deplasa dintr-un loc `n altul, care s-a transformat la omul contemporan într-un factor de cultură.

ISTORIE
Pe câmpul dintre Sătmărel, Satu
Mare și Mădăras, pe așa numitul teren
„Dâmbul pepenelor” vineri, în data de
15 a lunii curente, între orele 6 dimineața și 3 după masa, vor avea loc exerciții de trageri cu muniție de război,
organizate de armată. Se atrage atenția
populației să se ferească să nu fie loviți
de gloanțe și să-și ferească și animalele
domestice.

B[ile de la Valea M[riei
s-au deschis `n 1 mai 1900

Spargere

Sta\iunile se confruntau cu aceea;i problem[ din zilele noastre< publicul prefera s[ mearg[ la b[i `n str[in[tate

Exerci\ii de trageri

Indivizi neidentificați au spart prăvălia de delicatese a lui Roóz Mihály
prin forțarea ușii dinspre curte. Hoții
au luat cu ei o sumă de bani între 7080 de coroane și ceva mărunți, și când
ei și-au făcut bine treaba au băut în sănătatea fraților Roóz și o sticlă de maraschino de Zara original, și au dispărut
în liniștea nopții.

De la poli\ie
S-a pierdut un ceas de aur de damă
cu lănțişor, o pălărie de bărbat neagră,
o broș[ cu pietre albastre și un sacou
de bărbat albastru. Găsitorii să se prezinte la poliție.
S-a găsit un medalion de brățară
de damă, mai multe chei, cărți, haine
de damă și stofe. Proprietarii le pot ridica după prezentarea identității la poliție.

Oficiu po;tal la gar[
Direcția de poștă și de telegrafie din
Oradea va pune în funcțiune un oficiu
poștal la gara locală de cale ferată cu denumirea de “Satu Mare 2” din data de 11
iunie. Noul oficiu poștal va asigura legăturile poștale cu trenurile care traversează
Satu Mare, respectiv cu cele care pleacă
de aici, cu cursele poștale locale care circulă prin Satu Mare și cu cursele poștale
pe drumurile naționale între Satu Mare
- Hrip și Satu Mare - Mátészalka. Oficiul
va asigura servicii complete de expediere
și primire a coletelor, transmiterea coletelor la domiciliu în Satu Mare și colectarea scrisorilor expediate din oraș. În
plus, noul oficiu poștal și telegrafic va
servi și ca agent intermediar al casei de
economii a poștei. Oficiul de telegrafie,
care va fi unificată cu poșta, va accepta
telegramele trimise și va distribui telegrame în perimetrul gării.

Boli contagioase
În luna mai s-au înregistrat 11 îmbolnăviri de boli contagioase. Acestea
au fost următoarele< 7 cazuri de scarlatină, 3 de varicelă și un caz de tifos.
Trei bolnavi de scarlatină au decedat,
ceilalți se află sub îngrijiri medicale.
Szamos, 10 iunie 1900

ISSN 1222-4715
Director general - D. P[curaru
Director editor< Ilie S[lceanu
Redactor ;ef
suplimente - Adriana Zaharia
(Informa\ia Zilei de Duminic[
;i S[n[tate ;i Frumuse\e,
Informa\ia TV)
Redac\ia Satu Mare<
str. Mircea cel B[tr]n nr. 15
Satu Mare, cod 440012
Telefon< 0261-767300
e-mail< redactiasm@informatia-zilei.ro

www.informatia-zilei.ro

Deschiderea b[ilor
de la Valea M[riei
Băile din Valea Măriei s-au deschis în
data de 1 mai. Acestea se află în comuna
Tur, plasa Seini, comitatul Sătmar, și sunt
în proprietatea excelenței sale contele Vay
Gábor, camerarius imperial și regal.
Băile nu se vor da în arendă, ci se vor
exploata direct. Din această cauză, serviciile de aici vor fi asugurate de către personalul domeniului, lucru pentru care prețurile vor fi modice atât pentru cazare, cât
și pentru masă. Camere< de la 60 de fileri
la 2 coroane și 40 de fileri> băi< de la 60 de
fileri la 1 coroană și 60 de fileri.
Băile din Valea Măriei se află la o distanță de aproximativ o oră și jumătate (pe
drum pietruit) de la gara feroviară Seini.
Aici este cea mai bl]nd[ clim[ din regiune.
Sta\iunea are 9 izvoare de ape minerale cu
efecte diferite, cu alei, cu camere curate,
luminate, uscate, cu o bucătărie pe toate
gusturile și cu spații de servire a mesei.
Izvoarele au fost analizate. Fiecare dintre izvoare își are efectul benefic propriu
;i se compară cu efectul reconfortant și binefăcător al apelor minerale de la Gleichenberg și cu alte ape minerale de renume
mondial.
Stațiunea noastră balneară este înzestrată cu mobilier nou și comod, iar prețul
camerelor, al mâncărurilor și al băuturilor
aste atât de mic, încât nu are pereche în
țară. Iar faptul că domnul conte a dispus
administrarea din forțe proprii oferă publicului într-adevăr avantaje mari în privința prețurilor și a deservirii.
Medic balnear< dr. Egry Károly, medic
de plasă Sătmar. Omnibus de la gara Seini<
de la 1 coroană de persoană. Prospecte la
dispoziția solicitanților de la direcția băilor
din Vama sau de la dr. Egry Károly din
Sătmar.
(Szamos, 7 Iunie 1900)

Problemele b[ilor
maghiare
Primăvara abia termină cu munca ei
de creștere a bobocilor, a reînnoirii naturii,
imediat vine și vara care pornește un mare
aflux al oamenilor obosiți de muncă, sau
de plăceri, către stațiunile balneare pentru
relaxare în mijlocul naturii. Cu asta sosește
și cel mai important moment pentru proprietarii de băi care au c]te o parte mai
mare sau mai mică din acest aflux, proporțional cu ideile lor și cu notorietatea
băilor respective. Din păcate, băile maghiare pot avea parte numai de un fragment mic din acest aflux, pantru că marile
valuri ale celor care pornesc la băi iau direcția străinătății spre marea pagubă a băilor maghiare și spre marea satisfacție a
proprietarilor de băi din străinătate, care
apreciază în mod deosebit oaspeții maghiari din cauza caracterului lor cavaleresc.
Bineînțeles, proprietarilor băilor maghiare
nu le cade bine această ignorare văz]ndu;i interesele lor lezate și, pe bun[ dreptate,
umplu țara cu plânsetele lor.
Dacă privim lucrurile puțin mai de
aproape, în primul rând trebuie să rostim
câteva cuvinte de reproș la adresa conștiinței societății maghiare. Publicul nu manifestă o încredere suficientă față de băile
de aici, consideră confortul oferit ca fiind
defectuos, desconsideră mijloacele de distracție și prețurile piperate. Publicul se folosește ca termen de comparație de câte o
stațiune străină de prim rang, sub influența

Partid[ de tenis la Complexul Valea M[riei
căreia se comportă cu o critică exagerată
față de băile maghiare care se confruntă
cu greutățile începutului. Cu toate că se
trezesc pe moment și niște sentimente patriotice, care însă nu se pot manifesta din
cauza dorinței fără margini de confort. În
schimb, o altă parte a publicului răspunde
pozitiv la îndemnurile presei și face o adevărată propagandă de lămurire în jurul
acelora care nu se pot vindeca de tendința
preferării în mod exagerat a străinătății.
Cu toate acestea rezultatul nu este unul
mulțumitor pentru direcțiunile băilor pentru că ei continuă să se plângă și, cu excepția unora care conduc câteva băi la modă și bine frecventate, ei privesc cu speranțe
din ce în ce mai mici spre viitorul nesigur.
Însă dacă proprietarii ;i administratorii de b[i vor să-și realizeze planurile,
trebuie să recunoască în primul rând că o
mare parte a lucrurilor urgente le revine
lor, și după ce ei vor fi făcut toate acestea
pot conta la sprijinul publicului și eventual
la cel al statului.
Pornind de la faptul că sustenabilitatea
este condiționată de capacitatea competitivă, proprietarii de băi trebuie să-și pună
întrebarea dacă conducerea băilor corespunde provocărilor sau nu. Dacă se iau
toate măsurile necesare pentru a satisface
pretențiile de confort și de distracție ale
publicului. Dacă ei urmăresc schimbările
periodice conforme cu schimbarea vremurilor la băile din străinătate și dacă încearcă adoptarea lor la nivel local. Și, în
ultimul rând, dacă se iau măsurile cuvenite
pentru remedierea reclamațiilor publicului, în special a celor în legătură cu alimentația. Din răspunsurile la aceste întrebări să se formuleze crezul de afaceri al
conducerii băilor și pe care să se bazeze
încrederea publicului.
Proprietarii de b[i s[ nu se a;tepte c[
dup[ ce vor începe reformele va veni reacția pozitivă a publicului. Este foarte clar
că vor fi destui și pe viitor care vor fi atrași
exclusiv de confortul băilor din străinătate,
însă noi trebuie să vedem în acest fenomen
și instinctul străvechi al omului de a se deplasa dintr-un loc `n altul, care s-a transformat la omul contemporan într-un factor de cultură.
Popoarele au nevoie de leg[turi mai
strânse, ca prin comparația experiențelor și
obiceiurilor să-și schimbe reciproc ideile și
să primească unele noi, împrospețindu-și
în acest fel starea spirituală. Iar băile - unde

se adună chintesența societății – sunt locul
cel mai adecvat pentru așa ceva. Însă noi
putem avea parte și de o compensație a reciprocității, pentru că motive asemănătoare
îndeamnă pe niște căi complicate și publicul
din străinătate către băile din Ungaria, chiar
dacă într-o măsură mai mică deocamdată.
În cazul acesta băile capătă și o importanță
`n economia națională dacă ele vor reuși
atragerea turiștilor din alte părți.
Deci deviza activității direcțiunilor
băilor trebuie să fie< confort, alimentație
bună și prețuri scăzute. În acest caz va fi
doar o chestiune de timp ca esplanadele
băilor maghiare să se umple de o masă
multicoloră de oameni, și asta va fi cea
mai mare forță de a atrage clein\i. Pentru
că omul își găsește cea mai mare plăcere
în viziunea despre sine, nu-și închpuie o
imagine mai înălțătoare decât fluctuația
maselor și nu cunoaște o muzică mai plăcută decât pofta de viață care răsună departe.
Însă această sarcină de amploare necesită unirea forțelor și ignorarea totală a
intereselor particulare și din această cauză
ar fi de dorit și susținerea din partea satului.
Ar fi necesar s[ se constituie în cadrul unui
minister (celui al comerțului) o agenție a
băilor care< 1. ar convoca periodic pe cei
interesați în afacerile băilor pentru discutarea problemelor specifice> 2. ar pune la
dispoziția fiecărei pături a populației niște
broșuri pentru popularizarea băilor maghiare> 3. ar publica articole și imagini de
popularizare `n pres[> 4. ar ține evidența
băilor și stadiul dezvoltării lor.
Controlul statal ar îndemna băile la o
activitate comercială mai intensivă și în
acest caz s-ar putea conta la o atitudine
mai favorabilă din partea publicului și în
acest fel viitorul băilor maghiare ar arăta
mult mai atractiv, cu atât mai mult cu c]t
natura a asigurat deja cadrul adecvat pentru aceast[ afacere a viitorului.

Excursie de studiu
pentru micii gospodari
Pentru ca micii noștri gospodari să fie
cât mai mult interesați pentru o agricultură
mai bună, să vadă exemple bune, prin care
ei își pot satisface curiozitatea, domnul
ministru al agriculturii acordă anual din
bugetul portofoliului său finanțare pentru

micii gospodari care nu-și permit așa ceva
pe cheltuială proprie, să viziteze unele gospodării agricole model, ferme zootehnice
sau plantații de puieți din toată țara.
Aceste deplasări în grup vor fi organizate și în acest an, însă spre deosebire de
itinerariile de până acum un grup format
din 72 de persoane va face o vizită în acest
an la școala agricolă din Karcag.
Planul excursiei este următorul< grupul
va porni de la Satu Mare cu trenul de la
ora 7 seara. Sosire la Karcag la ora 12 și jumătate noaptea, unde el va fi întâmpinat
de către directorul școlii agricole. De aici
participanții vor merge la restaurantul orășenesc, de unde ei se vor deplasa în zori la
școala agricolă pe jos. Prânzul și cina vor
fi servite în oraș, care se află la o jumătate
de oră de mers pe jos. Plecarea înapoi din
Karcag cu trenul de seară.
Participanții vor fi scutiți de cheltuiala
transportului și de cea cu mâncarea, însă
fiecare participant va achita 1 coroană pentru eventuale cheltuieli. Din această sumă
se vor achita toate cheltuielile participanților, iar restul sumei care nu se va cheltui
se va restitui fiecăruia. Vor avea dreptul să
participe la această excursie doar micii
gospodari care încă nu au participat la excursiile gratuite de acest fel, care au frecventat regulat cursurile agricole din iarna
trecută, cei care s-au străduit să `nve\e cunoștințele prezentate și care se ocupă serios
de agricultură, nu ca o preocupare secundară.
Cei care doresc să participe sunt obligați să se prezinte cel târziu până la 13
iunie la secretariatul Asociației Agricole
Sătmărene, întârziații vor fi acceptați doar
în cazul dacă vor rămâne locuri la care nu
s-a prezentat nimeni.
Ca formarea grupului să nu fie îngreunată, vor fi acceptați numai cei care vor
achita în prealabil suma de 1 coroană care
nu va fi restituită pentru cei care totuși nu
vor participa, și ea se va folosi pentru eventualele cheltuieli ale grupului. Participanții
vor fi obligați să se prezinte în data de 22
luna curent[ cu cel puțin o oră înaintea
plecării trenului la gara din Satu Mare. Cei
care nu se prezintă la timp vor fi acceptați
doar în cazul `n care s-au anunțat în prealabil.
(Szamos, 10 iunie 1900)
Traducere Veres Istvan
Rubric[ realizat[ de A. Zaharia
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Potrivit NASA, găurile negre sunt alcătuite din cantităţi uriaşe
de materie strânsă într-o zonă mică, creând un câmp puternic
gravitaţional care atrage totul din jur, inclusiv lumina.

MAGAZIN
Turnul Eiffel
are 130 ani

alege\i m]ncarea V[rul lui Homo sapiens,
s[n[toas[ `n locul descoperit `n Filipine
suplimentelor
Mitul conform c[ruia consumarea
suplimentelor nutritive ne face mai
s[n[to;i este pus la `ndoial[ de unii oameni de ;tiin\[. Ba mai mult, consumul
vitaminelor `n exces d[uneaz[
s[n[t[\ii. ~n revista american[ The Annales of Internal Medicine a ap[rut rezultatele unui studiu la care au participat 31.000 de persoane, b[rba\i ;i femei cu v]rsta peste 20 de ani.
Mai mult de jum[tate dintre ace;tia
au luat suplimente nutritive, iar o treime multivitamine. Timp de 6 ani c]t a
durat monitorizarea 3.613 dintre participan\ii la studiu au murit< 945 dintre

ei au decedat din cauze cardiovasculare
;i 805 de cancer. Consumul de calciu,
1.000 miligrame sau mai mult pe zi, ;i
consumul de vitamina D `n doze mai
mari de 400 miligrame pe zi a crescut
riscul mortalit[\ii la persoanele bolnave de cancer.
~n schimb consumul vitaminei A
;i a magneziului, zincului, provenite
direct din alimenta\ie a fost asociat cu
reducerea mortalit[\ii din orice cauz[.
A;adar ar trebui s[ avem o alimenta\ie echilibrat[ `n loc s[ ne baz[m pe
suplimente nutritive, concluzioneaz[
autorii studiului.

Octombrie 1888, imagine din timpul
construc\iei Turnului Eiffel (Departamentul Arhivelor Hauts-de-Seine)

Arheologi `n grota Callao din Filipine. (Le Figaro)
O specie nou[ intr[ `n familia oamenilor. Fosile umane au fost descoperite `ntr-o pe;ter[ din Luzon, una
din cele mai mari insule din Filipine.
Scheletele au molari mici ;i degete curbate, de unde rezult[ c[ posesorii erau
scunzi ;i se c[\[rau `n copaci. Homo
luzonensis, cum a fost botezat[ noua
specie, a tr[it acum 50 000 - 80 000 de
ani `naintea erei noastre ;i ar fi v[r cu
Homo sapiens.
Descoperirea este ecoul unui alt
hominid - denumit Homo floresiensis,
g[sit pe insula Florens din Indonezia.

Turnul Eiffel a `mplinit 130 de ani.
Simbol al Parisului, turnul a fost construit dup[ tehnologia inventat[ de inginerul rom]n Gheorghe P[nculescu.
A avut 300 milioane de vizitatori de la
inaugurarea sa `n 31 martie 1889.

a existat
atlantida?
K’inich
Janaab’Pakal
(603 - 683).

Arheologii americani sunt foarte
`ngrijora\i de r[sp]ndirea pe scar[ tot
mai larg[ a pseudoarheologiei `n r]ndul
popula\iei. Conform unui sondaj realizat
`n 2018 ;i publicat de Survey of American
Fears, anuarul Universit[\ii Chapman,
Orange, California, 41% dintre americani
cred c[ extratere;trii au vizitat p]m]ntul
`n antichitate, 57% dintre ei cred c[ a
existat Atlantida sau alte civiliza\ii
str[vechi. Num[rul acestora este `n
cre;tere fa\[ de anul 2016, c]nd doar 27%
dintre americani credeau `n extratere;tri
;i 40% dintre ei `n existen\a Atlantidei.
Arheologii sunt convin;i c[ internetul ;i
show-urile de televiziune contribuie la
r[sp]ndirea acestor idei. ~n februarie, un
show TV foarte popular `n SUA su\inea
ideea c[ regele mayas K’inich Janaab’Pakal a fost luat din sarcofagul `n care a fost
pus dup[ ce a murit `n anul 683 ;i a fost
urcat `ntr-o nav[ spa\ial[. Aceasta este
doar una dintre multele idei propagate
de pseudoarheologie, care ignor[ contextul cultural al artefactelor antice. Credin\e de acest gen sugereaz[ c[
extratere;trii au construit piramidele
maya;ilor ;i pe cele din Egipt, c[ refugia\i
sc[pa\i din Atlantida au adus tehnologia
pe P[m]nt ;i emigran\ii europeni au fost
primii locuitori ai Americii de Nord.

Statul `ndelungat
pe scaun saboteaz[
exerci\iile de gimnastic[
Statul pe scaun aproape toat[ ziua
ne poate `mboln[vi ;i, mai mult, anuleaz[ efectele benefice ale exerci\iilor
fizice. Acesta este rezultatul unui nou
studiu realizat de cercet[torii americani de la Universitatea din Austin ;i
f[cut public de New York Times.
Exerci\iile fizice practicate `n mod regulat reduc riscul bolilor de inim[, diabetului de tip 2 ;i multor alte boli cronice.
Chiar ;i un singur tip de mi;care aerobic, jogging, fitness - ne
`mbun[t[\e;te metabolismul, ajut[ la
arderea gr[similor, regleaz[ zah[rul

din s]nge. Sedentarismul are efecte
opuse. Participan\ii la studiu, studen\i,
au stat timp de 4 zile c]te 13 ore pe
scaun. ~n acest timp au m]ncat multe
gr[simi ;i multe dulciuri. Studen\ilor
le-au fost monitorizate trigliceridele ;i
glicemia. Apoi au f[cut mi;care.
Rezultatele studiului realizat de dr.
Edward Coyle au demonstrat c[
exerci\iile nu i-au ajutat deloc< valorile
gr[similor ;i zah[rului din s]nge au
fost la fel de mari ca ;i `n zilele `n care
nu au f[cut deloc mi;care. ~n concluzie,
cei care stau la birou `n fiecare zi ar
trebui s[ fac[ zilnic mi;care.

O descoperire este interesant[, dou[
deja sunt o pist[, afirm[ exper\ii. Nu
to\i sunt `ns[ preg[ti\i s[ accepte aceste
schelete descoperite ca apar\in]nd unei
specii noi, ci mai degrab[ sus\in c[ sunt
o adaptare local[ a lui Homo erectus,
un hominid mai vechi care a tr[it `n
Asia timp de milenii. Indiferent dac[
Homo luzonensis este o specie nou[
sau nu, ace;tia au tr[it izola\i timp de
sute de mii de ani.
Multe secrete ale istoriei umanit[\ii
sunt `nc[ ascunse `n insulele din SudEstul Asiei.

Premier[< o gaur[ neagr[
din Univers, imortalizat[
`n imagini

Prima fotografie a unei g[uri negre, din galaxia Messier 87
Astronomii au reu;it `n sf]r;it s[
surprind[ `n imagini una dintre cele
mai secrete entit[\i din cosmos. Este
vorba de o gaur[ neagr[ din galaxia
Messier 87. Misterul g[urilor negre a
intrat `n preocup[rile astronomilor `n
urm[ cu mai mult de o jum[tate de secol.
Acum, g[urile negre sunt mai reale
ca niciodat[. "Am v[zut ceea ce noi
credeam c[ nu poate fi v[zut", a declarat Shep Doeleman, astronom la Centrul de Astrofizic[ Harvard-Smithsonian, `n conferin\a de pres[ organizat[
miercuri `n Washington, D.C., scrie
New York Times.

Gaura neagră este la aproximativ
55 de milioane de ani lumină distanţă.
Potrivit NASA, găurile negre sunt
alcătuite din cantităţi uriaşe de materie
strânsă într-o zonă mică, creând un
câmp puternic gravitaţional care atrage
totul din jur, inclusiv lumina.
Forma g[urii negre este circular[,
a;a cum sus\inea teoria relativit[\ii lui
Einstein. Rezultatele descoperirii au
fost anun\ate miercuri at]t `n Washington, D.C., c]t ;i `n alte cinci ora;e din
lume. La proiect au colaborat 200 de
cercet[tori ;i s-au folosit opt telescoape.
Pagin[ realizat[ de Terezia G.

14 aprilie 2019/Informa\ia de Duminic[ 5

“Atunci când faci ceva cu pasiune, nici măcar nu simţi cum trec anii. Când mergi la serviciu
cu plăcere, ţi-e mai mare dragul să te bucuri de fiecare zi.”

INTERVIU

Dr. Molnar Zsolt< Europa de Est
;tie c[ Satu Mare e punct chinologic

În rândurile de mai jos vă invităm să îl cunoaşteţi mai bine
pe cel care este preşedintele Filialei Satu Mare a Asociaţiei Chinologice Române, binecunoscutul medic veterinar dr. Molnar
Zsolt, omul care de zeci de ani
încoace a făcut Satu Mare cunoscut peste mări şi ţări în lumea
chinologică, organizatorul expoziţiilor canine internaţionale
de la noi din oraş.
În câţiva ani de muncă, prin implicarea doctorului Molnar Zsolt, toată Europa de Est ştie că Satu Mare este
un important punct chinologic.
- Domnule doctor Molnar, unde
şi mai ales când începe povestea
dumneavoastră de viaţă din punct
de vedere profesional?
- Sunt sătmărean get beget, absolvent al Liceului nr. 3 din Satu Mare,
cum se numea pe vremuri, în 1972,
iar mai apoi absolvent al Facultăţii de
Medicină Veterinară în Cluj-Napoca.
Pot să spun acum, după mulţi ani de
la admiterea mea în facultate, că decizia de a face medicină veterinară
am luat-o în trei săptămâni. Am încercat să intru la Industrie Alimentară
la Galaţi şi nu am reuşit. Am schimbat
matematica cu zoologia şi în trei săptămâni am reuşit să iau cea mai mare
notă la admitere şi să devin student
la Facultatea de Medicină Veterinară.
Cochetam încă din liceu cu materii
precum biologia, anatomia, şi iată că

abia la facultate mi-am dat seama că
asta îmi doresc să fac.
- Ne spuneaţi că nu aţi reuşit din
prima la Industrie Alimentară la Galaţi. Aţi aşteptat un an până la următoarea admitere pentru a merge
de această dată la Cluj?
- Un an am muncit la 23 August
ca lăcătuş necalificat. Montam aragaze. Tata m-a îndrumat să fac o facultate. El era şef la restaurantele mari
ale vremii şi i-am propus să mă ia alături de el, să îl ajut, dar nu a vrut. Mia spus că trebuie să muncesc pentru
a nu ajunge un pierde-vară, să văd
cum e să lucrezi pe bandă în fabrică,
să văd ce e munca. Asta mi-a deschis
ochii. Era greu. În plus eram şi supărat
că veneau foştii mei colegi acasă în
vacanţe de la facultate, care pe unde
erau, studenţi, şi toate fetele îi admirau. Şi aşa m-am pus pe învăţat.
- Cum au fost anii de facultate?
- Au fost ani frumoşi. Îmi amintesc şi azi că eram în primul an de facultate şi eram pasionat de chirurgie
şi profesorul universitar, în clipa în
care l-am întrebat dacă pot să asist la
operaţiile ce le face şi a auzit că sunt
în primul an, mi-a spus că nici măcar
nu studiez încă această parte a medicinei şi nu e locul meu acolo. Am
reuşit, nu m-am dat bătut şi în anul
trei de facultate făceam cupajul urechilor la boxeri şi dobermani.
- Aţi prins perioada cu repartiţiile la final de studii universitare...

- Da, la absolvire am fost repartizat în secuime, dar nu pentru mult
timp am profesat acolo pentru că am
fost transferat la Ardud ca şef de fermă şi mai apoi la Vetiş, unde de altfel
sunt medic de circă din 1981, când
am făcut o circumscripţie acolo.
- Dragostea pentru chinologie
când aţi descoperit-o?
- Încă din anii de facultate mi-a
plăcut chinologia şi din 1981, aşa la
nivel de garaj, acasă, mi-am făcut un
fel de sediu pentru cabinet veterinar.
Spun un fel de pentru că la vremea
respectivă nu era domeniul privat.
Operam atunci câini pe masa de menghină, după-masa. Trăia atunci bătrânul doctor Zeicu, Dumnezeu să îl
odihnească, un medic renumit. La facultate când spuneam că sunt din Satu
Mare spuneau profesorii că sunt de
unde e doctorul Zeicu. Era renumit
pe partea de animale de fermă, vaci,
cai, iar când ajungeau la dânsul cu
câini îi trimitea la mine. Parcă şi acum
îl aud...
- Aţi reuşit să îi insuflaţi şi fiului
dumneavoastră nu doar dragostea
pentru animale, ci şi dorinţa de a
studia şi a aborda cu responsabilitate
acest domeniu vast al medicinei veterinare.
- De 12 ani lucrez împreună cu
fiul meu, Molnar Zsolt Junior, la cabinetul veterinar. Fiul meu a învăţat
multe de la mine şi vă mărturisesc că
îl admir. Acum el e mai priceput la
aparatura modernă cu care lucrăm în

cabinetul veterinar.
Atunci când faci ceva cu pasiune,
nici măcar nu simţi cum trec anii.
Când mergi la serviciu cu plăcere, ţie mai mare dragul să te bucuri de fiecare zi.
- Era mai uşor pe vremuri să tratezi câinii sau dimpotrivă, era mai
greu?
- Pe vremuri nu erau atât de mulţi
câini de rasă. Acum mai ales la oraş
oamenii ţin câini de rasă. În schimb,
aş puncta un subiect sensibil< cum
dispare selecţia naturală, vin şi problemele. Nu toată lumea cunoaşte
tehnicile de reproducere şi se fac
monte fără control medical. Cu selecţie foarte puternică scade şi sistemul imunitar. Din păcate, câinii sunt
înmulţiţi fără ştiinţă, problemele le
sunt fixate genetic, le moştenesc şi,
de exemplu, în cazul bichonilor, 80%
sunt bolnavi, câini care suferă toată
viaţa pentru că au moştenit ceva. Câinii de rasă sunt aşadar mult mai receptivi la boli. S-au schimbat vremurile, s-a schimbat şi hrana noastră, a
oamenilor, prin urmare şi a câinilor.
Acum un pui de exemplu ajunge pe
masă în foarte scurt timp din momentul în care iese din ou. Câinilor
le plac oasele, e normal, însă oasele
acestor pui le creează prin consum
boli alergice, probleme precum eczemele.
- Revenind la carieră, vă invit să
ne vorbiţi în calitate de preşedinte al
Filialei Satu Mare a Asociaţiei Chi-

nologice Române.
- Sunt preşedintele sucursalei sătmărene din anul 1989, de când am
început să organizăm expoziţiile canine cu 14 lei în vistieria asociaţiei.
Am cumpărat din ei 200 de plicuri şi
am pus în ele câte o hârtie pe care am
bătut la maşina de scris invitaţiile la
expoziţia canină. Pe an ce trece am
crescut, să spunem aşa. Îmi amintesc
că la un moment dat, la începuturi,
am fost la 87 de firme din judeţ pentru
a cere sponsorizare. Ne-au ajutat atât
privaţii cât şi autorităţile şi am ajuns
în zilele noastre să fim cunoscuţi ca
oraş organizator al unor expoziţii canine internaţionale de mare amploare. Europa de Est ştie că Satu Mare e
punct chinologic. În fiecare an, în ultimii zece cel puţin, cu prilejul C.A.C.
şi C.A.C.I.B., am avut în jur de 3.000
de spectatori. Mii de oameni trec
aşadar pragul expoziţiilor canine internaţionale ce le organizăm şi asta
ne bucură.
- În încheiere, domnule dr. Molnar, aveţi vreo rasă preferată?
- Rasa mea preferată e dobermanul, dar acum am un Kuvas, ciobănesc unguresc, iar fiul eu Zsolti are
un buldog francez. Amândoi mai
avem câte doi câini comunitari pe care i-am adoptat şi chiar le recomand
celor ce au posibilitatea să adopte un
câine pentru că doar atunci îşi dau
seama cât de fantastic ştiu aceşti câini
să răspundă cu toată dragostea lor
afecţiunii ce le-o arătăm.
A consemnat Andrei G.
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FILA DE PSIHOLOGIE
Rolul neuronilor
“mindreading”
`n luarea deciziilor
Studii recente efectuate de cercet[tori din domeniul neuro;tiin\elor ofer[ date statistice relevante despre existen\a a;a-zi;ilor
neuroni “mindreading”, `n traducere neuroni ai “citirii min\ii”.
Uneori lecțiile sunt esențiale, cum
ar fi atunci când un copil învață de la
mama sa ce hrană este bun[ de m]ncat
și care este total nes[n[toas[. Alteori
lecțiile sunt mai puțin critice, dar sunt
totuși utile.

Învățăm privindu-i pe cei
din jur
Dacă vedeți că cineva comandă în
mod repetat aceeași masă la un restaurant, aveți o șansă bună să anticipați ce
va cere pentru data viitoare. Această cunoaștere ar putea, de asemenea, să vă
influen\eze propria alegere a ceea ce să
m]nca\i la r]ndul vostru - burgerii trebuie să fie buni aici, ve\i crede. O astfel
de învățare observațională sau socială
necesită un proces cognitiv sofisticat care se presupune că include o simulare a
proceselor mentale ale altor persoane.
Neurologii de la Universitatea din
Cambridge au descoperit un set specializat de neuroni în amigdala maimuțelor,
care susțin o parte a acestui aspect social
al luării deciziilor. Ace;ti neuroni “mindreading” sau “de simulare” par să reconstruiască procesul mental al unui
partener social bazat pe învățarea observațională prealabilă. Descoperirea lor
ar putea ajuta oamenii de ;tiin\[ s[

`n\eleag[ mai departe capacitatea social[
critic[ a teoriei min\ii. De asemenea, ar
putea oferi o perspectivă asupra a ceea
ce nu merge bine pentru persoanele cu
autism și alte tulburări care au dificultăți
în interacțiunile sociale.

La nivelul creierului primitiv
se disting dou[ sisteme
pentru luarea deciziilor
“Datele noastre sugerează că ar putea
exista două sisteme decizionale separate
în amigdala primatelor, un sistem de decizie pentru calculul propriilor decizii
și apoi un sistem separat de calcul al deciziilor partenerilor sociali”, spune neurologul Cambridge Fabian Grabenhorst, care a condus cercetarea.
“Credem că acest lucru ar putea
constitui un element de bază pentru ceva
mai complex, ca teoria minții la om”,
spune Grabenhorst. Teoria minții, capacitatea de a lua `n considerare perspectiva altcuiva, se dovedește adesea dificilă pentru persoanele cu o serie de
tulburări neurologice și psihice. Noile
descoperiri ar putea ajuta într-o zi clinicienii și cercetătorii să înțeleagă mai
bine ce se întâmplă în creier în aceste
cazuri.
Sursa<
https<//www.psychologytoday.com/intl/blog/brain-waves/201904/the-rolemindreading-neurons

“Dou[ virtu\i ar trebui s[ nu le pierdem niciodat[< curajul de a ne `nfrunta propriile sl[biciuni ;i puterea de
a ne tr[i propriile emo\ii.” Michelangelo Buonarroti

Frustrarea, aliatul
sau inamicul nostru?
Obi;nuim s[ clasific[m
emo\iile `n dou[ categorii< pozitive ;i negative, `n func\ie de felul
`n care acestea ne fac s[ ne
sim\im. Dac[ ne dau o stare de
bine, ne produc pl[cere, emo\iile
sunt “bune”, iar dac[ ne produc
suferin\[ spunem c[ emo\iile respective sunt “rele”. Dar oare sunt
emo\iile negative `ntr-adev[r negative? Nu au ele niciun rol benefic `n evolu\ia noastr[? Pornind de la acest semn de `ntrebare, articlolul de fa\[ `;i propune
s[ fac[ o incursiune `n universul
nostru emo\ional ;i s[ g[seasc[
o semnifica\ie `n ceea ce prive;te
rolul emo\iilor `n via\a noastr[
de zi cu zi.
Potrivit antropologului Paul Ekman venim pe lume cu 6 emoții de bază< furie, frică, surpriză, dezgust, bucurie și tristețe. Putem observa, din capul locului, raportul inegal (1<2) dintre
emo\iile pl[cute ;i cele mai pu\in
pl[cute. Cu toate acestea, toate emo\iile
au avut ;i au un rol important `n conservarea noastr[ ca specie. Emo\iile
ne-au ajutat s[ supravie\uim de-a lungul veacurilor.
Cu mii de ani `n urm[, frica l-a ajutat pe om s[ se apere de pericolele din
natur[. ~n lipsa celor trei mecanisme
de ap[rare (lupt[, fug[, `nghe\) cu care
este `nzestrat creierul omului la na;tere,
specia uman[ nu ar fi supravie\uit. Privite din aceast[ perspectiv[, a;a-zisele
emo\ii nepl[cute `;i pierd din conota\ia
negativ[.
Din aceste emo\ii naturale deriv[
o palet[ mult mai larg[ de emo\ii, pe
care le `nv[\[m `n momentul c]nd venim `n contact cu societatea. Acestea
din urm[ contribuie, de asemenea, la
dezvoltarea noastr[, at]t individual[
c]t ;i rela\ional[. E important s[ le privim ;i pe acestea dintr-o perspectiv[
care s[ fie `n folosul nostru. S[ identific[m care ar fi rolul lor ;i, `n aceea;i
m[sur[, cum am putea noi s[ le privim
ca s[ nu ajungem s[ fim `n st[p]nirea
lor.

Emo\iile sunt motorul nostru
intern ce ne pune `n mi;care
~n psihologie, defini\ia emo\iilor,
denumite mai specific “procese afective”, e destul de sofisticat[< “procesele
afective sunt fenomene psihice complexe, caracterizate prin modifcări fiziologice mai mult sau mai puţin extinse, printr-o conduit[ marcată de expresii emoţionale (gesturi, mimică etc.)
și printr-o trăire subiectivă”. (Adrian
Opre, decanul Facult[\ii de Psihologie
;i :tiin\e ale Educa\iei, UBB)
Etimologia cuv]ntului “emo\ie” ne
dirijeaz[ spre cea mai simpl[ ;i semnificativ[ defini\ie. Cuv]ntul “emo\ie” vine din latinescul “emotus” care
`nseamn[ “mi;cat afar[“ (“e” - “afar[“
;i “moveo” - “a mi;ca”). Astfel “emo\ie”
`nseamn[ “a pune `n mi;care”.
Emo\iile sunt cele care ne dau imboldul spre ac\iune, care ne pun `n fa\a
lu[rii deciziilor ;i care ne determin[
uneori s[ facem schimb[ri `n via\a
noastr[.

Calitatea vie\ii depinde de un
bun management emo\ional
Alegerile pe care le facem implic[,
al[turi de procesele afective (emo\iile),

“Lucrurile pe care le simțim sunt afișate cu ajutorul mușchilor feței și trădează emoțiile pe care le experimentăm”. (Paul Ekman)
;i procesele cognitive (g]ndirea).
Aceasta este, desigur, varianta optim[,
atunci c]nd comportamentele noastre
sunt rezultatul unei bune comunic[ri
`ntre cortexul prefrontal (responsabil
cu partea cognitiv[) ;i creierul primitiv
(responsabil cu emo\iile).
Ce se `nt]mpl[ `n lipsa acestei comunic[ri `ntre cele dou[ zone cerebrale? Pentru a r[spunde la aceast[ `ntrebare, e necesar s[ ne oprim pu\in asupra neurobiologiei creierului. Studiile
făcute de specialiști în domeniul neuroștiințelor au evidențiat că funcțiile
cognitive sunt încetinite în momentul
când sistemul limbic (responsabil cu
gestionarea emoțiilor) este activat.
Într-o situație pe care creierul o
percepe ca fiind pericol, câmpul atenției este îngustat, ceea ce înseamnă că
noi nu avem acces la g]ndire, memorie
;i alte func\ii cognitive. Cu alte cuvinte,
nu avem cum s[ lu[m decizii `n\elepte
atunci c]nd suntem invada\i de emo\ii
puternice. Singura preocupare a creierului în momente de stres este de
apărare, prin cele trei mecanisme de
bază< luptă, fugă sau îngheț.
“Amigdala pune stăpânire pe zona
prefrontală, aflându-se la cârmă din
necesitatea de a gestiona situația percepută ca un posibil pericol. Atunci
când acest sistem de alarmă se declanșează, vom obține clasicul răspuns luptă, fugi sau stai pe loc, care, din punctul
de vedere al creierului, înseamnă că
amigdala a stabilit axa HPA (axa hipotalamo-pituitaro-suprarenală), iar organismal primește un ‹potop› de hormoni de stres, în principal cortisol și
adrenalină” (D. Goleman).
Cea mai bun[ decizie `ntr-un astfel
de context este aceea de a nu lua decizii.
Altfel spus, s[ lu[m acea pauz[ de care
avem nevoie p]n[ `n momentul c]nd
ne putem din nou folosi func\iile cognitive. ~n acest fel putem trece din zona
de ap[rare `n zona `n care putem adopta comportamente s[n[toase. Transform[m astfel atacul `ntr-o situa\ie de
negociere. O negociere din care s[
avem un real folos. Acesta ar fi mecanismul prin care facem din emo\ii alia\i
ai no;tri. Stabilim `n acest fel care este
raportul de for\e. Cine domin[ pe cine.
Neuroplasticitatea creierului ne permite s[ ne form[m astfel de abilit[\i,

care s[ ne aduc[ controlul asupra a ceea
ce sim\im.

Incapacitatea exprim[rii
emo\ionale `n termeni
ra\ionali duce la un puternic
sentiment de frustrare
Frustrarea este acel sentiment ce
“exprimă starea noastră de disconfort
în raport cu o aspirație sau trebuință
care, din diferite motive, nu a fost satisfăcută. Oamenii au diferite praguri
de rezistență la privare (frustrare), în
funcție de cât de mult sunt dispuși să
realizeze un dialog flexibil cu ceilalți,
respectiv de a face schimburi de valori
materiale și spirituale cu cei care îi înconjoară” (A. Cosmovici).
Fenomenul diferă în manifestare și
intensitate în funcție de vârstă, de bagajul genetic, de factorii de mediu, de
educație, însă felul în care corpul detectează activarea acestei emoții este
relativ același (amețeli, dureri de stomac, tremur la nivelul membrelor etc.).
Aceste reac\ii fiziologice sunt, de
fapt, semnalele pe care creierul le trimite corpului s[ se preg[teasc[ pentru
a face fa\[ unui “pericol”. ~n societatea
modern[ pericolul nu mai este leul care
atac[ `n timp ce omul v]neaz[ `n p[dure s[-;i procure hrana cea de toate zilele. Pericolul modern are cu totul alte
conota\ii< poate fi adaptarea la un nou
job, stresul dinaintea unui examen etc.
“Amigdala este radarul creierului pentru amenințări. Creierul nostru a fost
conceput ca un instrument de supraviețuire. Amigdala deține o poziție privilegiată în ‹schița› creierului. În cazul
în care amigdala detectează o amenințare, poate prelua într-o clipă controlul
asupra activității întregului creier - asupra cortexului prefrontal, în special>
acest lucru se numește denaturarea realizată de amigdală” (D. Goleman).
Creierul primitiv a r[mas neschimbat. Elibereaz[ aceia;i neurotransmi\[tori (adrenalina ;i cortisolul) care
s[ sus\in[ corpul pentru ac\iune. Ceea
ce s-a schimbat, `ns[, de-a lungul veacurilor este creierul nou (neocortexul),
care ne ajut[ s[ intervenim ra\ional `n
situa\iile de “pericol”. Spre exemplu,
atunci c]nd corpul nostru prime;te

semnalele pericolului (ame\eli, dureri
de stomac, tremur etc.), rolul cortexului
prefrontal este s[ fac[ diferen\a `ntre
un pericol real sau unul imaginar. Desigur c[ `n fa\a unui pericol real cel mai
s[n[tos este s[ ac\ion[m la comanda
amigdalei (fuga, lupt[ sau `nghe\). Acest
mecanism ne ajut[ s[ r[m]nem `n
via\[. ~ns[ dac[ pericolul nu este unul
de via\[ ;i de moarte corpul nu are nevoie de ace;ti hormoni `n cantit[\i mari,
pentru c[ nu le poate procesa dac[ nu
fuge sau dac[ nu lupt[. De aceea e important s[ implic[m ra\iunea `n situa\iile `n care ne sim\im invada\i de emo\ii
puternice. ~n\elegerea ;i acceptarea
emo\iilor ne ajut[ s[ dep[;im situa\iile
care ne produc disconfort, f[r[ s[ fugim
dinaintea lor sau s[ ne l[s[m total cople;i\i de impactul lor.

Gestionată de-o manieră
constructivă, frustrarea poate
fi un imbold spre progres
O doz[ moderat[ de disconfort este
indispensabil[ `n procesul cre;terii. Ne
pune `n mi;care ;i ne `ndeamn[ la ac\iune. E o lege a naturii. Puiul sparge coaja
oului pentru a cre;te, la fel cum bebelu;ul
p[r[se;te placenta pentru c[ nu poate
r[m]ne pe loc. Aceast[ etap[ nu este lipsit[ de disconfortul durerii. Este o durere
pe care o accept[m `n procesul evolu\iei.
Frustrarea este, a;adar, parte esențială a dezvoltării noastre, de aceea ar
trebui să-i acordăm atenția cuvenită încă din primii ani de viață. “Crizele de
nervi sunt modalitatea copiilor de a-și
exprima și descărca frustrarea. După ce
au exprimat-o, pot merge mai departe.
Uneori, criza de nervi ce survine în toiul
unei sarcini dificile e urmată de un progres însemnat, o explozie de înțelegere
sau creativitate ori de o realizare” (L.
Cohen).
Schimb]nd lentila prin care privim
st[rile noastre de disconfort, a;a-numitele emo\ii negative, putem s[ transform[m aceste experien\e cu impact
emo\ional `n contexte de dezvoltare a
noastr[ ca indivizi, ceea ce ne conduce
cu mari garan\ii pe calea echilibrului
psihic.
Ioana Zaharia
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Satu Mare a fost gazda edi\iei cu numărul 9 a Conferin\ei ştiin\ifice interna\ionale “Arhitectura
religioasă medievală din Transilvania”. Organizatorii sunt Muzeul Judeţean Satu Mare şi Muzeul
Josa Andras din Nyiregyhaza, Ungaria, parteneri `n cadrul unui proiect european desf[;urat prin
programul Interreg România - Ungaria.

CULTUR~

Muzeul Jude\ean Satu Mare ;i Muzeul Josa andras din
nyiregyhaza, o colaborare fructuoas[ de peste 20 de ani
Satu Mare a fost gazda edi\iei cu numărul 9 a Conferin\ei ştiin\ifice interna\ionale “Arhitectura religioasă medievală din
Transilvania”, proiect european desf[;urat prin programul Interreg România – Ungaria
A;a cum v-am anun\at `n Informa\ia Zilei, timp de trei zile
(11 - 14 aprilie) Satu Mare a fost
gazda edi\iei cu numărul 9 a Conferin\ei ştiin\ifice interna\ionale
“Arhitectura religioasă medievală
din Transilvania”. Organizatorii
sunt Muzeul Judeţean Satu Mare
şi Muzeul Josa Andras din Nyiregyhaza, Ungaria, parteneri `n cadrului unui proiect european
desf[;urat prin programul Interreg România – Ungaria.
Evenimentul a fost deschis joi, 11
aprilie 2019, de la ora 16, de dr. Szocs
Peter, director al Muzeului Jude\ean
Satu Mare, coordonatorul acestui proiect care se organizeaz[ cu perseveren\[ de dou[zeci de ani. Prima edi\ie
a avut loc `n decembrie 1998. De
atunci, cele dou[ institu\ii partenere Muzeul Jude\ean Satu Mare ;i Muzeul
Josa Andras din Nyiregyhaza - au
sus\inut acest proiect ;tiin\ific, "un for
de dialog pentru speciali;tii care particip[ `n cercetarea acestor teme", a declarat dr. Szocs Peter.

Alocu\iuni la deschidere

Joi, 11 aprilie, deschiderea conferin\ei< Dr. Szocs Peter, director Muzeul Jude\ean Satu Mare, pre;edintele CJ, Pataki Csaba, dr. Remias Tibor, director general, ;i
Dr. Nagy Marta, director adjunct al Muzeului Josa Andras din Nyiregyhaza, dr. Liviu Marta, managerul Muzeului Jude\ean Satu Mare

Directorul general al Muzeului Jude\ean, dr. Liviu Marta, a m[rturisit
cu o oarecare nostalgie< "Este un eveniment cultural ;i ;tiin\ific care a produs volume ;tiin\ifice, un eveniment
pe l]ng[ care am crescut ;i eu". Aceste
conferin\e asigur[ cadrul pentru dezbaterea multiplelor probeme pe care le

`nt]mpin[ patrimoniul `n aceste momente.
Dr. Remias Tibor, directorul general al Muzeului Josa Andras din Nyiregyhaza, a apreciat meritul Muzeului
din Satu Mare care a avut rolul cel mai
important `n cei 20 de ani `n cadrul
acestui proeict comun. Dr. Remias Ti-

bor a subliniat particularitatea acestui
proiect< interdisciplinaritatea. "Aici arheologii, istoricii de art[, arhitecții,
chiar și lingviștii se întâlnesc."
Dr. Nagy Marta, directorul adjunct
al Muzeului Josa Andras, care de altfel
este şi managerul proiectului Comodi,
consider[ c[ cele dou[ muzee colabo-

au ap[rut numerele 1 ;i 2 din 2019
ale “acoladei”
Editorialele semnate ca de
obicei de Radu Ulmeanu sunt dedicate - lucru nu prea obișnuit în
peisajul revuisticii literare care
în general se fere;te să-și supere
finanțatorii oficiali – actualității
social-politice a momentului
apariției.
Astfel, în nr. 1 al revistei, găsim
titlul “Iohannis, Gură de Aur”, fără nicio legătură cu sfântul religiei creștine
de dinainte de schismă, în ciuda relativei potriviri de nume, datorat intervenției președintelui statului român
care demistifică propaganda pesedistă
ce vrea să acopere goliciunea împăratului său cu vorbe frumoase. Al doilea
editorial se referă, după cum arată titlul, la “Îngenuncherea justiției”, operație pornită de partidul de guvernământ care nu mai acceptă vorba fostului său președinte Victor Ponta de
după pierderea alegerilor prezidențiale că, din acel moment, cuvântul de
ordine pentru marii borfași din sistem
e “Scapă cine poate”.
Pilonii de susținere ai celor două numere de revistă în materie de critică
și istorie literară sunt asigurați de cronicile semnate de Gheorghe Grigurcu<
“Din opiniile lui Pamfil Șeicaru” și “O
carte seducătoare”, aceasta din urmă
o referire la volumul “Seducția clasicilor” de Ștefan Ion Ghilimescu, unul

din colaboratorii permanenți ai “Acoladei”, redactor al revistei piteștene
“Argeș”, despre care aflăm astfel că “este unul din puținii autori ai epocii
noastre în scrisul cărora se pare că na descins nici o umbră a regimului comunist. Tatăl d-sale a fost secretarul
particular al lui Nichifor Crainic, din
care motiv a întâmpinat dificultăți la
studiile universitare începute la Baia
Mare, unde l-a întâlnit pe poetul și
cărturarul Gabriel Georgescu (l-a cunoscut și l-a prețuit și subsemnatul precizează Gh. G., n. mea), cu sprijinul căruia a publicat prima sa cronică
literară, într-un ziar regional, în 1967.”
Îl găsim desigur în această prezentare
pe cunoscutul profesor sătmărean care, după un stagiu îndelungat la catedra de literatură a liceului pe atunci
“Mihai Eminescu” din Satu Mare, a
fost “rechiziționat” de Facultatea de
filologie din județul învecinat.
Paginile de poezie sunt dedicate
lui Ioan F. Pop (director al Casei Memoriale “Iosif Vulcan” din Oradea),
la împlinirea vârstei de 60 de ani, și
Octavian Doclin, care și-a petrecut o
bună parte a anilor tinereții pe meleagurile Sătmarului, ca dascăl în Țara
Oașului și recitator în public al “Doinei” lui Eminescu, pe vremea când
poezia era interzisă de regimul comunist pentru versul cu “muscalii de-a
călare”.

Rubrica “Interviul Acoladei” îi are
ca protagoniști pe Alexandra Târziu
și, respectiv, Bogdan O. Popescu, scriitori din generații diferite, dar deloc
diferiți ca importanță și valoare. Nu
putem să nu menționăm, fiindcă tot
vorbim de valoare, excepționalul serial al Isabelei Vasiliu-Scraba dedicat
celebrului nostru filozof interbelic
Nae Ionescu (asasinat, se pare, din ordinul lui Carol al II-lea datorită apropierii sale de mișcarea legionară)< “O
încercare soteriologică> soluția metafizică naeionesciană” și “O cheie filosofică de înțelegere a lui Nae Ionescu,
sau Jocuri conceptuale «provocate»
de Kant”. Iată și un citat superb din
marele filozof, oferit de autoare< “Trăirea timpului poate să fie subiectivă,
dar timpul în el însuși este existență
obiectivă. Timpul este însăși existența,
sub acest aspect al succesiunii ireversibile. Unde încetează timpul? Acolo
unde încetează ființa. Deci, așa cum
ființa mărginește existența, trebuie să
existe pentru timp ceva care îl mărginește. Ceea ce mărginește timpul este
eternitatea. În același fel în care timpul
este forma existenței, eternitatea este
forma timpului. În eternitate nu se
mai întâmplă nimic, ci toate sunt. Cu
ființa nu se întâmplă absolut nimic în
afară de aceea că ea este” (Nae Ionescu, Tratat de metafizică, 1936-1937,
București, 1999, p. 132).
C. Matei

reaz[ foarte bine `mpreun[ de peste 20
de ani deoarece cele dou[ județe au o
istorie comun[.
Pe parcursul celor trei zile, `n cadrul evenimentului au avut loc prezentări de carte şi numeroase sesiuni de
comunicări. Cei prezenţi au asistat la
vernisajul expoziţiilor “Biserica Mo-

nument din Acâş. Cercetări şi intervenţii de reabilitare - o retrospectivă
istorică”, “Cetatea Feldioara (Marienburg) de la Teutoni la vremurile moderne” şi “Cercetări arheologice la Biserica Sf. Ştefan din Baia Mare - Mărturia inventarului funerar”.
A. Z.

Un nou num[r al
Revistei Poesis
V[ prezent[m sumarul unui nou
num[r al revistei Poesis. D. P[curaru
semneaz[ editorialul cu titlul “Nicolae
Breban, un mare sau un foarte mare
scriitor?” Pe copert[ ;i `n interiorul revistei la sec\iunea Art[ sunt prezentate
lucr[ri ale sculptorului s[tm[rean Lehel
Domokos. Concep\ia grafic[ apar\ine
artistei Oana Mirabela P[curar. V[ prezent[m titlurile din cuprins. Cronic[ literar[< Anca S`rghie - Poetica discursului critic> Silviu Gongonea - Curajosul
debut poetic românesc al Denisei Crăciun> George Vulturescu - De ce cânți,
frumoasă privighetoare? (Andreea H.
Hedeș)> Ioan Nistor - Poeme libere luminând Subteranele docliniene...> Gligor Haşa - Urme de condei, de Camelia
Ardelean> Florin-Corneliu Popovici Adriana Weimer, Cuvântul din cuvânt.
Poemul contemporan< Delia Muntean,
Valerica Mitu, Indira Sp[taru, Petruț
Pârvescu> Robert Șerban> Ion Șerban
Drincea> :tefan Damian. Eseu< Gheorghe Glodeanu - G. C[linescu ;i miturile>
Vasile S[l[jan - Augustin Buzura, un
“poet al florilor răului”> Drago; Niculescu, “Umanismul, un program infinit”
de la filozofia culturii la criza supraviețuirii (III). Confesiuni Poesis< Carmen
Doreal `n dialog cu Daniel Corbu. “Januvia, cu toat[ `nc[rc[tura de sensuri,
este perla c[zut[ dintr-o lume ideal[”.
Prim[vara poetelor< Angela Baciu, Veronica B[laj, Mihaela Albu, Mihaela
Aionesei. Remember Poesis< Ioan Nis-

tor, Revista “Poesis” de 300 de ori în 30
de ani sau când statuile scriitorilor sunt
incendiate cu flori. Tineri poe\i< Emma
Mih[iescu, Gina Zaharia, Ion Pi\oiu.
Poesis Interna\ional< Maria Donnet, Venus Khoury-Ghata, Leopold Maria Panero. Art[< D. P[curaru. Autonomia
cultural[ și povestea dăr]mării unei
f]nt]ni arteziene. Destinul unui artist<
Domokos Lehel> Vasile Andreica, Sculptorul Lehel Domokos a murit în această vară în California, Domokos Lehel In Memoriam. Revista `n format PDF
se poate desc[rca de pe
www.informatia-zilei.ro.

8 Informa\ia de Duminic[/14 aprilie 2019

Familia lui Michael Jackson îl ap[r[ă
de acuza\iile de pedofilie
modul în care locul era însuşi visul unui
copil< plin de jocuri, aventuri în parcul
de distracţii, animale exotice şi o cantitate nesfârşită de bomboane şi mâncare
nesănătoasă.
Cei doi acuzatori, Wade Robson şi
James Safechuck, acum în vârstă de peste
30 de ani, susţin că au fost abuzaţi sexual
de Jackson şi dezvăluie cum au depăşit
asta după ani. Printre dezvăluirile şocante din documentar, Robson, acum în
vârstă de 36 de ani, povesteşte cum a
fost molestat de Jackson de la 7 la 14 ani.
De cealaltă parte, Safechuck, care a apărut alături de Jackson într-o reclamă
Pepsi, a declarat că a fost abuzat de cântăreţ de la vârsta de 10 ani. Jackson a
reuşit să îi convingă pe cei doi să nu aibă
încredere în oameni - mai ales în femei
- şi le-a spus că nimeni nu va înţelege
“dragostea“ lor. El le-ar fi spus băieţilor
că vor merge la închisoare împreună cu
el dacă cineva află ce fac. James Safechuck a mai afirmat că el şi Jackson stabileau ce să facă în cazul în care cineva
i-ar fi surprins.
Safechuck, acum în vârstă de 30 de
ani, a povestit, de asemenea, cum, la vârsta de 10 ani, “s-a căsătorit” cu Regele
Pop, într-o ceremonie improvizată în
dormitorul lui Michael Jackson din ferma Neverland. Jackson i-a oferit atunci
băieţelului un inel cu diamante.
Documentarul a avut premiera
mondială în secţiunea Special Events a
Festivalului de Film Sundance 2019.
“Leaving Neverland/Părăsind Neverland“ a fost produs, regizat şi filmat de
Dan Reed, editorul filmului a fost Jules
Cornell, producător asistent Marguerite
Gaudin, compozitor Chad Hobson, producător muzical Steve McLaughlin.

Membrii familiei lui Michael
Jackson îl apără pe regele muzicii
pop într-un nou documentar,
aducând contraargumente controversatului “Leaving Neverland” produs de HBO.
“Leaving Neverland” detaliază abuzul la care au fost supuse două dintre
victimele lui Michael Jackson, și anume
Wade Robson și James Safechuck.
Membri ai familiei lui Michael au răspuns acuzațiilor, dând în judecată HBO
pentru 100 de milioane de dolari.
Prin interviuri tulburătoare cu Safechuck, acum în vârstă de 37 de ani, şi
cu Robson, acum în vârstă de 41 de ani,
precum şi cu mamele, soţiile şi fraţii lor,
“Leaving Neverland/Părăsind Neverland” realizează portretul unui abuz continuu, explorând sentimentele complicate care i-au determinat pe ambii bărbaţi să-şi confrunte propriile experienţe
după ce, la rândul lor, au devenit taţi de
băieţi.

James Safechuck, actor
din Simi Valley, California
În 1986, când avea opt ani, a câştigat
un rol într-o reclamă Pepsi, unde urma
să apară alături de Jackson. Imediat cucerit de Safechuck, Jackson a devenit rapid un apropiat prieten de familie.

Wade Robson din Brisbane,
Australia
A câştigat un concurs de dans în
1987. Copilului în vârstă de cinci ani i
s-a oferit ocazia să-l întâlnească pe Jackson în culisele concertului susţinut de
acesta la Brisbane. În 1990, mama lui
Robson, Joy, a luat legătura cu Jackson,
care a invitat întreaga familie la el acasă
un weekend.
Jackson a devenit cel mai de încre-

dere prieten, mentor şi confident, exprimându-şi separat dragostea pentru ambii băieţi, în timp ce i-a izolat lent de familiile lor. Multe dintre amintirile lor

Madonna va cânta la Eurovision 2019
Cântăreaţa de origine americană
Madonna, în vârstă de 60 de ani, va cânta
la Eurovision Song Contest, în mai, la
Tel Aviv, au confirmat reprezentanţii organizatorilor, European Broadcasting
Union.
Madonna va cânta, cel mai probabil,
două piese, între care o compoziţie nouă.
Publicaţia israeliană mai notează că producătorii concursului muzical au avut
discuţii îndelungate cu ea pe seama noii
piese, deoarece aceasta ar conţine un
mesaj politic.
În ciuda faptului că va interpreta
doar două cântece, suma pe care ar urma
să o primească artista pentru mai puţîn
de 15 minute petrecute pe scenă este
una exorbitantă. Potrivit primelor informaţii, onorariul primit de Madonna
va fi unul de aproximativ un million de
dolari. Suma va fi oferită de către miliardarul Sylvan Adams, cunoscut pentru faptul că finanţează diferite proiecte
culturale și este organizatorul a diferite
evenimente caritabile de anvergură.
Nu ar fi prima dată când regina muzicii pop calcă pe teritoriul Israelului.
Ea a mai susţinut concerte aici în anii
1993, 2009 și 2012. Anul acesta va fi însoţită de peste 150 de persoane care o
vor ajuta să pregătească un show memorabil.
În ciuda faptului că pregătirile pentru concursul care va avea loc între 14
și 18 mai la Israel sunt în plină desfășurare, mai multe vedete au semnat o petiţie
prin care au solicitat postului britanic
BBC să facă presiuni asupra organizatorilor Eurovision pentru că evenimentul să fie organizat în altă ţară, nu în Israel. Printre semnatari se numără creatoarea de modă Vivienne Westwood, în
vârstă de 78 de ani, și fostul membru al

formaţiei rock Pink Floyd Roger Waters.
Acestora li s-au alăturat alte 48 de personalităţi cunoscute din sfera culturală
a Marii Britanii, informează
thesun.co.uk.
Ediţia de anul acesta al concursului
se va desfășura sub sloganul "Dare to
dream" (Îndrăznește să visezi) și va avea
loc la Tel Aviv, iar România va intra în
concurs în a doua semifinală, care va
avea loc pe 16 mai, fiind reprezentată
de către cântăreaţa Ester Peony, cu piesa
“On a Sunday”.
Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea
mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc
în 1956, la Lugano, în Elveţia. Difuzat
fără întrerupere, timp de 63 de ani,
show-ul a devenit unul dintre cele mai
longevive și mai urmărite programe de
televiziune din lume.

cele mai importante din această perioadă
sunt legate de vizitele la ranch-ul Neverland, proprietatea lui Jackson la nord
de Santa Barbara. Ambii bărbaţi descriu

Noul documentar prezintă
o altă perspectivă
Noul documentar “Neverland Firsthand< Investigating the Michael Jac-

kson Documentary” cuprinde interviuri
cu nepotul și nepoata lui Michael, Taj și
Brandi Jackson, precum și cu Brad Sundberg, directorul tehnic al starului, care
a lucrat la ferma Neverland, unde Robson și Safechuck au afirmat că au fost
abuzați.
Într-un proces din 2005, starul pop
a fost acuzat de molestarea unui alt băiat.
Taj a explicat în “Neverland Firsthand”<
“Când ai o anumită bunătate, oamenii
profită.” Taj l-a apărat pe Michael în nenumărate rânduri, înființând chiar și o
platformă de strângere de fonduri în urmă cu câteva luni, pentru realizarea unui
documentar care contrazice acuzațiile
apărute.
Brandi, care susține că a avut o relație
de 10 ani cu Wade, a apărut în noul documentar afirmând că fostul ei iubit “a
fost dintotdeauna puțin oportunist”,
moștenind această caracteristică de la
mama lui și știind cum să se pună în situații diferite din care să beneficieze financiar.
“El spune că a avut o relație cu unchiul meu, că erau îndrăgostiți. Spune
că unchiul meu îl ținea departe de femei,
ceea ce nu este adevărat. Chiar vorbeam
despre cum unchiul meu ne-a făcut cunoștință. Ar discredita lucrurile pe care
încearcă să le susțină, și cred că este fascinant cum crede că poate șterge 10 ani
din viața lui”, a spus Brandi.
Sundberg, directorul tehnic care a
lucrat la ferma Neverland, a explicat în
interviu< “În primul rând, sunt tată. La
acea vreme aveam două fiice. Am lucrat
cu copii în biserica mea ani de zile. Niciodată nu am văzut un copil în preajma
lui Michael Jackson care să pară abuzat
sau rănit. Nu pot să pun mâna pe Biblie
și să jur că nu s-a întâmplat nimic în
acea cameră, doar că nu există suficiente
dovezi. Îmi amintesc că l-am văzut pe
Wade o dată sau de două ori la studio,
nu era o apariție regulată și nu mi-au
dat niciodată motive să mă gândesc că
se întâmplă ceva greșit.”

La ce trucuri recurge Rumer Willis pentru a sem[na
cu mama sa, Demi Moore?
Celebritatea este un lucru dificil de
gestionat pentru odraslele celebrităţilor.
Mulţi dintre copiii vedetelor de peste
Ocean nu au știut cum să facă faţ[ faimei
de care se bucură părinţîi lor și au apelat
la tot felul de mijloace mai mult sau mai
puţîn sănătoase pentru a-i face faţă. Din
fericire, fiicele lui Demi Moore și Bruce
Willis au găsit o modalitate pozitivă prin
care să gestioneze situaţia și se pare că le
calcă pe urme părinţilor celebri, construindu-și cariere demne de invidiat și
având o viaţă lipsită de scandaluri mediatice.
Demi Moore și Bruce Willis s-au cunoscut în anul 1987 și s-au căsătorit la
scurt timp după ce a avut loc prima lor
întâlnire. După 11 ani de mariaj au decis
să meargă pe drumuri separate, dar au
rămas în relaţii foarte bune de dragul celor trei fiice pe care le au împreună< Rumer, de 29 de ani, Scout, de 26 de ani, și
Tallulah, 24 de ani. Atât Demi cât și Bruce
au continuat să petreacă timpul necesar
cu cele trei fiice, acestea nu au fost implicate în scandaluri de amploare, iar pe
numele lor nu s-au scris știri scandaloase
în presă. Fiica cea mare, Rumer, urmează
exemplul părinţilor și deja este una dintre
tinerele actriţe curtate de producătorii
de la Hollywood.
Rumer este foarte apropiată de mama
sa și se pare că a decis să își facă o schimbare de look pentru a semăna și mai
mult cu frumoasa actriţă. Ea a fost surprinsă de către fotoreporteri îndreptându-se către un salon de coafură din Los
Angeles. După mai multe ore petrecute
în interiorul salonului, Rumer l-a părăsit
cu un zâmbet larg pe chip, iar în locul
tunorii bob pe care o avea se puteau re-

marca extensiile negre, care aduceau
aminte de părul ca de abanos al lui Demi
Moore.
Anul trecut, Demi Moore i-a făcut o
surpriză de proporţii fostului ei soţ, făcându-și apariția în cadrul unei show ce
l-a avut invitat pe Bruce Willis (63 de
ani). Emisiunea Comedy Central Roasts,
difuzată de

postul de televiziune american Comedy
Central de două ori pe an, este un show
în care este chemată o vedetă, iar invitații
vorbesc despre ea cu umor, folosindu-se
uneori de mici răutăţi. Demi Moore a
vorbit despre mariajul cu Bruce Willis
într-un mod foarte comic, spre deliciul
publicului. Desigur, fostul soţ nu a fost
deranjat, iar pe parcursul glumelor acesteia a afișat un zâmbet binevoitor.
“După atâta vreme, trebuie să recunosc, știi ceva< arăţi bine, nu s-a schimbat
nimic de la sprâncene în sus. Dar am petrecut clipe minunate împreună, am împărţit multe. Am trei copii frumoși și geniali. Patru, dacă îl punem la socoteală
și pe Bruce. Apoi au mai fost și câinii, și
Ashton, deci ne ies cam șase (copii, n.r.).
Bineînţeles, ne-am certat pe numele copiilor. În final, Bruce a câștigat și așa sau pricopsit cu Willis.
Vreau să vă spun< este un tată incredibil. Serios acum. De fiecare Crăciun,
imediat după ce le punea pe fete să îi
prepare cafeaua lui specială cu pastile,
cobora pe horn, într-un maiou alb, agitând arma și strigând< Iuhuuu, nenorocitelor! Așa a strigat tot timpul și ele,
pur și simplu, îi adorau replicile”, a povestit actrița. Ea a continuat cu o paralelă
amuzantă între căsnicia lor și thrillerul
american din 1999 care prezintă povestea unui băiat cu probleme, izolat, care
este capabil să vadă și să vorbească cu
morții și pe care un psiholog de copii
(Bruce Willis) încearcă să-l ajute< “Când
mă uit înapoi la căsnicia noastră, parcă
m-aș uita la acel film, ai fost mort tot
timpul. Întotdeauna vei avea un loc special în inima mea. Ai fost în top 3 soţi ai
mei”, a mai spus Demi Moore.

