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Re\eta lui Newton
a medicamentului
`mpotriva ciumei
Sir
Isaac
Newton a scris
unele dintre cele
mai importante
teze `n perioada
ciumei bubonice.
:i tot `n aceast[
perioad[ și-a
g[sit timp s[ propun[ un medicament cel puțin
bizar< pastilele din broasc[. Se ia o
broasc[ ;i se at]rn[ `ntr-un șemineu> se
colecteaz[ voma broa;tei. P[mântul cu
diferite insecte este amestecat cu r[m[șițele broaștei> toate aceste ingrediente sunt
modelate `n amulete care se pun deasupra zonelor afectate de pe corp. Otrava
care provoac[ ciuma este `nl[turat[ din
corp. Acest tratament nu este eficient
`mpotriva ciumei. Scris[ de Newton `n
anul 1667, re\eta a fost scoas[ la lictia\ie
cu pre\ul de pornire de 65 000$.

Chiar au trecut 30 de ani
de la evenimentele
din 13-15 iunie 1990?

Misterul
morm]ntului
lui Alexandru
cel Mare

Pentru prima dat[ `n istoria pieței românești de art[, dou[ picturi reprezentative ale lui Nicolae Grigorescu au fosrt
scoase la vânzare `n același timp la Licitația de Var[ . Cele dou[ lucr[ri sunt<
„~ntoarcerea de la târg", (ulei pe lemn,
50 cm), preț de pornire 70.000 de euro>
de mai mici dimensiuni și pornind de la
un preț de pornire de doar 40.000 de euro, cealalt[ pictur[ „Care cu boi, venind
de la câmp", (tot ulei pe lemn, 45 cm),
provine din colecția Adolf Grünberg-Ruleta, industriaș interbelic și pasionat colecționar de art[ româneasc[ din Bucureștiul primei jum[t[ți a secolului XX
Licitația de Var[, cea mai mare vânzare de art[ de patrimoniu din prima
jum[tate a anului, cuprinde aproximativ
200 de lucr[ri de referinț[, semnate de
mari maeștri ai artei românești, și va stabili, probabil, noi recorduri pentru piața
de art[ româneasc[< Grigorescu, Luchian,
Aman, Tonitza, Petrașcu sau Pallady sunt
doar câteva nume. Licita\ia se va desf[șura exclusiv online, pe platforma Artmark
Live.

Alexandru cel Mare a murit `n Babilon `n 10 iunie 323, la v]rsta de 32 de ani.
Ora;ul egiptean Alexandria ar fi urmat
să devină capitala imperiului său.
Morm]ntul său se află `n Egipt, la
Alexandria, dar oare cine ;tie unde? ~n
anul 30 `.Chr., viitorul `mpărat Augustus,
care pe atunci `ncă se numea Octavian,
s-a oprit `n metropola egipteană Alexandria,ora; a fost `ntemeiat cu mai bine de
300 ani `nainte de Alexandru cel Mare.
Octavian a fost condus `n templul funerar
;i i-a fost arătat trupul mumificat al vestitului rege. ~mpăratul s-a apropiat plin
de respect, a atins cu grijă capul cadavrului ;i atunci s-a produs inevitabilul.
I-a rupt o bucată din nas. Evident `mpăratul Octavian dorise să atingă mortul
pentru că, potrivit unei credin\e
răsp]ndite `n Antichitate, să treacă asupra sa ceva din aura ;i for\a acestuia. Din
acea zi, trupului lui Alexandru i-a lipsit
o parte din nas. Dacă s-ar cunoa;te exact
unde sunt rămă;i\ele păm]nte;ti, această
particularitate ar putea să ajute la identificare. Dar, `n pofida cercetărilor intense
p]nă `n prezent, nu s-a reu;it localizarea
morm]ntului lui Alexandru cel Mare.
Alexandru cel Mare a vrut să fie `nhumat
`n Egipt, ;i anume `n Oaza Siwa.
Călătoria regelui decedat spre Egipt
a `nceput abia după doi ani de la moarte.
At]t a fost necesar pentru a se termina
grandiosul car mortuar cu care urma să
fie transportat trupul lui Alexandru. Regele Alexandru cel Mare era culcat `ntrun sarcofag auriu. Deasupra carului a
fost construit un baldachin presărat cu
pietre pre\ioase, asemănător bol\ii cere;ti.
Dorin\a lui Alexandru n-a fost `ndeplinită. Regia evenimentului a fost preluată
de Ptolemeu I, un vechi tovară; de arme
;i camarad de arme a lui Alexandru, care
avea propriile sale planuri.
Continuare `n pagina 7

Filarmonica
s-a adaptat cu
succes concertelor
`n aer liber

De vorb[ cu
`nv[\[toarea
Ioana F[r[g[u

Dou[ picturi de
Grigorescu, la
Licita\ia de var[

~n st]nga sus, Mircea C[tu;anu-Popp, str[nepotul marelui pictor Aurel Popp,
Ce s-a `nt]mplat cu adev[rat `n iunie 1990? Mai intereseaz[ pe cineva? Ce se `nt]mpl[ `n iunie 2020 va mai interesa
pe cineva dup[ 30 de ani? Procesul mineriadei din 13-15 iunie nu s-a `ncheiat nici dup[ 30 de ani. Acuza\i de crim[
contra umanit[\ii, fapte pedepsite cu `nchisoare de la 15 la
25 de ani sau cu `nchisoare pe via\[, sunt trimise `n judecat[
13 persoane. Lista `ncepe cu Ion Iliescu, urmat de Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, Virgil M[gureanu, Mugurel

Florescu, Mirin Cozma, Adrian S]rbu ;i Cazimir Ionescu.
Urm[torul termen pentru recursul `n camera preliminar[
fost fixat de ~nalta Curte de Casa\ie ;i Justi\ie la 14 septembrie
2020. Judecata pe fond `nc[ nu a `nceput. Frunz[rind presa
vremii, dac[ nu ai tr[it pe viu acele evenimente, s-ar p[rea
c[ nu ai cum `n\elege ce s-a `nt]mplat cu adev[rat `n Pia\a
Universit[\ii.
Am[nunte `n pagina 3

Pavarea str[zii :tefan cel Mare
cu ceramit[ galben[ s-a decis `n 8 iunie 1903
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Ceramita este mai scump[ ;i mai zgomotoas[, asfaltul este mai
bun, mai ieftin ;i f[r[ zgomot. Pe str. Kazinczy sunt trei mari
institu\ii de `nv[\[m]nt unde zgomotul mare ar perturba
procesul de `nv[\[m]nt. Cel mai bun ar fi un pavaj de lemn, `ns[
e prea scump ;i astfel nerealizabil.

ISTORIE

Pavarea str[zii :tefan cel Mare
cu ceramit[ galben[
s-a decis `n 8 iunie 1903
Dup[ lungi dispute, hot[r]rea a fost votat[ `n ;edin\a Consiliului ora;ului
Satu Mare din 8 iuie 1903> la fel s-a decis ;i `n privin\a str[zii Lucaciu
R[sfoind presa s[tm[rean[ de
alt[dat[ afl[m multe date interesante
din istoria ora;ului. ~n num[rul de
ast[zi public[m dou[ articole din ziarul s[tm[rean Szatmári Hirlap, anul
1903. Primul dintre acestea, cu titlul
“Posturi ibere”, prezint[ doi candida\i
la func\ia de notar al consiliului
ora;ului< Ferencz Ágoston (Augustin
Feren\iu) ;i dr. Szepessy Károly. Ziarul
este de partea viitorului primar al
ora;ului Satu Mare, Augustin Feren\iu.
Acesta este bine v[zut de opinia public[, fiind considerat “un func\ionar
de n[dejde, harnic ;i conștiincios”.

Posturi libere
Satu Mare, 10 ianuarie
C[tre ;edin\a de consiliu de m]ine
Unul dintre punctele cele mai interesante de pe ordinea zi a ;edin\ei consilului de m]ine va fi f[r[ `ndoial[ ocuparea prin vot a postului vacant de notar
al consiliului. Pentru acest post destul de
important care necesit[ o mare `ncredere
sunt deocamdat[ doi candida\i serio;i<
Ferencz Ágoston (Augustin Feren\iu) care ocup[ actualmente postul de notar al
consiliului `n calitate de interimar ;i dr.
Szemessy Károly, candidat la avocatur[.
Noi nu vrem s[ facem campanie pentru
niciunul prin repetarea unor fraze electorale goale, nu avem inten\ia – a;a cum
se obi;nuie;te cu astfel de ocazii – s[
lu[m pozi\ie dintr-o simpatie personal[
`n favoarea unuia ;i impotriva celuilalt.
~ns[ aceast[ chestiune este de mare interes public, astfel c[ – `n modesta noastr[
calitate de transmi\[tori ai opiniei publice
– nu ne putem sustrage de la c]nt[rirea
acestei chestiuni, nu putem ascunde
p[rerile opiniei publice despre cei doi
candida\i.
Ferencz Ágoston (Augustin Feren\iu)
nu este un angajat nou la institu\ia
ora;ului. Este un func\ionar de n[dejde,
harnic ;i conștiincios, care ;i-a `ndeplinit
p]n[ acum func\ia spre satisfac\ia total[
a superiorilor ;i a publicului. De c]nd
ocup[ postul de notar al consiliului, `n
calitate de interimar, a demonstrat at]t
`n privin\a calit[\ilor personale c]t ;i spirituale c[ este copt ;i potrivit pentru acest
post. Nu `ncape nicio `ndoial[ faptul c[
alegerea lui ar fi nu doar o recunoa;tere
bine meritat[ pentru el, ci `n mod hot[r]t
;i un c];tig pentru ora;.
Cel[lalt candidat, dr. Szemessy Károly este un om nou, care `nc[ nu a stat

`n slujba ora;ului. Cu toate c[ are toate
calit[\ile necesare pentru `ndeplinirea
postului de notar, `ns[, chiar din punct
de vedere al echit[\ii, nu ar fi corect, dac[
un func\ionar al ora;ului care a activat
deja `n mod recunoscut de public, cum
este Ferencz Ágoston (Augustin
Feren\iu), ar fi ignorat de consiliu din
cauza lui. Mai exist[ ;i postul de primvicenotar, dr. Szepessy Károly s[ candideze la acest post ;i – conform opiniei
publice – este foarte probabil c[ ar fi votat
de consiliu. :i noi suntem de p[rere c[ el
ar merita pe deplin `ncrederea publicului
ora;ului pentru ocuparea postului de
prim-vicenotar. Deci, dac[ dr. Szepessy
;i-ar retrage candidatura de la postul de
notar al consiliului, ;i ar candida doar
pentru postul de prim-vicenotar, ar
ac\iona corect ;i `n interes propriu, pentru c[ `n acest fel nu ar risca un rezultat
nesigur pentru el, `n timp ce dac[ ar opta
pentru aceast[ din urm[ variant[, ar fi
favoritul.
~n acest caz, pentru postul de primvicenotar secund, cele mai mari ;anse lear avea dr. Lénárd István, candidat la avocatur[. Faptul c[ cineva este prim-vicenotar sau vicenotar secund nu are o importan\[ semnificativ[ `n rang, fiind ;tiut
faptul c[ salariul este la fel. Dr. Szepessy
;i dr. Lénárd nu au deci niciun motiv s[
se certe.
Acestea sunt lucrurile pe care le-am
considerat necesar s[ le spunem aproape
`n ceasul al doisprezecelea `naintea acestei alegeri din punct de vedere al opiniei
publice, ca – a;a credem – s[ venim `n
sprijinul candida\ilor care concureaz[
`ntre ei f[r[ un motiv adev[rat.
Nu poate fi `n interesul ora;ului s[;i schimbe func\ionarul mai vechi ;i de
n[dejde cu un om nou, ;i la fel nu este `n
interesul candida\ilor s[ ajung[ colegi `n
corpul func\ionarilor ora;ului cu ni;te
sup[r[ri ;i temeri `n urma unor posibile
ignor[ri nedrepte.
(Szatmári Hirlap, 11 ianuarie 1903)
Tot `n Szatmári Hirlap este redat[
;edin\a consiliului ora;ului Satu Mare
din 8 iunie 1903. Dintre numeroasele
puncte de pe ordinea de zi, pavarea
str[zii :tefan cel Mare (Kazinczy) cu
ceramit[ galben[ a iscat dezbateri
aprinse `n r]ndul consilierilor. ~n cele
din urm[ s-a votat pentru. ~n schimb,
to\i au fost de acord ca str. Lucaciu (Árpad) s[ fie pavat[ cu ceramit[.

:edin\a consilului
Satu Mare, 8 iunie
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De la corespondentul nostru
Aniversarea `nsorit[ a `ncoron[rii a
`mprosp[tat s]ngele consilierilor no;tri
care s-au dus `n r]nduri dense la sala de
;edin\e, ca s[-;i exercite drepturile constitu\ionale< ale libert[\ii cuv]ntului ;i
ale votului. Reporterul fl[m]nd de senza\ii a trecut `n revist[ unele puncte de
pe ordinea de zi, prevestind c[ singurul
subiect propus `n consiliu care va st]rni
dezbateri `nfl[c[rate ;i interesante va fi
cel referitor la pavarea str[zii Kazinczy
(:tefan cel Mare). Aceast[ presim\ire sa ;i adeverit.
Raportul primarului s-a luat la cuno;tin\[ `n lini;te, iar tab[ra s-a mi;cat
doar c]nd a venit momentul exercit[rii
dreputilor active, adic[ la vot.
Cu toate c[ ciolanul `n cauz[ nu a

fost unul mare. Era vorba doar de ocuparea unui post de scrib. Au fost ;ase
candida\i. Totu;i, firele unor re\ele diferite de rela\ii au motivat pe binevoitori
s[ ajute, pe c]t se poate, ca favoritul lor
s[ c];tige. Rezultatul luptei nu a fost totu;i suprinz[tor, pentru c[, la fel ca de
obicei, ;i acum a c];tigat comisia de propunere, deci candidatul propus pe primul
loc. Horváth Sándor a c];tigat cu 9 voturi
`n plus fa\[ de Szentiványi Sándor ;i a
fost ales scrib de clasa I.
Dup[ terminarea votului, o parte din
membri a plecat.
Mare parte `ns[ a r[mas ;i la proiectul
privind pavarea str[zilor Kazinczy (:tefan cel Mare) ;i Árpád (Lucaciu). S-a
iscat o dezbatere agitat[ care a m[rit autoritatea „parlamentului nostru”. Fiecare
dintre cei care a luat cuv]ntul ;i-a sus\inut prin argumente substan\iale pozi\ia,
;i c]nd a sosit momentul deciziei, comitele a fost nevoit s[ ordone dup[ votul
„pentru” exprimat prin ridicarea `n picioare ;i exprimarea votului „contra” `n
acela;i fel. P]n[ la urm[ a fost acceptat[
propunerea consiliului ;i `n acest fel strada Kazinczy ;i strada Árpád p]n[ la strada Rákóczy (Mihai Viteazul) vor fi pavate
cu ceramit[. Corespondentul nostru relateaz[ ;edin\a<
Deschiderea ;edin\ei
Comitele, contele Homonnay Béla,
salut]nd membri prezen\i, a deschis
;edin\a. ~nainte de a trece la ordinea de
zi, s-a dat citire unui proiect r[mas nedezb[tut la ;edin\a precedent[ din cauza
num[rului insuficient al membrilor.
Conform acestui proiect ora;ul a vrut s[
cumpere un teren de la Vida János din
S[tm[rel. ~n\elegerea s-a f[cut, `ns[ contractul nu s-a mai `ntocmit pentru c[
am]ndou[ p[r\ile au renun\at la aceast[
tranzac\ie. :edin\a a luat act de raport.
Apoi s-a trecut la punctele de pe ordinea de zi. A fost desemnat[ comisia de
validare cu urm[torii membri< Antal
Kristóf, Szentiványi Károly, Komka Alajos, Schwarz Albert, Bölönyi László ;i
Virág András. Validarea va avea loc `n
data de 12 iunie, orele 3 dup[ masa `n
sala mic[ a Prim[riei.
Raportul primarului
Raportul primarului a relatat despre
dou[ chestiuni importante. Una de interes economic, cealalt[ de interes cultural.
Luna trecut[ au avut loc adun[rile generale ordinare ale c[ilor ferate Jibou-Baia
Mare, Satu Mare-Fehérgyarmat ;i ale celor locale Satu Mare-Ardud. Toate au
avut profituri remarcabile ;i anume< Jibou-Baia Mare< 43.776 coroane, Satu Mare-Fehérgyarmat< 46.730 coroane, iar Satu Mare-Ardud< 27.469 coroane.
Aceste cifre demonstreaz[ viabilitatea c[ilor ferate ;i activitatea lor `n folosul
comunit[\ii. ~n acest context, primarul a
vorbit ;i despre calea ferat[ Satu MareMátészalka, a c[rei realizare promite, la
fel, ni;te rezultate frumoase.
Primarul a raportat c[ ;colile de pe
st[zile Kinizsy (Ioan Slavici), Vesselényi
(Wolfenbüttel) ;i Három-utcaköz
(Br]ncoveanu) se vor recep\iona ;i se vor
preda `n septembrie. Cea de pe str. Rákóczy (Mihai Viteazul) care este cea mai
frumoas[ dintre toate, se construie;te la
fel `n ritm alert, ;i cel mai probabil c[ `n
septembrie va fi gata ;i aceasta. Altfel
stau lucrurile cu ;coala popular[ din Viile
Satu Mare, ale c[rei lucr[ri de construc\ie

merg `nainte `ntr-un ritm lent. Raportul
s-a luat la cuno;tin\[.
Carne de porc cu trichin[
Ora;ul a adoptat mai de mult o
hot[r]re privind exproprierea porcilor
cu trichin[, o m[sur[ despre a c[rei importan\[ de s[n[tate public[ am relatat
;i noi. Ministrul de interne `ns[ nu a
aprobat hot[r]rea `n cauz[ deoarece controlul c[rnii de porc va fi reglementat
printr-o ordonan\[ na\ional[ `n care se
vor stabili modalit[\ile dup[ care ;i porcii
cu trichn[ s[ fie considera\i adecva\i pentru consum. Consiliul a luat act vr]ndnevr]nd de aceast[ decizie obscur[ a ministrului.
Alegeri
S-a ocupat un post de tutore public
;i unul de scrib. ~nainte de alegere, s-a
format o comisie de candidatur[ ;i una
de num[rare a voturilor. Membri comisiei de candidatur[ au fost< Vereczy Antal,
Tanody Márton, Fejes István, Uray Gáspár, Antal Dániel ;i Korányi János.
Pre;edinte al comisiei de num[rare a voturilor< Antal Kristóf cu urm[torii
membri< Mátrai Lajos, Schreiber Ferencz,
secretar< Ferencz Ágoston (Augustin Feren\iu). Pentru postul de tutore public a
fost un singur candidat, dr. Lénárd István, care a fost ales `n unanimitate.
Pentru postul de scrib s-au `nscris
;ase candida\i, care au fost propu;i `n
urm[toarea ordine< Horváth Sándor,
Berky István, Bodnár Lajos, Dőry László,
Szent-Iványi Sándor ;i Varga Antal.
Cele 73 de voturi exprimate s-au
`mp[r\it astfel< Horváth Sándor 30, Szentiványi Sándor 21, Dőry László 14, Berky
István 5, Bodnár Lajos 3. Horváth István
a fost ales scrib de clasa I.
Chestiuni legate de pensii
Solicitarea plutonierului de poli\ie
Bartha Károly a fost rezolvat[ echitabil
de consiliu, recunosc]nd dreptul acestuia
la pensie din anul 1888. S-a acceptat ;i
propunerea viz]nd dreptul la pensie a
drumarilor. Poli\istului Laboncz András
i s-a acordat o pensie anual[ de 203 de
coroane av]nd `n vedere c[ a devenit inapt de munc[ din cauza unei boli incurabile.
Recens[m]ntul celor obliga\i s[ frecventeze ;coala
Recens[m]ntul copiilor de v]rsta
gr[dini\ei ;i de ;coal[ s-a efectuat din
ordinul ora;ului de c[tre cadrele didactice. Raportul `n acest sens a fost luat la
cuno;tin\[ de ministru cu urm[toarea
men\iune< costurile acestui recens[m]nt
s[ nu dep[;easc[ 200 de coroane. ~ns[
pentru c[ ora;ul a f[cut ;i o statistic[ cu
rezultatele acestui recens[m]nt, care a
costat 80 de coroane, s-a solicitat aprobarea sumei de 280 de coroane. Adunarea a fost de acord.
Ceramit[ sau asfalt?
Pavarea str[zilor a provocat discu\ii
mai mari. De fapt, p[rerile au fost diferite
doar `n cazul str[zii Kazinczy (:tefan
Mare), pentru c[ toat[ lumea a fost de
acord ca str. Árpad (Vasile Lucaciu) s[
fie pavat[ cu ceramit[.
Teörsök Károly a solicitat scoaterea
chestiunii de pe ordinea de zi. Pentru c[
sunt alte urgen\e. De exemplu cap[tul
str[zii Honvéd (Aurel Vlaicu) unde toate
str[zile sunt proaste. Este vorba de o concentra\ie mare de terenuri aici. Aceast[
parte trebuie pietruit[.

Farkas Antal face diferen\a `ntre cele
dou[ str[zi. Str. Árpád se poate acoperi
;i cu ceramit[, `ns[ pe str. Kazinczy doar
asfaltul ar fi adecvat. Ceramita este mai
scump[ ;i mai zgomotoas[, asfaltul este
mai bun, mai ieftin ;i f[r[ zgomot. Pe
str. Kazinczy sunt trei mari institu\ii de
`nv[\[m]nt unde zgomotul mare ar perturba procesul de `nv[\[m]nt. Cel mai
bun ar fi un pavaj de lemn, `ns[ e prea
scump ;i astfel nerealizabil.
Csomay Imre sus\ine ideea lui Teörsök Károly, care dac[ nu s-ar accepta,
propune un pavaj de piatr[ natural[ care
este ieftin[ ;i solid[. Ceramita este
scump[, zgomotoas[ ;i fragil[. Vereczy
Antal sus\ine propunerea lui Farkas Antal. Cu piatra adunat[ de pe str. Kazinczy
s-ar putea pava str. Honvéd.
Inginerul ;ef Erdélyi István pledeaz[
pentru pavajul de ceramit[.
Str. Kazinczy este o arter[ important[
de circula\ie. C[ru\ele grele cu marf[ ar
distruge asfaltul. Acolo este nevoie de un
pavaj solid ;i rezistent. Dup[ p[rerea lui
Vajay Károly, asfaltul nu va rezista la circula\ia mare.
Osváth Elemér demonstreaz[ c[ ceramita este slab[, se sparge, necesit[ o
`ntre\inere permanent[, este scump[ ;i
zgomotoas[. Cauzeaz[ mari probleme
pentru `nv[\[m]nt. Recomand[ pavaj de
asfalt.
Primarul Pap Géza recunoa;te c[ pe
strada institu\iilor de `nv[\[m]nt este nevoie de un pavaj care produce c]t mai
pu\in zgomot. ~ns[ atrage aten\ia ;i asupra pavajului de asfalt de pe str. Attila
(Traian) care necesit[ repara\ii permanente ;i tot este plin de gropi. Recomand[
s[ r[m]ne ceramita. ~ns[ dac[ majoritatea dore;te totu;i asfalt, atunci el recomand[ un asfalt comprimat.
Antal Kristóf accept[ propunerea comisiei de specialitate. Barta Kálmán este
de acord cu inten\ia ora;ului de a pava,
`ns[ nu vede niciun suport financiar pentru asta. Recomand[ ca mai `nt]i s[ fie
clar[ imaginea cu diferitele uiumuri. Vajay Károly `ncerc[ s[ demonstreze c[ veniturile din uiumuri sunt constante.
Teörsök Károly accept[ propunerea
lui Vereczy Antal. Primarul Pap Géza
consider[ c[ dac[ majoritatea publicului
dore;te acest lucru, el va `nainta chestiunea preg[tit[ spre dezbatere.
Teörsök Károly< Peste c]t timp?
O voce< Peste zece ani. (Anima\ie
zgomotoas[.) Dup[ acestea, pre;edintele
de ;edin\[, comitele, a supus la vot propunerile `naintate, pe care consiliul le-a
respins, astfel ;i str. Kazinczy va fi pavat[
cu ceramit[.
Diverse
Consiliul a trecut cu o vitez[
ame\itoare ;i peste celelalte puncte de pe
ordinea de zi ;i a tran;at ;i chestiunile
mai m[runte cu ner[bdare.
S-a adoptat propunerea viz]nd locuin\ele p[durarilor dintre Noroieni ;i
Mocirla Mare. Se va construi partea din
ora; a drumului c[tre Odoreu cu o cheltuial[ de 3600 coroane.
Consilul a aprobat pentru func\ionarii Fodor György, Markó Kálmán, Békéssy Géza, Pethő György, Tankóczi
Gyula ;i Hajdu Károly un concediu de
c]te 6 s[pt[m]ni. La ora 5 dup[ masa,
;edin\a s-a terminat.
(Szatmári Hirlap, 9 iunie, 1903)
Traducere Veres Istvan
Rubric[ realizat[ de A. Zaharia

14 iunie 2020/Informa\ia de Duminic[ 3

Chiar au trecut 30 de ani de la
evenimentele din 13-15 iunie 1990?
~n iulie 1990, `n s[pt[m]nalul
“Solsti\iu”, bunicul ziarului “Informa\ia Zilei” ;i str[bunicul publica\iei “Informa\ia de Duminic[”, depl]ngeam faptul c[ dup[
20 de zile `nc[ nu se cuno;tea
adev[rul despre prima mare mineriad[ din istoria postdecembrist[ a Rom]niei.
“Au trecut aproape 20 de zile de la
evenimentele din iunie ;i opinia public[
continu[ s[ b]jb]ie `n c[utarea adev[rului”. Depistam, atunci, trei puncte de vedere< al pre;edintelui Ion Iliescu, al premierului Petre Roman ;i, evident, al protestatarilor. Doamne, unde-mi este naivitatea de alt[dat[?!
Dup[ 20 de zile a;teptam, desigur
`mpreun[ cu majoritatea rom]nilor, s[
aflu adev[rul despre evenimentele care
au cutremurat nu doar Rom]nia, ci
`ntreaga Europ[. Str[inii s-au `ngrozit `n
fa\a violen\elor, a cruzimii cu care ni;te
bie\i muncitori s-au n[pustit asupra protestatarilor ce ocupaser[ Pia\a Universit[\ii `n semn de protest fa\[ de modul
`n care s-au desf[;urat primele alegeri libere.
Iat[, au trecut 30 de ani ;i adev[rul
gol-golu\ tot nu s-a aflat. ~n schimb, `n
lunga perioad[ scurs[ de atunci opinia
public[ s-a `mp[cat cu secretomania autorit[\ilor, indiferent de culoarea politic[,
iar omul `nceputului de secol 21 tr[ie;te
`ntr-o oarecare armonie cu misterele is-

toriei. Ce s-a `nt]mplat cu adev[rat `n
iunie 1990? Mai intereseaz[ pe cineva?
Ce se `nt]mpl[ `n iunie 2020 va mai interesa pe cineva dup[ 30 de ani?
Frunz[rind presa vremii, dac[ nu ai
tr[it pe viu acele evenimente, s-ar p[rea
c[ nu ai cum `n\elege ce s-a `nt]mplat cu
adev[rat `n Pia\a Universit[\ii. ~n realitate, toate protestele au ceva `n comun<
participan\ii vor s[ schimbe o lume r[u
`ncropit[ `ntr-una mai bun[, mai
dreapt[. Se vorbea `n 1990 despre provocatori, despre fo;ti securi;ti infiltra\i
printre protestari, majoritatea studen\i.
Chiar dac[ au fost, ;i cu siguran\[ fosta
Securitate a fost implicat[, agen\ii provocatori ;i-au putut `ndeplini sarcinile
ingrate `n r]ndul minerilor.
S-a produs atunci o prim[ “distan\are
social[”, dar ;i politic[. Evenimentele din
iunie 1990 ;i-au pus amprenta pe `ntreaga perioad[ post-decembrist[ ;i nu sunt
semne c[ dup[ 30 de ani poporul rom]n
a dob]ndit o alt[ mentalitate. Evenimentele din 10 august 2018 vin s[ `nt[reasc[
aceast[ trist[ realitate. Dac[ protestele
din Statele Unite vor fi la fel de contagioase ca noul coronavirus Covid 19, sar putea s[ asit[m la acela;i tip de evenimente ca `n urm[ cu 30 de ani. Aceasta
este drama istoriei care se repet[. Pe de
alt[ parte, trebuie pus[ ;i `ntrebarea dac[
f[r[ proteste, f[r[ revolte care s[ zguduie
din temelii sistemele care dau na;tere diferen\elor sociale de neacceptat `ntre oameni, este posibil[ schimbarea lumii?
D. P[curaru

Vorbind despre evenimentele din iunie 1990 cu artistul Mircea C[tu;anu-Popp, str[nepotul marelui pictor Aurel
Popp, stabilit `n Statele Unite imediat dup[ mineriade, am avut surpriza de a vedea un episod din Pia\a Univest[\ii.
Ziarul “Timi;oara”, condus de George :erban, ini\iatorul “Proclama\iei de la Timi;oara” prezenta o fotografie cu un
t]n[r care amplasa pancarda `n celebrul balcon de pe cl[direa Universit[\ii. Dup[ 30 de ani afl[m c[ t]n[rul din fotografie
era Mircea C[tu;anu-Popp (primul din st]nga), str[nepotul pictorului Aurel Popp. :i acesta este un cr]mpei de istorie
tr[it[ pe viu.

Public[m dou[ materiale din “Solsti\iu” edificatoare pentru starea de spirit din Rom]nia anului 1990
Iluzia
independen\ei
Fenomenul politic rom]nesc de
ast[zi `nregistreaz[ mereu aspecte controversate. Nu e de mirare dac[ ne
g]ndim c[ suntem `nc[ tot la `nceput
de drum. Exist[ ast[zi o categorie de
intelectuali neangaja\i `n cadrele unui
partid politic, se mul\umesc s[ se declare “independen\i”, de;i mul\i dintre
ei la 20 mai au votat cu F.S.N. O scurt[
analiz[ din acest punct de vedere aduce
clarific[ri absolut necesare pentru perioada prin care trecem.
Dup[ evenimentele din decembrie
trecut, `ntreaga popula\ie rom]neasc[
devenise p[truns[ de idealul de lupt[
`mpotriva comunismului. Entuziasmul
a fost general, mai cu seam[ `n primele
zece zile ale etapei. Mul\i cet[\eni, `ntre
care ;i membri ai P.C.R.-ului, au luat la
cuno;tin\[ de existen\a partidelor politice istorice, a celor nou `nfiin\ate a
unor grup[ri cu diverse orient[ri sociale, independente. ~nregimentarea a
urmat un curs firesc p]n[ la un moment
dat, devenit neobi;nuit `n situa\ia politic[ a \[rii< transformarea grup[rii F.S.N.
`n partid politic, `n care au intrat foarte
multe categorii de oameni de toate
v]rstele ;i chiar na\ionalit[\i diferite. :i
evident foarte mul\i fo;ti membri ai
P.C.R.-ului, unii chiar reprezentan\i ai
nomenclaturii.
Filmul s-a derulat cu `ncetinitorul,
dar sigur ;i foarte aplicat. Frontul
Salv[rii Na\ionale ;i-a luat rolul `n serios
;i potrivit unor mai vechi n[ravuri
rom]ne;ti a `nceput cu discreditarea
vechilor partide politice `n spatele c[rora s-au a;ezat toate p[catele lumii,
aproape se credea c[ nu exist[ iad pentru ele, trebuia inventat unul nou, at]\ia
r[uf[c[tori ar cuprinde. De aici drumul
a fost foarte scurt p]n[ la izolarea emigra\iei, considerat[ element str[in `n
corpul na\ional al \[rii, un fel de cancer

de care trebuia s[ ne ferim. S-a lansat
apoi lozinca `mpotriva b[tr]nilor, o alt[
sperietoare, care a fost at]t de manipulat[ c[ a prins r[d[cini chiar ;i `ntr-un
anume tineret din partidele istorice ;i,
`n final, tot ceea ce ar fi posibil dac[
F.S.N. ar pierde alegerile< privatizare,
;omaj, s[r[cie generalizat[, seisme sociale, conflicte interetnice etc. A urmat
atunci `nregimentarea masiv[ `n cadrele
F.S.N. pe motivul c[ acest partid politic
ar asigura o stabilitate economic[, prelungirea vechilor structuri, at]t de dragi
unor categorii ale popula\iei care avea
oroare de noutate ;i schimb[ri, dorea
“lini;te” cu orice pre\.
:i c]nd cele dou[ mari p[r\i antogoniste erau deja cristalizate r[m[seser[
deoparte un grup de oameni, ne`nregimenta\i `n cadrele vreunui partid, de;i
`;i manifestau convingerile `n presa
scris[ sau chiar `n cea oral[. Era grupul
independen\ilor, care nu era totu;i
omogen ca o orientare politic[. Foarte
mul\i erau ap[sa\i de amintirea sclaviei
comuniste, de care nu se puteau desp[r\i
chiar a;a de u;or ;i cu aversiune fa\[ de
noile partide politice. Nu s-au `nregimentat `n convingerea c[ poate, mai devreme sau mai t]rziu, lucrurile vor reveni la starea lor de dinainte. O a;teptare
deci a c[rei nostalgie o poart[ `nc[
nem[rturisit[ f[\i;. Unii au pierdut situa\ii materiale de invidiat, ceea ce explic[ `ntr-un fel re\inerea ;i opozi\ia lor.
Oricum ;i ace;tia au votat cu majoritatea `nving[torilor de la recentele alegeri.
:i au fost destul de mul\i ;i pe care restructurarea economic[ ;i moral[ nu
prea poate conta ast[zi. Poate doar cu
titlul de inventar. Au r[mas independen\i opu;i convingerilor comuniste,
oameni cu convingeri liberale sau reformi;ti radicali ;i care au refuzat `nregimentarea `n partidele istorice sau cele
afiliate prin unele convingeri a lor, pe
motivul credin\ei c[ astfel servesc mai
bine cauza democra\iei viitoare a
Rom]niei. Drept este c[ unii dintre ei
au candidat pe listele F.S.N. ca indepen-

den\i ;i chiar au reu;it s[ intre `n parlament. Dar cei mai mul\i au candidat
pe lista independen\ilor, `n colectiv deci,
sau singuri, ;i rezultatul s-a v[zut< a
reu;it unul singur. Aceasta pentru c[
starea noastr[ social[ ;i politic[ nu este
ast[zi preg[tit[ oentru fiin\area independen\ilor, a;a cum exist[ aceast[ posibilitate `n democra\iile occidentale.
La noi aceast[ stare este ast[zi un lux,
pe care cu greu ni-l putem permite.
Noi suntem `n perioada `n care
`ncerc[m s[ anul[m vechile structuri
comuniste ;i edificarea unei societ[\i
cu `nf[\i;are nou[, s[ intr[m `n Europa,
`n care de altfel suntem dar numai ca
pozi\ie geografic[ ;i nu moral-politic[.
Dac[ to\i ace;ti intelectuali independen\i ;i to\i cei care fac parte din diversele grupe cu orient[ri anticomuniste
;i care nu s-au prezentat la vot ar fi
`nmul\it r]ndurile partidelor istorice
rezultatul ar fi fost altul. Ast[zi am fi
avut o puternic[ opozi\ie `n parlament,
mult mai constructiv[ dec]t cea pe care
o avem. :i aici am fi avut nevoie de
ace;ti intelectuali independen\i, de prezen\a lor, `n peisajul partidelor politice
amintite. Energia ;i puterea lor de
munc[, preg[tirea calificat[, ;tiin\ific[
;i literar[, ar fi `nviorat atmosfera politic[, iar lor le-ar fi adus posibilitatea de
a se manifesta plenar `n ac\iunea de
construire a noilor st[ri sociale ale
Rom]niei.
Numai dup[ c];tigarea b[t[liei
`mpotriva vechilor structuri economice
;i morale ar putea exista la noi aceast[
categorie de “independen\i”, atunci
c]nd pericolul re`nvierii unor st[ri trecute nu ar exista, ne-am putea permite
luxul din arsenalul politic ale
democra\iilor occidentale. P]n[ atunci
categoria independen\ilor r[m]ne mereu o iluzie, o frumoas[ promisiune literar[, idealist[, prea pu\in eficace politic. ~nc[ nu e t]rziu, lupta r[m]ne deschis[ ;i le a;tept[m ajutorul lor pre\ios.
Nae Antonescu
Solsti\iu, nr. 28, iulie 1990

Scrisoare deschis[
c[tre colegul meu
Marian Munteanu
~n Aula Universit[\ii din Bucure;ti
are loc `n aceste ore fierbin\i ale unui
anotimp b]ntuit de furtuni trec[toare
Congresul Na\ional Studen\esc. :i fiindc[
dumneata, pre;edintele Ligii studen\ilor
vei lipsi de la acest colocviu ;i pentru c[
te ;tiu singur, `ncol\it de dureri trupe;ti
dar mai ales de chinurile celui care se
crede p[r[sit `n izolarea lui m-am g]ndit
s[-\i scriu c]teva r]nduri care mai devreme sau mai t]rziu le vei afla printre
multele g]nduri, ur[ri de bine ;i s[n[tate
care te caut[ pretutindeni.
Permite-mi, `nainte de toate s[ explic
de ce m[ adresez cu apelativul de colg
de;i fiul meu are aproximativ v]rsta dumitale. Colegii nu trebuie neap[rat s[ se
cunoasc[ ;i nici s[ fac[ parte din aceea;i
genera\ie. (...) Avem, noi doi, o mare dragoste comun[< limba ;i literatura
rom]neasc[, pasiuni pe care peste doi
ani o vei atesta cu o diplom[ de licen\[
similar[ acelora pe care ani `nainte am
ob\inut-o ;i eu. :i sunt sigur c[ domnii
profesori `\i vor acorda acela;i calificativ
maxim. Am citit zilele trecute deosebit
de bunele aprecieri pe care le-au avut `n
ceea ce te prive;te. Apoi, dac[ aspira\ia
spre o societate a oamenilor liberi
`n\eleas[ ca o lume zidit[ pe refuzul violen\ei te caracterizeaz[, atunci suntem
colegi. ~n 21 decembrie 1989 ai fost `n
Pia\[, cer]nd, printre altele, nonviolen\[.
~n aceea;i zi, acela;i lucru l-am cerut ;i
eu `n strad[. Suntem colegi ;i pentru c[
`nainte de a intra, prin concurs, pe b[ncile facult[\ii la fel care ;i dumneata miam c];tigat p]inea, a mea ;i a familiei
mele, cinstit, muncind nu doar l]ng[ o
mas[ de scris dar `n aceea;i salopet[ a
muncitorului. Dumneata la metroul bucure;tean, eu pe un ;antier de construc\ii,
dup[ doi ani de minerit la Baia Sprie. :i

iat[ c[ aici destinele noastre s-au `nt]lnit
din nou. ~n momente de criz[ identic[ ;i
`n aceea;i Jilava `n care, dup[ c]te ;tim,
e;ti \inut `n prinsoare. (…) Dac[ toate
c]te le aud ;i le citesc despre dumneata,
venite de la oameni de toate v]rstele ;i
mai ales de la tinerii pe care nu am motive
s[-i suspectez de corup\i sufleteasc[ sunt
sunt adev[rate dumneata e;ti nevinovat.
:i mai am un motiv s[ cred `n
nevinov[\ia d-tale. La fel ca ;i pe dumneata m-au acuzat purt[torii aceleia;i
ideologii de aceea;i `nc[lcare a art. 324.
Doar c[ dup[ ce m-au condamnat `n ciuda retract[rilor martorilor instrui\i de
acuzare ;i a lipsei de dovezi m-au... “iertat”. Dup[ ce am colindat ani la r]nd
aproape toate marile temni\e ale \[rii.
Dar asta a fost acum treizeci de ani. :i
oric]t s-ar p[rea c[ filozofia lui Vico are
dreptate, istoria nu se repet[ aidoma. Cei
care au confundat abatajul cu abatorul
nu sunt nici barbarii Asiei, nici bandi\ii
Evului Mediu, Ca unul care, repet am
tr[it `n, ;i am `ndr[git chiar, ad]ncurile
p[m]ntului nu pot crede c[ minerii
adev[ra\i, cei din tat[-n fiu, pot s[-;i
piard[ omenia. M[ `nc[p[\]nez s[ cred
c[ adev[rul adev[rat va ie;i la lumin[. :i
atunci acea istorie care aud c[ te pasioneaz[ (iar[;i ne `nt]lnim!) te va
`ndrept[\i. Chiar ;i cei care nu te admir[
accept[ c[ vinov[\ia d-tale este o `nscenare. Bunul sim\i care m[ `ndeamn[ s[
fiu solidar cu cei lovi\i de putere, cu cei
care au puterea de a nu lovi, m[ face s[
cred `n justi\ie. Neap[rat `ntr-una imanent[. Iat[ de ce, refuz]nd minciuna m[
simt obligat s[ te `mb[rb[tez, b[iatul
meu, ;i s[-\i scriu c[ nu e;ti singur pe lume. Nu suntem singuri. ~\i doresc s[-\i
po\i iubi du;manii a;a cum eu nu-i mai
pot iubi ci doar ierta. S[ ne tr[iasc[
du;manii ca s[ ne vad[ ferici\i. Dar, mai
presus de toate, nevr]nd s[ te mai obosesc, `\i doresc mult[, mult[ s[n[tate. Celelalte bune, ale sufletului ;i trupului, vor
veni ;i ele. Este vremea lor.
Corneliu Balla
Solsti\iu nr. 25, iulie 1990
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CONCERTE

Filarmonica s-a
adaptat cu succes
concertelor în aer liber
Dup[ aproape trei luni de
pauz[ impus[ de restricțiile pandemiei, muzicienii Filarmonicii
“Dinu Lipatti” din Satu Mare au
revenit în fața publicului lor întrun cadru care amintea mai degrab[ de orchestrele Italiei medievale< pe o scen[-platform[ în curtea Muzeului de Art[, cu spectatorii r[spândiți în tot spațiul verde,
pe trotuare, la umbra copacilor.
Impresia de întoarcere în timp a fost
accentuat[ de faptul c[ s-a cântat f[r[ amplificare, întrucât spațiul respectiv este
destul de bine încadrat de ziduri. S-a început sâmb[ta trecut[ cu Anotimpurile
lui Vivaldi, iar în joia acestei s[pt[mâni a
venit rândul unui program mai complex,
punând în valoare toate resursele orchestrei.

Prietenie, muzic[ ;i clopote
Pentru aceast[ stagiune estival[ unic[
în felul ei au r[mas valabile abonamentele
din stagiunea "de sal[", a;a c[ primele concerte au fost ;i un prilej de reg[sire pe viu
a celor mai fideli spectatori ai Filarmonicii, care au dezvoltat în timp un fel de
spirit de grup, prietenii ;i aprecieri comune. Au venit ;i destui spectatori pl[titori,
iar unii trec[tori s-au oprit o clip[ în poarta Muzeului, neîndr[znind totu;i s[ intre.
Muzica simfonic[ sufer[ înc[ de un complex al elitismului, nemeritat.
Concertul de joi a avut ca "uvertur["
trei momente muzicale oferite de un cvartet de al[muri< o mi;care din Suita focurilor de artificii regale de Haendel, "Generozitatea" de Georg Philipp Telemann,
un contemporan al lui Bach mult mai
apreciat în epoc[ decât acesta, ;i o transcripție a Odei Bucuriei din Simfonia a IXa de Beethoven. A urcat apoi pe podium
dirijorul permanent al Filarmonicii, ;tefan
Novak, conducând orchestra de coarde
în frumosul Divertisment KV 136 de Mozart ;i eleganta Serenad[ op. 20 de Edward
Elgar, ambele interpretate cu bun gust ;i
aplaudate pe m[sur[.
Un moment foarte frumos s-a petrecut la finalul primei mi;c[ri a Serenadei
lui Elgar, când clopotele unei biserici din
apropiere au început s[ bat[ lini;tit, aproape în surdin[, completând armonia notat[

de compozitorul britanic, iar dirijorul a
ținut s[ fac[ loc sunetului clopotelor înainte s[ înceap[ a doua parte. S-a n[scut
astfel un moment improvizat de reverenț[
care a m[rit senzația de eveniment din
alt[ lume, poate mai bun[. Cu atât mai
mult cu cât tot atunci prin curte zburau
doi porumbei. Firile mistice ar spune c[
a fost o atingere a Sfântului Duh. Noi îndr[znim doar s[ spunem c[ a fost frumos,
aparte.
Seara muzical[ s-a încheiat cu Mica
Simfonie scris[ pentru sufl[tori de Charles
Gounod, o lucrare foarte interesant[, inventiv[ ;i nedrept de rar cântat[, probabil
pentru c[ f[r[ dirijor e destul de greu ca
cei 9 interpreți s[ se sincronizeze cum trebuie, a;a c[ prezența ;i atenția lui Novak
au fost salutare, iar aplauzele sincere,
ar[tând mulțumirea unui public care ;tie
c[, oricât de multe ;i bune înregistr[ri am
avut cu toții la dispoziție în vremea
izol[rii, nimic nu se compar[ cu muzica
simțit[ pe viu.

Alte concerte ale verii
Filarmonica a început ;i o serie de
mici recitaluri g[zduite de Muzeul de Istorie, programate miercuri la ora prânzului, filmate ;i difuzate pe Facebook,
dând posibilitatea muzicienilor ei s[ cânte
lucr[ri camerale mai rar prezentate în stagiunile normale ;i s[ r[mân[ în atenția
publicului. Seria va continua în urm[toarele s[pt[mâni.
Dup[ cum ne-a informat Emoke Kovacs-Pistuka, managerul Filarmonicii,
urm[torul concert simfonic va inaugura
un nou spațiu în aer liber, în curtea interioar[ a Teatrului de Nord, ;i va avea un
program aproape convențional, cu un
concert pentru violoncel de Haydn ;i Simfonia 25 de Mozart printre altele. Este în
plan ;i un spectacol cu Suitele Carmen de
Rodion ;cedrin, în care vor avea ocazia s[
se afirme ;i percuționi;tii orchestrei. Putem spune c[ Filarmonica a reu;it s[ se
adapteze destul de bine noilor condiții
impuse de pandemie ;i s[ creeze programe chiar interesante. Principiul supraviețuirii celui mai bine adaptat se aplic[ foarte
vizibil ;i în lumea artelor. Desigur, sper[m
cu toții ca la toamn[ s[ reg[sim ambientul
S[lii Filarmonicii, casa din Satu Mare a
muzicii clasice.
Vasile A.

Concursul "George Enescu" va avea peste 270 de participan\i în acest an
Peste 270 de candidaţi din 41
de ţ[ri au fost selectaţi s[ participe
în Concursul Internaţional �George Enescu� 2020, care este programat s[ aib[ loc între 29 august
;i 20 septembrie, au anunţat miercuri organizatorii.
La secţiunile Violoncel, Vioar[, Pian
;i Compoziţie vor concura 272 de tineri
muzicieni dintr-un total de 292 de înscri;i
la concurs. Procesul de preselecţie a fost
necesar doar pentru secţiunea violoncel,
deoarece num[rul de candidaţi înscri;i
(105) a dep[;it num[rul maxim de concurenţi care pot s[ fie evaluaţi de juriu în
timpul competiţiei (85). Preselecţia a fost
realizat[ dup[ finalizarea înscrierilor, pe
29 mai, de un juriu format din R[zvan
Suma - profesor la Universitatea Naţional[ de Muzic[ din Bucure;ti ;i solist al
Orchestrei Naţionale Radio, Vasile Jucan
- rector al Academiei Naţionale "Gheorghe Dima" din Cluj, Filip Papa - membru

al cvartetului Ad libitum din Ia;i.
Astfel, în secţiunea violoncel vor concurs 85 de muzicieni, în secţiunea vioar[
80, în secţiunea pian 86 ;i în secţiunea
compoziţie 21 de candidaţi, cu 26 de
lucr[ri. Cei mai mulţi concurenţi provin
din Coreea de Sud - 50, dintre care 19
sunt la secţiunea Violoncel, 11 la Vioar[
;i 18 la Pian.
Din România s-au înscris 27 de muzicieni< 5 interpreţi la violoncel, 9 la vioar[
;i 13 la pian. China va fi repreznetat[ de
21 de participanţi, dintre care cinci sunt
din Hong Kong. Din Europa sunt 131
participanţi. Dup[ România, ţ[rile din
care au fost primite cele mai multe înscrieri sunt Franţa (13), Rusia (13), Italia
(12) Germania (10), Mare Britanie (10).
La concurs vor fi prezenţi candidaţi ;i
din Noua Zeeland[ (3), Australia (2) ;i
din Mexic (2). Cei mai tineri concurenţi
sunt: JaeMin Han, în vârst[ de 14 ani
(Coreea de Sud) - violoncel, Nakyung
Kang, 17 ani (Coreea de Sud) - vioar[,
Siyang Rao, 14 ani (China) - pian - ;i

Eden Lonsdale, 24 ani (Marea Britanie)
- compoziţie.
Ediţia din aceast[ toamn[ a Concursului Enescu este în curs de preg[tire, urmând s[ fie implementate o serie de
m[suri de siguranţ[. Organizatorii competiţiei au transmis c[ sunt încrez[tori în
efectele m[surilor implementate pe plan
naţional ;i internaţional pentru gestionarea Covid-19. În caz de forţ[ major[,
taxa de participare va fi returnat[ integral
tuturor celor înscri;i (inclusiv celor care
nu au trecut de etapa de preselecţie). Concursul "George Enescu" funcţioneaz[ ca
o platform[ internaţional[ de lansare
pentru viitorii interpreţi de marc[ ai lumii
;i de promovare a lucr[rilor compozitorului român în rândul noii generaţii de
arti;ti din toat[ lumea, fiind astfel o completare fireasc[ a Festivalului "George
Enescu", cel mai important eveniment
cultural internaţional organizat în România. Ediţia din acest an are programate
19 concerte ;i recitaluri deschise publicului.
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Întreaga mea copilărie ;i o mică parte din adolescen\ă au fost
vegheate de glasul blând al mamei mele, dăscăli\ă ;i ea. De la
ea am învă\at frumuse\ea gândului curat ;i jocurile copilăriei.

INTERVIU

De vorb[ cu
`nv[\[toarea
Eva Ioana F[r[g[u,
autoarea volumului
“Pove;tile –
ferestre c[tre
sufletul copiilor”
“Deprinderile de muncă intelectuală< cititul, scrisul ;i socotitul
au fost ;i rămân “arme” pe care
elevii no;tri trebuie să le mânuiască cu măiestrie pe drumul cunoa;terii. Odată cu trecerea timpului, ne adaptăm la noută\ile care apar în domeniu în ceea ce prive;te formarea ;i dezvoltarea lor.
Chiar dacă, de exemplu, azi îi
scriem bunicii un mesaj pe telefon, nu vom ezita să prezentăm
copiilor o scrisoare în redactarea
căreia scrierea de mână avea rang
de artă. Fiecare modalitate de
transmitere a unui mesaj are farmecul ;i avantajele ei.”
Într-unul din numerele trecute al
cotidianului Informa\ia Zilei, scriam
despre faptul că învă\ătoarea Eva Ioana
Fărăgău a editat volumul de pove;ti
pentru copii intitulat “Pove;tile – ferestre către sufletul copiilor”. Lucrarea
va fi pusă la dispozi\ia tuturor cadrelor
didactice gratuit.
Eva Ioana Fărăgău a pă;it pentru
prima dată la catedră, în fa\a copiilor,
în urmă cu 25 de ani. Un sfert de secol
alături de copii, un sfert de secol în
care a format oameni, i-a învă\at să
scrie, să citească, să calculeze, i-a pregătit pentru ciclul gimnazial, pentru
liceu, pentru via\ă, până la urmă pentru că învă\ătorii sunt fără doar ;i poate
fiin\e speciale în via\a noastră.
În rândurile de mai jos, vă invităm
să descoperi\i ce simte o învă\ătoare
când vorbe;te despre munca la catedră,
care sunt satisfac\iile unui cadru didactic pentru că, a;a cum ne spunea
chiar învă\ătoarea Eva Ioana Fărăgău,
“dacă reu;e;ti să atingi măcar o inimă
în fiecare zi cu cuvintele, cu faptele sau
existen\a ta, po\i spune că e;ti cu adevărat fericit”.

—Pentru început, am să vă
rog să vă prezenta\i cititorilor
no;tri.
— Mă numesc Eva Ioana Fărăgău
;i sunt învă\ătoare la ;coala Gimnazială
Grigore Moisil din Satu Mare. Am o
experien\ă de peste 25 de ani în
învă\ământ, iar în anul ;colar care tocmai s-a încheiat am fost învă\ătoarea
clasei a III-a B, lucru de care sunt extrem de mândră. Un alt motiv de mândrie mi-l dă minunata mea familie, fiul
Mihai Andrei ;i so\ul Adrian, care cred
în mine ;i mă sprijină în tot ce fac.

— Când v-a\i dat seama că

vă dori\i să deveni\i
învă\ătoare?
— De mică mi-am dat seama că a;
dori să mă fac învă\ătoare, de pe vremea copilăriei mele \in minte că mă
sim\eam bine atunci când mă jucam
cu copiii de vârsta mea. Musafirii care
veneau la noi erau perfec\i dacă aveau
;i copii, iar când mergeam noi în vizită
la cineva, prima curiozitate era legată
de faptul că au sau nu copii.

— :i-a pus amprenta
cariera mamei dumneavoastră, tot cadru didactic, asupra
a ceea ce sunte\i azi?
— Întreaga mea copilărie ;i o mică
parte din adolescen\ă au fost vegheate
de glasul blând al mamei mele, dăscăli\ă ;i ea. De la ea am învă\at frumuse\ea gândului curat ;i jocurile copilăriei. Modelul care m-a ghidat în via\ă,
chiar dacă pentru o perioadă destul de
scurtă, rămâne MAMA.

— Vă aminti\i de învă\ătoarea dumneavoastră? Cum era
ea?
— Învă\ătoarea mea, pe nume Eugenia Fechete, era o dăscăli\ă preocupată de instruc\ia ;i educa\ia învă\ăceilor ei. Mă leagă de ea dragostea de carte
pe care a reu;it să mi-o insufle ;i pentru
care îi rămân ve;nic recunoscătoare.
Vă propun un exerci\iu de imagina\ie:
prima zi la catedră, prima genera\ie de
copii. Cum era atunci ;i cum e acum?
Îmi amintesc cu multă plăcere ;i nostalgie de debutul meu în cariera didactică. Este vorba despre ;coala Gimnazială din Acâ;, ;coala care m-a format
în ciclul primar ;i gimnazial, având un
rol hotărâtor în devenirea mea profesională. Cred că nu întâmplător, ;coala
care m-a format ;i-a cerut tributul prin
a mă “readuce la vatră” în primul meu
an de învă\ământ. Tinere\ea, elanul,
dorin\a de afirmare au fost cele care
m-au călăuzit atunci, iar acum, pe lângă acestea am adăugat multă experien\ă ;i în\elepciune, cred. Dragostea
fa\ă de copii a rămas constantă ;i călăuză fidelă în tot parcursul meu profesional.

— Vreau să vorbim pu\in
despre abecedar, despre cum
îi învă\ăm pe copii să scrie ;i
să citească, să numere, să calculeze. Se schimbă ceva de în
timp sau e cam tot la fel?
— Despre o paralelă între
învă\ământul tradi\ional ;i cel modern,

centrat pe competen\e s-ar putea spune
multe. Cert este faptul că nu trebuie
exclus niciunul ;i că succesul, ca în orice domeniu, este asigurat dacă îmbinăm optim tradi\ionalul cu noută\ile
care nu contenesc să apară. Deprinderile de muncă intelectuală: cititul, scrisul ;i socotitul au fost ;i rămân “arme”
pe care elevii no;tri trebuie să le mânuiască cu măiestrie pe drumul cunoa;terii.
Odată cu trecerea timpului, ne
adaptăm la noută\ile care apar în domeniu în ceea ce prive;te formarea ;i
dezvoltarea lor. Chiar dacă, de exemplu, azi îi scriem bunicii un mesaj pe
telefon, nu vom ezita să prezentăm copiilor o scrisoare în redactarea căreia
scrierea de mână avea rang de artă. Fiecare modalitate de transmitere a unui
mesaj are farmecul ;i avantajele ei.

— Ce înseamnă a fi
învă\ător?
— Răspunsul la această întrebare
se regăsesc în versurile de mai jos, care
nu îmi apar\in<
“A fi profesor tu trebuie să ;tii/ Că
micu\e flori în mână \ii/ Frumos colorate ;i parfumate/Ce strălucesc ca ni;te
diamante./ Îngrije;te-le cu multă
aten\ie ;i iubire,/ Oferindu-le ce ai mai
bun din tine./Strope;te-le cu apă rece
;i curată/ Pentru a nu se ofili niciodată./ Vorbe;te-le cu în\elepciune ;i duios/ Dăruie;te-le lumina soarelui voios/
Ajută-le să se-nal\e cu mândrie/ ;i să
mo;tenească ve;nica împără\ie/ Să lucrezi cu răbdare ;i cu spor,/ Zi de zi îndrumând u;or,/ Iar florile frumos să le
cre;ti,/ Pentru că un grădinar tu e;ti”.

— Trebuie să avem anumite calită\i pentru a ne îndrepta spre o carieră în acest
domeniu? E necesară o formare continuă pentru a face
fa\ă cerin\elor la catedră?
— Ca învă\ător, ai zilnic în fa\a ta
nu doar ni;te min\i agere, însetate de
cunoa;tere, ci ;i ni;te suflete curate,
ginga;e ;i pline de voio;ie. Trebuie să
;tii, trebuie să po\i ;i trebuie să vrei să
aprinzi în sufletul fiecărui învă\ăcel
atât bucuria cunoa;terii cât ;i bucuria
crea\iei pe tot parcursul devenirii lui.
Pentru a face fa\ă provocărilor care
apar cu repeziciune în domeniul
învă\ământului, învă\ătorii se înfruptă
continuu din Pomul Cunoa;terii, participând activ la diferite activită\i sau
cursuri de formare de specialitate pentru a împăr\i dulcile roade cu to\i cei
înseta\i de cunoa;tere< copii, colegi ;i
părin\i deopotrivă.

— A; dori ca în încheiere
să ne aplecăm aten\ia asupra
volumului de pove;ti care recent a văzut lumina tiparului.
Care-i povestea lui?
— Lucrarea mea “Pove;tile – ferestre către sufletul copiilor” are ;i ea povestea ei, o poveste despre un timp al
amintirilor, o întoarcere în copilăria
mea, vegheată de glasul blând al mamei
mele. Am încercat în ea să dau via\ă
pove;tilor din copilăria mea, ca o redescoperire a unui paradis pierdut. În
urma participării la cursul de formare
din cadrul Proiectului CRED în vara

anului trecut, un curs fabulos, de anvergură na\ională, care m-a format ;i
mi-a oferit ;i calitatea de formatoare,
am realizat că anumite lucruri nu î;i
pierd valoarea, ele capătă prin mâna
noastră o via\ă nouă. Depinde doar de
noi să ;tim să le dăm un nou în\eles,
să le adaptăm realită\ii pe care o trăim.
Cu ajutorul celor opt competen\e-cheie
cu care m-am împrietenit la curs, am
dat via\ă celor 15 pove;ti conceptând
pentru fiecare poveste diferite sarcini
de lucru care au menirea de a-i ajuta
pe micii ;colari să exerseze ;i să aprofundeze într-o manieră originală ;i
creativă ceea ce au învă\at la ;coală.
Desenele de pe copertă ;i cele care înso\esc textele suport au fost realizate
de o parte din elevii clasei mele, care
au răspuns cu entuziasm solicitării de
a da culoare ;i magie pove;tilor. Drumul în realizarea acestei lucrări a fost
pentru mine o experien\ă fundamentală ;i o dedic tuturor celor care într-o
formă sau alta au fost părta;i la apari\ia
ei: elevii mei care se entuziasmează de
fiecare dată când le propun o provocare, părin\ii acestora care mă sprijină
necondi\ionat, întreaga echipă a proiectului CRED de la nivel na\ional, minuna\ii mei colegi de breaslă ;i frumoasa mea familie. O consider valoroasă cu atât mai mult cu cât s-a născut
în perioada stării de urgen\ă provocată
de virusul Covid-19. Poate fi accesată
gratuit pe site-ul Inspectoratului ;colar
Jude\ean Satu Marela sec\iunea RED
– învă\ământ primar. CRED cu tărie
că îmi va purta noroc la edi\ia a doua
a Selec\iei na\ionale „Creatori de educa\ie”.
A consemnat Ioana Vladimirescu
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S~N~TATE

De;i dr. Fauci ;tia c[ oric]nd poate ap[rea un focar ca acesta, un aspect l-a surprins< „cât de repede
s-a extins pe `ntreaga planet[.” O boal[ cu transmitere eficient[ se poate r[spândi în întreaga lume
în ;ase luni sau `ntr-un an, dar pentru Covid-19 „a durat aproximativ o lun[”.

Alimenta\ia, reglatorul
natural al imunit[\ii (II)

Alimente din care puteți mânca sub orice formă doriți (crude, preparate termic)

S[pt[m]na trecut[ am prezentat primele patru principii cu privire la alimen\ie ;i s[n[tate. Ast[zi
le prezent[m pe ultimele patru.
V[ reamintim c[ aceste principii
sunt explicate mult mai
am[nun\it `n volumul “Studiu
China” de dr. Colin Campbell. Dr.
Liana Str`mb a f[cut o sintez[ pe
`n\elesul tuturor.

Principiul numărul 5
Nutriția poate controla `n
mod substanțial efectele adverse
ale substanțelor chimice care
afectează starea de sănătate a
omului.
Întreaga mass-media este plină de
articole aducătoare de panică despre diverse substanțe chimice care pot produce
cancer< îndulcitori artificiali, nitriți, nitrozamine, aflatoxina, acrilamida (care
se găsește în alimentele procesate sau
prăjite, cum ar fi cipsurile de cartofi),
etc. Adică, toată lumea caută țapi ispășitori, pentru a nu recunoaște că mâncărurile favorite constituie o problemă, datorită conținutului lor nesănătos. O boală
cronică cum este cancerul are nevoie de
ani pentru a se dezvolta. Substanțele care
inițiază cancerul sunt adesea cele incriminate în articolele de presă. Dar ceea
ce nu se spune este faptul că procesul bolii continuă mult timp timp după inițiere
și el poate fi accelerat s-au oprit prin nutriție. Cu alte cuvinte, alimentația este
cea care determină în principal dacă boala va produce efecte rele sau nu.
La fel vorbim despre alergiile alimentare sau respiratorii, sau despre alte reacții
alergice declanșate și întreținute de multe
ori alimentar. De multe ori, simpla
schimbare a alimentației unui sugar sau
copil alergic determină dispariția simptomatic[, fără a fi nevoie să intervenim
terapeutic cu produse naturale sau alopate. Imunitatea organismului este mult
influențată de alimentație chiar dacă mediul înconjurător și civilizația modernă
determină omul să trăiască într-un context de factori relativ toxici și nocivi.

târzii (după diagnosticare).
Majoritatea bolilor cronice necesită
ani de zile pentru dezvoltare. Imunitatea
naturală a organismului este formată
dintr-un mecanism complex care poate
contracara în mod eficient multe dintre
agresiunile exterioare, pentru o lungă perioadă de timp. Ea cedează lent și în timp.
Alimentația cu alimente naturale integrale susține o imunitate de bună calitate și o evoluție în bine, a afecțiunilor
apărute. Sunt multe cercetări care arat[
că o dietă complet vegetariană cu alimente integrale face să regreseze o boală
de inimă avansată, îi ajută pe obezi să
piardă din greutate și îi ajută pe diabetici
să scape de medicamente și să revină la
o viață normală, ca cea dinainte de a avea
diabet. Sunt boli ce par a fi ireversibile,
precum melanomul malign (formă fatală
de cancer de piele) care pot fi atenuate
sau regresate prin schimbări majore alimentare și nu numai operate în stilul de
viață .
Concluzia pentru cei care au o boală
cronică de orice fel (inclusiv boli autoimune) este aceea că nutriția cu alimente
integrale, naturale poate ajuta la oprirea
sau regresia bolii.

Principiul numărul 7
Alimentația care este cu adevărat benefică pentru o anumită
boală cronică va fi în folosul sănătății și în ceea ce privește alte
boli.
Nutriția cu alimente integrale va produce sănătate și va preveni boala, aproape
indiferent care ar fi aceasta. Nu sunt utile
și nici benefice pentru organism diete
separate pentru fiecare tip de boală. Folosind o dietă simplă, cu alimente cu
structuri apropiate de natură, oamenii
se vor bucura de o stare generală de sănătate, fizică și emoțională. Întoarcerea
la natură la principiile armoniei interioare a sistemelor naturale este benefică pentru funcționarea organismului omenesc
la toate nivelele.

Principiul numărul 8
Alimentația potrivită produce sănătate în toate domeniile
Principiul numărul 6
existenței noastre. Toate sunt în
Aceeași nutriție care previne legătură unele cu altele.
boala în stadiile ei timpurii (diși nutriția sunt de impornainte de diagnosticare), poate tanțăAlimentele
principală pentru sănătatea noasde asemenea, să stopeze sau să tră. Procesul de a mânca reprezintă poate
redreseze boală în stadiile ei mai cel mai intim contact pe care-l avem cu

lumea noastră> este un proces `n cadrul
căruia ceea ce mâncăm devine parte din
timpul nostru. :i alte experiențe sunt importante, cum ar fi activitatea fizică, sănătatea emoțională și mintală, precum
și sănătatea mediului înconjurător. Se
știe că activitatea fizică are efect asupra
diferitelor substanțe chimice din organismul nostru, iar prin acestea asupra
dispoziției noastre și a puterii de concentrare. Persoanele care se simt bine cu
privire la propria persoană sunt mai dispuse a-și respecta sănătatea, prin adaptarea și promovarea unei diete corespunzătoare. Iar atunci când cineva mănâncă
sănătos, contribuie și la starea de sănătate
a planetei.
Alimentația naturală care stimulează
imunitatea organismului și-l ajută să rămână în echilibrul s[u natural este constituită din alimente integrale, nerafinate,
de origine vegetală.

Alimentele din care puteți mânca sub orice formă doriți (crude,
preparate termic) sunt următoarele<
a. Cereale integrale< p]ine, orez, mei,
secară, orez, ovăz, hrișcă, porumb etc.
b. Legume< sub diferite forme.
- Inflorescențe< conopidă, broccoli.
- Tulpină și frunze< spanac, anghinare, salată verde, varză, țelină sparanghel
andive, napi, rubarb[, pătrunjel, etc.
- Rădăcini< cartofi, sfeclă, morcov,
ceapă, usturoi, ghimbir, ridichi, etc.
c. Leguminoase< fasole, mazăre, soia,
naut, linte.
d. Ciuperci.
e. Semințe< Nuci, alune, migdale, fistic, caju.
f. Fructe< mere, pere, căpșuni, caise,
piersici, pepene roșu galben etc. citrice
toate tipurile de fructe.
Se vor reduce la minim alimentele<
a. Hidrați de carbon, pastele făinoase,
p]ine albă, biscuiți, pișcoturi, prăjituri,
zahăr.
b. Uleiuri vegetale adăugate< porumb,
arahide.
c. Peștele< somon, ton cod.
Se vor evita<
a. Carnea< porc, pasăre, vită, oaie, vânat.
b. Produsele lactate brânză, iaurt, lapte.
c. Ouăle și maionezele.
~n numerele urm[toare vom aborda
talte teme foarte interesante, continu]nd
cu imunitatea, un subiect foarte vast.

Dr. Str`mb Liliana Mariana,
cabinet Piața Libertății, numărul 18
telefon 0723859619

Dr. Fauci< Covid-19,
cel mai r[u co;mar ;i
`nc[ nu s-a terminat
“The New York Times”, `n edi\ia sa
electronic[, public[ opinia cunoscutului
specialist american dr. Anthony S. Fauci.
Directorul Institutului Na\ional de Alergii ;i Boli Infec\ioase, dr. A. Fauci face o
evaluare destul de sumbr[ a devast[rii
provocate de coronavirus în întreaga lume. Prezentarea a fost f[cut[ `n cadrul
unei conferin\e sus\inute de Organiza\ia
de Inovare în Biotehnologie, mar\i 9 iunie. Covid-19, pe care dr. Fauci `l consider[ „cel mai r[u co;mar”, a devastat întreaga lume `ntr-o perioad[ de numai
patru luni, „;i înc[ nu s-a terminat.”
De;i dr. Fauci ;tia c[ oric]nd poate
ap[rea un focar ca acesta, un aspect l-a
surprins< „cât de repede s-a extins pe
`ntreaga planet[.”
O boal[ cu transmitere eficient[ se
poate r[spândi în întreaga lume în ;ase
luni sau `ntr-un an, dar pentru Covid19 „a durat aproximativ o lun[”, a declarat
dr. Fauci. El consider[ c[ virusul s-a
r[sp]ndit at]t de repede datorit[ contagiozit[\ii ;i c[l[toriilor extinse dintr-un
cap[t `n altul al lumii.
Vaccinurile sunt considerate pe scar[
larg[ ca cea mai bun[ speran\[ de a opri
sau cel pu\in de a încetini pandemia, iar
dr. Fauci este „aproape sigur” c[ mai cel
pu\in unul va avea succes. Mai multe variante sunt deja testate ;i se a;teapt[ ca
cel pu\in unul s[ treac[ de faza trei a
test[rilor pe o scar[ mai larg[, în iulie
anul acesta.
Dar înc[ nu se ;tiu multe despre
boal[ ;i despre modul în care aceasta
atac[ organismul. Dr. Fauci ;i-a petrecut
mare parte din carier[ studiind H.I.V.,
iar `n opinia specialistului boala pe care
o provoac[ H.I.V. este „într-adev[r
simpl[ în compara\ie cu ceea ce se întâmpl[ cu Covid-19”, unde `nt]lnim o
varietate de simtome< pornind de la niciun simptom pân[ la boal[ critic[ ;i
moarte> `nt]lnim leziuni pulmonare, tulbur[ri de coagulare care au provocat accidente vasculare cerebrale chiar ;i la tineri, precum ;i un sindrom inflamator

~n opinia specialistului, boala
pe care o provoac[ H.I.V. este
„într-adev[r simpl[ în compara\ie
cu ceea ce se întâmpl[ cu Covid-19”
separat, provocând boli severe la unii copii.
„Unde se va sfâr;i? Înc[ suntem la
începutul în\elegerii cu adev[rat”, a spus
dr. Fauci. O alt[ întrebare iminent[, este
dac[ supravie\uitorii bolnavi grav se vor
recupera complet.
Specialistul a abordat ;i problemele
din sistemul american de s[n[tate, unde
persoanele de culoare sunt mult mai vulnerabile< lucreaz[ `n locuri unde nu este
posibil[ munca de la domiciliu, sufer[
deja de boli cardiovasculare ;i de diabet.
O schimbare total[ a sistemului ar dura
mult timp.
De aceea, cursa global[ pentru vaccinuri ;i tratamente realizate de companii
;i guverne, cu implicarea organiza\iilor
nonprofit ;i subven\iilor din partea statului vor face medicamentele disponibile,
pe scar[ larg[, ;i la popula\iile considerate vulnerabile.

Ce tip de mi;care alegi<
afar[ sau `n sal[?
S-a dat liber la gimnastic[ ;i `n s[lile
de fitness. ~ncep]nd de luni, 16 iunie,
putem alege unde vrem s[ transpir[m<
`n aer liber sau `n sal[. Respectarea regulilor impuse de autorit[\i constituie o
adev[rat[ provocare pentru administratorii s[lilor. ~;i vor programa clien\ii astfel `nc]t s[ asigure fiec[rui participant o
suprafa\[ de 10 metri p[tra\i la antrenamentele de grup ;i 7 metri p[tra\i `n s[lile
cu aparate de fitness? ~n Satu Mare s[lile
de aerobic au suprafe\e medii. ~nainte de
COVID-19, `ntr-o sal[ de 40 metri
p[tra\i st[teau ca sardelele 30-35 de persoane f[r[ vreo interdic\ie pentru persoanele r[cite. Nimeni nu ;i-a pus problema c[ s-ar putea infecta de la vecina
sau vecinul de antrenament.
~n perioada restric\iilor, antrenorii
s-au adaptat ;i au continuat s[ predea
clase de aerobic, zumba sau pilates `n
mediul online. :i dac[ acum trei luni
mergeai la sal[ s[-\i `ndrep\i spatele dup[
o zi de munc[ `n care ai stat cu ochii `n
fa\a calculatorului, iat[ cum `n timpul
pandemiei un obicei s[n[tos s-a transformat `ntr-unul mai pu\in s[n[tos< trebuia s[ faci antrenamentul tot `n fa\a calculatorului.
Iubitorii de sport au posibilitatea s[

fac[ mi;care `n aer liber cu respectarea
distan\[rii de 1,5-2 metri fa\[ de persoanele din jur. Activitatea fizic[ individual[
`n aer liber nu a fost interzis[ nici `n perioada st[rii de urgen\[, doar c[ trebuia
completat[ celebra “Declara\ie pe proprie
r[spundere”. Mi;carea este bun[ pentru
s[n[tate. Decizia ne apar\ine dac[ ne
asum[m riscul s[ reul[m antrenamentele
`n s[lile de fitness, ori ne mi;c[m acas[
sau `n aer liber. Redactorii no;tri vor face
un tur s[pt[m]na viitoare `n c]teva s[li
din Satu Mare s[ vedem cum `;i a;teapt[
antrenorii clien\ii `n noile condi\ii.
Pagin[ realizat[ de Terezia G.
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Ioan Nistor< Azi, `n politica rom]neasc[, nu ra\iunea decide, ci
partidul dlui cu devia\ie de sept, care mai soarbe din z[rul
diabolicului CEX dragniot, instituit de un tip care ;i-a imaginat
timp de trei ani c[ este alesul, semidictatorul providen\ial, iubit
de popor prin simplul fapt c[ promite.

CULTUR~

Ioan Nistor

Tensiuni reale ;i
tensiuni artificiale
Spectacolul momentului este `ntortocheat r[u! Ca spectator, `n aceste zile
tulburi la nivel planetar, dar ;i na\ional,
`mi amintesc de o ;tire de acum c]\iva
ani ;i de o `ntrebare grea< cum e mai
bine? C[ p]n[ ;i rela\ia omului cu Divinitatea poate deveni uneori hazlie,
ca `n situa\ia urm[toare, relatat[ de
TVR HD la 12 decembrie 2016. Ni;te
s[teni din Alpii elve\ieni s-au rugat
timp de trei sute de ani ca un ghe\ar
din mun\i, pe care-l considerau vinovat
de multe rele ;i c[ruia `i puseser[ g]nd
r[u, s[ se topeasc[. Acum, c]nd ruga
lor a fost ascultat[, vorba vine, ;i
ghe\arul se sub\iaz[ accelerat, drept
credincio;ii din sat fac rug[ciuni
arz[toare ca ghe\arul s[ r[m]n[ cum a
fost din totdeauna. Concluzia ar fi doar
aceasta< dac[ e at]t de greu s[ `n\elegem
ce vrea Dumnezeu cu lumea Lui, cea
mai fericit[ rug[ ar fi s[ ne lumineze
mintea. `nainte de..., dac[ se poate. Asta
`n condi\iile `n care prea multe min\i
`ntunecate ajung la butoanele puterii.
Se vede ;i din aceast[ `nt]mplare c[
omul e o fiin\[ foarte contradictorie. D[
prioritate impulsurilor ;i neglijeaz[ ra\iunea, de-\i vine s[ spui c[ nici Cel de Sus
nu ;tie cum s[ intervin[ `n „afacerile interne” ale omului. De;i i-a l[sat Legea.
Brambureala ultimelor s[pt[m]ni e spectaculoas[.
George Floyd a murit tragic. Dar a
deschis oare moartea lui o poart[ larg[
spre dreapta libertate? Nu! Este prilej de
violen\[, urmat[ de haos ;i moarte, de
r[zbunare, de lovituri politice. Rezult[<
economie perturbat[, energii fizice ;i psihice consumate `n gol, politicieni profitori… Vulgul, inflamabil, st]rnit ;i manipulat, nu mai ra\ioneaz[, uit[ cauza ;i
invoc[ toate nemul\umirile. Numai
`ntrebarea esen\ial[ nu e pus[< de ce s-a
ajuns aici, la o eroare regretabil[. Unde
e vina? Nu cumva `n educa\ie?

Ca oameni f[r[ puterea deciziei, st[m
;i privim scandalul planetar ;i ciom[geala indigen[, ca la un meci disputat cu tot
arsenalul neregulamentar. :i a;tept[m
finalul< care echip[ va bate ;i cine va „lua
`n barb[”?
St[m ;i ne uit[m ca la un film horror.
Va `nvinge binele sau r[ul?
Omul ac\ioneaz[ `n virtutea unui impuls de moment. Aplic[ ira\ional vorba<
ce-o fi o fi ;i d[ cu b]ta `n balt[!... O b]t[
a fost dublarea aloca\iei deja dublate, care
va fi urmat[ cam prin septembrie de a
treia dublare, ;i care nu a venit din dragoste de copii, ci din ur[ ;i ranchiun[
politicianist[. P[rerea speciali;tilor nu
conteaz[. ~n\elepciunea rezultat[ dup[
un dialog sincer nu e luat[ `n seam[. La
`ndoctrina\ii vero;i, conteaz[ doar interesul personal sau de partid. Ca `n toate
cele ale politicianismului josnic.
Azi, `n politica rom]neasc[, nu ra\iunea decide, ci partidul dlui cu devia\ie
de sept, care mai soarbe din z[rul diabolicului CEX dragniot, instituit de un tip
care ;i-a imaginat timp de trei ani c[ este
alesul, semidictatorul providen\ial, iubit
de popor prin simplul fapt c[ promite.
Ins care, de;i cere desfiin\area partidului
s[u, e evident c[ ;i azi e o persoan[ influent[ prin ideologia l[sat[ mo;tenire.
Cum altfel, dup[ ce pre;edintele CCR `l
pofte;te la un dialog de tain[? Acolo unde ar trebui s[ intre doar zei\a legat[ la
ochi, un pu;c[ria; bine pom[dat ;i f[r[
zeghe intr[ (09.06.2020) ca la el acas[. O
;uet[ `n linia celei pe care dl Dorneanu
a avut-o cu pre;edintele cur\ii
constitu\ionale ruse.
S[ ne amintim din nou. Accidentul
de la Cernob`l a fost ascuns de aparatul
de propagand[ sovietic. Izbucnirea noii
pandemii a fost ascuns[ de partidul comunist chinez. La noi, la fel. Partidulg[ligan, care de\ine `n Parlament puterea
absolut[, „;old la ;old” cu echipa dlui
Dorneanu, ascunde ;i el ceva< situa\ia

dezastruoas[ l[sat `n urma celor trei premieri de pomin[. Preciz[ri necesare. PSD
nu e singur. A absorbit total ;i a `nfr[\it
PRM-ul lui Vadim cu UDMR, `n varianta
victor-orbanist[, o premier[ politic[,
av]nd al[turi trupa de ;oc a cot]nganului
Ponta, supravie\uitorul de la Colectiv,
`nfiat ideologic de Erdogan, ;i liberalii
deborda\i pe motiv de corup\i, dar aspira\i de comunistoidul T[riceanu. Se
adaug[ ;i USR (nu Uniunea Scriitorilor
din Rom]nie!) care a `mb[tr]nit `n trei
ani c]t al\ii `n trei decenii. Niciunul nu
vrea s[ vad[ pericolele care ne p]ndesc
pe to\i. A;a c[ ne vom elibera de COVID
19 intr]nd `n alt[ teroarea. Pretextul e
de st]nga< soarta pensionarilor. R[zboi
pe via\[ ;i moarte.
O vedem de la distan\[ pe dna
Olgu\a, b[neasa de Craiova, purt]nd pe
um[r o sering[ cu opiu pentru pensionari. Gogom[niile sale nu sunt pentru a
obloji r[nile pensionarilor, de care doamna cu gl[scior ciripitor ;i otr[vitor a uitat
timp de trei ani, ci pentru a-i b[ga dreptei
un cu\it `n spate. `ntruc]t sacul l[sat de
tripleta Grindeanu, Tudose ;i D[ncil[ e
;i gol ;i peticit, ni;te oameni ra\ionali ar
face major[rile gradual ;i diferen\iat, nu
la gr[mad[, pentru a nu crea blocaje. ;i
cred dumnealor c[ noi, pensionarii, nu
ne-am prins?
Guvernan\ii de dup[ 1990, timp de
tei decenii, cu micu\e excep\ii, formale,
precum cea de acum, au guvernat c]t se
poate de necinstit. Miasma st]ngii a
p[truns ad]nc. Dup[ ce i-au satisf[cut
cu pensii grase pe slujitorii credincio;i,
;i-au adus aminte ;i de cei slabi, de robi.
Dar nu ei s[ fac[ dreptate cu m]na lor,
al\ii s[ pl[teasc[ `n contul lor. Vor s[ primeasc[ 40% ;i pensionarii cu o sumedenie de boli, ;i pensionarul Ion Iliescu,
emanatul care poart[ vina dezastrului
originar al economiei.
Comunicarea nonverbal[ a majoritarilor din parlament e u;or de citit. Salt[
de fericire satisf[cu\i c[ Rom]nia va intra

`n faliment ca Grecia din vecini. Tehnica
e aceasta< cine vine dup[ noi la guvernare,
s[-;i rup[ g]tul! E vizibil c[ ei nu ar scoate-o din pr[pastie, ci i-ar da br]nci ;i ar
aduna materie prim[ pentru mixerul
minciunilor din campania electoral[ viitoare.
Am v[zut c[ Rom]nia a fost industrializat[ for\at de PCR, cu mari sacrificii
(munc[ extenuant[, salarii mici, patruzeci de litri de benzin[ pe lun[,
interdic\ii, lipsa dreptului de a c[l[tori
`n str[in[tate, aparat de urm[rire, libertate de exprimare niet, produse de
proast[ calitate…). Acum, din 1990
`ncoace, \ara a fost dezindustrializat[
`ntr-o veselie nesf]r;it[, cu ajutor de la
marii investitori strategici veni\i de prin
stepele ruse (;ase combinate siderurgice
performante duse la faliment ;i mutate
`n Est, industria petrochimic[ de nivel
mondial redus[ la zero, serele ;i sistemul
de iriga\ii ruinate…).
S-a ajuns la situa\ia dorit[ (de cine?)
ca rom]nii s[ r[m]n[ f[r[ locuri de
munc[ ;i s[-;i ia lumea `n cap pentru
p]inea cea de toate zilele. E vizibil c[ puterea de la r[s[rit nu putea admite `n vecin[tate o \ar[ prosper[ atractiv[ pentru
popoarele subjugate. ;i a \inut-o `n loc
folosind cozile de topor.
Observ[m c[, la partidul care are
fr]iele puterii legislative, a secat izvorul

de oameni ra\ionali (Clujul a fost ;ters
de pe harta lor politic[), se vede cu ochiul
liber o consecven\[, numit[, dup[ celebra
zicere, „de bou”.
Tot a;a e ;i cu m[re\ul Program al
partidului mastodont, cu succesele ob\inute, care amintesc de o pagin[ celebr[
din epopeea lui Ion Budai-Deleanu, pe
care le-o livrez cu drag. Iat[ imaginea
l[sat[ de „iepoca Dragnea”< „R]uri de
lapte dulce pe vale/ Curg acolo ;i de unt
p]raie,/ \[rmurii-s de m[m[lig[ moale,/
De pog[ci, de pit[ ;i m[laie!.../ O, ce
sf]nt[ ;i bun[ tocmeal[!/ M]nci c]t vrei
;i bei f[r-osteneal[. (…)// Dealurile ;i
coastele toate/ Sunt de ca;, de br]nz[, de
sl[nin[,/ Iar mun\ii ;i st]ncile gurguiate,/
Tot din zah[r, stafide, smochine!.../ De
pe ramurile de copaci,/ Sp]nzur[ covrigi,
turte, colaci.”
Promisiuni ;i Realitate! De aceea,
Rom]nia e cum este, la coada Europei.
Mai nou, PSD ;i ma;ina lor obedient[
de propagand[ au pus la dospit aluatul
unor r[zmeri\e, ca s[ nu fie numai `n
SUA a;a ceva, s[ fie ;i la noi. RTV ;i A3
le desc]nt[ (08.06.2020). Nu ;tiu cine e
`n spate, cine va profita. Se deduce u;or
cine `;i freac[ m]inile. `nc]t `mi vin `n
minte versurile din clasa I, `nscrise `n
abecedarul inspirat din g]ndirea
must[ciosului de la Kremlin< „Iar stelu\a
cea de sus / Oare ce-o avea de spus?...”

Alexandru cel Mare ;i misterul morm]ntului s[u
Urmare din pagina 1
După cum `;i imagina Ptolemeu I,
trupul lui Alexandru cel Mare `l putea
ajuta să-;i construiască o bază personală
de putere `n Egipt. ~n ac\iunea sa
hotăr]tă, acesta a putut să invoce faptul
că la urma urmei nu făcea dec]t ceea ce
`nsu;i Alexandru cel Mare dorise. Dar
`n depărtata Oaza Siwa, Alexandru n-ar
fi putut să-i fie de mare folos.
C]\iva ani mai t]rziu, procesiunea
funerară a continuat prin Alexandria.
Noul rege, Ptolemeu I a pus să fie construit un mare templu funerar, `n a cărui
subsol a fost depus Alexandru la loc de
odihnă ve;nică. Cu aproape 100 de ani
mai t]rziu, unul dintre succesorii lui Ptolemeu I, Ptolemeu al IV-lea Phicopator,
a căutat un nou amplasament pentru
morm]ntul lui Alexandru cel Mare ;i la găsit `ntr-un loc numit `n izvoarele antice Berna. ~n perioada care a urmat,
morm]ntul lui Alexandru cel Mare a devenit loc de pelerinaj. `mpăra\ii romani
;i alte personalită\i importante `;i exprimau acolo respectul pentru legendarul
comandant de o;ti. Unul dintre ultimii
vizitatori atesta\i a fost `mpăratul roman
Caligula, `n anul 215 d. Chr. . După aceea,

urma se pierde. Cutremure, războaie, noi
construc\ii ;i jafuri, toate au dus la dispari\ia morm]ntului lui Alexandru din
peisajul urban al Alexandriei.
Dar morm]ntul n-a dispărut ;i din
mintea oamenilor. ~n cursul secolului al
XIX-lea exista deja o ofertă largă de posibile localizări. Un vag indiciu a fost dat
de o afirmare a geografului antic Strabon,
un contemporan al lui Augustus, care a
trăit `n a doua jumătate a secolului I `.
Chr.. Potrivit acestuia, morm]ntul era
situat `ntr-o necropolă din zona palatului
regal al Ptolemeilor. Palatul se afla `n
apropierea portului. ~n orice caz, nu e sigur că informa\ia lui Strabon este exactă.
De aceea, arheologii ;i-au concentrat cercetările ;i asupra altor zone din Alexandria. Astfel, numărul presupunerilor localizării a crescut rapid. A;a au fost descoperite aproape 140 de posibile morminte ale lui Alexandru cel Mare. `n cele
mai multe cazuri au urmat imediat dezmin\irile, presupusul morm]nt dovedindu-se a fi un templu roman sau o necropolă cre;tină.
Foarte recent oamenii de ;tiin\ă au
luat din nou `n vizor un loc `n care s-a
mai aflat c]ndva `n centrul interesului.
`ncă de la `nceputul secolului al XX-lea,

`n vechiul cimitir din Alexandria au ie;it
la iveală blocuri de alabastru. Acestea
proveneau, după cum s-a putut stabili
fără echivoc din vremea vechilor Ptolemei. Oamenii de ;tiin\ă au cercetat dacă
putea fi vorba de resturile unei camere
mortuare regale, care să implice folosirea
alabastrului. Nu existau `ncă rezultate
definitive.
Macedoneni latini, macedo-rom]ni ;i
machedoni
~n anul 2012, arheologii greci au apărut din nou pe prima pagină a ziarelor.
Motivul a fost descoperirea unui tumul
monumental `n zona ora;ului antic Ampfipolis. Oamenii de ;tiin\ă au datat cu
pruden\ă morm]ntul `ntre anii 325-300
`. Chr. `n public au apărut imediat specula\ii că ar trebui să fie vorba despre un
morm]nt regal. Iar datarea ar fi `n favoarea lui Alexandru cel Mare? Cercetătoarea care a descoperit morm]ntul a devenit star mediatic, dar s-a străduit să tempereze a;teptările. Desigur, era vorba de
morm]ntul unei personalită\i `nsemnate.
Cei care doresc să intre `n istorie ca descoperitori ai morm]ntului lui Alexandru
cel Mare ar trebui să-;i `ncerce `n conti-

nuare norocul la Alexandria.
Macedonia a jucat un rol extrem de
important `n Antichitate. Ea a dat istoriei
universale personalită\i de mare importan\ă. Este vorba de strălucitul strateg
militar de excep\ie Alexandru cel Mare,
apoi pe regii din familia Ptolemeilor, care
au condus Egiptul peste 300 de ani (`n
scrierile lor au făcut referiri ;i la mo;ii ;i
strămo;ii no;tri). Apoi pe Maica Tereza,
născută Anje Gonxhe Boiaxhiu, din tată
arom]n ;i mamă albaneză. ~n Macedonia
trăiesc ;i latini, macedoneni numi\i < macedo-rom]ni latini, macedo-rom]ni
vlahi sau machedoni. După ultimele statistici, numărul lor atinge 250 000 de persoane. Limba pe care o vorbesc `n familie
este foarte asemănătoare cu limba
rom]nă cu c]teva dialecte specifice. De
remarcat că to\i se m]ndresc cu apartenen\a na\ională la Rom]nia.
Din păcate, guvernele Rom]niei `ntro perioadă `ndelungată de timp nu au
dat o aten\ie deosebită, materială, spirituală ;i culturală, acestor confra\i ai
no;tri. Nu este vorba doar de cei din Macedonia, ci ;i din alte \ări< Grecia, Serbia,
Muntenegru, Albania, Kossovo, Germania, Italia, Spania, Anglia, Orientul Mijlociu, Statele Unite ale Americii etc..

Mul\i sunt supu;i la o permanentă dezna\ionalizare, pierz]ndu-;i `n timp ;i rădăcinile lor. Din păcate, `n Grecia, Albania, Serbia, Bulgaria, Ungaria, Ucraina,
au existat ;coli rom]ne;ti sus\inute de
stat, `n ultima perioadă au fost
desfiin\ate. Din partea guvernelor
Rom]niei a existat ;i mai există multă
nepăsare ;i ploconire fa\ă de străinătate,
foarte greu de `n\eles. `n acela;i timp,
sunt impuse interzicerea folosirii limbii
rom]ne, a culturii ;i tradi\iilor multiseculare, precum ;i construirea de biserici
rom]ne;ti.
Dacă `n Rom]nia minorită\ile au asigurate drepturi cuprinse `n Constitu\ie,
`n unele legi sunt date `n plus folosirea
limbii, `nvă\ăm]nt ;i tradi\ii culturale.
De ce pentru rom]nii din diaspora nu se
aplică egalitatea ;i drepturi sub controlul
Consiliului Europei? De ce rom]nii sunt
marginaliza\i? Sunt `ntrebări la care se
a;teaptă răspunsuri clare.
Dacă `n Rom]nia se respectă toate
drepturile prevăzute de Uniunea Europeană, de ce alte state nici nu vor să recunoască că pe teritoriul lor trăiesc ;i
rom]ni?
Prof. dr. Ioan Corneanu
Ing. Mircea P`rlea
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“Pe aripile vântului”, pe primul loc `n
topul vânz[rilor Amazon la o zi dup[ ce
a fost retras de pe HBO Max
Am scris s[pt[m]na aceasta
`n Informa\ia Zilei c[ filmul
“Pe aripile v]ntului” a fost retras de pe platforma HBO Max,
`n plin[ mi;care de protest contra rasismului ;i a violen\elor
Poli\iei care vizeaz[ persoanele
de culoare `n Statele Unite.
La numai o zi dup[ incident, filmul “Pe aripile vântului/ Gone With
the Wind” a urcat pe primul loc `n
topul Amazon al celor mai bine vândute filme ;i programe de televiziune.
Amazon `;i realizeaz[ clasamentul pe baza datelor de vânz[ri. Site-ul
ofer[ edi\ia aniversar[ “Gone With
the Wind”, dublu DVD, pornind de
la 29,55 de dolari, iar de pe Amazon
Video poate fi `nchiriat pentru 3,99
dolari ori cump[rat pentru 9,99 de
dolari, scrie News.ro. Pe platforma
iTunes a Apple, `n SUA, filmul se clasa
miercuri pe locul al cincilea, dup[
“The Hunt”, “Birds of Prey”, “Bad Boys
for Life” ;i “The Invisible Man”.
WarnerMedia a anun\at c[ pl[nuie;te s[ `l readuc[ pe platform[
`mpreun[ cu o discu\ie despre contextul istoric ;i o “denun\are” a stereotipurilor rasiste care apar `n film.
Adaptat dup[ romanul cu acela;i
nume scris de Margaret Mitchell `n
1936, filmul este descris pe site-ul
Amazon drept “o epopee clasic[ a sudului american”, a c[rei ac\iune este
plasat[ `n timpul R[zboiului Civil ;i
a perioadei de reconstruc\ie.
The American Film Institute a
clasat “Gone With the Wind” pe locul
al patrulea `ntre cele mai bune filme
americane din toate timpurile, dup[
“Citizen Kane”, “Casablanca” ;i “The
Godfather”.

JK Rowling a dezv[luit c[
este o supravie\uitoare a
abuzurilor sexuale
JK Rowling a dezv[luit c[ este o supravie\uitoare a abuzurilor domestice ;i
agresiunilor sexuale. Seria de mesaje a
fost intens dezb[tut[ pe Twitter dup[ ce
autoarea a intrat în conflict cu comunitatea LGBT.

Autoarea JK Rowling a mutat aten\ia
publicului de la criticile venite din partea
comunit[\ii Trans la problemele cu care
s-a confruntat în tinere\e. Ea a m[rturisit
pentru prima dat[ c[ a fost victima abuzurilor domestice ;i agresiunilor sexuale
Dup[ ce a scandalizat internau\ii cu
o postare despre conceptului de identitate de gen, autoarea Harry Potter ;i-a
atras numeroase critici. Într-un eseu lung
;i extrem de personal redactat, ea a oferit
un r[spuns criticilor aduse la comentariile sale de pe Twitter care vizau problema transexualilor.

Japonezii au
inventat o masc[
`mpotriva COVID-19
cu electricitate
Un material antimicrobian creat de
dou[ companii japoneze ar putea distruge virusurile și microbii, incluisv bacteriile. Creat[ de dou[ companii japoneze \es[tura denumit[ „PIECLEX",
poate inactiva pe loc microorganismele
din interiorul și de la suprafața ei. Materialul folosește energia cinetic[ din
mișc[rile normale ale unei persoane
pentru a genera niveluri sc[zute de electricitate care `mpiedic[ reproducerea
microorganismelor, au anunțat reprezentanții companiilor. Electricitatea produs[ este destul de mic[, astfel c[ nu
este resimțit[ de organismul uman.
Țes[tura ar putea fi folosit[ `n diverse scopuri, de la controlarea mirosurilor
nepl[cute și pân[ la crearea de m[ști de
protecție. La nivel mondial, mai multe
companii fac eforturi `n a folosi ingineria textil[ pentru prevenirea COVID19, `ns[ dezvoltarea unor produse eficiente este un proces de lung[ durat[.
Un material protector din punct de
vedere biologic și chimic, precum PIECLEX, este greu de fabricat, nu neap[rat
din cauza tehnologiei, ci a lipsei accesului la bacterii și virusuri pe care s[ fie
testat. Accesul la mostre de SARS-CoV2, coronavirusul care provoac[ COVID19, este greu de obținut, având `n vedere
pericolul pe care `l reprezint[ acest virus.
Potrivit unei cercet[ri din 2001 din
Reactive coatings literature review, studiile pe textile antimicrobiene se bazeaz[
`n general pe surogate sau analogi pentru a le testa eficacitatea.
Bacillus globigii, o specie de bacterii
cu pigment negru, este utilizat[ ca analog pentru gazul muștar, de exemplu.
Acest lucru a ridicat `ntreb[ri asupra eficienței țes[turii `mpotriva unor ameninț[ri biologice sau chimice reale pe
care oamenii de științ[ și-au propus s[
le combat[.
O alt[ limitare este legat[ de biocidele create pentru textile care pot induce
rezistenț[ bacterian[ la aceste substanțe,
dup[ cum arat[ o cercetare publicat[
din 2017 `n Principles of Textile Finishing.

Beyoncé negociaz[ cu Disney
pentru trei noi filme
Starul ar trebui s[ nareze documentare dup[ modelul ducesei Meghan.
Beyoncé negociaz[ cu Disney pentru a
colabora la trei noi filme, inclusiv o continuare a superproduc\iei "The Black
Panther", pentru care ar trebui s[ asigure
coloana sonor[. În plus, Beyonce ar trebui s[ nareze documentare pentru Disney Plus, un rol similar pe care l-a avut
;i ducesa Meghan, care a colaborat cu
compania pentru documentarul "Elephant". Beyoncé a mai colaborat cu Disney
;i în trecut, fiind cea care ;i-a împrumutat
vocea Nalei, unuia dintre personajele peliculei "The Lion King". Beyoncé este
una dintre cel mai bine pl[tite vedete din
lume.
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