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Bine ai venit octombrie!
O nouă lună, o nouă săptămână, o nouă zi....Un nou rasarit de 
soare care aduce cu sine nu numai frumusete, ci si speranța, 
noi inceputuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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**  - Într-un crater aflat în deșertul din sudul Israelului, o echipă formată din șase oameni 
simulează viața pe Marte. Aceștia vor trăi o lună într-un mic habitat construit în mijlocul unui peisaj 
stâncos, deluros și roșiatic. Vor ieși afară doar în costume dotate cu camere, microfoane și diverși 
senzori, așa cum ar face-o pe Planeta Roșie ;
**  - Preşedintele palestinian Mahmoud Abbas s-a întâlnit la Ramallah cu o delegaţie israeliană, 
membri ai Partidului Meretz (stânga). Aceasta este a doua întâlnire oficială în decurs de aproximativ 
o lună cu membri ai noului guvern israelian ;
**  - Cancelarul german, Angela Merkel, începe o ultimă vizită oficială în Israel ca parte a unui 
turneu de rămas-bun după 16 ani de putere marcaţi printre altele de aprofundarea legăturilor cu statul 
evreu. Pentru a opta şi ultima vizită oficială în Israel în calitate de cancelar, Angela Merkel, urmează 
să viziteze Memorialul Victimelor Holocaustului Yad Vashem şi să se întâlnească cu noul premier 
israelian, Naftali Bennett ;
**  - Israelul a ridicat interdicţia de călătorie în Bulgaria, Brazilia şi Turcia impusă anterior din 
cauza numărului mare de decese asociate COVID-19 din aceste ţări, a anunţat Ministerul israelian al 
Sănătăţii. Aceste ţări, populare în rândul turiştilor israelieni, au fost ultimele trei adăugate pe lista 
„roşie” a statelor în care Israelul le-a interzis cetăţenilor săi să călătorească din cauza pandemiei de 
coronavirus. De acum înainte, toţi pasagerii care sosesc în Israel sunt obligaţi să intre în carantină cel 
mult 24 de ore, până când se obţine un rezultat negativ în urma unui test COVID-19 ;
**  -  O sabie despre care se crede că a aparținut unui cavaler cruciat, veche de aproximativ 900 de 
ani, a fost găsită de scafandrul amator Shlomi Katzin și predată autorităților. Specialiștii cred că 
obiectul, care este acoperit cu organisme marine, a ieșit la suprafață în urma mișcării nisipului. 
Autoritatea pentru antichități din Israel (IAA) a spus că după ce va fi curățată și analizată 
corespunzător, sabia va fi expusă publicului. Cruciații au luptat într-o serie de războaie religioase 
cunoscute sub numele de Cruciade. Cele mai cunoscute dintre cruciade au fost cele din estul 
Mediteranei, care au vizat recuperarea Țării Sfinte de sub stăpânirea musulmană ;
**  - Arheologii au descoperit cea mai mare cramă cunoscută din epoca bizantină, lângă un teren 
de fotbal din Yavne, în Districtul Central al Israelului. Arheologii au găsit un complex de cinci 
teascuri, patru depozite mari în care se depozita vinul, cuptoare în care se făceau ulcioarele de lut şi 
zeci de mii de bucăţi de ulcioare rupte. Crama, datând de 1.500 de ani, se crede că a produs unul 
dintre cele mai bune vinuri albe din Marea Mediterană la acea vreme. Acesta a fost lăudat în 
literatura bizantină şi era cunoscut sub numele de „vinum Gazetum” –vin Gaza, deoarece a fost 
exportat din vechiul oraş portuar de lângă Gaza actuală. Fiecare teasc găsit acoperă o suprafaţă de 
aproximativ 2400 de metri pătraţi. În jurul podelei, unde strugurii erau zdrobiţi cu piciorul, erau 
compartimente pentru fermentarea vinului şi cuve mari octogonale care colectau vinul ;
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** - Autoritățile din Israel investighează moartea unui angajat, Yogev Cohen, în vârstă de 28 de 
ani, ce participa la lansarea unui balon cu aer cald lângă Balfouria, un cartier popular de vacanță din 
nordul Israelului, când a rămas agăţat de coș, în timp ce acesta a început să urce. Cohen a căzut de la 
peste 30 de metri, direct pe un autoturism parcat. Nici persoanele aflate în mașină și nici cele 12 
persoane aflate la bordul balonului nu au fost rănite. Balonul cu aer cald a aterizat în siguranță, la 
scurt timp după accident.Cohen a fost unul dintre cei trei membri ai echipajului de la sol responsabili 
de susţinerea echilibrului coșului. Regulile companiei impun ca trei membri ai echipajului la sol să 
țină balonul în timp ce acesta se umflă, pentru a-l stabiliza. Potrivit unui raport preliminar al poliției, 
Cohen a greşit pentru că a ținut coșul până după ce balonul a fost umflat și ridicat ;
**  - Avioane ale forţelor aeriene din Israel şi Germania au survolat împreună Ierusalimul, pentru 
a arăta legăturile strânse dintre cele două ţări, înainte de un exerciţiu militar internaţional cu o 
participare mai largă. Survolul a marcat începutul exerciţiului militar internaţional „Blue Flag”, cel 
mai mare organizat în Israel până acum. Alături de Germania şi Israel, la exerciţiu mai participă 
Italia, Regatul Unit, Franţa, India, Grecia şi SUA. Comandanţii forţelor aeriene germană şi israeliană, 
Ingo Gerhartz şi Amikam Norkin, au vizitat memorialul Holocaustului Yad Vashem de la Ierusalim ;
**  -  Trei specialişti în economie experimentală canadianul David Card, americano-israelianul 
Joshua Angrist şi americano-olandezul Guido Imbens au fost fost ditinşi cu Premiul ”Nobel” pentru 
Economie ;
**  - Guvernul israelian a aprobat alocarea unei sume de circa opt miliarde de euro pe 5 ani in 
scopul ameliorarii conditiilor socio-economice pentru minoritatea araba din Israel, comunitate care se 
plange de discriminari si se confrunta cu un val de criminalitate fara precedent. Reprezentând circa o 
cincime din populaţie, cetăţenii arabi din Israel sunt descendenţii palestinienilor care au rămas pe 
pământurile lor după înfiinţarea statului israelian în 1948. Ei deţin paşapoarte israeliene şi au drept de 
vot ; 
**  -  Cabinetul ministerial israelian a aprobat în unanimitate, un acord între Israel și Germania 
prin care Berlinul va aloca 20 de milioane de shekeli (5,3 milioane de euro) în plus pe an pentru 
alocații lunare pentru aproximativ 3.700 de supraviețuitori ai Holocaustului. Astfel, fiecare alocație 
va crește cu 100 de euro pe lună. În plus, persoanele care suferă de demență sau de boala Alzheimer 
vor primi o plată anuală de 500 de euro pe lângă alocațiile lunare ; 
**  - Prim-ministrul israelian Naftali Bennett a cerut Elveției, în calitate de membru al 
Consiliului Guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), să ia măsuri 
decisive împotriva programului nuclear iranian. Naftali Bennett s-a întâlnit cu președintele elvețian 
Guy Parmelin la Ierusalim. În timpul întâlnirii, liderii au discutat despre modalitățile de consolidare a 
relațiilor bilaterale dintre cele două țări, cu accent pe inovare, știință și dezvoltare ;    
**  -   Premierul israelian Naftali Bennett și ministrul Sănătății, Nitzan Horowitz, au convenit să 
elimine restricțiile privind adunările în aer liber, restricții impuse până acum de epidemia de 
coronavirus, potrivit unui comunicat al biroului premierului. Limita de 5 000 de persoane pentru 
evenimentele în aer liber ar trebui, prin urmare, să fie ridicată începând cu 29 octombrie, dar 
pașaportul verde - un permis de sănătate - va fi cerut tuturor participanților ;

                                                                                   ( Sursa:Anima News, HotNews.ro, astazi.ro)
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Xx   -  Compania de Utilități Publice (CUP) SA Focșani a eliminat începând cu data de 1 august, 
taxa pentru apa pluvială din facturile vrâncenilor. Propunerea de eliminare a acestei taxe a fost a 
președintelui Cătălin Toma și a fost votată în unanimitate de către primari. Acesta a adăugat că va fi 
analizată și oportunitatea eliminării taxei pluviale pentru operatorii economici.De asemenea, 
președintele CJ Vrancea a mai anunțat că pentru proprietarii de la case există posibilitatea montării 
unui contor pasant, pentru înregistrarea apei cu care se udă grădina, în vederea nefacturării serviciului 
de canalizare ;
Xx    -  Începând cu data de 8 octombrie 2021, Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și 
Evidența Pașapoartelor Simple (SPCEVPS) Vrancea își va desfășura activitatea în noul sediu situat în 
clădirea Băncii Comerciale Române din Focșani, Str. Fundătura Cuza Vodă nr. 1 ; 
Xx   -   Odobeștenii care își plătesc taxele și impozitele restante la data de 30 septembrie vor fi scutiți 
de plata majorărilor și penalităților, se arată într-un anunț al Primăriei Odobești ;
Xx   -   Comuna Suraia va fi cadastrată integral, gratuit pentru cetățeni, prin Programul Național 
de Cadastrare și Carte Funciară (PNCCF) derulat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară, prin Oficiul de Cadastru Vrancea ;
Xx   -  In Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Municipal Adjud s-a redeschis cabinetul de 
dermatologie (la etajul 2) program zilnic 09.00 - 12.00, cu menținerea regulilor de distanțare sociala, 
obligativitatea purtării măștii de protecție la nas și gura și dezinfecția mâinilor la intrarea in 
Ambulatoriu ;
Xx -   CUP Salubritate a început să anunțe programul zilnic în care se derulează colectarea 
gunoiului în municipiul Focșani. De la începutul anului, colectarea gunoiului menajer se realizează în 
două schimburi pe străzile din municipiu. Străzile municipiului sunt împărțite în nouă sectoare, primul 
schimb este între orele 6 și 15,30 când se colectează gunoiul de pe șapte sectoare de străzi iar al doilea 
schimb între orele 14 și 21 când este ridicat gunoiul de pe celelalte străzi ;   
Xx   -  Echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Anghel Saligny” al 
județului Vrancea a fost solicitată in data de 21 octombrie, să intervină în două misiuni pentru 
asanarea muniţiei rămase neexplodate.Prima  în satul Feldioara, comuna Tănăsoaia unde o echipă de 
muncitori a descoperit în timpul unor lucrări de consolidare a drumului comunal, un proiectil exploziv 
calibru 130 mm.A doua in satul Voetin, comuna Sihlea, pentru a ridica 2 proiectile explozive calibru 
100 mm, descoperite de un cetățean în timpul unor lucrări agricole.
Muniția a fost preluată și transportată în condiții de siguranță la depozitul special amenajat, în vederea 
distrugerii ;
Xx   -  Vrâncenii care achiziționează mașini second hand de la proprietari din statele Uniunii 
Europene sunt obligați să o și înregistreze la Registrul Auto Român (RAR). ANAF va primi de la 
RAR, informațiile despre persoanele care aduc mașini second hand din străinătate și va putea bloca, în 
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anumite situații, motivat, înregistrarea autovehiculelor. Până acum, cel care achiziționa mașina în 
străinătate o putea vinde în țară, cu numărul de înmatriculare din țara de proveniență, fără să o 
înregistreze la RAR. Această obligație revenea celui care o cumpăra de la samsarii auto. Conform 
noilor modificări, acest lucru nu va mai fi posibil ;
Xx   -  începând cu data de 26 octombrie 2021, Primăria Municipiului Focșani pune la dispoziția 
persoanelor care nu dețin acest certificat DOUĂ GHIȘEE EXTERIOARE.Aici sunt disponibile 
servicii de registratură generală, depunere și ridicare documente, dar și operațiuni de plată taxe și 
impozite, precum și înmatriculare/radiere autoturisme.Totodată, o urnă mobilă este plasată în exterior 
pentru petiții și alte solicitări, urmând ca la fiecare două-trei ore aceasta să fie dezinfectată și golită. De 
asemenea, recomandăm utilizarea serviciilor on line puse la dispoziție de Primăria Municipiului 
Focșani, atât pe site-ul oficial www.focsani.info , cât și pe platforma electronică www.ghiseul.ro ;
Xx   - 1 noiembrie 2021  este data la care se vor deschide ușile noului sediu situat în Focșani pe 
strada 8 Martie, nr.1. Noua clădire în care își va desfășura activitatea DGASPC Vrancea are o 
suprafață generoasă, de aproximativ de 2.000 m², oferind astfel spații optime pentru interacțiunea cu 
cetățenii.Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea deservește aproximativ 
21.000 de persoane din județul Vrancea, din care aproximativ 2.000 sunt copii.Totodată, trebuie 
menționat că în noul sediu își vor desfășura activitatea și structuri precum Serviciul de Evaluare 
Complexă a Copilului, Centrul Comunitar, sau Serviciul de Intervenție în Regim de Urgență  ;  
Xx   -  Primăria Panciu a achiziționat un autovehicul cu utilizare specială în cadrul obiectivului de 
investiţii „Dotarea Centrului social de reabilitare și recuperare neuromotorie pentru persoane adulte cu 
autoutilitară specializată“. Autovehiculul va fi livrat de societatea Deltamed SRL, cea care a câștigat 
licitația organizată pe SEAP. Valoarea autovehiculului este de 148 de mii de lei, plus TVA ;
Xx   -   Primarul comunei Jariștea a făcut toate demersurile necesare pentru ca, în cel mai scurt timp, 
toți elevii școlilor din localitate să aibă la îndemână tablete pe care să-și poată desfășura activitatea 
online. Dispozitivele primite până acum abia au acoperit necesarul, în sensul că acestea au fost 
distribuite cu prioritate copiilor care proveneau din familii fără posibilități material ;
Xx   -  In perioada 29-30 octombrie, Biblioteca Județeană ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea, de la 
înființarea căreia au trecut deja 109 ani, organizează o nouă ediție a programului cultural Zilele 
Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, dedicată Anului Utilizatorului de Bibliotecă în 
Vrancea ;
Xx   -  Administratorul centrului comercial Focșani Mall s-a conformat noilor reglementări 
privind accesul clienților la unitățile comerciale. Accesul în centrul comercial Focșani Mall se face 
doar în baza Certificatului Verde, obținut în urma vaccinării sau a trecerii prin boală. Noul program al 
centrului comercial este 09:00 – 21:00, de luni până duminică ;
Xx   -  Un agricultor din Valea Sării, județul Vrancea, a donat aproximativ patru tone de mere 
copiilor și adulților ocrotiți în structurile din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vrancea. Donatia a fost distribuită în toate centrele rezidențiale din județul 
Vrancea, fiind primită cu mare bucurie. Atât sub formă de fructe crude, cât și prelucrate sub forma 
diferitelor deserturi, merele donate vor aduce un strop de sănătate și de bucurie persoanelor institution
-nalizate și vor face deliciul gustărilor, mai ales acum când sezonul rece se apropie. alizate și vor face 
deliciul gustărilor, mai ales acum când sezonul rece se apropie ;      ( Sursa : Ziare din Vrancea )

http://www.ghiseul.ro/
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             Stiri din lume     
-  Chirurgii de la Spitalul de Pediatrie Lucile Packard au efectuat cu succes operaţia de separare a 
doi gemeni siamezi, în vârstă de doi ani, printr-o operaţie complexă ce a durat zece ore. Intervenţia 
a durat mai mult decât anticipaseră medicii, însă în urma operaţiei cei doi copii se vor recupera 
complet.Gemenii siamezi erau uniţi în dreptul pieptului şi abdomenului ;
- Nouă români au fost salvaţi după ce o navă sub pavilion grec s-a scufundat în apropierea insulei 
Poros, la sud de Atena.Ei au fost salvaţi de către o navă care se afla în apropiere şi au fost 
transportaţi în portul Poros. Niciunul dintre cei nouă nu au fost răniți în urma incidentului ;
- La un bordel din capitala Austriei, Viena, va funcționa un centru de vacinare acreditat. Aici vor 
putea să se imunizeze nu numai clienții casei de toleranță. Bordelul respectiv se numește Funpalast 
și a primit „undă verde” din partea Departamentului de Stat. Persoanele care se imunizează la 
centrul Funpalast vor primi un voucher care le va permite să facă o saună gratuită într-una din 
facilitățile clubului ;
- Tragedie în Florida, Statele Unite ale Americii (SUA), acolo unde o femeie a fost omorâtă de 
fiul său în vârstă de doi ani. Victima a fost împușcată în cap, în timp ce e afla în timpul unei ședințe 
de serviciu pe Zoom. În acest caz a fost reținut și va și anchetat tatăl copilului, care este acuzat 
pentru că nu și-a supravegheat băiatul. Polițiștii au stabilit că tatăl copilului își ținea arma, încărcată 
şi nesecurizată, într-un rucsac, care era așezat pe podeaua dormitorului cuplului ;
- Un angajat al postei americane a deschis focul la locul sau de munca din Memphis, statul 
Tennessee, omorand doua persoane inainte de a intoarce arma asupra lui ;
- Un pacient a fost internat la spital în orașul portuar Klaipeda de pe Marea Baltică după ce s-a 
plâns de dureri abdominale severe.Medicii care i-au radiografiat stomacul au găsit rapid motivul 
durerilor: diverse obiecte metalice, unele de până la 10 centimetri lungime, îi tăiaseră stomacul 
bărbatului, punându-i viața în pericol. Medicul a explicat că bărbatul începuse să înghită obiecte 
metalice în ultimele săptămâni după ce s-a lăsat de băut.Pacientul este acum stabil, după operație ;
- Un fost gardian SS, acum în vârstă de 100 de ani, este judecat începând de un tribunal german, 
fiind acuzat că a contribuit la moartea a peste 3.518 de oameni într-un lagăr de concentrare nazist în 
timpul celui de-al Doilea Război Mondial (Suspectul este acuzat că de „bună voie și în cunoștință 
de cauză” a asistat la uciderea prizonierilor în lagărul  Sachsenhausen din Oranienburg, la nord de 
Berlin, între 1942 și 1945.El este acuzat de complicitate la „uciderea prizonierilor de război 
sovietici de către plutonul de execuție, în 1942” și de omorârea prizonierilor „folosind gaz otrăvitor 
Zyklon B”) ;
-  Un bărbat de 21 de an care a jefuit o biserică a mărturisit poliției că a încercat să-l imite pe 
infractorul Assane Diop, eroul producției Netflix ”Lupin”. După ce a pătruns în oratoriu din Monza, 
un orășel în apropiere de Milano, bărbatul a furat ...21 de euro din cutia milei și o sticlă de suc de 
portocale.Tânărul s-a rănit la braț destul de serios, astfel încât atunci când a ajuns acasă a trebuit să 
sune după ajutor. Inițial, le-a spus autorităților că a fost atacat și jefuit de trei hoți pentru a-și 
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justifica rănile.La scurt timp însă a început să plângă în fața polițiștilor, recunoscându-și fapta. 
Bărbatul nu era la prima tentativă de furt ;
-  O ”patrulă” de porci a fost recrutată de aeroportul Schiphol din Amsterdam, unul dintre cele 
mai aglomerate din Europa, pentru a ține gâștele sau alte păsări de la fermele din zonă departe de 
pistele aeoroportului. Animalele mănâncă resturile de pe câmpurile unde se cultivă sfeclă, resturi 
care ar putea constitui o atracție pentru păsări. Echipa  face parte dintr-un set de măsuri dispuse de 
administrația aeroportului Schiphol pentru a reduce riscurile de siguranță a zborului, în condițiile în 
care numai anul trecut au fost înregistrate 150 de incidente din cauza păsărilor ;
-  Municipalitatea din New York a aprobat retragerea statuii lui Thomas Jefferson, unul dintre 
părinţii fondatori ai Statelor Unite, care de mai mult de un secol s-a aflat în sala Consiliului său, din 
cauza trecutului sclavagist. El avea pe plantaţia sa din Virginia mai mult de 600 de sclavi. A avut 
şase copii cu una dintre sclave ;
- Poliţia britanică a anunţat că a arestat trei bărbaţi, de 18 și 19 ani, precum și un al treilea, de 
35 de ani, din regiunea învecinată, Lincolnshire.suspectati că au încercat să drogheze mai mulți 
tineri prin cluburi de noapte. Anchete s-au deschis după ce studente, dar și băieți, au reclamat în 
ultimele zile că au fost înțepați cu ace hipodermice și drogați fără să știe ;
-  Angajații Serviciului federal al penitenciarelor din regiune Ivanovo, Rusia, au reținut o pisică 
„acuzată” că făcea curierat cu marijuana în colonia penală situată la aproximativ 300 de kilometri 
de Moscova. La fața locului au fost chemați ofițerii Ministerului Afacerilor Interne al Ministerului 
Afacerilor Interne „Kineshemsky”. Pe baza rezultatelor examinării, s-a stabilit că substanța 
confiscată era marijuana cu o greutate de 5,21 de grame ;
-  Un albanez, în vârstă de 30 de ani, care locuieşte în Guidonia Montecelio, o localitate de lângă 
Roma plasat în arest la domiciliu în Italia pentru infracţiuni asociate drogurilor, s-a prezentat la un 
comisariat de Poliţie şi a cerut să fie trimis la închisoare, argumentând că viaţa alături de soţie a 
devenit imposibil de suportat. Bărbatul a fost arestat imediat pentru încălcarea regimului de arest la 
domiciliu, iar autorităţile judiciare italiene au ordonat transferul său într-o închisoare;
-O pereche de bascheți purtaţi de legendarul jucător american de baschet Michael Jordan, 58 de 
ani, a fost vândută pentru suma de 1,47 de milioane de dolari la o licitaţie. Adidașii marca Nike Air 
Ship au fost purtaţi de Jordan în primul său sezon din NBA, în 1984 și este cea mai mare sumă 
plătită la o licitaţie pentru o pereche de pantofi sport purtată la un meci, indiferent de meci. În 
aceeași perioadă, sportivul şi Nike şi-au început colaborarea pentru a crea marca emblematică de 
haine şi pantofi de sport. Michael Jordan, care s-a retras în 2003, a devenit primul jucător miliardar 
din istoria NBA ;
-  Erupția unui vulcan subacvatic de lângă Tokyo a ridicat la suprafața Oceanului Pacific 24 
de "nave fantomă", scufundate după una dintre cele mai sângeroase bătălii din Al Doilea Război 
Mondial. Timp de 36 de zile, aproximativ 70.000 de pușcași marini americani au luptat cu 20.000 
de soldați japonezi ascunși în buncărele din rocile vulcanice ale insulei ;
-  Într-o clădire din orașul texan Houston, cei trei copii au locuit singuri, timp de mai bine de un 
an, în același apartament cu trupul fratelui lor ucis. Unul dintre copii a fost cel care a anunțat, într-
un final, poliția, de situația oribilă în care se afla.

                                                                                                          (https://www.digi24.ro/ )
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              STIRI DIN SPORT             
- Bernard Tapie, controversatul preşedinte al clubului Olympique Marseille, a decedat la vârsta 
de 78 de ani. In 1986 a preluat pe Olympique Marseille, care a devenit rapid clubul emblematic al 
Franţei datorită, în special, campaniilor ambiţioase de transferuri. După şapte ani, OM avea patru 
titluri în ligă franceză, un trofeu al Cupei Franţei şi, mai presus de toate, primul trofeu al Cupei 
Campionilor Europeni (acum Liga Campionilor) câştigat vreodată de un club francez, în 1993, 
împotriva lui AC Milan. În septembrie 2017, el a dezvăluit că are cancer la stomac. Pe măsură ce 
starea sa de sănătate s-a înrăutăţit, el a apărut în mod regulat în mass-media, pentru a mulţumi 
medicilor, pentru a vorbi despre politică, pentru a construi proiecte şi pentru a privi în urmă pentru 
ultima oară ;
- Comisa de Disciplină a Federaţiei Italiene de Fotbal (FIGC) a anunţat deschiderea unei anchete 
după insultele rasiste care l-au vizat pe fundaşul echipei Napoli , Kalidou Koulibaly. Forul a precizat 
că va contacta şi poliţia din Florenţa pentru a obţine informaţii pentru ancheta sa. Fiorentina i-a cerut 
iertare lui Kalidou Koulibaly, care a fost vizat după meci de scandările rasiste ale spectatorilor ;
- Scandal uriaș în tenisul mondial. Alexander Zverez (24 de ani, locul 4 ATP) a fost acuzat de 
violență domestică de fosta iubită și este acuzat de violență domestică. Olga Sharypova a povestit că 
în 2020 a avut o tentativă de sinucidere după ce fusese maltratată de către jucătorul de tenis ;
- Fotbalistul grec Nikolaos Tsoumanis, care a evoluat în acest sezon pentru Makedonikos ( primul 
său club din carieră, la care a revenit, după ce a evoluat de-a lungul timpului pentru echipe din țara sa 
natală precum Aris Salonic, Apollon Kalamaria, Xanthi, Corfu, Panthrakikos și Veria ) a fost găsit de 
către poliția elenă în localitatea Kalamaria,fără puls, cu trei benzi zimțate, similare celor cu care, de 
exemplu, se leagă cablurile, în jurul gâtului. La spital, cauza decesului a fost identificată: moarte prin 
sufocare.Oamenii legii îl căutau pe fostul internațional de tineret după ce acesta fusese dat dispărut de 
către familie ;
-William Ribeiro (30 de ani), fundașul stânga al brazilienilor de la Sao Paolo-RS, l-a lovit cu 
cruzime pe arbitrul de centru al partidei cu Guarani, și a fost arestat direct de pe teren. Partida 
întreruptă în minutul 59, la scorul de 1-0 pentru Guarani, va fi, cel mai probabil, ultima din cariera 
brazilianului. Acesta se află în fața unei condamnări cu închisoarea, iar clubul Sao Paolo-RS l-a dat 
afară imediat după nefericitul eveniment ;
- Legendarul Pau Gasol, component al naţionalei Spaniei, a anunţat la Barcelona, că pune capăt, 
la 41 de ani, carierei sale de jucător de baschet profesionist. Uriaşul catalan (2,16 m) este unul dintre 
mai mari baschetbalişti europeni din toate timpurile, alături de legende ca germanul Dirk Nowitzki, 
croaţii Drazen Petrovic şi Toni Kukoc sau marele său rival francez Tony Parker ;
- Sprintera nigeriană Blessing Okagbare, suspendată pentru dopaj în urma unui control 
antidoping pozitiv în ziua semifinalelor probei de 100 m feminin din cadrul Jocurilor Olimpice ediţia 
2020 de la Tokyo, a fost depistată pozitiv la eritropoietină (EPO) cu ocazia unui alt test, efectuat 
înaintea competiţiei din Japonia, a anunţat Unitatea pentru integritatea atletismului (AIU) ;
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- Jucătoarea belgiană de tenis Kim Clijsters, fostă numărul unu mondial, a fost eliminată în 
primul tur al turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale în valoare 
de 8.761.725 de dolari, fiind învinsă în trei seturi, 6-1, 2-6, 6-2, de Katerina Siniakova din Slovacia ;
- Federaţia internaţională de volei (FIVB) şi Volleyball World au anunţat lansarea unui nou 
circuit de volei pe plajă, Beach Pro Tour, începând din 2022.Noul circuit, care va înlocui de anul 
viitor Beach Volleyball World Tour, va cuprinde trei divizii: Elite 16, Challenge şi Futures. Premiile 
puse în joc la ediţia inaugurală vor depăşi 8 milioane de dolari, urmând să crească în anii următori.
Etapele vor fi găzduite de Brazilia, Mexic, Australia, Africa de Sud, Egipt, Qatar, China, Spania, 
Elveţia, Letonia şi Cehia ,urmând să fie alese ulterior şi alte ţări.Volleyball World, organizaţie creată 
în urma unui acord de investiţii cu CVD Capital Parteners, pentru a spori atractivitatea acestui sport, 
lucrează cu FIVB şi vizează parteneriate cu ligile şi federaţiile din întreaga lume ;
- Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek a declarat că va dona 50.000 de dolari din premiul său 
în cinstea Zilei Mondiale a Sănătăţii Mintale, după ce s-a calificat, în optimile de finală ale BNP 
Paribas Open de la Indian Wells. Swiatek spune că donaţia sa caritabilă a fost inspirată de Venus 
Williams, care a lucrat împreună cu WTA pentru a înfiinţa un program de două milioane de dolari, 
care să ofere publicului terapie gratuită ;
- Internaţionalul galez şi jucătorul echipei Bournemouth, David Brooks, în vârstă de 24 de ani, a 
dezvăluit că suferă de limfomul Hodgkin. Brooks a mulţumit echipei medicale a naţionalei galeze 
pentru că a ajutat la depistarea bolii. Directorul general al Bournemouth, Neill Blake, a indicat că 
jucătorul va primi tot sprijinul clubului ;
- Flacăra Olimpică va fi aprinsă în cadrul unei ceremonii care va avea loc fără spectatori. Este 
pentru a doua oară consecutiv când evenimentul se desfășoară în prezența unui număr limitat de 
participanți, din cazuza pandemiei de coronavirus.Aprinderea Flăcării Olimpice va avea loc la ruinele 
Templului Herei din Olimpia, acolo unde se organizau în trecut jocurile grecești antice. Printre 
participanți se numără membrii Comitetului Olimpic Internațional, cei ai comitetelor olimpice ale 
Greciei și Chinei, președintele Greciei, și reprezentanții presei care au fost vaccinați anti-COVID ;
- Chinezul Zhang Jiaqi, medaliat cu aur la sărituri sincron de la platforma de 10 m la Jocurile 
Olimpice de la Tokyo, va fi "naşul" unuia dintre cei doi pui gemeni de urs panda născuţi la grădina 
zoologică din Beauval, Franța. Ei vor alege prenumele chineze definitive ale puilor de urs panda în 
cadrul unei ceremonii programate pe 18 noiembrie ;
- Alex Quiñonez, 32 de ani, medaliat cu bronz în proba de 200 de metri de la Campionatul Mondial 
din 2019, a fost ucis într-o zonă comercială dintr-un cartier din Guayaquil, oraş din centrul 
Ecuadorului, alături de cântăreţul Jojairo „Arcalla”. Ambii bărbaţi au murit pe loc. ucigașii n-au fost 
prinși, dar Poliția Națională a declanșat o operațiune de amploare pentru a găsit criminalii ;
- Un ciclist participa la evenimentul Condaca Salmor din Insulele Canare sâmbătă, când a fost 
implicat într-un incident care a lăsat urmări dureroase. Bărbatul se afla în cursă, când o femeie a 
intrat pe pistă și a lovit-o în plin. Sportivul a surferit lovituri la cap moderate și a fost transportat la 
spital, în timp ce femeia a avut doar răni minore ;

                                                                                               ( Sursa: internet, digisport.ro   )
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                                          Legea drepturilor  pacientului nr. 46/2003  ( 02 )   

………..      >>>>>>  
Articolul 17       (1) În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenția este în 
interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să își dea consimțământul, decizia este declinată 
unei comisii de arbitraj de specialitate.
                          (2) Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienții internați în 
spitale și din 2 medici pentru pacienții din ambulator.
Articolul 18
Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor 
biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care 
acesta este de acord.
Articolul 19
Consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învățământul medical clinic 
și la cercetarea științifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare științifică persoanele care nu sunt 
capabile să își exprime voința, cu excepția obținerii consimțământului de la reprezentantul legal și 
dacă cercetarea este făcută și în interesul pacientului.
Articolul 20
Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimțământul său, cu 
excepția cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului și evitării 
suspectării unei culpe medicale.
Capitolul IV Dreptul la confidențialitatea informațiilor și viața privată a pacientului
Articolul 21
Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, 
tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.
Articolul 22
Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă 
consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
Articolul 23
În cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în 
tratamentul pacientului, acordarea consimțământului nu mai este obligatorie.
Articolul 24
(1) Pacientul are acces la datele medicale personale.
(2) Pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat în anexa la foaia de observație 
clinică generală, o persoană care să aibă acces deplin, atât în timpul vieții pacientului, cât și după 
decesul pacientului, la informațiile cu caracter confidențial din foaia de observație.
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(la 06-01-2019, Articolul 24 din Capitolul IV a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA 
nr. 347 din 27 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 03 ianuarie 2019 )
Articolul 25
(1) Orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care 
aceasta imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu 
consimțământul pacientului.
(2) Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru 
sănătatea publică.
Capitolul V Drepturile pacientului în domeniul reproducerii
Articolul 26     Dreptul femeii la viață prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc 
major și imediat pentru viața mamei.
Articolul 27      Pacientul are dreptul la informații, educație și servicii necesare dezvoltării unei vieți 
sexuale normale și sănătății reproducerii, fără nici o discriminare.
Articolul 28    
(1) Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu excepția cazului prevăzut la 
art. 26.
(2) Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul sa aleagă cele mai sigure metode privind 
sănătatea reproducerii.
(3) Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente și lipsite de riscuri.
+  Capitolul VI Drepturile pacientului la tratament și îngrijiri medicale
Capitolul VII Sancțiuni
Articolul 37      Nerespectarea de către personalul medicosanitar a confidențialității datelor despre 
pacient și a confidențialității actului medical, precum și a celorlalte drepturi ale pacientului prevăzute 
în prezenta lege atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravențională sau penală, conform 
prevederilor legale.
Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii și finale
Articolul 38
(1) Autoritățile sanitare dau publicității, anual, rapoarte asupra respectării drepturilor pacientului, în 
care se compară situațiile din diferite regiuni ale țării, precum și situația existentă cu una optimă.
(2) Furnizorii de servicii medicale sunt obligați să afișeze la loc vizibil standardele proprii în 
conformitate cu normele de aplicare a legii.
(3) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătății și 
Familiei elaborează normele de aplicare a acesteia, care se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I.
Articolul 39    Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I.
Articolul 40     La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 78, 108 și 124 din Legea nr. 
3/1978 privind asigurarea sănătății populației, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54 din 10 
iulie 1978, precum și orice alte dispoziții contrare.
Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședința din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor 
art. 74 alin. (2) din Constituția Românie                                                              ( Sursa  : Internet )                                                                                                                     
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                                                        2 octombrie 1835

             Bătălia de la Gonzales      
                 Bătălia de la Gonzales a fost prima ciocnire militară a Revoluției Texane. Ea s-a dat lângă 
Gonzales, Texas, la 2 octombrie 1835, între coloniștii texani și un detașament de soldați mexicani. 
În 1831, autoritățile mexicane au dat coloniștilor din Gonzales un mic tun pentru a-i ajuta să se apere 
de raidurile frecvente ale indienilor Comanche. În următorii patru ani, situația politică din Mexic s-a 
deteriorat, iar în 1835 mai multe state s-au răsculat. În condițiile răspândirii revoltei, colonelul 
Domingo de Ugartechea, comandantul armatelor mexicane din Texas, a considerat că nu este înțelept 
ca locuitorilor din Gonzales să li se lase pe mână o armă și a cerut returnarea tunului. Tensiunile erau 
mari în oraș, întrucât un soldat mexican a bătut recent un cetățean din Gonzales. Oamenii din 
Gonzales au refuzat furios să returneze tunul și chiar i-au arestat pe soldații trimiși să-l recupereze. 
Când cerere a fost refuzată, Ugartechea a trimis 100 dragoni sb comanda lui Francisco de Castañeda, 
să recupereze tunul prin mijloace pașnice. Soldații. Plecând de la San Antonio, coloana lui Castañeda 
a ajuns în 29 septembrie pe râul Guadalupe, vizavi de Gonzales. Cu 18 militari din Texas, el a 
anunțat că a primit un mesaj pentru Alcalda lui Gonzales, Andrew Ponton. În discuțiile care au urmat, 
texanii l-au informat că Ponton era departe și că ar fi trebuit să aștepte pe malul vestic până când sa 
întors. Incapabil să traverseze râul din cauza apelor mari și a prezenței texanilor în flancul de departe, 
Castañeda a renunțat la 300 de metri și a făcut tabără. În timp ce mexicanii s-au stabilit, texansii au 
trimis repede cuvânt orașelor înconjurătoare, cerând întăriri.
În două zile, în Gonzales s-au adunat circa 140 de texani, toți hotărâți să nu predea tunul. La 1 
octombrie, coloniștii au votat pentru a începe lupta. Soldații mexicani au deschis focul după ce 
texanii s-au apropiat de tabăra lor în dimineața zilei de 2 octombrie. Texienii au folosit chiar și tunul 
în cauză în timpul atacului lor și au aruncat un steag improvizat care scria „Vino și ia-l”. După mai 
multe ore de focuri de avertisment, soldații mexicani s-au retras.
Deși mica ciocnire nu a avut o semnificație militară importantă, ea a marcat ruptura între coloniști și 
guvernul mexican și este considerată a reprezenta începutul Revoluției Texane. Texanii vor suferi 
mai târziu o inversare la bătălia de la Alamo , dar vor câștiga în cele din urmă independența lor după 
bătălia de la San Jacinto în aprilie 1836.
Vestea ciocnirii s-a răspândit în Statele Unite, unde a fost adesea denumită „Lexingtonul Texasului”.  
În ceea ce privește tunul, soarta sa este incertă. Unii spun că a fost îngropat de-a lungul unui drum la 
scurt timp după luptă. Un tun descoperit în 1936 poate fi și este în prezent expus la Gonzales. Poate 
că s-a dus și la Alamo, unde ar fi văzut acțiune în legendarul bătălie de acolo: mexicanii au topit 
câteva tunuri pe care le-au capturat după bătălie.  
                                                                                                                         ( www.google.com )                                                                       

http://www.google.com/
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                        Pietrele  incizate din insula Bornholm     

         
                    Bornholm este o insulă din Marea Baltică, ce are o suprafață de 588 km2 și reprezintă un 
teritoriu ce aparține de Danemarca. În această insulă care, în secolul trecut a fost ocupată atât de către 
armatele hitleriste, dar și de către cele sovietice, a fost făcută o descoperire arheologică importantă. 
Este vorba despre aproximativ 300 de fragmente misterioase de piatră, numite „pietrele Soarelui”. Pe 
suprafața acestor mici lespezi se observă incizii sau inscripții neobișnuite, al căror sens oamenii de 
știință nu l-au putut elucida, cu tot interesul ce le-a fost acordat. S-a ajuns la concluzia că inscripțiile 
de pe pietrele din Insula Bornholm au fost incizate în urmă cu 5000 de ani. Unele dintre pietre au 
formă aproape pătrată și semnele enigmatice pe care le conțin formează desene care, uneori, par să 
reprezinte câmpuri cultivate sau pânze de păianjen.
Pietrele au fost descoperite în zona Vasagård, aflată în partea de sud a insulei. Unele dintre bucățile 
de rocă par să fie foarte tocite, ca și cum cineva le-ar fi utilizat foarte frecvent, în activitatea de zi cu 
zi. Prima lespede de acest fel a fost descoperită în urmă cu 22 de ani, într-un perimetru arheologic 
situat la 8 kilometri de Vasagård. După cum observă Lars Larson, prefesor la Universitatea din Lund 
(Suedia), este foarte dificil de stabilit rolul misterioaselor bucăți de rocă.
Unii oameni de știință consideră că unele pietre inscripționate de la Bornholm ar reprezenta hărți 
vechi de cinci milenii ale unor zone de pe insulă. Acestea ar fi fost utilizate, potrivit unor teorii, în 
ritualurile arhaice menite să îmbuneze Soarele și celelalte divinități ale văzduhului, pentru ca vremea 
să fie prielnică culturilor agricole. Cu alte cuvinte, erau obiecte magice sau obiecte de cult primitive. 
Acum 5000 de ani, locuitorii insulei din Marea Baltică erau, se pare, ca și alți europeni din acea 
epocă îndepărtată, adepți ai unei religii arhaice în care era venerat Soarele, ca divinitate de prim rang.
Una dintre pietre conține un desen complex, ce ar putea reprezenta un fel de hartă, după cum 
consideră arheologul Flemming Kaul, cercetător la Muzeul Național din Danemarca. De altfel, bucăți 
de piatră ce prezintă incizii de acest tip au mai fost identificate, după cum arată specialistul 
menționat, și în zona montană din nordul Italiei, acelea fiind interpretate drept reprezentări simbolice 
ale reliefului local, adică un fel de hărți arhaice. Anumite pietre incizate de pe insula Bornholm din 
Marea Baltică ar putea fi, astfel, unele dintre cele mai vechi hărți descoperite până acum, nu doar pe 
continentul european, ci și pe mapamond.

                                                         ( www.google.com,descopera.ro)                                                
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- Louis Untermeyer (1 octombrie 1885 – 18 decembrie 1977) a fost un poet,antolog,critic și editor 
american . El a fost numit al paisprezecelea consultant în poezie la Biblioteca Congresului în 1961 ;
-  Edgar Marks Lazarus (6 iunie 1868 – 2 octombrie 1939) a fost un arhitect american care a fost 
proeminent în zona Portland, Oregon , timp de mai bine de 45 de ani.El a fost cel mai bine cunoscut 
ca arhitectul Casei Vista pe Crown Point din Cheile Râului Columbia ;
- Cyrus Lazelle Warner Eidlitz (27 iulie 1853 – 5 octombrie 1921) a fost un arhitect american , 
cel mai bine cunoscut pentru proiectarea One Times Square , fosta clădire New York Times din 
Times Square . Este fondatorul firmei de arhitectură cunoscută în prezent ca HLW International , 
una dintre cele mai vechi firme de arhitectură din Statele Unite ;
- Joseph Opatoshu (January 1, 1886 – October 7, 1954) romancier și nuvelist idiș.Din 1910 a 
contribuit cu povestiri la periodice și antologii, iar în 1914 a editat o antologie proprie, Di Naye 
Heym („The New Home”), care includea povestea sa despre viața evreiască americană, „Fun Nyu 
Yorker Geto” ;
- Bertrand Goldberg (17 iulie 1913 - 8 octombrie 1997) a fost un arhitect și designer industrial 
american, cel mai bine cunoscut pentru complexul Marina City din Chicago, Illinois, cea mai înaltă 
clădire din beton armat din lume la momentul finalizării ;
- CARIGAL (Carregal, Karigal), RAPHAEL ḤAYYIM ISAAC/RAPHAEL ḤAYYIM ISAAC 
(October 15, 1733, Hebron, Ottoman Empire – May 5, 1777, Barbados) emisar al Hebronului. 
Născut la Hebron, Carigal a fost hirotonit în 1750 și a fost trimis în 1754 de comunitatea evreiască 
din Hebron ca emisar în comunitățile evreiești din Orientul Apropiat. În 1757, a vizitat Europa și s-a 
întors din nou în Italia în anii 1759 și 1760. Carigal a sosit în Curaçao în 1762 și a fost cel puțin al 
patrulea emisar din Hebron care a vizitat insula din 1750 ;
- Abram Isaac Elkus (6 august 1867 – 15 octombrie 1947), a fost un ambasador american, 
judecător și funcționar public, unul dintre cei mai proeminenți evrei din guvernul American ;
- Nathanael West (născut Nathan Weinstein / n.17 octombrie 1903, Manhattan, New York, 
Statele Unite – d. 22 decembrie 1940, El Centro, California, Statele Unite ) a fost un scriitor și 
scenarist american.  El este amintit pentru două romane satirice întunecate : Miss Lonelyhearts 
(1933) și The Day of the Locust (1939), plasate în industria ziarelor și respectiv a filmului de la 
Hollywood ;
- Peter Gabriel Bergmann (n.24 martie 1915,Berlin, Germany- d.19 0ctombrie 2002, Seattle, 
Washington ) a fost un fizician germano-american, cel mai bine cunoscut pentru munca sa cu Albert 
Einstein la o teorie unificată a câmpului care cuprinde toate interacțiunile fizice. El a introdus, de 
asemenea, constrângeri primare și secundare în mecanică ;
- Dora Askowith (n.30 august 1884 ,Kaunas, Lituania – d.23 octombrie 1958) a fost o 
profesoară, autoare și istorică americană de origine lituaniană. A fost directorul Organizației 
Femeilor pentru Congresul Evreiesc American ;
- Irwin Salmon Chanin (29 octombrie 1891 Bronx, New York – 24 februarie 1988 Manhattan. ) 
a fost un arhitect și dezvoltator imobiliar american , cel mai bine cunoscut pentru proiectarea mai 
multor turnuri Art Deco și teatre Broadway  ;                     ( Wald Dorel- Odobesti,Vrancea)
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    O bătrânică vindea covrigi în faţa unei bănci cu 10 bani covrigul. Impresionat de femeia 
care îşi câştiga atât de greu existenţa, un bancher care lucra la bancă şi o privea zilnic pe geam cum 
vindea covrigi, de câte ori mergea acasă trecea pe lângă bătrânică şi îi lăsa 10 bani fără să ia nici un 
covrig. Aşa făcea zilnic, până într-o zi când, trecând pe lângă tejgheaua bătrânei i-a lăsat 10 bani, ca 
de obicei, iar aceasta a spus:
 - Domnule, ştiu că sunteţi un client vechi, dar trebuie să vă spun că de astăzi am scumpit covrigii la 
20 de bani.
    Într-un mic orăşel sicilian, un negustor a deschis un magazin de trompete şi pistoale. - Ei, 
vecine, cum îţi merg treburile? - Bine, nu pot să mă plâng. Sunt cât se poate de sigure. Daca vine unul 
azi şi cumpără o trompetă, mâine vine vecinul lui şi cumpără un pistol.
   Un beţiv se duce la casă şi o întreabă pe vânzătoare:
 - Cât costă un litru de vin?
Vânzătoarea răspunde:
 - 7 lei. 
- Dar o picătură? 
- Nu costă nimic.
 - Atunci picuraţi-mi un litru în sticlă! 
   O doamnă se angajează la un magazin ca vânzătoare. Patronul îi spune:
 - Niciodată nu spunem „Nu avem!“.  Într-o zi de lucru vine un domn:
 - Daşi-mi şi mie o pereche de mănuşi. Vânzătoarea, ştiind ce îi spusese patronul, zise:
 - Ce culoare să fie? 
- Mov. – 
Vreţi să le purtaţi la palton? 
- Da. 
- Păi, mai bine aduceţi paltonul să vedem ce culoare se potriveşte. 
- Bine, la revedere! Când omul iese din magazin, intră altul cu colacul de la WC la gât şi o bucată de 
gresie în mână. 
- Uitaţi, acesta este colacul de la WC, iar aceasta e culoarea la gresia din baie, fundul vi l-am arătat 
ieri, acum îmi daţi hartia igienică?
   Socrul către proaspătul ginerică:
- Ia-o și să ai mare grijă de ea, ca de ochii din cap, că așa femeie vrednică nu mai găsești. Intr-o seară 
a venit acasă cu 3 bărbați și toți au plecat dimineața multumiți !
   La tribunal:
- Eşti acuzat că ţi-ai omorât soacra cu sânge rece. De ce ai făcut-o?
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- Nevastă-mea mi-a zis...
- Cum poţi să spui aşa ceva, soţia ta îşi iubea foarte mult mama!
- Aşa e, dar, înainte de a pleca, în ziua respectivă, mi-a zis:
"Marcele, dacă, în timp ce doarme, o deranjează vreo musca, n-o trezi, omoar-o!"
   La doctor
- Luaţi loc. Ce vă supăra?
- Nu e vorba de mine.
- Dar de cine?
- De soacră-mea. Şi-a dislocat ieri falca şi nu poate să vorbească. Vreau să aflu dacă situaţia e de 
moment sau sunt şanse să dureze.
   – Crezi ca exista viata dupa moarte? intreaba seful pe unul dintre angajatii sai.
– Da, domnule, raspunde noul angajat.
– Atunci totul este cum nu se poate mai bine, continua seful. Dupa ce ai plecat ieri mai devreme la 
inmormantarea soacrei tale, a trecut pe aici ca sa te vada.
   Pe aeroport, un avion plin de soacre s-a prăbușit.
La aeroport toți ginerii sunt fericiți, doar unul plânge.
Ceilalti il intreabă:
- De ce plângi? Era o femeie cumsecade?
- Nuuu, a pierdut avionul!
  Soacra este foarte bolnavă şi zace în pat.
Totuşi, simţ are. Simte mirosul plăcut al sarmalelor.
– Gigele, îşi strigă ea nepotul. Mergi în bucătărie şi adu bunicii o mică gustare din mâncarea ce se 
găteşte acolo.
Copilul se întoarce şi-i spune bunicii:
– Tăticu’ mi-a spus că sarmalele sunt pentru pomană…
   O văduvă la priveghi observă că peruca soţului defunct stă cam stramb.
Face un semn către hairstilistul de la pompe funebre, arătându-i discret poziţia perucii.
Se duce asta, rezolvă cât ai clipi problema şi se pune lângă văduva indurerată.
Asta-l intreabă indatorată:
– Cât mă costă maestre?
– Lasaţi doamnă! Cât să vă iau pe două cuie?
  Doua calugarite la cumparaturi intr-un magazin alimentar.
Una dintre ele o intreaba pe cealalta:
– Mama, ce-ai zice de o bere?
– N-ar strica, dar mi-e rusine sa cumpar asa ceva.
– Nici o problema, rezolv  eu.
Iau ele o cutie cu 6 beri si merg la casa. Casierul se uita mirat spre calugarite.
calugarita zice:
– Astea sunt, ca sa ne spalam parul!
Casierul, fara sa ezite, se apleaca sub tejghea si scoate o punga de covrigei pe care o pune langa bere:
– Sa nu va uitati bigudiurile!!!
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                                                          Apendicita ( 02 )       
Imagistică abdominală    Pentru a verifica gradul de inflamare a apendicelui (și pentru a identifica 
alte cauze potențiale ale simptomelor), medicul poate solicita o ecografie sau o radiografie 
abdominală, un CT sau un RMN abdominal.
Imagistică toracică      Simptome asemănătoare cu cele de apendicită dă și pneumonia în lobul 
inferior drept al plămânilor, astfel încât medicul poate solicita și o radiografie toracică sau un CT.
Tratament apendicită     Planul de tratament pentru apendicită poate include operație pentru 
îndepărtarea apendicelui, operație pentru curățarea abcesului apendicular, antibiotice, antialgice și 
dietă lichidă.    
Operația de apendicită       Operația de scoatere a apendicelui, numită apendicectomie, este 
tratamentul standard pentru aproape toate cazurile de apendicită. Apendicectomia se poate face prin 
chirurgie tradițională sau prin laparoscopie. Dacă medicul suspectează că este vorba de apendicită, în 
general operația este recomandată rapid, pentru a evita o ruptură de apendice. Dacă pacientul are și un 
abces apendicular, procedura va avea două părți: mai întâi, puroiul va fi drenat și abia apoi va fi scos 
apendicele.
Cum te pregătești pentru operația de apendicită     Având în vedere că, de obicei, pacienții sunt 
aduși la urgență pentru această operație, în multe cazuri nu poate fi vorba de o pregătire acasă. 
Dacă, totuși, pacientul își programează operația, înainte de procedură trebuie să nu mănânce și să nu 
bea nimic timp de 8 ore, pentru ca medicul chirurg să vadă mai bine cavitatea abdominală și pentru a 
se reduce riscul de aspirație a conținutului stomacului în plămâni. De asemenea, medicul va sfătui 
pacientul dacă e cazul să nu ia anumite medicamente (unii medici recomandă, de exemplu, ca 
pacienții care iau insulină să nu o ia în dimineața operației).
Cât durează operația de apendicită      În general, operația de apendicită se face sub anestezie 
generală și durează aproximativ 30 de minute. Dacă există complicații (de exemplu, ruptură de 
apendice), intervenția poate dura mai mult. Chirurgul îndepărtează apendicele și, dacă acesta a 
explodat sau dacă pacientul a făcut peritonită, curăță și cavitatea abdominală și drenează puroiul.
Ce înseamnă recuperarea după operația de apendicită     Pacientul se poate ridica și deplasa după 
12 ore de la operație, iar în 1-2 zile se poate spăla și apoi se poate externa, dacă operația a fost simplă 
(apendicele nu era rupt). În primele zile după operație, persoana trebuie să bea apă suficientă (8 
pahare), să consumă alimente cât mai simple (cartofi fierți, orez, banane, iaurt), să nu bea alcool și să 
nu facă efort. În general, se vor evita eforturile mari și ridicarea de greutăți pentru aproximativ două 
săptămâni după operație.Dacă pacientul simte nevoia să tușească, își va presa în acest timp o pernă pe 
abdomen, pentru a evita presiunea asupra locului operat.Dacă operația a fost mai complexă, în caz de 
apendice rupt, pacientul va mai rămâne la spital sub observație și va fi tratat cu antibiotice. E posibil 
să aibă nevoie și de administrarea unor antialgice.În două săptămâni, cel mult trei, persoana își poate 
relua activitățile obișnuite, dacă operația a fost efectuată prin chirurgie tradițională. În cazul în care 
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intervenția a fost făcută prin laparoscopie, și deci incizia a fost mai mică, recuperarea poate fi mai 
rapidă.Medicul trebuie contactat imediat dacă, după o apendicectomie, persoana se confruntă cu 
vărsături, durere abdominală crescândă, roșeață și durere sau puroi la locul operației, febră și 
amețeală.
Ce complicații pot apărea după operația de apendicită
Riscurile potențiale ale apendicectomiei sunt:
-Blocaj intestinal: aproximativ 3% dintre pacienții operați de apendicită fac această complicație, care 
împiedică persoana să aibă scaun și să elimine gazele intestinale.
-Naștere prematură: apendicectomia în timpul sarcinii poate duce la naștere prematură în 8-10% 
dintre cazuri. Riscul este de obicei mai mare dacă apendicele s-a rupt.
-Infectarea locului operației: această complicație apare la mai puțin de 2% dintre pacienții care au fost 
supuși unei laparoscopii și la aproximativ 4% dintre cei care au fost operați prin metoda tradițională.
Mai puțin de 1% dintre pacienții care au trecut printr-o apendicectomie au complicații precum un 
cheag de sânge, o infecție de tract urinar, o pneumonie, un infarct sau poate fi vorba chiar de deces.
Alte tratamente pentru apendicită    Deși unele cercetări arată că tratarea apendicitei acute cu 
antibiotice ar putea ajuta pacientul să evite operația, în prezent nu există tratament pentru apendicită 
fără operație. De asemenea, nu există dovezi cum că anumite remedii naturiste ar fi utile pentru 
tratamentul apendicitei. În cazuri rare, pacientul cu apendicită se poate simți mai bine fără să aibă 
nevoie de operație, dar, în general, aceasta este o urgență medicală care se tratează prin intervenție 
chirurgicală. 
Potențiale complicații ale apendicitei    Apendicita poate avea complicații grave, cum ar fi un abces, 
o ruptură de apendice sau peritonita. Pentru a preveni sau a gestiona aceste complicații, medicul va 
recomanda operația și antibiotice.
Abcesul appendicular     Abcesul apendicular este un fel de buzunar plin cu puroi în apendice. Din 
abces se pot scurge puroi și bacterii în cavitatea abdominală. Când se face apendicectomia, chirurgul 
drenează mai întâi abcesul, apoi scoate apendicele.
Ruptura de apendice
Apendicita poate duce și la ruptura de apendice. Dacă apendicele se sparge, poate împrăștia materii 
fecale și bacterii în cavitatea abdominală.
Peritonita
Dacă bacteriile se împrăștie în cavitatea abdominală, țesutul care o căptușește se poate inflama și 
infecta. Această problemă este cunoscută sub numele de peritonită, afecțiune care pune viața în 
pericol. 
Prevenire apendicită
Nu se cunoaște nicio metodă sigură de a preveni apendicita, dar măsura care se poate lua pentru a 
scădea riscul este adoptarea unei alimentații care pune accentul pe fibre (fructe, legume, orez brun, 
pâine integrală și leguminoase - fasole, năut, linte, mazăre) și consumul suficient de apă (8 pahare pe 
zi sau mai multe, în funcție de activitatea fizică pe care o desfășoară o persoană și de temperatura 
mediului ambiental). De altfel, această afecțiune este mai puțin răspândită în țările în care populația 
consumă preponderent alimente bogate în fibre.
                                                                              ( https://doc.ro/sanatate/totul-despre-apendicita )

https://doc.ro/sanatate/totul-despre-apendicita
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                                  SFATURI SI TRUCURI                    
                                                utile de gatit ale bunicii             
-Inainte de a fi utilizate in prajituri, stafidele se pun cateva minute in apa calduta, rom sau in cuptorul 
cald.
-Mirosul de miel sau de oaie din casa poate disparea definitiv daca, inainte de a fi gatita, carnea se 
opareste cu lapte clocotit. Carnea trebuie sa stea in lapte timp de o ora, pana se raceste laptele.
-Daca s-a taiat maioneza, fierbe inca un ou si prepara alta maioneza. Cand noua maioneza incepe sa 
se intareasca, in loc sa mai adaugi ulei, pune treptat cate putin din maioneza taiata.
-Daca se taie maioneza, nu trebuie aruncata: Se pun cativa stropi de apa rece și se amesteca bine pana 
ce aceasta iși reface textura. Maioneza nu se mai taie daca, inainte de preparare, se adauga un varf de 
cutit de sare de lamaie și o lingurita de albuș.
-Indiferent ca sunt pregatite cu varza sau cu frunze de vita de vie, sarmalele vor fi mai gustoase daca 
se fierb in vin rosu minimum 15 minute.
-Pentru ca perișoarele sa se lege și sa nu se mai impraștie in ciorba, se adauga o lingura de orez in 
compozitia lor.
-Daca ai uitat sa iei spuma de la carne, adauga in oala un albuș. Acesta va aduna spuma, iar ciorba va 
ieși foarte limpede.
-Umezește lama cutitului cu apa calduta inainte de a taia cozonacul sau checul in stare calda și nu se 
vor mai sfarama.
-Carnea care trebuie marinata capata un gust excelent daca se pune in suc de ananas.
-Aluatul de cozonac iese mai pufos daca adaugi in compozitie o lingura de otet.
-Ca sa obtii o cantitate mai mare de albuș, adaugati un capac de apa rece cand le bateti.
-Pentru a se obtine mai mult suc de lamaie, inainte de a o stoarce se pune cateva secunde la cuptorul 
cu microunde.
-Ardeii umpluti iși vor pastra culoarea și nu se vor inmuia la fiert daca vor fi unși cu ulei de masline 
inainte de umplere.
-Pentru o pizza cu blat crocant, se coace intai blatul gol 8-10 minute, apoi se adauga ingredientele și 
se coace inca 18-20 de minute.
-Daca in salata de vinete se adauga 1-2 dovlecei fierti și pasati ea devine mai fina și mai ușoara.
-Ouale ochiuri nu se lipesc de marginile tigaii daca in uleiul fierbinte se pune un praf de faina care se 
lasa sa se rumeneasca, apoi se adauga ouale.
- Puteți întinde aluatul fraged între două coli de hârtie de copt. Astfel, nu se va lipi nici de făcăleț, 
nici de suprafața de lucru. Păstrare Puteți păstra aluatul fraged în frigider timp de maximum o 
săptămână, dacă îl înveliți în hârtie de copt. În congelator se poate păstra chiar și două luni. Preparare 
Când folosiți unt sau margarină, manevrați-le întotdeauna când sunt încă reci. Clătiți-vă mâinile cu 
apă rece înainte de a amesteca aluatul și încercați să-l frământați cât mai repede, pentru a nu apuca să 
se încălzească. Ungerea tăvilor Când lucrați cu aluat fraged, este important să nu ungeți formele sau 
tăvile de copt! Aluatul moale AlbuȘul bătut spumă Înglobați albușul bătut spumă în aluat prin 
adăugare treptată. Nu-l amestecați rapid! Aluat tăiat Toate ingredientele aluatului moale trebuie să fie 
la temperatura camerei. Ingredientele prea reci fac să se taie aluatul.
                                                                       ( Selectie : Internet, lifestyle/food/ / Rond Harieta )
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    Ipcarige (gypsophila paniculat)    
Alte denumiri populare: coroana-miresei, floa-rea-miresei, gipsarita, iperige, scuturice, stralucita. 
Ipcarige (Gypsophila paniculata) este o planta erbacee, perena, originara din sud-estul Europei, 
Caucaz si vestul Siberiei. Creste pe soluri nisipoase si usoare, permeabile si bine aerisite in care poate 
patrunde sistemul radicular sau pe terenuri calcaroase si margini de drumuri si cai ferate. Preferă 
locurile însorite din Dobrogea, inclusiv în Delta Dunării, sudul Moldovei, Munteniei și Olteniei, 
Câmpia de Vest. ÎFrunzele cresc rar și sunt sub formă lanciolată în culoarea verde. Florile sunt mici, 
albe și cresc foarte des, iar fructele capsule. În scop terapeutic se folosesc rizomii groși și rădăcinile 
cilindrice cu dimensiuni de 2-4 centrimetri.
Recoltarea   se face toamna (lunile septembrie-noiembrie) la plante aflate dupa anul III de existenta 
sau primavara devreme (lunile martie-aprilie). Radacinile se scot din sol cu plugul de desfundat fara 
cormana sau cu cazmaua. Dupa venirea ingheturilor, saponinele din radacini scad treptat. Dupa 
spalare, in curent de apa, se fasoneaza la lungimi de 10-20 cm, se despica sau se taie in rondele 
groase de 1 cm.Uscarea se face in strat subtire la soare sau in locuri bine aerisite. Artificial se usuca 
la 40-50°C, avand un coeficient de uscare de 4 : 1. Radacinite uscate au miros slab, gust dulceag-
amarui si iritant. Rădăcinile conțin substanțe grase, zaharuri reducătoare, acizi organici, uleiuri 
eterice, săruri minerale.
Compozitie
-saponozide triterpenice cu gipsofilosaponina si gipsogenina ca aglicon;
-uleiuri eterice, substante grase, glucide reducatoare, acizi organici, saruri.
Proprietati terapeutice
-expectorante depurative, hemolitice, diuretice, sudorifice;
-antireumatice;
-antihelmintice, cicatrizante;
-aperitive, stimulente, tonice. 
Actiuni specific
-afectiuni respiratorii (bronsite, astm bronsic, faringite granuloase, tuse si gripa, cu eliminarea 
secretiilor bronsice);
-dischinezie biliara, boli de ficat, stomac si splina;
-afectiuni cronice ale aparatului urinar, cu actiune diuretica si sudorifica;
-anemie si limfatism;
-reumatism cronic si guta;
-helmintiaza (oxiuri), rani, eczeme, furunculoza. 
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Forme de utilizare
UZ INTERN
Decoct din 1 lingura de radacini uscate si macinate la 200 ml de apa, dupa o macerare prealabila la 
rece timp de 6-8 ore; se fierbe 5-10 minute, se infuzeaza 5-10 minute, se strecoara, se indulceste cu 
miere de albine si se ia cate o lingura din 2 in 2 ore, pentru bronsite cronice la adulti si cate 1 
lingurita la 3 ore pentru copii. Se mai consuma cate 2-3 cesti pe zi in laringite, traheite si bronsite. 
Sub forma de gargarisme are actiune in tratamentul faringitelor granuloase.
Infuzie din 20-30 g de radacini uscate la 1 litru de apa clocotita; se infuzeaza 10-15 minute, se 
strecoara si se beau cate 2-3 ceaiuri pe zi in anemie, limfatism, boli de stomac, ficat si splina, 
dischinezie biliara, guta si reumatism.
Extract din 1 lingurita de radacini macinate la 250 ml de apa rece; se lasa la macerat 8 ore, se 
strecoara si se bea in cursul unei zile, avand actiune diuretica si sudorifica in afectiuni cronice ale 
aparatului urinar. 
UZ EXTERN
Decoct din 20-40 g de radacini macinate la 1 litru de apa rece; se fierbe 20-25 minute, se strecoara si 
se fac bai locale (anale si intrarectale) pentru combaterea viermilor intestinali (oxiuri).
Decoct din 2 lingurite de radacini macinate la 250 ml de apa rece; se fierbe 15-20 minute, se 
strecoara si se fac spalaturi locale, cu un tampon de vata, pentru tratarea de eczeme, rani, furuncule, 
avand rol cicatrizant.
Observatii: Aceleasi efecte se realizeaza prin folosirea amestecurilor, in parti egale, cu radacini de 
Gypsophila si de Saponaria. 
Alte utilizari
-Industria alimentara ca spumant la prepararea halvalei, alvitei si a unor bomboane si produse de 
patiserie;
-Industria textiIa ca detergent pentru tesaturi fine, haine;
-Pielarie in curatirea blanurilor si a pieilor;
-Fabricarea sapunurior fine si a detergentilor superiori;
-Spumanti in extinctoare.

Contraindicatii
Pulberea de rădăcină are o acţiune puternic iritantă asupra mucoaselor nazale şi conjunctivale, 
producând strănut şi conjunctivită.
La anumite persoane se va evita administrarea produselor pe bază de Ipcărige, deoarece 
produc fenomene nedorite de sensibilizare.
Contraindicate în sarcină şi alaptare.
Nu se vor administra în acelaşi timp cu alte medicamente, deoarece măresc semniftcativ 
resorbţia acestora.
                                                                                            ( sursa : internet,remediilenaturii.ro)           
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                                                             Retete cu brocoli             
                                   Broccoli cu maioneză
INGREDIENTE :  2 bucati broccoli, 2 gălbenuşuri crude, un gălbenuş fiert, 500 ml ulei, 1 lingură 
muştar, o căpăţână usturoi, sare, piper.
MOD DE PREPARARE :  Desfacem broccoli in buchetele si le spalam foarte bine pe urma le 
fierbem cam 5 minute in apa cu sare, îi scoatem în sită şi îl lăsăm să se răcească, apoi îl tăiem 
mărunt. Pregătim maioneză, amestecând gălbenuşurile crude cu cel fiert, amestecând uşor, până ce 
încorporăm tot uleiul. Adăugăm usturoiul tocat mărunt, potrivim gustul de sare şi piper şi servim cu 
pâine prăjită.                             Supa crema de broccoli
INGREDIENTE :  1 capatana broccoli (500 gr),1 cartof,1/2 morcov,1/2 ceapa,1 catel usturoi
1 bucata coaja parmezan (cca 20 gr),3 cani supa de pui,sare, piper, 2 linguri ulei  
MOD DE PREPARARE :  In uleiul incins se calesc ceapa tocata marunt, morcovul taiat rondele si 
usturoiul curatat dar lasat intreg, pana ceapa e moale.Se adauga cartoful taiat cuburi si supa. Se 
adauga sare si piper dupa gust. Se fierbe totul pentru 10 minute.Se adauga broccoli desfacut 
buchetele si chili dupa gust. Supa nu va acoperi totul. Puneti capacul pe oala si fierbeti inca 10 
minute, amestecand de doua ori in acest timp.Mixati tot continutul oalei in blender (sau cu blenderul 
vertical). Mai adaugati supa/apa daca doriti supa crema mai subtire. Dregeti de sare.Serviti cu 
crutoane de paine.                          Paste de broccoli  
INGREDIENTE :  400 de grame de broccoli,1 ceapa mica de tot (sau 1/2 de ceapa),1 catel de 
usturoi,30 de ml. de ulei de masline,100 de grame de smantana lichida pentru gatit (nefermentata)
,100-150 de grame de parmezan razuit,400 de grame de paste,sare, piper
MOD DE PREPARARE :  Broccoli se rupe in buchetele micute si pe cat mai posibil egale.Se pune 
pe foc o oala cu 4-5 litri de apa in care se adauga 1 lingura cu varf de sare.Ceapa se toaca marunt, 
usturoiul se zdrobeste. Intr-o tigaie larga se incinge jumatate din ulei si se adauga ceapa si usturoiul 
impreuna cu 1 lingurita rasa de sare, calindu-se pana devin auri. Se adauga buchetelele de broccoli si 
3-4 linguri de apa. Se pune capacul pe tigaie si se gateste broccoli inabusit.La jumatatea timpului de 
gatire al sosului apa pentru paste ar trebui sa fiarba, asadar se adauga spaghetti in oala cu apa sarata 
clocotita, toate deodata. Se fierb 7-8 minute, nu mai mult de atat. Se verifica des broccoli si se 
adauga cate 1-2 linguri de apa, sa nu ramana pe uscat. Dupa 10-15 minute, se va inmuia atat cat sa 
intre furculita cu usurinta in el. Se adauga smantana peste broccoli, se potriveste gustul de sare si se 
adauga mult piper macinat proaspat. Totul se mai clocoteste 2 minute. Se trage tigaia de pe foc si se 
zdrobeste broccoli in sos cu furculita. Pastele fierte se scot cu clestele din oala, plonjandu-se in tigaia 
cu sosul de broccoli. Se adauga uleiul de masline ramas si cate putina apa in care au fiert pastele, 
amestecandu-se cu grija pana cand toate pastele sunt uniform imbracate in sosul de broccoli.Se 
servesc pastele fierbinti, presarate cu parmezan razuit din belsug.                                                                                                                                                                                             
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                                Muzee din Romania     

       
                                  Muzeul de Arta Recenta (MARe)
                                         O cladire neagra, cu o forma bizara, pe Bulevardul Primaverii, numarul 15. 
Parterul vitrat, pe care se cocoata un corp de caramida neagra, fara geamuri, te poate duce cu gandul 
la o cladire de birouri, putin iesita din tipare. Sau la casa vreunui milionar excentric, in cautare de 
intimitate. Este, de fapt, Muzeul de Arta Recenta (MARe), cel mai nou muzeu din Bucuresti si 
ultimul muzeu privat din Romania in ultimii 110 ani (dupa muzeul Simu, deschis in 1910). Interiorul 
cladirii contrazice preconceptiile pe care vizitatorii ar putea sa le aiba atunci cand se gandesc la un 
muzeu. Astfel, in locul spatiilor albe, neutre, de tip ”white cube”, cladirea cuprinde un labirint de 
coridoare si de incaperi, de luminisuri si ocnite, tocmai pentru a incuraja si pentru a spori gradul de 
intimitate dintre vizitatori si lucrarile de arta. In plus, in fostul spatiu al buncarului subteran, s-a 
amenajat un auditorium foarte bine antifonat, dedicat atat conferintelor, cat si experimentelor 
artistice in domeniul acustic. Muzeul de Arta Recenta s-a deschis in octombrie 2018 si este conceput 
pe bazele unei colectii private de arta, apartinand, in mare parte, lui Roger Akoury, un antreprenor 
discret, originar din Liban. Muzeul are atat o colectie permanenta, cat si sase colectii temporare pe 
an.
Colectia permanenta MARe (care cuprinde 125 de lucrari in prezent) propune o perspectiva unica 
asupra artei romanesti din perioada dictaturii comuniste (incepand din 1965) pana la Revolutia din 
1989, dar si asupra directiilor artistice actuale, fiind surprins procesul de re-modernizare a 
discursului artistic romanesc dupa renuntarea la ideologia realismului socialist. Aceasta perspectiva 
este realizata prin pictura, sculptura, instalatie, fotografie, obiect, colaje, arta conceptuala si video. 
Cel mai scump obiect aflat in colectia permanenta a muzeului este, de departe, tabloul „Lumi 
nenumarate”, apartinand cunoscutului pictor Ion Tuculescu, evaluat la 150.000 de euro. Aceasta 
lucrare reprezinta, totodata, si cea mai mare lucrare a lui Tuculescu dintr-o colectie publica. In 
expozitia permanenta mai apar si lucrari de Andrei Cadere, Ion Grigorescu, Paul Neagu, Stefan 
Bertalan, Nicolae Comanescu, Roman Cotosman, Pavel Ilie, Diet Sayler, Alexandru Chira, Horia 
Bernea, Florin Mitroi, Marian Zidaru, Ioana Batranu, Vioara Bara, Teodor Graur, Dan Perjovschi, 
Dumitru Gorzo, Victor Man, Ecaterina Vrana, Vlad Nanca, Gili Mocanu, Anca Muresan, Ovidiu 
Fenes, Cristina David, Ion Barladeanu si multi altii.                                                

  Pe langa colectia permanenta, muzeul are anual trei expozitii temporare cu arta romaneasca si trei 
expozitii temporare cu artisti straini. Pana in septembrie, la MARe pot fi vazute expozitiile temporare: 
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”Fete de vis. Idealul feminin in arta romaneasca, de la Nicolae Grigorescu la Ion Grigorescu” (o 
expozitie cu 52 de lucrari de la jumatatea secolului 19 pana in prezent) si ”Photophilia”, expozitie de 
fotografie a artistului german Thomas Ruff (aflat pentru prima oara cu o expozitie in Romania).  
Dincolo de lucrarile de arta, in muzeu mai gasim, la parterul cladirii, un magazin de suvenire de unde 
vizitatorii pot cumpara cataloagele muzeului, precum si o multitudine de „amintiri” mai putin 
obisnuite, concepute special pentru MARe. De exemplu, tocatorul „fund de tara”, papusa „nepapusa” 
sau tricourile cu textul „La mare. Tot anul”. Cea mai remarcabilă piesă din toată colecția e o pictură 
de mari dimensiuni a lui Diet Sayler, Construcții pentru Mâine, 1969. Ea ar putea fi foarte ușor 
confundată cu o pictură de Ion Bitzan din perioada sa influențată de Rauschenberg. E o compoziție 
geometrică constructivistă în care sunt inserate fragmente de pictură foto-realistă. Dacă o legăm de 
parcursul ulterior al lui Diet Sayler, această pictură e o surpriză și o încântare. Ea implică faptul că 
modernismul românesc, conservat parțial in canonul realismului socialist local, s-a putut racorda în 
mod firesc la evoluția picturii americane de după 1950, atunci când a apărut ocazia. Mai e apoi o 
pictură de Tudor Graur, Compoziție / Cărniță, 1985, ocazie rară de a-l vedea pe artist în postura de 
pictor. Remarcabile sunt și cele două lucrări ale lui Roman Cotoșman, Fără titlu, din 1987.
Tot la parter, este si cafeneaua MARe, cu o capacitate de 40 de locuri (cu tot cu spatiile din gradina). 
Aici vizitatorii pot veni inainte sau dupa vizita la muzeu, dau pur si simplu pentru a se relaxa sau a se 
intalni cu prietenii. Accesul, atat la cafenea cat si la shop, se face liber, nefiind conditionat de plata 
biletului de intrare in muzeu.  
Un alt spatiu inedit pentru un muzeu de arta este biblioteca, aflata la ultimul etaj, care cuprinde cateva 
sute de carti ale unora dintre cele mai importante publicatii si titluri din Europa dedicate artei. Acestea 
pot fi citite in micul amfiteatru aflat in vecinatatea rafturilor cu carti.  

 
 Una dintre capodoperele renumitului Ion Grigorescu, expusă permanent la MARe
                                                                                                                  
                                                                                                                                  ( Sursa : internet )
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- O echipă de cercetători de la Universitatea Notre Dame și Universitatea din Florida a 
dezvoltat un senzor care ar putea diagnostica un infarct miocardic în mai puțin de 30 de minute. În 
prezent, profesioniștii din domeniul sănătății au nevoie de ore pentru a diagnostica un infarct 
miocardic. Rezultatele inițiale ale unei ecocardiograme pot indica rapid o boală de inimă, dar pentru 
a confirma că un pacient suferă un infarct sunt necesare analize de sânge, iar rezultatele sunt 
disponibile după un număr de ore ;
- Cercetătorii din Olanda au dezvoltat o tehnologie cu laser care permite administrarea unor 
injecţii fără ac, „practic nedureroase”. Descoperirea, considerată revoluţionară, ar putea să micșoreze 
numărul de persoane care nu fac injecții din cauza fricii de ac și ar putea stimula 
vaccinările.Tehnologia „Bubble Gun” foloseşte un laser care împinge mici picături de lichid prin 
stratul exterior al pielii, a precizat David Fernandez Rivas, profesor la Universitatea din Twente şi 
cercetător afiliat la Massachusetts Institute of Technology (MIT), care a finanţat acest proiect. 
Profesorul Rivas se aşteaptă ca invenţia lui nu doar să îi ajute pe tot mai mulţi oameni să se 
vaccineze, dar şi să prevină, totodată, riscul de contaminare cu ace murdare şi să contribuie la 
reducerea deşeurilor medicale ;
- Cercetători de la Universitatea din California Berkeley au descoperit că un medicament folosit 
din anii 1950 pentru a combate alcoolismul poate ajuta la tratarea cazurilor de degenerare maculară, 
care conduc adesea la pierderea vederii. Cercetătorul Michael Telias, fost doctorand la Berkeley şi în 
prezent profesor la Universitatea din Rochester (New York), aceste flash-uri pot fi blocate cu 
ajutorul unui medicament utilizat în anii 50 pentru a trata cauzele alcoolismului numit Disulfiram.
"Disulfiram-ul blochează o enzimă care sintetizează acidul retinoic, vinovat de acest tip de 
degenerare maculară";
- Un nou tratament împotriva cancerului poate elimina tumorile pacienților cu cancer la cap și 
gât bolnavi în fază terminal. Într-un studiu important, o combinație de medicamente pentru 
imunoterapie a valorificat sistemul imunitar al pacienților pentru a ucide propriile celule canceroase 
și a determinat „o tendință pozitivă de supraviețuire”, potrivit cercetătorilor de la Institutul de 
Cercetare a Cancerului (ICR), Londra și Royal Marsden. Oamenii de știință au descoperit că o 
combinație de medicamente nivolumab și ipilimumab a dus la o reducere a dimensiunii tumorilor la 
pacienții cu cancer la cap și gât bolnavi în fază terminală. La unii, cancerul a dispărut cu totul, iar 
medicii au rămas uimiți atunci când nu au mai găsit urme ale tumorilor.Combinarea celor două 
medicamente imunoterapeutice s-ar putea dovedi o nouă armă eficientă împotriva mai multor forme 
de cancer avansat, cred experții. Rezultatele altor studii privind combinația de medicamente au 
sugerat anterior beneficii similare pentru pacienții cu cancer la rinichi, piele și intestin bolnav.Pe 
lângă creșterea șanselor de supraviețuire pe termen lung a pacienților, tratamentul cu imunoterapie a 
declanșat mult mai puține efecte secundare comparativ cu natura adesea istovitoare a chimioterapiei 
„extreme”, care este tratamentul standard oferit multor pacienți cu cancer avansat . Rezultatele 
studiului arată că respectiva combinație de imunoterapie s-a bucurat de o rată de succes deosebit de 
mare la un grup de pacienți ale căror tumori au avut un nivel ridicat al unui marker imun numit PD-
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L1.Ratele de supraviețuire la cei cu niveluri ridicate de PD-L1 care au primit schema de 
imunoterapie au fost cele mai mari raportate vreodată într-un studiu de primă linie cu cancer 
recidivant sau metastazat de cap și gât.Acești pacienți au trăit în medie cu trei luni mai mult decât cei 
care au făcut chimioterapie. Supraviețuirea mediană globală pentru acești pacienți a fost de 17,6 luni, 
cea mai mare medie raportată vreodată la acest grup de pacienți,Rezultatele studiului de fază 3, care 
au implicat aproape 1.000 de pacienți cu cancer la cap și gât aflați în fază terminală, au fost precoce 
și nu au fost semnificative statistic, dar au fost încă „semnificative din punct de vedere clinic”, a 
spus ICR, cu unii pacienți care trăiesc mult mai mult și suferă mai puține efecte secundare ;
- Cercetătorii de la Școala de Medicină a Universității din California și cei de la Institutul de 
Medicină Genomică Rady Children's au descoperit nouă boală genetică rară ce afectează 
copiii. Este vorba despre Sindromul Zaki, care afectează dezvoltarea prenatală a mai multor organe, 
printre care ochii, creierul, mâinile, rinichii și inima. Copiii care se nasc cu acest sindrom suferă 
toată viața. Acum oamenii de știință iau în calcul un posibil tratament pentru această boală, prin 
administrarea unui medicament în timpul sarcinii pentru a preveni mutația genetică ce cauzează 
„Sindromul Zaki”. Studiul a implicat cercetători din Egipt, India, Emiratele Arabe Unite, Brazilia și 
Statele Unite. Echipa de cercetare a denumit această afecțiune „Sindromul Zaki” după co-autorul  
studiului, Maha S. Zaki, de la Centrul Național de Cercetare din Cairo, Egipt, a văzut prima dată 
afecțiunea ;
- Cercetătorii de la Institutul Buck și Universitatea Stanford au creat un ceas al îmbătrânirii 
(iAge) care măsoară încărcătura inflamatorie și poate prezice patologiile legate de vârstă sau 
bolile bătrâneții. Potrivit autorilor, studiul¹ apărut în Nature Aging în 2021 a identificat chemokina 
solubilă CXCL9 ca fiind cel mai puternic element care poate contribui la realizarea unui fel de ceas 
al îmbătrânârii numit iAge. Aceasta este o mică proteină imună, chemată de obicei în acțiune pentru 
a atrage limfocitele la locul unei infecții.Însă, în acest caz, CXCL9 reglează gene multiple corelate 
cu inflamația și este implicat în senescența celulară, îmbătrânirea vasculară și remodelarea cardiacă 
adversă. Inhibarea CXCL9 a inversat pierderea funcției în celulele endoteliale îmbătrânite atât la 
oameni, cât și la șoareci.Rezultatele analizei inițiale (care au inclus, de asemenea, informații din 
evaluările clinice cuprinzătoare ale sănătății la 902 persoane) au fost validate într-o cohortă 
independentă de centenari și mortalitatea de toate cauzele în studiul Framingham Heart. 
Investigatorii spun că, atunci când vine vorba de sănătate și longevitate, vârsta sistemului imunitar 
depășește cu siguranță informațiile cronologice care pot fi obținute din cartea de identitate. În medie, 
centenarii au o vârstă imunitară cu 40 de ani mai mică decât ceea ce este considerat normal. De 
exemplu, un bărbat foarte sănătos de 105 ani, care locuiește în Italia, are sistemul imunitar 
asemănător cu al unei persoane de 25 de ani.Rezultatele studiului care implică sănătatea cardiacă au 
fost validate și într-un grup separat de 97 de adulți extrem de sănătoși (cu vârste cuprinse între 25 și 
90 de ani) recrutați din California. Cercetătorii au găsit o corelație între CXCL9 și rezultatele testării 
vitezei undelor pulsului, o măsură a rigidității vasculare.Acei oameni erau sănătoși în conformitate 
cu toate testele de laborator și evaluările clinice disponibile, dar prin utilizarea iAge, oamenii de 
știință au reușit să prezică cine poate suferi de hipertrofie ventriculară stângă (o mărire și îngroșare a 
pereților camerei principale de pompare a inimii) și disfuncție vasculară ;
                                                                                                         (  Sursa : Descopera.ro,Ziare.ro)                                                                                                                                  
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                       STIATI CA :             

                  Curiozitati si lucruri uimitoare despre Etiopia      
- Câteva săpături arheologice făcute în regiunea etiopiană Afar au scos la iveală faptul că în 
această țară ar fi fost începuturile umanității. În 1972, Donald Johanson și Tim D.White au 
descoperit-o pe Lucy, scheletul un hominid care a trăit în urmă cu 3,2 milioane de ani. Ani de zile, 
Lucy a călătorit de-a lungul și de-a latul Terrei, fiind prezentată drept cel mai vechi om de pe Pământ. 
După care, în anul 2009, a apărut Ardi (tot o femeie și tot în regiunea Afar), despre care s-a spus că e 
mai veche cu 1,2 milioane de ani, destronând-o pe Lucy din postura de bunică supremă.Ca fapt 
divers, Lucy fusese botezată astfel deoarece în prima noapte după ce a fost descoperită, în tabăra 
arheologilor cu pricina răsuna piesa Lucy in the Sky with Diamonds, a celor de la Beatles. Numele 
științific al lui Lucy este, însă, AL 288-1 ;
-  Addis Abeba nu e chiar cea mai frumoasă capitală din lume, fiind mare, prăfuită și foarte 
aglomerată. Dar aici se află sediul Uniunii Africane, organizația findată în anul 2002 (echivalentă 
Uniunii Europene), dar și al altor organizații africane importante. Aflată la o altitudine de 2450 m, 
Addis Abeba (care se traduce prin „noua floare” în limba amhară), este a patra capitală a lumii aflată 
la cea mai mare înălțime,acesta are o populatie de aproximativ 3 milioane de locuitori; este a treia cea 
mai “inalta” capitala a lumii, situata la o altitudine de 2.355 m;  
-  Gastronomia etiopiană e una dintre cele mai gustoase, mai sănătoase și mai diversificate de pe 
întreg continentul african. Și, în contrast cu multe țări africane, este un adevărat paradis pentru 
vegetarieni. Motivul este că majoritatea etiopienilor urmează regula postului ortodox, care interzice 
consumul de produse de origine animală în zilele de miercuri și vineri. Această regulă e urmată și în 
restaurante, multe având în meniuri delicioase tocane vegane și foarte condimentate. Etiopienii au, 
însă, și un mod ciudat prin care îți înțeleg rugămintea de a nu-ți pune carne în mâncare, înlocuind vita 
cu… pui ;
-  În anul 1960, un etiopian pe nume Abebe Bikila a devenit primul african negru care a câștigat 
o medalie de aur la o ediție a Jocurilor Olimpice (Roma). Ajuns în echipa olimpică a Etiopiei în 
ultima zi de selecții, ca urmare a faptului că un alt atlet își rupsese piciorul, Bikila a optat să alerge 
proba de maraton desculț, întrecându-l pe favoritul competiției, marocanul Rhadi Ben Abdesselam, 
cu 25 de secunde. Patru ani mai târziu, Bikila a câștigat aurul și la J.O. de la Tokyo, stabilind un nou 
record mondial și devenind prima persoană care a câștigat de două ori proba de maraton la 
Olimpiadă. Când a fost întrebat, la final, dacă nu e obosit, Bikila a spus că ar mai fi putut să alerge 
încă 10 kilometri ; 
-  Etiopia e o țară marcată de multe festivaluri colorate și pline de energie. Cel mai mare dintre 
ele se numește Timket, durează trei zile și se ține pentru a comemora botezul lui Isus în apele 
Iordanului. În zilele noastre, preoții scot din biserici replici ale Chivotului Legământului (obiect 
descris în Biblie că ar conține tăblițele de piatră cu cele 10 porunci primite de Moise pe Muntele 
Sinai, toiagul lui Aaron și o cantitate mică de mană, hrana evreilor timp de 40 de ani în deșert) și 
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mărșăluiesc până la cea mai apropiată sursă de apă, acolo unde are loc un botez general. Procesiunea 
e acompaniată de sute de localnici, îmbrăcați în rochii albe, tradiționale, care contrastează cu robele 
colorate de ceremonie ale preoților și cu umbrelele lor de catifea ;
-  Etiopienii măsoară orele zilei după o numărătoare proprie și o logică cu care a cam greu să te 
pui, ei considerând că e mai puțin confuz să începi să numeri orele din momentul în care începe ziua. 
Așa se face că în Etiopia, la răsărit e ora 1, iar la apus e ora 12. Așa că, atunci când cumperi bilete de 
autobuz în Etiopia, întreabă dacă ora sosirii și plecării este după timpul lumii întregi sau după cel 
etiopian ;
-  Multe culturi și civilizații au propriile lor calendare, dar majoritatea se „supun” regulii celor 
12 luni ale anului. Nu și etiopienii. Acum câteva mii de ani, etiopienii au găsit de cuviință să creadă 
că o lună în plus face anul mai bun, așa că au trecut la socotirea în consecință. Adevărul este că 
Biserica Ortodoxă Etiopiană urmează calendarul Iulian (început în anul 45 î. Hr.) de către Iulius 
Cezar, în care fiecare an divizibil cu patru este un an bisect.Pe de altă parte, Etiopia a acceptat și 
Calendarul Copt (sau Alexandrian) care are 13 luni, cea de la sfârșitul anului fiind numită „luna 
intercalată” și având doar 5 zile (6 în anii bisecți). În Etiopia, anul nou (Enkutatash – „darul 
bijuteriilor”) începe pe 11 septembrie, conform Calendarului Copt ;
-  Mancarea nationala a Etiopiei se numeste “wat” – o tocanita picanta ce se mananca cu injera (o 
paine buretoasa); wat se face din carne de pui, vita sau miel si se amesteca cu legume, condimente si 
unt ;
- Etiopia este tara cu cele mai multe locuri aflate in patrimoniul mondial UNESCO, noua la 
numar; unul dintre ele este orasul Lalibela ; 
- In Etiopia exista peste 80 de grupuri etnice si tot atatea limbi vorbite, cu peste 200 de dialecte 
vorbite de-a lungul tarii ; 
- Bisericile de la Lalibela nu au fost construite pe sol, ele au fost sapate in roca vulcanica. 
Lucratorii care au sapat aceste adevarate minuni aveau credinta ca munca lor este continuata pe 
timpul noptii de catre ingeri; Lalibela fiind considerata Noul Ierusalim ;
-  Etiopienii sustin ca detin Chivotul Legamantului, unde se spune ca se afla Tablele celor 10 
Porunci, incredintate de Dumnezeu lui Moise pe Muntele Sinai. Chivotul se afla la Axum, in Biserica 
Sfanta Maria din Sion ;
- Etiopia este al cincilea producator de cafea din lume si cel mai mare din Africa. Etiopienii au si 
o ceremonie traditionala de preparare si servire a cafelei. A refuza o cafea este o ofensa in Etiopia ; 
- Depresiunea Danakil este cel mai fierbinte punct locuit de pe Pamant, temperatura medie 
anuala fiind  de circa 35°C, dar si locul cu cea mai joasa elevatie (116 metri sub nivelul marii) ;   
- Tewahedo – Biserica Ortodoxa Etiopiana este una dintre cele mai vechi forme de crestinism din 
lume. Astazi, 40% dintre etiopieni sunt crestini ;
-  In Etiopia, copiii si parintii nu au acelasi nume de familie, in schimb majoritatea copiilor 
preiau prenumele tatalui ; 
-  12 august 2012 Etiopia a devenit a doua tara din lume care detine si opereaza un Boeing 787 
Dreamliner, apartinand companiei nationale Ethiopian Airlines. Aeronava a fost botezata Africa 
One ;                                                                                             (Articol primit pe e-mail )
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Xxx    -  După ce a îmbrăcat rochia de miresă în ultimul sezon din „Lucifer”, Inbar Lavi a spus 
„Da” și în viața reală. Actrița în vârstă de 34 de ani s-a căsătorit cu partenerul ei Dan Bar Shira, pe 13 
septembrie, dar abia acum au dezvăluit primele imagini.Cei doi și-au legat destinele în Israel, țara 
natală a amândurora, într-o ceremonie de vis la malul mării. Evenimentul a cuprins o mulțime de 
tradiții și inspirându-se din rădăcinile ei marocane, cuplul a participat și la o ceremonie cu henna, 
completată de costume și tot ce trebuie ;
Xxx   - Actorul care a jucat rolul căpitanului Kirk în serialul „Star Trek” va ajunge în spaţiu, cu 
naveta Blue Origin a miliardarului Jeff Bezos. Zborul este programat pe 12 octombrie, iar actorul, la 
cei 90 de ani ai săi, va deveni cea mai vârstnică persoană care va părăsi gravitația Pământului. În al 
doilea zbor spaţial cu echipaj uman al Blue Origin, William Shatner va fi însoţit de trei persoane la 
bordul navei New Shepard. Zborul din 12 octombrie este aşteptat să dureze 10 minute, similar celui 
din vară, şi echipajul va ajunge puţin dincolo de Linia Karman, cunoscută ca graniţă a spaţiului – la 
100 de kilometri deasupra Pământului ;
Xxx – Peste 800 de lucruri care au aparținut cântăreței Amy Winehouse sunt scoase la licitație de 
familia acesteia. Cel mai valoros obiect este considerat rochia pe care a purtat-o în 2011 la Belgrad, 
în ultimul ei spectacol. Nu sunt scoase la vânzare doar haine, ci și diverse alte obiecte, de la curele și 
parfumuri, la farduri și pantofi. Unele dintre acestea au prețuri de vânzare care încep de la 50 de 
dolari.Licitația va avea loc în Beverly Hills ;
Xxx – Frumoasa Jung HoYeon (27 de ani), care joacă rolul lui Kang Sae-byeok în „Jocul 
calamarului”, tocmai a fost numită ambasadoarea globală a celebrei mărci Louis Vuitton, cunoscută 
pentru creațiile sale de lux, precum poșete, pantofi, ceasuri, bijuterii și accesorii. Ajunsă în prezent 
cea mai urmărită actriță coreeană de pe Instagram, cu 15 milioane de adepți în prezent, cărora încă li 
se adaugă noi urmăritori, Jung HoYeon, cunoscută ca model, a debutat în actorie în acest serial-
fenomen, în care joacă alături de Lee Jung-jae, Greg Chun, Stephen Fu, Tom Choi, Park Hae-soo, 
Stephanie Komure și Rama Vallury ;
Xxx –  Compania canadiană Entertainment One a achiziționat drepturile pentru ecranizarea 
romanului „Before She Disappeared”, de Lisa Gardner, autoarea a peste 20 de romane publicate în 30 
de țări și, în prezent, cel mai bine vândut autor din lista New York Times. Cartea ei va sta la baza 
unui serial cu Hilary Swank (47 de ani ), care va juca rolul principal și va fi și producător executiv, 
prin compania ei, Film Bandits. Hilary Swank, câștigătoare a două Oscaruri, pentru „Băieții nu plâng 
niciodată” / „Boys Don’t Cry” (1999) și „O fată de milioane” / „Million Dollar Baby” (2004), 
urmează să joace în drama „Alaska”, produsă de ABC, în regia lui Tom McCarthy („Spotlight”, „13 
Reasons Why”). Ea a jucat recent în serialul „Departe” / „Away” (2020), difuzat de Netflix, rolul 
unui comandat de navă spațială, prima femeie numită în această funcție ;
Xxx -  Actorul turc Taner Ölmez, cel care are rolul principal în „Doctorul minune”, serial difuzat 
la Kanal D, va deveni tată! El și soția lui, Ece Çeşmioğlu, sunt în culmea fericirii în așteptarea 
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primului lor copil. Cei doi s-au căsătorit anul acesta, pe 28 iunie. Cei doi s-au cunoscut în 2015, la 
filmările pentru serialul „Kösem” în care au jucat împreună: el era Osman al II-lea, ea era Atike 
Sultan, iar de atunci sunt împreună ;
Xxx – Unul dintre cofondatorii grupului Pink Floyd, Roger Waters, s-a căsătorit pentru a 
cincea oară la 78 de ani cu Kamilah Chavis care îi este parteneră de cinci ani. Roger Waters şi 
Kamilah Chavis s-au cunoscut în vremea când cea care i-a devenit acum soţie i-a fost şofer. Înainte 
de Kamilah, Waters a mai fost căsătorit cu bijutiera britanică Judith Trim din 1968 până în 1975, iar 
apoi cu aristocrata Carolyne Christie între 1976 şi 1992, scrie Agerpres. El a mai fost căsătorit cu 
actriţa din filmul "Frankie and Johnny", Priscilla Phillips, între 1993 şi 2001 şi cu actriţa şi cineasta 
Laurie Durning, din 2012 până la divorţul lor în 2015 ;
Xxx – Catherine Zeta-Jones filmează în România la noul proiect al lui Tim Burton, ”Familia 
Addams”. Mai mulți actori români, printre care și George Burcea, au fost cooptați pentru această 
producție.  George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, va interpreta rolul majordomului familiei 
Addams, Lurch, iar Victor Dorobanţu va avea rolul Thing ;
Xxx – Aflat în Hertfordshire, unde au loc filmările pentru partea a doua a peliculei „Aquaman”, 
Jason Momoa (42 de ani )a fost nevoit să facă o pauză. El a fost depistat pozitiv pentru coronavirus. 
Actorul a fost plasat imediat în izolare și toată lumea speră să nu apară și alte cazuri noi. Cunoscutul 
star de la Hollywood tocmai se refăcuse după ce se rănise în timpul filmărilor pentru Aquaman 2 
Regatul Pierdut. ;
Xxx –  James Michael Tyler, interpretul lui Gunther din serialul „Friends”, a murit la vârsta de 59 
de ani. Actorul anunțase în luna iunie că suferă de cancer la prostată.
Xxx –  Val Bisoglio a murit la vârsta de 95 de ani. Bisoglio a interpretat rolul sergentului Sal 
Pernello în sitcomul „M.A.S.H.”. Cel mai cunoscut rol al actorului rămâne cel al lui Franck Sr., tatăl 
lui Tony Manero, interpretat de John Travolta în „Saturday Night Fever” (1978).De asemenea, 
Bisoglio a mai jucat un rol și în comedia lui Gene Wilder „Frisco Kid” (1979) şi a apărut în 
„Serpico” (1973), alături de Al Pacino.Bisoglio și-a făcut debutat în televiziune în anii 1960 şi a 
apărut în mai multe seriale, dintre care amintim doar „Miami Vice” (1986) ;
Xxx –  James Michael Tyler, interpretul lui Gunther din serialul „Friends”, a murit liniştit, în 
locuinţa sa din Los Angeles, la vârsta de 59 de ani. Actorul anunțase în luna iunie că suferă de cancer 
la prostate. În afară de „Friends”, Tyler a mai apărut în seriale precum „Sabrina the Teenage Witch”, 
„Scrubs” şi „Modern Music” ;
Xxx – Meadow Walker, fiica regretatului actor Paul Walker, s-a căsătorit vineri, pe 22 octombrie, 
cu alesul inimii ei, fiind condusă la altar de Vin Diesel, cel mai bun prieten al defunctului ei tată. 
Meadow Rain Walker este rezultatul relației pe care Paul Walker a avut-o cu Rebecca Soteros. 
Actorul Paul Walker, care a cunoscut faima mondială după ce a jucat în seria de filme „The Fast and 
Furious”, a încetat din viață în noiembrie 2013, în urma unui accident de mașină ;
 Xxx –Ozzy Osbourne a dezvăluit că va fi operat din nou la gât și a recunoscut că se teme de 
rezultatul intervenției chirurgicale. În 2019, starul a fost operat de urgență în zona gâtului, în urma 
unui accident casnic ;

                                                                                                                      (Selectie : Harieta R. )
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 Comunitatea Evreilor din Focsani pune la dispozitia celor interesati o 
bogata bibliografie despre cultura, istoria si traditia poporului evreu si noi 
carti de la editura Hasefer
                     ACTIVITATI IN  LUNA OCTOMBRIE                      
  POVESTI DE FAMILIE  / S-a continuat activitatea realizata de Membrii Comunitatii– 
Octombrie    2021  ( Vizite la domiciliu asistatilor din Adjud, Buzau, Focsani) ; 
   REMEMBER -  Planeta Poetilor  / Efraim Auerbach sau Froim Oyerbach , Giorgio Bassani 
/Expozitie foto  la Centrul Cultural al Comunitatii Evreilor Focsani ;  
   Membrii Comunitatii Evreilor din Focșani  au participat la evenimentul : Ziua Internationala 
a Varstnicului.Evenimentul a avut loc in Centrul cultural al Comunitatii evreilor din Focsani ;
     Membrii Comunitatii  Evreilor din Focșani  au participat la evenimentul : 
Ziua Naţională a Comemorării victimelor Holocaustului din România.  Evenimentul a avut loc in 
Centrul cultural al Comunitatii evreilor din Focsani. A fost pregatita o expozitie de poze si doua filme 
documentare ;
   Comunitatea Evreilor din Focsani. vă invită să :
vizitati  expoziția  de pictura cu titlul  ,,  SUFLETUL FLORILOR   “. Lucrările aparțin d/nei Ana 
Zabrauteanu si  a fost prezentata de artistul plastic profesor ; Elena Stoiciu ;
   Activitatea desfășurată de profesoara Luminița Iliescu împreună cu elevii claselor a VIII-a 
și a XII-a Liceul Tehnologic "Alexandru Ioan Cuza"Panciu se integrează în Proiectul educațional 
de minigranturi, Istoria evreilor din orașul Panciu de la jumătatea secolului XIX până în prima 
jumătate a secolului XX.Activitatea a constat în prezentarea pe scurt a problematicii, a contextului 
istoric, dar și în vizionarea documentarului Amintiri din iad, referitor la destinul evreilor deportați în 
Transnistria în perioada celui De Al Doilesa Război Mondial.Elevii au participat și la un exercițiu de 
imaginație, de asumare a identității și de înțelegere a situației în care ești obligat să renunți la multe 
caracteristici prin care tu te definești ca individ și ești unic.Metoda folosită a avut ca scop 
conștientizarea de către elevi a situației extrem de grele în care s-au aflat evreii supuși restricțiilor, 
marginalizării și apoi supuși deportării.De asemenea, a fost inaugurată și o expoziție în holul liceului. 
   Scriitorul Culita Ioan Usurelu, redactor sef al revistei "Salonul literar"  a facut o donatie de 
85 carti,care vor inbunatati patrimoniul  de carte al Comunitatii Evreilor din Focsani ;
   Revista MENORA- a Comunitatii Evreilor din Focsani,a aparut in luna Octombrie cu un nou 
numar ;       Parte din informatii  sunt preluate din diverse surse  :  
                        reviste,website-uri sau mijloace media  !!!!  
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                   Sub Steaua lui David,cu Dumnezeu  ( 63 )              Boris Druţă     
                                   File din istoria Telenesteana    
                                David Mendeleevici Vainboim
Motto: Rabinul Mozes Rozen zice:cea mai mare veselie este de a cunoaşte muzica şi, prin 
urmare , Moise vă porunceşte  să vă faceţi cu toţii muzicanţi
A fost primul suflet din viaţa mea, care m-a familiarizat cu tainele miraculoase ale muzicii. Era un 
bărbat slăbuţ - pe cap avea un păr bogat şi era un viorist de excepţie,angajat în calitate de dirijor la 
Casa pionierilor din Teleneşti. Mi-amintesc cum, într-o iarnă de la Ineasca, am pornit puhoi de copii 
spre acea Casă de pionieri să învăţăm muzică.Dirijorul cu părul bogat ne-a testat mai întîi pe fiecare la 
auzul muzical, propunîndu-ne în parte să repetăm pe cît se poate de exact bocăneala ce o făcea el cu 
bagheta peste pupitru. După acest joc straniu, bucuria mea n-a avut margini, aflînd din gura învăţăto-
rului că posed aptitudini muzicale, totodată, înscriindu-mă să studiez în clasa de acordeonişti. În 
aceeaşi zi, în faţa tuturor celor aprobaţi pentru cursurile de muzică, dirijorul a ţinut o prelegere, pentru 
prima dată, auzind de la el numele lui Beethoven, Schubert, Geacomo Puccini... Ne-a spus atunci şi 
ţin minte pînă azi, bunăoară, că W. Shakespeare credea că omul care nu are muzică într-însul şi nu-i 
mişcat de armonia sunetelor blînde e capabil de trădare, perfidii şi stricăciuni, iar H. Heine, chipurile,
a spus că muzica este, poate, ultimul cuvînt al artei, aşa cum moartea este ultimul cuvînt al vieţii. Tot 
din vorbele lui am înţeles că toată lumea este o muzică: sunetul ploii, căderea frunzelor, tunetul, 
trăsnetul, chiar şi huruitul motoarelor de avioane şi camioane.Totul în natură este muzică! Muzica a 
fost înalt apreciată de un evreu cu numele cunoscut în toată lumea,R.Wagner,care recunoştea că nu 
poate cuprinde spiritul muzicii altfel decît în iubire. Şi tot lui R.Wagner îi aparţine şi o altă remarcă:
Muzica nu poate înceta niciodată să fie cea mai înaltă şi cea mai eliberatoare dintre arte. Această 
informaţie ne-a copleşit pe toţi şi am început a-l vedea pe învăţătorul nostru de muzică cu alţi ochi. 
Semăna leit cu un mare compozitor, care păşea prin centrul tîrgului gînditor, meditativ. Cînd ne 
întîlnea, ne răspundea cu salutări prieteneşte şi întotdeauna am observat în ochii lui dragoste de noi şi 
de muzica pe care ne-o preda. Ziceam că era un viorist virtuos, uitînd a vă spune că el cînta la orice
instrument: acordeon, fluier, ţambal, nai, cimpoi, pian, flaut...Prefera ca pereţii din coridorul Casei 
pionierilor să fie împodobiţi cu portretele celor mai mari compozitori, dar şi cu reproduceri ale unor 
tablouri realizate de pictorii peredvijnici ca: Levitan, Vasneţov, Şîşkin... Surikov, Kramskoi, Vincent 
van Gogh, Marc Şagal. Admira îmbinarea dintre culorile tablourilor şi muzica de toate genurile, dar, 
mai ales, cea clasică. încerca să ne demonstreze valoarea acestui gen de muzică, clasică, care prin
satele noastre, mai ales atunci, era interpretată ca un gen ce nu poate fi compatibil cu melodiile 
populare preferate. Ne lămurea că acest lucru se întîmplă pentru că fiecare faptă este individuală şi se 
cuvenea a fi înţeleasă în legătură cu împrejurările speciale ale celuia care o făptuieşte. Ne demonstra 
cum sună pasajul unei opere muzicale în contextul evenimentului istoric, reflectat în conţinutul epocii 
care a fost scrisă de compozitor. De asemenea, aceeaşi muzică răsună diferit în gura fiecărui dintre 
acei care o pronunţă, mai zicea el. Nu toţi oamenii pot fi Ciceroni şi Platoni, Virgili sau Homer, 
dar toţi pot fi oameni buni, iubitori de muzică clasică...
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– Preţuiţi muzica şi culorile, ne îndemna. Şi veţi deveni oameni buni, de mare folos părinţilor voştri şi 
ţării voastre. Deveniţi apreciatori ai frumosului...Clădirea în care era amplasată Casa pionierilor se 
afla la o periferie a oraşului.Pentru a ajunge acolo, trebuia să treci numaidecît pe lîngă gunoiştea 
fumegîndă a urbei şi, după ce vedeam toată mizeria acelei întreprinderi de salubrizare, învăţătorul de 
muzică ne înălţa pe toţi în lumea frumosului, divinului. De la el auzisem prima oară noţiunile 
genurilor de dans ca suita, menuetul, gavota, contradansul, polca, mazurca, poloneza, cracoveacul, 
valsul, iar compozitorii ce au scris muzică de aceste genuri sînt: Strauss, Bizet, Heidn. Pedagogul ne 
demonstra că există genuri vocale ca forma de lid, imnul, balada, vocaliza, recitalul, aria, arieta, 
ariozo, cavatina de gluc El m-a învăţat cum să scriu notele pe portativ şi cum, de este posibil, să scrii 
o piesă muzicală. Poate de la el am făcut-o pe îndrăzneţul să demonstrez în această carte că pot scrie 
şi piese muzicale. Frumosul artei adevărate,ne spunea el, nu poate fi înţeles dacă nu cunoşti urîtul 
adevărat.Curînd din puhoiul de copii ineşteni, care am venit să studiem muzica, am rămas vreo cîţiva, 
între care eram şi eu. În zilele de iarnă mergeam la el acasă să ascultăm lecţiile de muzică, să ne 
dedăm discuţiilor privind biografia compozitorilor din secolul XIX, astfel convingîndu-ne unul pe 
altul că un om de geniu poate să ajungă compozitor, pictor genial numai dacă are parte de o biografie 
bogată... Muzica şi culorile. Ne-a vorbit şi de Ciurlionis.Uneori el ne aduna în jurul său şi ne citea cîte 
un vers plăcut din creaţia lui Byron, Schiller, Heine, Garsia Lorca, Pablo Neruda, Omar Haiam, 
Şalom Aleheim...nume ce le-am aflat hăt tîrziu, peste ani,cînd m-am pomenit elev la şcoala medie, la 
profesorul Beniamin Kogan. Într-o dimineaţă intră în clasă şi unde începe să vorbească în latina 
veche. Non idem est si duo dicunt idem, precizînd că această frază revine ca refren într-una din 
poeziile postume ale lui Eminescu, din care ne-a rugat să scriem prima strofă:      
Noi amîndoi avem acelaşi dascăl,
Şcolari sîntem aceleaşi păreri.
Unitul gînd oricine recunoască-l.
Ce ştiu de azi, eu am ştiut de ieri
De-aceleaşi lucruri plîngem noi şi rîdem...
Non idem est si duo dicunt idem. 
Ne plăcea cum pronunţă cuvintele cu o intonaţie specifică. Nu m-am interesat niciodată unde şi ce fel 
de studii a făcut acest minunat om, dar era o adevărată personalitate enciclopedică, ce ne îndemna să 
nu încetăm toată viaţa noastră să ne familiarizăm cu frumosul, sublimul şi cu toate cele plăcute din 
viaţa unui om deştept... Adeseori îl întîlneam pe David Mendeleevici plimbîndu-se în preajma stadi-
onului în compania prietenilor săi: doi cîini koker spaniei roşcaţi, dar cu urechile şi boturile albe. Mai 
avea şi un motănaş siamez pe care-l ţinea pe spate, ca pe un papagal, mereu mîngîindu-i blana...
Trebuie să adaug aici, cu regret, că David Mendeleevici s-a numărat printre primii evrei din Teleneşti 
care au emigrat. Peste cîţiva ani, sora mi-a arătat o fotografie color primită de la o prietenă de a ei din 
Aşdod. Pe un covor, cu multe fructe exotice în jurul său, cu părul bogat l-am putut cunoaşte pe David 
Mendeleevici.Portretul vroia să ne sugereze cît de îmbelşugată este viaţa în Israel. Dar eu am văzut în 
ochii bunului meu învăţător tristeţea şi nostalgia lui după tîrgul Teleneştilor,după noi, foştii lui învăţă-
cei,după toată viaţa lui care s-a consumat aici, între basarabeni.Privindu-l în fotografie, îi auzeam 
vorba şi-i memorizam cuvintele, parte din care acum ţin să vi le reproduc drept dovadă că nu l-am 
uitat.



   MINIREVISTA COMUNITATII EVREILOR FOCSANI

36

                                                              ,,Personalitati din Romania  ” 

                           IULIU HAȚIEGANU   
primul profesor de clinică medicală și primul decan al Facultății de Medicină din Cluj, fondatorul 
școlii clujene de medicină internă, rector al Universității „Regele Ferdinand I” din Cluj (1930-
1931; 1941-1944), membru al Academiei Române. Supranumit „Hippocrate al românilor”, 
„Patriarh al medicinei transilvane”
     S-a născut la 14 aprilie 1885 în satul Dârja din comuna Panticeu și a copilărit în comuna 
Cojocna.A făcut studiile primare în Cojocna și la Cluj. A absolvit Gimnaziul Superior din Blaj, unde a 
fost coleg de clasă cu viitorul cardinal Iuliu Hossu. A urmat apoi cursurile Facultății de Medicină ale 
Universității  ,,Francisc  Iosif”   din Cluj.
 În 1910 și-a încheiat studiile cu un strălucit doctorat și a devenit asistent al profesorului Zsigmond 
Purjesz. Un portret al profesorului Purjesz s-a aflat în cabinetul profesorului Hațieganu, chiar 
deasupra biroului său. 
S-a făcut cunoscut încă din 1914 în literatura de specialitate printr-un studiu asupra galactozuriei 
alimentare, publicat în Jurnalul Medical din Budapesta. A fost unul din delegații tineretului 
universitar la Adunarea Națională de la Alba Iulia și a susținut în fața Consiliul Dirigent al 
Transilvaniei înființarea Universității din Cluj. Ulterior va prezida și primul Congres al Medicilor, 
unde prietenul său, medicul militar Iuliu Moldovan, numit de Consiliul Dirigent în funcția de secretar 
cu problemele sănătății publice, va prezenta un raport asupra stării sănătății populației din 
Transilvania, subliniind necesitatea reluării activității la Facultatea de Medicină din Cluj. În anul 1914 
a fost propus pentru titlul științific de docent, care nu i-a mai fost acordat în contextul precipitării 
evenimentelor istorice. 
La 33 de ani a devenit profesor de clinică medicală la Facultatea de Medicină din Cluj. La 34 de ani a 
ținut prima prelegere universitară în limba română din Ardeal, „Problema icterului cataral” prin care a 
pus bazele învățământului superior medical clujean. În perioada interbelică medicina clujeană a avut 
cea mai frumoasă și plină de rezultate perioadă.
Între anii 1919-1920 a fost primul decan al acestei facultăți. A fost unul dintre cei care au trebuit să 
aleagă membrii care vor alcătui viitorul corp didactic al facultății. Astfel, a devenit unul din fondatorii 
învățământului medical românesc clujean. Cu ajutorul profesorilor din perioada respectivă, a scos, la 
data de 1 februarie 1920, primul număr din revista „Clujul Medical”.
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Marele merit al lui Hațieganu, însă, este acela că a reușit să formeze un corp didactic excepțional care 
a dus mai departe până astăzi valoarea medicinei românești. Personalitate puternică, a coagulat repede 
o echipă, care s-a transformat într-un colectiv profesional de elită atât la catedre, cât și în clinici. Din 
fonduri proprii, colectă publică și bani de la ASTRA, Hațieganu a înființat între 1930-1932 la Cluj un 
parc destinat mișcării sportive a tinerilor. Parcul sportiv Iuliu Hațieganu, aflat pe malul Someșului și 
cu o suprafață de 25 ha, a fost dedicat memoriei unicului său copil, mort la numai 8 ani. În prezent 
poartă numele întemeietorului său. În mijlocul parcului a ridicat o biserică de lemn, greco-catolică, pe 
care a dorit-o frumoasă.
După izbucnirea Celui de-al Doilea Război Mondial și ocuparea Transilvaniei de Nord de către 
Ungaria, Emil Hațieganu a devenit liderul politic al românilor din acest teritoriu. În 1 septembrie 
1944, a fost arestat de Gestapo, pentru că germanii se temeau că va organiza o revoltă si a fost eliberat 
în 1945. Între anii 1948-1952 Iuliu Hațieganu a fost îndepărtat din Clinica Medicală I și din 
învățământul medical. Și-a păstrat însă domiciliul unde avea și cabinetul medical privat unde oferea 
consultații. A murit în ziua de 4 septembrie a anului 1959. Mormântul său se află în Cimitirul central 
din Cluj-Napoca.
Medic Emerit (1952), a fost membru titular al Academiei Române (1955), membru al Societății 
Medicale a Spitalelor din Paris, al Societății Internaționale de Gastroenterologie, al Societății de 
Studii Științifice asupra Tuberculozei. A îndeplinit funcții precum: director al Clinicii Medicale I 
(1919-1948) și al Clinicii Medicale III (1953-1959), șeful despărțământului Cluj al „Astrei”, 
președinte al „Astrei” biopolitice și medicale (1917), președinte al Societății Medicale pentru 
Educație Fizică din Cluj, director al Școlii Normale Superioare din Cluj (1939), Inspector general al 
„Străjii țării” pentru Ardeal și Banat, Ministru al Ardealului (aprilie-iulie 1931).
A fost distins cu Coroana României, ca Ofițer de Instrucțiune și cu Legiunea de Onoare a Franței.
Din anul 1993, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Cluj poartă numele profesorului Iuliu 
Haţieganu.
Lucrări publicate : Despre encefalita epidemică (1920); Infecția tuberculoasă și profilaxia ei socială 
(1926); Sifilisul visceral medical (1926); Stenoză mitrală cu sindromul trombozei progresive 
auriculare (1927); Tratat elementar de semiologie şi patologie medicală (în colab. cu prof. Ioan Goia) 
(1934, 1936, 1937 – în 4 ediții); Actualitîți de patologie medicală (1948); Valoarea științifică a 
observației în clinica medicală (1957); Permanentul și tranzitoriul în medicină (1958); Clinică şi 
patologie medicală, 2 vol. (1955, 1958).

 Parcul Sportiv „Iuliu Haţieganu” se găseşte în municipiul Cluj-
Napoca, pe malul drept al râului Someş şi se întinde pe o suprafaţă de cca.25 ha. Parcul a fost 
construit în perioada anilor 1930 - 1932 la insistențele profesorului doctor Iuliu Haţieganu
                                                                                                                          (Mircea R: Internet)                                                           
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                               Herneacova Parc Aventura
La Herneacova este amenajat un parc de aventură într-un loc înconjurat de pădure, ideal pentru cei 
care doresc să se distreze în natură și să respire aer curat. În acest parc de aventură sunt disponibile 
opt tiroliene, iar cei mai curajoși să încerce traseele pregătite printre copaci sunt copiii. Tot la 
Herneacova sunt organizate plimbări cu calul sau cu trăsura trasă de cai. Aici este un loc numai bun să 
facă mișcare în natură și iubitorii mersului pe bicicletă, fiind amenajat în zonă al treilea cel mai dificil 
traseu din România. Vă garantăm emoții unice la înălțime în mijlocul naturii.  
Pentru copiii cu vârste cuprinse între 5 și 9 ani am construit următoarele trasee:
Traseu Lungime Nr. ateliere Nr. Trasee Complexitate
Galben 40 m 8 1 ușor
Portocaliu 104 m13 1 mediu
Violet 80 m 12 1 mediu
Roz 46 m 9 1 dificil
Adulți și copii peste 10 ani
Traseu Lungime Nr. Ateliere Nr. Trasee Complexitate
Verde 117 m10 2 ușor
Albastru 108 m10 2 mediu
Roșu 80 m 9 1 mediu
Negru 70 m 6 1 dificil
Tiroliene
8 Tiroliene – 80 m
Tiroliană traversare Domeniu Herneacova – 260 m, înălțime între 5 și 20 de m
Tiroliană retur Domeniul Herneacova – 340 m, înălțime între 5 și 20 de m
Siguranța și securitatea dumneavoastră este garantată de echipa noastră specializată în alpinism și 
cățărări care este dublată de echipamente de ultimă generație
                                                                                                   ( Sursa : crestemsicalatorim.com )                    
              

https://www.crestemsicalatorim.com/
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