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Vă doresc o lună frumoasa de Martie,cu multe impliniri,succes in 
ceea ce v-ati propus,multa sanatate si fericire iar fiecare zi sa 

fie plina de veselie si bucurie !! 
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**  -    Cancelarul federal german Olaf Scholz va avea o întrevedere cu premierul israelian Naftali 
Bennett şi va vizita Memorialul Holocaustului Yad Vashem în timpul vizitei sale. Programul vizitei 
include de asemenea discuţii cu şeful diplomaţiei israeliene Yair Lapid şi o vizită la Knesset. Însă 
principalul subiect al agendei va fi războiul din Ucraina.  Vizita a fost planificată mult înainte de 
invazia rusă şi din cauza situaţiei dramatice nu era clar dacă aceasta va mai avea loc ; 
**  - Pe parcursul lunii martie, peste 60 de medici, paramedici și psihologi din Israel oferă ajutor 
refugiaților din Ucraina adăpostiți de Centrul religios Agudath Israel din Chișinău (Uniunea 
Israelului). Medicii și paramedicii israelieni au desfășurat și cursuri pentru voluntari din Republica 
Moldova care lucrează cu refugiați. I-au instruit cum să le acorde primul ajutor medical.Potrivit 
directului-adjunct al Centrului Agudath Israel, lucrătorii medicali din Israel se vor afla pe teritoriul 
Republicii Moldova atât timp cât refugiații ucraineni vor avea nevoie de ajutor ;  
**  -  O femeie israeliană în vârstă de 41 de ani a fost rănită ușor când vehiculul său a fost lovit 
de pietre pe ruta 55, între orașele palestiniene Khirbat al-Nabi Elias și Azzun, în Cisiordania. 
Femeia ar suferi leziuni la nivelul feței, potrivit serviciului de urgență Magen David Adom. Ea a fost 
evacuată la Centrul Medical Meir din Kfar Saba, în nordul țării ; 
**  - Doi ofițeri de poliție israelieni au fost răniți într-un atac cu cuțitul în Orașul Vechi al capitalei 
israeliene, atac comis de un palestinian de 19 ani din Ierusalimul de Est. În dimineața de 6 Martie 
2022, în jurul orei 4:30, un terorist s-a apropiat de ofițerii de poliție la poarta Bab Huta din Orașul 
Vechi al Ierusalimului”, a precizat poliția într-un comunicat. A amenințat cu un cuțit și l-a 
înjunghiat pe unul dintre ei. Poliția districtului Ierusalim a intervenit și a deschis focul, 
neutralizându-l pe terrorist. Doi polițiști au fost ușor răniți și au fost evacuați pentru îngrijiri 
medicale ; 
**  -  Președintele israelian Isaac Herzog și prima doamnă Michal Herzog vor zbura miercuri în 
Turcia pentru o vizită oficială de două zile, la invitația șefului statului turc Recep Tayyip Erdogan. 
Aceștia vor fi întâmpinați de un reprezentant al guvernului și de o gardă de onoare. După-amiază, 
Herzog va depune o coroană de flori la mormântul lui Mustafa Kemal Atatürk, părintele fondator 
al Turciei, la mausoleul Anıtkabir din Ankara, va vizita muzeul dedicat primului șef de stat al 
Turciei, inaugurat în 1953 ca loc de veci al primului președinte al acestei republici, vor merge apoi 
la palatul prezidențial, unde vor fi primiți de Recep Tayyip Erdogan în cadrul unei ceremonii 
oficiale de primire, în timpul căreia vor fi intonate imnurile naționale israelian și turc și se va face 
un salut cu 21 de salve de tunuri.Herzog și Erdogan vor avea apoi o întrevedere individuală înainte  
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de o întâlnire bilaterală cu participarea delegațiilor turcă și israeliană ; 
**  - Numărul cuiburilor de broaște țestoase de mare de-a lungul coastei israeliene a crescut 
brusc pentru al doilea an consecutiv în 2021, potrivit unui raport guvernamental publicat în 
această săptămână.Potrivit Autorității israeliene pentru natură și parcuri, anul trecut au fost 
identificate 449 de cuiburi, față de 374 în 2020. Oamenii de știință au propus mai multe explicații 
pentru această creștere, inclusiv efectele schimbărilor climatice sau pandemia de coronavirus; 
**  - Yair Lapid, ministrul israelian de Externe, va decola pentru o călătorie politică în România și 
Slovacia, care se învecinează cu Ucraina.În cadrul vizitei, el se va întâlni cu șefii de stat și va discuta 
cu aceștia despre situația din Europa și relația lor cu Israelul.Ministrul israelian de Externe  Yair 
Lapid se va întâlni și cu personalul biroului său, care lucrează pentru a ajuta israelien ii și evreii să 
treacă granița dintre România și Ucraina și să-i salveze din țară.Lapid va primi, de asemenea, o 
imagine de ansamblu asupra a ceea ce se întâmplă la fața locului de la ambasadorul Israelului în 
România, ES d-l David Saranga și de la Șeful Departamentului de Urgență din România ; 
**  -  Căile Ferate Israel a anuntat că mai multe gări vor rămâne închise în această dimineață 
(28/03/2022 ) în urma remedierii unei defecțiuni de semnalizare, care a fost cauzată de lovirea 
unui tractor de un canal de comunicații.Respectivele stații sunt: Yavne Est, Rehovot, Beer 
Yaakov, Kfar Hbad, Lod, Ramle, Lod Ganei Aviv, Beit Shemesh, Mazkeret Batya și Kiryat Malachi 
Yoav.Traficul este de așteptat să se reia după-amiază ; 
**  -  Aproximativ jumătate de milion de evrei ultra-ortodocși, îmbrăcați în haine tradiționale, 
au participat la înmormântarea unui venerat rabin, transformând străzile unei suburbii religioase 
din Tel Aviv într-o mare neagră. 47 de persoane au fost rănite, iar un copil de trei ani s-a pierdut 
în mulțime.Rabinul Chaim Kanievsky, o autoritate în domeniul dreptului evreiesc, a murit la 
vârsta de 94 de ani, în Bnei Brak, o suburbie ultra-ortodoxă din apropierea capitalei comerciale a 
Israelului.Încercând să țină în frâu mulțimea, zeci de polițiști au format un scut în jurul dubei care 
transporta cadavrul rabinului, în timp ce vehiculul se strecura spre cimitir ; 
**  - Şeful diplomaţiei americane, Antony Blinken, se află în Israel pentru o întâlnire "istorică", 
în deşertul Negev, cu omologii săi din ţările arabe care şi-au normalizat relaţiile cu statul evreu, 
în cadrul unui turneu prin Orientul Apropiat şi Africa de Nord. Ajuns în seara zilei de 26 martie, la 
Tel Aviv, Antony Blinken urmează să se întâlnească in 27 martie după-amiază cu omologii săi din 
Israel, Emiratele Arabe Unite (EAU), Maroc, Bahrain şi Egipt la Sde Boker, în sudul Israelului. 
Întâlnirea a fost descrisă drept "istorică" de şeful diplomaţiei israeliene, Yair Lapid. De asemenea, 
urmează să călătorească la Ramallah pentru o întrevedere cu preşedintele Autorităţii 
Palestiniene, Mahmoud Abbas ; 
**  -  Doi cetăţeni ucraineni de 23 şi 32 de ani'' figurează printre victimele atacului soldat cu 
cinci morţi, printre care un poliţist, marţi ( 29 martie ) seară la Bnei Brak, a informat poliţia 
israeliană într-un comunicat. Atacul a fost al treilea comis în ultima săptămână în Israel. Poliţia a 
precizat că l-a ucis pe atacator, fără a-i dezvălui identitatea ; 
                                                                          ( Surse :Anima News, HotNews.ro, astazi.ro) 
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Xx - Specialiștii Agenției Naționale a Zonei Montane vor organiza, la Nereju, un program de 
formare profesională destinat persoanelor care deservesc Punctele Gastronomice Locale. 
Cursurile vor avea loc în perioada 21-24 martie iar participanții vor primi la final un atestat de 
participare necesar în cadrul procesului de înregistrare la Registrul Comerțului ; 
Xx - Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu”  Vrancea sub egida Consiliului Județean Vrancea 
organizează Clubul de lectură și teatru pentru seniori, în perioada 22 martie – 14 iunie 2022. 
Clubul va fi coordonat de  doamna bibliotecar Corina Adam și se va desfășura la Centrul de 
Formare din str. Maior Gheorghe Sava  nr. 4 ; 
Xx - Consiliul Județean Vrancea, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Platforma Civică 
Împreună vor fi parteneri la un eveniment dedicat zilei de 9 martie: ”Memoria istoriei - Expoziție 
de grafică”, cu expunere de lucrări ale doamnei Aida Șușter-Boțan. Vernisajul va avea loc sâmbătă, 
12 martie, de la ora 14.00, la Universitate (fosta Prefectură Putna) ;  
Xx – Pompierii militari pirotehniști au fost solicitați să intervină în localitatea Panciu, după ce în 
urma unor lucrări de igienizare a unui teren viran a fost descoperit un proiectil exploziv calibru 75 
mm,din cel de-al Doilea Război Mondial. Echipajul pirotehnic din cadrul ISU Vrancea a preluat 
proiectilul și l-a transportat in siguranță la depozitul special amenajat, în vederea distrugerii ; 
Xx - Primăria Focșani a amenajat 13 spații pentru autorecenzarea asistată în cadrul 
Recensământului Populației și Locuințelor 2022. Autorecenzarea asistată este procedura prin care 
focșănenii care vor să participe la Recensământ au posibilitatea să fie asistați de un recenzor. Prin 
această procedură, focșănenii evită accesul recenzorului de teren în locuința personală și 
completează toate informațiile online. Administrația locală a anunțat că au fost amenajate spații 
pentru autorecenzarea asistată la Primăria Focșani, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a 
Populației, Direcția de asistență Socială, Ateneul Popular „Maior Gh. Pastia”. CUP Focșani- Centrul 
comercial din strada Simion Bărnuțiu, Casa de Asigurări de Sănătate, Cercul Militar- Sala mică, 
Carrefour (Focșani Mall), Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Sala Balada, 
Parohia „Sf Voievod Ștefan cel Mare”-sala de mese ;  
Xx - Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei” organizează un Festival al cântecului tradițional „Glasul 
Ghioceilor” dedicat tinerilor din județ. Evenimentul este programat pentru 26 martie, ora 17, la 
sala Balada din Focșani. Cei care doresc să se încrie la Festival vor prezenta pe scenă o poezie din 
lirica populară și un cântec tradițional cu acompaniament orchestral. Acesta va fi asigurat de 
Orchestra Ansamblului folcloric „Țara Vrancei”. Costumul tradițional este obligatoriu pentru 
fiecare participant la eveniment; 
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Xx - Asociația Grupul Verde a organizat o acțiune de ecologizare a albiei râului Siret în zona Adjud 
– Boșcani, ca parte a acțiunilor derulate în cadrul Săptămânii Apelor. Au participat zeci de 
reprezentanți și voluntari de la Inspectoratul Școlar Județean, Primăria Adjud, cele două licee din 
Adjud (Botta și Balș), Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea. Timp de două zile, aceștia au 
adunat zeci de deșeuri din material plastic de pe faleza Siretului ;         
Xx - Sâmbătă, 26 martie 2022, iluminatul public din Focșani va fi oprit timp de o oră, între orele 
20:30 și 21:30. Proiectul „Ora Pământului” a fost inițiat de Consiliul Local al Tinerilor din Focșani și 
este finanțat de Primăria Municipiul Focșani, fiind o acțiune simbolică cu scopul de a atrage 
atenția asupra limitării efectelor poluării produse în procesul de obținere a energiei electrice. Pe 
fondul conflictului din țara vecină, evenimentul din aces an se va desfășura sub semnul păcii. Cei 
prezenți vor avea posibilitatea să aprindă lampioane și lumânări. Autoritățile locale au pregătit, pe 
parcursul evenimentului din acest an, mai multe momente artistice ce vor fi susținute de elevi din 
liceele și școlile focșănene, dar și de Corul de Cameră “Pastorala”, Ansamblul Folcloric “Țara 
Vrancei”   ; 
Xx - De Ziua Poliției Române,vineri, 25 martie, ora 11:00, Muzeul Unirii,vă invită la o interesantă 
lansare de carte: Mădălina Racoș, Ionuț Iliescu, Florin-Daniel Mihai, „Istoria Poliției Orașului 
Focșani”, vol. I. De la începuturi până la 1944, (Focșani, 2022). Este un volum despre începuturile 
instituției și evoluția acesteia până în ajunul epocii în care polițiștii au devenit milițieni. Din primul 
volum veți afla informații aproape necunoscute marelui public, cum ar fi, de pildă, cum se obținea 
permisul de conducere acum un secol sau cât de important era rolul Poliției în acțiunile de 
prevenire a răspândirii epidemiilor etc ; 
Xx - Un centru pentru persoane aflate în situații de vulnerabilitate a fost inaugurat  în comuna 
Gugești, în prezența conducerii administrației locale.Centrul inaugurat face parte din proiectul 
ASIGUR (Aria de Servicii Integrate Guvernate local cu Respect Bacău și Vrancea) și este 
implementat de DGASPC Vrancea cu sprijinul administrației locale a comunei Gugești. Partener 
privat în cadrul proiectului este Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate, care va asigura 
serviciile de educație parentală și medicale – mobile și telemedicină ;    
Xx - La Focșani,de Ziua Mondială a Teatrului,Teatrul Municipal ”Maior Gh. Pastia” vă invită în 27 
Martie 2022, de la ora 19.00 la spectacolul ”Steaua fără nume” de Mihail Sebastian, în regia lui 
Sorin Francu, directorul teatrului.Este o piesă clasică în dramaturgia românească jucată cu mult 
talent și dăruire de actorii Teatrului Municipal ”Maior Gh. Pastia” ;    
Xx - Pentru prima dată în România, agresorii vor putea fi monitorizați cu ajutorul brățărilor 
electonice, chiar de anul acesta, prin intermediul unui proiect pilot care urmează să fie 
implementat în Vrancea, Mureș, Iași și București. Brățara electronică este un dispozitiv de 
supraveghere mobil care se montează pe glezna sau brațul agresorului . Brățările electronice ar 
urma să fie montate la sediul organului de poliție după ce agresorul a fost anunțat în prealabil cu 
privire la acest aspect. Brățările electronice sunt monitorizate prin Centrul Operațional ; 
                                                                             ( Surse : vrancea24.ro,google.com,ziarelive.ro ) 
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                    Stiri din lume         

-  Aproximativ 350 de articole, în valoare de 200.000 de dolari, au fost furate de pe platoul de 
filmare al celui de-al cincilea sezon al The Crown, serialul Netflix despre familia regală a Angliei 
filmat în Doncaster, Marea Britanie. Hoții au jefuit trei camioane în care era depozitată recuzita, 
luând o pradă foarte bogată: o replică a oului Faberge cumpărat în 1933 de George al V-lea, 
douăsprezece candelabre de argint și șapte candelabre de aur, numeroase reproduceri ale unor 
icoane rusești și un set de argint din zece piese, cu pahare și decantor de vin, din cristal St. Louis 
aurit ;  
- Un bărbat din Vietnam a cumpărat pentru o femeie un buchet de flori realizat din 100 de foiţe 
de aur, în valoare de peste 300.000 de dolari, pe care i l-a dăruit cu prilejul Zilei internaţionale a 
femeii. Cadourile costisitoare şi extravagante sunt obişnuite pentru zilele festive din Vietnam, 
unde anul trecut un american a devenit popular pe reţelele de socializare după ce a dăruit unei 
vietnameze un aranjament floral în valoare de 3.000 de dolari; 
- Un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost prins de poliţiştii de frontieră din California cu un bagaj-
surpriză. Americanul încerca să strecoare ilegal în Statele Unite 52 de reptile (9 şerpi şi 43 de 
şopârle cu corn, unele dintre specii fiind considerate pe cale de dipariţie ), pe care le ascunsese 
sub propriile haine. Bărbatul a fost arestat ; 
- Un tânăr în vârstă de 15 ani a fost înjunghiat în picior pe peronul trenului D, care circulă în 
direcția  de sud a oraşului, la stația 145th St. din Hamilton Heights.Poliția a spus că adolescentul 
a fost abordat de un grup de patru bărbați, fiecare purtând haine negre, care l-au înjunghiat 
după o altercație verbală. Adolescentul a fost transportat la Spitalul Harlem, unde se află în stare 
stabilă. Ancheta este în desfășurare, iar până în acest moment nu au fost efectuate arestări ;  
- O bătrână de 83 de ani a sfârșit în chinuri cumplite, după ce propriul ei nepot, un tânăr de 23 de 
ani, a omorât-o în bătaie. Băiatul  care ar avea probleme psihice, și-a bătut bunica ore întregi 
dintr-un motiv banal (bătrâna s-a trezit și i-a cerut nepotului ei un pahar cu apă),până când 
nefericita a murit. Dându-și seama că bunica lui nu mai respiră, băiatul a sunat la o firmă de 
pompe funebre spunând că bătrâna a căzut și că, probabil, a murit. Bănuitor, angajatul l-a sfătuit 
să cheme un medic, dar și Poliția. Când agenții au ajuns la locuință au văzut-o pe bătrână bătută 
sălbatic și au cerut ajutorul medicului legist. În urma verificărilor, legiștii au concluzionat că 
bătrâna a sfârșit în urma bătăii și nu după ce ar fi căzut, așa cum anunțase nepotul ei. Într-un 
final, băiatul și-a recunoscut fapta și a fost arestat. Grozăvia a avut loc în comunitatea din  
Chrysochori, orașul grecesc Kavala,din nordul Greciei ;           
-  O femeie localitatea Brueiro, în vestul Braziliei,a avut parte de surpriza vieţii sale, după ce s-a 
întors acasă de la spital unde fusese internată pentru o lungă perioadă. Femeia a descoperit un 
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cuib gigantic de viespi, care acoperise jumătate din tavanul dormitorului. A chemat pompierii, 
care au aşteptat să se facă seara pentru a extermina viespile. Pe timpul zilei, acestea sunt foarte 
agresive, însă seara dorm ; 
- Anes Ayuni Osman, în vârstă de 19 ani, din Malaezia, urmează să nască primul copil alături de 
soțul ei antreprenor (de succes în domeniul cosmetici ) , Weldan Zulkefli, în vârstă de 20 de ani, 
la sfârșitul lunii martie. Ea va intra într-o perioadă de izolare de 100 de zile. Practica tradițională 
presupune ca femeile să își limiteze mișcarea după naștere pentru a reduce riscul de complicații 
și pentru a ajuta la reechilibrarea hormonilor. Drept recompensă pentru ajutorul pe care îl va 
primi (o va ajuta cu copilul imediat după naştere ),Anes și-a surprins soțul cu un Lamborghini 
Huracan Evo (în valoare de 250.000 de dolari) ; 
-  Sri Lanka este în doliu după moartea elefantului sacru Nadungamuwa Vijaya Raja, prescurtat 
Raja, iar pachidermul va primi funeralii de stat. Totodată, elefantul va fi împăiat "pentru a fi 
păstrat pentru generațiile viitoare", la ordinul președintelui. Nadungamuwa Vijaya Raja era 
considerat cel mai mare elefant domesticit din Asia și încă de pui s-a aflat printre elefanții "aleși", 
însărcinați să transporte moaștele budiste sacre în timpul unei parade anuale din Sri Lanka.După 
vestea morții sale, la vârsta de 68 de ani, sute de oameni au călătorit pentru a-i vedea trupul la 
reședința lui de la marginea capitalei Colombo, unde elefantul era acoperit cu un cearceaf alb și 
flori. Raja nu va fi primul elefant sacru care primește acest tratament. Predecesorului lui, 
denumit tot Raja, a fost și el împăiat după ce a murit la vârsta de 75 de ani și este păstrat în 
propriul său muzeu ; 
- Un adolescent de 14 ani a murit în urma rănilor extrem de grave, după ce a căzut în gol din cel 
mai înalt turn de cădere liberă din lume, dintr-un parc de distracţii din Orlando. Când vehiculul 
ajunge în vârf, la 130 de metri înălţime, acesta se înclină la 30 de grade, înainte de o cădere 
liberă cu peste 120 km/h până la sol. Băiatul era în vizită în Florida cu o altă familie şi deciseseră 
să meargă în parcul de distracţii pentru a se bucura de atracţiile din zonă.  Moartea 
adolescentului este a doua tragedie care are loc în Icon Park în mai puţin de doi ani ; 
- Scott Charmoli (61 de ani ) ,din Grafton  stomatolog ,s-ar putea confrunta cu zeci de ani de 
închisoare, după ce a găurit în mod intenționat dinții pacienților, astfel încât să-i poată taxa 
pentru reparații, permițându-i să încaseze bani grei din respectivele proceduri. El se va confrunta 
cu până la 10 ani pentru fiecare acuzaţie de fraudă și un maximum de cinci ani pentru declarațiile 
false ; 
- Juan Carlos Escotet Alviarez (31 de ani ),fiul unui miliardar spaniol-venezuelan a fost ucis într-un 
accident oribil cu barca în Florida, după ce a fost lovit de elicea navei în timpul unei competiții de 
pescuit, când a sărit în apă pentru a-și salva logodnica. Tânăra Andrea Montero (30 de ani) fusese 
trântită accidental din barcă de căpitan, când s-a împiedicat în încercarea de a ajuta la rândul lui 
un alt băiat cu undiţa. Tatăl lui Alviarez,Juan Carlos Escotet,în vârstă de 62 de ani, este fondatorul 
băncii venezuelene Banesco, având o valoare de 3,5 miliarde de dolari, potrivit Forbes ;                                                                
                                                                            (surse : digi24.ro,internet,observatornews.ro )    
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                    STIRI DIN SPORT              

-  Pilotul olandez Max Verstappen (24 ani), campionul mondial en titre din Formula 1, a acceptat 
să-şi prelungească contractul cu echipa Red Bull, pentru suma record de 40 milioane lire sterline 
(aproximativ 48 milioane euro) pe an. Pilotul va concura cu numărul 1 pe monopostul său în noua 
ediţie a Campionatului Mondial de Formula 1, după ce a reuşit să cucerească primul său titlu 
mondial în ultima cursă a sezonului trecut, în faţa britanicului Lewis Hamilton (Mercedes) ; 
- Internaţionalul englez Declan Rice (23 ani), mijlocaşul echipei West Ham United, a fost 
desemnat cel mai bun fotbalist londonez al sezonului 2021/2022, cu ocazia unei ceremonii. 
Internaţionalul englez i-a avut drept contracandidaţi pentru acest premiu pe coechipierul Jarrod 
Bowen şi pe jucătorii Antonio Rudiger, Thiago Silva şi Jorginho de la rivala Chelsea.Tot în cadrul 
galei London Football Awards, managerul lui West Ham, scoţianul David Moyes, a primit trofeul 
rezervat celui mai bun antrenor al sezonului, după ce s-a impus în faţa lui Thomas Tuchel (Chelsea) 
şi Matt Gray (Sutton United). Au mai fost recompensaţi cu această ocazie Edouard Mendy 
(Chelsea) - cel mai bun portar, Connor Gallagher (Crystal Palace) - cea mai bună speranţă şi Sam 
Kerr (Chelsea) - cea mai bună jucătoare ; 
- Jucătoarea americană Varvara Lepchenko, locul 128 WTA, a fost suspendată patru ani pentru 
încălcarea regulamentelor antidoping, sancţiune valabilă de la 19 august 2021. Lepchenko a fost 
testată la 12 iulie 2021, la turneul de la Budapesta. În eşantionul de urină al sportivei s-au 
descoperit urme de adrafinil şi/sau modafinil - substanţe care stimulează funcţiile cognitive - două 
produse interzise de Agenţia Mondială Antidoping. Americanca îşi va încheia perioada de 
suspendare la 18 august 2025. Este a doua oară când jucătoarea, de origine uzbekă, a fost 
sancţionată pentru dopaj. Prima oară, în 2016, ea a fost testată pozitiv la meldonium, o substanţă 
interzisă care a dus la suspendarea jucătoarei ruse Maria Şarapova. Lepchenko a primit atunci o 
suspendare provizorie şi a lipsit două luni din circuitul WTA ; 
- Jucătoarea americană de baschet Brittney Griner (31 ani ),campioană WNBA cu Phoenix 
Mercury în 2014, a fost reţinută în luna februarie la un control de frontieră, după ce s-a 
descoperit că deţinea în bagaje mai multe vaporizatoare cu ulei de haşiş. Jucătoarea americană 
sosise în Rusia cu un zbor de la New York ; 
- Cindy Parlow Cone a fost realeasă preşedintă a Federaţiei americane de fotbal (US Soccer), cu 
prilejul adunării generale de alegeri de la Atlanta,după ce a obţinut 52,9% din voturi contra lui 
Carlos Cordeiro, ex-preşedintele care a demisionat acum doi ani după o acţiune în justiţie a 
selecţionatei feminine privind discriminarea salarială ; 
- Pilotul italian Andrea Migno (26 ani ) (Honda) a câştigat prima cursă a sezonului 2022 de  
motociclism viteză (MotoGP), după ce s-a impus la clasa Moto3 a Marelui Premiu al Qatarului,  
desfăşurat pe circuitul de la Losail. În clasamentul piloţilor de la Moto3, după prima cursă, Mingo  
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este lider cu 25 puncte, urmat de Sergio Garcia 20 şi Kaito Toba 16 ; 
- Tenismanul austriac Dominic Thiem (28 de an ) fost campion la US Open, şi-a amânat revenirea 
în circuitul profesionist după problemele avute la încheietura mâinii, după ce a anuntat că se 
retrage de la turneele ATP Masters 1.000 de la Indian Wells şi Miami, pentru a se concentra pe 
sezonul de zgură. Thiem, care are un bilanţ excelent pe zgură, nu a mai jucat de când s-a 
accidentat, anul trecut, la turneul de la Mallorca. Sezonul de zgură debutează în luna aprilie ; 
- Atletul suedez Armand Duplantis (22 ani) şi-a doborât propriul record mondial indoor la săritura 
cu prăjina, cu performanţa de 6,19 metri,la reuniunea în sală de la Belgrad.  Armand  Duplantis, 
care este şi campionul european, este mare favorit la titlul mondial, luna aceasta (18-20 martie), 
când vor avea loc Campionatele Mondiale indoor, tot la Belgrad ; 
-  Australianul Michael Cheika, fostul selecţioner al Wallabies (2014-2019), a fost numit 
selecţioner al echipei de rugby a Argentinei până la Cupa Mondială 2023 din Franţa.  Cheika a 
lucrat în ultimii doi ani ca asistent şi consilier al ''pumelor'', conduse de antrenorul Mario 
Ledesma, care a demisionat din cauza unei serii de rezultate nemulţumitoare ;  
- Real Madrid va evolua într-un echipament de culoare neagră în marele derby al fotbalului 
spaniol (El Clasico) cu FC Barcelona, programat pe stadionul Santiago Bernabeu, gruparea din 
capitala Spaniei dorind să marcheze astfel împlinirea a 120 de ani de la fondarea sa.  Nici FC 
Barcelona nu va evolua în tradiţionalul său echipament "blaugrana", ci în culorile galben şi roşu 
ale drapelului catalan ; 
- Norvegianca Marte Olsbu Roeiseland ( 31 de ani ) a cucerit în premieră, la 31 de ani, marele 
Glob de Cristal rezervat câştigătoarei Cupei Mondiale de biatlon, la finalul probei de urmărire pe 
distanţa de 10 km de la Oslo, gazda ultimei etape a sezonului ; 
- Halterofilul kazah Nijat Rahimov (28 ani), campion olimpic la JO 2016 de la Rio la categoria 77 
kg, a fost suspendat opt ani pentru încălcarea regulilor antidoping şi a fost deposedat de medalia 
de aur obţinută în Brazilia, a anunţat Tribunalul de Arbitraj pentru Sport (TAS) ; 
- Americanii Alexa Knierim (30 ani) şi Brandon Frazier (29 ani) au cucerit medaliile de aur în 
proba de perechi,la Campionatele Mondiale de patinaj artistic de la Montpellier (Franţa). Ultima 
oară când Statele Unite au cucerit aurul la perechi se întâmpla în 1979 ; 
- Japonezul Shoma Uno (24 de ani ) a devenit în premieră campion mondial la patinaj artistic,în 
oraşul francez Montpellier, în absenţa americanului Nathan Chen, campion olimpic la Beijing şi 
medaliat cu aur la ultimele trei Mondiale, şi a japonezului Yuzuru Hanyu ; 
- Superstarul Conor McGregor în vârstă de 33 de ani a fost reținut în zona de vest a Dublinului, 
în timp ce se afla la volanul unui bolid Bentley Continental GT, de mii de euro. McGregor a fost 
dus la secția de Poliție din Lucan, de unde a fost eliberat pe cauțiune, dar numai după ce i s-a 
întocmit dosar penal. Starul UFC se face vinovat de șofat periculos și va trebui să apară, luna 
viitoare, în fața tribunalului districtual Blanchardstown. Pentru șofat periculos, Conor McGregor 
poate primi o amendă maximă de până la cinci mii de euro sau șase luni de închisoare. Nu este 
însă exclus ca ambele sancțiuni să fie aplicate.   ( Surse: internet,digisport.ro,fanatik.ro )                                                                                          
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                                                          Tutela minorului                                                                  
                                                               Codul Familiei 

Tutela se deschide în cazurile în care minorul este lipsit de ocrotirea părintească. Minorul se 
găseşte în această situaţie dacă ambii părinţi sunt morţi, declaraţi morţi, necunoscuţi, dispăruţi, 
decăzuţi din drepturile părinteşti ori puşi sub interdicţie. La desfacerea adopţiei, instanţa 
judecătorească poate să instituie tutela dacă este în interesul minorului ca părinţii lui să nu 
redobândească exerciţiul drepturilor şi îndatoririlor părinteşti. Tutela se exercită numai în 
interesul minorului.La desemnarea tutorelui se va ţine seama de interesele minorului. Codul 
familiei stabileşte incapacităţile speciale de a fi tutore. Nu poate fi tutore:  
• minorul sau cel pus sub interdicţie; 
• cel decăzut din drepturile părinteşti sau declarat incapabil de a fi tutore; 
• cel căruia i s-a restrâns exerciţiul unor drepturi politice sau civile, fie în temeiul legii, fie prin 
hotărâre judecătorească, precum şi cel cu rele purtări; 
• cel lipsit de dreptul de a alege şi de a fi ales deputat; 
• cel care, exercitând o altă tutelă, a fost îndepărtat din aceasta; 
• cel care, din cauza intereselor potrivnice cu ale minorului, nu ar putea îndeplini sarcina tutelei.  
Când vreuna din împrejurările arătate mai sus se iveşte în timpul tutelei, tutorele va fi 
îndepărtat.Sarcina de tutore poate fi refuzată în următoarele situaţii: 
• are vârsta de 60 de ani împliniţi; 
• femeia însărcinată sau mama unui copil mai mic de 8 ani; 
• creşte şi educă doi sau mai mulţi copii; 
• exercită o altă tutelă sau curatelă; 
• nu poate îndeplini această sarcină din cauza bolii, a infirmităţii, a felului îndeletnicirii, a 
depărtării domiciliului de locul unde se află bunurile minorului sau din alte motive întemeiate.  
Dacă apare vreuna din aceste situaţii în timpul tutelei, tutorele poate cere înlocuirea sa (Codul 
familiei). Obligaţiile tutorelui: 
a) Tutorele are obligaţia de a îngriji de minor. El este obligat să crească copilul, îngrijind de 
sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, de educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia, 
potrivit cu însuşirile lui.  
b) Tutorele are obligaţia de a administra bunurile minorului şi de a-l reprezenta în actele civile, 
însă numai până la data când acesta împlineşte vârsta de paisprezece ani. Minorul care a împlinit 
vârsta de 14 ani poate face singur acte de conservare şi acte de administrare, dacă acestea din 
urmă nu-i pricinuiesc vreo leziune, însă numai cu încuviinţarea prealabilă a tutorelui, spre a-l 
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apară împotriva abuzurilor din partea terţilor.Minorul cu capacitate de exerciţiu restrânsă poate 
face acte de dispoziţie (ex. vânzare-cumpărare, donaţie) însă cu încuviinţarea prealabilă a 
tutorelui şi a autorităţii tutelare. Actele încheiate de minor, fără încuviinţarea prealabilă, sunt 
anulabile.  
c) inventarierea bunurilor minorului. După numirea tutorelui şi în prezenţa acestuia, un delegat 
al autorităţii tutelare va verifica la faţa locului toate bunurile minorului, întocmind un inventar, 
care va fi supus aprobării autorităţii tutelare. Creanţele pe care le au faţă de minor tutorele, 
soţul, o rudă în linie dreaptă ori fraţii sau surorile tutorelui pot fi plătite numai cu aprobarea 
autorităţii tutelare.  
d) cheltuieli legate de întreţinerea minorului şi administrarea bunurilor sale. Autoritatea tutelară 
va stabili suma anuală necesară pentru întreţinerea minorului şi administrarea bunurilor sale. 
Instituţia va putea modifica, potrivit împrejurărilor, această sumă. Cheltuielile necesare pentru 
întreţinerea minorului şi administrarea bunurilor sale se acoperă din veniturile acestuia. În cazul 
în care veniturile minorului nu sunt îndestulătoare, autoritatea tutelară va dispune vânzarea 
bunurilor minorului. Dacă minorul este lipsit de bunuri şi nu are părinţi sau alte rude care sunt 
obligaţi de lege să-i dea întreţinere, autoritatea tutelară va cere Direcţiei judeţene sau a 
municipiului Bucureşti de muncă şi ocrotiri sociale să contribuie la întreţinerea lui.  
e) Este oprit să se încheie acte juridice între tutore, soţul, o rudă în linie dreaptă ori fraţii sau 
surorile tutorelui, de o parte, şi minor, de alta.  
f) Tutorele nu poate, fără prealabila încuviinţare a autorităţii tutelare, să facă valabilă 
înstrăinarea ori gajarea bunurilor minorului, renunţarea la drepturile patrimoniale ale acestuia, 
precum şi să încheie orice alte acte care depăşesc dreptul de a administra. Tutorele poate 
înstrăina, fără prealabila încuviinţare a autorităţii tutelare, bunurile supuse pieirii ori stricăciunii, 
precum şi bunurile devenite nefolositoare pentru minor, dacă valoarea acestora din urmă nu 
depăşeşte două sute cincizeci de lei. Tutorele nu poate, în numele minorului, să facă donaţii şi 
nici să garanteze obligaţia altuia. Tutorele nu poate, fără prealabila încuviinţare a autorităţii 
tutelare, să facă valabilă înstrăinarea ori gajarea bunurilor minorului, renunţarea la drepturile 
patrimoniale ale acestuia, precum şi să încheie orice alte acte care depăşesc dreptul de a 
administra. Actele făcute cu încălcarea dispoziţiilor anterioare sunt anulabile. Minorul poate face 
plângere autorităţii tutelare cu privire la actele sau faptele tutorelui păgubitoare pentru minor. 
Tutorele va fi îndepărtat dacă săvârşeşte un abuz, o neglijenţă gravă sau fapte care îl fac 
nevrednic de a fi tutore, precum şi dacă nu îşi îndeplineşte mulţumitor sarcina. La încetarea 
tutelei, tutorele este dator ca, în termen de cel mult treizeci de zile, să prezinte autorităţii 
tutelare o dare de seamă generală. El are aceeaşi îndatorire şi în caz de îndepărtare din tutelă. 
Bunurile care au fost în administrarea tutorelui vor fi predate, după caz, fostului minor, 
moştenitorilor acestuia sau noului tutore. 
 
                                     ( Sursa  : https://piciorusecalatoare.ro,caritasmm.ro,avocatura.com  )                                                                                                                                                                                      
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               Asediul Khartoumului       

 
                                       13 martie 1884 - 26 ianuarie 1885 

   Asediul din Khartoum a durat din 13 martie 1884 până în 26 ianuarie 1885 și a avut loc în 
timpul Războiului Mahdist (1881-1899). La începutul anului 1884, generalul-maior Charles 
"chinez" Gordon a sosit pentru a prelua comanda forțelor britanice și egiptene la 
Khartoum. Deși însărcinat cu extragerea comenzii din zonă înainte de sosirea rebelilor 
Mahdist, el a ales să apere orașul. Asediul rezultat a văzut garnizoana lui Gordon copleșită 
și distrusă cu puțin timp înainte de sosirea unei forțe de ajutorare. Eșecul de a-l salva pe 
Gordon și oamenii săi a fost pus pe seama primului ministru William Gladstone și a 
provocat căderea guvernului său. 
Context 
        Sudanul era o dependență a Egiptului , care în 1882 a fost invadată și ocupată de 
britanici pentru a-și proteja interesele strategice. Deși britanicii au supravegheat 
majoritatea afacerilor Egiptului, au permis khedivului său și miniștrilor săi să continue să 
guverneze Sudanul . Ani de conducere eronată egipteană au alimentat acolo o revoltă 
populară condusă de al-Mahdī. Forțele madiste i-au învins pe egipteni la El Obeid (Al-
Ubayyiḍ) în 1882 și au depășit Kordofan și Darfur în 1883, ceea ce a determinat discutarea 
problemei în Parlamentul britanic . Cu toate acestea, sperând să evite costul intervenției 
britanice, Gladstone nu a mijlocit. Sir Evelyn Baring , consulul general britanic înCairo , i-a 
ordonat lui Gordon să supravegheze evacuarea egiptenilor din Sudan. El a reușit să 
evacueze aproximativ 2.000 de femei, copii și soldați bolnavi sau răniți înainte ca forțele al-
Mahdī să se închidă la Khartoum. Gordon, în ciuda ordinelor britanice de a abandona 
Sudanul, intenționa să învingă Mahdiștii înainte să poată lua și Egiptul. El a ținut o linie 
defensivă la Khartoum și a cerut întăriri, dar a fost refuzat. Acum supărat, Gordon a trimis o 
serie de telegrame la Londra , ceea ce a determinat Parlamentul să voteze cu încredere 
Gladstone și guvernul său. Gladstone a supraviețuit și a persistat în refuzarea ajutorului 
către Khartoum. După ce Gordon a lansat un atac eșuat asupra lui Halfaya (acum în 
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Khartoum Nord), a decis să revină în defensivă. El a folosit raiduri cu tunuri pentru a obține 
niște materiale și întăriri. 
Asediul 
Asediul din Khartoum a început la 13 martie 1884. Forțele Mahdiste au înconjurat rapid 
orașul, iar Gordon avea nevoie de provizii și trupe. În iulie, răspunzând la o cerere a reginei 
Victoria , Gladstone a trimis ajutor sub formă de trupe conduse de generalul SirGarnet 
Wolseley . Mahdiștii, după ce au aflat de două victorii ale forțelor avansate ale lui Wolseley, 
au fost la un pas de a ridica asediul, dar întârzierea ulterioară a forței de ajutorare i-a 
încurajat să facă un atac final asupra apărătorilor epuizați ai Khartoumului. 
Înfrângerea și consecințele britanicilor 
La 26 ianuarie 1885, aproximativ 50.000 de Mahdiști, profitând de un gol din metereze de-a 
lungul Nilului Alb și izbucnind prin Poarta Masallamiyyah, au asaltat orașul, copleșindu-i pe 
apărători. Garnizoana orașului, fiind redusă de la aproximativ 7.000 de oameni, a fost 
măcelărită, Gordon cu ea; a fost decapitat. Înaintașii forței de ajutorare, constând în bărci 
de râu sub LordCharles Beresford , a sosit în afara orașului pe 28 ianuarie, cu două zile prea 
târziu și, după un scurt duel de arme cu apărătorii Mahdist, s-a retras în aval. Curând după 
aceea, mahdiștii au abandonat Khartoumul și au făcut din Omdurman capitala lor. 
Gladstone a suferit pagube politice majore, deoarece moartea lui Gordon a fost acuzată de 
refuzul lui Gladstone de a trimite întăriri mai devreme. Guvernul său a căzut oficial în 1885. 

        Charles George Gordon                      

                                                                   
    Generalul Sir Garnet Wolseley                                                         Lord Charles Beresford 
                                                                                        ( Surse: google.com, greelane.com)                                                                                                                    
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                       Statuile misterioase de pe insula Nuku Hiva din Oceanul Pacific 
 
        Există numeroase locuri în lume unde misterul se păstrează de mii de ani. Un asemenea loc 
se află și pe o insulă mică din Oceanul Pacific, numită Nuku Hiva. Pe această insulă din Polinezia 
Franceză descoperim unele dintre cele mai ciudate statui existente pe Terra. Insulele Marchize se 
află la 1600 km de Tahiti, formând unul dintre cele cinci arhipelaguri ale Polineziei Franceze din 
Oceanul Pacific. Cea mai mare insulă se numeşte Nuku Hiva, ea fiind descoperită în anul 1595 de 
navigatorul spaniol Alvaro de Neira.   
        Statuile sunt de diferite mărimi iar corpurile sunt disproporționate, craniile sunt alungite iar 
ochii și urechile neobișnuit de mari, diferite de cele ale unui om obișnuit. Mai interesant este 
faptul că multe dintre aceste statui necunoscute au o expresie facială ce denotă ură, furie,dar 
după o cercetare mai atentă, sunt dezvăluite detalii interesante: ochi mari, capete largi şi 
lunguieţe, trupuri mici sau uriaşe, precum şi alte caracteristici bizare care te fac să te întrebi de 
unde s-au inspirat artiştii care au sculptat asemenea fiinţe Acestea datează de la începutul 
mileniului al II-lea iar originea lor rămâne un mister nerezolvat nici până astăzi. 
           Unele din aceste statui par a semăna foarte bine cu cele care se află pe celebra Insulă a 
Paştelui, din acelaşi Ocean Pacific. Ciudatenia o constituie prezenta  unor statui ce prezinta atât 
trupuri mici de extraterestri, cât si trupuri foarte mari.  
      Există statui în care creaturi stau în familii împreună cu copii mici, ceea ce contrazice și 
închinarea comună. Oamenii de știință cred că reptilienii antici au zburat pe această insulă și au 
trăit în această zonă mult timp, suprimând conștiința aborigenilor și impunându-le voința lor.       
     Când le privesc, cineva are impresia că creatorii lor se uitau la ființe extraterestre în timpul 
activității lor. Aproape toți idolii erau înfățișați în aceleași haine, asemănătoare cu spațiile 
spațiale moderne ale astronautului. 
        Înălțimea celei mai mari capodopere, Nuku Hiva, este egală cu doi metri și jumătate. Fiecare 
statuie este unică - fiecare înfățișează o creatură separată care diferă prin aspectul celorlalte. 
Caracteristicile externe generale ale tuturor statuilor sunt aceleași.  
     Localnicii numesc aceste creaturi „tikami”, se închină lor și cred că pot îndeplini dorințe dacă 
sunt tratate cu respect. Fiecare idol are propriul său scop. Unii ajută în afacerile amoroase, 
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celălalt vindecă pe bolnavi, al treilea ajută la lupta cu triburile inamice și așa mai departe. Un alt 
tip de idoli, potrivit ufologilor, înfățișează „extratereștrii cenușii” - cei mai cunoscuți, care se 
disting printr-un cap și ochi mari, precum și membrele mici și un corp scurt. 
Astfel, se poate presupune că creaturi extraterestre care au fost văzute de localnici au zburat 
într-adevăr pe insula Nuku Hiva. Poate că au învățat aborigenii sălbatici elementele de bază ale 
supraviețuirii, motiv pentru care au devenit zei. Trebuie menționat dinainte că toate acestea sunt 
doar presupunerile cercetătorilor. Este foarte greu de spus dacă o persoană va putea vreodată să 
dezvăluie secretele insulei Nuku Hiva. 
       Locuitorii locali le-au spus adesea celor interesați de o legendă interesantă despre originea 
insulei lor. Legenda a spus că zeul principal Ono s-a lăudat odată cu soția sa că va putea construi 
o casă excelentă în doar o zi. Pentru aceasta, Ohno a colectat cantitatea necesară de pământ și 
piatră, din care a construit insulele. Fiecare insulă corespundea scopului propus unei anumite 
camere din casă. Insula Nuku Hiva urma să servească drept acoperișul casei zeului Ono. 

   
 

                 
                                                                ( Sursa : google.com,descopera.ro,incredibilia.ro)                                                                                                                                                                                                                               
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- Daniel Kabiljo (6 martie 1894, Saraievo – 1944, lagărul de concentrare Jasenovac) a fost un 
artist sefard evreu iugoslav. Litografiile sale ale vieții sefarzi au fost publicate în 1924, dar 
originalele s-au pierdut ; 
- Dagmar Freuchen-Gale (30 iunie 1907 – 9 martie 1991) a fost un ilustrator, scriitor și editor 
danez, lucrând pentru reviste precum Vogue și Harper's Bazaar. În aprilie 1947, Freuchen-Gale a 
ilustrat coperta revistei Vogue care a prezentat noua casă de couture Christian Dior ; 
- Stjepan Gomboš (n.10 martie 1895, Sombor, Austro-Hungarian –d.27 aprilie 1975, Zagreb, 
SFR Yugoslavia) a fost un arhitect evreu croat responsabil pentru proiectarea multor clădiri de 
afaceri și rezidențiale din orașul Zagreb. Gomboš a fost activ și în alte părți ale Croației și, ca 
scriitor, a contribuit mult la arhitectura modernă croată.A fost înmormântat la Cimitirul Mirogoj ; 
-  Irving Layton (născut Israel Pincu Lazarovici; n. 12 martie 1912, Târgu Neamț, Regatul 
României – d. 4 ianuarie 2006, Montreal, Canada) a fost un poet și scriitor canadian de etnie 
evreiască, originar din România ; 
- Beate (Friedmann) Fredanov (n. 11 mai 1913, Cernăuți - d. 13 martie 1997, Düsseldorf) a fost 
o actriță și profesoară de actorie din România.Profesoară la Institutul de Artă Teatrală și 
Cinematografică,a fost distinsă cu Ordinul Meritul Cultural clasa a III-a (1967) „pentru merite 
deosebite în domeniul artei dramatice”.A fost căsătorită cu doctorul Iuliu Ghelerter ;  
- Daniel Ozmo (14 martie 1912 – 5 septembrie 1942) a fost un pictor și gravor evreu iugoslav. A 
studiat la Belgrad, unde a devenit membru al mișcării de tineret progresiste comuniste ; 
- Mitty Goldin (născut Moise Goldin; n. 17 martie 1895. Focșani - d. 29 iunie 1956) a fost un 
impresar francez, producător și director de săli de music hall și varietăți și compozitor evreu 
originar din România ; 
-  Mordecai Marceli Roshwald (n. 5 mai 1921, Drohobîci, Polonia - d. 19 martie 2015, Silver 
Spring, Maryland, SUA) a fost un profesor universitar și scriitor American ; 
-  Jenő Rejtő (n. Jenő Reich, 29 martie 1905, Budapesta, Austro-Ungaria - d. 1 ianuarie 1943, 
Iavdocovo, U.R.S.S., azi în Ucraina), pseudonime literare: P. Howard, Gibson Lavery, a fost un 
scriitor maghiar de etnie evreiască, autor a nenumărate romane, nuvele care sunt până în zilele 
noastre bestseller-uri international ; 
-  Max Isaac Dimont (12 august 12 august 1912 – 25 martie 1992) a fost un istoric evreu 
finlandez american,lector, publicist și scriitor. A publicat prima sa carte, Evrei, Dumnezeu și 
istorie în 1962, cu un succes copleșitor.Los Angeles Times a lăudat cartea ca fiind „în mod 
incontestabil cea mai bună istorie populară a evreilor scrisă în limba engleză; 
-  Sidney Fine (11 octombrie 1920 – 31 martie 2009) a fost profesor de istorie la Universitatea 
din Michigan.El a scris multe cărți despre Frank Murphy, care a ocupat succesiv funcția de primar 
al Detroitului, guvernator al Michigan, procuror general al Statelor Unite și judecător asociat al 
Curții Supreme a Statelor Unite ;                                                 ( Wald Dorel- Odobesti,Vrancea)      
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  La un hotel, un turist o întreabă pe femeia de serviciu: 
– De ce nu aveți perdele la ferestre? 
– Sunt la spălat, domnule. Dar dacă doriți să vă ștergeți pantofii, puteți să folosiți pătura de pe 
pat!   
   – Iubitule, ce facem de 8 martie? 
– Voiam să fie o surpriză, dar… îți place Madridul? 
– Daaaa!!! 
– Și ce spui de Paris? 
– Ohhh, daaa, îl ador!!! 
– Perfect!!! Atunci ne uităm la Real Madrid – Paris Saint-Germain!  
 Un om se intoarce de la serviciu cu un robot detector de minciuni. Fiul sau de 12 ani vine de la 
scoala cu 2 ore mai tarziu decat normal. 
– Unde ai fost pana acum ? intreaba tatal. 
– La biblioteca, sa pregatesc un referat. 
Robotul se intreapta spre el si ii trage o palma. Tatal explica: 
– Dragul meu, acest robot este detector de minciuni! Ai face mai bine sa-mi zici adevarul! 
Copilul continua: 
– Ok, am fost la un prieten si ne-am uitat la un film: „Cele 10 porunci”, zice copilul, iar robotul ii 
mai trage o palma 
– Aoleu ! Bineee ! De fapt, era un film porno, concluzioneaza copilul. 
Tatal: 
– Sa-ti fie rusine! La varsta ta, nu-mi minteam niciodata parintii! 
Robotul merge spre tata si ii trage o palma. Mama apare si ea si zice: 
– Se vede ca-i fiul tau! 
De indata, robotul ii trage o palma mamei.  
  Sotii dormeau in camere diferite. In miez de noapte, femeia incepe sa tipe disperata. Sotul 
fuge spre camera ei si vede o umbra ce se indeparta prin gradina. 
-Iubitule! Cineva a intrat in camera mea si m-a violat de doua ori. 
-De doua ori? De ce nu m-ai strigat de la inceput? 
-Prima oara am crezut ca esti tu. A doua oara, mi-am dat seama ca e altcineva.  
  Discutie intre doua blonde: 

– Mama ta este o mare mincinoasa. 
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– De ce, draga? 
– Spunea ca negrul slabeste si de doua saptamani ma imbrac doar in haine negre si nu am dat jos 
niciun kilogram 
  O blonda ajunge la serviciu plangand in hohote. Seful o intreaba ingrijorat ce a patit la care ea 
raspunde: 
– Azi dimineata am primit telefon si am aflat ca mama a murit. 
Seful o consoleaza: 
– De ce nu te duci tu acasa ca sa te odihnesti? Si-asa nu avem prea mult de lucru. 
Blonda refuza spunand ca mai bine lucreaza ca sa mai uite de necaz. Dupa 2 ore seful trece pe 
langa biroul ei si o aude plangand si mai tare. 
– Ce s-a mai intamplat? o intreaba. La care ea raspunde: 
– Tocmai a sunat sora mea si mi-a zis ca si mama ei a murit.  
  Două femei pe patul spitalului: 
– Tu de ce eşti aici? întreabă una dintre ele. 
– Din cauza obişnuinţei. 
– Cum aşa? 
– Eram în pat cu soţul meu când am auzit un zgomot la uşă. Din obişnuinţă, am strigat: “Fugi! 
Repede! Vine bărbatul meu!”   
  O babă surdă se urcă în tramvai. 
Vine controlorul: 
- Biletul la control, vă rog! 
- Ce zici maică? 
- Biletul la control! 
Baba se întoarce către o tânără şi întreabă: 
- Ce zice, fă, maică? 
- Zice: Biletul la control. Pentru că dânsul e controlor.Baba se întoarce supărată către controlor şi 
zice: 
- Şi eu sunt contra lor, maică, dar ce dracu’ să le faci!      
  O tipa era ceruta in casatorie de un contabil si un ofiter. 
Cum ei ii placea mult de contabil, dar parca si pe ofiter l-ar fi vrut, o intreaba pe maica-sa: 
- Mama, pe care sa il iau? 
- Fata mea, ia ofiterul. Se scoala singur dimineata, face micul dejun, se imbraca singur, stie sa si 
calce si cel mai important ... mai primeste si ordine!  
  Tânăra soţie o sună pe mamă-sa: 
– Mamă, nenorocitul ăsta iar nu vrea să mănânce pastele pregătite de mine! 
– Draga mea, nu te enerva, ia-l cu binişorul, spune-i că ai depus efort când ai pus la fiert pastele… 
– Cum adică? Ce vrei să spui? Trebuiau fierte înainte de a le pune în farfurie?!     
    



 

MENORA – MARTIE  2022                                                                                                                                           21 | 

P a g e  

 

                                                                                                                                                                                                                       

                                                       -     -         

                                Pemfigus         
               Pemfigus este o afectiune autoimuna rara care presupune aparitia de vezicule pe piele. 
Sistemul imunitar produce anticorpi cu rol de protectie ce se regasesc in sistemul circulator care 
la randul sau, trebuie sa protejeze organismul de atacul diverselor virusuri sau bacterii ostile.In 
cazul pemfigusului anticorpii considera in mod eronat ca tesuturile normale sunt straine si le 
ataca. Acest lucru se soldeaza cu aparitia de rani dureroase la nivelul pielii si mucoaselor (gurii si 
altor mucoase umede) care nu se vor vindeca. In unele cazuri, aceste leziuni pot sa acopere o 
zona semnificativa a pielii. Exista mai multe tipuri de pemfigus, fiecare tip avand manifestari 
specifice si evolutii diferite. Exista si alte boli autoimune in care sunt intalnite vezicule pe piele 
cum ar fi lupusul bulos si Hailey-Hailey, conditie care poate fi confundata cu pemfigus. 
Deoarece aceasta este o bola complexa, pentru diagnosticare sunt necesare investigatii speciale. 
Categoriile  principale de pemfigus sunt paraneoplastic pemfigus, pemfigus vulgaris si pemfigus 
foliaceus.Cea mai grava forma de pemfigus este pemfigusul paraneoplastic. Aceasta se 
manifesta la persoanele care au fost deja diagnosticate cu un alt tip de cancer. Afectiunea este 
destul de rara.Ranile dureroase la nivelul gurii, buzelor si esofagului sunt aproape totdeauna 
prezente. Diagnosticul acestei boli trebuie sa fie un indiciu pentru medici de a cauta o tumora 
ascunsa.Pemfigus vulgaris este forma cea mai frecvent diagnosticata de pemfigus. Ranile si 
pustulele apar de obicei in interiorul cavitatii bucale. Leziunile nu au intotdeauna aspectul unor 
vezici sau pustule. In cazul pemfigus vulgaris se produc anticorpi in sange care ataca pielea in 
mod direct.Anticorpii circula in sange, ajung la nivelul pielii si se leaga de o proteina care se 
gaseste in celule pielii. Functia acestei proteine este in mod normal, de a mentine celulele pielii 
impreuna. In cazul in care anticorpii se leaga de proteine, celulele se dezintegreaza si apar 
vezicule pe piele si mucoase. Bolnavilor cu pemfigus vulgar li se recomanda repaus la pat in 
perioada puseelor eruptive si evitarea cu strictete a traumatismelor. Regimul alimentar trebuie 
sa fie bogat in calciu si principii nutritive, in vitamine si saruri minerale. 
In cazul pemfigus foliaceus se dezvolta cruste, are loc descuamarea pielii sau apar vezicule 
fragile in primul rand pe scalp si apoi mai tarziu in zona fetei, pieptului si spatelui.  
Anticorpii se leaga de proteine diferite ale celulelor pielii fata de cele din cazul bolii pemfigus 
vulgaris. Proteina se gaseste doar pe stratul superior al pielii uscate, din aceasta cauza veziculele 
sunt superficiale si nu apar in gura. 
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Pemfigusul IgA 
Pemfigusul IgA este cel mai putin daunator. Veziculele sunt asemanatoare cu cele ale pemphigus 
foliaceus. Acest tip poate provoca, de asemenea, mici umflaturi care contin puroi. Acest tip de 
pemfigus este cauzat de un anticorp numit IgA. 
Pemfigus vegetant – o forma particulara de pemfigus vulgar localizata la nivelul pliurilor mari; 
Simptomele care le insotesc sunt mancarimea si durerea moderata. Pemfigus vulgaris este 
intalnit mai ales la adultii de varsta mijlocie si cei mai in varsta. 
Pemfigus seboreic – placi eritematoase acoperite de scuame, localizate la nivelul scalpului, sant 
nazo-genian, presternal si interscapular; 
Tratamentul de prima intentie in toate cazurile de pemfigus presupune administrarea de steroizi 
pe cale orala, la care se adauga medicamente citotoxice pentru a diminua efectele secundare ale 
steroizilor. 
Alte medicamente care ar putea fi utilizate sunt aurul injectabil si ciclosporina. Formele usoare 
de boala pot fi controlate cu steroizi topici sau intralezionali. Hidroxiclorochina si dapsona au fost 
eficiente in unele cazuri de foliaceus pemfigus. 
Medicamentele pot avea efecte secundare destul de serioase, astfel ca se va face in mod 
constant analiza sangelui si urinei. Exista unele dovezi ca tratamentul ar fi mai usor in stadiile 
incipiente ale bolii. Tratamentul trebuie sa fie intotdeauna prescris in functie de severitatea bolii. 
Stil de viata si remedii la domiciliu 
Iata pasii pe care ii puteti face pentru a va imbunatati starea pielii si a sanatatii generale: 
-Urmati instructiunile de ingrijire a ranilor oferite de medic. O ingrijire buna a ranilor poate ajuta 
la prevenirea infectiilor si a cicatricilor. Este posibil ca specialistul sa va recomande anumite 
cremele eliberate fara reteta pentru a mentine sub control durerile. 
-Spalati-va usor pielea. Folositi un sapun usor si aplicati o solutie hidratanta dupa ce va spalati si 
uscati pe maini. 
-Protejati-va pielea. Evitati activitatile care ar putea rani pielea. 
-Evitati anumite alimente. Veziculele din gura ar putea fi declansate sau iritate de alimentele 
picante, fierbinti sau abrazive. 
-Expuneti-va cat mai putin la soare. Lumina ultravioleta poate declansa noi vezicule. 
-Intrebati-l pe medicul stomatolog cum va puteti mentine buna sanatatea orala. Daca aveti 
vezicule in gura, spalatul pe dinti poate fi greu de efectuat. Intrebati medicul stomatolog ce 
puteti face pentru a va proteja sanatatea orala. 
La copii, cea mai comună formă a bolii este pemfigul viral, care se infectează în orice moment al 
anului. Agentul cauzal este un enterovirus care se răspândește foarte repede la tuse sau strănut 
sau în contact cu un scaun infectat. Deși boala este considerată inofensivă, aceasta poate 
provoca umflarea gurii, a membrelor. De obicei, simptomele dispar după o săptămână, dar 
pentru ca consecințele acesteia să nu afecteze în ansamblu starea de sănătate, se recomandă 
prezentarea pacientului la medic.                        (surse :sfatulmedicului.ro,sfaturimedicale.ro )                                                               
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                                                               SFATURI SI TRUCURI  
                  de desfundare a scurgerilor din bucătărie și baie          
-  Cea mai simpla, rapida si eficienta metoda de a desfunda o toaleta, o chiuveta sau orice alta 
scurgere pe care o aveti in casa se poate gasi apeland strict la substante si lucruri pe care le ai 
deja in casa. Economisesti timp, bani si multa energie ; 
- Daca ai o scurgere infundata partial, incearca sa torni jumatate de cana de praf de copt, urmata 
de o jumatate de cana de otet. Reactia dintre aceste doua substante va desfunda foarte rapid 
orice scurgere infundata partial. Asteapta aproximativ 3 ore ca solutia din praf de copt si otet sa 
isi faca efectul, dupa care poti turna apa prin scurgere, iar aceasta va fi ca noua ; 
- O alta metoda foarte eficienta, care se aplica atunci cand scurgerea ta este foarte unsuroasa, 
este sa torni o jumatate de cana de sare si jumatate de cana de praf de copt, dupa care sa torni 
peste o oala mare de apa fierbinte. In cateva ore, grasimea din scurgere va disparea dar indicat 
este sa lasi aceasta combinatie de substante sa isi faca efectul peste noapte ; 
- Ventuza poate fi o metoda la fel de eficienta. Așezați ventuza direct peste scurgere și presați-o 
compact. Adunați apă în chiuvetă: efectul va fi mai bun, dacă veți folosi apă fierbinte. Ventuza 
trebuie să fie acoperită complet cu apă. Apăsați de câteva ori la rând (cu forță) pe coada 
ventuzei, după care ridicați-o brusc de pe orificiul scurgerii. Repetați această procedură de 
câteva ori. Ca să obțineți un efect mai intens, puteți să acoperiți orificiul de scurgere cu o cârpă 
umedă ; 
- Scurgerile mai noi sunt prevazute cu un surub care iti permit sa dai la o parte sita si sa cureti 
toata mizeria de pe teava ; 
- Daca scurgerea nu este prevazuta cu un surub, iar utilizarea periei nu este o optiune, mai exista 
o varianta simpla si eficienta. Cauta prin casa o bucata de sarma destul de dura, de aproximativ 
50 de centimetri si incearca sa ii indoi usor varful ca in cazul unui ac de undita. Introdu adang 
aceasta bucata de sarma in gaura de scurgere si incearca sa agati bucati din rezidurile care s-au 
adunat pe teava si care impiedica eliminarea apei. Cel mai probabil vei scoate de pe scurgele 
bucati din ghemotoace de par aflate in partea superioara a scurgerii ; 
- Sau „îmbrăcați” un furtun flexibil de cauciuc pe robinet sau montați furtunul de la duș pe 
bateria de la chiuvetă. Înfășurați capătul furtunului cu o cârpă umedă, ca să obțineți un dop 
ermetic. Deschideți robinetul la maxim și lăsați apa să curgă pe parcursul a 3-5 minute. Ca să 
înlăturați sursa înfundării și să dizolvați depunerile de grăsime, cel mai bine ar fi să folosiți apă 
fierbinte ; 

Solutii pentru desfundarea tevilor 
Sarpe de defundat tevi 
O metoda rapida pe care o poti incerca este sa inserezi un sarpe de desfundat tevi pe canalul de 
scurgere si sa incepi sa agati resturile care impiedica buna circulatie a apei. Important este sa 
tragi spre tine si nu sa impingi mai tare. Cel mai probabil o sa reusesti sa scoti par afara, 
principalul dusman al chiuvetelor si al cazilor infundate. 
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In cazul in care nu detii si nu vrei sa faci un drum special pentru a-ti achizitiona un sarpe de 
desfundat tevi, foloseste-te de o sarma al carei varf sa il indoi sub forma unui carlig cu scopul de 
a scoate dopul de mizerie. 
Bicarbonat de sodiu si otet 
Fierbe apa intr-un vas si vars-o in canalul infundat. Dupa aceea toarna un sfert de ceasca de 
bicarbonat de sodiu si o ceasca de otet. Actiunea bicarbonatului de sodiu cu otetul va ajuta la 
indepartarea murdariei, a parului. Lasa solutia sa actioneze timp de o ora si la final mai fierbe un 
vas de apa cu ajutorul careia vei curata canalul de scurgere. 
Aspiratorul de lichide 
Un aspirator de praf si lichide poate fi ajutorul de care ai nevoie pentru defundarea tevilor. 
Apropie furtunul de gaura de scurgere, asigura-te ca este dat pe optiunea de aspirare umeda, la 
o putere suficient de mare si porneste-l. Poate trage toate acele reziduuri pe care nu reuseai sa 
le scoti altfel. 
Apa fierbinte 
O metoda simpla si la indemana oricui este sa fierbi apa (poti folosi direct cuptorul cu 
microunde). Apa fierbinte o vei turna incet pe canalul de scurgere, nu toata odata, ci in reprize, 
cu pauza dupa fiecare turnare pentru a o lasa sa actioneze. Este o metoda foarte usoara de 
desfundare a tevilor care poate functiona cu rezultate excelente. 
Sare si bicarbonat de sodiu 
Amesteca jumtatate de ceasca de sare de masa cu jumatate de ceasca de bicarbonat de sodiu si 
toarna solutia astfel obtinuta pe scurgerea blocata. Lasa-o sa actioneze timp de 10-20 de minute, 
apoi toarna apa fiarta. Sarea, bicarbonatul de sodiu si apa fierbinte vor produce o reactie chimica 
care ar trebui sa dizolve chiar si cele mai dificile dopuri de mizerie. 
Detergent de vase 
Toarna pe teava chiuvetei sau a cazii de la baie detergent lichid de vase. Apoi fierbe o cantitate 
suficienta de apa pe care sa o torni la final, dupa ce ai lasat degresantul sa actioneze. Detergentul 
lichid de vase va contribui la dizolvarea grasimii si a altor impuritati 
Bicarbonat de sodiu si suc de lamaie 
Daca vrei ca solutia ta cu ingrediente naturale pentru desfundare sa aiba un miros placut, 
varianta este bicarbonatul de sodiu (125 grame) in amestec cu suc de lamaie (200 ml). 
Actioneaza impotriva depunerilor de pe tevile de scurgere. Pentru o actiune puternica este 
necesar ca la final sa fie turnata si apa fierbinte. 
Desfundarea tevilor poate fi facuta atat cu preparate pe care le gasesti in casa, cum ar fi 
bicarbonatul de sodiu si otetul, dar nu uita ca exista o gama larga de solutii de desfundare care ti 
se pun la dispozitie pe rafturile din magazine. In cel de al doilea caz vei respecta cu strictete 
indicatiile producatorului si vei folosi manusi de protectie, dat fiind substantele chimice 
continute.                                                                             ( Selectie : / Rond Harieta /Internet ) 
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                        “Coltii babei” sau Tribulus terrestris     

      Numele latin al plantei ''Tribulus'' vine de la latinescul pentru incurcatura necaz, forma 
fructului, un fel de ancora cu trei colti foarte ascutiti, care era folosita de vechii cavaleri pentru a 
opri caii si ''terestris'', planta fiind una taratoare. Mai este cunoscuta si ca ''puncture''  sau viata 
care inteapa. Este o plantă care aparține familiei Zygophyllaceae, ale căror fructe, frunze și 
rădăcini sunt folosite pentru produsele utilizate în medicină. Planta este răspândită în Europa, 
Asia, Africa și Australia, în zonele tropicale, cu tulpini acoperite de spini, frunze mici și flori 
galbene. Tribulus terrestris este o plantă folosită în fitoterapie pentru tratamentul anumitor 
afectiuni legate de sfera sexuală. Bogat în saponine, este eficient ca stimulent al producției de 
hormoni precum testosteronul și dihidrotestosterona, care reglează libidoul.Timp de secole, 
aceasta planta a fost folosita în medicina tradițională chineză și indiană în diferite scopuri. 
Conform convingerilor locale, această plantă are o acțiune de reglare și purificare (acționează în 
disfuncții renale, hepatice și gastro-intestinale); ca atare, este utilizat pentru tratamentul 
impotenței, edemelor, inflamatiilor abdominale și bolilor cardiovasculare.  Cea mai importantă 
proprietate a a plantei coltii babei este legată de acțiune stimulatoare asupra producției de 
hormoni androgeni. Acești hormoni, tipici pentru bărbat, dar și foarte importanți pentru 
organismul feminin, reglează libidoul, caracteristicile sexuale și dezvoltarea mușchilor. Datorită 
acestor caracteristici, planta a fost utilizata timp de secole în diferite țări ca plantă afrodisiacă, 
capabilă să crească fertilitatea masculină și feminină, prin compensarea eventualelor deficiențe 
hormonale. 
Compozitie chimica 
• saponine (furostanol si protodiscina-ca substante active ale plantei, iar mai recent descoperite 
terrestrina A si B); 
• glicozide si zaharuri; 
• alcaloizi; 
• flavonoide; 
• rasini; 
• taninuri; 
• substante cu structura sterolica. 
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Tribulus Terrestris ca supliment are urmatoarele beneficii: 
Libidou scazut;  
Protejează ficatul, este un tonic hepatic excelent;  
Combate inflamația tractului urinar;  
Ajuta sportivii sa obțina mai multă energie și rezistență în activitatea fizică, deoarece 
promovează transformarea colesterolului și a grăsimilor în energie;  
Acționează ca un tonic general al organismului, indicat vârstnicilor;  
Stimulează diureza și protejează rinichii, datorită conținutului ridicat de potasiu;  
1. Creșterea libidoului – îmbunătățeste dorința sexuala. 
2. Îmbunătățește energia – crește cantitatea de oxigen disponibila pentru celule. 
3. Stabilizează starea de spirit – Tribulus este o plantă care poate influența pozitiv starea de 
spirit, stresul și anxietatea. Acest lucru poate fi util pentru persoanele care trebuie să jongleze 
mai multe responsabilități sau probleme.  
4. Protejează tractul urinar – Ca diuretic, poate imbunatatii fluxul de urină, ceea ce favorizează 
curățarea rinichilor, vezicii urinare, ficatului și uretrei. Eliminarea deșeurilor și acțiunea de 
curățare sunt atribuite unei creșteri a producției de urină și a suportului renal. În plus, eliberarea 
de lichide poate ajuta la eliminarea toxinelor, ceea ce poate avea un impact dramatic asupra 
dispoziției și a energiei.  
5. Candida – ingredientele active ale Tribulus au o acțiune antifungică care poate fi utilă în 
combaterea Candidei atât în intestin, cât și în vagin.  
Beneficiile Tribulus Terrestris pentru bărbați 
1. Îmbunătățirea performanței fizice – in medicina ayurvedică și chineză, Tribulus a fost folosit ca 
remediu pentru insuficiența renală, probleme de reproducere și oboseală. Pe baza acestui efect, 
a devenit un supliment popular pentru sportivi. Este încă utilizat pentru proprietățile sale, iar 
studiile recente au validat proprietățile sale tradiționale, identificând compușii activi care oferă 
beneficii pozitive pentru sănătatea bărbaților. Ca urmare, se obține o producție crescută de 
hormon luteinizant (LH), care la rândul său favorizează organismul, în special celulele Leydig din 
testicule, pentru a crea mai mult testosteron.La mijlocul anilor 90, aceste proprietăți au fost 
susținute și sporite de un grup de sportivi olimpici din Europa de Est (în special de origine bulgară 
și rusă). Cele mai importante studii care evidențiază proprietățile stimulatoare hormonale ale 
acestei plante provin din aceste țări. Aceste efecte sunt atribuite unui grup de substanțe 
organice cu activitate hormonală numite saponine.  
2. Rezolvă tulburările sexuale – Tribulus are efect afrodiziac, promovează fertilitatea masculină, 
răspunsul sexual, funcția tractului urinar și libidoul. Un nivel optim de testosteron contribuie la 
un libido crescut, la sănătatea prostatei, la fertilitate și la o funcție sexuală mai bună. Un studiu 
foarte recent a arătat că este util și pentru rezolvarea disfuncției erectile la bărbați. 
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3. Crește mușchii și favorizează pierderea excesului de greutate – de asemenea, un nivel optim 
de testosteron poate favoriza, de asemenea, dezvoltarea mușchilor, contribuind la pierderea în 
greutate. De asemenea, ajută la menținerea nivelului de energie si la reglarea somnului.  
Semințele de tribulus terrestris sunt, de fapt, bogate în protodioscină, o saponină steroidică care 
ar acționa prin creșterea producției  de testosteron, dihidrotestosteron, hormon luteinizant, 
dehidroepiandrosterona DHEA, dehidroepiandrosterona sulfat (DHEA-S), cu consecință in 
creșterea libidoului.  
Inițial, produsele erau destinate în special practicantilor de culturism. Astăzi extractele acestei 
plante sunt folosite la prepararea suplimentelor ce ajuta la cresterea dorinței și energiei sexuale.  
Remediile naturale bazate pe Tribulus cresc numărul de spermatozoizi și producția de 
testosteron la bărbați și cresc concentrația de estradiol la femei, cu reactivarea ovarelor.  
Este o plantă cu acțiune benefică atât pentru ficat (acționează ca un tonic), cât și pentru sistemul 
imunitar (stimulează acțiunea acestuia). În plus, utilizarea sa este recomandată în cazul unei 
activități sportive intense, deoarece crește rezistența și transformă grăsimile și colesterolul în 
energie. Studiile efectuate cu extracte din componentele active ale plantei (in principal cele 
saponinice-dioscina, protodioscina si diosgenina) au revelat efecte anticanceroase. Astfel planta 
nu numai ca impiedica cresterea tumorala, dar ajuta si la vindecare, in special in cazurile de 
cancere ale prostatei, cancere hepatice, renale si de san. Se pare ca efectul se datoreaza atat 
stimularii sistemului imun, cat si unui efect specific antitumoral exercitat de aceste substante, 
dar si prin echilibrarea hormonala (atat la barbati, cat si la femei) care duc la o predispozitie mai 
mica de a dezvolta cancere dependente de hormoni cum sunt cel de prostata si de san. Studii 
experimentale au aratat in aceasta directie un efect citotoxic (de distrugere celulara) a 
saponinelor asupra celulelor carcinomului renal, precum si de inhibare a cresterii celulelor 
tumorale si de inducere a apoptozie (moartea ''naturala''a celulelor) din tumorile renale si 
hepatice. 
Tulburarile metabolice ca diabetul zaharat, guta,hiperglicemia (cresterea grasimilor in sange) si 
hipercolesterolemia sunt afectiuni destul de raspandite in ziua de astazi in care hranirea este un 
proces atat de deficitar. Din nou studii efectuate in aceasta directie pe loturi de animale de 
laborator, au aratat o scadere a nivelului glicemiei cu 26% la soarecii sanatosi si cu 40% la cei 
diabetici (de mentionat ca in modelele experimentale soarecii sunt cei mai asemanatori cu 
modelul uman,astfel incat rezultatele sunt cele mai multe ori superpozabile in cea mai mare 
masura) .Această plantă este, de asemenea, un remediu excelent împotriva bolilor renale, a 
inflamațiilor și infecțiilor tractului urinar.  Tribulus terrestris poate fi luat sub formă de suplimente 
care pot fi achiziționate fără rețetă.  
Contraindicații – este în general bine tolerat, însă este contraindicat în sarcină și alăptare . În 
plus, pacienții imunosupresați (sistem imunitar cu o capacitate scăzută de reacție) ar trebui să 
evite administrarea. 
             (Surse :viataverdeviu.ro,naturavindecatoare.ro,pinterest.com,pastilepotentasam.ro ) 
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                                                                                     Retete cu castane            
 Supă cremă cu castane 
INGREDIENTE : 2 căni (pline) cu castane fierte sau coapte în cuptor,1 ceapă toccata,1 morcov 
tocat,1 fir de ţelină,4 linguri cu ulei,3 1/2 căni supă de legume,1 pahar cu vin,puţin oregano, sare, 
,piper,1/2 cană smântână lichidă.  
MOD DE PREPARARE : Într-o oală punem uleiul şi călim ceapă, morcovul şi ţelină până se 
rumenesc uşor, cam 7-10 minute. Adăugăm şi castanele şi mai lăsăm 4 minute. Stingem cu vin şi 
punem şi oregano şi lăsăm pe foc tare până rămâne jumătate din zeamă.Adăugăm apoi supa de 
legume şi (cu capacul pus pe jumătate) lăsăm să fiarbă 30 minute la foc mic.Apoi punem totul în 
blender şi-l facem piure, răsturnăm înapoi în oală totul şi adăugăm smântână . Încălzim pe foc 
mic foarte puţin.Se serveşte imediat.   

 Piure de castane 
INGREDIENTE : 700 grame castanet,300 ml apa,150 grame zahar,o pastaie de vanilie,frisca 
proaspata (pentru servire) 
MOD DE PREPARARE : Castanele se cresteaza si se coc in cuptor, la 180 grade Celsius timp de 20-
30 de minute, pana cand incep sa se deschida. Se transfera intr-un castron si se invelesc intr-un 
prosop de bucatarie (castanele se curata mai usor cand sunt caldute). Se curata de coaja si de 
pielita.Castanele curatate se pun intr-o cratita, impreuna cu apa, zaharul si vanilia si se fierb la 
foc mic pana cand lichidul incepe sa se evapore si siropul devine gros. In continuare se strecoara 
castanele iar siropul se pastreaza separat.Se pun castanele in robotul de bucatarie si se 
proceseaza, adaugand treptat siropul, pana cand se obtine consistenta unui piure mai gros. 
Pentru servire, se pune o cantitate generoasa de piure de castane in cupe si se adauga deasupra 
frisca batuta. 

 Sufleu de Castane   

INGREDIENTE :  500 g castane sau un borcan cu piure de castanet,1/4 L lapte,100 g zahar,4 
oua,vanilie; 
MOD DE PREPARARE : Se fierb castanele in lapte vanilat si se paseaza prin sita.Se adauga la acest 
piure zaharul si freaca bine. Se retrage de pe foc, se adauga galbenusurile si apoi albusurile 
batutte spuma.Se varsa intr-o forma unsa cu unt si se coace la foc foarte mic.Se poate servi sicald 
si rece.Se pudreaza cu zahar inainte de a fi servit. 
                                                                                                                                   ( Sursa : internet )                                                                                          
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                                           Muzee din Romania  

  Muzeul  de Artă „Ion Irimescu” din Fălticeni  
        
 Istoria clădirii începe în perioada de maximă înflorire a Fălticeniului, respectiv în anul 1846, an în 
care vornicul Alecu Forăscu Botez ăși construiește reședința din Fălticeni pe o structură solidă din 
cărămidă pe fundații de piatră și balast compact. Inițial casa era dezvoltată doar pe parter după 
un plan tradițional, cu șase camere dispuse de o parte și de alta a unui hol central, prin 
intermediul căruia se realiza și accesul. 
        La sfârșitul secolului XIX, în jurul anului 1890, casa suferă din partea proprietarului modificări 
radicale, primind încă un nivel. În aceste condiții accesul a fost regândit și mutat pe o fațadă 
laterală, perpendiculară pe str. Mihai Eminescu. Noul acces este accentuat de un vestibut, nou 
adăugat, deasupra căruia se află balconul cu arce în plin citru ce descarcă pe coloane scurte de 
inspirație neobizantină. Cu această ocazie întreaga casă este regândită în spirit neoromânesc. Tot 
atunci este realizări scara monumentală din lemn de stejar amplasată în noul hol central.  
       În 1923, clădirea devine sediul Prefecturii Județului Baia, iar între 1950 și 1968, sediul 
Consiliului Popular Raional Fălticeni. Odată cu desființarea raioanelor, în urma reorganizării 
teritoriale, clădirea devine sediul Casei Pionerilor, Radioficării și Casei de Cultură.  
       Din 1974, clădirea adăpostește cea mai mare colecție de autor din țară, care reflectă marile 
teme în jurul cărora se țese universul sculpturii artistului: mitologia, maternitatea, muzica, omul 
ca model în univers. 
        Între 27 Februarie 2010 – 25 Mai 2012, clădirea muzeului a făcut obiectul unui proiect de 
reabilitare și modernizare finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, proiect 
accesat de Primăria Municipiului Fălticeni. Pe perioada lucrărilor expoziţia „Ion Irimescu” a fost 
deschisă publicului în clădirea corp B, iar evenimentele culturale organizate de muzeu s-au 
desfăşurat în sala multifuncţională „Aurel Băeşu”. 
       Muzeul include și biblioteca personală a artistului alcătuită din circa 1500 de volume. 
Clădirea muzeului dispune de zece încăperi, o parte dintre acestea fiind destinate picturilor unor 
artiști locali. De asemenea, este deschis publicului spațiul memorial „Ion Irimescu”, amenajat în 
apartamentul în care a trăit artistul, situat într-o clădire adiacentă din incinta muzeului. Expozitia 
permanenta cuprinde cele mai valoroase creatii ale sculptorului Ion Irimescu, peste 300 de 
sculpturi si aproximativ 500 de desene: portrete, compozitii, proiecte de monument realizate in 
tehnica ronde-bosse sau altoreliefuri in gips, lemn, teracota, marmora, bronz sau plastilina, 
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lucrari de grafica etc. În afara lucrărilor donate de artist meleagurilor natale, multe lucrări ale 
sale se găsesc în marile muzee din ţară cum ar fi Muzeul  Naţional de Artă a României, Complexul 
Naţional Muzeu Moldova Iaşi, Muzeul de Artă din Constanţa, Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi, 
Muzeul de Artă din Cluj, dar şi în muzee din străinătate ( National Gallery of Art din Londra, 
Muzeul în aer liber de la Middelhein-Anvers-Belgia, Biblioteca Ambroziană din Milano, Muzeul de 
Artă din Thel-Aviv, etc), în colecţii particulare din ţară şi din străinătate. Vizitatorii ce-i trec pragul 
descoperă cu surprindere un topos încărcat de bogăţie şi emoţie artistică, un loc atemporal, de 
serenitate şi frumuseţe, la mijloc de grădină a liniştii sadoveniene.  

      Pentru activitatea sa impresionantă, pentru devotamentul și fidelitatea sa pentru artă, Ion 
Irimescu a fost premiat de patru președinți: Regele Mihai I, Nicolae Ceaușescu, Ion Iliescu și Emil 
Constantinescu, ale cărui diplome stau sub sticlă chiar la intrarea în muzeu. 
     Împlinirea a 108 ani de la nașterea sculptorului Irimescu a fost marcată printr-un vernisaj al 
expoziției de artă „3 Neamțu” ce a reunit lucrări ale artiștilor plastici Cela Neamțu, Costin 
Neamțu și Lisandru Neamțu. În cadrul muzeului sunt organizate periodic diferite manifestări 
culturale precum vernisaje, expoziții, simpozioane, dezbateri, întâlniri etc. 

   
 

                                                                                                                     
                                                                                                                                                  ( Sursa : internet  
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- Noi cercetări au descoperit că un consum zilnic de ceai ar putea ajuta la combaterea 
tulburărilor cognitive și ne-ar putea proteja de pierderea memoriei. Cercetătorii de la 
Departamentul de Psihiatrie Geriatrică al Facultății de Medicină a Universității Jiao Tong din 
Shanghai au examinat peste 1.500 de subiecți cu vârste de peste 60 de ani, comparând 
rezultatele evaluărilor cognitive cu informații despre cât de des beau ceai într-o săptămână 
obișnuită. Cercetătorii au descoperit că cei care beau ceai au fost mai puțin predispuși la declin 
cognitiv.În plus, peste 100 dintre participanți au fost supuși unor scanări RMN în care cercetătorii 
au analizat modul în care dimensiunea diferitelor părți ale creierului lor a fost comparată cu 
obiceiurile de a bea ceai. Aceștia au descoperit că în corpul calos, regiunea creierului care face 
legătura între emisfera stângă și cea dreaptă și care joacă un rol important în cogniție, partea 
posterioară era mai mică la băutorii de ceai decât la cei care nu beau ceai. Cu cât această zonă 
era mai mică, cu atât scorurile participanților la un test de învățare asociativă se modificau mai 
puțin pe măsură ce îmbătrâneau. Mai exact, abilitățile de învățare asociativă ale participanților 
scădeau mai puțin. Așadar, ceaiul poate juca un rol în conservarea funcțiilor cerebrale prin 
afectarea dimensiunii corpului calos posterior. Cu toate acestea, mulți alți factori ai stilului de 
viață intră în joc, iar consumul de ceai nu va depăși alegerile greșite ale stilului de viață. 
Exercițiile fizice regulate, o dietă nutritivă și bogată în antioxidanți ar putea, de asemenea, 
ajuta.În plus, experții au identificat o serie de alte alegeri legate de stilul de viață care ne-ar 
putea ajuta să ne păstrăm mintea ageră. Astfel, s-a dovedit că somnul joacă un rol important în 
buna funcționare a creierului nostru. În plus, activitățile care îl solicită, cum ar fi învățarea 
continuă, pot influența performațele cognitive și la bătrânețe ; 
- O investigație, privind modul în care celulele nervoase umane diferă de celulele animale, a 
oferit cercetătorilor de la Centrul pentru Studii Avansate asupra Durerii (CAPS) al Universității 
Texas indicii importante în căutarea unor tratamente mai eficiente pentru durerea 
cronică.Echipa analizează originile modului în care durerea este generată de nociceptoare, 
celulele nervoase care detectează durerea, în neuronii ganglionilor dorsali umani (DRG). În plus, 
deoarece ARNm este o copie monocatenară a unei gene care poate fi tradusă în proteine, 
descoperirile le oferă neuroștiințelor o înțelegere mult mai bună a genelor care sunt exprimate 
în neuronii DRG. De asemenea, studiul întărește valoarea studierii țesuturilor umane – spre 
deosebire de celulele animale – în căutarea tratamentelor pentru durere. Cercetările anterioare 
au demonstrat în linii mari că există diferențe semnificative între nociceptorii de la șoareci și cei 
de la oameni. Lucrarea a explicat și de ce tratamentele propuse pentru durere care au succes la 
șoareci eșuează la oameni.Pentru a trasa profilul întregii activități genetice dintr-o mostră de 
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țesut DRG, echipa a folosit o tehnică avansată numită transcriptomică spațială, care are 
capacități îmbunătățite în comparație cu secvențierea ARN-ului dintr-o singură celulă.Neuronii 
DRG sunt celule nervoase specializate, grupate în apropierea bazei coloanei vertebrale. Până 
acum s-au realizat foarte puține cercetări pe aceste celule la oameni, din cauza disponibilității 
reduse a acestora pentru analizare. Prin descrierea tipurilor de neuroni prezenți în DRG uman și 
prin detalierea expresiei genelor acestora, echipa are o imagine mult mai bună a funcțiilor  
fiziologice ale fiecărei gene, a spus Price. Descoperirile ar putea permite oamenilor de știință să 
exploreze modul în care orice tip de celulă ar putea interacționa cu orice neuron din sistemul 
nervos periferic uman ; 
-Cercetătorii de la Karolinska Institutet din Suedia au găsit acum o modalitate neobișnuită de a 
stabiliza proteina și de a o face mai puternică. Adăugând la p53 o proteină găsită în pânza de 
păianjen, ei arată că este posibil să se creeze o proteină care este mai stabilă și capabilă să 
omoare celulele canceroase. P53 are un rol cheie în apărarea organismului împotriva cancerului, 
o parte din acesta fiind dată de descoperirea și prevenirea mutațiilor genetice care pot duce la 
cancer. Dacă unei celule îi lipsește p53 funcțională, ea devine rapid o celulă canceroasă care 
începe să se dividă necontrolat. Prin urmare, cercetătorii din întreaga lume încearcă să dezvolte 
tratamente pentru cancer care vizează într-un fel sau altul proteina p53. Într-un proiect de 
colaborare cu, printre alții, Jan Johansson și Anna Rising, cercetătorii au atașat o mică secțiune 
dintr-o proteină sintetică din pânză de păianjen pe proteina umană p53. Când au introdus-o apoi 
în celule, au descoperit că celulele au început să o producă în cantități mari.Noua proteină s-a 
dovedit, de asemenea, a fi mai stabilă decât p53 obișnuită și capabilă să omoare celulele 
canceroase. Folosind microscopia electronică, simulări pe computer și spectrometrie de masă, ei 
au reușit să arate că motivul probabil a fost modul în care partea din pânză de păianjen a reușit 
să dea structura secțiunilor dezordonate ale p53. Cercetătorii intenționează acum să studieze 
structura proteinei în detaliu și modul în care diferitele sale părți interacționează pentru a 
preveni cancerul. De asemenea, ei speră să afle cum sunt afectate celulele de noua proteină p53 
puternică și cât de bine tolerează componenta ei de pânză de păianjen; 
- O echipă de la Scripps Research a dezvoltat o aplicație pentru smartphone care poate calcula 
riscul genetic al utilizatorilor pentru boala coronariană (CAD) și a constatat că utilizatorii cu risc 
ridicat au căutat medicamente adecvate după ce au folosit aplicația, salvându-și astfel viața. 
În studiul, care va apărea în Digital Medicine, cercetătorii au detaliat modul în care aplicația lor 
numită MyGeneRank introduce informațiile genetice ale persoanelor participante de la 
compania de testare genetică 23andMe și emite un scor de risc CAD pe baza datelor ADN.  Dintre 
cei 721 de participanți care au furnizat informații complete, cei cu scoruri de risc ridicat au fost 
mult mai predispuși să înceapă să utilizeze terapii de reducere a colesterolului, în comparație cu 
cei cu scoruri de risc scăzut.Calcularea scorurilor de risc de boală coronariană și comunicarea 
acestor informații prin intermediul aplicațiilor pentru smartphone este considerată în prezent o 
metodă foarte ușor de aplicat pentru a determina un număr mai mare de persoane cu risc să 
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solicite sfaturi medicale și să ia medicamente atunci când este cazul, reducând astfel incidența 
bolii și a atacurilor de cord. Utilizatorii pot conecta datele lor și pot completa formulare de 
consimțământ și sondaje legate de sănătate, inclusiv întrebări despre utilizarea medicamentelor, 
potrivit EurekAlert.Aplicația poate apoi calcula și împărtăși cu respondentul un scor de risc bazat 
pe cei mai recenți factori de risc genetic recunoscuți pentru CAD.Cercetătorii intenționează acum 
să urmărească acest studiu pilot cu studii mai ample și pe termen mai lung privind aplicațiile de 
evaluare a riscului de CAD – studii care vor include medici și vor înregistra în mod obiectiv 
diferențele în ceea ce privește rezultatele în materie de sănătate cardiovasculară, cum ar fi 
atacurile de cord ; 
- O echipă de Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT) susține că a perfecționat 
procesul, cunoscut drept „ruginire inversă”, astfel încât să permită un nou concept care să 
încarce și să descarce energie. Metoda permite bateriilor fier-aer să livreze 100 de ore de 
electricitate curată la un preț de 20 de dolari pe kWh, în comparație cu 200 de dolari pe kWh în 
cazul bateriilor litiu-ion. Este vorba despre unul dintre trei tipuri de baterii metal-aer, alături de 
aluminiu și zinc, care folosesc oxigenul atmosferic drept catod și metalul disponibil din 
abundență drept anod.Au fost folosite în scopuri comerciale în ultimul secol, spre exemplu în 
aparatele auditive în anii 1930, dar și la sistemele spațiale ale NASA în anii 1960. Cu toate 
acestea, tehnologia nu s-a dovedit a fi practică. Deși ar putea fi prea târziu pentru ca tehnologia 
să fie adoptată în masă în cazul electronicelor de consum și vehiculelor electrice, profesorul 
Chiang crede că ar putea revoluționa stocarea de energie pentru operațiunile regenerabile la 
scară largă.Astfel, Chiang a pus bazele unui start-up, numit Form Energy, pentru a dezvolta și 
comercializa mai departe tehnologie, cu speranța că va duce rapid la soluții energetice de carbon 
zero ; 
- Un nou studiu a arătat că, de fapt, creșterea timpului de folosire a ecranelor din timpul 
pandemiei COVID-19 prezintă riscuri tot mai mari pentru sănătatea copiilor.Experții de la Anglia 
Ruskin University (ARU) s-au arătat îngrijorați de faptul că timpul tot mai lung de stat în fața 
ecranului ar putea afecta vederea și sănătatea copiilor, mai multe afecțiuni fiind legate de 
creșterea timpului de vizionare. Lucrarea de analiză și condusă de Anglia Ruskin University, a 
examinat studii de cercetare efectuate în întreaga lume în timpul pandemiei, iar concluziile arată 
o creștere a folosirii ecranelor digitale de către copii și adolescenți. Printre riscurile pentru 
sănătatea ochilor asociate cu utilizarea dispozitivelor digitale se numără oboseala oculară, 
vederea binoculară instabilă (folosirea adecvată a ambilor ochi pentru a crea o singură imagine 
vizuală), eroarea de refracție necorectată și uscarea ochilor.Analiza a mai raportat că copiii și 
adolescenții folosesc adesea mai multe dispozitive simultan.O folosire îndelungată a ecranelor 
poate duce, de asemenea, la încordarea gâtului și a umerilor, crește timpul petrecut sedentar și 
este, de asemenea, asociată cu supraalimentarea, ceea ce poate duce la probleme de sănătate, 
cum ar fi obezitatea. 
                                                                                               (Sursa : Descopera.ro, yoda.ro,Ziare.ro)                                                                                                                                  
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                                      STIATI CA :              

                                  Curiozitati si lucruri uimitoare despre  Polonia       
-  Polonia deține 312.679 de metri pătrați. Acesta este al nouălea loc în rândul tuturor țărilor 
europene. Teritoriul este împărțit în 16 voievodate, care sunt formate din raioane (județe) și 
voloste (comune). Fapte interesante despre Polonia încep cu determinarea locației sale. În mod  
obișnuit, statul este clasificat în Europa de Est, dar dacă te uiți la hartă, este ușor să te asiguri că se 
află chiar în inima Europei. Conform calculelor făcute la sfârșitul secolului XVIII, centrul geografic 
al Poloniei este situat în orașul Suchowola ; 
-   Țara are șapte vecini pe uscat: Germania în vest, Republica Cehă în sud-vest, Slovacia în sud, 
Ucraina în sud-est, Belarus în est, Lituania și Rusia în nord-est. De-a lungul Mării Baltice, se 
învecinează cu Suedia și Danemarca. Faptele interesante despre Polonia în geografia statului nu se 
termină aici. Nu departe de orașul Wongrowiec, două râuri se intersectează în unghi drept - Nelba 
și Velna. Este de remarcat faptul că apele lor au debite și temperaturi diferite. În acest sens, ele nu 
se amestecă între ele ; 
- Denumirea de „Polonia” vine de la numele tribului „Polanie” care inseamna „oameni care 
traiesc sub cerul liber”. In limba poloneza cuvantul “pole” inseamna “camp/ogor”. De aceea, unii 
cred ca numele tarii (Polonia) ar insemna “tinutul ogoarelor” ; 
- Conform legendelor, originea numelui orasului Varsovia se pierde in timp. Se spune ca unirea 
a doi indragostiti legendari, Wars si Sawa, ce au trait pe malurile Vistulei, a dat numele orasului. O 
alta legenda spune ca  o sirena ce inota in Vistula a prezis pescarilor mazovieni ca un oras 
indestructibil se va naste aici. Pe stema Varsoviei apar sirena si cei doi indragostiti legendari.  

Varsovia, este supranumita ”orasul phoenix”, deoarece a fost complet distrusa in cel de-al Doilea 
Razboi Mondial si apoi a fost reconstruita printr-un urias efort colectiv  ; 
-  Numele Krakov (Cracovia) vine de la Krak, o capetenie tribala a locului, despre care legenda 
spune ca, dupa o lupta crancena, a rapus , la poalele colinei pe care astazi se inalta cetatea Wawel 
un teribil dragon ; 
- In 1939, in Polonia traia cea mai mare comunitate de evrei din Europa (aproape 3,5 milioane). 
Din acest motiv, 70% dintre lagarele de exterminare nazista din timpul celui de-al Doilea Razboi 
Mondial au fost construite in Polonia – cele mai cunoscute dintre acestea fiind Auschwitz-
Birkenau, Treblinka si Belzec (in fiecare se estimeaza ca au murit peste 600.000 de persoane) ; 
-Suprafaţa verde a capitalei Poloniei ocupă un sfert din suprafaţa oraşului, iar centrul vechi 
istoric a fost înscris în anul 1980 pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO. Oraşul a fost 
supranumit ”orasul Phoenix”, deoarece a fost complet distrus în cel de-al Doilea Război Mondial şi 
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apoi a fost reconstruit printr-un uriaş efort colectiv. Varşovia (în poloneză Warszawa) este capitala 
Poloniei din anul 1596, când Regele Sigismund al III-lea a mutat capitala din Cracovia ; 
- Toruń este un oras în nordul Poloniei, pe rîul Vistula. Orasul medieval este locul de naştere al 
lui Nicolaus Copernic. Arheologii susţin că acest oraş datează încă din anii 1100 î.Hr ; 
- În Cracovia se află Universitatea Jagiellonă, întemeiată în 1364, una dintre cele mai vechi din 
Europa ; 
-  In Polonia se afla singura padure preistorica din Europa Centrala, Padurea Bialowieza aflata 
din anul 1979 in patrimonial UNESCO. Aici regiunea central Nordica este cea mai protejata si este 
absolut interzis orice fel de activitate umana.In aceste paduri traiesc ultimile exemplare ale 
zimbrului salbatic (2000 de exemplare din cele aproape 3000 existente la nivel planetar ) ; 
- Polonezii au o tradiție în care, la începutul iernii împletesc păpuși din paie și le decorează cu 
diferite panglici. Aceste păpuși reprezintă iarna, așa că, la sfârșitul anotimpului, când zăpada 
începe să se topească, oamenii le dau foc și le aruncă într-un râu, pentru a simboliza „moartea” 
anotimpului rece. Tradiția poartă numele de Marzanna ; 
- Polonezii sunt obsedaţi de supe. Orice meniu festiv include şi un anumit fel de supă. Cele mai 
populare sunt supa de ciuperci şi ciorba ; 
- Tineretul din Polonia este vorbitor fluent de limba engleză. Acesta studiază engleza la şcoală 
sau ia lecţii speciale de limba engleză. Aproape fiecare angajator cere candidaţilor să aibă un nivel 
bun de limba engleză ; 
- Polonia este casa multor munti majestuosi si a deosebitilor Munti Stolowe. In partea de sud a 
tarii se intinde muntii medii polonezi, muntii Beskidy, Carpatii Padurosi si Sudetii cu Muntii 
Karkonosze. Singurii munti inalti din Polonia sunt Carpatii cu Tatra Mare. Aici se afla si cel mai inalt 
varf din Polonia, Rysy (2499 m). Tatra mare si Muntii Karkonosze sunt foarte adecvati pentru 
practica sporturilor de iarna ;  
- Al doilea oras ca marime este Lodz, unul dintre centrele culturale ale Poloniei. Aici este 
situata faimoasa scoala de film, printre ai carei absolventi se numara si regizorul Roman Polanski. 
Lodz are chiar si propriul sau "Walk of Fame". Strada Piotrkowska acopera 4 km de lungime si este 
cea mai lunga strada comerciala din Europa - si cea mai frumoasa din Łódź ; 
- Una dintre cele mai vechi orase - si de asemenea unul dintre cele mai frumoase - Wroclaw 
este situat la poalele Muntilor Sudeti si atrage in special cu orasul vechi si cladirile gotice ale 
acestuia. Universitatea este una din cele mai importante cladiri si din punct de vedere arhitectural 
- si din cauza barocei "Aula Leopoldina" ; 
-  Cine viziteaza de exemplu metropola Cracovia, poate face excursii la magnifica piata 
medievala, Kraków Wawel, fosta resedinta a regala sau cartierul evreiesc Kazimierz. La 
cativa kilometri in afara orasului, vizitatorii pot experimenta de aproape istoria mineritului: 
mina de sare Wieliczka atrage mai ales cu Capela Sf. Kinga, situata la impresionanti 101 m 
adancime ; 
- Polonia găzduiește mai multe parcuri naționale, dintre care multe sunt clasificate ca  
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rezervație a biosferei sau ca sit al patrimoniului mondial. Aceste zone de pământ 
conservate și protejate punctează în întreaga țară și se mândresc cu minuni distinctive la 
care să te minuni. Parcul Național Białowieża prezintă atât cea mai mare pădure originală 
din Europa, veche, cât și mai multe rezervații ale unuia dintre animalele naționale ale 
Poloniei: bizonul european. Parcul Național Słowiński de pe coasta Pomeraniei este renumit 
pentru dunele sale în mișcare și cuprinde în principal lacuri puțin adânci, tăiate de la mare, 
un habitat ideal pentru a susține aproximativ 250 de specii de păsări. Alții oferă formațiuni 
stâncoase misterioase, pajiști întinse și castele medieval ; 
- Nord-estul Poloniei este o întindere vastă de lacuri și râuri puțin cunoscute, legate 
între ele. De la prima înmugurire a copacilor din mai până la schimbarea frunzelor în 
toamnă, navigatorii din toate părțile din jur își încearcă mâna pe lacul Śniardwy sau lacul 
Niegocin sau vâslesc pe pitorescul râu Krutynia. Orașele Giżycko și Mikołajki constituie cele 
mai bune baze pentru excursii cu vela, ciclism și vâsle ; 
-   Poznan – este capitala voievodatului Polonia Mare și oraşul care are multe de oferit 
Cei interesaţi de istorie şi cultură vor fi fascinaţi de minunatele monumente istorice şi 
muzee cu expoziţii excepţionale. Monumentele arhitecturale sunt o adevărată comoară 
pentru oraș. La fiecare colț de stradă veți întâlni monumente cu un trecut istoric fascinant. 
Un astfel de număr mare de clădiri istorice, monumente și situri iconice este pur și simplu 
greu de imaginat și toate acestea sunt cu adevărat unice și uimitoare. 
- Polonia se numara printre principalii producatori de carbune. Cu o productie anuala de 
150 milioane tone de carbuni se situeaza pe locul 4, iar ca producator de lignit (700 
milioane tone), pe locul 5 in lume. Se exploateaza de asemenea cupru si sulf in Silezia de 
Vest si Solec, precum si in Tarnobzreg. Saline se afla in Wielicka si Bochnia. De asemenea, in 
Polonia sunt rezerve mici, de titei, gaz metan, plumb si argint ; 
- Clima este continentala si uscata, cu ierni lungi si friguroase, desi in zona litoralului 
baltic se remarca influentele oceanice: precipitatii si temperaturi moderate. Iernile sunt 
din ce in ce mai reci spre est si sud. Precipitatiile se manifesta uniform pe tot parcursul 
anului, vara fiind frecvente aversele violente, iama zapada. In nord suprafetele se mentin 
inzapezite in medie timp de 40 zile, iar in sud pana la 60-70 zile ; 
- Un monument de importanță națională incomensurabilă, castelul Wawel, catalogat de 
UNESCO, completează un ansamblu cu catedrala, pe bușonul său înalt deasupra orașului 
vechi.Castelul are o arhitectură a fiecărui stil, de la romanică la baroc și a fost reședința 
regelui Poloniei din secolul al XIII-lea până în secolul al XVII-lea.Apoi, după ce capitala a fost 
mutată în Varșovia, castelul a fost distrus de invazia suedeză în anii 1650.  
Dar, din anii 1940, Castelul Wawel a fost un muzeu național, prezentând bogățiile 
monarhului polonez prin interioare somptuoase, pictura de Veronese, Lucas Cranach 
vârstnic și Domenico Ghirlandaio, tapiserii de Gobelin și o minunată trezorerie și armură ; 
                                                                                                           (Articol primit pe e-mail )         
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Xxx -  Celebrul actor Ned Eisenberg a murit la locuința sa din New York, la vârsta de 65 de ani, 
după o grea luptă cu cancerul. Actorul a jucat rolul lui Roger Kressler în Law & Order: Special 
Victims Unit. Un rol principal l-a avut și în serialul The Fanelli Boys, unde i-a dat viață lui Anthony 
Fanelli. Cele mai recente apariții ale sale au fost în The Marvelous Mrs. Maisel, Mare of 
Easttown, Little Voice, The Good Wife, Person of Interest, 30 Rock și White Collar ; 
Xxx - Cântăreața australiană de rap Lil Bo Weep - cunoscută sub numele de Winona Brooks - a 
murit la vârsta de 22 de ani. Era extrem de apreciată pentru stilul ei muzical, însă, din păcate, a 
pierdut lupta în fața depresiei și dependenței de droguri ; 
Xxx - Grupul european de producție și distribuție de film Fremantle a încheiat un acord 
consistent de dezvoltare, pe durata a trei ani, cu Angelina Jolie. Primul film realizat în cadrul 
acestui proiect este o ecranizare după celebrul romancier Alessandro Baricco. Filmările vor 
începe în mai, în Italia.  Povestea a fost adaptată de Angelina Jolie după cartea „Senza sangue”, 
apărută în 2002 (tradusă și în România, cu titlul „Fără sânge”), un bestseller al autorului italian 
Alessandro Baricco, considerat unul dintre cei mai mari scriitori ai Italiei ;  
Xxx -  Un nou documentar despre viața Pamelei Anderson și realizat cu participarea fostei 
vedete „Baywatch” va fi produs de Netflix. Jessica Hargrave, Julia Nottingham, fiul lui White și 
Anderson, Brandon Thomas Lee, sunt producători, iar Josh Braun este producător 
executiv.Netflix spune că va include materiale de arhivă și jurnale nefăcute publice până acum, 
precum și interviuri cu Anderson ; 
Xxx - Tony Walton, unul dintre cei mai cunoscuți designeri din Marea Britanie, a încetat din 
viață la vârsta de 87 de ani,moartea fiind pusă pe seama unui accident vascular cerebral. Din 
păcate, artistul a suferit mai multe complicații, iar cadrele medicale nu au mai putut face nimic 
pentru a-i salva viața. Tony Walton este renumit pentru munca depusă la crearea costumelor din 
„Mary Poppins” (1964). Designerul a contribuit și la costumele de la „The Wiz” (1978) cu actrița 
Diana Ross.Tony Walton a câștigat mai multe premii în carieră, printre care se numără un Oscar 
pentru munca depusă la „All That Jazz”.De asemenea, a primit de 3 ori premiul Tony pentru 
„Pippin”, „The House of Blue Leaves” și „Guys and Dolls”;  
Xxx – Gerard Depardieu, acuzat oficial pentru viol si agresiuni. După ce dosarul a fost clasat în 
2019, iar apoi redeschis în 2020, Curtea de Apel din Paris a confirmat punerea sub acuzare a lui 
Gérard Depardieu. Acuzațiile sunt aduse în urma plângerii actriţei Charlotte Arnould, actriţă, 
muziciană şi dansatoare, iar plângerea contra actorului a fost făcută la finalul lunii august 2018, 
în Bouches-du-Rhône. Faptele s-ar fi petrecut în apartamentul lui Gérard Depardieu , situat în 
departamentul VI din Paris.La momentul respectiv, victima avea 22 de ani ; 
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Xxx - Fostul model, Katie Price în vârstă de 43 de ani, a fost pusă sub acuzare după ce i-ar fi 
trimis un mesaj „agresiv” lui Michelle Penticost, actuala iubită a fostului ei soț, Kieran Hayler. 
Între timp însă, Katie Price este încă în vacanță în Thailanda, bucurându-se de zile însorite de 
plajă alături de logodnicul ei, Carl Woods ; 
Xxx -   Actorul Peyton Meyer și soția lui Taela au devenit părinți. Starul de 23 de ani din ”He's All 
That” este tată pentru prima oară, la nici șase luni după ce s-a căsătorit cu mama copilului său ; 
Xxx - Celebrul actor Tom Hiddleston (41 de ani ), pe care îl cunoaștem datorită personajului său 
emblematic Loki, a decis să-și lege destinul cu actrița Zawe Ashton (37 de ani ) . Cei doi sunt 
împreună de trei ani, iar logodna lor a avut loc recent într-un cadru restrâns. Actorii s-au întâlnit 
pentru prima oară în anul 2019, fiind ambii în distribuția show-ului Betrayal de pe Broadway. 
Prima lor apariție publică în calitate de cuplu a fost în toamna anului 2021, în cadrul ceremoniei 
Tony Awards.Zawe Ashton este cunoscută pentru rolul iubitei Moirei, Oona, din serialul 
„Povestea slujitoarei” și pentru rolul ei din filmul Netflix din 2019 „Velvet Buzzsaw”. Ea urmează 
să interpreteze personajul negativ, pe oponenta lui Brie Larson, în „The Marvels”.  După ce l-a 
jucat pe fratele lui Thor, Loki, în șase filme Marvel, inclusiv „Avengers: Endgame”, Tom 
Hiddleston și-a reluat rolul în serialul Disney+ „Loki” în 2021. Un al doilea sezon este în lucru ; 
Xxx – Tom Cruise (60 de ani) va fi sărbătorit la cea de-a 75-a ediție a Festivalului Internațional 
de Film de la Cannes (17-28 mai) printr-o retrospectivă a carierei. Tom Cruise va purta și un 
dialog cu jurnalistul Didier Allouch, urmat de premiera „Top Gun: Maverick”, regizat de Joseph 
Kosinski și produs de Paramount. Studiourile Paramount vor lansa „Top Gun: Maverick” pe 25 
mai în Franța și pe 27 mai în Statele Unite ; 
Xxx - Bonnie Wright (s-a născut Bonnie Francesca Wright ), cunoscută pentru rolul lui Ginny 
Weasley din „Harry Potter, s-a căsătorit cu iubitul ei, Andrew Lococo, sâmbătă, 19 martie.Bonnie 
Wright a făcut publică relația cu Andrew Lococo în septembrie 2020. Într-un vlog din februarie, 
ea a dezvăluit că a părăsit Los Angeles pentru a locui în San Diego alături de Andrew, în vârstă de 
38 de ani. Cei doi împart casa cu câinele Billy și pisicile Frank și Hugo ; 
Xxx -  Nicolas Cage, celebrul actor în vârstă de 57 de ani, se pregătește să devină tată pentru a 
treia oară. Soția lui, Riko Shibata, care este mai tânără decât el cu 30 de ani, este însărcinată.   
Riko Shibata (27 de ani) l-a întâlnit pe Cage în Shiga, Japonia, în urmă cu un mai bine de un an,  
prin intermediul unor prieteni comuni din Japonia, în timp ce lucra la filmul Prisoners of the 
Ghostland.A pășit către altar în februarie 2021, pe piesa ei favorită, „Winter Song”, a duo-ului 
japonez Kiroro ; 
Xxx -  Taylor Hawkins, bateristul trupei Foo Fighters, a murit la 50 de ani. Foo Fighter erau într-
un turneu în America de Sud, iar trupa trebuia să concerteze în Bogota, capitala Columbiei,  cu 
prilejul Festivalului Estéreo Picnic în data de 25 martie. Ultima sa apariție alături de trupă a fost 
la festivalul Lollapalooza Argentina, pe 20 martie 2022 ; 
                                                                                                                  (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 Martie                               
     POVESTI DE FAMILIE  / S-a continuat activitatea realizata de Membrii Comunitatii–  
                Martie    2022  ( Vizite la domiciliu asistatilor din Adjud, Buzau, Focsani) ;  
   REMEMBER -  Planeta Poetilor  / Efraim Aizikovici (autor al mai multor colecții de poezii, 
nuvele și proză documentară publicate în București și Israel ), Efraim Auerbach (poet și scriitor 
israelian-american de limba idiș, originar din Basarabia ) /  Expozitie foto  la Centrul Cultural al 
Comunitatii Evreilor Focsani ;  
     Elevii clasei a IX –a B  de la Colegiul Tehnic ,, Gheorghe Asachi ’’din Focsani, coordonați de 
profesorul Nina Elena Plopeanu, in parteneriat cu Comunitatea Evreilor din Focsani au sustinut 
la Sinagoga din Focsani o activitate dedicata primaverii si iubirii pentru mame. Invitati la acest 
eveniment au fost si scriitorii : Constanta Cornila si Adrian Matei. Elevii au putut vedea la Centrul 
Cultural ,, Cilibi Moise ‘’al comunitatii  din Focsani și expoziția de pictură a doamnei Ana 
Zăbrăuțanu ,, Primavara ‘’dedicata acestui  eveniment ; 
      Membrii Comunitatii Evreilor din Focșani  au participat la evenimentul :  
 REMEMBER : 109 ani de la naşterea sculptorului focșanean Florica Hociung  /Expozitie foto  la 
Muzeul Unirii din Focsani.Fotografiile surprind momente foarte interesante cu activitatea Floricăi 
Hociung, cu lucrările acesteia şi personalităţi culturale sau politice ale vremii din Focşani, dar şi 
cu actori din Bucureşti  ;           
      Comunitatea  Evreilor din Focsani a marcat evenimentul  :   
,,Cartisoare pentru domnisoare “ -activitate a proiectului,,Muguri de versuri ”in parteneriat cu 
scriitorul Adrian Matei si Comunitatea Evreilor Focsani.Invitat special :Razvan Duta( cantautor );  
  Membrii Comunitatii Evreilor din Focșani  au participat la invitatia Centrului Cultural 
Vrancea in data de 23 Martie 2022,ora 19.00, la Casa de Cultură Leopoldina Bălănuță din 
Focșani,la spectacolul de teatru ,,Încurcătură la nivel înalt “ ;   
   Revista MENORA- a Comunitatii Evreilor din Focsani,a aparut in luna Martie 2022 cu un nou 
numar ;  
 Membrii Comunitatii Evreilor din Focșani au participat la Muzeul Unirii din Focșani,  la o   
interesantă lansare de carte: „Istoria Poliției Orașului Focșani. Vol. I. De la începuturi până la 
1944” (Focșani, 2022), semnată de muzeografii Mădălina Racoș, Ionuț Iliescu și Florin-Daniel 
Mihai ; 

                  Parte din informatii  sunt preluate din diverse surse  :   

                             reviste,website-uri sau mijloace media   !!!!   
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ARTICOL PRIMIT LA REDACTIE DIN ISRAEL ( TEL AVIV ) DE LA PAULA MOSCOVICI ( 01 )            

  Cei mai inteligenti oameni de pe Pamant nu sunt nici Carlos Slim, cel mai bogat din lume, si 
nici Bill Gates, creierul de la Microsoft. Un coreean, care ar putea trece drept "anonim", daca 
nu ar avea un IQ de peste 210, conduce topul celor mai destepti. 
   Kim Ung Yong: Admis la universitate la 4 ani 
Nascut in 1962, este cel mai inteligent om din lume. A intrat in Cartea Recordurilor cu un IQ 
estimat la 210. La varsta de patru ani era capabil sa citeasca in japoneza, coreeana, germana si 
engleza. La cinci ani, rezolva ecuatii diferentiale si calcule cu integrale. Mai tarziu, invitat la o 
televiziune japoneza, si-a demonstrat fluenta in chineza, spaniola, vietnameza, tagalong, 
germana, engleza, japoneza si coreeana. La trei ani, cand alti copii sunt fascinati de cartile de 
colorat, Kim a fost invitat sa participe la cursurile de fizica ale Universitatii Hanyang, iar la sase 
ani isi petrecea timpul alaturi de savantii de la NASA. A lucrat aici pana in 1978, cand s-a 
reorientat, alegand ingineria civila, domeniu in care si-a luat doctoratul. I s-a oferit ocazia sa 
studieze la cele mai prestigioase universitati din Coreea, dar a ales o universitate de provincie, 
unde lucreaza si in prezent. 
     Gregory Smith: Nominalizat al Premiului Nobel la 12 ani 
Nascut in 1990, Gregory Smith a invatat sa citeasca la doi ani, iar la 10 era deja student. Totusi, 
geniul este doar o parte a vietii lui Gregory. Cand nu devoreaza orice carte ii cade in mana, 
baiatul bate Globul in lung si-n lat ca activist pentru drepturile copiilor. Este fondator al 
International Youth Advocates, o organizatie care promoveaza pacea si buna intelegere intre 
tinerii din intreaga lume. S-a intalnit cu Bill Clinton si Mihail Gorbaciov si a tinut discursuri la 
ONU. Pentru toate acestea, Gregory a fost nominalizat de patru ori (!!!) la Premiul Nobel pentru 
Pace. Ultima lui realizare?   Si-a luat permisul de conducere. 
      Akrit Jaswal: Chirurg la sapte ani 
Cu un IQ de 146, Akrit a fost desemnat cel mai inteligent copil din India , tara cu peste un miliard 
de locuitori. Akrit a intrat in atentia publica in 2000, cand a realizat prima operatie chirurgicala. 
Avea doar sapte ani, iar pacienta lui, o fetita de opt ani, suferise arsuri grave la una din maini, 
astfel ca degetele sale erau lipite unul de celalalt. Desi Akrit nu avea cunostinte medicale, a reusit 
sa-i desprinda degetele, astfel ca fetita si-a putut folosi mana din nou. In prezent, studiaza la 
Universitatea Chandigarh din India si sustine ca este pe cale sa descopere un leac impotriva 
cancerului. 
      Michael Kevin Kearney: Absolvent de facultate la 10 ani, profesor la 17 aniA devenit cel mai 
tanar absolvent de facultate, la varsta de 10 ani. In 2008, a castigat varianta americana a jocului 
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de cultura generala „Vrei sa fii miliardar?”. Nascut in 1984, Michael a vorbit pentru prima data 
cand avea patru luni! La sase luni, i-a spus medicului sau pediatru: „Am o infectie la urechea 
stanga”, iar la zece luni deja stia sa citeasca. La patru ani lua punctaj maxim la un prestigios test 
de matematica, iar la sase ani termina liceul. A urmat Antropologia la o 
 universitate americana , pe care a absolvit-o la doar 10 ani. 
     Saul Aaron Kripke: invitat sa predea la Harvard inca din timpul liceului 
Fiul unui rabin, Saul Aaron Kripke s-a nascut in 1940, la New York si a crescut un Omaha . Cand 
era in clasa a patra, a descoperit algebra, iar cand se afla inca in scoala primara stapanea deja 
geometria si se apuca de filosofie. In adolescenta, a scris o serie de eseuri care ulterior s-au 
transformat in studii de logica formala. Pentru unul dintre acestea a primit invitatia sa predea la 
Harvard, oferta pe care a refuzat-o, motivand: „mama a spus ca ar fi cazul sa termin mai intai 
liceul si apoi sa merg la facultate”. Kripke este laureat al Premiului Schock, echivalentul Nobelului 
in filosofie. Este considerat cel mai mare filosof in viata. 
     Pusti de 9 ani, inginer angajat cu acte la Microsoft!  
La prima vedere este un pusti normal. Sta in Macedonia si este pasionat de calculatoare ca orice 
copil de varsta lui... insa Marko Calasan are ceva ce alti copii nu au: o diploma de administrator 
de sistem si o slujba de inginer la Microsoft. Calasan si-a obtinut prima diploma recunoscuta de 
Microsoft, cea de administrator de sistem, la varsta de 6 ani. Recunoaste ca petrece cam 4 ore 
pe zi in fata calculatorului, insa se intampla ca, atunci cand este pasionat de ceva, sa stea si cate 
10 ore.Potrivit site-ului sau, Marko a inceput sa citeasca la varsta de 2 ani, si-a instalat primele 
programe pe calculator la 5 ani si tot atunci a inceput sa lucreze - voluntar - ca administrator de 
sistem pentru ONG-uri.Pentru ca petrece atat de mult timp in fata calculatorului Marko a obtinut 
permisiunea de la guvernul macedonean sa mearga la scoala atunci cand are timp. Si face acest 
lucru atunci cand scapa de la ore.... pentru ca este si PROFESOR! Le preda elevilor de 8-12 ani 
lectii de informatica. 
      Fraser Doherty – la 14 ani a facut o avere din... gem 
Cei mai multi antreprenori tineri fac averi din site-uri web de success. Scotianul Fraser Doherty a 
gasit insa o metoda traditionala de a se imbogati peste noapte. La 14 ani a inceput sa faca gem, 
inspirat de retetele bunicii. La 16 a renuntat la scoala ca sa lucreze full-time la fabrica SuperJam. 
Acum vinde in jur de 500.000 de borcane de gem pe an, adica 10% din piata de dulceturi a Marii 
Britanii. Baiatul are o avere estimata la aproape 2 milioane de dolari. 
     Milan Karki – la 18 ani a inventat un panou solar din par uman in valoare de numai 23 de lire 
Baiatul, originar dintr-un sat din Nepal , spune ca panoul solar este o sursa ieftina si ecologica de 
energie. Acesta este de parere ca parul uman este un bun conductor si ca va revolutiona 
industria energetica. Parul inlocuieste siliconul, un ingredient destul de scump folosit la 
constructia panourilor solare, asa ca dispozitivele vor fi construite la preturi mult mai mici si vor 
fi accesibile comunitatilor fara acces la o sursa de energie electrica. In Nepal , una dintre cele mai 
sarace tari ale lumii, accesul la energie electrica este foarte restrans. 
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                                                         INCURSIUNI CULTURALE                                                        
                                                                 Salamon Ernő     03 
                                                    (15 Mai 1912-27 Februarie1943)  
                                    una dintre numeroasele victime ale Holocaustului                                                                                                              
S-a născut la Gheorgheni pe data de 15 mai 1912. Tatăl său a fost muncitor la fabricile forestiere 
de pe Valea Mureșului, iar mai apoi șef de rampă în Gheorgheni. Va pieri curând istovit de munca 
grea, dar și din cauza unui astm contractat în Primul Război Mondial. Mama poetului, de condiție 
foarte modestă, tânjea să-și vadă fiul realizat, având o profesie prestigioasă. Dar tânărul poet își 
va lega soarta de destinul oamenilor sărmani, dedicându-și creația poetică muncitorului 
forestier. Din această cauză vor exista numeroase dezacorduri cu mama lui, care nu îl putea 
înțelege.Viața grea a muncitorilor îi devine foarte repede cunoscută în modul cel mai direct prin 
prisma familiei. Multe dintre poeziile sale au ca personaj central muncitorul și viața lui grea în 
fabricile de cherestea din Gheorgheni.  
Nu de puține ori vom observa în lirica sa descrieri ale barăcilor în care locuiau muncitorii, femei 
îmbătrânite de trudă și mizerie, bărbați istoviți de muncă. Erau și muncitori care vorbeau limbi 
diferite, totuși în ciuda tuturor greutăților trăiau într-o deplină frățietate.  
Poetul a luat parte activ la grevele din anul 1925 de pe Valea Mureșului.  
Acolo și-a conturat pe deplin viziunea asupra vieții grele a muncitorilor pe care ulterior a 
transpus-o în poeziile sale. A început să studieze dreptul la Universitatea din Cluj. Aici se va 
împrieteni cu poetul Brassai Viktor, prietenie ce va dura până la moartea prematură a poetului. 
În anul 1932 va participa la pregătirea grevelor ce aveau să izbucnească la întreprinderile 
forestiere din Gheorgheni. Va fi arestat și întemnițat la închisoarea din Miercurea Ciuc, unde va 
lua parte la o grevă a foamei timp de șase zile.  
Eliberat în același an pleacă la Brașov pentru a căuta o slujbă, fiind angajat în cele din urmă la 
ziarul brașovean Brassói Lapok (Foi brașovene). Publică articole despre grevele muncitorilor. De 
asemenea, asistă la procesele intentate comuniștilor.Primele versuri le publică în Brassói Lapok și 
în revista Korunk (Epoca noastră). Merită a fi semnalate două momente importante din biografia 
sa: în primul rând legăturile cu revista Korunk și cu redactorul acesteia, Gaál Gábor. Legătura cu 
revista i-a dat aripi, oferindu-i oportunitatea de a-și transmite mesajul și crezul său. Aprecia 
foarte mult la Gaál Gábor exigența sa artistică. Nu de puține ori se iscau între ei polemici aprinse 
și nu întotdeauna poetul accepta observațiile și părerile pe care criticul le făcea poemelor sale. 
De asemenea, revista Korunk i-a oferit șansa de a se afirma prin traduceri din literatura română 
contemporană, cu precădere din Arghezi și Sadoveanu.La revista Korunk s-a format prima 
generație de scriitori de limbă maghiară din România: Nagy István, Korvin Sándor, Méliusz József, 
Brassai Viktor, Balogh Edgár, Kovács József, Szilágyi András, Kovács Katona Jenő, Bányai László, 
etc. În mijlocul acestui cerc literar s-a format poetul Salamon Ernő. Tot în paginile revistei Korunk 
va apărea și recenzia lui Gaál Gabor la primul volum de poezii al poetului, intitulat Soarta 
minunată. Din anul 1937 va deveni colaborator al revistei, precum și al ziarului Reggeli Újság  
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(Ziarde dimineață).  
Al doilea moment important din viața poetului este căsătoria cu Huszár Ilona, învățătoare cu 
vederi de stânga din Târgu Mureș. Salamon Ernő mai fusese căsătorit o dată, dar neînțelegerile 
cu socrii, care nu erau de acord cu viziunea de stânga a poetului, duseseră la destrămarea 
mariajului. Cei doi nu s-au putut înțelege, așa că s-au văzut nevoiți să divorțeze după câțiva ani.  
A doua căsătorie, cu Ilona, avea să se consume într-o desăvârșită armonie. Își găsise adevărata 
parteneră de viață, care îl înțelegea, ceea ce pentru el a însemnat mai mult poate decât fericirea 
sau ceea ce îi putea oferi dragostea. Ilona a fost muza poetului, a visurilor lui, ea apărând mereu 
în versurile sale, ca ființa care i-a înapoiat tot ceea ce o societate ostilă îi răpise.  
Limba slovei lui Salamon Ernő este graiul aspru al cântecului popular secuiesc născut pe plaiurile 
Gheorghenilor, o limbă colorată, vie pe care însă poetul nu o copiază, ci o șlefuiește și o 
modelează dând naștere unor versuri de o reală autenticitate, sensibilitate și frumusețe.  
Salamon Ernő și-a exprimat în termenii următori fidelitatea față de limba maghiară: „Este 
frumoasă, unică, limba mea maternă, din acest motiv nu pot pleca. Cine pleacă va fi bâlbâit, nu 
va mai cânta niciodată.” Este vorba de limba maghiară, limba sa maternă și numai în această 
limbă poate cânta, adică scrie poezii, dând glas sensibilității lui poetice. De aceea forma preferată 
de poet este cântecul. El va da formă mesajului său poetic cu aceeași spontaneitate cu care 
izbucnește sentimentul și patima în balada populară. Melodia e tristă, sumbră, dar ritmul mai 
alert al unora dintre versuri ne duc cu gândul la energia emanată de dansul popular maghiar. 
Această trăsătură a poeziei lui Salamon Ernő își are corespondent în poezia lui József Attila care i-
a servit ca model în formarea limbii poetice. 
Pándi Pál, în cercetările sale de istorie literară (un studiu amplu despre Salamon Ernő), arată că 
nu este vorba numai de influența lui József Attila asupra poeziei lui Salamon Ernő, ci și de 
paralelisme în poeziile celor doi, paralelisme ale căror rădăcini trebuie căutate în asemănarea 
vieții, în similitudinea concepțiilor despre lume ale celor doi poeți.  
În anul 1933, renunțând la proiectele hărăzite de mama sa, poetul părăsește Universitatea și se 
dedică în totalitate poeziei și ideilor revoluționare. A fost, de asemenea, și un an important din 
punct de vedere al efervescenței poetice. Nouăsprezece dintre poemele volumului său de versuri 
sunt scrise atunci (1933). În aceste versuri vom găsi și influența marelui poet maghiar Ady Endre. 
Salamon Ernő s-a străduit să-și îmbogățească necontenit mijloacele de exprimare poetică, 
asimilând diversele modele poetice, dar și într-o manieră originală, cu totul specifică lui, căutând 
întotdeauna filonul popular al creației artistice.  
În poezia sa a mai fost influențat și de cântecele curuților sau de Orban Balassi a cărui poezie cu 
caracter folcloric a apreciat-o atât de mult. Trebuie observat în poezia poetului, când vorbim de 
modul ideatic, că el se manifesta frecvent prin ilustrări luate din realitatea cotidiană a lumii 
înconjurătoare. În lirica poetului găsim din abundență metaforele cu valoare de simboluri, culese 
din lumea și viața grea a muncitorilor forestieri. Este o lume a unor oameni greu încercați, pe 
care Salamon Ernő o descrie într-un mod atât de direct, dar și foarte frumos.  
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Astfel, lumea din proximitatea sa devine expresia ideilor sale despre viață, iar exprimarea prin 
poezie a propriilor sale simțiri va deveni expresia năzuințelor tuturor oamenilor oropsiți și 
sărmani. 
După a doua căsătorire, Salamon Ernő s-a stabilit în orașul Târgu Mureș. Aici viața lui este 
marcată de consecințele Dictatului de la Viena, din august 1940, localitatea ajungând sub 
ocupație horthystă. În urma legilor rasiale, poetul a fost concediat, arestat, iar mai apoi mobilizat 
într-un detașament de muncă forțată și trimis pe frontul de Est. Evreii erau obligați să servească 
în armată în haine civile, neavând dreptul să folosească arme, doar lopeți și târnăcoape pentru 
diferite munci pe teren în condiții foarte grele, bărbații evrei fiind excluși din cadrul armatei. 
Supus la marșuri nesfârșite, trupul său robust a început să slăbească, el îmbolnăvindu-se de tifos 
exantematic. Abia se mai putea ține pe picioare, dar nu se despărțea niciodată de ranița sa 
încărcată cu cărți. 
A fost ucis la 27 februarie 1943, în timpul retragerii din zona Donului, de către doi soldați fasciști 
italieni, la (Szatári) Mihajlovka, în Ucraina.  
Liceul din Gheorgheni, construit în 1905, îi va purta numele din anul 1968.  
OPERA: 
Volume de poezii antume: 
1. Gyönyörü sors (Destin fericit) - (1937).  
2. Szegények küszöbén (Pe pragul săracilor) - (1938).  
3. Ének a szolgák sorsáról (Cântec despre soarta slugilor) - (1938).  
Volume de poezii postume:  
1. Szegényember fiának (Pentru fiul omului sărac) - (1945).  
2. Válogatott versek (Versuri alese) - (1955).  
3. 57 vers (57 de versuri), antologie, împreună cu poeții Brassai Viktor, Korvin Sándor, Józsa Béla 
- (1957).  
4. Dal utódoknak (Cântec pentru urmași) - (1965).  
5. Pilda copacului de rezonanță (fragment din Testamentul poetului revoluționar Ernő Salamon - 
(1978).  
BIBLIOGRAFIE: 
Braham, Randolph L., Tibori Szabó Zoltán, Enciclopedia geografică a Holocaustului din 
Transilvania de Nord, trad. din limba maghiară, Editura Cartier, Chișinău, 2019.  
Acad. Cajal, Nicolae, Kuller, Harry (coord.), Contribuția evreilor din România la cultură şi 
civilizație, ediția a II-a revăzută, Editura Hasefer, Bucureşti, 2004. 
Ernő, Salamon, Cântec pentru urmași, Editura pentru literatură, București,1965.  
Romániai Magyar irodalmi Lexikon, vol. 5/1, Erdélyi Museum - Egyesület és a Kriterion Kiado 
Közös Kiadása / Lexiconul literaturii maghiare din România, vol. 5/1, apărut în ediție comună a 
Editurii Kriterion cu Asociația Muzeului Transilvaniei, 2010. 
        ARTICOL PRIMIT LA REDACTIE , DE LA  MARIUS POPESCU ( FCER/CSIER-WF/BUCURESTI )       



 

MENORA – MARTIE  2022                                                                                                                                           45 | 

P a g e  

 

                                                                          Personalitati din Romania     

                    Radu Codreanu, reputat biolog şi citolog     
     Radu Codreanu s-a născut pe 4 septembrie 1904, în Tulcea. Până a practica această meserie, a 
urmat cursurile liceului Gheorghe Lazăr din București unde a înființat societatea „Știința“ în 
cadrul căreia și-a manifestat ideile evoluționiste.Între anii 1923 și 1926 a urmat cursurile 
Facultății de Științe a Universității din București, luându-și licența în anul 1927. Andrei Popovici 
Bâznoșeanu și Dimitrie Voinov sunt cele două personalități marcante ale carierei lui Radu 
Codreanu. Sub atenta supraveghere a lui Andrei Popovici Bâznoșeanu, biologul de la Tulcea și-a 
început activitatea de teren și cercetările de laborator. Alături de Dimitrie Voinov a descoperit 
tainele histologiei comparate a nevertebratelor.În anul 1924, Dimitrie Voinov l-a numit pe Radu 
Codreanu preparator de morfologie animală. Până în anul 1939, biologul a activat în acest 
laborator ca asistent. În acest timp, a intrat în contact cu nume importante ale biologiei 
românești precum Ioan Cantacuzino, Paul Bujor, Grigore Antipa, Ion Borcea, Mihai Ciucă, 
Alexandru Ciucă, Gheorghe Zotta, Constantin Ionescu-Mihăilești, Ioan Ciurea, dar și cu 
numeroase personalități din lumea biologiei franceze ca M. Caullery, Ch. Perrez, F. Mesnil, O. 
Dubosq, L. Leger. A reușit să lege prietenii de lungă durată cu asistenții acestora.În această 
perioadă și-a început studiile parazitologice. S-a ocupat de microsporidiile insectelor din ordinul 
Ephemeroptera. Cu aceste studii și-a dat doctoratul în științe naturale în anul 1939 la Facultatea 
de Științe a Universității din Paris sub îndrumarea lui Maurice Caullery. Teza sa de doctorat a 
avut o deosebită importanță deoarece a deschis un nou capitol în biologie, abordând domeniul 
neoplaziilor la nevertebrate.  Începând cu 1 ianuarie 1930, Radu Codreanu a fost transferat la 
Institutul de speologie al Universității din Cluj, unde a colaborat cu profesorul Emil Racoviță, 
căruia i-a luat locul la catedra de biologie generală, câțiva ani mai târziu. La Institutul de 
speologie, activitatea sa didactică și de cercetător a durat până în 1945, când a revenit la catedra 
de biologie generală, iar în anul 1949 a trecut la catedra de zoologie a nevertebratelor unde a 
lucrat până în anul 1974 când s-a pensionat.A elaborat peste 230 de lucrări în domeniile 
zoologiei nevertebratelor, mai ales al parazitologiei, al biologiei generale teoretice, citologiei, 
studiului sistematic al pretistelelor ş. a. A fost ales membru corespondent al Academiei Române 
în anul 1963 şi titular în anul 1974.  S-a stins din viaţă din 11 februarie 1987, în București, în 
vârstă de 82 de ani, după o viață dedicată dezvăluirii secretelor ascunse în biologia 
nevertebratelor.   Pentru valoarea contribuţiilor sale ştiinţifice a fost ales membru al Societăţii 
Franceze de Zoologie, al Asociaţiei Protistologilor de Limbă Franceză, al Asociaţiei Americane a 
Protistologilor.                                                          (Surse : Internet, ascchemis.ro, google.com )                                                           
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       Casa Tolstoi Bran            

          Un loc perfect pentru a incepe vacanta la munte! Redescopera natura, relaxarea in linistea 
muntelui sau testeaza limitele prin drumetii sau mountainbike. Situata la intrarea in Bran, in 
aproprierea castelului Bran si cetatii Rasnovului, Casa Tolstoi se afla intr-o zona linistita si verde 
de unde pot fi admirate masivele Bucegi si Piatra Craiului. Finalizata in octombrie 2007,Casa 
Tolstoi va ofera intimitate, elaganta si caldura intr-un ambient placut cu 10 camere spatioase, 
fiecare camera cu baie proprie, interior elegant, living de peste 100 metri patrati, 2 terase, 
parcare proprie.  
Curtea pensiunii Casa Tolstoi este imensă, include o parcare spaţioasă şi poţi folosi gratis 
bicicletele mountain bike din dotarea pensiunii. Dacă mergeţi în  gaşcă sau cu familia extinsă 
cred că e şi mai tare, vă puteţi folosi de grătarul din curte, distra sau admira peisajele montane  
absolut superbe.Casa Tolstoi oferă gratuit tuturor clienţilor cele 10 biciclete mountain bike din 
dotare. Puteţi străbate minunatele meleaguri ale Bran-ului, pe unul din traseele propuse chiar pe 
site-ul lor, la secţiunea „Biciclete gratis”. La parterul pensiunii, vis-a-vis de bucătăria dotată (la 
care puteţi avea acces dacă vreți să folosiți vase, veselă pentru grătar sau preparate ușoare), 
există o sală de mese. Aici găsiţi şi cuptor cu microunde, frigider (pentru păstrarea alimentelor 
proprii), scaune de masă pentru bebeluşi. La parter, în living-ul de peste 100 metri pătrați este o 
atmosferă plăcută şi confortabilă, care te îmbie în acelaşi timp şi la socializare, dar şi la 
relaxare.Seturile de fotolii şi canapele cu aer romantic îmbie la jocuri de echipă. Dacă nu v-aţi 
adus, găsiţi ceva jocuri la pensiune. Dacă aveţi chef de citit (şi nu sunteţi pregătiţi), pensiunea 
geme de cărţi. În living se pot organiza petreceri (duşumeaua de parchet din lemn masiv parcă te 
invită la dans), au stație audio şi cd player şi CD-uri cu muzică bună, tot aici mai găseşti LCD, dvd 
player, televiziune digitală, acces gratuit la internet wireless, dar şi câteva DVD-uri cu filme 
interesante care merită văzute. Fie că vrei să vizitezi Castelul Bran, Cetatea Râşnov sau să mergi  
cu copiii la Dino Park Râşnov, să descoperi peştera Dâmbovicioara, Parcul Natural Bucegi sau 
Parcul Natural Piatra Craiului, să faci o drumeţie scurtă sau un traseu din lista de trasee turistice 
(de la 3 la 8 ore), oaza ta de odihnă va fi bine localizată la Casa Tolstoi.Accesul făcându-se pe un 
drum îngust, mai în spate de şoseaua care leagă Branul de Râşnov, pensiunea e liniştită şi 
retrasă. Pensiunea dispune de parcare gratuita, in limita disponibilitatii.                          

                                                                        ( Surse : lapensiuni.ro,google.com )           


