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S[tm[reanul
Claudiu Gorgan,
primul rom]n la
Ultra Maraton

Pia\a de vechituri a fost ridicat[ pe un
cimitir din secolul XVIII

       Norvegia este cea mai bună
țară din lume pentru o femeie să
fie mamă, iar Somalia cea mai rea,
potrivit unui clasament anual
întocmit de organizația "Save the
children" (Salvați copiii).
       România se află pe ultimul loc
printre cele 28 de țări membre ale
Uniunii Europene, situându-se pe
poziția a 66-a, după Turcia și
înainte de Trinidad și Tobago.
       SUA, locul 33, sunt cu mult în
urma țărilor scandinave care
domină tradițional acest clasament
referitor la 179 de țări și bazat pe o
serie de criterii ca sănătatea

maternă, educația, nivelul
veniturilor și statutul femeilor.
       Finlanda, lider anul trecut,
ocupă locul al doilea în acest an,
iar Australia, poziția a noua, este
singura țară din afara Europei
situată în top zece. Canada se află
pe locul 20, înaintea Franței (23) și
a Marii Britanii (24). Statele Unite
au coborât două locuri anul acesta,
în urma Japoniei, Poloniei și a
Croației. 
       Potrivit raportului, printre
femeile americane există un risc de
zece ori mai mare decât în Polonia
ca să moară la naștere. 

Radu Sergiu Ruba s-a născut în Ardud
la 14 octombrie 1954 şi a copilărit la Răteşti,
unde a absolvit Şcoala Primară. La 11 ani şi-
a pierdut definitiv vederea. A studiat la Şcoa-
la pentru Nevăzători din Cluj, apoi, după
urmăriri şi anchete ale Securităţii, s-a mutat
la Bucureşti unde a urmat Facultatea de
Limbi Străine (franceză-engleză), după care
a activat ca profesor, respectiv ca inspector
în Ministerul Educaţiei. A fost interpret, tra-

ducător, ziarist, consilier în Ministerul Mun-
cii. Dinamic, cu viziune, a contribuit la dez-
voltarea învăţământului din domeniu. Este
preşedintele Asociaţiei Nevăzătorilor din
România, redactor al revistei “Impact”, rea-
lizator de emisiuni la SRR şi face parte din
conducerea Uniunii Europene a Nevăzăto-
rilor. A scris poezii încă din perioada clu-
jeană şi a debutat în 1983 cu volumul “Spon-
taneitatea înţeleasă”. 

       Umoristul italian Maurizio Crozza l-a
comparat pe premierul de centru-stânga al Italiei,
Matteo Renzi, cu Nicolae Ceauşescu, ironizând
noua lege electorală propusă de Guvernul italian
şi adoptată săptămâna trecută de Parlamentul de
la Roma. "După zece ani, Matteo Renzi a reuşit
adoptarea unei legi electorale care prevede oferirea
tuturor puterilor primului-ministru. Nici măcar
Ceauşescu, dacă aţi auzit vreodată de el, nu a făcut
o astfel de lege", a spus Maurizio Crozza.
       Noua lege electorală italiană (Italicum)
prevede un sistem de vot proporţional, avantaje
pentru majoritatea parlamentară, un prag electoral
de 3 la sută (şi redistribuirea voturilor partidelor
care nu îl depăşesc), modificarea circumscripţiilor
electorale şi două tururi de scrutin. Legea, care a
atras numeroase critici, în special din partea
partidelor mici, va intra în vigoare la 1 iulie 2016.
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Premierul Italiei, comparat 
cu Ceau;escu

      Premierul luxemburghez, Xavier Bettel, se
va căsători cu tovarășul său de viață, belgianul
Gauthier Destenay, în data de 15 mai, la doar
câteva luni după intrarea în vigoare a legii care
permite căsătoriile dintre homosexuali în micul
ducat. Nu se cunosc detalii despre acest
eveniment întrucât politicianul care conduce
guvernul din Luxemburg din decembrie 2013
preferă să nu-și "etaleze viața privată și a refuzat
propunerile primite din partea unor ziare care
voiau să acopere mediatic ceremonia", după
cum a declarat o sursă din anturajul lui Bettel.
      Printre invitați se va număra și premierul
belgian, Charles Michel, liberal ca și primul
ministru luxemburghez.
      În vârstă de 42 de ani, Xavier Bettel și-a
anunțat încă din luna august intenția de a se
căsători cu arhitectul Gauthier Destenay, de care
este legat prin-un contract de uniune civilă din
2010. "El m-a cerut (în căsătorie) și eu am spus
'da'", a mărturisit el pentru "Los Angeles Times".
      Uniunile dintre cuplurile de același sex au
fost recunoscute în această mică țară catolică în
2004, iar în iunie 2014 au fost legalizate
căsătoriile cuplurilor homosexuale și adopțiile
făcute de acestea. Prevederea legală, adoptată
de multe alte state europene, a intrat în vigoare
la începutul anului 2015.

Premierul luxemburghez se va 
c[s[tori cu un arhitect belgian

Pictorul Adrian Ghenie 
reprezint[ România 
la Bienala de la Vene\ia

Ziua de 9 Mai are o tripl[ semnifica\ie 
pentru rom]ni
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Marginea orașelor a fost me-
reu locul în care oamenii se de-
barasau de lucrurile de care nu
mai aveau nevoie pe lângă casă.
La limita localității se ardeau
mizeriile, acolo erau marginali-
zați nou veniții nepoftiți sau
erau constituite cimitirele. Nici
în prezent lucrurile nu stau mult
mai diferit, doar extinderea ur-
bană a ultimilor zeci de ani fă-
când ca la ora actuală lucrurile
să arate puțin altfel în teren. Se
pare că organizarea urbană ac-
tuală, din secolul XXI, nu diferă
prea mult cu cele din secolele an-
terioare, chiar din evul mediu.
Una dintre cele mai recente do-
vezi a fost descoperită în anul
2006.

Piața de vechituri, situată la mar-
ginea orașului, este astăzi o dovadă a
celor exprimate anterior, că organi-
zările omenești plasează la marginile
lor activitățile sau lucrurile mai puțin
utile.

Ultimele descoperiri arheologice
demonstrează că zona a fost de secole
loc de margine a orașului, capăt a așe-
zărilor omenești. În timpul lucrărilor
de modernizare a pieței, desfășurate
în anul 2006, au fost scoase la supra-
față dovezi istorice ale generațiilor
anterioare care au locuit aceste me-
leaguri.

În timpul excavațiilor din luna
septembrie a acelui an, firma care se
ocupa de lucrările în derulare a des-
coperit oase umane, motiv pentru ca-
re i-a solicitat la fața locului pe cei de
la Muzeul Județean. Aceștia au de-
marat documentarea și cercetarea
vestigiilor arheologice pe decursul a
două săptămâni, în perioada 7-22
septembrie 2006. Aceștia au identifi-
cat 114 inhumații datând din secolul
al XVIII-lea  și începutul secolului al
XIX-lea, aceasta fiind doar prima par-
te a descoperirilor, la primul nivel al
săpăturilor. În stratul inferior cimiti-
rului descoperit, cercetătorii au scos
la lumină o groapă menajeră, respec-
tiv două gropi de lucru având fiecare
câte un cuptor.

La momentul descoperirii, șan-
tierul era pregătit pentru turnarea
unui planșeu de beton, astfel se poate
afirma că totul a avut loc `n ultimul
moment, în caz contrar o parte a is-
toriei orașului riscând să rămână as-
cunsă cel puțin până la următoarele
lucrări de modernizare a pieței de ve-
chituri.

Oasele au fost decoperite în cur-
sul săpăturilor mecanice, lucru care
a și afectat integritatea unora dintre
ele, fiind atinse de cupa excavatorului.
Cercetarea arheologică a propus
identificarea complexelor deranjate,
documentarea lor și cercetarea inte-
grală.

Arheologii Muzeului Județean Sa-
tu Mare au documentat grafic și fo-
tografiat complexele, respectiv cele
114 morminte de inhumație și cele
patru gropi. Șan\urile săpate în tim-
pul lucrărilor realizate de firma de
construcție au fost analizate și cerce-
tate manual, acordându-li-se o atenție
sporită. Oasele și obiectele de inven-
tar recuperate din morminte au fost
duse la Muzeul Județean Satu Mare. 

Obiectele g[site 
`n morminte au fost 
extrem de pu\ine

Mormintele descoperite au avut
o așezare atât orientativă în spațiu,
cât și a cadavrelor relativ simetrică.
Toate au avut o așezare aproximativă
vest-est, scheletele fiind poziționate
pe spate, în poziție întinsă, cu mâinile
pe lângă corp.

Obiectele găsite în morminte ală-
turi de oase au fost extrem de puține,
marea lor majoritate fiind de la pie-
sele de îmbrăcăminte, mai puțin po-
doabe corporale sau alte obiecte.
Doar două din mormintele cercetate
au avut un inventar mai special și
consistent. Pe lângă cuiele de la ca-
pacul sicriului au fost descoperite bu-
căți de tablă, respectiv sârmă din
bronz.

În unul din morminte au fost des-
coperite șase bucăți de copci tip moș
și babă și opt piese din tablă subțire
și sârmă de bronz. Cel de-al doilea
mormânt a avut un inventar ceva mai
numeros, fiind identificate 11 piese
din tablă subțire de bronz în formă
de sferă având două urechi de sârmă,
respectiv 23 piese din tablă subțire de
bronz în formă de disc. În ambele
morminte, obiectele inventariate au
fost așezate în zona pieptului. Acestea
reprezintă vestimentația din secolele
XVIII-XIX, fiind cel mai probabil
nasturi ai obiectelor de îmbrăcămin-
te.

În atenția arheologilor au intrat și
alte două morminte, care prezentau
cuie ornamentale, însă în afară de
acestea nici un mormânt nu a pre-
zentat un inventar spectaculos.

Au fost identificate trei 
complexe medievale 
din secolele al XII-lea 
și al XIII-lea

Sub nivelul mormintelor, cerce-
tătorii au făcut o descoperire mai in-
teresantă și cu o datare mai îndelun-
gată. 

Au fost identificate trei complexe
medievale, cel mai probabil fiind un
semn al activităților desfășurate în
acel loc în secolele al XII-lea și al XI-
II-lea. Două din cele trei complexe
reprezintă gropi de lucru, având fie-
care câte un cuptor săpat în perete.
Unul dintre acestea avea platforma
realizată din fragmente ceramice li-
pite între ele cu lut.

Al treilea complex a fost repre-
zentat de o groapă mică de resturi
menajere, având în umplutură și pă-
mânt amestecat cu cenușă. Conform
datării celor trei complexe, acestea ar
fi aparținut orașului Mintiu, oraș unit
cu Satu Mare în anul 1715. Având ori-
gini în secolul al XI-lea, așezarea
Mintiu primește privilegii și libertăți
în secolul al XIII-lea, având o evoluție
similară cu Satu Mare, care a dus și la
unificarea așezărilor.

Deși s-au unit cele două orașe, pa-
rohiile acestora au funcționat separat,
inclusiv în ceea ce a reprezentat uti-
lizarea mormintelor. Începând cu anii
1740 regina Maria Teresa le-a interzis
parohiilor să mai facă înmormântări
în cimitirele din centrul așezărilor,
fapt pentru care acestea au fost mu-
tate la marginea localităților.

Actuala zonă a pieței de vechituri
reprezintă o limită a așezării Mintiu
până în secolul al XIX-lea, fiind
aproape de drumul de acces în oraș
din zona de nord.

O parte din locuințe stau
pe vechiul cimitir

Analizând numărul de morminte
și densitatea acestora, cercetătorii
muzeului au estimat faptul că cimiti-
rul ar fi fost folosit pentru o perioadă
cuprinsă între 100 și 150 de ani. In-
mormântările în acest cimitir ar fi în-
cetat la mijlocul secolului al XIX-lea,
cu puțin timp înainte ca în zonă să se
deschidă cimitirele actuale ale orașu-
lui, în special cel actual de pe strada
Rodnei.

În urma cercetării și a suprave-
gherii arheologice, cei de la Muzeul
Județean au eliberat de sarcină arheo-
logică suprafața afectată de săpături.
Cimitirul se întinde sub toată piața
de vechituri și cel mai probabil se în-
tinde și sub zonele din împrejurimi.
Acest lucru înseamnă că o parte din
locuințele din zona pieței de vechituri
și drumurile din zonă acoperă vechiul
cimitir din secolele XVIII-XIX. Se
impune o cercetare preventivă arheo-
logică, acest lucru însemnând supra-
vegherea lucrărilor de săpături din
acel perimetru.

Informa\iile au fost preluate ;i
prelucrate din volumul “Satu Mare.
Studii ;i comunic[ri, seria arheolo-
gie”, Editura Muzeului S[tm[rean,
2008.

A consemnat Adrian Caraba

Cel de-al Doilea Război Mondial
s-a sfârșit în urma căderii Berlinului,
capitala regimului german nazist, în
mai 1945. 

În iarna lui 1944-1945 trupele aliate
de pe frontul de vest reușesc să câștige
apriga bătălie a Belgiei și până în fe-
bruarie vor respinge ultima mare con-
traofensivă germană a Celui de-al Doi-
lea Război Mondial, cunoscută în is-
torie sub numele de bătălia din Ardeni,
după o regiune de munți hercinici din
sud-estul Belgiei. Căderea Berlinului
era o chestiune de timp. În februarie
1945, armata a treia Americană con-
dusă de generalul Patton ajunge la Rin
și rupe frontul în această regiune ves-
tică a Germaniei, Saarland. Patton do-
rește să înainteze spre Berlin, dar ma-
reșalul Montgomery îi impune să ră-
mână la o poziție de protecție a malu-
rilor acestui râu și de asigurare a unei
stabilizări a frontului aliat. Lipsa de co-
ordonare dintre Eisenhower, Montgo-
mery și Patton, rezultat și al deciziei
anglo-americanilor de a lăsa rușilor
dreptul de a intra primii în Berlin, îi va
aduce pe sovietici în prim-planul bă-
tăliei pentru Berlin.

În aprilie 1945, după spargerea re-
zistenței germane din est, de pe râurile
Oder și Vistula, drumul spre Berlin fu-
sese deschis. O uriașă armată sovietică
ce aduna efectiv de peste 2.000.000 de
persoane se va ciocni de o fanatică, dis-
perată rezistență a ultimelor forțe ale
lui Hitler, forțe ce ajungeau la aproape
1.000.000 de persoane. Hitler va arunca
în luptă ultimele redute ale Wermacht-
ului, trupele SS, voluntari civili și chiar
detașamente de copii de 14-18 ani gru-
pați în Hitlerjugend, fanaticul tineret
nazist. Bătălia Berlinului va ține pro-
priu-zis din 20 aprilie la 2 mai 1945, se
va solda cu sute de mii de pierderi de
vieți omenești, va duce la distrugerea
aproape integral[ a capitalei Germaniei
și se va încheia după cucerirea Rei-
chstagului, clădirea simbol a puterii
naziste, și după misterioasa sinucidere
a lui Adolf Hitler. Generalii germani
capitulează în noaptea de 2-3 mai la
Berlin, dar în restul Germaniei încă
mai existau câteva nuclee active de re-
zistență nazistă, coordonate de grupuri
de ofițeri SS și lideri ai NSDAP. Hitler
se sinucisese alături de Eva Braun și de
fidelul său ideolog și propagandist, Go-
ebbels, încă din 30 aprilie.  

La 7 mai 1945 amiralul Karl Donitz
a semnat actul de capitulare la Reims
în fața aliaților și apoi pe 8 mai în fața
sovieticilor a fost ratificat acest act.
Astfel după mai bine de 5 ani și jumă-
tate se încheia cel mai mare război din
istorie.

Se `mplinesc 70 
de ani de la B[t[lia

pentru Berlin

EVENIMENT
Cimitirul se întinde sub toată piața de vechituri și cel mai probabil se întinde și sub zonele

din împrejurimi. Acest lucru înseamnă că o parte din locuințele din zona pieței de vechituri
și drumurile din zonă acoperă vechiul cimitir din secolele XVIII-XIX. Se impune o cercetare
preventivă arheologică, acest lucru însemnând supravegherea lucrărilor de săpături din acel
perimetru.

Arheologii de la Muzeul Jude\ean au identificat 114 inhumații datând din secolul al XVIII-lea  și începutul secolului al
XIX-lea, aceasta fiind doar prima parte a descoperirilor, la primul nivel al săpăturilor
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EVENIMENT
Pentru independenţa României peste 10.000 de ostaşi şi-au dat viaţa pe câmpul

de luptă, dar sacrificiul nu a fost în zadar. Independenţa a devenit un factor important
pentru progresul economic şi social şi dezvoltarea relaţiilor externe  care au dus la
înfăptuirea Marii Uniri din 1918.

Prin muzica lui Beethoven, Uni-
unea European[ cheam[ ;i une;te po-
poare. “Oda bucuriei” leag[ ;i cimen-
teaz[ prietenii `ntre \[ri, ea exprim[
`mp[r[\ia libert[\ii, a ve;niciei printre
care bucuria ;i fericirea lic[resc cu
str[lucirea efemer[ a unui fulger care
str[bate lumea dintr-un cap[t ̀ n altul. 

Alegerea “Odei bucuriei” a fost
cea mai ̀ n\eleapt[ pentru c[ Simfonia
a 9-a dovede;te for\a talentului lui
Beethoven. Impresiile produse pen-
tru alegerea acestui imn sunt de o
foarte nobil[ calitate ;i constituie o
r[splat[ pentru marele lui talent ;i
pentru toate chinurile ̀ ndurate de du-
rerea sufleteasc[, urechea. Beethoven
nu s-a l[sat nicio clip[ `nvins ;i des-
curajat de necazul lui (surzenia).

Iat[ din nou face trimitere la Im-
nul Uniunii Europene, la marea lor
alegere ca muzica lui Beethoven s[
ne fie imbold. Beethoven ne spunea
”O dat[ intrat `n lupt[ nu po\i p[r[si
steagul”. D]ndu-\i seama chiar de in-
suficien\a for\elor tale trebuie s[ lup\i,
s[ lup\i p]n[ la cap[t. 

Beethoven a r[mas credincios
acestui leg[m]nt p]n[ ̀ n ultimele cli-
pe ale vie\ii sale. Toat[ via\a sa a fost
o slujire a artei. El a fost acela care a
legat puternic muzica de via\[ ;i a fost
aliniat[ pe cele mai `nalte culmi ale
artei.

Partitura lui Beethoven este acce-
sibil[ tuturor, frumuse\ea pur[ a su-
netului te face s[ `n\elegi tot ceea ce
dore;te s[-\i transmit[, ba ̀ i mai ghi-

ce;te ;i g]ndurile. Simfonia a 9-a este
o lucrare at]t de uria;[ cu forme at]t
de extraordinare de viguroase `nc]t
for\a ei p[le;te orice muzic[, motiv
`n plus pentru care a fost aleas[ “Oda
bucuriei”, Imn al Uniunii Europene. 

Aceast[ simfonie reflect[ conti-
netul s[n[tos, viguros al omului, fiind
indisolubil legat de tinere\ea popo-
rului, de marile evenimente din via\a
lui, crea\iile lui Beethoven str[lucesc
prin o autentic[ frumuse\e ;i adev[r. 

Toate simfoniile ;i muzica lui o
sim\i de la primul sunet, muzica lui,
c]ntecul e plin de sentimente, de o
profund[ g]ndire muzical[ ;i ̀ n afar[
de asta de o extraordinar[ simplitate,
ap[rute parc[ de la sine, `n[l\ate `n
toat[ str[lucirea lor. 

Pana ve;nic lupt[toare a lui Beet-
hoven nu a ̀ ncetat nici ast[zi s[ lupte,
toate sonatele lui au intrat `n patri-
monial muzicii mondiale. Muzica lui
este o lume `ntreag[ de farmec, sim\i
c[ fiecare firicel de iarb[ `ng]n[ un
c]ntec ;i se tope;te de fericire pentru
c[ ;i natura a fost inspira\ia lui, `n
timp ce al[turi de aceast[ via\[ a na-
turii se desf[;oar[ o via\[ a inimii, a
unei inimi `ndr[gostite, sc[ldate `n
beatitudine ca natura `n farmecul ei.
For\a care a creat natura a creat ;i
acest cap genial, Beethoven, care a
putut concentra ̀ n el totul. Un folclor
complet prin care a tr[it ;i a respirat.
Via\[, m[re\ie, solemnitate, lupt[,
str[lucire, sensibilitate…

Ana Vacarciuc

Ziua de 9 mai are o triplă sem-
nificaţie pentru români. Despre
semnificaţia acestei zile a scris co-
lonelul în rezervă Vasile Rus, în
cartea intitulată “Armata în Isto-
ria Românilor”, publicată de Edi-
tura Citadela, carte din care au
fost preluate unele informaţii pre-
zentate în acest articol.

Pe data de 9 Mai 1877, România
şi-a proclamat independenţa deplină
de stat. Independenţa de imperiul Oto-
man devenise o necesitate vitală pentru
progresul României şi afirmarea ei ca
ţară independentă pe plan internaţio-
nal.

Încercarea guvernelor române de
a obţine pe cale diplomatică indepen-
denţa s-a lovit de refuzul părţii otoma-
ne şi de indiferenţa puterilor garante,
astfel singura cale spre independenţă
a fost lupta armată.

Războiul pentru independenţă din
1877-1878 a fost o manifestare a dra-
gostei de ţară şi neam, a spiritului de
jertfă a ostaşilor români. Victoriile ro-
mâneşti de la Plevna, Rahova, Smârdan
şi Vidin au încununat şi consfinţit actul
de la 9 Mai 1877, anul acesta împlinin-
du-se 138 de ani de la proclamarea in-
dependenţei României.

Mihail Kogălniceanu, ministrul de
externe la vremea respectivă declara
că legăturile cu puterea suzerană fiind
rupte “suntem independenţi, suntem
naţiune de sine stătătoare”, iar guvernul
“va face tot ce va fi cu putinţă ca starea
noastră de stat independent să fie re-
cunoscută de Europa”.

Independenţa de stat a României a
fost recunoscută ulterior prin tratatul
de pace de la San Stefano şi Tratatul de
la Berlin din 11 iulie 1878.

Războiul a fost purtat, sprijinit şi
susţinut de către întreaga suflare ro-
mânească, la el participând şi voluntari
din Bucovina şi Transilvania, provincii
ce se aflau sub ocupaţie străină.

Pentru independenţa României
peste 10.000 de ostaşi şi-au dat viaţa
pe câmpul de luptă, dar sacrificiul nu
a fost în zadar. Independenţa a devenit
un factor important pentru progresul
economic şi social şi dezvoltarea re-
laţiilor externe  care au dus la înfăp-
tuirea Marii Uniri din 1918.

Victoria forțelor antifasciste

Ziua de 9 Mai 1945 reprezintă o
altă epopee în istoria românilor. Este
ziua victoriei forţelor antifasciste.
Înţelepciunea politică sub presiunea
momentului şi capacitatea organelor
superioare şi inferioare ale armatei de
a aplica, într-un moment hotărâtor
pentru soarta României principiile şti-
inţei, artei şi tacticii operative a făcut
posibilă întoarcerea de front de la 23
august 1944, dezlipirea de armatele na-
ziste şi horthyste şi alăturarea cu întreg
potenţialul militar forţelor aliate.

Prin efortul uman, economic şi fi-
nanciar, prin efectivele militare cu care
a contribuit la victoria finală, România
a fost a patra ţară după URSS, SUA şi
Regatul Unit.

Obiectivul strategic al armatei ro-
mâne pe frontul de vest a fost dezrobi-
rea Ardealului şi reîntregirea Româ-
niei. Succesul a fost deplin prin elibe-
rarea oraşelor Carei şi Satu Mare la 25
octombrie 1944.

Ziua de 9 Mai a fost declarată Ziua
Europei pentru ca europenii să aibă o
sărbătoare care să îi scape de coşma-
rurile unui continent însângerat. Ro-
mânii o sărbătoresc pur şi simplu,
având sentimentul şi legitimitatea unor
moştenitori legali. Românii au fost şi
sunt europeni, fiii unei mari familii.
Toată istoria poporului român se în-
scrie alături de istoria popoarelor eu-
ropene cu porpriile valori româneşti.

Pe continentul european, Ziua Eu-
ropei este o sărbătoare anuală a păcii
şi unităţii în Europa. Pentru sărbători-
rea acestei zile sunt 2 date, cea de 5 mai
pentru Consiliul Europei (CE) şi cea
de 9 mai pentru Uniunea Europeană
(UE). Ziua Europei este unul dintre
simbolurile europene menite să pro-
moveze unitatea în rândul europeni-
lor.

Declaraţia Schuman a stat 
la baza amplului proces de
construcţie a unei Europe

unite

Consiliul Europei a fost fondat la 5
mai 1949 şi a ales această dată pentru
a celebra propria înfiinţare în 1964. În
1985 Comunităţile Europene, care mai
t]rziu au devenit UE, au adoptat dra-
pelul Europei folosit de CE până atunci,
ca simbol propriu al comunităţilor.

Cu toate acestea, liderii comuni-
tăţilor au decis să stabilească Ziua Eu-
ropei pe 9 mai 1950, în comemorarea
Declaraţiei Schuman. Prin această de-
claraţie, Robert Schuman a propus uni-
rea industriilor de oţel şi cărbuni a
Franţei, Germaniei de Vest şi a altor
state, ducând la crearea Comunităţii
Europene a Cărbunelui şi Oţelului,
acest eveniment fiind considerat un
moment fundamental în istoria Euro-
pei.

Declaraţia Schuman a stat la baza
amplului proces de construcţie a unei
Europe unite. Statele Beneluxului şi
Italia s-au alăturat Franţei şi Germaniei
şi, la 18 aprilie 1951, a fost semnat Tra-

tatul de la Paris, care instituia Comu-
nitatea Europeană a Cărbunelui şi
Oţelului (CECO) între Germania,
Franţa, Belgia, Italia, Luxemburg şi
Olanda. Aceste state au semnat, la 25
martie 1957, Tratatele de la Roma, care
instituiau Comunitatea Economică Eu-
ropeană (CEE). 

Pe parcurs, procesul de integrare
economică a fost acompaniat de pro-
cesul de integrare politică a statelor
membre. 

Uniunea Europeană are în
prezent 28 de state membre

Ulterior, la acest complex proiect
de construcţie europeană s-au alăturat
Irlanda, Marea Britanie şi Danemarca
(1973), Grecia (1981), Spania şi Por-
tugalia (1986), Suedia, Austria şi Fin-
landa (1995), iar la 1 mai 2004, noi
zece state< Cehia, Ciprul, Estonia, Le-
tonia, Lituania, Malta, Slovacia, Slove-
nia, Polonia şi Ungaria şi la 1 ianuarie
2007 Bulgaria şi România. Uniunea
Europeană are în prezent 28 de state
membre. 

Tratatul de la Lisabona, care a în-
locuit Constituţia Europeană, are o de-
claraţie a 16 membri care susţin sim-
bolurile europene, iar Parlamentul Eu-
ropean a recunoscut oficial ziua de 9
mai ca sărbătoare oficială în octombrie
2008.

Ziua de 9 mai este celebrată în di-
ferite forme în majoritatea statelor
membre ale UE şi în ţările din jur pre-
cum Turcia. Datorită naturii politice a
zilei, au fost văzute încercări de a educa
oamenii despre Uniunea Europeană și
discursuri în sprijinul integrării euro-
pene. 

Drapelul este un alt simbol cu un
rol important în celebrarea zilei Euro-
pei. Deși există preferința de a sărbători
ziua Europei în 9 mai, având în vedere
vizibilitatea mai mare a Uniunii Euro-
pene, 5 mai este încă celebrată în unele
state europene datorită rolului Consi-
liului în apărarea drepturilor omului,
democrației parlamentare și a statului
de drept.

Ziua de 9 mai coincide şi cu Ziua
Victoriei şi sfârşitul celui de al Doilea
Război Mondial în Europa.

Bogdan Mihalca

Războiul pentru independenţă din 1877-1878 a fost o manifestare a dragostei de ţară şi neam, a spiritului de jertfă a
ostaşilor români

“Oda bucuriei” leag[ ;i cimenteaz[ prietenii `ntre \[ri

La 9 Mai se s[rb[tore;te Ziua Victoriei,
Ziua Independen\ei ;i Ziua Europei
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Felie de timp sătmărean, cu submersiuni în vremuri mai vechi, “O vară ce nu mai apune”

este o carte complexă. Arhitectura ei, construcţia simetrică, incluzând derularea unui destin
între precuvântare şi epilog, ambele dedicate Femeii iubite, o apropie, cum am mai spus, de
roman, cel puţin pentru mine, cititorul. 

Congresul Național de Istorie a Pre-
sei s-a derulat  ̀ ntre 24  ;i  25 aprilie 2015,
la Oradea, `n organizarea Asocia\iei
Rom]ne de Istorie a Presei (ARIP) ,
pre;edinte, prof. univ. dr. Ilie Rad, în co-
laborare cu Universitatea din Oradea,
av]nd ca parteneri Revista “Familia”, Mu-
zeul |[rii  Cri;urilor, Direc\ia Jude\ean[
pentru Cultur[ Bihor ;i Asocia\ia Cul-
tural[ a Rom]nilor din  Letaventes (Leta
Mare) Ungaria. Congresul ARIP, edi\ia
a VIII-a av]nd ca tem[ “Presa Cultural[”
, a fost dedicat apropiatei anivers[ri a 150
de ani de la apari\ia Revistei Familia (di-
rector fondator- Iosif Vulcan).

~n plen ;i pe sec\iuni au avut  loc  co-
munic[ri ;tiin\ifice, dezbateri, expozi\ii
;i prezent[ri de apari\ii editoriale, ̀ n  con-
sonan\[ cu tema  enun\at[ etc. Dup[ sa-
lutul oficialit[\ilor administra\iei locale
;i jude\ene, cei peste 80 de participan\i,
sosi\i din centre universitare ;i alte loca-
lit[\i ale \[rii, precum ;i din Republica
Moldova, au urm[rit cu viu interes con-
nferin\a “Presa ca izvor istoric”, sus\inut[

magistral de c[tre Academicianul Nico-
lae  Edroiu, directorul Institutului de Is-
torie “George Bari\iu” din Cluj-Napoca
al Academiei Rom]ne. Diserta\ia Dom-
niei sale s-a constituit `ntr-un incitant,
amplu ;i argumentat excurs asupra iz-
voarelor ;i r[sp]ndirii fenomenului pre-
sei pe mapamond.

Comunic[rile ;i dezbaterile, ce au
urmat `n cele cinci sec\iuni  ale Congre-
sului, s-au  focalizat asupra rolului de-
osebit de important al Revistei  “Familia”
`n epoca ;i de-a lungul existen\ei sale
longevive , asupra personalit[\ii primului
ei redactor ;i “manager”- Iosif Vulcan,
asupra asidue a celorlal\i redactori ;i co-
laboratori, din cele 15 decenii, `n
`ntre\inerea nestins[ a fl[c[rii cuv]ntului
rom]nesc, prin vasta problematic[ cul-
tural, social[ ;i literar[ abordat[, prin
atragerea condeelor inspirate din tot
spa\iul rom]nesc, descoperind ;i
afirm]nd talente autentice, precum, a
fost debutul ;i “botezul” literar a celui ce
avea s[ devin[ poetul nostru na\ional,”

Omul deplin al culturii ;i spiritualit[\ii
rom]ne;ti”- Mihai Eminescu.

În cadrul sec\iunii “Presa cultural[”,
al[turi de remarcabile personalit[\i din
arealul cultural ;i universitar rom]nesc
- Alba Iulia, Bucure;ti, Cluj-Napoca,
Craiova, Gala\i, Ia;i,  Oradea, Timi;oara,
Tg. Mure; ;i de la Universitatea de Stat
din  Republica Moldova -,o comunicare
ce a st]rnit un real interes a sus\inut  cer-
cet[torul ;i istoricul literar Vasile Les-
chian din Baia Mare, despre “Afirmarea”,
cea mai important[  revist[ cultural, so-
cial[ si literar[, ap[rut[ la Satu Mare în
perioada 1936 – 1940, sub conducerea
redactorilor Constantin Gh. Popescu ;i
Octavian Ruleanu. Coaliz]nd for\ele in-
telectuale ale S[tmarului atr[g]nd nu-
mero;i colaboratori din \ar[, inclusiv din
Capital[, Revista Afirmarea a slujit su-
premul imperativ na\ional la grani\a de
nord-vest  a \[rii,  consolid]nd-o prin
cuv]ntul scris rom]nesc, impun]nd nu-
me ;i crea\ii literare valoroase. Aici s-a
afirmat `n literatură ;i poetul maramu-

re;ean, de la B[i\a, Ion Siugariu, deve-
nind primul poet modern al Maramu-
re;ului! Interven\iile din celelalte sec\iuni
s-au axat pe evocarea unor remarcabile
figuri de publicist, au poposit asupra fe-
nomenului tensionat  dintre  “Presa cul-
tural[ ;i cenzur[ ori  asupra “Mass-Media
`ntre tradi\ie ;i actualitate, cu specificul
demersului jurnalistic  ̀ n general ;i celui
cultural ;i literar `n special, aflat sub
obrocul imperativelor politico-ideologi-
ce, ̀ n diferite perioade istorice, ̀ ndeosebi
`n cea comunist[.

Într-un pelerinaj rememorator – evo-
cator, participan\ii au poposit la Monu-
mentul funerar al lui Iosif  Vulcan ;i al
familiei din Cimitirul municipal, la sta-
tuia acestuia, aflat[  ̀ n  Parcul Libert[\ii,
la Placa comemorativ[ de pe sediul de
atunci al Revistei “Familia” din Oradea.
In cadrul Congresului a avut loc ;i con-
stituirea Filialei din Budapesta a
Asocia\iei de Istorie a Presei, precum ;i
alegerea ca  vicepre;edinte  al ASRIP a
doamnei Dr. Maria Berenyi, cercet[tor

;tiin\ific, director al Institutului de cer-
cet[ri al Rom]nilor din Ungaria. Inter-
ven\ia  Domniei sale `n plenul Congre-
sului s-a referit la “Rolul presei rom]ne;ti
din Budapesta ̀ n via\a na\ional-cultural[
din Transilvania ;i din Ungaria ̀ n sec. al
XIX-lea.

O instructiv[ ;i agreabil[ deplasare
pentru congresmeni a avut loc  ̀ n ora;ul
Letavertes (Leta Mare) din Ungaria, locul
`n care a activat ca preot Greco-catolic
Nicolae Vulcan, tat[l lui Iosif Vulcan,
precum ;i teologul, prelatul ;i scriitorul
Iustin Popfiu, `ntemeietorul ;i editorul
primei reviste religioase “Amvonul”, pre-
cum ;i locul ̀ n care a tr[it vremelnic Iosif
Vulcan. Memoria acestora este p[strat[
prin monumentele funerare ale familiei,
prin expozi\ii permanente ;i temporare
dedicate lui Iosif Vulcan ;i Iustin  Popfiu,
prin alte manifest[ri ocazionale. Cinste
oficialit[\ilor maghiare ale locului, c]t ;i
colaboratorilor parteneri  culturali din
Oradea!                                                                                   

Prof. Vasile Leschian, Baia Mare                                                                                                                

Cu un titlu expresiv, “O vară
ce nu mai apune” (Bucureşti, Hu-
manitas, 2014), sătmăreanul nos-
tru Radu Sergiu Ruba a revenit în
librării anul trecut. Este volumul
pe care l-a prezentat şi la Satu Ma-
re în 15 aprilie 2015, alături de
doamna Nicole, în faţa unui pu-
blic avizat, printre care scriitori,
prieteni şi rudenii din Răteşti şi
Pişcari, inclusiv cadre didactice,
prezente din solidaritate cu un co-
leg, amfitrionul fiind şi un emi-
nent profesor în Capitală. 

Întâlnire rară, dominată de bucuria
sinceră de a-l avea printre noi pe acest
scriitor important al momentului, care
avea să declare că NUMAI la Satu Mare
se simte acasă...

Radu Sergiu Ruba,
un scriitor de succes în ţară 
şi peste hotare

S-a născut în Ardud la 14 octombrie
1954 şi a copilărit la Răteşti, unde a ab-
solvit Şcoala Primară. La 11 ani şi-a pier-
dut definitiv vederea. A studiat la Şcoala
pentru Nevăzători din Cluj, apoi, după
urmăriri şi anchete ale Securităţii, s-a mu-
tat la Bucureşti unde a urmat Facultatea
de Limbi Străine (franceză-engleză), după
care a activat ca profesor, respectiv ca in-
spector în Ministerul Educaţiei. A fost
interpret, traducător, ziarist, consilier în
Ministerul Muncii. Dinamic, cu viziune,
a contribuit la dezvoltarea învăţământului
din domeniu. Este preşedintele Asociaţiei
Nevăzătorilor din România, redactor al
revistei “Impact”, realizator de emisiuni
la SRR şi face parte din conducerea Uni-
unii Europene a Nevăzătorilor. A scris
poezii încă din perioada clujeană şi a de-
butat în 1983 cu volumul “Spontaneitatea
înţeleasă”. Vor urma alte volume de ver-
suri< “Iluzia continuă” (1988), “Marginal”
(2001), “Graţia Dizgraţia” (2003).
Menţionez şi două volume de “poeme în
versuri şi proză” (“La Zodiac, birjar!” –
1994 şi “Traversarea” – 2012), precum şi
eseistica< “Papa Ioan Paul al II-lea şi Ro-
mânia” (1999, în colaborare) şi “Dialoguri
şi eseuri” (2001, reed. 2002). A apărut în

antologii şi almanahuri din România,
Australia, Bulgaria, Ungaria, Franţa, Sta-
tele Unite. A tradus din limba franceză şi
a primit mai multe premii, printre care
Premiul Ministerului Afacerilor Externe
al Franţei la Concursul internaţional al
nuvelei francofone (Paris, 1993). 

În poezia lui Radu Sergiu Ruba se re-
simte amprenta cenaclurilor din Capitală,
Universitas şi Cenaclul de Luni. În proză,
simţul artistic îl duce spre scoaterea în
lumină a unei lumi trăite, principalele co-
ordonate fiind cele estetice şi etice. El
scormoneşte fluxurile memoriei, şirurile
lungi de evenimente trăite ori auzite,
prospectând semnificaţia lor şi intensifi-
când zăbava meditativă asupra relaţiei
proprii cu lumea. 

Satu Mare – un oraş 
“mai uşor de găsit pe harta
Europei decât Bucureştii”

Radu Sergiu Ruba este un scriitor care
face cunoscut lumii spaţiul sătmărean.
Evenimentele la care îşi raportează evo-
cările şi toponimia din majoritatea pro-
zelor sale, obsesivă aproape, este reală<

spaţiul Sylvaniei, Răteşti, Pişcari, Ardud,
Satu Mare cu diversele sale străzi etc.

Într-un interviu din 1998, luat de poe-
tul Grigore Scarlat, Radu Sergiu Ruba
dezvăluie câteva date din biografia sa. Ci-
titorii cunosc probabil acele confesiuni
amintind întrucâtva de latura memoria-
listică a prozei sale. Mai multe aspecte
sunt demne de atenţie, dar mă voi limita
la previziunile sale, desigur entuziaste,
rezultate din iubirea de locurile natale.
Este de fapt un mesaj încrezător, un în-
demn transmis sătmărenilor invitându-i
să creadă în unicitatea Satului Mare, care
nu este “un oraş oarecare”. 

Spune Radu Sergiu Ruba< “Aflat la
răspântia a trei frontiere, e mult mai uşor
de găsit pe harta Europei decât Bucureştii,
Budapesta sau Bratislava, asta ca să amin-
tim din zonă numai capitalele care încep
cu B.” (Vezi< “Gazeta de Nord-Vest”, 27
ianuarie 1998). 

Optimism incorigibil, speranţa că şi
Satu Mare îşi va schimba FAŢA, doar că,
în cele aproape două decenii scurse de la
aceste declaraţii, judeţele megieşe ne-au
cam depăşit, pe dreapta, pe stânga, prin
aer şi pe sub pământ...

În scrierile lui Radu Sergiu
Ruba, “Copilăria 
e asimilabilă Paradisului”

Copilăria reprezintă un filon esenţial
atât în poezii cât şi în proză. Tot ce a în-
registrat în intervalul primilor 11 ani din
lumea privită cu ochii ar putea primi de-
numirea de “faţa văzută a Lunii” şi tot ce
a urmat după această vârstă înseamnă
faţa de dincolo, dedusă şi distilată cu
ochiul interior, act trudnic şi dramatic,
dar cu atât mai profund şi mai demn de
interes. După mărturisirile poetului, im-
aginile văzute se confundă cu spaţiul săt-
mărean< verdele Răteştilor, galbenul
Pişcarilor, colinele molcome, casele şvă-
beşti şi celebrele pivniţe ale Răteştilor, al-
bastrul de Mândră Mărie etc. Dar şi uma-
nitatea diversă a copilăriei, inclusiv fetiţa
Richi, la şapte ani, cu angelicul ei sărut.

Copilăria este trăită cu toate simţurile.
Ea este fila albă peste care se aşterne sem-
nul, litera, ca liman, ca aspiraţie. Lumea
Răteştilor (“colţ pierdut de ţară şvabă”,
p.20) a avut un efect ordonator< o comu-
nitate multietnică (români, şvabi, ma-
ghiari, evrei, ţigani) şi multiconfesională
(“Bisericile convieţuiau în aceeaşi curte,
despărţite doar de un covor de iarbă.”,
p.41), unde simţul armoniei era cultivat
încă de la vârsta inocenţei iar respectul
reciproc era firesc. Asta până când dracul
cel negru şi-a vârât codoiul roşu, iar is-
toria n-a mai urmat programul “politic”
al copilăriei. Contactul cu realitatea dură,
jignirile şi agresiunile colegului Grosoş
(pp.47-49) sunt resimţit dureros de copi-
lul Radu şi reprezintă momentul desco-
peririi unei alte lumi, a realităţii aspre şi
maculate. (...)

“O vară ce nu mai apune” – 
între memorialistică şi roman

Umanitatea evocată se roteşte în jurul
unui punct existent pe hartă, satul natal,
Răteşti (Sagas, Szaakasz), centrul din uni-
vers dăruit celui născut spre a-i fi azimut,
punct de plecare şi de întoarcere. Volumul
este un prilej pentru a dezbate problema-
tica omului contemporan, traumele vea-
cului trecut. Temele abordate sunt nu-
meroase< zbaterile familiei şi a sătenilor
pentru a îmblânzi o istorie distructivă,

casa natală, de unde autorul a memorat
şi contemplat “curgerea luminii” (79). Re-
vin obsesii greu de neutralizat< războiul,
holocaustul, absurda maghiarizare a şva-
bilor sătmăreni, ocupaţia horthyistă, in-
staurarea dictaturii comuniste, buldoze-
rul sovietic care a ars şi ras, sau “a tras”,
cum spune autorul, pământul de sub pi-
cioarele românilor şi ale europenilor es-
tici. Se fac incursiuni în legendele şi istoria
locurilor, sunt evocate personaje tangente
Ardudului, care au avut un rost în bătaia
istoriei< Drágfi (fiul lui Dragu), Grigore
Pintea Viteazul, Ferenc Rákóczi al II-lea,
contele Károlyi, ardudeanca Júlia Szen-
drey, oameni de cultură din anii recenţi
precum profesorul Ernst Hauler etc. In-
teresantă este reconstituirea şi interpre-
tarea epifaniei de la Pişcari din noaptea
de 5 spre 6 august 1953. (...)

***
Felie de timp sătmărean, cu submer-

siuni în vremuri mai vechi, “O vară ce nu
mai apune” este o carte complexă. Arhi-
tectura ei, construcţia simetrică, inclu-
zând derularea unui destin între precu-
vântare şi epilog, ambele dedicate Femeii
iubite, o apropie, cum am mai spus, de
roman, cel puţin pentru mine, cititorul.
Autorul a evitat însă intenţionat, se poate
bănui, să topească totul într-un roman
care este deschis inevitabil ficţiunii, pro-
tejând astfel autenticitatea depoziţiei. Este
o mărturie fidelă. Nenumărate secvenţe
dintr-o realitate recognoscibilă multor ci-
titori, purificată la temperatura flăcării
artistice, a trecerii în materie verbală. Ea
oferă o lectură fermecătoare, rodul unei
elaborări artistice îndelungate şi al unei
experienţe de viaţă dintre cele rare şi
exemplare. Iar izvorul semnificaţiilor este
nesecat. De la 11 ani, protagonistul a re-
zista la acel absurd “pumn al destinului”.
Un adevărat miracol împlinit de puterea
iubirii şi de credinţa eliberatoare care or-
donează totul, aici şi “dincolo de linia ori-
zontului”. În final, te prinde dorul de a
bate drumurile Răteştilor, de a pleca pe
urma personajelor sale, să plângi, să râzi
alături de această umanitate atât de vie
transpusă în paginile cărţii. 

“Vara” care nu apune este de fapt iu-
birea fără sfârşit sau Cartea care va dăinui.
Cu acest volum, palmaresul prozei săt-
mărene şi naţionale devine mai bogat. 

Ioan Nistor

Radu Sergiu Ruba ;i-a prezentat cartea la Satu Mare în 15 aprilie

Congresul Na\ional de Istorie a Presei, un tribut adus Revistei “Familia”

Scriitorul s[tm[rean Radu Sergiu
Ruba ;i c[r\ile care nu apun
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Moringa Oleifera este un ar-
bore ce se dezvolt[ rapid ;i este
rezistent la secet[, cultivat ̀ n pre-
zent ̀ n ̀ ntreaga lume datorit[ va-
lorii sale nutri\ionale ce `l pun `n
fruntea listelor de superalimente
;i panacee naturale.

Originar din nord-vestul Indiei ;i
poalele mun\ilor Himalaya, copacul
Moringa Oleifera con\ine prin frunzele
sale principii nutritive greu de egalat
valoric. Astfel, sunt prezen\i to\i ami-
noacizii esen\iali, gr[simile de tip ome-
ga, dar ;i cantit[\i mari de calciu, fier
;i alte minerale vitale. Ace;ti compu;i
valoro;i ajut[ la protec\ia tuturor ce-
lulelor organismului. Arborele Morin-
ga Oleifera a devenit o surs[ impor-
tant[ de alimenta\ie `n anumite p[r\i
ale lumii datorit[ faptului c[ plantarea
;i cre;terea sa nu sunt deloc preten\ioa-
se, iar frunzele `;i p[streaz[ cea mai
mare parte din vitamine ;i minerale
chiar ;i atunci c]nd sunt uscate. Este
folosit `n India ;i Africa `n programe
guvernamentale `n lupta `mpotriva
malnutri\iei. Fiecare parte a arborelui
(flori, scoar\[, frunze, r[;in[, r[d[cin[)
poate fi folosit[ ;i de\ine puteri cura-
tive.

~n multe spitale din India, pacien\ii
sunt trata\i cu Moringa Oleifera. De
altfel, medicina ayurvedic[ pretinde c[
peste 300 de boli pot fi tratate cu acest
remediu natural.

~n Nicaragua, pulberea de frunze
se adaug[ ̀ n apa de fierbere a orezului,
iar `n Thailanda crengile tinere sunt
t[iate ;i servite cu sos sau `n sup[. De
asemenea, frunzele tinere pot fi

preg[tite precum spanacul.
Fructele necoapte pot fi preg[tite pre-
cum fasolea, av]nd gust asem[n[tor
celui de sparanghel.

Din semin\e se ob\ine uleiul, folosit
pentru uzul extern. Srotul rezultat `n
urma pres[rii pentru ulei poate fi fo-
losit ca `ngr[;[m]nt sau furaje pentru
animale.

Con\inutul nutritiv

Frunzele arborelui Moringa con\in
30-40% proteine, 18 aminoacizi, 46 an-
tioxidan\i, 36 substan\e antiinflama-
toare ;i peste 90 de nutrien\i.

Dup[ cum se ;tie, antioxidan\ii
`nl[tur[ compu;ii agresivi, a;a-numi\ii
radicali liberi, vinova\i pentru bolile
degenerative ;i `mb[tr]nirea prema-
tur[.

Pentru a afla valoarea antioxidant[
a acestui arbore, un laborator indepen-
dent din Koln a cercetat capacitatea de
distrugere a radicalilor liberi a;a nu-
mitul indice ORAC pentru pulberea
frunzelor rezultat[ dintr-o cultur[ eco-
logic[ din Tenerife. Rezultatul a fost
uluitor, indicele ORAC ob\inut a fost
de 75000.

Amintesc c[ fructele goji sau pul-
berea de cacao au un indice antioxidant

de trei ori mai mic.
Arborele Moringa Oleifera este bo-

gat `n urm[torii antioxidan\i< vitami-
nele C, E, Beta-caroten, licopen, zea-
xantina, coenzima Q10, polizaharide,
flavonoizi, polifenoli. Ace;ti antioxi-
dan\i protejeaz[ corpul ̀ mpotriva can-
cerului ;i creierul `mpotriva
degener[rii ;i distrugerii. 
Creierul con\ine mai mul\i radicali li-
beri dec]t alte organe, de aceea este
nevoie de mult oxigen ;i substan\e nu-
tritive. Jean Carper spunea "dac[ vrei
s[-\i salvezi creierul, m[n]nc[ fructe
;i legume".

De asemenea, mineralele conside-
rate c[ reprezint[ s]mburele vie\ii se
reg[sesc din plin `n acest remediu ve-
getal. Corpul uman con\ine 5% mine-
rale. Necesarul este extras din hrana
vegetal[ s[r[cit[ `n minerale.

Cercet[torii au creat tipuri de plan-
te cu aspect pl[cut ;i care s[ reziste o
perioad[ lung[ la depozitare, dar au
trecut cu vederea con\inutul de mine-
rale ;i microelemente, astfel c[ Broccoli
a pierdut 75% din calciu, spanacul 60%
din fier etc. De exemplu, frunzele de
Moringa con\in 440 mg calciu la 100
de grame, spanacul con\ine 120, faso-
lea 60, iar nucile 70 miligrame. Acest
arbore con\ine mari cantit[\i de zinc,
mangan, magneziu, fier, fosfor, cupru,
seleniu ;i sulf, toate benefice pentru
organism.

Mai men\ionez ;i Salvestrolul pre-
zent `n acest arbore. Salvestrolul
reac\ioneaz[ cu o enzim[ care se
g[se;te ̀ n celulele tumorale. Testele de
laborator au demonstrat c[ salvestrolul
distruge celulele tumorale ̀ n propor\ie
de 95%.

Beneficii pentru s[n[tate

Arborele Moringa Oleifera a f[cut
obiectul a numeroase studii extensive
prin care s-au dovedit calit[\ile sale `n
prevenirea, tratarea ;i controlul unui
num[r mare de boli.

Produsele naturale ob\inute din
frunzele, uleiul ;i alte p[r\i ale acestui
arbore sunt folosite pentru anemie, ar-
trit[, reumatism, astm, cancer, diabet,
probleme de tranzit intestinal, pietre
la rinichi, reten\ie de ap[, epilepsie,
probleme tiroidiene, ̀ nt[rirea sistemu-
lui imunitar, stimularea lacta\iei.

Folosit `n numeroase cure, reco-
mandat pentru orice tip de diete, in-
clusiv `n lupta cu kilogramele `n plus,
dar ;i `n dietele speciale impuse per-
soanelor care sufera de diverse boli,
calit[\ile aproape miraculoase ale aces-
tui arbore nu se opresc aici.

Arborele Moringa Oleifera ajut[ la
reducerea stresului ;i `mbun[t[\irea
dispozi\iei, ceea ce contribuie la o stare
general[ mai bun[. Secretul const[ `n
triptofanul con\inut, un aminoacid
prin care se produce serotonina ;i nia-
cina, adic[ acei hormoni care aduc sta-
rea de bine. Combina\ia de calciu, tri-
ptofan ;i proteine `nseamn[, de fapt o
adev[rat[ "uzin[" a fericirii.

Datorit[ utiliz[rii sale ̀ n prevenirea
malnutri\iei, a propriet[\ilor sale anti-
biotice, a abilit[\ii sale de a dezinfecta
apa ;i multe alte beneficii, arborele Mo-
ringa Oleifera ;i-a c];tigat renumele
de "arbore miracol". Revista Science
Daily `l nume;te "arborele cel mai fo-
lositor din lume".

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel. 0721202752

Originar din nord-vestul Indiei ;i poalele mun\ilor Himalaya, copacul-minune
con\ine prin frunzele sale principii nutritive greu de egalat valoric

Fiecare parte a arborelui (flori, scoar\[, frunze, r[;in[, r[d[cin[) poate fi folosit[ ;i de\ine puteri
curative. ~n multe spitale din India, pacien\ii sunt trata\i cu Moringa Oleifera. De altfel, medicina
ayurvedic[ pretinde c[ peste 300 de boli pot fi tratate cu acest remediu natural. ~n Nicaragua, pulberea
de frunze se adaug[ ̀ n apa de fierbere a orezului, iar ̀ n Thailanda crengile tinere sunt t[iate ;i servite
cu sos sau `n sup[. De asemenea, frunzele tinere pot fi preg[tite precum spanacul.

Negii ;i verucile sunt mici excres-
cen\e `ngro;ate ale pielii, provocate de
un virus. Pot avea suprafa\a aspr[ ;i un
aspect destul de resping[tor. ~n general
nu sunt dureroase, ̀ ns[ pot da m]nc[ri-
me, spun speciali;tii. Negii pot ap[rea
`n orice parte a corpului, cel mai adesea
pe m]ini. Negii de pe picioare sunt cu-
noscu\i sub denumirea de veruci. Ele
sunt mai turtite, ca rezultat al presiunii
greut[\ii corporale ;i cresc mai mult `n
piele.

Verucile pot fi dureroase, fiinc[ se
simt cam ca o piatr[ `n pantof. Unele
persoane pot avea mai mul\i negi ;i ve-
ruci, al\ii `n schimb doar 1 sau 2. Negii
;i verucile se pot lua prin contract direct,
din piscine ;i du;uri sau schimb]nd ca-
merele. Tratamentele standard pentru
negi implic[ cauterizarea, t[ierea,
`nghe\area sau `ndep[rtarea cu laser.
Unele tratamente sunt nepl[cute ;i pot
l[sa cicatrice.

Tratamente naturiste

Exist[ o serie de leacuri  populare -
tratamente care nu au avut niciodat[ gir
;tiin\ific, dar care au mers pentru multe
persoane. Astfel, pute\i aplica direct pe
neg ulei de cui;oare sau sucul l[ptos de
la smochine necoapte. Unele persoane
au `ncercat s[ foloseasc[ sucul l[ptos de
la frunzele de smochin ;i au sesizat c[ au
dat rezultate la fel de bune. 

La fel de bine pute\i `ncerca cu felii
de l[m]ie ̀ n o\et de mere cu pu\in[ sare.

L[sa\i-le la macerat 2 s[pt[m]ni, apoi
freca\i negii cu feliile de l[m]ie.

Mai exist[ ;i varianta de a freca negul

cu o bucat[ de cret[, cu un cartof copt
sau s[ ̀ l ̀ nf[;ura\i ̀ ntr-o coaj[ de banan[
cu partea interioar[, prin schimbarea zil-
nic[ a acesteia.

Vitamine eficiente 
`n tratarea acestei afec\iuni

De asemenea, sunt tratamente natu-
rale  care pot fi folosite at]t pentru negi
c]t ;i pentru veruci. 
Una din op\iuni ar fi aplicarea de vita-
mina A.

Sunt speciali;ti care recomand[ apli-
carea de vitamina A direct pe negi. Ei
spun c[ de obicei negii r[spund diferit la
tratament, cei juvenili pot disp[rea `n 4
s[pt[m]ni, al\ii `n dou[ sau mai multe
luni, `ns[ verucile cedeaz[ `n 2-5 luni.

Mai poate fi `ncercat[ ;i varianta cu
vitamina C, folosind tablete zdrobite din
care forma\i o past[ cu pu\in[ ap[. Aco-
peri\i cu un plasture. Se pare c[ aciditatea
mare a vitaminei C poate ucide virusul
vinovat de producerea negilor. Fiind iri-
tant[, pasta cu vitamina C trebuie apli-
cat[ doar pe neg.

Cel mai popular remediu comercial
`mpotriva negilor sunt preparatele cu
acid salicilic disponibile f[r[ prescrip\ie
medical[. Acesta moaie ;i dizolv[ negii.

~ns[ cel mai important este s[ v[ pre-
zenta\i la un medic pentru a primi un
diagnostic corect ;i a putea ac\iona ̀ n con-
secin\[, folosind un tratament adecvat.

A consemnat :tefania Cri;an

Pute\i aplica direct pe neg ulei de
cui;oare sau sucul l[ptos de la smochi-
ne necoapte. Unele persoane au ̀ ncer-
cat s[ foloseasc[ sucul l[ptos de la frun-
zele de smochin ;i au sesizat c[ au dat
rezultate la fel de bune

Cum sc[pa\i de negi ;i veruci?

Moringa oleifera con\ine o combina\ie 
excep\ional[ de compu;i nutritivi

Ne g[si\i `n Satu Mare,
str. Gheorghe Laz[r, 

nr. 1, jud. Satu Mare ;i 
la tel/fax< 0261/726.101, 

mobil - 0737.518.461

Orar< 
luni - vineri 
8.00 - 16.00

ATO MEDICAL VEST
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Sup[ de vin alb

Pulpe de ra\[ cu varz[
murat[ la cuptor

Mod de preparare<

Cu ajutorul unui tel se amestecă
500 ml de vin și 3 gălbenușuri, iar restul
de vin, cu 150 ml de apă, coaja rasă de
lămâie, cu scorțișoarele, cuișoarele și
zahărul se pun la fiert, apoi se adaugă
vinul amestecat cu gălbenușuri și sarea.

Celelalte două gălbenușuri se amestecă
cu smântâna dulce și cu zahărul vanilat
(dacă se folosește) și se adaugă la supă
după ce aceasta a fost luată de pe foc.
Strugurii trebuie să rămână crocanți,
deci nu se fierb, ei fiind adăuga\i, fie
cruzi, fie așa cum au fost sco;i din bor-
can. Dacă folosim stafide în loc de stru-
guri, acestea se pot adăuga la supa fier-
binte. Se servește rece, ornată cu boa-
bele de struguri, frunze de mentă, friș-
că sau eventual toping cu gust de stru-
guri.

Ingrediente<

500 ml de vin alb dulce
(eventual demidulce), 300 ml de
vin rose (dar se poate folosi doar
vin alb), 5 gălbenușuri de ouă,
100 g de zahăr, o lămâie, 150-200
ml de smântână dulce, 3-4 bucăți
de cuișoare, 3-4 batoane de scor-
țișoare, o ceașcă de boabe de
struguri (și din compot) sau 100
g de stafide albe, eventual un pli-
culeț de vanilie (nu este obliga-

toriu), puțină sare.

Mod de preparare< 

Spălăm bine varza în mai multe
ape, totuși, cu grijă, să nu își piardă
complet gustul sărat-acrișor specifc,
iar apoi, dacă am folosit căpățână de
varză, o tocăm mărunt, mărunt. În
acest caz o limpezin din nou cu puțină
apă rece și o stoarcem bine. Ungem
cu o lingură de ulei de măsline o tavă
mai mică sau un vas antiaderent și ter-

morezistent din sticlă sau ceramică.
Așezăm varza. Presărăm mirodeniile
(mărarul, cimbrul tocat mărunt, foile
de dafin, boabele de piper) și ameste-
căm bine. Turnăm bulionul și restul
de ulei de măsline. Varza nu mai tre-
buie sărată. Așezăm deasupra pulpele
de rață condimentate în prealabil cu
sare și piper. Adăugăm vinul și d[m la
cuptorul încins (la 220 de grade). Din
când în când stropim pulpele cu zea-
ma din tavă. Lăsăm să se coacă apro-
ximativ o oră și jumătate, primele 30
de minute e bine ca tava să fie acope-
rită cu o folie.

Ingrediente< 

2 pulpe de rață, o varză mu-
rată, sau 6-700 g de varză murată
mărunțită, 200 ml vin alb sec, 4
linguri de ulei de măsline, 100
ml bulion, 2-3 foi de dafin, o
crenguță de cimbru (dacă se poa-
te proaspăt), mărar, câteva boabe
de piper negru, puțină sare, pi-

per alb macinat.

Pr[jitur[ cu alune

Mod de preparare<

Alunele măcinate, zahărul și grisul
se fierb în lapte, apoi se răcește ames-
tecând. Albușurile se bat spumă tare și
se amestecă încet și cu grijă cu alunele
fierte. Făina se freacă bine-bine cu un-
tura, apoi se adaugă zahărul, zahărul
vanilat, praful de copt, sarea și gălbe-
nușul de ouă se amestecă, apoi încet,

se adaugă smântâna, până când aluatul
capătă o consistență potrivită pentru
întins. Se mai frământă puțin și se îm-
parte în două. Se întinde la mărimea
tăvii și se pune în tava unsă cu unt sau
untură. Unul dintre blaturi se poate fa-
ce și cu cacao. Blatul se unge foarte
subțire cu gem. Se întinde peste ea um-
plutura, se așează din nou un strat foar-
te subțire de gem, apoi și blatul urmă-
tor, sau eventual se formează grilaj. Se
coace în cuptor preîncălzit, la foc po-
trivit, circa 30 minute. Se poate orna
cu gem, zahăr praf, sau cu o spumă
tare de albușuri de ouă și zahăr pudră,
fiartă pe aburi.

Ingrediente<

Pentru blaturi< 1/2 kg făină
fină, 4 linguri de untură, 4 linguri
de zahăr, 4 gălbenușuri de ouă,
1-2 plicuri zahăr vanilat, un plic
de praf de copt, un vârf de cuțit
de sare, și 2-300 g de smântână
(în funcție de grosimea sa). Pen-
tru umplutură< 200 g de alune
măcinate, 4-5 linguri de zahăr,
1-2 plicuri zahăr vanilat, 3 lin-
guri gris de grâu, 300 ml de lapte,
4 albușuri de ouă,  3-4 linguri

de gem de caise sau piersici. 

Mojito - un cocktail 
r[coritor

Mod de preparare<

Puneţi zahărul tos într-un pahar
înalt (dacă se poate cu o formă specială,
cât mai plăcută). Stoarceţi suc de lă-
mâie verde cât să acopere bine tot za-
hărul din pahar. Adăugaţi frunzele în-
tregi de mentă, dar tupina e bine să fie

ușor zdrobită. Cu ajutorul unui pistil
amestecaţi bine toată compoziția, pen-
tru a elibera cât mai mult aroma men-
tei. Peste acest amestec ușor păstos tur-
naţi apa minerală, apoi și romul şi
adăugaţi cuburile de gheaţă, sau even-
tual pastă de gheață, dar reţeta origi-
nală din Cuba nu se face cu gheaţă pi-
sată. Amestecaţi uşor, eventual mai
adăugați o felie - două de limet[, şi se
poate servi. Acest cocktail se prepară
proaspăt, nu se păstrează ore în șir, nici
la frigider și nici la temperatura came-
rei, deoarece în timp își pierde aroma
sa proaspătă și răcoritoare.

Ingrediente< 

2 linguriţe de zahăr tos, sucul
de la o jumătate de lămâie verde
(limeta), 2 ramuri de mentă
proaspătă (frunzele şi tulpina),
90 ml apă minerală carbogazoasă
(naturală), 45 ml rom alb (cu-

banez), 4 cuburi de gheaţă.

Efectele miraculoase ale  tătă-
nesei au ajuns să fie cunoscute pâ-
nă în zilele noastre. Tătăneasa este
un antitumoral în cancer și tu-
mori benigne.

Potrivit unor consemnări din presa
naţională și internaţională, în ultimele
decenii, tătăneasa a fost una din cele mai
folosite plante pe plan mondial. În Elveţia
- ţara cu mare tradiţie în domeniul me-
dicamentelor din plante - mai bine de ju-
mătate din preparatele externe produse
în ultimul deceniu au fost pe bază de tă-
tăneasă. Industria cosmetică folosește și
acum alantoina - unul din principiile ac-
tive cele mai importante ale tătănesei -
care este practic nelipsită în deodorante
și creme de corp.

Efecte terapeutice

Este o plantă larg folosită încă din
vremea dacilor. În medicina populară
rom]nească are mai mult de o sută de
utilizări, atât intern, cât și extern. Intern
este folosită ca cicatrizant și protector în
gastrită și ulcer gastric, ca antitumoral
în cancer și tumori benigne, antiinfla-
mator în bolile intestinului, emolient și
regenerativ epitelial în traheite și farin-
gite, antiseptic și antiinflamator în bolile
de rinichi. Extern este considerată a fi
un adevărat panaceu, deoarece alină in-
flamaţiile și grăbește vindecarea în der-
matoze, închide și vindecă rapid plăgile,
grăbește procesele de refacere după ar-
suri, face să se retragă tumorile exterio-
rizate și cancerul de piele, reface rapid
ţesuturile după contuzii etc.

Gastrita hiperacidă, ulcer
gastric și duodenal

Se ia o jumătate de linguriţă de pul-
bere de tătăneasă de 3-4 ori pe zi, pe sto-
macul gol. Tătăneasa reduce aciditatea,
favorizează cicatrizarea, protejează pe-
reţii stomacului. De obicei se combină
cu  o jumătate linguriţă de pulbere dintr-
o plantă aromatică aleasă după necesi-
tăţile pacientului< mușeţel (pentru per-
soanele iritabile), valerian[ sau sunătoare
(pentru gastritele și ulcerele care apar pe
fond de anxietate), ment[ sau lavand[
(pentru persoanele colerice), obligeană
sau busuioc (pentru caracterele anxios-
depresive).

Afecţiuni ale gâtului, 
afec\iuni pulmonare

În cazul infecţiilor la nivelul gâtului,
tuse produsă de cauze diverse, traheo-
bronșită, bronșită, pneumonii trenante,
tuberculoză pulmonară, se mestecă încet
o bucăţică de rădăcină de tătăneasă, lă-
sând ca principiile active emoliente și re-
generative epiteliale să fie extrase de sa-
livă și să ajungă în zona gâtului. 

Tătăneasa are calitatea de a stimula
eliminarea secreţiilor toxice din arborele
bronșic și plăm]ni, precum și de a stimula
refacerea ţesuturilor afectate de infecţie.

Tătăneasa normalizează tranzitul in-
testinal și oprește procesul bolii prin pre-
cipitarea proteinelor din conţinutul in-
testinal. Se bea înainte de fiecare masă
cu un sfert de oră și de câte ori este nevoie
câte un pahar din extractul apos obţinut
prin maceraţie + decocţie.

Numeroși pacienţi au sc[pat de du-
reroasele și periculoasele intervenţii chi-
rurgicale folosind tinctura de tătăneas[
și extractul apos antitumoral pe baz[ de
tătăneasa. Extractele de tătăneasă dau re-
zultate deosebite în ameliorarea și chiar
tratarea unor afecţiuni precum< fibrom
și adenofibrom mamar și uterin, chisturi
ovariene, polipi intestinali și stomacali.
În caz de cancer se face tratament cu ex-
tractul apos antitumoral.

Text selectat și adaptat de Ioan A.

T[t[neasa, 
un antitumoral 

în cancer ;i tumori
benigne

Potrivit unor consemnări din presa naţională și internaţională, în ultimele decenii, tătăneasa
a fost una din cele mai folosite plante pe plan mondial. În Elveţia - ţara cu mare tradiţie în domeniul
medicamentelor din plante - mai bine de jumătate din preparatele externe produse în ultimul
deceniu au fost pe bază de tătăneasă.
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Rochiile de sear[ revin `n cen-
trul aten\iei marilor designeri. Se-
zonul prim[var[/var[ 2015 vine cu

nout[\i, iar moda rochiilor de
ocazie se caracterizeaz[ prin si-
luete gra\ioase, stofe luxoase, o
varietate de culori ;i decolteuri
`ndr[zne\e. Se urm[re;te evi-
den\ierea elegan\ei, feminit[\ii
;i sensibilit[\ii pentru c[ `n

acest sezon femeia joac[ princi-
palul rol. 

Sunt la mod[ rochiile
de sear[ pe un um[r. Acest
stil ne aminte;te de fine\ea
unei femei, de frumuse\ea
;i inocen\a acesteia. |in-
utele `n stil grecesc sunt
potrivite pentru `nt]lniri
romantice sau evenimente
festive. Croiala asimetric[
lunge;te vizual silueta, iar
acest lucru este pe placul
tuturor doamnelor ;i
domni;oarelor. 

Rochiile pentru silue-
ta par[ nu au fost uitate,
ba mai mult ele au devenit
indispensabile `n \inuta
de sear[. Aceste modele
se g[sesc `n diferite sti-
luri. Unii designeri au
optat pentru modele cu
umerii la\i, al\ii pentru
decolteuri ad]nci, pe
c]nd al\ii au renun\at
definitiv la bretele. 

Rochia siren[
propor\ioneaz[
perfect silueta

Dac[ ave\i un eveni-
ment special, dar nu foarte

sofisticat ;i vre\i s[ v[ sim\i\i
c]t mai lejer[, atunci rochia cu
croial[ liber[ tip sac este alegerea
ideal[. Acestea v[ vor crea un
confort maxim av]nd o mare li-
bertate de mi;care. Rochia tip sac
este potrivit[ ;i pentru femeile mai
plinu\e sau pentru cele ̀ ns[rcinate. 
Vre\i s[ `ntoarce\i toate privirile?
Solu\ia este rochia siren[. Rochia
siren[ este recunoscut[ `nc[ din
timpurile lui Brigitte Bardot.
Acest tip de rochie este creat
doar pentru evenimente foarte

speciale. Astfel de modele de
rochii propor\ioneaz[ foarte

bine silueta, dar nu pot fi
purtate de doamnele pli-

nu\e. 
Alexander McQueen
propune rochia de
sear[ cu vol[na;e.

Dac[ la `nceput
vol[na;ele trebu-

iau s[ ̀ nceap[ de
la linia bustu-

lui, ast[zi
acest model

;i-a schimbat aspectul. Rochiile sunt mai
lungi, iar vol[na;ele pot fi prezente ̀ n orice
parte a rochiei. 

Pute\i alege pentru evenimentele de-
osebite din acest sezon rochiile de sear[
cu bustier[ sau rochia de tip bandeau.
Aceste dou[ tipuri de rochii au o caracte-
ristic[ comun[ distinctiv[, la ambele lip-
sesc bretelele. Singura diferen\[ ce exist[
`ntre aceste dou[ rochii este c[ modelul
bandeau are o structur[ tradi\ional[ cu
corset, iar cel cu bustier[ poate fi ;i cu cro-
ial[ liber[. Aceste dou[ modele, dac[ sunt
alese correct, pot face cu success concu-
ren\[ la orice \inut[ de ocazie. Ele atrag
aten\ia prin faptul c[ dezgolesc complet
regiunea umerilor ;i a g]tului, zone care
de obicei sunt ascunse de privirile str[ine. 

Efectul str[lucirii metalice

Doamnele par a fi cele mai norocoase
`n acest sezon. Modelele de rochii de sear[
sunt at]t de variate `nc]t ;i cea mai
preten\ioas[ femeie `;i va g[si un model
pe gustul ei. :i dac[ tot am vorbit de mo-
dele noi nu putem s[ nu amintim rochiile
de sear[ cu guler. Chiar dac[ ele au fost
pu\in uitate, iat[ c[ `n 2015 revin `n for\[
;i se potrivesc de minune pentru doamnele
care vor s[ combine stilul business cu cel
de festivitate. 

Marii designeri recomand[ achizi\io-
narea unei \inute de sear[ foarte str[luci-
toare. Aceste rochii se potrivesc doamnelor
din `nalta societate ;i trebuie s[ ;ti\i c[
efectul str[lucirii metalice este una din
principalele tendin\e ale sezonului cald. 

Efectul de nuditate maxim[ se poart[
;i anul acesta. Stilul nud confer[ imaginii
feminine o sexualitate deosebit[. Broderia,
\es[turile transparente sau spatele gol vor
scoate `n eviden\[ orice femeie, iar femeii
mai curajoase i se recomand[ rochia trans-
parent[ pe piele goal[. Pentru doamnele
care vor opta pentru ultimul model
men\ionat este recomandat s[-;i acopere
p[r\ile intime. 

Palete de culori intense
;i luminoase

Rochiile cu elemente asimetrice sunt
`nt]lnite la orice prezentare de mod[. Acest
tip de croial[ este tot mai des solicitat[
pentru c[ ofer[ o not[ de originalitate. Li-
niile asimetrice mascheaz[ dispropor\io-
nalitatea figurii, ascuz]nd perfect acele im-
perfect\iuni. Aceste rochii sunt foarte va-
riate ;i pot fi prezentate `n diferite inter-
pret[ri. Unii designeri au folosit inser\ii
de material de constrast, al\ii au vrut s[
accentueze linia m]necilor sau a g]tului.

~n suplimentul “Informa\ia de Dumi-
nic[“ am scris c[ anul acesta designerii ne
recomand[ culorile ̀ ndr[zne\e. Chiar dac[
au existat ;i colec\ii cu rochii de sear[ cla-
sice alb-negru, majoritatea designerilor
`ns[ au mizat pe palete de culori intense ;i
luminoase. Au fost incluse rochii de sear[
ro;ii, roz, portocalii, galbene, cyan, violet
sau magenta.

Sezonul cald din acest an ne uime;te
nu doar prin multitudinea de rochii fru-
moase, dar ;i prin imprimeurile florale.

Florile sunt prezente sub form[ de bro-
derii, motivul floral devenind

imprimeul principal al
aestui sezon. 

A;adar,
anul acesta
doamnele au
din ce alege,

tot ce trebuie s[
fac[ este s[

g[seasc[ \inuta perfect[
pentru evenimentul avut ;i

s[ `;i arate frumuse\ea exterioar[. 

~n suplimentul “Informa\ia de Duminic[“ am scris c[ anul acesta designerii ne recomand[
culorile ̀ ndr[zne\e. Chiar dac[ au existat ;i colec\ii cu rochii de sear[ clasice alb-negru, majoritatea
designerilor `ns[ au mizat pe palete de culori intense ;i luminoase. 

Rochia de sear[ perfect[ 
pentru evenimentele speciale
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DIET~

Apetitul este principalul in-
amic al curelor de sl[bire. Ochii
v[d ;i pofta vine, iar consecin\a se
vede pe c]ntar. Ne este poft[ de
dulciuri, de fast-food de tot ce nu
ne face bine siluetei. Oare putem
face ceva pentru a combate aceast[
poft[ de m]ncare? Da! M]nc]nd
alimente care ne scad apetitul.

Atunci c]nd ne este poft[ s[ m]nc[m
ceva dulce putem opta pentru ceva mai
slab `n calorii. Merele, de exemplu. :ti\i
vorba “un m[r pe zi \ine medicul la dis-
tan\[“? Acela;i lucru se ̀ nt]mpl[ ;i cu ki-
logramele. Un m[r pe zi \ine kilogramele
`n plus la distan\[. Acest lucru este posibil
datorit[ fibrelor solubile de umplere care
stimuleaz[ arderea gr[similar ;i cre;terea
masei musculare. M[rul trebuie consu-
mat cu tot cu coaj[ pentru c[ aici se g[sesc
cei mai mul\i antioxidan\i. 

Mango este aliatul num[rul
unu `n diet[

Micul dejun trebuie s[ con\in[ ou[.
Atunci c]nd vrem s[ nu mai m]nc[m ne-
controlat nu trebuie s[ s[rim niciodat[
peste micul dejun. Un ou m]ncat
diminea\a este cea mai bun[
alegere. Oul suprim[
apetitul ;i d[ senza\ia
de sa\ietate foarte
repede. ~n acest
fel nu ve\i mai
avea tendin\a
s[ ciuguli\i
`ntre mese
pentru c[ nu
ve\i mai sim\i
nevoia. 

Lactatele fac ;i
ele parte din catego-
ria alimentelor
care trebuie
consumate

atunci c]nd vrem s[
m]nc[m controlat. Lac-

tatele, dar ̀ n special iaurtul
grecesc. Un studiu efec-

tuat pe 8.500 de eu-
ropeni a ar[tat c[
persoanele care
consum[ zilnic un
iaurt grecesc au cu
38% mai pu\ine

;anse s[ devin[ obe-
se `n urm[torii 6 ani.

Acest lucru se datoreaz[
proteinelor, calciului ;i

probioticelor din acest tip de iaurt. 

Mango este aliatul num[rul unu al
celor care \in diet[. Ajut[ la reducerea
\esutului adipos din organism, regleaz[
nivelul de sah[r din s]nge ;i fiind un
fruct dulce ;i zemos are un gust foarte
bun. Nici fisticul nu se las[ mai prejos.
Chiar dac[ este bogat `n calorii,  ele nu
sunt calorii rele. Atunci c]nd sim\i\i ne-
voia s[ ron\[i\i ceva consuma\i fistic. Este
foarte s[n[tos ;i starea de sa\ietate se va
instala foarte repede. Este indicat s[ `l
consuma\i pe cel `n coaj[. Studiile arat[
c[ cei care consum[ fistic `n coaj[
m[n]nc[ cu 41% mai pu\in dec]t cei care
`l consum[ decojit.

Cum control[m
apetitul alimentar?

Untul, `n ciuda faptului c[ e
bogat `n gr[simi saturate care nu
sunt recomandate `n dieta celor
care au colesterolul m[rit, nu ar
trebui s[ lipseasc[ din alimenta\ia
noastr[. El are o serie de beneficii
pentru s[n[tatea noastr[, iar con-
sumul cu modera\ie va aduce
doar bine organismului. 

Sistemul imunitar va fi `nt[rit dato-
rit[ vitaminelor pe care le con\ine. Vita-
mina A ;i vitamina D contribuie la ̀ nt[ri-
rea sistemului imunitar ;i ajut[ la redu-
cerea celulelor canceroase. Doar o sin-
gur[ linguri\[ de unt ofer[ 7% din nece-
sarul zilnic de vitamina A ;i 2% din ne-
cesarul de vitamina D. 

Lupt[ cu succes `mpotriva 
cariilor

O diet[ care con\ine ;i o linguri\[ de
unt pe zi ne va ajuta la `nt[rirea oaselor
pentru c[ untul con\ine vitamina K ;i vi-
tamina D, acestea ajut]nd la men\inerea
densit[\ii oaselor. Acidul linoleic conju-
gat care se g[se;te `n produsele lactate
inclusiv `n unt, lupta `mpotriva cance-
rului de s]n. 

Cine nu se confrunt[ cu problema
cariilor? Ele apar, de cele mai multe ori,
`n urma unei alimenta\ii neadecvate ;i
s[rac[ `n vitamine. Untul, care con\ine
calciu, vitamina A, D ;i K, lupt[ cu succes
`mpotriva cariilor ;i poate opri dezvol-
tarea lor. 

Dac[ nu v-am convins ̀ nc[ s[ intro-
duce\i untul `n alimenta\ia dumnea-
voastr[ v[ mai spunem c[ untul este be-
nefic ;i pentru cei care sufer[ de consti-
pa\ie, protejeaz[ colonul ;i este un bun
aliat al pacien\ilor care sufer[ de diabet
zaharat.

Untul, aliatul s[n[t[\ii noastre

Vara se apropie cu pa;i repezi,
iar noi ne g]ndim deja la conce-
diu, mare, plaj[ ;i costum de baie.
Dar ce ne facem cu acele c]teva
kilograme `n plus, care se v[d ;i
creeaz[ o stare de disconfort. Pen-
tru cei care nu pute\i urma cu
stricte\e o cur[ de sl[bire sunt
c]teva ponturi care vin ̀ n ajutorul
vostru ;i cu siguran\[ ve\i sl[bi ;i
ve\i ar[ta bine pentru concediul
din anul acesta. 

Ponturile de care trebuie s[ \ine\i
cont sunt pe zile. Fiecare zi a s[pt[m]ni
vine cu un pont nou. Luni este ziua `n
care trebuie s[ v[ cump[ra\i o \inut[
care v[ place. O pereche de blugi foarte
frumo;i, dar cu o m[rime mai mic[ te
vor ambi\iona cu siguran\[ s[ faci tot
posibilul ca peste o lun[ s[ ̀ ncapi ̀ n ei.
Aga\[ \inuta undeva la vedere pentru
a nu uita scopul.

Ziua de mar\i trebuie `nceput[ cu
mi;care. O or[ de mers pe jos `ntr-un
pas mai alert, o jum[tate de or[ de bi-
ciclet[ static[, 15 minute de alergat sau
de urcat sc[rile  va fi suficient. Cu si-
guran\[ rezultele se vor vedea peste o
lun[ de zile, iar blugii care acum stau
ag[\a\i pe un umera; vor ar[ta foarte
bine pe dumneavoastr[.

Combina\i corect alimentele!

Miercuri este ziua ambi\iei. Trebuie
s[ v[ ab\ine\i de la orice v[ este poft[.
:tim c[ atunci c]nd sunte\i la diet[ a\i
m]nca cel mai mult pentru c[ g]ndul

v[ st[ doar la cele mai nes[n[toase
m]nc[ruri. Pentru c[ poftele \in ̀ n jur
de 10 minute ;i apoi dispar v[ sf[tuim
s[ v[ alege\i activit[\i care s[ v[ distrag[
de la g]ndul m]nc[rii. Un du; fierbinte,
o manichiur[ nou[ sau cititul unei c[r\i
preferate sunt doar c]teva idei ce v[
pot ajuta s[ sta\i c]t mai departe de is-
pitele culinare.

Joi trebuie s[ m]nca\i inteligent.
Combina\ia de fibre ;i proteine este
cea mai bun[ alegere pentru a combate
poftele. Masa zilei de joi trebuie s[
con\in[ carne slab[ combinat[ cu le-
gume. Puiul, curcanul sau pe;tele
`mpreun[ cu o por\ie meritat[ de le-
gume va fi cea mai bun[ alegere. 

Vineri este ziua activit[\ilor online.
Comunica\i cu al\ii prin re\elele de so-
cializare sau altfel ;i povesti\i-le prin
ce eforturi trebuie s[ trece\i ca s[
`nc[pe\i ̀ n perechea nou[ de blugi. Pu-
te\i scrie `n fiecare vineri c]te kilogra-
me a\i sl[bit ;i trucurile care le pune\i
`n practic[ pentru a sl[bi. 

S]mb[ta este o zi mare pentru c[
`ncepe cu o recompens[ dulce. Dup[
un efort a;a mare merita\i din plin un
r[sf[\ mic. Este indicat s[ consuma\i
gustarea dulce diminea\a pentru c[ `n
acest fel p]n[ seara caloriile vor fi arse. 

S[pt[m]na se ̀ ncheie ̀ ntr-un mod
foarte pl[cut. Trebuie s[ v[ relaxa\i,
pute\i g[ti s[n[tos pentru prietenii in-
vita\i la un film. Pute\i ̀ n acest fel des-
coperi re\ete noi, prietene cu silueta
dumneavoastr[ ;i ob\in]nd un stil de
via\[ s[n[tos ve\i reu;i cu siguran\[ s[
sl[bi\i, s[ ̀ nc[pe\i ̀ n perechea de blugi,
dar cel mai important este c[ ve\i reu;i
s[ v[ men\ine\i la greutatea dorit[. 

C]teva ponturi
pentru a sl[bi

Atunci c]nd ne este poft[ s[ m]nc[m ceva dulce putem opta pentru ceva mai slab `n calorii.
Merele, de exemplu. :ti\i vorba “un m[r pe zi \ine medicul la distan\[“? Acela;i lucru se `nt]mpl[
;i cu kilogramele. Un m[r pe zi \ine kilogramele `n plus la distan\[.
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SPORT
Pentru încă o dată, Claudiu Gorgan duce numele României   în cele mai titrate competiții

externe. Maratonistul care acum trei ani alerga pe dig din dorința de a nu renunța când nimeni
nu îi mai dădea nici o șansă va fi primul român care va participa la Ultra Maratonul din Italia,
care va avea loc în 12 iunie.

Sătmăreanul Florin Gardoş,
fundaşul echipei engleze Sout-
hampton a iniţiat în urmă cu câ-
teva luni de zile o campanie, pe
Facebook, care a adunat un nu-
măr impresionant de aprecieri
din lumea întreagă. 

Performerul sătmărean, unul dintre
cei mai talentaţi sportivi pe care i-a dat
oraşul nostru în ultimii ani, se înscrie cu
succes în rândul liderilor noii generaţii,
fapt care nu l-a lăsat pasiv. Deoarece Flo-
rin este un sportiv care inspiră mii de
copii şi oameni din lumea întreagă, săt-
măreanul face parte automat din cate-
goria sportivilor români care ajută con-
siderabil la îmbunătăţirea imaginii Ro-
mâniei în lume. Însă fotbalistul a ales să
meargă şi mai departe, şi să-şi folosească
notorietatea şi influenţa în acest sens,
printr-o campanie inedită. Iubit şi adulat
de iubitorii sportului rege şi nu numai,
Gardoş ne prezintă pe Facebook de câ-
teva luni de zile încoace, „RomâniCalu-
mea”. Astfel după plecarea sa în Regatul
Unit, sportivul a început să posteze fo-
tografii pe pagina lui de Facebook care
îl reprezentau pe el şi pe românii de

treab[ pe care îi întâlnea, pentru că sub
egida aceasta a început povestea, alături
de câteva rânduri în care era descrisă po-
vestea românilor respectivi. În urma fe-
edback-ului primit de la fanii săi, sătmă-

reanul a schimbat numele campaniei în
RomâniCalumea.

“De fiecare dată când întâlneam ro-
mâni în Anglia, îmi sărea în ochi bună-
tatea şi omenia lor. Majoritatea erau

cinstiţi şi muncitori. Atunci mi-a venit
ideea să-i ar[t fanilor de pe Facebook pe
aceşti români, să-i popularizez. Pentru
că nu toţi românii sunt leneşi, hoţi sau
cerşetori. Şi pentru că eu, împreună cu
ei, eram "români la muncă în Anglia", a
declarat Florin Gardoş pentru cotidianul
Informaţia Zilei.

Comunitate de români
cinstiţi, muncitori şi frumoşi

Sportivul este de părere că nu doar
în Regatul Unit lucrează români cinstiţi,
şi îşi susţine convingerea conform căreia
în toate ţările de pe Glob, si mai ales în
România, sunt foarte mulţi „Rom]niCa-
lumea”, care îşi văd de treaba lor, îşi câşti-
gă într-un mod onest existen\a şi sunt
oameni buni. Sătmăreanul a dezvoltat
campania împreună cu agenţia cu care
lucrează, dar şi cu sprijinul fanilor de pe
Facebook care au ajutat şi ei la dezvolta-
rea acestei campanii.

Florin îşi doreşte ca pagina să adune
cât mai multe aprecieri (în aceste mo-
mente pagina campaniei are aproximativ
15.000), şi să se formeze o comunitate
cât mai mare de români cinstiţi, munci-

tori şi frumoşi - pe care să îi facă cunos-
cuţi împreună. Sătmăreanul declară că
niciodată nu se va opri această campanie,
efortul de a-i scoate în faţă pe românii
cu care ne mândrim, va avea continuita-
te.

“La un moment dat îmi doresc să
vorbească şi presa din străinătate despre
aceşti români, pentru că ăsta e de fapt
scopul< să ne vadă şi străinii cum suntem
de fapt. Eu mă ţin de plan. Şi îi invit pe
toţi românii să facă la fel, să-i pozeze şi
să trimită poveştile celor care ne fac cin-
ste, iar echipa mea îi va populariza cu si-
guranţă. Totul se face pas cu pas. Vorba
englezului, „Sky is the limit”. Pe termen
mai scurt, îmi doresc să văd cât mai mulţi
„RomâniCalumea” în Franţa, unde, sper
eu, voi juca la Euro 2016.”,  a conchis Flo-
rin Gardoş.

Cu toate că în urma muncii asidue şi
a performanţei pe care a dobândit-o, Flo-
rin beneficiază în prezent de o viaţă eco-
nomică lipsită de griji, el este cunoscut
de sătmăreni şi români ca unul dintre
cei mai modeşti jucători de fotbal, viaţă
lui extrasportivă nu a ieşit niciodată în
evidenţă printr-un aspect sau altul.

Adriana Tivadar

Sportul este o pasiune costisi-
toare atunci când nu are în spate
sponsori serioși și fonduri nece-
sare. Drumul spre performanță
este de multe ori întrerupt și chiar
retezat de conturile goale, pentru
că sportul se transformă în sursă
de venit cu greu. Dovadă o fac
mulți oameni care au renunțat la
sport din lipsă de bani. 

Sătmăreanul Claudiu Gorgan a fost
aproape de această experiență neplăcu-
tă. Cazul său a fost prezentat pentru pri-
ma dată de către Informația Zilei în ur-
mă cu trei ani. După ce a terminat stu-
diile Claudiu nu a mai avut finanțare
pentru a continua sportul, deși la cate-
goria sa a fost unul dintre cei mai buni
maratoniști din țară și din Europa, cu
medalii chiar la competiții mondiale.
După ce a bătut la mai multe uși fără să
i se deschidă, Claudiu a plecat din Satu
Mare, alergând pentru orice club din
Europa care i-a oferit minimul de sta-
bilitate. În perioada în care nimeni nu
i-a oferit nici o șansă, maratonistul săt-
mărean a alergat pe digurile din Satu
Mare de la un capăt la altul, luând în
pas de alergare și toate șoselele din mu-
nicipiu, nu de puține ori putând fi văzut
alergând pe strada Botizului și Careiului.
Deși condițiile nu au fost cele mai opti-
me pentru antrenamente, Claudiu a rupt
multe perechi de adidași pentru a ră-
mâne în formă și pentru a fi pregătit
oricând pentru maratonul vieții lui.

Dorul de țară l-a adus acasă

După o perioadă petrecută prin stră-
inătate, în care a făcut de toate pentru a
se întreține, maratonistul de pe dig a ho-
tărât să se întoarcă acasă. Nu la Satu Ma-
re, aici unde nu a primit nici o apreciere,
ci la Cluj. Orașul a fost mai puțin im-
portant pentru el atâta timp cât poate să
reprezinte România în competițiile in-

ternaționale. În țară nu ratează nici un
maraton, iar la cele din Europa participă
cât de des i se oferă șansa și îi permite
programul. Sunt puține cazurile în care
acesta se întoarce fără o medalie la gât.

Ultra Maraton de 30 de ore

Pentru încă o dată, Claudiu Gorgan
duce numele României  în cele mai ti-
trate competiții externe. Maratonistul
care acum trei ani alerga pe dig din do-
rința de a nu renunța când nimeni nu îi
mai dădea nici o șansă va fi primul ro-
mân care va participa la Ultra Maratonul
din Italia, care va avea loc în 12 iunie.
Timp de 30 de ore participanții vor aler-
ga de din estul spre vestul peninsulei,
pe o distanță de aproximativ 270 de ki-
lometri. Aceștia nu vor face nici o oprire,
nici măcar cea de hidratare. Acesta este
singurul maraton care străbate o țară
întreagă și se desfășoară între două mări.
Cursa este considerată de Claudiu Gor-
gan una inumană, finalul cursei aparți-
nând doar mentalului și nu fizicului.
Pentru sătmărean este provocarea vieții
prin care dorește să arate tuturor dar și
lui însuși că este capabil să depășească
orice limite. Cursa e cu atât mai grea cu
cât se va alerga cu un ghiozdan de 10 kg
în spate, care va conține mâncare, apă,
lanternă, pelerină și alte obiecte necesare
în situații neprevăzute într-o astfel de
cursă. Se va alerga pe teren variat, nisip,
asfalt, pavaj, iarbă, stâncă, lespezi,
pietriş, bolovăniş şi covor de conifere,
ceea ce face solicitarea musculară și mai
mare. Scopul întregii curse este ajuto-
rarea copiilor bolnavi.

Alearg[ 50 - 60 km pe zi

Pentru a rezista provocării care este
tot mai aproape de el, maratonistul săt-
mărean se antrenează zilnic ore întregi.
Acesta aleargă fără oprire câte 4-5 ore,
pauzele fiind inexistente pentru el. În fie-
care zi aleargă aproximativ 50-60 de ki-

lometri, distanțe care au rolul de a-l  în-
călzi și pregăti pentru ce urmează. La
sfărșit de săptămână trage tare pentru a-
și depăși recordurile personale, antrena-
mentul oprindu-se doar după ce atinge
distanța de 100 de kilometri alergați în-
tr-o zi. Alături de el se antrenează un alt
român, Bogdan Moruțan, care îl moti-
vează și îl susține în demersul său, ur-
mând să îi fie alături și la Ultra Maraton. 

A cucerit Italia

Ultimii ani au fost mai săraci în ac-
tivitate sportivă pentru sătmărean, cau-
za fiind veșnicele căutări ale locului po-
trivit. De asemenea Claudiu a urmat și
un stagiu de pregătire militară de 6 luni
la școala militară, timp în care nu a putut
alerga. Odată reîntors în adidași, mara-
tonistul a demonstrat c[ depune mereu
toate eforturile pentru a fi cel mai bun
în fiecare concurs. În 2013 a urcat pe
prima treaptă a podiumului cu echipa,
fiind campion național, iar la individual
a obținut medalia de argint la același ni-
vel al competiției. Tot în același an, în
Italia a venit al treilea la semimaratonul
din Pisa, ca mai târziu, în același an să
ia aurul într-o altă cursă. După locul 3
din Pisa, Claudiu a terminat primul cur-
sa de 10 km din cadrul Mileto Maraton.
Această cursă i-a dat ocazia și să își de-
pășească recordul personal pe distanța
10 km, terminând alergarea în 32 de mi-
nute și 25 de secunde. 

O altă cursă de 10 km, un al loc întâi.
Sătmăreanul a ajuns primul la linia de
final și în 2014 la cursa Citta Nova Italia
Acesta a fost singurul succes notabil în
acel an, la scurt timp după competiție
începând pregătirea militară. Începutul
anului 2015 i-a adus și prima medalie
la gât. Acesta a obținut împreună cu
echipa de la Cluj alături de care aleargă
acum, locul al doilea la Maratonul In-
ternațional Cluj, proba de ștafetă de 10,5
km. 

Adrian Caraba 
Claudiu Gorgan va alerga `n Italia 270 de km f[r[ oprire, cu un ghiozdan de 10
kg `n spate

Florin Gardoş alături de Florin şi Mihai, români care lucrează în oraşul 
Southampton de 13 ani

Florin Gardo; promoveaz[ românii “ca lumea” în Regatul Unit

S[tm[reanul Claudiu Gorgan, 
primul rom]n la Ultra Maraton
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“Darwin’s Room”, proiectul
realizat de artistul Adrian Ghenie
şi care va reprezenta România la
cea de-a 56-a ediţie a Expoziţiei
Internaţionale de artă - la Bien-
nale di Venezia, care începe în 9
mai, este “o metaforă a camerei
istoriei”, a declarat curatorul ex-
poziţiei, Mihai Pop, care a realizat
şi luxuriantul catalog pentru eve-
niment.

Participarea României la cea de-a 56-
a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de
Artă - La Biennale di Venezia, un eveni-
ment care se va desfăşura între 9 mai şi
22 noiembrie, a fost prezentată de Mihai
Pop (curatorul "Darwin's Room") şi Dia-
na Marincu (curatorul proiectului "In-
ventând adevărul. Despre ficţiune şi rea-
litate/ Inventing the truth.On Fiction and
Reality").

Recursul la istorie

În "Darwin's Room", Adrian Ghenie
propune o analiză a actualităţii prin re-
cursul la istorie, dar la o istorie neoficială,
una în care Darwin i-a întâlnit pe Freud
şi pe Marx. "Camera lui Darwin" nu
conţine dovezi ştiinţifice sau secrete des-
pre evoluţia speciilor, ci o privire asupra
subconştientului şi presiunii pe care su-
praeul o exercită asupra responsabilizării
societăţii. "Camera lui Darwin" nu se
mistifică şi nu idealizează, ci deschide
mai degrabă o cale spre recitarea şi re-
modelarea valorilor sociale după care so-
cietatea trăieşte în prezent, prin întoar-
cerea la un moment zero (unul dintre
momentele zero ale umanităţii), relevant
din perspectiva unei construcţii a viito-
rului prin imagine.

Arhitectura expoziţiei este strâns le-
gată de preocuparea lui Adrian Ghenie

pentru trecutul recent. Compartimenta-
rea spaţiului expoziţional, printr-o in-
tervenţie temporară a arhitectului Attila
Kim, reinterpretează configuraţia origi-
nală a pavilionului (propusă în 1938, sub
tutela lui Nicolae Iorga), în spiritul de-
mersului celor doi artişti, de analiză-de-
construcţie-reconfigurare.

"Scena de artă din România a crescut
mult în ultimii 10 ani, pavilioanele de
dinainte - dacă ar fi să mă gândesc la cel
din 2011, a fost excelent făcut -, e vorba

de o evoluţie extrem de bună a acestei
participări româneşti, în general. Proba-
bil este foarte important să înţelegem că
reprezentarea la Veneţia aduce un capital
fantastic scenei în ansamblu. Dincolo de
aceste truisme, expoziţia lui Adrian Ghe-
nie va fi una aşteptată, pentru că Adrian
Ghenie este un artist la mijlocul carierei
lui, un artist matur, un artist cunoscut
scenei internaţionale", a spus Mihai Pop,
curatorul expoziţiei lui Adrian Ghenie.

Proiectul "Darwin's Room" porneşte

de la interesul lui Adrian Ghenie pentru
istoria recentă. "Adrian Ghenie este foar-
te interesat de ceea ce s-a întâmplat în
istoria secolului XX, iar pictura lui are
capacitatea să poarte aceste conţinuturi
destul de dificile. Este vorba de o istorie
care nu este neapărat în cărţile de istorie,
este o istorie căreia i se analizează resor-
turile intime şi poate de multe ori abor-
dată dintr-o perspectivă psihanalică", a
spus Pop.

Trei teme principale

Traseul expozi\iei "Darwin's Room"
este punctat de trei subteme care
nuanţează parcursul conceptului cura-
torial. Miezul stă sub semnul "Furtunii"
ca metaforă a neliniştii istoriei subterane.
Aici sunt lucrările "Darwin and the Satyr"
(2014), opun]nd ştiinţa şi credinţele pri-
mitive, "Opernplatz" (2014), evocând
seara de 10 mai 1933 când naziştii au ars
mii de cărţi, "Black Flag" (2015), steagul
de doliu al istoriei.

"Galeria de portrete" trece în revistă
câteva dintre figurile emblematice ale is-
toriei recente imaginate într-o transfor-
mare iraţională, de parcă ar fi contopite
cu natura însăşi, redevenite tipologie a
"speciei". Portretele lui Hitler (2012) şi
Lenin (2008), două portrete din 2014 ale
lui Darwin în luptă cu boala şi piericiu-
nea propriului trup, un Studiu de auto-
portret ca Charles Darwin, apoi seria din
2012 "Pie Fight Study", unde Ghenie reia
una din sursele sale recurente, absurdul
universal al filmului (inspirându-se din
comedia americană "Battle of the Cen-
tury"). În fine "Degenerate Art" (2014),
în care portretul lui Van Gogh devine un
teritoriu extins al peisajului şi al texturii
naturii.

A treia subtemă, "Disonanţele isto-
riei", este un puzzle personal de fapte is-
torice inexplicabile din punctul de vedere
al înlănţuirii între argumente, acţiuni şi

consecinţe> istoria incongruentă, care de-
turnează lucrurile într-o direcţie neaştep-
tată, rezonează cu intimitatea practicii
picturale a lui Adrian Ghenie, tabloul fi-
nal fiind rezultatul unui proces prin care
accidentul pictural se integrează într-o
naraţiune.

"Persian Miniature" (2014) este o lu-
crare în care fineţea miniaturii e trans-
pusă la dimensiuni monumentale prin
mijloacele expresionismului abstract.
"Carnivorous Flowers" (2014) îl portre-
tizează pe Josef Mengele şi povestea fugii
sale în America de Sud. În fine, "Du-
champ's Funeral II" imaginează înmor-
mântarea părintelui artei conceptuale cu
fastul unei ceremonii funerare a unui li-
der de partid, stabilind o simetrie între
ideologiile artistice şi sociale, după cum
scrie curatorul în catalogul expoziţiei.

Bienala de la Veneţia, 
un mare eveniment

Bienala de la Veneţia este un eveni-
ment de primă importanţă în viaţa ar-
tistică internaţională, încorporând ex-
poziţii şi dezbateri din artă, film, muzică,
teatru şi arhitectură. La început înglobată
în Expoziţia Internaţională de Artă, Ex-
poziţia Internaţională de Arhitectură a
început să se emancipeze în anul 1980.
De atunci, ea a crescut ca importanţă,
complexitate şi amploare şi a căpătat sen-
sul unui moment unic de reflecţie asupra
profesiunii, devenind un important eve-
niment mediatic, cu mare audienţă.

Bienala numără din ce în ce mai
mulţi vizitatori, interesul ei depăşind li-
mitele strict profesionale< în 2012, a atras
aproximativ 178.000 de vizitatori. De-a
lungul întregii perioade, bienala şi-a cău-
tat o expresie proprie, sub semnul noto-
rietăţii şi înclinaţiilor specifice directo-
rului fiecărei ediţii, parcurgând teme şi
proiecte curatoriale foarte diverse.

Vasile A.

În "Darwin's Room", Adrian Ghenie propune o analiză a actualităţii prin recursul
la istorie, dar la o istorie neoficială, una în care Darwin i-a întâlnit pe Freud şi
pe Marx

Bienala de la Veneţia este un eveniment de primă importanţă în viaţa artistică internaţională,
încorporând expoziţii şi dezbateri din artă, film, muzică, teatru şi arhitectură. La început
înglobată în Expoziţia Internaţională de Artă, Expoziţia Internaţională de Arhitectură a început
să se emancipeze în anul 1980. 

Carina Mihaela Petric, elevă în
clasa a XII-a la Colegiul Național
”Ioan Slavici” Satu Mare, a obținut
medalia de bronz la Conferința In-
ternațională a Tinerilor Cercetă-
tori (International Conference of
Young Scientists – ICYS 2015). 

Conferința a avut loc la Izmir, în pe-
rioada 18-25 aprilie 2015. Performanța
s-a datorat prezentării, la secțiunea Ști-
ințele vieții, a lucrării cu titlul ”Posibili-
tăți de valorificare a diverselor surse de
keratină”. Carina Mihaela Petric a fost
îndrumată de dr. Paul Atyim, profesor
de chimie la Colegiul Național ”Ioan Sla-
vici” ;i inspector ;colar. Eleva medaliată
face parte din Cercul de chimie aplicată
”Cunoaștere și adevăr” al colegiului. Lu-
crarea este rodul muncii a doi ani de cer-
cetare în laboratorul liceului. Carina ;i
profesorul Paul Atyim au fost prezenți
și la emisiunea Info Magazin moderată
de Adriana Tivadar din data de 4 mai.

Lotul României, participant la con-
ferința internațională, a fost alcătuit din
şapte elevi selectați de reprezentanții
ICYS pentru România.

Carina-Mihaela Petric se pre-

zintă cititorilor

“Numele meu este Carina-Mihaela
Petric şi sunt elevă în clasa a XII-a, profil
real, ştiinţe ale naturii, la Colegiul Naţio-
nal ‘Ioan Slavici’. Am participat la Con-
ferinţa Internaţionala a Tinerilor Cer-

cetători (ICYS – International Confe-
rence of  Young Scientists), ediţia 22, s-
a organizat in Izmir, Turcia. Au mai par-
ticipat tineri din 28 de ţări de pe trei
continente< Europa, Asia şi Africa. Fap-
tul că am reuşit să ajung până aici, con-
sider că este o mare realizare pentru mi-

ne ca elevă şi viitoare studentă.  
Săptămâna petrecută pe meleagurile

turceşti a fost o experienţă minunată din
toate punctele de vedere. Cunoştinţele
acumulate nu pot fi descrise. Pe parcur-
sul zilelor, am avut fel şi fel de activităţi,
precum excursii la< ruinele oraşului Efes,
Casa Fecioarei Maria, aflată într-un fru-
mos parc izolat între Efes ;i Selcuk, Par-
cul Naţional din Izmir, Marea Egee, Uni-
versitatea din Izmir şi sărbătorirea zilei
copilului. În cadrul conferinţei, am avut
de asemenea şi o aşa-zisă ‘seară culturală’,
în care fiecare ţară participantă a adus
câte o bucăţică din cultura sa. Noi, cei
din Lotul României, ne-am prezentat cu
un frumos dans popular şi o horă, în care
i-am invitat pe toţi cei prezenţi în sală. 

Cea mai importantă etapă a Confe-
rinţei a fost prezentarea proiectelor şi s-
a desfăşurat pe parcursul a două zile, cu
mici pauze între prezentări. Lucrarea
mea s-a încadrat în domeniul ‘Life Scien-
ces’. Emoţiile nu s-au lăsat aşteptate, însă
am avut încredere în coordonatorul meu,
domnul profesor dr. Atyim Paul şi mi-
am prezentat lucrarea cu mândrie. Mem-
brii juriului au fost încântaţi şi chiar cu-
rioşi de lucrarea mea, dovadă fiind nu-
meroasele întrebări pe care mi le-au adre-
sat atât referitoare la partea experimen-

tală cât şi alte curiozităţi.
Am aşteptat cu nerăbdare deliberarea

rezultatelor, care a avut loc vineri, în ca-
drul unei cine festive organizate în in-
cinta hotelului. România a obţinut re-
zultate frumoase< două premii speciale,
două medalii de bronz, o medalie de ar-
gint şi o medalie de aur, la diferite catgorii
dintre cele cinci existente.

M-am întors acasă mulţumită şi fe-
ricită că am reuşit să duc peste hotare
numele Colegiului Naţional ‘Ioan Slavici’,
unde sunt elevă în ultimul an. Îi datorez
mulţumiri domnului profesor dr. Atyim
Paul pentru perseverenţa şi răbdarea de
care a dat dovadă pregătindu-mă pentru
aceasta Conferinţă.

Acum, tot ce ne rămâne de făcut este
să aşteptăm ICYS 2016, a cărei gazdă
vom fi noi, românii, mai exact Clujul. Va
fi o plăcere pentru mine să fac parte din
organizarea acestui minunat eveniment
în care şi eu am avut prilejul de a acumula
experienţe frumoase.

Lotul României a fost coordonat de
domnii dr. Adelhaida Kerekeş (Cluj), dr.
Victor Păunescu (Bucureşti) şi nu în ul-
timul rând dr. Dumitru Georgescu (Tur-
da) », a încheiat descrierea eleva Cari-
na-Mihaela Petric.

A consemnat V. Nechita

Carina Petric ;i profesorul Paul Atyim au fost prezenți și la emisiunea Info
Magazin moderată de Adriana Tivadar din data de 4 mai

Pictorul Adrian Ghenie reprezint[
România la Bienala de la Vene\ia

Carina Mihaela Petric de la C.N. ”Ioan Slavici”, medaliat[ cu bronz
la Conferin\a Interna\ional[ a Tinerilor Cercet[tori
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Un nou deconspirator a apărut pe
forumurile și site-urile de știri alter-
native, el pretinzând că ar fi lucrat cu
un număr de programe spațiale secre-
te> în plus, el ar fi devenit persoana de
contact a unui nou grup puternic de
extratereștri care a intrat în sistemul
nostru solar,  scrie site-ul
exopolitics.org. 

Folosind ca pseudonim “Goo-
dETxSG”, deconspiratorul a descris în
mai multe interviuri și postări de pe
două mari forumuri on-line, partici-
parea sa la un număr de programe se-
crete spațiale, conduse de grupuri mi-
litare, corporatiste sau ale unor civi-
lizaţii umane anterioare. 

GoodETxSG spune că, în ciuda
percepțiilor din comunitatea ozenis-
tică că ar exista un singur program
spațial secret ce aparţine unei civili-
zații avansate (cum e cea americană),
de fapt ar exista pe Pământ până la 10
programe spațiale secrete.

GoodETxSG mai spune că în pre-
zent există 3 mari programe spațiale
secrete aparținând diferitelor entități
naționale și internaționale de pe Pă-
mânt. 

Una dintre aceste entităţi este o
corporaţie uriașă, similară cu cea des-
crisă în filmul “Avatar”. Interplanetary
Corporate Conglomerate, așa cum es-
te denumită corporaţia, ar deţine ma-
rea majoritate a bazelor de pe planeta
Marte. Celelalte două sunt programe
spațiale multinaţionale, sub acoperire,
care sunt similare cu NATO în modul
lor operaţional.

În plus, el spune că există între 5-
7 programe spațiale secrete, aparți-
nând unor civilizații avansate care au
existat pe Pământ (inclusiv naziștii),
iar unul din aceste programe aparţine
unei civilizaţii vechi de 500.000 de ani!

Și, ca totul să fie și mai complex,
se pare că mai multe civilizaţii extra-
terestre interacţionează sau colabo-
rează cu una sau mai multe dintre
aceste programe spațiale secrete.

O problemă importantă ridicată
de GoodETxSG în postările sale o re-
prezintă “inteligenţa artificială” (AI). 

Potrivit deconspiratorului, inteli-
genţa artificială a fost dezvoltată de
mai multe civiliza\ii extraterestre care
au creat umanoizi sintetici, care să se
întoarcă împotriva creatorilor lor, în-
tr-un mod similar cu ceea ce a fost
descris în serialul de televiziune,“Bat-
tlestar Galactica”. 

Prin urmare, toate programele
spațiale secrete au creat proceduri de
securitate pentru a identifica persoa-
nele care prezintă semne de influență
AI.

Mai recent, GoodETxSG susține
că până la 100 de nave sferice au intrat
sistemul nostru solar, posedând teh-
nologie mult mai avansată decât cea
folosită de diferitele programe spațiale
secrete și de aliații lor extratereștri. 

GoodETxSG spune că extratereș-
trii din această “Alianță Sferică” l-au
contactat pe el și pe alte persoane pri-
vate pentru a le prezenta informații
despre evenimentele majore noi care
vor schimba profund viaţa de pe Pă-
mânt. El spune că “Alianţa Sferică”
vrea să ajute omenirea să scape de sub
control exercitat de către organizațiile
de elită puternice de pe Pământ. 

Printre speciile extraterestre ce fac
parte din “Alianţa Sferică”, Goo-
dETxSG i-a enumărat pe “Păsările al-
bastre”, niște extratereștri de 2,5 metri
înălţime și o specie de 3 metri, de cu-
loare aurie, cu cap triunghiular și ochi
albaștri.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Construcţia Mănăstirii Curtea
de Argeş a început în 1514,  din
dorinţa lui lui Neagoe Basarab de
a făuri aici un lăcaş de o frumu-
seţe fără seamăn. Considerată
drept una dintre minunile arhi-
tecturale ale acestei ţări, Mânăs-
tirea Curtea de Argeş - monu-
ment ctitorit de Neagoe Basarab
- poartă, dincolo de cunoscuta le-
gendă a Meşterului Manole, o se-
rie de adevăruri istorice prea
puţin cunoscute. 

Cine nu ştie frumoasa baladă a
meşterului Manole?! Dar câţi dintre noi
ştiu adevărul din spatele legendei şi cum
îşi leagă Manole numele de edificiul ri-
dicat pe locul fostei Catedrale Mitopo-
litane, zidită în sec al XV-lea.    

Pe cărămida cheii de boltă
apare Alah

“În ziua de Adormirea Maicii Dom-
nului, în anul 1439, pe locul actualei
Mănăstiri, era sfinţită Catedrala Mitro-
politană, în prezenţa ctitorului ei, Vlad
Dracul, domnul Ţării Româneşti. Din
nefericire, în anii 1444 şi 1446 au avut
loc două cutremure care au afectat grav
această catedrală, magnitudinea celui
din 1446 fiind estimată de specialişti la
7,5 grade pe scara Richter (tot atunci a
fost ruinată şi Cetatea lui Negru Vodă
de la Căpăţâneni, cunoscut[ astăzi drept
Poienari, refăcută mai târziu de fiul lui
Vlad Dracul, Vlad Draculea   -Ţepeş).
Vlad Dracul nu a apucat să refacă cate-
drala, fiind asasinat împreună cu fiul
s[u Mircea, în 1447, de către boierii Dă-
neşti sprijiniţi de Iancu de Hunedoara.”,
explică istoricul Ştefan Dumitrache, di-
rectorul Muzeului Curtea de Argeş.    

Construcţia Mănăstirii Curtea de

Argeş a început în 1514, din dorinţa lui
Neagoe Basarab de a zămisli aici un lăcaş
de o frumuseţe fără seamăn. Iar contri-
buţia legendarului meşter Manole la ri-
dicarea construcţiei nu e doar folclor.   

“În tinereţe, Neagoe Basarab a fost
la studii în Italia şi la Constantinopol.
La Constantinopol, sultanul Baiazid al
II-lea îi încredinţează administrarea
construcţiei unei moschei, sarcină de
care el s-a achitat strălucit. Constructo-
rul-şef al moscheii este Manoli din Niae-
sia, care apare, astfel, alăturat de Neagoe
Basarab. Se pare că Manoli era armean,
astfel explicându-se anumite elemente
de arhitectură armeană şi georgian[ din

construcţia Mănăstirii”, explică direc-
torul Muzeului Curtea de Argeş. Din
dorinţa lui Neagoe Basarab, la construi-
rea monumentului s-a folosit, pe lângă
calcar de Albeşti, şi marmură adusă toc-
mai din arhipeleagul grecesc.    

Un lucru greu de acceptat şi încă
destul de puţin cunoscut a fost evi-
denţiat de marele istoric, arheolog, epi-
grafist şi folclorist român din secolul
XIX, Grigore G. Tocilescu, care a spus
că a identificat pe cărămida cheii de bol-
tă, scris cu caractere osmane, numele
lui Allah (Grigore G. Tocilescu- Biserica
Episcopală a Mănăstirii Curtea de Argeş
restaurată în zilele M.S. Regelui Carol I

şi sfinţită din nou în ziua de 12 septem-
brie 1886).    

“Din nefericire, nu avem imagini cu
această cărămidă şi, mai ales, nu ştim
ce s-a întâmplat cu ea după reconstruire”
mai spune Ştefan Dumitrache .  

În luna decembrie a anului 1610,
când oraşul Curtea de Argeş era cucerit
de trupele tânărului principe transilvan
Gabriel Bathory (de 21 de ani), mănăs-
tirea a fost de-a dreptul devalizată.    

“În cele aproximativ două luni de
ocupare a oraşului, Mănăstirea şi bise-
ricile au fost cumplit jefuite, acoperişul
Mănăstirii (din plumb) fiind topit pen-
tru necesităţile oştirii, ceea ce a dus la
degradarea monumentului” mai spune
profesorul Dumitrache. Edificiul a fost
refăcut ulterior de Matei Basarab şi Şer-
ban Cantacuzino.  

Înaintea celebrei fântâni din apro-
pierea mănăstirii, lângă sfântul lăcaş su-
sura un izvor care astăzi nu mai este şi
despre care prea puţină lume ştie. “Iz-
vorul lui Manole, aflat iniţial în curtea
Mânăstrii, a secat, însă din iniţiativa în-
văţatului episcop al Argeşului, P.S.Iosif,
se construieşte, peste drum de Mănăs-
tire, o nouă fântână, cunoscută azi sub
numele de Fântâna lui Manole” explică
Ştefan Dumitrache.    

Arhitectura  lăcaşului suferă, în de-
cursul timpului, câteva modificări.
Francezul Emile Andre Lecomte de
Nouy îşi pune amprenta pe transforma-
rea sa într-o construcţie regală. În cursul
reconstrucţiei, pereţii Mănăstirii au fost
demolaţi până aproape de bază. 

În curtea Mănăstirii Argeşului a
existat un paraclis - singurul edificiu ri-
dicat de domnitorii fanarioţi în Curtea
de Argeş - care avea o pictură deosebit
de valoroasă. 

Din păcate, acesta a fost demolat de
Lecomte de Nouy, pentru a face loc par-
cului destinat familiei regale.    

Arhitectura m[n[stirii a suferit numeroase modific[ri din 1514

Multe lucruri le știm despre
vecinii noștri cosmici, altele mai
puțin. Planeta Marte este cea mai
apropiată de Pământ. 

O zi marțiană este mai mare decât o
zi pământeană, există anotimpuri, axa
planetei este înclinată ca și cea a Pămân-
tului.  Există însă și diferențe, între cele
două planete, legate de mărimea lor și
de compoziția atmosferei, scrie efemeri-
de.ro.o.

Marte este cea mai apropiată
planetă de Pământ

Marte este numită și planeta roșie
datorită cantității mari de rugină care se
găsește la suprafața sa. Comparativ cu
Pământul este de două ori mai mică, iar
atmosfera sa este formată din bioxid de
carbon, irespirabilă pentru om. Tempe-
ratura medie este de -63 de grade. Vân-
turile sunt foarte puternice și dau naștere
la furtuni de praf. Ideea că pe Marte exis-
tă forme de viață inteligente a fascinat
omenirea.În anul 1877, astronomul
Schiaperelli susținea că a identificat pe
Marte, semne de irigație artificială.  În
anul 1976, prima sondă spațială ajunge
pe Marte și nu confirmă aceste
supoziții. În anul 2003, a fost lansată o

altă sondă spațială care confirmă exis-
tența apei pe Marte. Sonda a avut un dis-
pozitiv, cu ajutorul căruia a forat în adân-
cime, la 2000 de metri, unde a descoperit
gheață. În atmosfera planetei Marte a fost
descoperit gaz metan. Specialiștii susțin
că acesta provine de la o cometă care a
căzut pe Marte, sau există pe planetă bac-
terii metanogene. Phobos 2 este o sondă
spațială rusească, care a fost trimisă în
spațiu, în 1989, pentru a fotografia cele
două luni ale planetei Marte. Planeta

Marte are două luni, Phobos și
Deimos. În 27 martie 1989, transmisia
cu această sondă se întrerupe brusc, în
momentul în care se apropiase de Pho-
bos, pentru a obține fotografii. Ultimele
imagini arată cum un obiect în formă
alungită se apropie de stație. Sonda spa-
țială a reușit să surprindă o fotografie în
care a fost identificată o piramidă și o
umbră ovoidală, cu o lungime de 30 de
kilometri și o lățime de 1,5 kilometrii.
Specialiștii în fenomene extraterestre sus-

țin că astfel de obiecte neidentificate apar
de multe ori, în apropierea planetei Mar-
te, dar apariția lor este ținută secretă de
NASA. Existența metanului a făcut pe
cercetători să susțină că în trecut, pe su-
prafața planetei Marte au fost mari bazine
cu apă. Apa sub formă de gheață, din in-
teriorul planetei, conduce la ideea că poa-
te exista viață pe Marte. În anul 2004,
sonda spațială Opportunity a adus dovezi
prin care apa de pe Marte este sărată. 

A fost lansată ipoteza că pe Marte a
existat o civilizație care a dispărut în ur-
ma unui cataclism. Probabil un corp ce-
lest masiv a lovit planeta, schimbând
condițiile atmosferice și creând aspectul
arid, neospitalier al planetei.  Cercetătorii
susțin că impactul cu acel corp a creat și
relieful de pe planetă. De o parte a pla-
netei relieful este înalt, de cealaltă parte,
sunt hăuri, adâncituri uriașe. Impactul a
fost atât de puternic, încât a dislocat masa
planetei. Pe Marte se află un vulcan gi-
gant. Are înălțimea de 25 de kilometri și
baza este de 500 de kilometri pătrați. În
problema legată de sfinxul de pe Marte
și de piramidele care sunt în jurul său,
astronomii consideră că au fost create de
ființe inteligente. Exclud posibilitatea ca
factorii naturali să poată realiza toate
acestea. Teoria conform cărei o civilizație
a locuit pe Marte, are din ce în ce mai
mulți susținători.

100 de nave extraterestre
au intrat în sistemul nostru

solar 

Construcţia Mănăstirii Curtea de Argeş a început în 1514, din dorinţa lui Neagoe Basarab de a
zămisli aici un lăcaş de o frumuseţe fără seamăn. Iar contribuţia legendarului meşter Manole la
ridicarea construcţiei nu e doar folclor.

Teoria conform cărei o civilizație a locuit pe Marte are din ce în ce mai mulți
susținători

Me;terul Manole era un constructor 
armean din Constantinopol

El a lucrat cu Neagoe Basarab ;i la ridicarea unei moschei

Marte, asem[n[toare P[mântului, a fost locuit[ de fiin\e inteligente
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Ce cadou `i cump[r[ cel mai
bogat om de pe planet[ so\iei sale
de ziua ei ? Nu e vorba de cel mai
mare diamant din lume, nici de
un super iaht sau o arip[ dintr-o
faimoas[ galerie de art[ din New
York, cu toate c[ veniturile sale
estimate la 79,2 miliarde de dolari
`l pot ajuta s[ achizi\ioneze toate
trei cadourile ;i s[-i r[m]n[ ;i
bani pentru flori. 

Bill Gates (59 de ani) ;i so\ia lui, Me-
linda (50 de ani), sunt exact opusul cu-
plului dornic s[-;i afi;eze ostentativ
bog[\ia. Se pare c[ fondatorul Microsoft
merge personal s[ cumpere cadou de zi-
ua so\iei ;i `ntotdeauna e ceva destul de
simplu – un pulover dr[gu\ sau pijamale.
Ceea ce-l d[ de gol atunci c]nd el a f[cut
cump[r[turile este c[ uit[ s[ ascund[ sa-
co;a. 

Cei doi conduc Funda\ia Bill & Me-
linda Gates prin intermediul c[reia au
donat deja 30 de miliarde de dolari din
propriile venituri. Investitorul Warren
Buffett a donat, de asemenea, alte mi-
liarde de dolari, iar banii sunt folosi\i
pentru a sprijini cauze diverse din toat[
lumea< mortalitatea matern[ ;i cea in-
fantil[, SIDA ;i HIV, poliomielita ;i
s[r[cia.

De multe ori cei doi traverseaz[ glo-
bul, de obicei ̀ n direc\ii opuse, g[zduind
`nt]lniri la nivel ̀ nalt sau vizit]nd spitale
de boli contagioase ori cartiere s[race
din lumea a treia. Dar atunci c]nd sunt

acas[ `n re;edin\a lor din Medina cu ve-
dere spre lacul Washington, se destind
plimb]ndu-se ore `ntregi `mpreun[, fie
`n lini;te, fie absorbi\i ̀ n dezbateri dina-
mice. ~n locul galelor ;i a multor lans[ri,
ei prefer[ s[ ias[ seara la restaurant ;i s[
vorbeasc[ despre copiii lor.

Chiar dac[ au un buc[tar, acela;i de
15 ani, care vine ;i le g[te;te cina, mem-
brii familiei Gates sunt cei care str]ng
masa, iar Bill spal[ vasele cu pl[cere. Me-
linda se treze;te devreme, la 6<30 fiind
deja ̀ n form[ dup[ ;edin\a de yoga. Pen-
tru ea, c[minul reprezint[ locul preferat
`n care este al[turi de Bill ;i copiii lor –
Jennifer de 18 ani, Rory de 15 ;i Phoebe
de 12 ani. „~mi place s[ stau acas[, s[-mi
pun pantalonii de yoga, s[ fac un bol de
popcorn ;i s[ m[ uit la filme cu copiii
mei.” Acas[ este o re;edin\[ de 147 mi-
lioane de dolari, dotat[ cu piscin[ inte-
rioar[ ;i sal[ de cinema.

Melinda, o absolvent[ de studii eco-
nomice ;i informatic[, l-a ̀ nt]lnit pe Bill
atunci c]nd s-a angajat la Microsoft.
„~ntr-o dup[-amiaz[ de s]mb[t[, la c]te-
va luni dup[ ce ne-am cunsocut, ne-am
`nt]lnit ̀ n parcarea de la Microsoft ;i am
stat ceva timp de vorb[. P]n[ la urm[
m-a `ntrebat dac[ eram liber[ pentru o
cin[ peste dou[ s[pt[m]ni. Am r]s ;i i-
am spus c[ nu aveam nicio idee ce pla-
nuri voi avea ;i c[ nu era ceva suficient
de spontan pentru mine. C]teva ore mai
t]rziu m-a sunat ;i m-a ̀ ntrebat dac[ vo-
iam s[ ie;im la un pahar de vin dup[ cina
lui de afaceri din acea sear[. Am r[spuns
afirmativ ;i asta a fost tot.”

Bill a cerut-o `n c[s[torie la lumina

lunii dup[ o mas[ romantic[ `n Palm
Springs, Florida, ;i s-au c[s[torit ̀ n 1994
`n cadrul unei ceremonii private `n Ha-
waii. Melinda spune c[ ceea ce a atras-o
la Bill au fost cele dou[ p[r\i diferite ale
caracterului s[u< pe de o parte este mo-
tivat ;i ambi\ios, dar este ;i bl]nd, cu
ad]nci valori familiale.” Melinda este
v[zut[ ca imaginea din oglind[ a lui Bill.
„Cred c[ Bill vede ceva asem[n[tor `n
mine. :tie c[ nu sunt o persoan[ timid[.
Vrea s[ fie pus la ̀ ncercare ;i crede\i-m[,
`l provoc tot timpul.”

Acas[, valorile familiale `mplic[ un
sim\ ascu\it pentru intimitate. Melinda
a renun\at la locul ei de munc[ pentru a-
;i cre;te copiii, str[duindu-se s[ creeze
un mediu c]t se poate de normal. „M-
am zb[tut de multe ori ca mam[, eram
extenuat[ din cauza lipsei de somn. Am
citit multe c[r\i despre cre;terea ;i edu-
carea copiilor, iar atunci c]nd `ncercam
o tehnic[ nou[, copiii mei m[ `ntrebau
dac[ am citit iar vreo carte.” Melinda se
bazeaz[ mult pe sfaturile primite de la
prietenele apropiate care au copii mai
mari ca ai s[i.

So\ia lui Bill Gates recunoa;te c[ edu-
carea copiilor este o lupt[ dificil[ de mul-
te ori. :i copiii ei s-au pl]ns atunci c]nd
era plecat[ `n c[l[torii de afaceri. Dar
atunci c]nd repro;urile erau ̀ ndrept[\ite,
;i-a verificat programul cu mai mare
aten\ie. „Bill ;i eu ne-am asigurat ca unul
dintre noi s[ fie ̀ ntotdeauna acas[ al[turi
de copii, atunci c]nd cel[lalt era plecat.
Fiica mea de 18 ani mi-a dat mari b[t[i
de cap, iar acum r]de c]nd `;i aminte;te
;i-mi spune c]t de m]ndr[ este de mi-

ne.”
~n timp ce so\ul ei, care a renun\at la

Harvard, a fost crescut ̀ n spirit civic ̀ ntr-
o familie `nst[rit[ din Seattle, r[d[cinile
texane ale Melindei sunt relativ modeste.
Mama ei a fost casnic[, iar tat[l ei inginer
`n Dallas, am]ndoi str[duindu-se s[-;i
`ntre\in[ familia. A primit o educa\ie re-
ligioas[ catolic[ ;i a f[cut munc[ volun-
tar[ de la o v]rst[ fraged[.

La Microsoft, unde Melinda a coor-
donat lansarea proiectelor Expedia ;i En-
carta, ̀ mpreun[ cu Bill au format un duo
dinamic nonconformist. Cu toate aces-
tea, dincolo de afaceri aveau aceea;i vi-
ziune filantropic[ pe scar[ larg[. C]nd
Bill a creat funda\ia, cu scopul clar de a
dona 95 % din averea lui societ[\ii, a fost
un parteneriat cu Melinda. Am]ndoi se
implic[ activ `n munca filantropic[< Bill
a administrat personal vaccinuri antipo-
liomielitice copiilor din India. Melinda
a dus-o recent pe fiica ei Jennifer s[ stea
cu o familie Masai ̀ n Tanzania, pentru a
putea vedea cum tr[iesc fetele din alte
culturi.

Acest an marcheaz[ aniversarea a 15
ani de la ̀ nfiin\area funda\iei, iar pentru
Melinda este un moment de cotitur[. Pe
m[sur[ ce copiii ei au crescut, a avut cu-
rajul s[ ias[ `n fa\[ pentru a le vorbi oa-
menilor despre importan\a mamelor ;i
viitorul tinerelor. Funda\ia nu coordo-
neaz[ propriile proiecte, ci ofer[ fonduri
organiza\iilor deja existente, ca Organi-
za\ia Mondial[ a S[n[t[\ii ;i UNICEF,
admi\]nd c[ este inutil s[ copiezi ceva
ce deja exist[. Iar accentul este pus pe
`mbun[t[\iri ;i inova\ii. S[n[tatea, edu-

ca\ia ;i s[r[cia sunt principalele zone `n
care funda\ia ̀ ;i ̀ ndreapt[ aten\ia, pentru
a crea noi vaccinuri mai eficiente, noi
metode pentru a-i ajuta pe copii s[ ̀ nve\e,
noi tehnici pentru a ̀ mbun[t[\i recoltele
`n \[rile din lumea a treia.

Melinda prive;te cu m]ndrie la mun-
ca funda\iei din cei 15 ani ;i simte o mare
realizare `n special legat de contribu\ia
major[ pe care a avut-o `n programele
de imunizare, care au dus la o reducere
a mortalit[\ii infantile din cauza pojaru-
lui cu 74 % ;i la eradicarea aproape `n
totalitate a poliomielitei. „Suntem foarte
mul\umi\i s[ facem parte din proiectul
care a dus la salvarea a ;ase milioane de
copii, care altfel ar fi murit. Am f[cut
progrese la nivel mondial, dar mai avem
at]tea de f[cut. Bill ;i eu analiz[m tot
timpul datele ;i statisticile. Avem tabele
care ne spun exact c]te cazuri de polio-
mielit[ sunt `n orice sat din zon[.”

~mpreun[ cu prietenul ;i colabora-
torul lor Warren Buffett au ̀ nfiin\at „The
Giving Pledge”, un act prin care unii din-
tre cei mai boga\i oameni ai planetei se
angajeaz[ s[ doneze mai mult de jum[ta-
te din averea lor unor cauze caritabile.
„Bill ;i eu vrem ca fiecare dolar din fun-
da\ia noastr[ s[ fie donat ̀ n 20 de ani de
la moartea noastr[. Sim\im c[ putem re-
zolva c]teva dintre problemele cu care
se confrunt[ societatea de azi ;i c[ avem
resursele necesare pentru a o face. Nu
avem un bol de cristal pentru a prezice
ceea ce se va `nt]mpla 100 de ani de
acum, dar simt c[ va exista un alt grup
de filantropi care se vor uni pentru a con-
tinua ceea ce am `nceput noi.”

Melinda ;i Bill Gates, 
cel mai bogat cuplu din lume


