
La 12 septembrie 1861, în Cetatea Seiniului,
s-a desfășurat ”Conferința Preliminară Scolastică
Națională din Comitatul Sătmarului”, privind în-
ființarea unui Gimnaziu Românesc pe malul
drept al râului Someș. În revista “Foaie pentru
Minte, Anima și Literatură”, din 27 septembrie
1861, Haralampie Ciorecu publică un material
privind organizarea învățământului românesc din
Comitatul Sătmarului.

12 septembrie 1861, Seini< 
Conferin\a scolastic[ 
din comitatul S[tmarului

Colegii de condei transmit un ultim
salut scriitorului Salah Mahdi

Se `mplinesc 115 ani de la inaugurarea 
c[ii ferate Satu Mare - Ardud
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Negustorii erau obligați să-și desfacă marfa en-gros în piața orașului, iar orașul o vindea apoi în 
toată regiunea en-detail, obținând astfel un profit considerabil. ~n foto, stamp[ cu Satu Mare din 1663

În secolul XIV, ora;ul Satu Mare 
s-a îmbog[\it de pe urma s[rii

       Regele Spaniei, Felipe al VI-lea a decis să îi retragă
titlul de ducesă surorii sale, infanta Cristina, care este
acuzată de delicte fiscale într-un scandal de corupţie
care îl implică şi pe soţul său, a anunţat Palatul Regal.
       Infanta Cristina, în vârstă de 49 de ani, este
acuzată de delicte fiscale în legătură cu afacerile
soţului său, Iñaki Urdangarin, în vârstă de 47 de ani.
Titlul de ducesă i-a fost conferit în 1997 de către tatăl
său, regele Juan Carlos.
       Fost campion olimpic de handbal, Iñaki
Urdangarin este suspectat că s-a folosit de poziţia sa
în cadrul familiei regale pentru a obţine contracte în
Insulele Baleare şi Valencia, prin intermediul unei
societăţi cu scop nelucrativ, Noos, pe care o prezida.
Suma este de 6,1 milioane de euro.
       La patru ani de la deschiderea anchetei,
judecătorul Jose Castro, care s-a ocupat de
instrumentarea cazului, a ordonat la 22 decembrie
trimiterea în faţa justiţiei a surorii lui Felipe al VI-
lea, o premieră în istoria monarhiei spaniole.

Regele Spaniei îi retrage titlul 
de duces[ surorii sale

       Răbdarea poate fi o virtute, dar
puțini ar îndrăzni să-l lase pe Papa
Francisc să aștepte, unul fiind
președintele rus Vladimir Putin, care
a întârziat mai mult de o oră la
întâlnirea de la Vatican, scrie e
Guardian încercând să explice
obiceiul liderului de la Kremlin de a
întârzia la întâlnirile oficiale.
       Durata întârzierii lui Putin
variază în funcție de interlocutor, o
întârziere de până într-o oră fiind
chiar un semn de respect. Astfel, la
prima întâlnire cu Papa Francisc, în
2013, președintele rus a întârziat 50
de minute, iar la cea cu regina Marii
Britanii, în 2003, doar 14 minute. În
schimb, fostul președinte ucrainean
Viktor Ianukovici a trebuit să-l aștepte
odată nu mai puțin de patru ore, iar
părinții copiilor uciși într-un accident
aviatic au așteptat la cimitir două ore
sosirea liderului de la Kremlin. Cât
despre liderii europeni, aceștia își
amintesc că întârzierile lui Putin la
întâlnirile cu ei au durat 1-2 ore. 
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Producția, comerțul și trans-
portul de sare au devenit în evul
mediu una dintre cele mai profi-
tabile afaceri. În zona Tisei Supe-
rioare şi a nordului Transilvaniei,
cele mai importante rute comer-
ciale medievale legate de sare sunt
râurile Someș și Tisa, care trans-
portau această prețioasă resursă
din centrele de exploatare tran-
silvănene, respectiv cele din Ma-
ramureș, prin comitatele medie-
vale Satu Mare și Ugocea. 

De-a lungul drumurilor sării s-au
format rapid puncte vamale, asociate
de obicei unor așezări sau locuri de tra-
versare a râurilor, care au profitat din
plin de avantajele financiare ale unei
asemenea bogății. Căile de transport,
unele funcționale din preistorie, au de-
venit astfel artere comerciale de primă
importanță, asociate din plin cu schim-
bul de mărfuri de orice fel și din ce în
ce mai mult cu rute comerciale de im-
port-export la nivel european.

În anul 1310, Satu Mare 
primește dreptul de depozit
al sării sosite pe Someș

În secolul al XII-lea, principalele
nuclee de exploatare a sării care deser-
veau întregul regat maghiar medieval
se găseau în Transilvania. De aici, cu-
burile de diverse dimensiuni erau trans-
portate spre vest pe calea uscatului, pe
ruta Meseş-Supur - Sălacea, iar pe apă,
pe cursurile râurilor Mureș și Someș.
Ruta de pe Someș traversa, printre al-
tele, actualul oraș Satu Mare, pe atunci
format din două așezări< Satu Mare și
Mintiu. Nu este o întâmplare, astfel, că
primele privilegii ale orașului, care pun
bazele viitoarei dezvoltări în sens urban,
se leagă de transportul sării și de avan-
tajele dobândite în urma acestuia. Ast-
fel, în anul 1310, Satu Mare primește
dreptul de depozit al sării sosite pe So-
meș dinspre Dej, pe care îl păstrează pe
tot parcursul evului mediu. În virtutea
acestuia, negustorii erau obligați să-și
desfacă marfa en-gros în piața orașului,
iar orașul o vindea apoi în toată regiu-
nea en-detail, obținând astfel un profit
considerabil. În secolul al XV-lea, Că-
mara de Sare din Satu Mare, centrul fi-
zic (depozitul) și instituțional al comer-
țului cu sare din zonă, este una dintre
cele trei filiale ale Cămării din Mara-
mureș.  Legătura Sătmarului medieval
cu transportul și comerțul de sare este
de altfel remarcată și accentuată de is-
toriografia de specialitate. După unele
opinii (cea mai cunoscută este avansată
în monografia comitatului coordonată
la începutul secolului XX de Borovszky
Samu), până și numele orașului își are
originea etimologică în activitatea de
comercializare a sării. Astfel, ipoteza
leagă numele de Sătmar cu Salzmarkt,
adică Târgul de Sare, denumire confe-
rită, după același autor, de coloniștii
germani așezați aici încă din secolul al
XI-lea.

Nucleul comerțului cu sare
din fostul comitat Ugocea 
l-a reprezentat Vylokul

Până la începutul secolului al XV-
lea, nucleul exploatărilor de sare se mu-
tă în Maramureș, iar comitele cămării
de aici devine în 1427 responsabil pen-

tru toată sarea extrasă în regat. La ruta
deja consacrată de transport a sării, cea
care urmează cursul râului Someș, se
adaugă în zonă transportul pe Tisa, care
traversează, dinspre Maramureș, între-
gul fost comitat Ugocea și ajunge prin
Vylok (Tiszaújlak, azi Ucraina) în zona
Tokaj. Și aici se formează, în apropierea
centrului de comitat, un punct vamal
important – vadul de trecere peste Tisa
de la Tekeháza. Treptat, această vamă
devine una dintre principalele surse de
venit ale domeniului nobiliar cel mai
extins din zonă – Nyalábul. La finalul
secolului al XV-lea, regele intervine per-
sonal spre a reglementa raporturile de
forță în zonă, scutindu-i pe locuitorii
celor cinci orașe regale din Maramureș,
principalii negustori de sare, de plata
vămii la Tekeháza, și asigurând astfel
pătrunderea unei cantități mai mari de
sare spre zona Panoniei. Nucleul co-
merțului cu sare din fostul comitat Ugo-
cea îl reprezintă Vylokul, unde, în vir-
tutea dreptului de depozit dobândit la
finalul evului mediu, se formează o că-
mară de sare. Având în vedere că, până
la începutul secolului al XV-lea, veni-
turile obținute din sare au ajuns să re-
prezinte aproape o treime din totalitatea
veniturilor regale, suveranii au început
să acorde o atenție specială unei admi-
nistrări eficiente a cămărilor de sare. În
fruntea acestora au fost instalați func-
ționari instruiți, cu pregătire în dome-
niul economic, majoritatea provenind
din orașe comerciale importante ale Eu-
ropei apusene (cu precădere statele ita-
liene). Cămările de sare au ajuns să ofere
astfel modele administrative pentru res-
tul instituțiilor cu rol economic din re-
gat, facilitând dezvoltarea acestora în
sens modern. De asemenea, pentru ora-
șele care le găzduiau, cămările de sare
reprezentau puncte comerciale impor-
tante, în jurul cărora se desfășura ne-
goțul cu sare. Această activitate și apa-
ratul funcționăresc care deservea insti-
tuția aveau nevoie de un spațiu tot mai
mare pentru a-și desfășura activitatea. 

Cămara de sare din Satu Mare se

găsea, spre exemplu, în perioada pre-
modernă, între Someş şi centrului ora-
șului, pe str[zile Mircea cel B[tr]n ;i
Micu Klein. Era formată dintr-un vast
ansamblu de clădiri de zid cu destinație
diversă (depozite, clădirile funcționa-
rilor etc.), organizate în jurul unei gră-
dini ample. Deşi au fost demolate în ar-
hive s-au păstrat planurile clădirilor, iar
pentru comparaţie putem utiliza depo-
zitul cămării de sare din Vylok (Ugo-
cea), datând din prima jumătate a se-
colului al XVIII-lea, care este încă în
picioare.

Sarea, monedă de schimb

În perioada medievală, sarea repre-
zenta o adevărată monedă de schimb,
cu care erau plătiți uneori soldații sau
recompensați nobilii, pentru contribuții
financiare sau militare în folosul rega-
lității. Centrele majore de exploatare a
sării – Maramureșul – sunt și azi aso-
ciate în memoria colectivă cu această
bogăție naturală. Localnicii își asumă
până în zilele noastre calitatea istorică
de specialiști în domeniul extragerii să-
rii, sau cel puțin statutul identitar al ge-
nerațiilor de lucrători. Pe de altă parte,
sarea a fost utilizată până de curând ca
principal mijloc de conservare a cărnii,
fiind astfel asociată în mod tradițional
cu alimentația bogată și cu bunăstarea
celor care beneficiau de pe urma sa.

Modalitățile concrete de trasport,
tehnica și atmosfera asociată acestei ac-
tivități de anvergură le putem distinge
din descrierile mai târzii, cu siguranță
corespunzând însă, măcar parțial, rea-
lităților medievale. Astfel, Oroszi Sán-
dor vorbea despre comerțul cu sare în
zona Tisei Superioare în felul următor<
La Sighetul Marmaţiei baza comerţului
era reprezentată de sare, lemn şi piei.
Până nu au fost construite drumurile
sării din Maramureş, sarea era coborâtă
pe căruţe în Valea Tisei, la Sighet, Buşti-
no şi Vilok, pentru a fi pusă pe plute.
Pentru lemn şi sare, plutăritul repre-
zenta cel mai important mijloc de trans-

port. Plutăritul începea devreme, încă
în Postul Paştelui, imediat ce gheaţa se
rupea pe râuri. Malurile Tisei şi ale aflu-
enţilor săi erau umplute de plutaşi, care
se adunau ca furnicile, plutele ocupând
întreaga suprafaţă a râurilor. Pe aceste
plute sarea era transportată în diferite
moduri< sub forma unor lespezi, ruptă
în bucăţi sau măcinată, ca făina. Uneori
o singură plută putea încărca până la
50 de butoaie de sare, iar într-un butoi
încăpeau până la 50 de kg de sare! Si-
ghetul era plin de evrei şi agenţi comer-
ciali care căutau să cumpere plute, cu
plutaşi cu tot. Cu membrele schilodite
de ţapine şi buşteni, cu trupurile udate
mereu de ape reci, plutaşii și-au denu-
mit plutele “carele dracului”, iar fiecare
drum pe care plecau putea fi şi ultimul.
Pentru drumul periculos ce urmau să-
l facă plutaşii, rusini, valahi sau unguri
primeau un arvon, pe care adesea, ca
să se umple de bărbăţie şi curaj pentru
drum, îl cheltuiau în cârciumele şi bor-
delurile din Sighet. Dis de dimineaţă,
la răsăritul soarelui, plutele porneau la
vale, nu înainte ca plutaşii să fi trecut
pe la biserici, să se roage fiecare în limba
lui, să fi servit un mic-dejun gras şi să
fi prizat o pipă cu tutun.

Atmosfera descrisă este aceea a unei
societăţi tradiţionale, pe care moderni-
tatea adusă prin comerţ începea să o
agreseze, cum se întâmplă de obicei, în-
cepând de la palierul viciilor. Cu toate
acestea, societatea din Valea Tisei îşi va
păstra amprenta tradiţională până
aproape de zilele noastre, spre deosebire
de Valea Someşului care a fost conectată
mai devreme la o modernitate, în care
lemnul şi sarea nu mai erau aduse pe
plute ci pe căi ferate, mult mai sigure şi
mai profitabile. Atât de profitabile încât
au schimbat complet peisajul în care
trăim< astăzi pădurile din câmpie au dis-
părut complet, iar zonele de munte ce
iniţial erau complet acoperite de pădu-
re, sunt formate din pâlcuri de arbori
ce sunt despărţite de întinse arii
defrişate.

Dr. Diana Iegar, dr. Liviu Marta

Bătălia Franței a început pe 10 mai
1940. În prima fază, denumită Fall
Gelb (Planul Galben), formațiunile
blindate germane au pătruns prin Ar-
deni pentru a izola și a încercui uni-
tățile Aliate care au avansat în Belgia.
În timpul luptelor, forțele britanice și
cele franceze cu care cooperau au fost
respinse spre Canalul Mânecii de către
forțele germane foarte mobile și mai
bine organizate. Ca urmare, guvernul
britanic a hotărât să evacueze Corpul
Expediționar Britanic și mai multe di-
vizii franceze din Dunkerque în tim-
pul Operațiunii Dynamo.

A doua fază a bătăliei, denumită
Fall Rot (Planul Roșu), a început pe 5
iunie. Dacă la început forțele franceze
au opus o rezistență puternică, supe-
rioritatea aeriană germană și mobili-
tatea forțelor blindate au copleșit de-
fensiva. Trupele germane au învăluit
Linia Maginot și au avansat adânc în
teritoriul francez. Italia a declarat răz-
boi Franței pe 10 iunie. Guvernul fran-
cez s-a refugiat la Bordeaux la scurt
timp după acest eveniment. Paris, ca-
pitala Franței, a fost ocupat pe 14 iu-
nie. Pe 17 iunie, mareșalul Philippe
Pétain, noul șef al cabinetului, a anun-
țat public faptul că Franța va cere sem-
narea unui armistițiu. Pe 22 iunie, ar-
mistițiul a fost semnat, intrând în vi-
goare pe 25 iunie. Pentru Puterile
Axei, campania a reprezentat un suc-
ces spectaculos.

După Bătălia Angliei, Franța a fost
împărțită într-o zonă de ocupație ger-
mană în nord și vest, o mică zonă de
ocupație italiană în sud-est și o zonă
neocupată în sud. Regimul de la Vichy
administra toate aceste zone în con-
dițiile impuse de armistițiu. În noiem-
brie 1942, forțele Axei au ocupat și
zona liber[, Franța metropolitană fi-
ind sub ocupația Axei până la debar-
carea Aliaților din 1944.

Invadarea Franței de către Germa-
nia a culminat cu predarea armelor
de către Franța, oficializată la 22 iunie
1940. La scurt timp după capitularea
francezilor, Hitler l-a chemat pe Al-
bert Speer – arhitectul său favorit –
pentru a-i cere să-l însoțească într-un
tur al Parisului. Liderul nazist avea să
se plimbe pe străzile pariziene, uimit
de frumusețea clădirilor și mulțumit
de a fi putut vizita una dintre cele mai
frumoase capitale ale Europei.

În prima și singura sa vizită în ca-
pitala franceză, Hitler a făcut un tur
al Parisului, vizitând opera din Paris,
Champs-Elysees, Arcul de Triumf și
Turnul Eiffel, cu ultima oprire la mor-
mântul lui Napoleon și Sacre Coeur.

Acum 75 de ani
armata lui Hitler
cucerea Parisul

ISTORIE
~n anul 1310, Satu Mare primește dreptul de depozit al sării sosite pe Someș dinspre Dej, pe care

îl păstrează pe tot parcursul evului mediu. În virtutea acestuia, negustorii erau obligați să-și
desfacă marfa en-gros în piața orașului, iar orașul o vindea apoi în toată regiunea en-detail,
obținând astfel un profit considerabil. 
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ISTORIE
"Doamne d[-i t[rie
Unei m]ini s[ scrie
Cu dreptate ;i amar
Biblia latinului S[tmar"

Dup[ douăsprezece luni (12 oc-
tombrie 1859) de la înființarea pri-
mei Catedre de Limbă și Literatură
Română la Liceul Regal Ungar din
Satu Mare, avându-i ca profesori
pe marii patrioți Petru Bran și Va-
sile Lucaciu, la 12 septembrie 1861,
în Cetatea Seiniului, s-a desfășurat
”Conferința Preliminară Scolastică
Națională din Comitatul Sătmaru-
lui”, privind înființarea unui Gim-
naziu Românesc pe malul drept al
râului Someș.

În revista “Foaie pentru Minte, Anima
și Literatură”, din 27 septembrie 1861, Ha-
ralampie Ciorecu, publică un material bi-
ne documentat și cu argumente științifice
privind organizarea învățământulu româ-
nesc din Comitatul Sătmarului.

“Rom]nii din comitatulu Satumarelui
acum de seculi au sentitu lips’a unui gim-
nasiu nationalu, `nse ursit’a ;i timpurile
cele fatale asia au voitu, ca aceast[ lips[
strigatoria la ceriu neci pan’ ̀ n momentulu
de facia se nu se supleneasc[, ci deca voi-
mu se gustamu nectariulu celu dulce alu
sciintieloru, ;i adi ̀ nc[ mai suntemu con-
strin;i a cerceta scolele str[iniloru, une
apoi neamicii celi `ncarna\i ai rom]nului
implu crerii celi s[neto;i ai tenerimei nos-
tre celei fragede cu nesce cunoscin\ie
mentinose, cu nesce p[reri ret[cite false
despre originea nostra cea str[lucit[, ma
ace;ti invetiatori mali\io;i prin “doctrinele
loru cele vafre” prin falsificatele ;i resuci-
tele adeveruri istorice pre mul\i ei desves-
cur[ chiaru ;i de caracterulu loru ome-
nescu, ;i-i fecera se calce cu piciore sacri-
lege legile cele neviolabile ale naturei, ;i
a;ia se-;i despre\iuiesc[ chiaru ;i pre ma-
ma aceea dulce, care iau n[scutu, l[ptatu
;i crescutu, c[-ci ace;ti sugravi str[ini ;iar-
latani – carpaci – tipulu celu originalu no-
bilu ;i maiestosu alu mamei – na\iunei -
nostre intru at]ta lau schimositu cu pe-
nelulu loru celu sc]lciatu, `nc]tu mul\i
s’au ru;inatu ;i spaimentatu de dinsulu ca
de o chimer[, ;i ̀ n estu modu s’au ispadatu
de mama loru cea dulce> ;i se ne crede\i,
ca metodulu acest’a adoptatu din principiu
prin tote scolele str[ine neau liferatu o
mul\ime de totu soiulu de renega\i, lapi-
da\i, perdu\i, cari astadi suntu mai incar-
nati neamici ai no;tri, dec]tu str[inii aceia,
care iau `nfundatu cu cunoscin\iele loru
cele mentinose, ;i leau tornatu ̀ n capacina
principiile cele `nvechite `n reutatea loru
altumintrea menite pentru desna\ionali-
sarea nostra. Tote acestea cunoscundule
prea bine intielegin\i’a rom]n[ din Satu-
mare, ;i despre o parte nevoindu a mai
cresce pui de nep]rc[ ;i ;erpi venino;i,
cari se-;i verse veninulu loru celu spurcatu
`n sinulu celu curatu alu mamei loru> eara
despre alt’a parte portandu frica temeiosa,
ca nu cumva cu timpu elementulu
rom]nu d’aici se se contopesc[ ̀ n c[ldarea
cea confundatoria a magiarismului, cu to-
ta seriositatea s’au detiermuritu, ;i e prea-
resoluta a redica ori ;i cu ce sacrificii unu
gimnasiu na\ionalu pe spesele rom]niloru
din comitatu, - contandu ;i pe ajutoriulu
braviloru mecena\i rom]ni – alu c[roru
nume trece peste 100,000 de suflete.

Ca cu at]tu mai repede se ne ajun-
geamu scopulu nostru celu salutariu, amu
;i f[cutu pa;ii primitivi, precum va vede
on. publicu din protocolulu aci sub % pen-
tru piblicare al[turatu, ma ce e mai multu
cei ce aufostu de facia la aceast[
conferin\ia improvisat[ au ;i oferitu ̀ n fa-
vorea gimnasiului proieptatu sume for-
mose, despre ce se va convinge on. publicu
din consemnarea aici pentru publicare
sub % `nchis[.

Resultatulu conferin\iei nostre dar[ e
cuprinsulu protocolului sub % cumine-
catu, ;i sum’a de 1816 fl. v. a. Aceast[ sum[
ce e dreptu e forte mic[ facia cu spesele
cele enorme ce se receru la redicarea ;i

organisarea unui gimnasiu, inse speramu,
ca poporulu nostru romanu, precum ;i
intieligin\ii rom]ni, dara mai vertosu
preo\ii din acestu comitatu convingun-
duse despre santieni’a acestui scopu salu-
tariu voru rivalisa unii cu al\ii `n subs-
crierea oferteloru cu at]tu mai vertosu, ca
o parte bunicic[ dintre preo\ii din Satu-
mare din darulu lui Ddieu au bunuri pa-
mentesci `n mesura bunicic[, eara aceste
leau ;i c];tigatu, ;i le c];tig[ din via\i’a so-
cial[ a poporului rom]nu `ntre cari ve-
tiuescu, ;i pre care pastorindulu trebue se
porte grige neadormit[ de oile s’ale, ca nu
cumva lupii – de cari ’su impresorate – se
le r[pesc[, ca si pan’ acum au f[cutu mare
prad[ ̀ n turm’a cea bl]nd[ gras[ r[pindu
mai tote oile cele mai l]nose ;i mai l[ptose<
seu cu alte cuvinte, cine ̀ ;i c];tig[ bunurile
s’ale din veti’a social[ a poporului roamnu,
seu ;i mai limpede, cine tr[iesce de pe pe-
lea rom]nului, acela dup[ dreptate bunu-
rile s’ale agonisite cu sudori crunte debue
se le folosesc[ totu `n aceea;i societate
spre scopuri nobile, salutarie, bune si
na\iunei `ntregi flositorie, ca a;ia fii
Rom]niei se nu orbece ;i mai departe `n
`ntunecimea cea gros[ a nesciin\iei, din
vin’a, nep[sarea se nu dicu recel’a
conduc[toriloru sei, cari suntu preo\ii, ;i
cari se numescu ”lumin’a lumei, sarea pa-
mentului.”

Ne place a spera, ca intreprinderea
aceast’a salutaria va prospera, ̀ nse ca spe-
ran\i’a nostr[ se nu fia eludat[ se poftesce
se domnesc[ `ntre noi consonan\ia, ar-
monia co`n\ielegere, cu unu cuventu se
poftesce se nu fia `ntre noi `mper[cheri,
se nu dica neme ”io sum a lui Chifa, era
io alui Apolos, se nu fia `ntre noi neci un
str[in”, ci to\i se fimu una, c[-ci altumin-
trea nu vomu pote e;i la limanulu doritu
din causa, ca disonan\i’a, disarmoni’a, ne-
unirea stric[ totu ce e bunu ;i folositoriu.
– Se privegiamu cu ochi de Argosu, ca nu
cumva se arunce cutare diavolu ̀ ntre fra\ii
de unu s]nge ;i de o mam[ semin\i’a dis-
cordiei c[-ci aceasta semin\ia rea ;i fatal[
`nec[ fruptele binelui comunu, ea nein-
cetatu rode la radecin’a arborelui fericirei
nostre na\ionale.

Se urm[rimu dar[ ;i `n privin\i’a
aceast’a esemplelele cele str[lucite de vir-
tute ale glorio;iloru no;tri str[buni, cari,
c]ndu era vorb’a despre binele comunu a
patriei, despre salvarea onorei na\ionale,
despre aperarea remnului, tote la poneau
la o parte, ur’a, invidi’a le l[sa acas[, ;i
d]ndu m]na fr[\iesc[ alergau cu bra\ie
tari, cu puteri unite, ̀ n cointielegere acolo
unde poftea interesulu comunu. Insufle-
tiescane pre noi esemplulu celu frumosu
alui Aristidu ;i Temistocle, cari erau ne-
amici personali, `nse c]ndu au venitu
patri’a ̀ n periclu, ”se lesamu”, dice Temis-
tocle ur’a aici la por\ile patriei, ;i c]ndu
ne vomu re`ntorce din servitiulu comunu,
de voiesci, se-o ̀ ncepemu era;i.” Se facemu
;i noi fra\iloru celu pucinu asemenea, deca
nu a;ia precum pretinde dela noi spiritulu
legei celei dumnedieesci, se ne c[lc[mu
pe fire, se ne ̀ nvingemu pre noi ̀ n;ine, ca
aceast’a e `nvingerea cea mai str[lucit[, ;i
a;ia ̀ n co`n\ielegere se aretamu lumeu, ca
noi suntemu capaci ;i volnici de a face lu-
cruri mari, cu unu cuventu, se dementimu
prin fapte m[re\ie opiniunea public[, ce
au domnitu p]n’ acum despre rom]nii
din Satumare.

Onoratele redac\iuni a Gazetei
;i a Telegrafului rom]nu cu tota

reverinti’a ’su rogate acestea ale retip[ri.
Haralampie Ciorecu 

Ionu Popu, preot din Tăuții De Jos,
notar al Comitetului Provizoriu, a  con-
semnat participanții la Conferință< ”În
anulu Domnului 1861 în diu’a 12. a lune
Septempre s’au tienutu in cetatea Seinului
o conferin\ia preliminaria na\ional[ sco-
lastic[ sub presiedinti’a M. Rev. D. :tefanu
Vnlcanu, protopopulu ord. a Ardusatului,
in fiinti’a de facia a M. Rev. Domni Ioanu

Szeremi, paroculu Madarasului ;i proto-
populu Ardedului, Georgiu Popu, paro-
culu Vezendului ;i protpopulu Eriului,
Vasiliu Catoca, paroculu Borlesciloru ;i
prot. sur. alu Ardusatului, Petru Branu,
paroculu ;i protpopulu Satumarelui, Teo-
doru Szabo, paroculu ;i protopopulu Baiei
mare, Georgiu Maniu, paroculu ;i protop.
Seinului, Gregoriu Fabianu, paroculu Gi-
daniloru, :tefanu Borosiu, preotulu Ci-
carleului, Stefanu Dalai, paroculu din
Pi;cariu, Ioanu Darabanu, paroculu din
T`r;ol\iu, Vasiliu Popu, paroculu din Bu-
siacu, Vasiliu Cernesceanu, paroculu din
Fernezeiu, Ciriacu Barburu, paroculu din
Bicau, Petru Mihutiu, Ioanu Selagianu,
Georgiu Marchi;iu, Ignatu Sabo, Simeone
Popoviciu Deseanu, profesori la gimna-
siulu romanu din Beiu;iu, Ioanu Popovi-
ciu Desenu, posesoru ̀ n comitatulu Ara-
dului ;i ablegatu la diet’a Ungariei, Vasiliu
Fabianu, posesoru ̀ n Gidani, Ioanu Popu,
parocu ̀ n Teu\ii de josu, Ioanu Moldova-
nu De Gidani, Daniilu Palfi, Ioanu Sze-
remi, Ilie Varna, clerici, ;i Gregoriu Hen-
gye, invetiatoriu `n Seini.

1. Intieleginti’a rom]n[ din comita-
tulu Satumarelui vediendu lips’a cea mare
;i sentietoria de unu gimnasiu na\ionalu
au proieptatu `nfiin\iarea unui asemenea
gimnasiu.

Convingunduse tota intielegin\i’a
rom]n[ despre lips’a gimnasiului proiep-
tatu, proieptulu s’au primitu cu unanimi-
tate. –

2. S’au propusu spre desbatere locali-
tatea gimnasiului `nfiin\iandu -

Cu 24 voturi `n contra aloru 3 – cari
au votatu pentru Baiea mare – s’au decisu<
ca gimnasilu proieptatu se se radice `n
Seini din causa, ca aceasta cetate s’au aflatu
a fi centrulu nu numai pentru rom]nii
din acestu comitatu, ci ;i pentru cel din
Maramure;iu, Cetatea de petra – Kovar -
;i Selagiu> eara despre alt’a parte ;i pentru
aceea, pentruca poporulu rom]nu res-
peptive comun’a besericesca din Seini ofe-
resce locu ;i materiale pentru redicarea
gimnasiului `ndatorinduse a da ;i lemne
de focaritu la scola< totuodata se oblega a
sustiene scolele normale, cari acum doue
clase se afla `nfiin\iate ;i organisate. –

3. S’au propusu la pertraptare ;i des-
batere pe ce spese se se redice acelu gim-
nasiu? S’au detiermuritu, ca gimnasiulu
proieptatu se se ridice pe spese private. –

4. S’au ivitu Intrebarea, ca pe ce cale
se se mediuloceasca aprobarea gimnasiu-
lui proieptatu dela locurile mai `nalte?

S’au decisu, ca despre aceast’a intre-
prindere salutaria se se ̀ ncunosciintiedie
Maritele Guverne episcopesci dela Oradea
mare ;i Gierla cu acea preaumilita rogare<
ca aceste ̀ n cointielegere se mediuloceasca
aprobarea ei la locurile mai `nalte. –

5. Pentru prosperarea intreprinderei
acesteia conferin\i’a preliminaria au aflatu
de lipsa formarea unui comitetu proviso-
riu. Comitetulu provisoriu s’au formatu
prin conferin\ia aceast’a preliminaria. De
membrii comitetului prov. s’au alesu< M.
Rev. Domni Georgiu Maniu, paroculu ;i
protopop. sur. alu Seinului, Ioanu Szeremi,
paroculu Madarasului ;i protop. Ardedului,
Petru Branu, paroculu ;i protopopulu Sa-
tumarelui, Georgiu Popu, paroculu Vezen-
dului ;i protop. Eriului, Teodoru Sabo, pa-
roculu ;i protopopulu Baiei mare, Vasiliu
Catoca, paroculu Borlaniloru ;i protopo-
pulu sur. a Ardusatului, Alesandru Erdoss,
paroculu Racsiei ;i protopopulu Tiarei Ava-
siului, Ioanu Darabanu, parocu ̀ n T`r;ol\iu,
Vasiliu Fabianu, posesoru ̀ n Gidani, ;i Ionu
Popu, parocu `n Teu\ii de josu. –

6. Conferinti’a afla de lipsa se se de-
tiermuresca agendele comitetului provi-
soriu.

Agendele acelui comitetu sau decisu
se fia urm[toarele< redigiarea protocolului
conferin\iei, compunerea seu redigiarea
tuturoru acteoru tramitiende la m[ritele
guberne episcopesci dela Oradea mare ;i
Gierla, comitetulu are de a lucra cu tota
energi’a pentru aprobarea proieptului con-
ferin\iei la locurile mai `nalte poftindu
trebuin\i’a prin deputa\i ale;i din sinulu
comitetului> are de a se preg[ti pentru
proieptulu statuteloru gimnasiale> are de
a proiepta planulu gimnasiului redic]ndu>
are datorin\ia de a conchiama conferin\ie
preliminarie de c]te ori va afla de lipsa,
era c]ndu se va recere are dreptu de a con-
chiama adunare general[ romana comi-
tatensa ad hoc. Totuodat[ e insercinala ;i
impoterita de a primi oferte, acele are da-
toria ale manipula cu consciin\ia, ;i despre
acele va ratiotina `n totu anulu de doue
ori `n Maiu ;i Octombre, -

Datu `n seini 12. Septembre. st. n.
1861. :tefanu Vulcanu m. p., protopopulu
Ardusatului ca pre;iedinte. Ioanu Szeremi
m. p., paroculu de Madarasiu ;i v-archi-

diaconu distr. de Erdod. Petru Branu m.
p., protopopu `n Satumare ca notariu a
conferin\iei. Ionu Popu, parocu `n Teu\ii
de josu ca v.-notariului conferin\iei. –
Georgiu Popu m. p., v.-archidiaconu Ie-
riului. Teodoru SabO m. p., protopopulu
districtului Baiei mare. Vasiliu Popu m.
p., paroculu Busiacului. Georgiu Maoiu
m. p., protopopu sur. a Seinului. Georgiu
Marchi;iu m. p., profesoru la gimn. r. Be-
iusianu.

Vasiliu Catoca m. p., protop. sur. a Ar-
dusatului. Ioanu Darabantu m. p., parocu
de Trisol\iu, :tefanu Dalyay m. p., parocu
de Pi;cariu. Stafanu Boros m. p., paroculu
Cic]rleului. Gregoriu Fabianu, m. p., pa-
roculu Gidaniloru. Vasiliu Cernesceanu
m. p., preotulu Fernedieului. Ioane Popo-
viciu Deseanu m. P., posesoru din comi-
tatulu Aradului.

Simeone P. Desenu m. p., prof. `n
Gimnasiu din Beiu;iu. Ignatiu Sabo m.
p., prof. `n gimnasiu din Beiu;iu. Vasiliu
Fabianu m. p., proprietariu. Petru Mihu-
titu m. p., prof. `n gimnasiu sup. Beiusia-
nu.

Ioanu Selegianu m. p., preotu Ivanu
Moldovanu De Giandu, teologu abs. Gier-
lanu. Daniele Paulescu m. p. de Palfy, teo-
logu abs. III. anitu. Ioane Szeremi m. p.,
teologu. Ilie Varna m. p., teologu. Gregoriu
Hengye m. p., inventiatoriu.

Cumca aceast[ copia `n tote 
e asemenea originalului adeverese<

Ionu Popu,
paroculu din Teu\ii de josu,

ca notariulu comitetului provisoriu.

Consemnarea contribuțiilor bănești
oferite de participanți pentru înființarea
Gimnaziului Românesc în Cetatea Sei-
niului, Comitatul Sătmarului<

”Ștefanu Vulcanu, protopopu 50 fl.
Vasiliu Popu, parocu 60. Ioanu Szeremi,
protopopu 50. Petru Branu, protopopu
100. Georgiu Popu, protopou 50. Georgiu
Marchi;iu, profesoru 100. Simeonu P.
Deseanu, profesoru 100. Ioanu Selagianu,
profesoru 100. Ioane Popoviciu Deseanu,
posesoru 100. Gregoriu Hengye, invetia-
toriu 100. :tefanu Duleanu, parocu 100.
Georgiu Maniu, protopopu 400. Teodoru
Sabo, protopopu 50. Vasiliu Catoca, pro-
topopu 100. Ionu Popu, parocu 50. Petru
Mihutiu Letanu, profesoru 40. :tefanu
Borosiu, parocu 5. Vasiliu Cernesceanu,
parocu 40. Ilie Varna, elericu 5. Vasiliu
Fabianu, posesoru 100. Gregoriu Fabianu,
parocu 56. Ioanu Darabanu, parocu 50.
Ioanu Murgu, fetu 10 fl. v. a. Cu totulu
1816 fl. v. a. – (Ddieu cu voi, ;i gloria `n
posteritate! R.)”

***
Semnatarii prezentului material își fac

o datorie de onoare și de conștiință pentru
a se adresa cu respect tuturor românilor
de a cunoaște adevărata Istorie a Româ-
niei. Facem această remarcă pentru a se
reține de generația de azi și în special a ti-
neretului, că stejarii nu cresc pretutindeni,
dar buruienele se întâlnesc peste tot.

Crede cineva că noi românii suntem
un popor atât de bătrân încât să ne fi pier-
dut memoria trecutului, și să nu știm că
numai în trecut, în păstrarea elementelor
educative ale Istoriei României e rădăcina
spornică a viitorului? Patriotismul nu e
doar iubirea țărânei, ci și iubirea trecutu-
lui, iar fără cultul trecutului nu există iu-
bire de țară.Un popor sau o națiune fără
cunoașterea trecutului nu poate să-ți con-
struiască prezentul și nici să privească în
viitor. A nu cunoaște trecutul înseamnă a
renunța la memorie.

Câtă dreptate au avut și au și în prezent
previziunile lui Barbu Ștefănescu Dela-
vrancea, care ne-a lăsat ca un sfânt testa-
ment că< ”România e patria noastră și a
tuturor românilor. E România celor de
demult și a celor de mai apoi. E patria
celor dispăruți și a celor c[ va să vie.”

Ioan Corneanu,
Lacrima Camelia Istrăuan

Prima catedr[ de limba ;i literatura rom]n[ din Satu Mare a fost înființată de
Petru Bran în anul 1959

12 septembrie 1861< Conferin\a preliminar[
scolastic[ na\ional[ din comitatul S[tmarului
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EVENIMENT

Angajaţii Bibliotecii Teleki din
Târgu Mureş, în cadrul căreia
funcţionează şi Muzeul Bolyai, au
declarat pentru AGERPRES că nu
s-a descoperit nicăieri până acum
un portret original al mureşeanului
Bolyai Janos, cel care a reuşit, în
paralel cu savantul rus Nikolai Lo-
bacevski, să răstoarne Geometria
lui Euclid, teoria referitoare la da-
tele observaţiei practice despre
spaţiu.

Bibliotecara Klara Petelei a spus că
în Muzeul Bolyai se păstrează tabloul
original cu chipul tatălui savantului, Bo-
lyai Farkas, care a fost profesor de fizică
la Târgu Mureş, însă nu a fost descoperit
niciun tablou care să îl înfăţişeze pe Bo-
lyai Janos.

‘Putem să vedem singurul portret
original al lui Bolyai Farkas, însă trebuie
să menţionez că nu mai există niciun
portret original al lui Bolyai Janos, nici
aici, nici în altă parte. Există trei variante
de portrete, dar despre ele nu se poate

şti exact dacă-l reprezintă într-adevăr pe
matematician. Se spune că acesta şi-ar fi
ars toate tablourile’, a spus Klara Petelei.

Aceasta a susţinut că nici rămăşiţele
pământeşti ale lui Bolyai Janos nu îi ajută
pe cercetători să reconstituie măcar pe
calculator chipul acestuia, deoarece în
urma exhumării - după ce a fost îngropat
la marginea Cimitirului Reformat din
Târgu Mureş, fiind recunoscut doar după
butonii ţinutei militare - s-a recuperat
doar calota craniană, restul degradân-
du-se din cauza umezelii accentuate.

‘În muzeu există două cranii, unul
aproape întreg, care este craniul lui Bolyai
Farkas, tatăl, şi o parte din calota crania-
nă a lui Bolyai Janos. Cei doi au fost în-
mormântaţi în Târgu Mureş, în anul 1856
tatăl, şi în 1860 fiul. La data la care a
murit Bolyai Janos, el era o persoană nu
prea agreată în Târgu Mureş, deci nu era
acea personalitate la care ne referim as-
tăzi. Doar după nişte ani buni lumea şti-
inţifică l-a descoperit practic pe Bolyai
Janos. La data la care a fost înmormântat,
a fost înmormântat într-o parte mai în-
depărtată a cimitirului reformat din Târ-
gu Mureş, însă la începutul secolului XX

era jenant să nu fie şi el înmormântat, ca
şi tatăl său, profesorul renumit, într-o
parte mai pentru personalităţi a cimiti-
rului. Ei au fost deshumaţi, cu procedură
absolut oficială, în 7 iulie 1911 şi atunci
comisia respectivă a hotărât ca fragmen-
tele de cranii să fie conservate şi păstrate

pentru mai târziu şi ele să facă parte din
muzeul care deja era planificat să se des-
chidă, dar s-a deschis mai târziu’, a arătat
Klara Petelei.

Aceasta a precizat că pictura din mu-
zeu care îi reprezintă pe cei doi Bolyai
este de dată recentă, iar în aceasta este
una dintre cele trei variante ale chipului
lui Bolyai Janos.

Muzeul Bolyai din Târgu Mureş exis-
tă din anul 1937, când a fost deschis în-
tr-una din încăperile bibliotecii fostului
Colegiu Reformat, după care a fost mu-
tată la Biblioteca Teleki în anii ’50.

‘Biblioteca, colecţia de carte şi ma-
nuscrisele celor doi matematicieni, a fost
adusă în clădirea Bibliotecii Teleki, în
1955. După câte ştiu eu, un muzeu întreg
închinat celor doi Bolyai nu mai există
în România, însă s-a constituit un mic
muzeu sau o cameră memorială şi în ac-
tualul Liceu Bolyai, care este urmaşul
Colegiului Reformat din localitate. Tot
ce a rămas de la cei doi, ceea ce s-a păstrat
în colegiul reformat şi a fost adus ulterior
aici, se păstrează aici. În afară de manus-
crisele celor doi Bolyai, care de fapt nu
se află în încăperea muzeului, ci sunt păs-

trate în colecţia Bibliotecii Teleki, în mu-
zeul propriu-zis putem să găsim piese de
mobilier care au aparţinut în special lui
Bolyai Farkas şi care au fost duse în co-
legiul reformat după ce acea clădire în
care a locuit Bolyai Farkas a fost demo-
lată. Cei doi oameni de ştiinţă şi-au pe-
trecut cea mai mare parte a vieţii în Târgu
Mureş, tatăl, Bolyai Farkas, a fost profesor
la Colegiul Reformat timp de 47 de ani,
fiind o personalitate importantă a
oraşului, iar fiul său, Bolyai Janos, un
matematician renumit, şi-a petrecut o
bună parte din viaţă în oraş după retra-
gerea sa din armata austriacă, până la
moartea sa, în 1860.

“Pe lângă obiectele personale aduse
odată cu muzeul, cel mai important lucru
transferat la Biblioteca Teleki au fost ma-
nuscrisele celor doi Bolyai, vorbim des-
pre în jur de 20.000 de pagini de manus-
crise din care majoritatea au aparţinut
lui Bolyai Janos, fiul. Iar acum câţiva ani
am câştigat un proiect prin care am reuşit
conservarea acestor manuscrise, care
acum sunt păstrate în condiţii mult mai
bune”, a precizat Kovacs Gyorgy, conser-
vator în cadrul Bibliotecii Teleki.

Dorința de a lega Transilvania
de apusul Europei s-a manifestat
încă din anul 1840 printr-un pro-
iect elaborat de specialistul ma-
ghiar Szécsényi Istvan, supranu-
mit ;i ahitectul căilor ferate mo-
derne din Ungaria, dar care a ră-
mas nematerializat la acea dată
din cauza mi;cărilor revoluționa-
re din perioada 1848 – 1949 care
au zguduit Ungaria.

Primul ora; din Transilvania care a
fost legat prin cale ferată de capitalele
vest europene a fost Oradea, devenind
punct de plecare spre centrul Ardealului,
spre Carpați ;i Dunăre ;i spre drumurile
comerciale ale Orientului, ne informează
colaboratorul nostru, ing. Lörincz Tibe-
riu.

Linia a fost inaugurată 
în 14 iunie 1900

O altă prioritate în Transilvania a fost
construcția liniei de cale ferată Cluj –
Oradea. În Parlamentul de la Budapesta
încă din anii 1832 ;i 1836 a fost discutată
"Legea Căilor ferate” care la punctul 7
avea prevăzută costruirea căii ferate Bu-
dapesta – Oradea – Cluj, inaugurată în
data de 7 septembrie 1870. Liniile secun-
dare au fost construite ceva mai târziu. 

A;a s-a întâmplat ;i cu linia între
Oradea – Valea lui Mihai, inaugurată la
2 iulie 1887 ;i linia Debrecen - Valea lui
Mihai - Carei - Satu Mare, inaugurată la
25 septembrie 1871. În jurul "Sătmaru-
lui”, străveche a;ezare în nord-vestul
Transilvaniei, s-a realizat un sistem de
căi ferate înguste, în podi;ul Some;ului,
în diferite direcții< de la Satu Mare spre
Bicsad, de la Satu Mare spre Ardud ;i de
la Ghilvaci spre :omcuta Mare. 

Linia Satu Mare – Ardud, în lungime
de 28,9 km, a fost construită de către So-
cietatea Căilor Locale Satu Mare – Ardud
cu un capital social de 1.640.000 K (co-
roane) conform foii de concesiune nr.
632/93. Pentru construirea liniei s-a pri-
mit aprobare încă din luna ianuarie 1899

pentru Herman  Mihaly, primarul de
atunci al Sătmarului ;i inginerul Gerster
Bella, antreprenor din Budapesta.  

Construcția acestei linii cu ecarta-
ment îngust (760 mm) a durat între anii
1899 – 1900. Linia a fost deschisă pentru
circulație în data de 14 iunie 1900. Prin
convențiile din 4 martie ;i 13 noiembrie
1926, statul român a cumparat majori-
tatea acțiunilor Societății Locale Unite
Sătmărene devenid practic proprietarul
acestei linii. Prin Decretul lege nr. 3666
din 7 octombrie 1939 publicat în Moni-
torul Oficial nr. 237 din 12 octombrie
1939, Ministerul Lucrărilor Public ;i Co-
municațiilor, al Justiției ;i Finanțelor au
fost autorizate să cumpere întreg patri-

moniu al societății respective, care cu
acea dată î;i încetează activitatea. 
Traseul liniei înguste

Linia a pornit de lângă Grădina Ro-
mei aflată în fața Gării Satu Mare (cota
120 m). Ea a continuat ;i în interiorul
ora;ului (având mai multe stații) a tra-
versat râul :omes pe podul rutier, ajun-
gând în Satu Mare Ferăstrău, apoi tra-
versând fostele mla;tini Eced, urca până
în  localitatea Lipău (cota 157 m) de unde
s-a ramificat o scurtă linie de 1,5 km spre
Viile Satu Mare (cota 160 m), tot aici
fiind ;i un triunghi de 0,12 km pe direcția
Lipău – Ardud. Din localitatea Lipău  li-
nia coboara până la Ardud (cota 131 m)

printr-o zonă viticolă urmând cursul râu-
rilor Some; ;i Homorod.

Linia a fost construită cu ;ină ;i ra-
mificații tip 13,75 pentru o sarcină de
5,5 tone pe osie ;i o viteză de 30 km/h.
În perioada 1945 – 1946 pe o porțiune
de linie s-a făcut refacție cu ;ină tip 23,6
ulterior pe anumite porțiuni în special
în curbe cu ;ină tip 34,5 ;i tip 40. Decli-
vitatea maximă a liniei a fost de 15,9
mm/m, ;i avea curbe aspre cu raze mi-
nime de 50 - 100 m. 

Linia de cale ferată îngustă pe terito-
riul ora;ului a fost modificată în linie de
tramvai electric care a funcționat în pe-
rioada 8 noiembrie 1900 – 31 decembrie
1906 ;i pe care simultan circula ;i un

tren de cale ferată îngustă cu vagoane
pentru călători, care megrea în continua-
re prin Satu Mare Ferăstrău până la Ar-
dud. Traseul de cale ferată din ora; ;i pâ-
nă în Satu Mare Ferăstrău avea o lungime
de 5,053  km. După desfințarea traseului
de cale ferată din ora;, linia spre Ardud
pornea din fața Gării Satu Mare, traversa
râul Some; pe podul de cale ferată, linia
între Satu Mare ;i Satu Mare Ferăstrău
era un traseu de linie încălecată N/I (linie
cu ecartament normal = 1435 mm/linie
cu ecartament îngust = 760 mm). 

La 20 februarie 1976, cu ocazia lu-
crărilor de sistematizare a ora;ului (con-
struirea aeroportului care a afectat tra-
seul liniei cfi din afara ora;ului) această
linie s-a desființat, rămânând o linie în-
gustă între Ghilvaci – Ardud - Ardusad,
desfințată ;i ea în 1990. 

Linia cf avea următoarele sta\ii ;i hal-
te< Satu Mare, Satu Mare Ferăstrău,
Amați, Cionche;ti, Lipău, Viile Satu Ma-
re, Cetatea Ardudului ;i Ardud. 

“Zsuzsi”, nume de alint

Linia a fost deservită cu locomotive
din Depoul de linie îngustă Satu Mare -
Sângeni dotată cu placa de întoarcere, li-
nii de alimentare a locomotivelor, eleva-
tor ;i atelier de reparații. Pe parcursul
anilor pentru remorcarea trenurilor de
călători ;i mixte se foloseau următoarele
tipuri de locomotive< locomotive cu abur
din seria 389, 490, 491,764, automotoare
cu abur, fabricate la uzinele Ganz din
Budapesta, iar între anii 1968 – 1976 la
remorcarea trenurilor s-au folsit ;i loco-
motive diesel L 45H. 

La costrucția liniei, stațiile erau pre-
văzute cu birouri de mi;care, cabine de
acari, linii pentru manevră ;i încruci;ări
de trenuri, magazii de mărfuri, cheiuri
de vite, rampe pe încărcări - decărcări,
erau asigurate cu semnale Banovici ;i în-
cuietori cu chei fără bloc, iar din 1972 s-
au utilizat semnale mecanice. 

Trenurile de linie îngustă de odinioa-
ră din zona Sătmarului erau botezate
"Zsuzsi” … o alintare în semn de apre-
ciere ;i respect pentru ele din partea lo-
calnicilor. 

Mihai G.

Cu aceast[ ocazie,  filateli;tii feroviari au lansat plicuri aniversare, coli\e ;i timbre

Variant[ de portret

Linia Satu Mare – Ardud, în lungime de 28,9 km, a fost construită de către
Societatea Căilor Locale Satu Mare – Ardud cu un capital social de 1.640.000 K
(coroane) conform foii de concesiune nr. 632/93.

115 ani de la inaugurarea c[ii ferate 
Satu Mare - Ardud

Misterul din jurul chipului matematicianului Bolyai Janos
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S~N~TATE

Odat[ cu venirea c[ldurii,
`ncep plimb[rile ̀ n parcuri, ie;iri-
le la iarb[ verde, iar una din pro-
blemele care apar `n aceast[ pe-
rioad[ este mu;c[tura de c[pu;[.
C[pu;ele pot fi periculoase at]t
pentru copii c]t ;i pentru adul\i
nu at]t pentru mu;c[tura ̀ n sine,
ci prin bolile pe care le pot trans-
mite `n caz c[ sunt infectate.

Cea mai grav[ dintre ele, boala Lyme,
supranumit[ "boala cu 1000 de fe\e" a
fost descoperit[ `n urma studierii unui
focar de poliartrit[ reumatoid[, asociat
cu mu;c[tura de c[pu;[ ̀ n 1977, ̀ n ora;ul
cu acela;i nume din statul American
Connecticut.

Ce sunt c[pu;ele?

C[pu;ele sunt insecte parazite care
populeaz[ suprafa\a corpului. Majorita-
tea se g[sesc pe tegumentele mamiferelor
(sau ̀ n blana lor), pe pielea p[s[rilor, sau,
mai rar, a reptilelor. C[pu;ele fac parte
din aceea;i familie de insecte cu scor-
pionii ;i paianjenii. Sunt parazi\i hema-
tofagi (se hr[nesc cu s]ngele gazdelor)
;i populeaz[ o singur[ gazd[ timp de
c]teva zile, dac[ nu sunt `ndep[rtate.

Vara, p]n[ toamna t]rziu reprezint[
perioada din an `n care mu;c[turile de
c[pu;[ sunt cele mai frecvente.

Ele nu dor ;i de aceea prezen\a
c[pu;elor nu este sesizat[ de gazd[. ~n
cazul `n care s-a produs mu;c[tura,
c[pu;a trebuie `ndep[rtat[ `n `ntregime
pentru c[ doar astfel se poate preveni
transmiterea unor boli.

De;i mult[ lume nu ia ̀ n seam[ riscul
de a se `mboln[vi, trebuie precizat c[

aproximativ 25% dintre c[pu;ele din \ara
noastr[ poart[ bacteria Borrelia burgdor-
feri care cauzeaz[ boala Lyme sau un alt
tip particular de meningoencefalit[.

Borrelia burgdorferi nu este un mi-
croorganism ca oricare altul. Ea posed[
mai mult ADN dec]t oricare alt[ specie
de bacterie, se mi;c[ iute ;i se infiltreaz[
`n toate \esuturile. ~n plus ea poate s[-;i
modifice `nf[\i;area, devenind nedetec-
tabil[ pentru sistemul imunitar. Cele mai
comune forme sunt cele de spirochet[
(spiral[), de chist (corp rotund) ;i de bio-
film (nor de mucus).

Forma de spiral[ a bacteriei `i per-
mite s[-;i fac[ drum `n oricare celul[
s[n[toas[ din corp. Se multiplic[ rapid,
rupe membrana celular[ ;i invadeaz[ ce-
lelalte celule din corp, eliber]nd neuro-
toxine, care sl[besc sistemul imunitar,
determin[ inflama\ii ;i deterioreaz[ sis-

temul nervos central ;i periferic, cre]nd
probleme de memorie ;i durere neuro-
pat[.

Simptomele bolii

Boala Lyme are 3 stadii< forma acut[,
faza de infec\ie diseminat[ ;i faza cro-
nic[.

Etapa acut[ debuteaz[ la 3-30 de zile
dup[ mu;c[tura de c[pu;[ ;i se manifest[
prin eczem[ (eritem migrator), febr[,
transpira\ie abundent[, dureri de cap,
dureri musculare, oboseal[. ~ns[, erite-
mul apare la mai pu\in de 50% dintre
persoanele infectate.

~n stadiul infec\iei diseminate pot s[
apar[ noi eczeme, paralizie facial[ peri-
feric[, puternice dureri de cap, rigiditatea
g]tului, dureri ;i tumefieri ale `ncheie-
turilor, tulbur[ri cardiace ;i vertij.

~n stadiul cronic al bolii Lyme, atunci
c]nd agentul patogen este prezent ̀ n corp
de cel pu\in un an, poate surveni o pu-
ternic[ inhibare a sistemului imunitar.
Pot s[ apar[ encefalita sau encefalofatia,
meningita sau diferite manifest[ri artri-
tice.

Posibile remedii

Medicii pot efectua teste de laborator
pentru a diagnostica boala Lyme cu acu-
rate\e. Tratamentul de prima inten\ie al
bolii Lyme const[ `n administrarea de
diverse antibiotice< amoxicilin[, doxici-
clin[,  claritromicina etc. Este un trata-
ment foarte costisitor, dar care nu d[
`ntotdeauna rezultatele dorite. ~ns[, cu
c]t este `nceput mai repede, cu at]t rata
de reu;it[ este mai mare. Alegerea me-
dica\iei ;i stabilirea dozajului se fac `n

mod diferit, de la pacient la pacient, `n
func\ie de mai mul\i factori cum ar fi
durata ;i gravitatea bolii, prezen\a co-in-
fec\iilor, deficien\e imunitare, v]rsta ;i
greutatea, func\ia gastrointestinal[, to-
leran\a la antibiotice.

~n fazele sale t]rzii infec\ia cu Bor-
relia este extrem de dificil de tratat. De-
oarece boala Lyme afecteaz[ mai multe
organe ;i sisteme din organism, mul\i
medici consider[ c[ este necesar pe l]ng[
tratamentul alopat ;i unul complementar
cu remedii naturale. Tratamentul com-
plex const[ `n schimbarea stilului de
via\[, o diet[ adecvat[ (regim alimentar
alcalinizant), consumul unor principii
fitoterapeutice pentru stimularea im-
unit[\ii, reducerea inflama\iilor, detoxi-
fierea organismului, eliminarea infec\iei,
`mbun[t[\irea circula\iei sanguine, asi-
gurarea func\ion[rii sistemului nervos.

Doctorul american Lee Cowden a
creat un protocol de tratament natural
`mpotriva etapei t]rzii a Borreliei ;i co-
infec\iilor bolii Lyme ;i ca post tratament.
Borreliose Centrum din Augsburg a efec-
tuat un studiu pe timp de 9 luni privind
acest tratament. Circa 80% din pacien\i
au ar[tat ̀ mbun[t[\iri simptomatice, iar
90% au demonstrat amelior[ri pe baza
testelor de s]nge.

Componenta principal[ a acestui tra-
tament este Gheara M]\ei, un remediu
extras din scoar\a copacului Uncaria To-
mentosa care cre;te ̀ n p[durea tropical[
din Peru. Con\ine alcaloizi cu ac\iune
adaptogen[, antimicrobian[, antioxi-
dant[, antiviral[, antiinflamatorie ;i an-
titumoral[. Alte posibile remedii naturale
pentru tratarea bolii Lyme sunt< argintul
coloidal, colostrum, cordiceps, turmeri-
cul, echinaceea.

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel.< 0721202752

Diferen\a dintre o c[pu;[ nehr[nit[ ;i una care a supt s]nge

C[pu;ele sunt insecte parazite care populeaz[ suprafa\a corpului. Majoritatea se g[sesc pe
tegumentele mamiferelor (sau `n blana lor), pe pielea p[s[rilor, sau, mai rar, a reptilelor. Sunt
parazi\i hematofagi (se hr[nesc cu s]ngele gazdelor) ;i populeaz[ o singur[ gazd[ timp de c]teva
zile, dac[ nu sunt `ndep[rtate.

Dac[ v-a\i ̀ mboln[vit de laringit[ ̀ n
plin[ var[ ave\i nevoie de c]teva m[suri
urgente pentru a v[ reg[si vocea.
Senza\ia de usc[ciune `n g]t ;i durere
pot s[ v[ creeze un disconfort c]teva zile.
Cauzele cele mai frecvente ale laringitei
sunt de obicei infec\iile virale ale c[ilor
respiratorii sufperioare. Laringita poate,
de asemenea, s[ `nso\easc[ gripa, bron-
sita, pneumonia, pojarul, tusea convul-
siv[ sau orice infec\ie a c[ilor respiratorii
superioare.

Unul dintre remediiile care nu cost[
nimic, dar `n schimb va poate pune
r[bdarea la `ncercare este s[ nu vorbi\i.
Un repaus vocal pentru 1-2 zile poate s[
v[ ajute foarte mult. Dac[ trebuie s[ co-
munica\i, scrie\i. :optitul face ca corzile
vocale s[ se loveasc[ una de alta la fel de
tare ca ;i strig[tul.

Pute\i folosi un umidificator. De aju-
tor pot s[ v[ fie ;i inhala\iile cu abur.
Tot ceea ce trebuie s[ face\i este s[ v[
apleca\i peste un bol cu ap[ clocotit[ 5
minute de 2 ori pe zi. 

Totodat[ este recomandabil s[ be\i
multe lichide. Acest lucru ̀ nseamn[ cam
8 - 10 pahare pe zi, de preferat cu ap[ la
temperatura camerei sau suc de fructe
;i ceai cu miere sau l[m]ie.

Recomandabil ar fi s[ pute\i respira
pe nas, iar dac[ fuma\i s[ renun\a\i o
vreme la \ig[ri, deoarece fumatul este o
cauz[ esen\ial[ a usc[ciunii g]tului.

Nici consumul de alcool nu este in-
dicat c]t timp ave\i laringit[ deoarece el
este un iritant chimic pentru laringe. 

Modalit[\i de a v[ 
“repara” vocea

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

Mu;c[turile de c[pu;[ pot provoca 
boli grave la copii ;i adul\i
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Pana Cotta

Mâncare de urzici

Mod de preparare<

Încălziţi într-un vas laptele și smân-
tâna dulce la foc mic.

Adăugaţi zahărul și zahărul vanilat
și lăsaţi să fiarbă timp de 1 minut.

Luaţi vasul de pe foc, lăsaţi să se

răcorească și adăugaţi granulele de ge-
latină. Amestecaţi bine și lăsaţi să se
dizolve gelatina și să se răcească lichi-
dul timp de 10-15 minute.

Ungeţi 4 forme conice, cești de ca-
fea sau vase ramekin cu puţin ulei.

Turnaţi panna cotta în forme.
După ce lichidul s-a răcit introdu-

ceţi cupele la rece pentru minim 2 ore.
Când serviţi răsturnaţi conţinutul

formelor pe farfuria de servire.
Turnaţi siropul peste panna cotta

și decoraţi cu fructe proaspete și/sau
frunze de mentă proaspătă.

Ingrediente<

450 ml smântână dulce
200 ml lapte
60 grame de zahăr
1 lingură de gelatină (20 grame)
1 plic zahăr vanilat (opţional)
1 vârf de cuţit de sare
1 lingură de ulei
sirop sau dulceață de fructe 

și fructe pentru servire

Mod de preparare< 

Urzicile se curăță de codițe și se
spală bine, din mai multe ape. Cât timp
lucrați cu urzicile proaspete, este indi-
cat să folosiți mănuși de cauciuc. Frun-
zele curățate se fierbe și se strecoară,
apoi se toacă bine cu robotul sau cu
blenderul. Dacă eventual ați pus urzici
la congelator și acestea, după dezghe-

țare e bine să se mai mixeze puțin. Din
făină și ulei se face un r]ntaș mai ușor
(foarte puțin prăjit), însă, de data aceas-
ta fără boia de ardei. Se adaugă ustu-
roiul pisat, apoi pasta de urzici, sare,
piper și treptat și laptele, amestecând
în continuu, iar compoziția se mai fier-
be circa 5 minute. Se ia de pe foc și du-
pă ce se răcește puțin, se adaugă și cele
două ouă bătute în prealabil. Se ser-
vește cu ouă ochiuri, chiftele, bacon
sau cârnați prăjiți. Gustul seamănă cu
spanacul, dar se simte mai puțin gustul
de fier din mâncare. 

Ingrediente< 

Un kg de urzici proaspete (se
culeg firele de urzici care încă
nu sunt întărite și se folosesc
doar frunzele fragede), 2 ouă,
4 căței de usturoi, circa 400 ml
lapte, 3 linguri de făină, ulei

pentru r]ntaș, sare, piper.

Sirop de soc

Mod de preparare<

Florile de soc se scutură bine de in-
secte şi alte impurităţi, se spală în apă re-
ce, şi se lasă să se scurgă. Zahărul cu apa
se pun la fiert într-o oală mai mare. Se
lasă pe foc până când zahărul se topeşte
(nu trebuie să fiarbă), apoi se lasă să se
răcească. Se stoarce zeama de la 4 lămâi
în siropul de apă şi zahăr, iar două lămâi

bine spălate se feliază. Florile de soc și
lămâile feliate se adaugă în sirop, și tot
aici se adaugă și fie ghimbirul, fie cu-
ișoarele. Oala se acoperă cu un capac, iar
după ce s-a răcit bine, se dă la frigider
pentru a se macera timp de 4-5 zile. Cel
mai repede în cea de a 5-a zi siropul se
strecoară, se pune în sticle sterilizate și
se închid ermetic. Ținut în loc răcoros,
fără umezeală, siropul astfel obținut se
poate păstra luni de zile, fără adaos de
conservanți. La servire siropul de soc se
poate dilua cu apă plată sau apă minerală
carbogazoasă, cu cuburi de gheaţă, ornat
cu frunze de mentă sau lămâie. 

Ingrediente< 

Circa 40 - 45 de bucăți de flori
de soc, 6 lămâi de mărime me-
die, netratate chimic (pe cât po-
sibil), 2 litri de apă plată, 2 kg
de zahăr, eventual, dacă vă pla-
ce 3-4 rondele de ghimbir sau
2-3 cui;oare, dar nu ambele în

aceeași compoziție.

Ciorb[ de zarzavaturi
proaspete cu orez

Mod de preparare<

Zarzavaturile se curăță, se feliază și
se spală din mai multe ape. Ceapa mă-
runțită sau răzuită se călește în ulei, se
adaugă orezul și se călește puțin și acesta,
apoi la fel se procedează și cu zarzavatu-
rile feliate. Când toate s-au călit se stinge
cu circa 1,5 - 2 l de apă. În loc de apă se

poate folosi și supă de carne, dacă aveți
acasă. După 5-10 minute de fierbere se
adaugă legumele, se condimentează după
gust și se mai fierbe circa 15 minute. Ore-
zul se poate fierbe fie în supă și în acest
caz se pune la fiert odată cu legumele,
fie separat și se limpezește și după fier-
bere și în acest caz supa iese mult mai
limpede. Se servește caldă, presărată cu
pătrunjel verde, eventual cu adaos de
smântână, sau dacă vreți să fie de post,
cu smântână vegetală. 

Ingrediente< 

500 g zarzavaturi proaspete
(pătrunjel, morcovi, gulie, țe-
lină, eventual păstârnac), câte
circa 100 grame de fasole verde,
mazăre verde boabe, conopidă,
broccoli, varză, varză de Bru-
xelles, o ceapă, 150 g orez, circa
30-40 ml ulei, sare, piper, bază
pentru mâncăruri (delicat de

casă).

În aceste zile, parfumul flori-
lor de tei încântă în mod plăcut
până și persoanele preocupate de
grijile cotidiene. Printre bolile
pentru care florile de tei se con-
stituie în remedii menţionăm<
emotivitate, depresie psihică cu
anxietate, agitaţie nocturnă, in-
somnii.

Sunt diferenţiate trei specii< teiul cu
frunze mari (Tilia platyphyllos)> teiul
pucios - roșu (Tilia cordata)> teiul alb-
argintiu (Tilia tomentosa). Aceste specii
înfloresc eșalonat, mai întâi T. platyp-
hyllos, urmează T. cordata, iar după cir-
ca 10-14 zile înflorește T. tomentosa.

Pentru a valorifica proprietăţile lor
terapeutice, florile se recoltează împreu-
nă cu bracteele, se usucă la umbră.
Acţiuni terapeutice

Principalele proprietăţi terapeutice
care ridică valoarea medicinală a florilor
de tei sunt< neurosedative, întăritoare,
emoliente, expectorante, sudorifice, de-
congestive, spasmolitice, hipotensive și
diaforetice. Aceste proprietăţi sunt da-
torate compoziţiei chimice a florilor în
care predomină uleiuri eterice (îndeo-
sebi farnesol care dă mirosul caracte-
ristic), mucilagii, saponozide, flavonoi-
de, gume, taninuri, coline și vitamina
C.

Lista acţiunilor specifice cuprinde
domenii foarte diversificate, ceea ce face
ca florile de tei să fie nelipsite din fiecare
casă pentru a fi utilizate atunci când
survine o cât de mică dereglare în starea
de sănătate a membrilor familiei, de la
copii până la bunici.

În primul rând, intră afecţiunile pul-
monare, respectiv stările gripale, tuse
cronică și convulsivă, răceli, bronșite,
astm bronșic, catar pulmonar, cu efect
în eliminarea secreţiilor bronșice. Ur-
mează afecţiunile sistemului nervos cu
stări de nervozitate, tensiune psihică,
isterie, oboseală, emotivitate, depresie
psihică cu anxietate, agitaţie nocturnă,
insomnii, ameţeli, migrene, dureri de
cap până la alergii, prurit, epilepsie și
boala Parkinson.

B[i cu infuzie de tei, 
foarte bune pentru copii

Mămicile au constatat că la copiii
agresivi, nervoși și bolnavi de insomnie,
cel mai bun remediu constă dintr-o baie
caldă, la 35-37 de grade Celsius, făcută
timp de 15-20 minute, în care se toarnă
3 litri de infuzie cu 500 g flori uscate
de tei.

Pentru persoanele cu insomnii și hi-
perexcitabilitate nervoasă se aduc în
dormitor câteva ramuri înflorite de tei
sau se umple perna cu flori de tei, asi-
gurându-se un somn liniștit și odihnitor.
Înainte de culcare este indicat să se ia o
lingură cu macerat din flori de tei în
miere de albine care ajută la echilibrarea
stării nervoase, astfel că în ziua urmă-
toare, se va asigura o dozare conștientă
a eforturilor fizice și intelectuale.

Ceaiul de tei este nelipsit din trata-
mentul bolilor cardiovasculare, mai ales
în hipertensiune arterială, palpitaţii și
extrasistole> prin efectul de fluidizare a
sângelui acţionează benefic în ateros-
cleroza coronariană și în circulaţia pe-
riferică (flebite, tromboze, embolii).

În afecţiunile digestive, infuzia din
flori de tei este foarte utilă în colecistite,
dischinezie biliară, indigestii, tonifierea
stomacului, constipaţii, intoxicaţii și he-
moroizi.

Sub formă de gargară sau inhalaţii
zilnice cu infuzii din flori de tei se uti-
lizează cu succes în stomatite, amigda-
lite, faringite și laringite. În cosmetică,
produsele terapeutice preparate cu flori
de tei sunt utilizate pentru combaterea
ridurilor feţei, a cearcănelor la ochi și
în stimularea creșterii părului.

Text selectat și adaptat de Ioan A.

Teiul este remediu
în cazuri de depresie
psihic[ cu anxietate

Principalele proprietăţi terapeutice care ridică valoarea medicinală a florilor de tei sunt<
neurosedative, întăritoare, emoliente, expectorante, sudorifice, decongestive, spasmolitice,
hipotensive și diaforetice. 
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MOD~

Zodia ̀ n care ne-am n[scut ne
influen\eaz[ cu siguran\[ via\a,
dar cine s-a g]ndit c[ astrele au un
rol decisiv ;i `n stilul nostru ves-
timentar? 

Dac[ sunte\i un berbec c[ruia ̀ i pla-
ce s[ se ̀ mbrace astfel ̀ nc]t s[ ̀ i ;ocheze
pe cei din jur sau poate un Leu care se
sup[r[ atunci c]nd este criticat pentru
alegerile vestimentare ve\i afla `n ma-
terialul ce urmeaz[. Sursa materialului
este site-ul elle.ro  ;i cu siguran\[ v[
ve\i reg[si `n caracterizare. 

Berbec (21.03 – 20.04)
Fiind un semn de foc, un Berbec se

simte cel mai bine atunci c]nd este
`mbr[cat `n uniform[ sau `n haine cu
o croial[ stylish ;i realizate din mate-
riale c]t mai groase. Culoarea specific[
acestui semn zodiacal este ro;ul puter-
nic dar ;i toate nuan\ele care deriv[ din
ro;u, de la violet p]n[ la maroniu-
ro;cat. Berbecul prefer[ sti-
lul modern ;i adopt[
imediat tendin\ele
fiec[rui sezon.
P[l[riile trebuie s[
fac[ neap[rat parte
din garderoba unui
Berbec modern. Fiind o
persoan[ activ[, un Berbec
se va `mbr[ca modern, dar ;i
practic ̀ n acela;i timp. Cei mai bine
`mbr[ca\i ;efi sunt cu siguran\[ n[scu\i
`n zodia Berbecului. Dac[ vorbim des-
pre parfumuri, un Berbec va alege
`ntotdeauna unul puternic, care
va fi imediat remarcat.

TAUR 
(21.04 - 21.05)

Taurul este un
romantic incurabil
;i este asociat cu
semnele de P[m]nt.
Este o persoan[ foarte
muncitoare ;i uneori nu are timp s[ re-
nun\e la hainele de munc[. Fiind unul
dintre cele mai artistice semne zodia-
cale, Taurul face de cele mai multe ori
alegeri vestimentare extravagante ;i iu-
be;te hainele pe care le poate achizi\io-
na la pre\uri exorbitante. Chiar insist[
ca partenerul s[ poarte haine ̀ n acelea;i
culori ca ;i ea pentru a forma o pereche
stylish. ~i place s[ aib[ o garderob[ c]t
mai colorat[, dar culorile care avanta-
jeaz[ un Taur sunt verde, albastru ma-
rin ;i crem. De;i ̀ n majoritatea cazuri-
lor Taurii au o statur[ impozant[, sunt
atra;i de accesorii mici ;i delicate pre-
cum o bro;[ din dantel[ sau un lan\
sub\ire din aur.

GEMENI (22.05 - 21.06)
Un nativ Gemeni este sedus de hai-

ne ;i de tot ceea ce `nseamn[ mod[.
Culoarea pe care o ador[ este argintiul,
dar ;i hainele ̀ n culorile galben sau por-
tocaliu sunt pe placul unui Geam[n.
Se ;tie c[ Gemenii sunt persoane so-
ciabile ;i sunt ̀ nconjura\i de mul\i prie-
teni. Iar acest lucru se reg[se;te ;i `n
vestimenta\ie. Un nativ Gemeni se va
`mbr[ca c]t mai diferit de cei din jur
pentru c[ ̀ n acest fel s[ ias[ ̀ n eviden\[.
Va alege ceva ciudat ;i cu siguran\[ in-
comod numai pentru a se asigura c[
to\i cei din jur `l vor admira pentru
sim\ul estetic. Dac[ ar fi s[ aleag[ un
accesoriu care ̀ i define;te atunci nativul
Gemeni ar opta pentru m[nu;i. :i ar

ar[ta grozav purt]nd numai m[nu;i!

RAC (22.06 - 22.07)
Un nativ Rac va ar[ta extraordinar

`n galben pal, albastru marin sau por-
tocaliu. Din nefericire culoarea verde
este cea care le aduce Racilor mult no-
roc a;a c[ nu trebuie s[ o ocoleasc[.
O nativ[ Rac va ar[ta foarte bine
dac[ ̀ ;i va scoate ̀ n eviden\[ s]nii
a;a c[ trebuie s[ aleag[, c]t mai
des, haine decoltate. Singura pro-
blem[ este c[ uneori exagereaz[

;i dintr-o div[

se transform[
`ntr-o vamp[ prea sexy. De aseme-
nea trebuie s[ aib[ mai mult curaj
atunci c]nd ̀ ;i alege hainele. ~ns[, cel
mai negativ aspect este c[ Racul nu
este niciodat[ selectiv. Are dulapurile
pline cu haine, de la fuste mini p]n[ la
pantaloni evaza\i ;i sacouri demodate.

LEU (23.07 - 22.08)
Leul este unul dintre cele mai ge-

neroase semne zodiacale ;i este dispus
oric]nd s[ d[ruiasc[ haine, bijuterii sau
parfumuri. Nativul Leu ador[ s[ fie
v[zut `n public ;i s[ fie `n centrul
aten\iei. Dac[ ;i-a cump[rat haine noi
atunci trebuie s[ spun[ tuturor despre
noua achizi\ie. Culorile care avanta-
jeaz[ un nativ Leu sunt auriu, ro;u, por-
tocaliu ;i galben pal. De fiecare dat[
c]nd poart[ haine `n aceste culori to\i
ochii vor fi a\inti\i asupra Leului. ~i plac
\inutele extravagante ;i accesoriile opu-

lente. O nativ[ Leu va ar[ta minunat
`ntr-o rochie cu imprimeu floral mare,
o rochie aurie decoltat[ sau o jachet[
portocalie purtat[ `n combina\ie cu
jean;i. Parfumul preferat este cu sigu-
ran\[ Chanel.

FECIOAR{ (23.08 - 22.09)
Fecioara este

un semn de
P[m]nt iar acest

lucru `nseamn[ c[
preferin\ele ̀ n materie de cu-

lori sunt toate nuan\e de albastru, maro
;i bej. Datorit[ aten\iei pe care o acord[
fiec[rui detaliu, o Fecioar[ va fi mereu
`mbr[cat[ impecabil. ~i place look-ul
clasic, dar nu se d[ `n l[turi de la o ro-
chie superb[ de sear[ care s[ ̀ i pun[ ̀ n
valoare formele generoase. ~ns[ de mul-
te ori o Fecioar[ `ncearc[ s[ combine
mai multe stiluri, iar rezulatatul este
dezastruos. Cheia succesului este
exerci\iul< ̀ ncearc[ multe combina\ii ;i
cere, `n caz extrem, sfatul unui expert.

BALAN|{ (23.09 - 22.10)
Nativul Balan\[ este un romantic

nerealist ;i se ̀ ndr[goste;te de ideea de
a fi `ndr[gostit. Poate din acest motiv

`;i alege ;i haine care s[ `i aminteasc[
de acele veri romantice pe care le-a tr[it
al[turi de o persoan[ special[. Culorile
care avantajeaz[ o Balan\[ sunt verde
;i albastru. Balan\a ador[ tot ceea ce
str[luce;te precum soarele ̀ ntr-o zi to-

rid[ de var[. ~i plac accesoriile
str[lucitoare ;i opulente ;i poate

cheltui pe un colier mai mult
dec]t pe o \inut[ complet[.
De altfel o Balan\[ ̀ ;i cheltuie
o bun[ parte din bani pe hai-
ne ;i accesorii. Toate hainele
sunt pe gustul
unei Ba-
lan\e.
Cu o

singur[
condi\ie, s[ fie c]t mai scumpe!

SCORPION (23.10 - 21.11)
Scorpionilor le place s[ fie

`nv[lui\i ̀ n mister. Le plac hainele
`n nuan\e `nchise pentru c[ le

p[streaz[ aura de mister. O nativ[
Scorpion ador[ s[ se ̀ mbrace sexy pen-
tru c[ ;tie c[ ̀ n acest fel va atrage aten\ia
tuturor b[rba\ilor din jurul ei. Culorile
care avantajeaz[ un nativ Scorpion sunt
verde-alb[strui ;i ro;u. Hainele sexy pe
care le poart[ un Scorpion ori de c]te
ori are ocazia (ceea ce ̀ nseamn[ aproa-
pe zilnic) sunt cele care domin[ ̀ n gar-
derob[. Un nativ Scorpion ;tie cum s[
aleag[ accesoriile, iar pantofii cu toc
`nalt sunt prefera\ii s[i.

S{GET{TOR (22.11 - 21.12)
Unui nativ S[get[tor `i place s[

poarte haine care s[ exprime persona-
litatea sa cald[, prietenoas[ ;i sociabil[.
~i place s[ se `mbrace f[r[ preten\ii ;i
c]t mai pu\in ostentativ. Culorile care

`l avantajeaz[ pe un nativ S[get[tor sunt
indigo ;i vi;iniu. De;i nu `i place s[
arate ostentativ, S[get[torul prefer[ hai-
nele de calitate ;i pentru unele ocazii ̀ i
place s[ `;i aleag[ cele mai sofisticate
\inute numai pentru a impresiona. Un
nativ S[get[tor se m]ndre;te c[ este in-
telectual ;i atunci este foarte posibil s[
`l vede\i purt]nd ochelari chiar ;i atunci
c]nd nu are nevoie. Pentru S[get[tori
ochelaii sunt must-have. ~ns[ obiectul
vestimentar care nu le lipse;te niciodat[
din garderob[ este o pereche de jean;i
care s[ le pun[ `n valoare formele.

CAPRICORN (22.12 - 20.01)
O persoana practic[, nativul Capri-

corn prefer[ hainele pe care s[ le poat[
purta mult timp dup[ ce le-a achizi\io-
nat. Nu este genul de persoan[ care s[
se `mbrace pentru a-i impresiona pe
cei din jur ;i s[ nu te mire dac[ `i vei
vedea purt]nd haine care s-au demodat
de c]\iva ani. Poate c[ are nevoie ;i de
ceva `ndrumare pentru a reveni, din
punct de vedere fashion, la realitate.

Culorile care avantajeaz[
un nativ Capricorn sunt

mov, maro ;i negru,
prin urmare este foarte
posibil s[ `l vezi

purt]nd haine `n
nuan\e c]t mai `nchise.

Singurul viciu al unui Ca-
pricorn ̀ l constituie bijuterii-

le. Nu conteaz[ pre\ul at]ta timp
c]t ;tie c[ va fi invidiat pentru bijute-

riile pe care le poart[.

V{RS{TOR (21.01 - 19.02)
Un singur lucru este

sigur atunci c]nd un
V[rs[tor ̀ ;i cump[r[
haine< alegerile lui
vor fi o surpriz[
pentru toat[ lumea!

~i place s[ ri;te chiar
dac[, de multe ori, face

;i gre;eli. Nativul V[rs[tor
este dual< `ntr-o clip[ `\i va spune c[
moda `nseamn[ o risip[ de bani, iar `n
urm[toarea `;i va da to\i banii pe care
`i are asupra lui pentru a-;i cump[ra
toate hainele pe care le vede. Culoarea
care ̀ l avantajeaz[ este violetul. Nativii
V[rs[tori ador[ tot ceea ce este diferit
;i deosebit. ~i place s[ ;ocheze. La o pe-
trecere `l vei recunoa;te cu u;urin\[
pentru c[ va purta cea mai ciudat[ com-
bina\ie vestimentar[ posibil[. Adev[rul
este c[ V[rs[torul este fie un lider `n
domeniul fashion fie complet rupt de
realitate.

PE:TI (20.02 - 20.03)
Unul dintre cele mai mari defecte

ale Pe;tilor este c[ se descurajeaz[ rapid
atunci c]nd cineva ̀ i critic[ pentru felul
`n care arat[ sau cum se ̀ mbrac[. Pe;tii
sunt arti;ti ;i nativii acestei zodii sunt
unii dintre cei mai bine `mbr[ca\i oa-
meni. ~ns[, nativii Pe;ti sunt de obicei
cei care se ghideaz[ dup[ regulile modei
;i nu inovatori ;i acest lucru `i cost[
uneori. De obicei se informeaz[ cu pri-
vire la tendin\ele sezonului, ce culori
se poart[ ;i care este cel mai hot trend
`n materie de accesorii. ~i place s[ se
`mbrace `n culori contrastante – poate
;i datorit[ dualit[\ii semnului zodiacal.
Culorile care avantajeaz[ un nativ Pe;ti
sunt violet, albastru ;i verde-alb[strui.
Perlele `i poart[ noroc nativului Pe;ti
a;a c[, dac[ vrei s[ ̀ l impresionezi, aces-
ta este cadoul ideal.

Leul este unul dintre cele mai generoase semne zodiacale ;i este dispus oric]nd s[ d[ruiasc[
haine, bijuterii sau parfumuri. Nativul Leu ador[ s[ fie v[zut ̀ n public ;i s[ fie ̀ n centrul aten\iei.
Dac[ ;i-a cump[rat haine noi atunci trebuie s[ spun[ tuturor despre noua achizi\ie. 

Zodia ne influen\eaz[ 
stilul vestimentar
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DIET~

Pentru ca o diet[ s[ aib[ succes
nu este nevoie doar de sport ;i o
alimenta\ie s[n[toas[. Ambi\ia ;i
`ncrederea c[ ve\i sl[bi sunt la fel
de importante pentru c[ degeaba
\ine\i regim ;i face\i mi;care dac[
nu ave\i ;i convingerea c[ ve\i
sl[bi.

Atunci c]nd v-a\i hot[r]t s[ urma\i
o diet[, trebuie s[ fi\i con;tient[ c[ re-
zultatele nu vor ap[rea din prima zi. Dac[
vre\i rezultate ̀ nc[ din prima zi ;i sunte\i
deprimat[ c]nd nu le vede\i, ave\i foarte
mari ;anse ca planul de sl[bit s[ e;ueze.
Femeile au tendin\a de a se lovi de fiecare
aspect negativ ;i a nu lua `n calcul
adev[ratele avantaje ale unui regim ali-
mentar. Trebuie s[ vede\i mereu partea
bun[ a lucrurilor. Dac[ dup[ 3 luni de
sal[ nu vede\i rezultate vizibile `n centi-
metri nu v[ face\i griji. Cu siguran\[ ve\i
observa c[ bra\ele ;i picioarele sunt mult
mai tonifiate, semn c[ rezultate sunt, dar
corpul dumneavoastr[ reac\ioneaz[ `n
modul lui. Dac[ nu \ine\i cont de partea
plin[ a paharului ve\i ceda ispitei de a
m]nca din nou ;i de a renun\a la pro-
gramul de sport.

Nu renun\a\i la regim doar
pentru c[ a\i m]ncat o felie
de pizza

V[z]nd situa\ia doar `n alb ;i negru
cu siguran\[ ve\i renun\a la diet[ doar
pentru c[ `ntr-o zi a\i ie;it cu fetele `n
ora; ;i a\i m]ncat o felie de pizza sau a\i
savurat o pr[jitur[. Nu este indicat s[ v[
nega\i micile pofte, dar nici s[ m]nca\i
toat[ pizza. Toat[ lumea are sc[p[ri ;i
nu spune nimeni c[ nu ave\i voie la mici
pl[ceri din c]nd `n c]nd, dar ziua
urm[toare trebuie s[ intre totul la normal
;i dac[ ave\i pu\in[ ambi\ie face\i 10 mi-
nute `n plus pe biciclet[. 

Controla\i g]ndurile 
negative

Nu este absolut
nicio tragedie
dac[ nu reu;i\i
s[ ajunge\i
`ntr-o zi la sal[.
Atunci c]nd
lucrurile nu ies
exact cum ̀ ;i do-
resc, oamenii au
tendin\a de a dra-
matiza  ;i `n loc s[
treac[ peste acest mo-
ment, prefer[ s[ se consoleze
cu o mas[ copioas[. Foarte
gre;it, pentru c[ nu fac altceva
dec]t s[ acumuleze calorii pentru ca-
re tot ei trebuie s[ munceasc[ pentru a
le da jos. Trebuie s[ v[ controla\i
g]ndurile negative. G]ndurile po-
zitive trebuie s[ ias[ la iveal[ ̀ n
aceste moment, iar aces-
tea sunt multiple. O
diet[ aduce cu ea ;i
un ten str[lucitor, o

stare de spirit mai bun[, o
s[n[tate de fier ;i nu `n ulti-
mul r]nd admira\ia celor din
jur. 

Concluzia este c[ nu
trebuie s[ ceda\i la prima is-

pit[ ;i nici s[ nu v[ descurca\i
dac[ nu sl[bi\i toate kilo-

gramele dorite `ntr-
o zingur[ zi. Pla-

nul alimentar
trebuie s[ fie

un plan pe
o lung[ pe-
rioad[ ;i
rezultate-
le vor
ap[rea
;i ele.

Balonarea este o problem[ co-
mun[ ce afecteaz[ at]t b[rba\ii
c]t ;i femeile. De cele mai multe
ori apare dup[ o mas[ luat[ `n
grab[. Din fericire exist[ solu\ia
natural[ pentru a sc[pa de acest
disconfort ̀ n 60 de secunde ;i ast-
fel ve\i avea un abdomen plat. 

Apa este sursa vie\ii. F[r[ ea nimic
nu ar func\iona, iar `n combina\ie cu
alte alimente ne `nt[re;te imunitatea,
ne ajut[ s[ sc[p[m de balonare ajut]nd
digestia ;i are zero calorii deci poate fi
consumat[ `ntreaga zi `n cantit[\i c]t
mai mari.

Ingredientele de care 
ave\i nevoie

Pentru a preg[ti apa care v[ scap[
de balonare doar ̀ ntr-un singur minut
ave\i nevoie de doi litri de ap[, o lin-
guri\[ de ghimbir proasp[t ras, un cas-
travete f[r[ coaj[ pe care trebuie s[-l
t[ia\i m[runt, o l[m]ie feliat[ ;i 12
frunze de ment[. L[m]ia nu trebuie
decojit[. Toate aceste ingrediente se
amestec[ `ntr-un recipient de sticl[ ;i

se pune `n frigider o noapte `ntreag[.
A doua zi se bea un pahar pe stomacul
gol, iar peste zi restul b[uturii.

Se ;tie c[ l[m]ia ;i apa cu l[m]ie
sunt bune la sl[bit. L[m]ia este un diu-

retic natural ;i alcalinizeaz[ organis-
mul, iar castravetele cur[\[ rinichii.
Menta calmeaz[ stomacul, iar ghim-
birul, pe l]ng[ alte beneficii lini;te;te
tractul digestive. 

B[utura care te scap[ de balonare

Vara a venit ;i toat[ lumea vi-
seaz[ la mare, dar asta presupune
costum de baie ;i nu a\i reu;it s[
ajunge\i la silueta mult dorit[?
Solu\ia nu este s[ v[ ascunde\i ̀ n
cas[ toat[ vara, ci s[ ̀ ncepe\i lup-
ta cu kilogramele chiar `n acest
moment pentru c[ e mai bine
mai t]rziu dec]t niciodat[.

Dac[ sunte\i `n pan[ de idei, v[
recomand[m dieta lacto-ovo-vegeta-
rian[. Aceasta poate fi solu\ia salva-
toare ;i poate fi exact ce ave\i nevoie
pentru a fi `n form[ ;i gata de plaj[.
Dieta presupune excluderea consu-
mului de carne ro;ie, pui sau pe;te,
dar include fructe, legume, cereale,
nuci, semin\e, produse lactate ;i ou[.
Adopt]nd acest stil de via\[ nu doar
c[ ve\i sl[bi, dar v[ ve\i sim\i mult mai
bine. 

Cum func\ioneaz[ dieta

Dieta include, a;a cum am amintit
;i mai sus, fructe, legume, semin\e,
nuci, cereale, produse lactate ;i ou[.
Ou[le ;i lactatele, dar ;i produsele din
soia ofer[ organismului proteine com-
plexe, exact ca ;i alte combina\ii cum
ar fi cerealele ;i leguminoasele. Dac[
este echilibrat din punct de vedere nu-
tritiv, programul poate fi adoptat ca
stil de via\[ ;i `n plus acest program
contribuie la prevenirea unor forme
de cancer pentru c[ men\ine inima
s[n[toas[, presiunea sc[zut[ a s]nge-
lui ;i controlarea greut[\ii.

Ca orice regim are p[r\i bune ;i
p[r\i rele. Proteinele complexe con\in
to\i aminoacizii esen\iali `n cre;tere.
Consumul sporit de legume ;i fructe

ajut[ la prevenirea bolilor, iar cel de
fibre este benefic din punct de vedere
nutritiv. Cu toate acestea dieta trebuie
pl[nuit[ cu grij[ ;i s[ fi\i sigur[ c[ v[
este potrivit[. 

Este sau nu potrivit[ pentru
dumneavoastr[?

Dieta vegetarian[ este o diet[ care
se potrive;te persoanelor s[n[toase
sau cu principii ecologiste. Atunci
c]nd vre\i s[ sl[bi\i adopt]nd aceast[
diet[ pute\i cu u;urin\[ s[ ad[uga\i la
planul dietei salate cu sosuri f[r[
gr[simi ;i legume care nu con\in ami-
don pentru a v[ da imediat o stare de
sa\ietate. Dac[ este pl[nuit[ cu grij[
dieta lacto-ovo-vegetarian[ se potri-
ve;te fiec[ruia dintre noi, inclusiv co-
piilor, adolescen\ilor, femeilor ̀ ns[rci-
nat[ sau celor care al[pteaz[. 

Dezavantajul acestei diete, dac[ se
poate numi a;a,  este c[ trebuie s[ citi\i
cu mare aten\ie fiecare etichet[ a ali-
mentelor. De asemenea este esen\ial[
cunoa;terea tipurilor de alimente bo-
gate `n nutrien\i. 

Iat[ ce poate con\ine meniul dum-
neavoastr[ ̀ ntr-o zi de diet[< la micul
dejun pite\i consuma omlet[ cu legu-
me, ceai fierbinte, p]ine pr[jit[, dar
obligatoriu s[ fie din f[in[ integral[.
Pr]nzul poate con\ine o salat[ de spa-
nac, br]nz[ gorgonzola, nuci, zmeur[,
sup[ de ro;ii, biscui\i din f[in[ inte-
gral[ sau lapte. 

Ziua se poate ̀ ncheia printr-o cin[
gustoas[ care con\ine parmezan cu
vinete, sparanghel, chifl[ din f[in[ in-
tegral[, casie sau lapte. 

Gustarea dintre mese poate
con\ine un iaurt cu miere, piersici sau
cereale.

Dieta vegetarian[
;i beneficiile ei

Atunci c]nd v-a\i hot[r]t s[ urma\i o diet[, trebuie s[ fi\i con;tient[ c[ rezultatele nu vor
ap[rea din prima zi. Dac[ vre\i rezultate `nc[ din prima zi ;i sunte\i deprimat[ c]nd nu le vede\i,
ave\i foarte mari ;anse ca planul de sl[bit s[ e;ueze. 

~ncrederea `n sine, la fel
de important[ ca sportul
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IN MEMORIAM
Ioan Nistor< Vestea morţii lui Salah Mahdi ne-a întristat pe toţi cei ce i-am stat o

clipă măcar în preajmă. Deşi cu o constituţie fizică fragilă, după o existenţă tumultuoasă,
zbuciumată, după deziluzii cât un deşert (faliment, detenţie etc.), cu dreapta suferindă
în urma unui accident, manifestând o poftă de viaţă molipsitoare, Arabul nostru crea
impresia că va fi ocolit de moartea neîndurătoare. 

:tefan Haiduc<
Salah Mahdi între oglinzile 
parabolelor

A avut un nume în-semnat< Salah,
nume des întâlnit în lumea arabă, des-
emnează o rugăciune specială, una din
rugăciunile obligatorii care sunt efectuate
de cinci ori pe zi, şi sunt o legătură directă
între credincios şi Dumnezeu. În lumea
arabă, cuvântul „salah“ înseamnă „bu-
nătate“. Mahdi (Îndrumătorul) ca Jude-
cător, al Doilea Mesia, cel care va avea
toate puterile lui Allah, va veni înainte
de ziua Judecăţii şi va scăpa lumea de
rău. După „Enciclopedia Britanică“, este
un eliberator mesianic care va umple Pă-
mântul cu dreptate şi echitate, va restabili
adevărata religie şi introduce o epocă de
aur de 7-8-9 ani înainte de sfârşitul lumii. 

Dar omul şi scriitorul Salah Mahdi
pe care l-am cunoscut noi nu se apropie
nicidecum de semnificaţiile numelui, ci
are mai degrabă tangenţe cu legenda apo-
crifă a „jidovului rătăcitor”, fără de ţară
şi fără de casă, obligat de destin să pere-
grineze prin lume fără să-şi găsească
odihna. Şi aşa a ajuns să vieţuiască aproa-
pe trei decenii în diferite locuri din Ro-
mânia< Cluj-Napoca, Satu Mare, Negreşti
Oaş. El descoperă aici o cultură multiet-
nică, un teren al unei toleranţe specifice,
unde s-a simţit „ca acasă”, eliberat de se-
verele constrângeri fundamentaliste.
Ceea ce i-a permis o descătuşare şi o
emancipare a spiritului, absolut necesare
creaţiei artistice, literare în cazul său.
Prin rescrierea, cu propriul destin, a le-
gendei creştine, el o transformă într-un
simbol poetic, prin înaltul grad de inte-
grare în cultura română, el fiind autor al
unor volume, în special de poezie, scrise
toate în limba română. (...)

Salah Mahdi tot în locurile de acasă
s-a întors să se întâlnească cu sine, în po-
fida unei experienţe dobândite în mod
direct din contactul cu alte realităţi, în
cazul său, cea românească, care i-a îm-
bogăţit, incontestabil, universul cu-
noaşterii. Şi aşa, mai împlineşte o para-
bolă, acea a fiului risipitor> nemulţumit
de viaţa de acasă, vrea să cunoască alte
experienţe lumeşti> iar în România ulti-
milor ani ai totalitarismului ceauşist el
găseşte acel tărâm al libertăţii după care
năzuise. Prea devreme a ajuns, totuşi, să-
şi găsească odihna de veci, tot în locul
de unde a început traseul său existenţial,
sub catapeteasma de stele a Babilonului.

La Negreşti Oaş a ajuns împreună cu
oameni de cultură sătmăreni, de care se
lipise, în special de George Vulturescu,
atraşi de fenomenul „Art Bunavestire”,
al pictorilor negreşteni. Salah nu avea ni-
cio tangenţă cu pictura sau artele vizuale,
ci a găsit acea atmosferă propice, din ju-
rul fenomenului, întreţinută şi însufleţită
de dr. Pop Mihai, directorul Spitalului
orăşenesc, care a manifestat multă gene-
rozitate în special faţă de oamenii de cul-
tură, de care Salah a beneficiat cu deplină
măsură, găzduit într-un salon, până când
îşi găsise „un suflet pereche”, pe Camelia,
o asistentă medicală. Şi cum nu avea ni-
ciun alt angajament, în special de ordin
social, care să-i permită o susţinere ma-
terială, firma „Babilon” aducându-i mai
mult necazuri decât beneficii, şi-a mutat
„cortul” spre aceste ţinuturi. A renunţat
cu totul la activitatea antreprenorială,
convins că nu are abilităţi manageriale,

încheind într-un lamentabil eşec faţeta
de om de afaceri. Tot ce-a adus cu el, din
viaţa de până atunci, a fost un volum de
poezii, „Căderea stelelor în Babilon“, şi
colierul de la gât, de care nu se despărţea
niciodată, fiind cea mai preţioasă moşte-
nire de familie.   La Negreşti a mai scris
două volume de poezii „Legitimaţia lui
Salah“ şi „Poeme de sâmbătă“ (Limes,
2008), şi un roman, „Spitalul orăşenesc“
(Princeps Edit, 2006), care cuprinde ex-
perienţa de viaţă din această etapă, în
special atmosfera din spital şi relaţia cu
dr. Pop Mihai, convertită în substanţă
epică. Cu toate astea, a fost un pacient în
sensul adevărat, căci trupul firav era sub-
minat de o sănătate precară> răcea foarte
uşor, organismul nefiind adaptat
condiţiilor geografice, iar oasele erau fra-
gile, încât mult timp l-am ştiut cu o mână
ruptă şi cu o tijă metalică. Dar avea o
vorbă domoală şi o atitudine blândă, care
l-au ajutat să lege degrabă conversaţii şi
apropieri faţă de cei din preajmă. (...)

Când s-a reîntors, în 2014, pentru
două zile, era deja cu alt moral, îşi găsise
reazemul care îi lipsise toată viaţa, călă-
toria sa îşi găsise limanul, viaţa sa îşi îm-
plinise un rost. De care, iată, prea puţin
timp a avut parte. În lumea arabă, există
o lege nescrisă< fiecare arab are datoria
să întreprindă o călătorie la Mecca. Salah
Mahdi a ajuns la Mecca cerească.

Adio, „brietene“, să-ţi fie somnul lin,
acolo, sub corturile Babilonului!

Lucia şi Liviu Homorozan<
Tu ai devenit noi, iar noi am
devenit tu

Pe prietenul şi totodată finul nostru
Salah Mahdi l-am cunoscut datorită unor
circumstanţe neplăcute. Sănătatea i se
şubrezise şi s-a internat la Spitalul din
Negreşti-Oaş, unde luni de zile a fost pa-
cientul doctorului Mihai Pop. Într-un
timp relativ scurt, datorită felului său de
a fi, s-a împrietenit cu mulţi negreşteni
şi fiind şi un scriitor fecund şi sociabil
notoriu, a iniţiat şi a participat la multe
evenimente culturale.

Ca orice dezrădăcinat, era blamat de
multă lume, însă el, un fin cunoscător al
sufletului uman, pe cei asemeni lui îi în-
drăgea şi nu-i mai părăsea. Avea întot-
deauna resurse surprinzător de generoa-
se. Asemeni unui prinţ arab, oferea fie-
căruia, nu uita pe nimeni, câte un cadou,
dar şi multe sfaturi şi încurajări.

Salah avea o ţinută inconfundabilă.
Venit dintr-o ţară călduroasă, părea per-
manent zgribulit, dar mereu era un pe-
dant. Cu femeile era curtenitor, într-o
manieră cavalerească, iar cu bărbaţii
reuşea în orice împrejurare sau anturaj
să creeze comunicare şi mult umor.

Avea premoniţiile şi viziunile unui
poet adevărat. El a ştiut că trecerea lui va
fi în acest anotimp. "Sicriul meu de pri-
măvară/E pregătit de când m-am născut".
Nu te vom uita niciodată, Salah Mahdi
că tu ai devenit noi, şi noi am devenit tu.

"Şi inima mea/E odaia/Pentru prie-
teni şi fulgere/Voi, care sunteţi îmbrăcaţi
în doliu/Poeţi, profeţi şi fetele
nopţii/Sunteţi lacrimi/Ale unui singur
poem/Numit Salah Mahdi"

Ioan Aniţaş<
A mai apus o stea în Babilon -
Salah Mahdi 

A vorbi despre poetul, prozatorul şi
traducătorul de limbă arabă Salah Mahdi
la timpul trecut pare parcă ciudat. Şi to-
tuşi, destinul l-a făcut să se transfere fie
şi involuntar, în Cenaclul Celest, acolo
unde, cu siguranţă se întâlnesc oamenii
de cultură, indiferent să sunt scriitori sau
artişti plastici. Chiar dacă visul lui Salah
Mahdi, care de fapt s-a împlinit, de a
muri la umbra palmierilor, spre a simţi
pulsul nisipului, dar şi mirosul prafului
de puşcă, el se va întâlni acolo, în ceruri,
sub oblăduirea lui Dumnezeu sau a lui
Alah, cu pleiada de scriitori sătmăreni,
cu mulţi fiind prieten şi aici, în primitorul
Sătmar, sau în rusticul Negreşti-Oaş.

Adesea l-am întâlnit pe Salah în Satu
Mare şi/sau în Negreşti-Oaş. Niciodată
n-a spus că ar fi fost bolnav, chiar dacă
el ştia acest lucru, după cum spun unii
cunoscuţi. Îi  displăcea cu siguranţă să
vorbească despre acest subiect. Până şi
în vara anului 2014, atunci când a fost
pe la Satu Mare, n-a scos nicio vorbă des-
pre posibila sa boală. Ne-a promis că va
reveni cu plăcere în acest an 2015, dar
am rămas numai cu promisiunea. 

În luna decembrie a anului 2014, a
ţinut ca din îndepărtatul Irak, din cu-
noscutul Babilon, să transmită gânduri
bune tuturor celor care l-au cunoscut şi
l-au admirat. N-a trecut prea mult timp,
iar în luna ianuarie 2015, atunci când a
aflat că "bretenul" nostru Ion Bala a de-
cedat, a ţinut să transmită condoleanţe
familiei, dar iată, în mai puţin de un ju-
mătate de an de la acest eveniment, ne-
a venit rândul să transmitem noi condo-
leanţe familiei lui Salah Mahdi.

Iată că de acum, îl vom căuta pe Salah
Mahdi între amintiri, vom aprinde câte
o lumânare în luna martie, când s-a năs-
cut, dar şi în iunie, când fără să-şi ia ră-
mas bun de la noi, a luat biletul pentru
lunga călătorie unisens. Coincidenţă sau
nu, sufletul poetului, prozatorul şi tra-
ducătorul Salah Mahdi s-a înălţat la ce-
ruri cu aproape 10 zile înainte ca noi să-
l comemorăm pe M. Eminescu. Dacă
poetul naţional vorbea despre Luceafăr,
Salah făcea trimitere la Căderea stelelor
în Babilon, locul unde a apus şi steaua
sa.

Dormi în pace Salah Mahdi!

Gheorghe Cormoş<
Un beduin între cuvinte

Salah Mahdi a fost o scânteie lirică
aparte în conturul literar sătmarean. Poe-
mele sale coapte în magma luminii ba-
biloniene sunt adevărate irigaţii metafo-
rice, pline de imagini morgane şi iubiri
neatinse. Şi ca un devărat beduin, s-a în-
chinat în faţa ursitei somând timpul să
creadă în caravana destinului s[u poetic.
Veşnică amintire!

Ioan Nistor<
Salah Mahdi rămâne în
amintirile noastre şi în cărţile
pe care le-a dăruit cititorilor

Vestea morţii lui Salah Mahdi ne-a
întristat pe toţi cei ce i-am stat o clipă
măcar în preajmă. Deşi cu o constituţie
fizică fragilă, după o existenţă tumul-
tuoasă, zbuciumată, după deziluzii cât

un deşert (faliment, detenţie etc.), cu
dreapta suferindă în urma unui accident,
manifestând o poftă de viaţă molipsitoa-
re, Arabul nostru crea impresia că va fi
ocolit de moartea neîndurătoare. 

După căderea regimului dictatorial
din ţara sa natală, Salah s-a mutat mai
aproape de Ecuator şi sătmărenii i-au re-
simţit absenţa. Repatriindu-se, a dispărut
din Satu Mare nota de pitoresc... De aco-
lo, a tânjit mereu după umbra sălciilor
de pe Someş, după “Oraşul care nu doar-
me deloc / Cu nume lung ca ultima fron-
tieră / Şi care îşi schimbă chiriaşii / Pre-
cum Someşul culoarea.” (“Poeţii”, în vol.
“Poeme în afara legii”). (...)

Acum a plecat pe drumul fără întoar-
cere. A plecat prea repede şi fără să mai
dea o raită pe străzile Satului Mare, prin
locurile care-i erau atât de dragi. Şi-a în-
ceput călătoria printre stelele sudice, pe
urmele strămoşilor săi din mitologica lu-
me a Babilonului. Iar acolo, pe unde Cel
de Sus orânduieşte eternitatea tuturor şi
judecă sufletele poeţilor, Salah Mahdi va
duce mesajul universal al iubirii şi va fi
mângâiat pe creştet pentru faptele sale
bune. Prezenţă insolită, mai întâi, Salah
a ajuns treptat, prin lipsa inhibiţiilor, în
centrul atenţiei. Datorită farmecului şi
curajului de a-şi face auzită poezia, la în-
trunirile scriitoriceşti a provocat nelipsite
şi agreabile clipe lirice. Şi a devenit un
poet cunoscut. Nu doar el, ci poezia sa,
comentată de reputaţi critici literari. A
fost unic, pitoresc, irepetabil. Cu suflet
încăpător, receptiv la “durerea lumii”... 

În intervalul său negreştean, a dat
puţină expresivitate Oaşului blond... Te-
nace şi convingător ca un mag, părea că-
şi va depune candidatura pentru Primă-
ria Negreştilor... (...)

Admirabilă a fost energia de a impu-
ne poezia sa cu timbru-i distinct. Mucalit
fiind, îmblânzea contrariile, cum ne-ara-
tă într-una dintre fotografiile lăsate< în
stânga, mătăniile, iar în dreapta, ţigara
lui Scaraoschi... Şi toate astea, pentru că
respira doar pentru poemele sale, care-i
supravieţuiesc. Purta mereu un manus-
cris la el şi dacă ar fi fost atacat de hoţi,
ar fi scos de îndată lama unei file cu litere
de tipar şi hoţii s-ar fi făcut nevăzuţi. Fe-
lul insistent de a-şi face vizibilă prezenţa
şi volubilitatea agreabilă erau de fapt mo-
duri exemplare prin care creatorul e che-
mat să-şi impună poezia. A înţeles că e
dator să-şi ducă poemele de mână prin
lume, aşa cum un părinte îşi apără copiii
dându-le aripi să cucerească lumea. 

Nu putem uita că şi-a înveşmântat
gândurile şi scânteierile lirice în sunetele

limbii noastre, că va rămâne în Biblioteca
Babel graţie alfabetului nostru.
Fiecare moarte e dureroasă, fiecare dis-
pariţie a unui cunoscut aduce tristeţe.
Moartea unui scriitor înseamnă, în plus,
dispariţia pentru totdeauna a unei voci,
a unei mărturii, a unei existenţe deschise,
care şi-a făcut cunoscut traseul prin lume
şi care a transcris amprentele pe care
această lume i le-a lăsat în conştiinţă. 

Rămânem cu versurile lui Salah
Mahdi, cele publicate, precum acestea<
“Când lăcrimează pământul / Cheamă-
mă, tată / Ca timpul care / înghite tim-
pul.” (“Precum versetele cerului”). Reci-
tim tulburătoarele schiţe cum este
“Moartea lui Cristi Fechete”. Dar ne gân-
dim şi la paginile pregătite probabil pen-
tru tipar, care vor fi date la iveală, sau la
manuscrisele aranjate cu grijă în vestita
şi nelipsita sa geantă diplomat...

Condoleanţe rudeniilor sale din Irak
şi Satu Mare.

Mulţumim, Salah Mahdi! Bunul
Dumnezeu să-ţi aducă odihnă veşnică!

Natalia Laz[r<
Despre Salah Ioan Mahdi 
la timpul trecut, dar cu 
amintirea nepieritoare 
a poetului

Destinul l-a adus și pe meleagurile
Oașului, unde a trăit o bună perioadă de
timp, fiind nelipsit  din peisajul cultural
local. Era o prezență jovială, un spirit
viu, un neobosit trubadur al frumuseților
lumii și vieții, într-o perpetuă căutare a
sinelui rătăcind între acolo (Bagdad) și
aici (Negrești-Oaș, Satu Mare).
Mă năpădesc amintiri frumoase< ședin-
țele de cenaclu literar, lansările de carte
de la Negrești, Satu Mare, București, Bis-
trița. În capitală l-am însoțit, împreună
cu tinerii din cadrul Ansamblului fol-
cloric Oașul, la un eveniment cultural>
la târgul de carte din cadrul Interetnic
Fest Bistrița, i-am fost alături când și-a
lansat volumul bilingv română-arabă
Poezii de Mihai Eminescu, fiind astfel
primul traducător al poemului Luceafă-
rul în limba arabă. 

A lăsat multe însemne și însemnări
ale trecerii sale prin lume, concretizate
în volumele de poezie și proză publicate.
Câteva poeme dedicate șederii sale în
inima Oașului ni le-a dăruit și există în
manuscris. Așa că, e o datorie morală să
le împărtășim cu lumea, să le scoatem la
lumină și să lăsăm să glăsuiască poetul
Salah Ioan Mahdi...

Un ultim salut scriitorului
Salah Mahdi din partea 

colegilor de condei
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În cursul lunii mai, Cenaclul literar judeţean Afirmarea din Satu Mare, a

iniţiat un concurs de creaţie destinat elevilor liceeni. Cum nu s-a făcut la
momentul respectiv precizarea că în competiţie se pot înscrie doar elevi ai liceelor
din judeţ, am primit materiale şi din Târgovişte, respectiv Bucureşti. 

Din crea\iile membrilor Cenaclului Afirmarea
Cu teama de lumină, noaptea treptat
descreşte,                                                                                                          
Luna veghează somnul                                                                                                                                            
neobositelor ciripitori  
ce-n cuiburi straşnic clădite                                                                                                                                         
îşi odihnesc glasul pentru concertul                                                                                                                                     
din zori.                                                                                                                                                              
Si-ncepe dimineaţa din luna lui Florar,                                                                                                                                
trezind iar sentimente pierdute şi fiori                                                                                                                                                       
şi f luturi zboară veseli
pe-al dragostei văzduh
cu aripi presărate cu vise şi speranţe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Rena;te

Rai de flori    
Inundă glia cu miresme şi culori
Şi prin ramuri păsări cântă
serenade de amor.
Pe campii,ard macii roşii,fluturii roiesc
de zor,
Nici un ochi nu plânge lacrimi,
nici un suflet nu e trist.
A reînviat speranţa
Toate umbrele s-au stins.
Nici un cânt nu sun-a jale 
Nici o urmă de regrete
Iar penelul scrie versuri mai frumoa-
se,mai intense.

Mai     

Zeiţa-i Primăvara în luna lui Mai,
Cu temple ce adună
A florilor balsam
Solemn se-nalţă-n soare
încununată-n floare
Urcând cu fală scara
Din iarba de smarald

Amabil i se inclină şi frunzele în vânt
Şi trilurile-n slavă
Auzul îl încântă
Vestind avântul vieţii şi glasul tinereţii.

Albe flori

Cu albe flori,cireii râd în soar
şi sufletul e numai sărbatoare
iubesc şi firul verde al ierbii
si frunza ce leneşă adie
în soapte lungi de vânt.
Nemuritoare-s toate cât încă mai învie
cât încă-i ne-ntrecută mireasma de mă-
lin. 

Primăvara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

În parc,pe-ngustele alei
perechi de-ndrăgostiţi
şi câţiva bătrânei,
Stau, nepresaţi de-a timpului tăcere,
destinşi
uşor atinşi de-a soarelui, timidă mân-
gâiere
şi de mirosul florilor de tei
scăldându-şi ochii-n verdele de vis,
Cu poarta sufletului larg deschisă
spre orizonturi de culori,
spre calde şi permise binecuvântări.
Iar,macii ard în flăcări mişcând în vânt
uşor
petalele firave
din verdele covor. 

Luna lui Florar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Curcubee de pansele,
garofiţe colorate
şi petunii curgătoare
Zumzăit de albinuţe 
harnice strângând din floare
tot polenul .
Ciripesc în graiul lor 
cântă de răsuna-n ceruri
păsări mandre ce vestesc
bucuria primăverii.
C-a venit luna lui Mai,
luna sfântă a lui Florar
cu frumoase floricele strânse parcă-n
bucheţele dezmierdate stau la soare,
roua le sărută-n poale
Oamenii le preţuiesc, bucurându-se de
ele
ca de scumpe pietricele. 

Privirea mi se opreşte la cerul
infinit, la soarele ce începe încet-încet
să răsară cu mii de raze roşiatice pe
întreaga boltă. O lacrimă firbinte mi-
a alunecat pe chip şi-am zâmbit amar.
Am închis pentru o clipă ochii negri,
mari şi tulburaţi, şi-am lăsat adierea
călduţă de vânt să-mi intre până în
oase, să-mi mângâie lin sufletul
chinuit. Am deschis ochii şi am
început să merg pe aleea pavată cu
piatră.

Părul de o nuanţă sinistră de negru
mi-a acoperit chipul rozaliu şi
schimonosit. Simţeam bătăile inimii
într-un ritm anapoda. O altă boare de
vânt îmi mângâie întreg corpul, iar
părul mi se dă pe spate, într-o coamă
furtunoasă. Aleea era pustie, eram
doar eu şi mormintele. Eram eu şi cu
ei, două lumi, două lumi reunite în
acelaşi loc. Să mă tem pentru că eram
într-un cimitir la şase dimineaţa? Nu,
de ce aş face asta? Ce-mi pot face
morţii? Morţii, sunt morţi... Iar eu
sunt cât se poate de vie.

Mormintele sunt îngrijite, o
puzderie de pietre funerare. Pot zări
chipul celor trecuţi în nefiinţă, le pot
vedea chipul vesel, nonşalanţa în
fotografiile gravate pe cruci. Cruci
peste tot, lumânări de mult stinse de
vântul pătrunzător de peste noapte, ici
colo zăresc câteva buchete de flori
ofilite, posomorâte. Pasul mi-este din
ce în ce mai greoi datorită faptului că
mă apropii de destinaţie.

Parcă îi aud deja vocea ei jucăuşă,
veselă. „Irina, ai venit! Irina, ce mă
bucur!” Mereu era veselă, mereu şi
totuşi de ce a făcut asta? De ce? Sunt
întrebări cărora niciodată nu le voi şti
răspunsul, le pot pune în van la
nesfârşit, căci nu se va întoarce să mă

lămurească, să-mi ia această vinovăţie
ce-mi apasă sufletul. Dacă aş fi
observat ceva la ea, orice...Poate acum
ar fi dormit în patul ei, visând la un
Făt Frumos şi nu ar fi...ci ar fi. Cotesc
pe o alee lăturalnică, mult mai puţin
populată de morminte. Iar în capăt
este ea. Un cavou de marmură rece
precum sufletul meu gol din cauza
celor întâmplate. Pe cruce îi este
scrijelit numele ei, iar Liana mă
intamplină cu o poză de-a ei. Acelaşi
păr negru, aceiaşi ochi mari şi
cristalini, limpezi. La fel ca mine,
identică, jumătatea mea, eu. M-am
aşezat pe vine şi i-am aprins o
lumânare aflată lângă cruce.

Coroanele încă zac acolo,
proaspete, intacte. Sunt doar
trandafiri albi, perfecţi, puri, florile ei
preferate. De ce a făcut asta? Şi ea era
precum un trandafir, avea acea
puritate a albului în ciuda imaginii
sale închise, în ciuda faptului că era o
persoană uşor ironică. Dar şi cele mai
frumoase flori, trandafirii, au spini.
Era trandafirul meu, cel ce-mi lumina
nopţile şi acum îmi întunecă zilele.

1 mai - Trebuia să fie ziua noastră,
trebuia să fim fericite. Urma să
mergem în grădina de flori a bunicii şi
să sărbătorim împreună cu întreagă
familie. Iar ea n-a venit, căci zăcea
inertă pe fundul căzii. „ Irina, ştiai că
cea mai liniştită moarte e cea prin
înec? Aşa îmi doresc să mor!” îmi
zicea adesea. Eu râdeam şi-i spuneam
că nu e întreagă la minte şi apoi
schimbam subiectul. Dacă aş fi înţeles
că dincolo de aceste înclinaţii prosteşti
pentru moarte şi de glumiţele cu iz
gotic, acum probabil era lângă mine.
Însă ea urla din toate puterile că are
nevoie de ajutor şi trebuia să ştiu asta.

A vrut să fie alături de ai noştri, se
simţea singură. Şi acum eu mă simt
singură fără ea. 

Câteva raze de soare au început să
iasă la iveală pe pământul chinuit de
toate sufletele noastre triste. O rază s-
a abătut pe florile de pe mormânt.
Albul unuia dintre trandafiri a devenit
din ce în ce mai profund, mai diferit.
Dacă aş putea spune< mai alb. Dacă
acest lucru ar fi posibil. M-am ridicat
şi m-am aplecat spre el.

- Irina, am spus cu vocea aproape
stinsă, şi eu mă simt singură acum.
Irina, ce să fac?

Întrebarea am spus-o printre
suspinele de plâns. Am încercat să iau
floarea din coroană, însă m-am
înţepat de un spin. Durerea ajungea
până în adâncul sufletului meu.
Lacrimile mi s-au prelins pe chip ca o
protecţie. Trandafirul acum s-a pictat
în rubiniul sângelui meu. Un trandafir
roşu înconjurat de sutele de culoare
albă. Soarele s-a ascuns printre nori şi-
am auzit un tunet în îndepărtare.

Mi-am şters sângele de pe mână pe
blugi şi apoi şi lacrimile. Am aţintit
pentru ultima oară cu privirea florile
şi apoi mi-am strecurat mâna în
buzunarul din spate al pantalonilor.
Am desfăcut cu mâinile tremurânde
capacul de la cutiuţă şi am luat pe rând
câte o pastilă. Erau suficiente. Apoi m-
am aşezat cu spatele la mormânt şi-am
privit cerul. Ochii deja mi se
impăienjenau, inima îmi pulsa
frenetic. O adiere îmi mângâie corpul
şi puful unei păpădii îmi poposeşte în
căuşul palmei.

Încerc să strâng pumnul, însă nu
reuşesc. Tunet. Ochii mi se închid.
Cred că a fulgerat. Păpădia îmi zboară
din palmă. Dorinţa mi s-a împlinit...

În cursul lunii mai, Cenaclul
literar judeţean Afirmarea din Satu
Mare, a iniţiat un concurs de creaţie
destinat elevilor liceeni. Cum nu s-a
făcut la momentul respectiv precizarea
că în competiţie se pot înscrie doar
elevi ai liceelor din judeţ, am primit
materiale şi din Târgovişte, respectiv
Bucureşti. 

Premiul I a revenit sătmărencei
Bianca Claudia Georgiana Bogdan,
elevă care a absolvit clasa a X-a la
Colegiul Naţional Doamna Stanca.
Menţiuni speciale au fost acordate
Antoniei Claudia Giogan de la
Colegiul Naţional "Matei Basarab" din
Bucureşti, dar şi lui Daniel Andrei din
Târgovişte. Cum cei doi din urmă n-
au putut participa la festivitatea de
premiere, le publicăm şi lor fragmente
din textele transmise pentru concurs.

Miercuri, 11 iunie, la Centrul
Cultural G.M. Zamfirescu din Satu
Mare, a avut loc o nouă şedinţă de
lucru a Cenaclului literar judeţean
Afirmarea. Întâlnirea cenaclieră s-a
desfăşurat pe mai multe coordonate,
printre care şi festivitate de premiere.
Câştigătoarea concursului de creaţie
este Bianca Bogdan.

Remember Salah Mahdi

În prima parte a manifestării
literare s-a păstrat un moment de
reculegere în memoria poetului,
prozatorului şi traducătorului Salah
Mahdi, trecut în eternitate zilele
precedente, premierea câştigătoarei
concursului de creaţie literară
organizat de cenaclu pentru elevii de
liceu, cu tematica Flora> lecturarea
unor texte trimise pentru concurs.

Aşa cum anticipam, în prima parte
a întâlnirii s-a vorbit despre poetul,
prozatorul şi traducătorul Salah
Mahdi. Despre creaţia celui
comemorat au vorbit poeţii Gheorghe
Creţu şi Gheorghe Cormoş. Au fost
marcate câteva momente
semnificative din viaţa şi activitatea
literară a lui Salah, cel care a fost
primul om de cultură care a tradus în
limba arabă poemul Luceafărul, scris
de Mihai Eminescu. Se cuvine
subliniat faptul că cel comemorat a
tradus, tot în limba arabă şi poezii
semnate de G. Coşbuc, Nichita
Stănescu ş.a. Dacă aceste lucrări nu i-
au deschis porţile Uniunii Scritorilor
din Irak pentru a-i deveni membru,
după întoarcerea sa acasă în anul
2011, Salah Mahdi a realizat o
plachetă bilingvă româno-irakiene,

care include poezii semnate de 15
poeţi sătmăreni, lansată în anul 2014,
la Satu Mare. Această lucrare i-a
permis să devină membru al uniunii
menţionate. Comemorarea s-a
încheiat cu citirea de către Dorel
Iurcenku, a câtorva poeme din
volumul "Poeme de duminică",
publicat de Salah Mahdi în anul 2008.
Atunci când a publicat acest volum
parcă rostea o rugă în poemul "Poetul
şi Moartea"< Aşteaptă-mă, moarte,/În
faţa pământului,/În faţa ţării mele
îndepărtate,/Până ce termin/Vorbele
cu iubita mea/Într-un cort de
beduin,/În oaptea întunecată...Şi iată
că această implorare a morţii a fost
respectată. Salah Mahdi şi-a găsit
sfârşitul pe pământul copilăriei sale, în
Bagdad - Irak, acolo unde adesea făcea
slalom printre palmieri şi gloanţe.

Festivitate de premiere

Prozatorul, gazetarul şi omul de
televiziune, Ioan Coriolan Aniţaş,
alături de Claudiu Govor, au înmânat
Biancăi Claudia Georgiana Bogdan,
premiul în bani, diploma şi mai multe
cărţi oferite de către Direcţia de
Cultură şi Patrimoniu Cultural
Naţional a judeţului, condusă de
poetul George Vulturescu. Profund
emoţionată, tânăra în vârstă de 17 ani,
elevă la Colegiul Naţional Doamna
Stanca din Satu Mare, a mulţumit
pentru premiu şi a spus că prin
participarea sa la acest concurs, a dorit
să-şi demonstreze că se poate. Au
trimis materiale în concurs şi elevi din
Târgovişte şi Bucureşti, fapt ce i-a
bucurat pe majoritatea cenacliştilor.
Acestora li s-au acordat în lipsă
diplome speciale de participare.

În ultima parte a întâlnirii s-au
discutat o serie de probleme
organizatorice, după care s-a citit din
textele trimise pentru concurs.

Momentele muzicale au fost
susţinute de Georgeta Govor şi Angela
Munteanu.

Alături de cei menţionaţi mai sus,
printre participanţi i-am remarca pe<
Carol Koka, George Terziu, Mihai Sas,
Ioan Sălăjanu, Claudia Bogdan,
Geanina Bereş, Cecilia Sas, Molnar
Anna.

Cenacliştii se vor revedea luni, 15
iunie, la bustul poetului M. Eminescu
din Satu Mare, iar următoarea
întâlnire cenaclieră în care va citi
proză Geanina Bereş, va avea loc pe 24
iunie.

Giogan Claudia Antonia- Păpădii şi alte suferinţe

Bianca Bogdan este câştigătoarea 
concursului de creaţie literară organizat 
de Cenaclul literar Afirmarea

Pagin[ realizat[ de Ioan Ani\a;

C];tig[toarea concursului de crea\ie, Bianca Bogdan, al[turi de cenacli;tii George
Terziu, Dorel Iurcenku ;i Gheorghe Cormo;

Bianca Claudia Georgiana Bogdan - Florar
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În anul 1517, în 8 noiembrie, o co-
metă stranie s-a arătat deasupra Țărilor
Române. Mărturia este menționată în
Letopisețul Moldovenesc. Documentul
vorbește despre un semn mare care s-a
arătat pe cer. Avea chipul unui om și a
zăbovit mult pe cer.

În timpul atacului din 1595, 15 oc-
tombrie, al lui Mihai Viteazu, deasupra
orașului Târgoviște, aflat sub ocupație
turcească, a apărut o cometă care a stat
deasupra taberei muntene, două ceasuri.
Mai jos, vă prezentăm și alte cazuri care
s-au petrecut în România și sunt con-
semnate în diferite documente.

Munții Apuseni< În anul 1904, în
Munții Apuseni, un țăran care se afla pe
câmp, vede pe cer o roată mare de foc.
Roata coboară pe pământ și în fața ță-
ranului apare o ființă.  Documentul
menționează că om cu om s-au privit,
fără să-și spună un cuvânt.

Avioane fantomă< În ianuarie 1913,
în spațiul aerian românesc și-au făcut
apariția mai multe obiecte zburătoare
neidentificate, care au survolat cerul de-
asupra orașelor Focșani, Brăila, Iași, Târ-
goviște.

Triunghiul zburător< În anul 1967,
pe cerul localității Berzeasca, a staționat
timp de o oră un triunghi zburător, care
a putut fi privit de către localnici. Un an
mai târziu, același lucru s-a întâmplat
deasupra localității Banat. Triunghiul
zburător a putut fi observat de meteo-
rologi și ingineri.

Pădurea Baciu< În anul 1968, o serie
de fotografii au fost realizate și care pre-
zentau un obiect zburător, de formă dis-
coidală, care se deplasa lent deasupra
pădurii.

Bâlea Lac< ~n zilele de 23-25 sep-
tembrie 1978, nu departe de cabana Bâ-
lea Lac, a avut loc una dintre cele mai
terifiante întâlniri de gradul III, precum
și unul din rarele cazuri în care oamenii
au fost atacați de entități necunoscute.
Victimele au fost militari, incartiruiți,

într-o cabană din apropiere.
Alexeni< În ziua de 23 august 1984,

deasupra bazei militare de la Alexeni, s-
a putut observa prin instrumente optice,
un obiect necunoscut. 

Avea o formă ovaloidă, lung de 2-3
metri, părea să fie făcut dintr-un metal
care strălucea.

Mălina< Un obiect aplatizat, argin-
tiu-mat, fără hublouri sau alte geamuri,
plutind în aer cam la 1,5 metri, față de
sol. O ceață verde-albăstruie învăluia
obiectul.

Aeroportul Mihail Kogălniceanu<
În octombrie 1988, la orele 14.14 stația
radar care deservea aeroportul a sem-
nalat turnului de control și punctului de
conducere a zborului, că pe direcția
nord-sud se deplasează, la altitudinea
de 7000 de metri și cu o viteză de 11000
km pe oră, un obiect format din mai
multe obiecte elementare.

Muntele Retezat< Un grup de turiști
aflat pe valea râului Rea, a observat mai
multe lumini, albastre, roșii, verzi, care
au luat forma unui paralelipiped, apoi
forma unui cilindru.

Arad< În iunie 1994, a fost observat
un disc luminos, perfect rotund, plutind
la trei metri deasupra unui lan de grâu.  

În ușa navei stăteau doi indivizi cu
înfățișare umană, aveau ochii oblici, pur-
tau barbă și dădeau din cap.

Certești< Un disc de dimensiuni
mari a plutit deasupra șoselei, iar lângă
acest obiect plutea un omuleț ciudat.

Aeroportul Otopeni< În iulie 1997,
operatorii din turnul de control au ob-
servat între Corbeanca și Buftea o lu-
mină circulară. Păreau să fie două glo-
buri unite la mijloc.

Câmpia Turzii< ~n 31 octombrie
2007, în timpul unui zbor de antrena-
ment, desfășurat la baza aeriană 71, car-
linga avionului s-a spart, în urma con-
tactului cu patru obiecte neidentificate.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Chakrele sunt puncte energe-
tice foarte importante. Chakrele
Rom]niei au `nceput a fi activate
`n 1986. Maximul optim s-a atins
`n 2011. 

Tot mai mulţi români care se vor
preocupa mai mult de partea spirituală
decât de cea materială, îşi vor armoniza
proprii centri energetici cu cei ai ţării şi
vor avea acces la informaţiile stocate de
milenii în mentalul colectiv al acestei ţări. 

Str[mo;ii no;tri ne-au l[sat 
o avere imens[ const]nd 
`n informa\ii

Strămoşii noştri ne-au lăsat o avere
imensă, constând în informaţii din toate
domeniile, dar, la aceste informaţii vor
avea acces doar aceia care vor reuşi să-
şi ridice nivelul de elevare spirituală şi
să-şi crească frecvenţa de vibraţie până
când aceasta va fi egală cu cea a infor-
maţiilor respective. Acest mod de pro-
tecţie a informaţiilor de importanţă
foarte mare este cel mai sigur, deoarece
odată cu creşterea nivelului de elevare
spirituală creşte şi responsabilitatea. În
acest mod strămoşii noştri s-au asigurat
că nu vom folosi informaţiile lăsate de
ei în scopuri distructive, malefice şi că
la aceste informaţii nu vor ajunge decât
marii iniţiaţi şi oamenii care s-au preo-
cupat de creşterea nivelului propriu de
elevare spirituală, care au înţeles că spi-
ritul conduce trupul şi nu invers.

Omul comunică cu mediul încon-
jurător prin intermediul chakrelor. Ele
asigură un permanent schimb de energii
subtile care au rolul de a mijlocii comu-
nicarea în orice situație. Din fiecare
chakr[ radiază un anumit număr de ca-
nale energetice (“nadi”)cunoscute în
tradiția yoghină sub numele de petale
sau spițe energetice. Clarvăzătorii susțin
adeseori că văd chakrele ca niște focare
de lumină subtilă distinct colorate care
au un număr diferit de petale, care por-
nesc dintr-un punct central.

România, ca ţară, are 7 centri
energetici

Chakra (derivat din sancrită este un
cuvânt din limba sanscrită care se tra-
duce prin roat[ sau cerc. Chakra este
un concept filosofic care se referă la vâr-
tejuri în formă de cerc care, conform
medicinei indiene tradiționale, ar exista
în corpul uman. Deși există mulți sus-
ținători contemporani ai conceptului,
din cauza naturii subtile a subiectului,
știința modernă nu a dovedit existența
sau inexistența chakrelor.

Chakrele sau centrele energetice
principale sunt șapte la număr, sunt dis-
puse de-a lungul coloanei vertebrale
(din creștetul capului până la baza co-
loanei vertebrale).

Chakra 1 – Muladhara – mun\ii
Par]ng - Petro;ani  reprezint[< *con-
exiunea noastr[ cu credin\ele familiale
tradi\ionale> *temelia s[n[t[\ii emo\io-
nale ;i mentale. Conexiuni energetice
cu corpul fizic< coloana vertebrală, rect,
picioare, oase, sistem imunitar. Bolile
care sunt activate aici sunt bolile psihice
generate de disfuncţiile familiale (sin-
dromul personalităţii multiple, tulburări
obsesiv agresive, depresie, alcoolism).

Chakra 2 – Svadistana- :imleul Sil-
vaniei- S[laj- Dacidava  reprezint[<
*chakra parteneriatului sau a rela\iilor>
*puterea de alegere. Conexiuni energe-
tice cu corpul fizic< organe sexuale, in-
testin gros, vertebrele lombare, pelvis,
zona şoldurilor, vezica urinară. Bolile
care îşi au originea în acest centru ener-
getic sunt activate de frica de a pierde
controlul.

Chakra 3 – Manipura – Polovragi -
T]rgu Jiu reprezint[< *puterea personal[
`n rela\ie cu lumea exterioar[> *ne spri-
jin[ `n procesul individualiz[rii, al
form[rii sinelui. Conexiuni energetice
cu corpul fizic< stomac, pancreas, su-
prarenale, partea superioară a intesti-
nelor, vezica biliară şi ficat,  mijlocul co-
loanei vertebrale. Boala care îşi are ori-
ginea aici este activată de probleme le-
gate de responsabilitatea faţă de sine,
autoapreciere, frica de respingere şi o
supersensibilitate la critică.

Chakra 4 – Anahata- mun\ii Rar[u
- C]mpulung Moldovenesc reprezint[<
*puterea emo\ional[ - ajut[ la dezvolta-
rea noastr[ emo\ional[> *`ncorporeaz[

lec\ia spiritual[ care ne `nva\[ c[ cea
mai puternic[ energie pe care o avem
este iubirea. Conexiuni energetice cu
corpul fizic< inima şi sistemul circulator,
coastele, sânii, glanda timus, plămânii,
umerii, braţele, mâinile, diafragma. Bo-
lile ce îşi au originea aici sunt cele car-
diace şi pulmonare şi sunt provocate de
dureri emoţionale, de nevoia noastră de
a şti de ce lucrurile s-au întâmplat în fe-
lul în care s-au întamplat şi din incapa-
citatea de a elibera dorinţa de judecata
umană auto-determinată. 

Chakra 5 – Vishuda - Sarmisegetu-
za reprezint[< *puterea voin\ei> *uniunea
complet[ cu voin\a divin[. Conexiuni
energetice cu corpul fizic< gât, glanda
tiroidă, trahee, esofag, paratiroidele, hi-
potalamusul, vertebrele cervicale, gura,
maxilarele şi dinţii. Toate îmbolnăvirile
au leg[tură cu chakra 5 pentru că ale-
gerea este implicată în orice am[nunt al
vieţii noastre şi prin urmare în orice
boală. 

Chakra 6 – Ajna- Capidava (`ntre
H]r;ova ;i Cernavod[)  reprezint[< *pu-
terea min\ii> *capacit[\ile mentale ;i de
ra\ionament ;i de aptitudine psihologic[
de a ne evalua convingerile ;i atitudinile>
*centru spiritual `n care interac\iunea
dintre minte ;i suflet poate conduce la
percep\ie intuitiv[ ;i ̀ n\elepciune> *pu-
terea de a face deosebirea ̀ ntre g]ndurile
motivate de putere ;i cele motivate de
fric[ ;i deiluzie> *“g]ndul” este `nainte
de “form[” , iar crea\ia ̀ ncepe ̀ n dimen-
siunea energetic[> *ne atrage aten\ia s[
devenim con;tien\i de ceea ce cre[m.
Conexiuni energetice cu corpul fizic<
creier şi sistem nervos, glandele pituitară
;i pineală, ochii, urechile, nasul.

Chakra 7 – Sahasrara- m[n[stirea
S]mb[ta de Sus  reprezint[> *racordarea
la divinitate> *chakra rug[ciuni. Frici de
baz[< frica de “partea întunecată a su-
fletului”, frica legată de abandonul spi-
ritual, de pierderea identităţii şi a con-
exiunilor cu viaţa şi cu oamenii din jurul
nostru. Puteri fundamentale<  credinţa
în prezenţa Divinului şi tot ceea ce re-
prezintă credinţa în viaţa noastră - ghi-
darea interioară, înţelegerea vindecării
şi un anumit tip de încredere care eclip-
sează fricile omeneşti obişnuite> de-
voţiunea.

Omul comunică cu mediul înconjurător prin intermediul chakrelor. Ele asigură
un permanent schimb de energii subtile 

Conform pilotului de la Bri-
tish Airways, rolul acestei supape
este unul destul de important
pentru siguranţa cabinei de pasa-
geri, întrucât contribuie la echi-
librarea diferenţei de presiune în-
registrate în timpul unui zbor. 

Misterul găurilor de doar câţiva mi-
limetri pe care le putem observa la baza
geamurilor din majoritatea avioanelor
de pasageri a fost explicat de pilotul şi
scriitorul Mark Vanhoenacker, Senior
First Officer la British Airways, într-un
material publicat de revista Slate. 

Fiecare fereastr[ este alc[tuit[
din trei geamuri

Fiecare fereastră din cabina pasage-
rilor este compusă, de regulă, din trei
geamuri, ale căror roluri diferă în funcţie
de poziţia lor. Principalul scop al panou-

lui aflat cel mai aproape de pasager, de
pildă, este acela de a proteja următorul
strat de zgârieturi. Orificiul despre care
vorbeşte Mark Vanhoenackerse în arti-
colul publicat pe slate.com se numeşte
supapă de aerisire şi se află în stratul din

mijloc al acestor ferestre. De cele mai
multe ori, aceasta trece neobservată de
pasageri, însă, odată observată, poate
ajunge să îi pună pe gânduri pe cei care
au locuri „la geam”. Conform pilotului
de la British Airways, rolul acestei supape
este unul destul de important pentru si-
guranţa cabinei de pasageri, întrucât con-
tribuie la echilibrarea diferenţei de pre-
siune înregistrate în timpul unui zbor.
Pe măsură ce aparatul de zbor se ridică
de la sol, presiunea aerului scade atât în
cabină cât şi în afara ei, însă sistemul de
presurizare al aeronavei menţine un anu-
mit nivel de siguranţă în interior. Dato-
rită acestei supape, diferenţa de presiune
este resimţită cel mai puternic de gea-
murile exterioare ale aparatelor de zbor.
FOTO techly.com.au „Scopul supapei de
aerisire din geamul interior al ferestrei
este să permită echilibrarea presiunii în-
tre cabina pasagerilor şi aerul dintre pa-
nouri, astfel încât presiune din interiorul
cabinei să fie aplicată doar pe stratul ex-
terior”, explică Marlowe Moncur, direc-

torul tehnic al unei firme care produce
astfel de ferestre. În situaţia extrem de
puţin probabilă în care geamul exterior
ar ceda, presiunea ar fi preluată de panoul
din mijloc, caz în care ar apărea, într-
adevăr, o uşoară scurgere de aer prin su-
papa respectivă, care ar fi ţinută sub con-
trol, însă, de sistemul de presurizare al
avionului. Conform unui inginer aero-
nautic contactat de Mark Vanhoenac-
kerse, pe nume Bret Jensen, această su-
papă de aerisire mai are, însă, un rol im-
portant< acela de a degaja umiditatea for-
mată de aerul dintre geamuri şi, implicit,
de a preveni formarea de abur sau ge-
heaţă pe suprafaţa ferestrei. În unele ca-
zuri, însă, între aceste straturi se formea-
ză, totuşi, mici flori de gheaţă. Conform
experţilor consultaţi de pilot, acestea sunt
cauzate de condensarea apei atunci când
aerul din cabină intră în contact cu su-
prafaţa rece a geamului exterior, unde
temperaturile pot ajunge până la -21 de
grade Celsius. 

sursa< adev.ro/np9qcx.

Omul comunică cu mediul înconjurător prin intermediul chakrelor. Ele asigură un permanent
schimb de energii subtile care au rolul de a mijlocii comunicarea în orice situație. Din fiecare chakr[
radiază un anumit număr de canale energetice (“nadi”)cunoscute în tradiția yoghină sub numele de
petale sau spițe energetice. Clarvăzătorii susțin adeseori că văd chakrele ca niște focare de lumină
subtilă distinct colorate care au un număr diferit de petale, care pornesc dintr-un punct central.

Fiin\e din alte lumi
prezente `n Rom]nia

De ce sunt g[urite ferestrele avioanelor?

Chakrele Rom]niei au ̀ nceput 
s[ fie activate `n anul 1986
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Cu toate c[ a trecut printr-o
transformare imens[ `n via\a ei,
Natalia Vodianova nu ;i-a uitat
r[d[cinile ;i este hot[r]t[ s[
aduc[ pu\in[ lumin[ ̀ n vie\ile gri
ale copiilor s[raci din Rusia. 

E greu s[ decidem care dintre ape-
lativele care `ncep cu „super” este mai
potrivit pentru a o descrie< pe l]ng[ su-
permodel, supermam[ ;i superfemeie,
Supernova (porecla ei) pare s[ le cu-
prind[ pe toate. ~n super form[ poate fi
ad[ugat[ listei, dup[ ce anul acesta a fi-
nalizat al ;aselea semimaraton din Paris,
iar `n calitate de fondatoare a
organiza\iei de caritate pentru copii „The
Naked Heart Foundation”, are ceva ;i
dintr-o super filantroap[. ~ntrebat[ cum
s-ar descrie, rusoaica a recunoscut c[
ceea ce o \ine treaz[ noaptea sunt pro-
iectele caritabile. „Nu a; putea spune c[
modellingul nu este o parte important[
din via\a mea, aceast[ activitate a fost,
de fapt, for\a din spatele Funda\iei me-
le.”

La 33 de ani, Vodianova este unul
dintre cele mai de succes modele ale lu-
mii, ap[r]nd foarte des `n topul Forbes
al celor mai bine pl[tite modele ;i se
poate l[uda cu zece apari\ii pe coperta
edi\iei britanice „Vogue”. Mam[ a patru
copii, ea tr[ie;te la Paris `mpreun[ cu
partenerul ei din ultimii trei ani, miliar-
darul Antoine Arnault. Este faimoas[ ;i
admirat[ at]t pentru frumuse\ea ei so-
fisticat[, c]t ;i pentru determinarea de
a-i ajuta pe al\ii, incredibila ei via\[ din
prezent fiind complet opus[ s[r[ciei din
Rusia natal[.

A crescut ̀ n anii ’80 ̀ n Nizhny Nov-
gorod, un ora; aflat la 400 km de Mos-

cova. ~;i descrie copil[ria sumbr[ `ntr-
un mod sincer – era iubit[ de mama ;i
bunicii ei, dar ora;ul natal era un loc gri,
uitat de Dumnezeu, unde doar ̀ \i duceai
zilele. Nici vorb[ de a prospera. „A
`nsemnat supravie\uire ̀ n cel mai simplu
sens al cuv]ntului. ~mi doream o alinare
;i, mai presus de orice, s[ supravie\uisec
p]n[ `n urm[toarea zi.” La 17 ani, era o
fat[ s[rac[, v]nz[toare la un stand ilegal
de fructe pe strad[, complet lipsit[ de
ambi\ie, deoarece nici la sf]r;itul anilor
’90 Rusia nu era o \ar[ care s[ ̀ ncurajeze
visele tinerilor.

Ap[rut de nic[ieri, modellingul avea
s[ fie biletul ei salvator. Un job local de
modelling a atras aten\ia unui agent
francez ;i astfel a ap[rut ;ansa de a merge
la Paris pentru a-;i `ncerca norocul `n
lumea modei. Natalia nu a fost prea
`nc]ntat[ de idee, dar bunica ei din par-
tea mamei, care f[cea tot timpul planuri
legate de viitorul nepoatei, i-a cump[rat
biletul de avion. „Am pierdut zborul fi-
indc[ nu voiam s[ merg, dar ea m-a urcat
pe urm[toarea curs[ spre Paris deoarece
avea ̀ ncredere ̀ n mine ;i mi-a v[zut po-
ten\ialul. Mie mi-a fost foarte dificil s[
o fac neav]nd nicio perspectiv[.” ~n Ru-
sia la acea vreme nu existau reviste de
mod[ ;i de pia\a produselor de lux nici
nu putea fi vorba. 

Sosirea la Paris a `nsemnat pentru
ea trecerea de la o lume `n alb ;i negru
la una `n culori, `ncep]nd cu m]ncarea
din zborul Air France care a adus-o din
Rusia. „Totul era nou-nou\ pentru mine
;i de o frumuse\e nemaiv[zut[.” Lansa-
rea `n mod[ i-a adus succes ;i posibili-
tatea de a `nflori `n acea lume nou[ `n
care p[;ise. „~n Paris nu mai eram privit[
ca un nimeni. De fapt, c]nd le povesteam
tuturor de unde veneam, li se p[rea fas-

cinant.” C]t despre ;edin\ele obositoare
de casting de care se pl]ng alte modele,
pentru Natalia erau o u;urare. „Deodat[
munceam nu doar pentru a supravie\ui,
ci pentru a reu;i ̀ n via\[ ;i pentru prima
oar[ eram `nconjurat[ de frumuse\e.”

~ntr-un timp foarte scurt, Natalia a
`ncheiat contracte publicitare pentru
branduri cunoscute (contractul cu Cal-
vin Klein se spune c[ a fost de ordinul
milioanelor timp de opt ani), a ap[rut
`n prezent[ri pentru to\i designerii cu-
noscu\i ;i a fost fotografiat[ pentru edi\ia
american[ „Vogue”. ~n 2001 l-a cunoscut
;i s-a c[s[torit cu mo;tenitorul britanic
Justin Portman, ̀ mpreun[ cu care a avut
trei copii – Lucas de 13 ani, Neva de 9
ani ;i Viktor de 7 ani. Cei doi au divor\at
zece ani mai t]rziu, Natalia d]nd na;tere
`nc[ unui fiu, Maxim de 1 an, al c[rui
tat[ este partenerul ei de via\[ Antoine.

~nainte de a `mplini 22 de ani pare
s[ fi atins o culme personal[ ;i profesio-
nal[, dar recunoa;te c[ i s-a p[rut aproa-
pe imposibil s[ se bucure de acel succes.
Poate c[ pentru o copil[ curajoas[ ;i
con;tiincioas[ din Rusia se `nt]mplase
totul mult prea u;or. Declar[ c[ funda\ia
ei, ̀ nfiin\at[ cu 10 ani ̀ n urm[, s-a n[scut
nu din sentimentul de vinov[\ie sau do-
rin\a de a da ceva `napoi, ci din nevoia
de a sim\i c[ trebuia s[ supravie\uiasc[
din nou pentru ceva. „Avusesem un an
destul de dur p]n[ s[-mi lansez funda\ia
pentru c[ `ncercam s[ g[sesc un sens `n
tot ceea ce f[ceam. Chiar m-am enervat
c[ via\a mea era plin[ de extreme. Pro-
veneam dintr-o zon[ s[rac[ ;i deodat[
aveam succes. Da, muncisem pentru as-
ta, dar nu ̀ ntr-un mod ̀ n care munce;te
un om de ;tiin\[ pentru un Premiu No-
bel. Nu sim\eam c[ meritam ceea mi se
`nt]mpla.” 

:i-a dat seama c[ moda nu era sufi-
cient[. „Nu fac parte dintre acele per-
soane care pot tr[i doar pentru mod[.
Le respect, dar pentru mine ;tiam c[
moda nu e cel mai important lucru din
via\a mea.” The Naked Heart Founda-
tion (NHF) a venit ca r[spuns la tragedia
din 2004 de la Beslan, c]nd un asediu
asupra unei ;coli a produs 300 de decese,
dintre care 186 au fost copii. Ideea Na-
taliei era s[ construiasc[ un parc de joac[
acolo. „:tiam c[ oamenii f[ceau ceea ce
puteau, dar nimeni nu s-a g]ndit la un
loc de joac[. Pentru mine, perioada `n
care m[ sim\eam cea mai fericit[ `n co-
pil[rie au fost momentele petrecute la
joac[, care m-au ajutat s[ uit realitatea
dur[ de care aveam parte.”

Copil[ria ei a fost influen\at[ de grija
purtat[ surorii ei vitrege Oksana, care
se n[scuse cu parez[ cerebral[ ;i care
suferea de autism. Propriul tat[ o p[r[si-
se pe mama ei, Larisa, c]nd Natalia era
mic[, iar c]nd mama a refuzat s[ renun\e
la Oksana la na;tere, al doilea so\ al ei a
p[r[sit-o de asemenea. Copil[ria i-a l[sat
aceast[ `ncredere `n nevoia de joac[ a
tuturor copiilor, chiar ;i a celor cu han-
dicap, deoarece astfel sunt `ncuraja\i s[
socializeze. 

La vremea atacului, ideea ei pentru
Beslan a fost respins[ de autorit[\i, care
`ns[ au contactat-o c]\iva ani mai t]rziu
;i Funda\ia a deschis acum un parc `n
ora;. A;a c[ a direc\ionat banii pe care-
i str]nsese pentru ora;ul ei natal unde,
datorit[ celebrit[\ii ei, a avut parte de
mult mai pu\in[ birocra\ie pentru a-;i
finaliza proiectul. De atunci, NHF a des-
chis 136 de parcuri de joac[ `n Rusia,
multe dintre ele proiectate special pentru
copiii cu dizabilit[\i. Funda\ia ;i-a l[rgit
aria de servicii, ̀ n prezent oferind sprijin

;i familiilor ce au copii cu dizabilit[\i.
Scopul Nataliei este s[ elimine nevoia
unor p[rin\i de a renun\a la copiii lor
datorit[ lipsei sprijinului din partea sta-
tului. Fondurile funda\iei (35 de milioa-
ne de dolari `n cei 10 ani de activitate)
nu merg la orfelinate sau alte institu\ii
de acest fel, ci la familii pentru a-i ajuta
pe copii s[ poat[ locui cu familiile lor,
la fel ca sora ei. „De ce s[ ajut r[ul s[
fac[ mai mult r[u? Vreau s[ ajut fami-
liile.” Funda\ia are proiecte ;i `n afara
Rusiei, sprijinind proiecte din Glasgow,
Londra ;i Liverpool.

Cei care `i ofer[ sprijinul Nataliei
sunt prietenii ei din lumea modei. De
ani de zile este gazda evenimentului ca-
ritabil anual „Love Ball”, o cin[ la care
invita\ii au parte de un mic spectacol ;i
particip[ la licita\ii. Dar anul acesta, la
aniversarea a 10 ani de activitate, a
schimbat formatul ;i ̀ mpreun[ cu un alt
model, Karlie Kloss, a g[zduit un eveni-
ment `ntr-un spa\iu asem[n[tor unui
parc de distrac\ii. O alt[ noutate a fost
implicarea direct[ a Nataliei, care a de-
monstrat c]t de dedicat[ este cauzei ofe-
rind s[ruturi pe obrajii doritorilor contra
unei dona\ii de 500 lire sterline.

Educarea copiilor ei este, de aseme-
nea, important[, mai ales c[ nu dore;te
ca ei s[ creasc[ cu ideea c[ sunt privile-
gia\i. „Copiii mei ur[sc c[ sunt fotomo-
del, mai ales c[ de multe ori li se pun
`ntreb[ri ciudate.” Natalia `ncearc[ s[-i
implice `n munca ei de la funda\ie ;i s[
nu le ascund[ realit[\ile crude ale vie\ii
altor copii ;i astfel s[-i fac[ s[ realizeze
c]t de noroco;i sunt cu via\a pe care o
au. „Compasiunea ;i empatia pe care o
simt copiii mei fa\[ de ceilal\i vine din
cunoa;terea problemelor pe care alte
persoane sunt nevoite s[ le `nfrunte.”

Succesele personale sunt mai 
importante pentru Natalia Vodianova


