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Plantele nu prezint[ riscuri dac[ 
sunt folosite mult timp
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Povestea celebrei
icoane f[c[toare 

de minuni de la Bixad

Teren\iu Olariu, o personalitate a ;colii 
rom]ne;ti interbelice

Vestea aducerii icoanei la Prilog s-a dus
repede prin tot \inutul |[rii Oa;ului ;i nu
numai. ~n fiecare zi, zeci de pelerini intr[
pe poarta m[n[stirii pentru a se `nchina
icoanei Maicii Domnului ;i totodat[ a se
ruga cu credin\[ puternic[ pentru s[n[tate
;i toate cele de folos sufletului lor. Tot `n
acest loc `;i doarme somnul de veci
c[lug[rul Mihai. La morm]ntul s[u vin s[
se roage, de asemenea, oameni de pretu-

tindeni, cei care l-au cunoscut ;i au primit
ajutor din partea lui, dar ;i necunosc[tori
care au auzit de numeroasele binefaceri ale
fratelui Mihai. 

M[n[stirea este deschis[ `n timpul
s[pt[m]nii, dar ;i s]mb[ta ;i duminica,
astfel ̀ nc]t credincio;ii  s[ aib[ posibilitatea
de a vizita ansamblul monahal, de a sta `n
tihn[ la rug[ciune ;i la programul liturgic.
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Localitatea Ru;eni, atestat[
documentar din anul 1411

AIRPod, primul automobil care 
func\ioneaz[ cu aer comprimat
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Fi\i la mod[ ;i atunci
c]nd face\i sport
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“Maica noastr[ de la Bixad roag[-te pentru noi!”
A;a se rugau oamenii pe vremuri, a;a se roag[ ;i acum `n
fa\a icoanei Maicii Domnului de la Bixad

      Dedicate copii lor,
pasionaţilor de science-fiction,
ficţiune sau biografii, anumite
volume nu ar trebui să lipsească
din „palmaresul” lecturilor
fiecăruia dintre noi, fie c[
suntem sau nu pasiona\i de
literatur[. Iată cele 10 cărţi pe
care orice om ar trebui le
citească cel puţin o dată în
viaţă<  „Pentru cine bat
clopotele”,  de Ernest
Hemingway>  „Kafka pe malul
mării”, de Haruki Murakami>
„Un veac de singurătate”, de
Gabriel Garcia Marquez> „La
răsărit  de Eden”, John
Steinbeck>  „Crimă şi pedeapsă”,

de Feodor Dostoievski> „Fraţii
Karamazov”, de F. Dostoievski>
„Străinul”, de Albert Camus –
Romanul> „Dune”, de Frank
Herbert – Romanul>  „Ferma
animalelor”, de George Orwell>
„1984”, de George Orwell.
      Romanul politic scris de
George Orwell a fost lansat în
anul 1949. Volumul prezintă o
parte din viaţa intelectualului
Winston Smith sub opresiunea
guvernului totalitarist .
Acţiunea se petrece în Marea
Britanie,  după un război
nuclear ipotetic, care ar fi avut
loc în anii ’50.

       Papa Francisc are inten\ia să mestece frunze
de coca în timpul vizitei pe care o va efectua în
Bolivia luna viitoare, a dezvăluit un ministru din
guvernul acestei ţări andine. Aflată la altitudinea
de 3.650 de metri, La Paz este cea mai "înaltă"
capitală administrativă din lume şi, timp de secole,
localnicii au mestecat frunze de coca pentru a
combate efectele neplăcute pe care înălţimile
extreme pot să le aibă asupra organismului uman.
Deşi reprezintă ingredientul-cheie pentru
obţinerea cocainei, frunzele neprocesate ale acestei
plante pot fi consumate în mod legal.
       "Îi vom oferi papei Francisc ceai din coca sau
ceva de acest tip contra efectelor altitudinii", a
declarat oficialul bolivian. "El a cerut în mod expres
să mestece frunze de coca, aşadar îl vom aştepta
pe Sfântul Părinte cu o frunză sacră de coca", a
adăugat ministrul.

10 c[r\i pe care oricine ar trebui
s[ le citeasc[ m[car o dat[ în via\[

~n Bolivia, Papa Francisc 
va mesteca frunze de coca 

      Marele Zid Chinezesc, în porțiunea sa cea
mai faimoasă construită sub împărații din
dinastia Ming, a dispărut pe 30% din lungimea
sa, deoarece au fost furate cărămizi pentru
construirea de case, potrivit unui studiu oficial.
      Aproximativ 2.000 de kilometri din Marele
Zid au dispărut și aproape 1.200 de kilometri
sunt în stare proastă, a declarat administrația
de stat însărcinată cu patrimoniul, care a făcut
studiul pe un segment lung de 9.000 de kilometri
din cei circa 21.000 de kilometri cât totalizează
această construcție. 
      Afluxul mulțimilor de turiști contribuie, de
asemenea, la degradarea monumentului, a
precizat o agenție guvernamentală.

O treime din Marele Zid 
Chinezesc a disp[rut

Duminic[ va fi sfinţit un 
monument pentru eroii satului
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~n fiecare zi, zeci de pelerini intr[ acum
pe poarta m[n[stirii de la Prilog pentru
a se `nchina icoanei 
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În 1897 a fost înfiinţată Aso-
ciaţia Învăţătorilor Sătmăreni, iar
în 24 iunie 1937 a avut loc Jubileul
de 40 de ani al asociaţiei.

La acest jubileu au participat
sute de învăţători, care au sărbă-
torit 40 de ani de existenţă a aso-
ciaţiei. Evenimentul a avut loc la
Seini, în Sala Coroana. La ora 9
s-a oficiat slujba la biserica gre-
co-catolică din localitate, iar la
ora 10 s-a deschis adunarea.

Date despre acest eveniment am
aflat din revista "Şcoala Sătmăreană",
anul XIV, numărul  din luna iunie
1937.

Adunarea a fost prezidată de Ghe-
orghe Medan, preşedintele asociaţiei
şi au participat prefectul de atunci al
judeţului Satu Mare Octavian Arde-
leanu şi mai mulţi inspectori şcolari şi
cadre didactice.

Atanasiu Lupan, primul
pre;edinte al Asocia\iei
~nv[\[torilor S[tm[reni

Gheorghe Medan a omagiat me-
moria membrilor decedaţi în cinstea
cărora s-a ţinut un minut de reculegere,
iar apoi în cadrul discursului a precizat
că Asociaţia Învăţătorilor Sătmăreni a
luat fiinţă la Seini, pe data de 29 sep-
tembrie 1897, primul preşedinte fiind
Atanasiu Lupan.

Dintre membrii fondatori au fost
prezenţi în sală Ioan Leşian şi Gheor-
ghe Zaicu care au fost felicitaţi pentru
felul în care s-au ocupat de treburile
şcolii confesionale româneşti.

La organizarea reuniunii au parti-
cipat toţi intelectualii, inclusiv preoţi,
liber profesionişti şi dascăli. El a arătat
că reformele şcolare de la acea vreme,
precum modificarea legii învăţămân-
tului primar au fost făcute la sugestia
învăţătorilor, şi s-a considerat normal
acest lucru, pentru că cel care trăieşte
în şcoală şi prin şcoală este cel mai în-
dreptăţit de a sugera diferite inovaţii.

El a spus că pentru ca sugestiile
profesorilor să ia formă definitivă prin
lege, trebuie ca între guvernanţi să se
găsească un suflet care să se identifice
cu sufletul şcolii şi a dascălului.

Toţi dasc[lii `i datorau
mul\umiri ministrului 
Constantin Angelescu

Gheorghe Medan s-a arătat bucu-
ros pentru că la ora respectivă, minis-
trul Educaţiei Naţionale era doctor C.
Anghelescu, căruia îi datorează
mulţumiri toţi profesorii din ţară.

După ce a declarat deschisă întru-
nirea, el a enumerat o parte din obiec-
tivele asociaţiei, printre care păstrarea
de legături amicale cu alte asociaţii şi
autorităţi.

Prefectul de la acea vreme al ju-
deţului Satu Mare, Octavian Ardelean
a declarat că este participant pentru a
treia oară la acea adunarea generală.

"Această participare am făcut-o în-
totdeauna cu un deosebit sentiment de
bucurie. Dacă la început acest senti-
ment era născut dintr-o comunitate
spirituală pe care am hărăzit-o ca un
component al creşterii mele, mai târziu

această identificare sufletească s-a creat
tot mai intensiv dintr-o adâncă apre-
ciere a chemării şi a îndeplinirii dato-
riei pe care le-am constatat la învăţăto-
rii din acest judeţ.

În răstimpul acestor adunări gene-
rale am avut prilejul să pot lua îndea-
juns act de muncă nepregetată, persis-
tentă şi rodnică, şi această constatare
a mea îmi era atât mai apreciată întru-
cât ea era contribuţia întregitoare la
năzuinţele ce mi le propusesem a le
servi în calitatea mea actuală" a spus
prefectul de la acea dată.

El a declarat că scopul care trebuia
să îl urmărească era acela de a contribui
la ridicarea nivelului de cultură
conştientă a elementului românesc. În
urmărirea acestui scop prefectul a co-
laborat neîntrerupt cu asociaţia bene-
ficiind de sprijin reciproc.

"Apreciind munca depusă de dăs-
călimea din acest judeţ, era firesc în
calitate de reprezentant al Guvernării
actuale să depunem toate strădaniile
pentru a crea o ambianţă cât mai po-
trivită pentru desfăşurarea cât mai ne-
tulburată a muncii dumneavpastră.

Să mă credeţi că în această direcţie
bunele intenţii au fost nelimitate şi dacă
realizările nu au acoperit întotdeauna
pe cele dintâi să o atribuiţi şi împreju-
rărilor imperative din situaţia precară
de azi şi de evoluţia internă a statului
nostru.

Cu toate acestea înfăptuirile aduse
pe terenul şcolarizării creează una din-
tre cele mai preţioase şi bogate faze ale
existenţei şi evoluţiei noaste ca Stat şi
naţiune. Încadrarea învăţătorilor
şomeri în funcţii, înfiinţarea atâtor
construcţii şcolare, normalizarea ca-
drelor învăţătoreşti, deşi poate nu au
îndeplinit integral ceea ce dorisem, căci
dezideratele culturalizării noastre încă
sunt multe, totuşi, în această vreme a
guvernării de azi s-a putut consolida
temeinic problema şcolară.

Probleme ce aşteaptă rezolvarea lor
în cadrele culturalizării elementului
românesc sunt încă numeroase. Rezul-
tatele incontestabil frumoase obţinute
de dumneavoastră până acum trebuie
să fie un stimuent puternic pentru a

răspunde şi mai integral aşteptărilor
de mâine. Va trebui şi mai mult inten-
sificat procesul de reromânizare a ele-
mentului deznaţionalizat. Să încercăm
să facă să dispară fenomenele triste de
a vedea în comune tineri de 16-17 ani
necunoscând limba Statului.

La fel cred că ar fi de dorit ca acti-
vitatea extraşcolară să îmbrăţişeze cât
mai larg problemele sociologice ale sta-
tului, dându-se cea mai largă atenţie
problemelor sanitare", a spus Octavian
Ardelean.

Drept dovadă a aprecierii muncii
depuse de asociaţie în serviciul culturii
naţionale, el a depus din partea Pre-
fecturii suma de 50.000 lei drept con-
tribuţie la Casa de Odihnă a învăţăto-
rilor sătmăreni.

În cadrul şedinţei 
din 8 octombrie 
1936 s-a aprobat
un ajutor de 3.000 de
lei pentru orfanii 
unui învăţător 

Raportul prezentat
de secretar a cuprins acti-
vitatea comitetului pe par-
cursul anului 1936. Aso-
ciaţia, împreună cu cele-
lalte asociaţii din ţară a
reuşit să determine forul
superior să prevadă în bu-
getul statului şi al Minis-
terului Educaţiei Naţiona-
le gradaţiile şi gradele din
anii trecuţi precum şi nu-
mirea a 2.000 de învăţători
fără post.

Modificarea unor
articole din lege, care erau
nepotrivite cu interesele
şcolii, sau erau neaplica-
bile, este rezultatul activi-
tăţii asociaţiilor învăţăto-
reşti.

Comitetul a avut 3
şedinţe de la adunarea ge-
nerală precedentă, şedinţe
în cadrul cărora s-a apro-
bat proiectul de buget al
Casei Învăţătorilor, de

930.000 lei, s-au aprobat hotărârile
aduse de delegaţia permanentă refe-
ritoare la fixarea taxelor de internat,
şi anume 8.000 de lei pentru fete şi
7.000 de lei pentru băieţi, 250 de lei
taxă medicală şi 250 lei taxă de uzură
a mobilierului.

Au fost aprobate recepţionările lu-
crărilor de zidărie şi renovare, în va-
loare de 44.770 lei, iar pentru lucrările
de vopsire executate în plus urma să
fie achitată suma corespunzătoare, so-
cotită după deviz.

În cadrul şedinţei din 8 octombrie
1936 s-a aprobat un ajutor de 3.000
de lei pentru orfanii unui învăţător ca-
re a încetat din viaţă şi au fost aprobaţi
10 elevi bursieri veniţi din Slatina.

Bogdan Mihalca

Comitetul Național pentru o Euro-
pă Liberă (National Committee for a
Free Europe) a fost înființat de guvernul
Statelor Unite la 15 martie 1949, la New
York. Radio Free Europe (“Europa Li-
ber[“) a fost ramura responsabilă cu
radiodifuziunea în numele acestei or-
ganizații. Sediul principal a fost stabilit
la München. Prima transmisiune pe
unde scurte a avut loc la 4 iulie 1950,
către Cehoslovacia.

Organizația a fost ajutată financiar
de Congresul Statelor Unite, iar până
în 1972 fondurile pentru finanțarea
RFE au fost alocate în cadrul bugetului
destinat Agenției Centrale de Informații
(CIA) a Statelor Unite. CIA a stabilit
îndrumări generale și se implica zilnic
în activitatea redacțională a secției cen-
trale de știri. Fondurile alocate prin in-
termediul CIA au fost aduse la cunoș-
tința opiniei publice abia în 1971, când
organizația a fost mutată în statul De-
laware, sub forma unei instituții non-
profit, subordonată Oficiului pentru
Radiodifuziunea peste Hotare (Bureau
for International Broadcasting, abreviat
BIB), for tutelar similar instituției USIA,
căreia îi era subordonat postul de radio
Vocea Americii (VoA). Controlul asu-
pra bugetului pentru RFG a fost preluat
direct de Congresul Statelor Unite.

Autoritățile sovietice și cele din ce-
lelalte țări comuniste au încercat în mod
regulat să bruieze emisiunile posturilor
RFE/RL, eforturi care nu au încetat de-
cât în 1988. Bruierea din România a
emisiunilor departamentului românesc
a încetat în 1964.

În multe cazuri, ascultarea emisiu-
nilor RFE era ilegală în țările comuniste
est-europene și trebuia făcută în ascuns.
Au fost cazuri când au fost luate și mă-
suri 'active' pentru combaterea emisiu-
nilor. Astfel, de exemplu, în perioada
1965-71 un agent al organelor de secu-
ritate poloneze Służba Bezpieczeństwa
a reușit să infiltreze un agent în birourile
postului Europa Liberă. Cazuri similare
au fost de-a lungul timpului și în alte
departamente.

La începutul anului 1981 Securita-
tea română avea intenția să-l asasineze
pe Emil Georgescu, cunoscut redactor
realizator al emisiunilor Actualitatea
românească. A fost victima unui atentat
pus la cale de doi francezi, care i-au
aplicat multe lovituri de cuțit. Însă Ge-
orgescu a supraviețuit. A murit la scurt
timp după aceea în urma îmbolnăvirii
de cancer. La Paris, Monica Lovinescu,
care conducea redacția RFE locală, a
fost bătută crunt de doi indivizi pales-
tinieni (după cum a relatat presa vre-
mii).

Radio Europa Liber[
a `nceput s[ emit[

acum 65 de ani

ISTORIE
Inspectorul M[rgineanu `ntr-o frumoas[ cuv]ntare, face elogiul `nv[\[torului ;i a ;coalei

primare< `nv[\[torii pe l]ng[ educatori de vl[stare, sunt ;i promotorii tradi\iei, ei las[ d]ra aceia
luminoas[ ̀ n calea urma;ilor (...) :coala de la \ar[ nu este pentru a preg[ti elevi ai ̀ nv[\[m]ntului
secundar, ci preg[tirea s[teanului. Ea trebuie s[-l emancipeze, pentru c[ e o ru;ine ca tocmai acest
\[ran care a adus cel mai mare tribut de s]nge s[ se simt[ umilit `n \ara lui.

Elevi din perioada interbelic[ `mpreun[ cu `nv[\[torul lor 

Constantin Angelescu a fost ministru al
Instrucţiunii Publice în perioada 1922 - 1928 și 1933
- 1937. ~n timpul s[u s-a realizat cadrul legislativ
pentru învăţământul primar și secundar ;i s-a
demarat o amplă acţiune pentru construcţia de școli

Asocia\ia Înv[\[torilor S[tm[reni
a fost fondat[ în anul 1897

La jubileul de 40 de ani al asociaţiei care a avut loc `n anul 1937 au participat sute de `nv[\[tori

Director general - D. P[curaru

Director revista 
Poesis - George Vulturescu
Redactor ;ef 
suplimente - Adriana Zaharia
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ISTORIE
Duminic[ 5 iulie, după săvârşirea sfintei liturghii, în curtea bisericii din Ruşeni va fi

dezvelit un frumos monument care va avea darul de a reaminti celor de astăzi şi celor de
mâine de jertfele strămoşilor.      

Ruşeniul este o localitate din
Câmpia Someşului, atestată docu-
mentar din anul 1411. Lucrurile
nu sunt pe deplin lămurite în
această privinţă, unii istorici avan-
sând şi anul 1393 ca primă pre-
zenţă a acestui sat de la poalele Co-
drului într-un hrisov. Vorbim de
apropierea de Codru pentru că pâ-
nă către sfârşitul secolului al XIX-
lea satul era înconjurat de păduri.
Cert este că de-a lungul secolelor,
în documente găsim numele loca-
lităţii sub formele< Oroszfalva,
Oroszfalu, Ross, Ruşi. 

Localităţi cu numele Ruşi mai gă-
sim în Transilvania în judeţul Hune-
doara (comuna Bretea Română), în
Sibiu (comuna Slimnic), Ruşii-Munţi
(jud. Mureş). În istoricul bisericii, rea-
lizat în anul 1973, parohul local Petru
Bontea afirmă că denumirea localităţii
provine din religia pe care românii au
avut-o ca rutenii sau ruşii din Satu
Mare, „adică religia cu ritualul bizan-
tin”. Pentru românii sătmăreni, în ge-
neral populaţiile slave, fie ei ruteni,
cehi, slovaci, etc., erau denumite cu
termenul de „ruşi”. Incontestabil însă
că, asemenea majorităţii localităţilor
româneşti, la un moment dat s-a pro-
dus şi la Ruşeni o infuzie de populaţie
slavă.

În anul 1491 satul Ruşeni, cu de-
numirea de Oroszfalva, intră în pose-
sia lui Bartolomeu Dragfi de Beltek,
cunoscutul reprezentant în părţile săt-
mărene a familiei Drăgoşeştilor. După
cum se ştie, în 1408, Sandrin şi Geor-
ge, fiii lui Drag, căpătaseră moşia Bel-
tek. Pe la 1555 satul a ajuns în posesia
grofului Komáromi. Se pare că acest
mare proprietar a înnobilat pentru
serviciile făcute o treime din capii de
familie din Ruşeni, trecându-i în rân-
dul nemeşilor sau a „nemnişilor” cum
a rămas în memoria românească de-
numirea acelei stări sociale. 

Nobili români la Ruşeni

Celebra carte a lui Ioan Cavaler de
Puşcariu dedicată familiilor nobile ro-
mâne aminteşte şi două familii cu titlu
„de Ruşeni”. Este vorba despre familia
Orosz de Oroszfalva (Rusu de Ruşeni),
al cărei înaintaş era unul dintre
puşcaşii privilegiaţi şi nobilitaţi prin
Christophor Báthori, în anul 1578.
Cealaltă familie este Málya alias Válya
de Oroszfalva (Ruşeni), un strămoş al
acesteia a fost ridicat în anul 1650 la
demnitatea de nobil, din statul sclo-
petarilor (puşcaşilor). Autorul ne dă
amănunte şi în ceea ce priveşte blazo-
nul< pe un scut de culoare celestină se
vede o potcoavă de cal străpunsă de o
săgeată. 

Prin anul 1700 Ruşeniul intră sub
stăpânirea familiei Szuhányi, o familie
romano-catolică foarte influentă,
unul dintre membrii ei fiind la un mo-
ment dat administrator imperial. În
secolul al XVIII-lea satul aparţinea de
oraşul liber regesc Satu Mare. Docu-
mentele amintesc în anul 1775 de vo-
ievodul român Ioan Suciu din Ruşeni.
Apoi, părţi din teritoriul satului au
aparţinut şi familiilor nobiliare Mán-
dy şi Éles. În 1900 Ruşeniul avea o su-
prafaţă de 976 de iugăre. Populaţia
era formată din 461 de locuitori, trăi-
tori în 92 de case. 

Toamna fierbinte a anului
1918

Foarte activi au fost locuitorii
Ruşeniului în toamna fierbinte a anu-
lui 1918. Astfel, În 7 noiembrie 1918
Izidor Zanc a fost notar al adunării de
constituire a Consiliului Naţional Ro-
mân comunal Ruşeni, precum şi al
Gărzii Naţionale Române locale (avea
22 de membri). Preşedinte era parohul
Nicolae Câmpian, în afară de cei doi
intelectuali amintiţi, mai făcând parte
patru ţărani. Ruşeniul a avut doi de-
legaţi în Alba Iulia la acea zi astrală a
neamului nostru, 1 Decembrie 1918<
sătenii Ioan Orha şi Gheorghe Pop. În
Primul Război Mondial au fost mobi-
lizaţi 58 de bărbaţi din Ruşeni. Trei
dintre ei şi-au dat viaţa pe front iar
cinci s-au întors invalizi. În Ruşeni şi
Hrip au decedat din cauza gripei spa-
niole 13 persoane în anul 1918 şi 4
persoane în 1919.

După terminarea celei de a doua
conflagraţii mondiale, Ruşeniul a fă-
cut parte din raionul Satu Mare, re-
giunea Maramureş. În anul 1965 satul
a fost electrificat. După revenirea la
judeţ ca formă administrativă,
Ruşeniul a fost arondat comunei Pău-
leşti. În anul 1970 populaţia comunei
număra 4.685 de locuitori, dintre
aceştia 10,6 % fiind locuitorii Ruşeniu-
lui; putem deci estima un număr de
450-460 de locuitori, fondul locativ
fiind reprezentat de 130 de locuinţe.
Fenomenul de depopulare, caracteris-
tic în cazul majorităţii satelor româ-
neşti îl remarcăm şi la Ruşeni. Astfel,
în anul 2002 localitatea avea 232 de
locuitori.

Biserica satului

Instituţiile de bază ale comuni-
tăţilor române din Sătmar au fost bi-
serica şi şcoala. Primul lăcaş de rugă-
ciune amintit la Ruşeni este unul din
lemn, atestat documentar la 1741. În
anul 1747 se precizează în plus doar
faptul că acoperişul era din paie. Se
pare că matricole parohiale au existat
începând din anul 1790. Biserica de
lemn a fost demolată, probabil în anul
ridicării actualului lăcaş cu hramul
„Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”. Ma-
terialul rezultat din vechea biserică a
fost vândut iar venitul folosit la con-
strucţia unei noi biserici. Din vechea
biserică se păstrează un frumos ico-
nostas cu pictură bizantină. Con-
strucţia bisericii s-a făcut prin contri-
buţia credincioşilor care au dăruit „tot
a zecea cruce de grâu”. În 1956 biserica
a fost renovată. Biserica are două clo-
pote, unul foarte vechi iar celălalt
cumpărat în 1954, tot prin darul eno-
riaşilor. În turnul bisericii s-a păstrat
multă vreme un clopoţel care era fo-
losit în vremea când în sat funcţiona
şcoala confesională greco-catolică. De
altfel, şi în alte sate sătmărene exista
un astfel de clopoţel care chema la
şcoală pruncii români.

Preoţii satului

Primul dintre parohii al căror nu-
me îl cunoaştem a fost Mihail Cosma,
care funcţiona la Ruşeni în 1741. Pe
la 1796 îl găsim pe Teodor Gyraszin>
atât el cât şi comunitatea locală au con-
tribuit cu câte o jumătate de câblă de
cereale la războaiele napoleoniene. În
1806 paroh era Grigore Kovacs, care
administra şi filia Hrip. Urmează apoi
Ştefan Kardos (1788-1847), care între
1816-1831 a slujit în parohia Ruşeni.

Din 1831, până la repausarea sa a slujit
cu devotament la Pişcari, unde a şi
fost înmormântat. A urmat apoi Ioan
Selăgian (Szilágyi) (1783-1853) care
a slujit la Ruşeni din 1831 până în
1846. 

În anul 1853 paroh devine Mihai
Chirilă (1825-1888), originar din Ca-
rei. A absolvit teologia la Tîrnavia şi
s-a căsătorit cu fiica lui Moise Sora
Noacu, Francisca Teodora. A slujit
pentru început la Măriuş, până în anul
1853 când a ajuns paroh în Ruşeni. În
timpul păstoririi sale a început con-
strucţia noii biserici, în 1862. Din
toamna anului 1864 destinul îi va fi
legat de parohia din Ciumeşti, unde
va funcţiona până la trecerea la cele
veşnice. Următorul paroh, Mihai Szik-
szai, a venit la Ruşeni după ce între
1860-1863 a funcţionat ca  profesor la
Gimnaziul greco-catolic din Beiuş. În-
tre 1865-1868 a slujit în parohia
Ruşeni şi în filia Hrip, după acest an
renunţând la preoţie. L-a succedat un
preot născut la Culciu Mare, Ioan Sze-
remi jun., fiul unui vrednic protopop
sătmărean. A studiat teologia la Se-
minarele din Pesta şi Ungvár. În anul
şcolar 1863/1864 a funcţionat ca pro-
fesor suplinitor la Beiuş. În intervalul
1868-1873 a slujit la Ruşeni. În 1870
a reuşit să termine construirea bisericii
de zid. A fost membru în „Astra”, ai-
doma tatălui său. În timpul anului
1874 a funcţionat ca interimar un fiu
al Terebeştiului, Ştefan Sipos (1849-
1914), un preot care a ajuns la titlul
de protopop emerit.

O slujire mult mai lungă decât pre-
decesorii săi a avut George Perényi
(1842-1907), originar din Domăneşti.
A slujit două decenii, între 1874-1894
în parohia Ruşeni. Fiica lui, Silvia Ma-
ria, s-a căsătorit cu pr. George Mu-
reşan. De la Ruşeni a plecat în parohia
Sătmărel, slujind acolo din aprilie
1894 până la repausare. I-a predat lo-
cul în Ruşeni ginerelui său, George
Mureşan (1858-1939), cel care avea să
devină canonic onorar. La începutul
preoţiei a slujit în Bozânta Mare. Apoi,
a fost preot capelan şi profesor la gim-
naziul catolic din Carei, între 1887-
1900,  predând aici limba română şi
religia. A fost, între 1894-1904, paroh
la Ruşeni şi în filia Hrip. În această
filie a reuşit zidirea noii biserici cu
hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavril”, în 1896. A slujit apoi la Mof-
tinu Mic, unde s-a remarcat prin nu-
meroase luări de poziţie pline de curaj
în cauza naţională. Sunt demne de
amintit cuvintele pe care le-a rostit în
1935, la o sărbătorire a sa, în ceea ce
priveşte unirea religioasă a românilor<
„Să trăiesc s-o mai văd şi pe asta, nu
canonic, ci făt m-aş băga”. Din 1904
până în 1908 paroh la Ruşeni a fost
George Selăgian (1857-1933), fiu al
Măriuşului, slujitor în părţile Bihoru-
lui, iar după anii petrecuţi la Ruşeni,
multă vreme slujitor la Lipău.

Doi ani, între 1909-1911 paroh va
fi Petru Grigore Herzegh (1878-1934),
care avea origini maramureşene. În
acei doi ani s-a remarcat ca un bun
patriot, sprijinind candidatura părin-
telui Constantin Lucaciu la alegeri.
Din 1911 până în 1917 paroh a fost
Ioan Clintoc (Klintok) jun. (1875-?).
Din ianuarie 1918 ajunge paroh la Do-
ba. S-a remarcat în zilele Unirii, având
chiar de suferit din partea trupelor lui
Béla Kun. Între 1917-1932 paroh avea

să fie Nicolae Câmpian (1887-1937).
Am văzut că a fost implicat în realiza-
rea Marii Uniri. A slujit şi în filia Hrip,
până ce aceasta a devenit parohie
(1930). S-a afirmat pe plan politic în
cadrul organizaţiei sătmărene a P.N.Ţ,
fiind unul din liderii acesteia. Din anul
1932 îl găsim în calitate de paroh la
Săuca, unde a slujit până la repausare.
Alexandru Găvruş, originar din Ho-
morodu de Mijloc, a slujit la Ruşeni,
cel puţin între anii 1934-1938. S-a re-
marcat aici prin activitatea desfăşurată
sub auspiciile „Astrei”, contribuind la
culturalizarea enoriaşilor. Din 1941 a
trecut în parohia Sătmărel şi filia Balta
Blondă (până în 1950 când devine pa-
rohie a municipiului Satu Mare), slu-
jind până în 1965, numărându-se deci
printre preoţii trecuţi la ortodoxie.
După pensionare a suplinit în mai
multe parohii din municipiu. Petru
Bontea (1910-1978), după ce între
1935 şi 1952 a slujit în parohia Istrău,
ca preot greco-catolic, în vara anului
1952 a fost arestat şi condamnat ad-
ministrativ la 2 ani de închisoare, sub
motivul instigării publice contrarevo-
luţionare. Eliberat la 1 octombrie
1954, a fost reîncadrat în parohia
Ruşeni, de unde s-a pensionat la 1 ia-
nuarie 1974. Înţelepciunea părintelui
Bontea a făcut ca şi în vremuri de
restrişte biserica să fie aceeaşi insti-
tuţie centrală a comunităţii. Din anul
2001 păstoreşte vrednicul preot Ioan
David Breban, unul din iniţiatorii
acţiunii din data de 5 iulie 2015. Bu-
nele relaţii ale credincioşilor cu bise-
rica le constatăm atât când slujitorii
altarului au fost greco-catolici, cât şi
acum, când părintele este ortodox.

Dascălii satului

Între dascălii satului îi putem
aminti pe  Andrei Szilagyi, care a fost
cantor şi dascăl în intervalul 1850-
1871. Ruşeniul este locul unde s-a afir-
mat pentru întâia dată un cantor-în-
văţător care a făcut istorie în ţinutul
Sătmarului, Alexandru Anderco, ori-
ginar din Hrip şi locuitor al Ruşeniului
câţiva ani. Pe la 1883 învăţător era Di-
mitrie Kövari.  Nicolae Fogaş,  a
funcţionat în localitate cel puţin între
anii 1888-1895 şi făcea parte dintr-o
familie învăţătorească foarte veche. În
Ruşeni s-a născut la 3 aprilie 1888 fiul
Liviu, viitor preot. La 1900 cantor-în-
văţător era Ioan Marian. Multă vreme
funcţia a fost deţinută de către Izidor
Zanc, absolvent de preparandie, pă-
rintele unei familii de intelectuali re-
putaţi. A funcţionat la Ruşeni cel puţin
din anul 1903 până după Marea Unire. 

Cu gândul poate la strămoşii care
jertfiseră „tot a zecea cruce de grâu”
pentru un scop nobil, fii ai satului şi
inimoşi locuitori ai Ruşeniului s-au
gândit să calce pe urmele celor care
prin jertfele lor au reuşit să înalţe prin-
cipalele ctitorii săteşti, biserica şi şcoa-
la. Neîndoios, şi eroii Ruşeniului ar
merita să fie cinstiţi prin ridicarea
unui monument. Acest lucru se va în-
tâmpla în duminica aceasta, adică în
5 iulie 2015, când, după săvârşirea
sfintei liturghii, în curtea bisericii din
Ruşeni va fi dezvelit un frumos mo-
nument care va avea darul de a rea-
minti celor de astăzi şi celor de mâine
de jertfele strămoşilor.      

Dr. Viorel Câmpean

Protocolul de constituire a 
Consiliului Naţional Român comunal 

din 7 noiembrie 1918

La Ru;eni va fi sfin\it 
un monument pentru eroii satului
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RELIGIE

Icoana venerat[ ca f[c[toare
de minuni a Maicii Domnului de
la Bixad are o istorie fr[m]ntat[
la care merit[ s[ reflect[m. La ce-
rerea Arhimandritului Isaia, pri-
mul egumen al M[n[stirii Bixa-
dului, un cunoscut pictor din vre-
mea aceea pictat o icoan[ inspi-
rat[ dup[ icoana Maicii Domnu-
lui care se afla la Roma, intitulat[
„Salus Populi Romani” – M]ntui-
rea Poporului Romei.

Acea icoan[ este venerat[ ca ocroti-
toare a cre;tinilor din Roma, foarte veche
;i se credea despre ea c[ ar fi pictat[ de
`nsu;i Sf]ntul Evanghelist Luca. Icoana
comandat[ de Isaia a fost sfin\it[ de Papa
Clement al XI-lea (dup[ cum spunea `n
1922 Egumenul Clemente Gavri; ̀ n mo-
nografia m[n[stirii) ;i predat[ egume-
nului Bixadului care a a;ezat-o la loc de
cinste ̀ naintea iconostasului m[n[stirii. 

De-a lungul timpului, numeroase
sunt minunile atribuite ajutorului Maicii
Domnului c[tre cei care s-au ̀ nchinat cu
credin\[ curat[ `n fa\a acestei icoane.
Multe dintre aceste minuni ;i ajutoare
sunt consemnate ̀ n arhive ;i scrieri vechi,
dar ;i mai recente. Anul 1948 a marcat
scoaterea ̀ n afara legii a Bisericii Rom]ne
Unite, arestarea episcopilor, a profesori-
lor de teologie, a c[lug[rilor ;i a clerului
care nu accepta s[ renun\e sub nici o
form[ la credin\a sa.

Dac[ episcopii au fost aresta\i de abia
`n luna octombrie, exponen\ii de baz[ ai
monahismului Ordinului Sf]ntului Va-
sile, Athanasie Maxim ;i Gheorghe Ma-
rina au fost aresta\i `nc[ din prim[vara
anului 1948. 

La m[n[stirea Bixad se afl[
acum o copie a icoanei

~n m[n[stirea de la Bixad, al[turi de
ceilal\i p[rin\i ;i fra\i, erau ;i ieromonahii
Lucian ;i Augustin Pop care erau ;i fra\i
de s]nge. Ace;tia mai aveau un frate, laic,
Aurel Pop, care era pictor. Prev[z]nd ur-
gia ce avea s[ vin[ asupra m[n[stirii ;i a
Bisericii Greco-Catolice din Rom]nia,
fra\ii c[lug[ri Pop au comandat lui Aurel
Pop s[ fac[ trei copii ale icoanei f[c[toare

de minuni a Maicii Domnului de la Bi-
xad. Una dintre copii a fost l[sat[ `n bi-
serica m[n[stirii din Bixad care se aflã
acum ̀ n posesia BOR. A doua a ajuns ̀ n
capela clandestin[ a Ordinului Sf]ntului
Vasile cel Mare din Satu-Mare, strada
Gheorghe Doja nr. 5 (unde slujea ̀ n clan-
destinitate Protoegumenul Gheorghe
Marina, OSBM fostul Egumen al

M[n[stirii Bixadului) iar de aici a fost
transferat[ la m[n[stirea bazilian[ din
Prilog. A treia copie a icoanei a fost de-
pus[ spre venerare mai ̀ nt]i la Curia Pro-
vincial[ a Ordinului Sf. Vasile cel Mare
din Cluj-Napoca ;i dup[ mutarea curiei
a fost transferat[ `n M[n[stirea Sf]nta
Cruce din Mintiul Gherlii a Ordinului
Sf]ntului Vasile cel Mare.

~n anul 1948 icoana original[
a fost ascuns[ `ntr-o groap[
s[pat[ de Dumitru Oros
din Moi;eni

Icoana original[ de la m[n[stirea Bi-
xad, cea f[c[toare de minuni, a fost dus[
`ntr-o noapte ;i ascuns[ `ntr-o groap[
s[pat[ `n c[mar[ la Dumitru Oros din
Moi;eni `n anul `nceputului prigoanei
f[\i;e, ̀ n 1948. Apoi c]nd Dumitru Oros
;i-a construit o nou[ cas[ ;i ̀ n unul dintre
pere\i a fost zidit un ascunzi; pentru
icoan[. Acest credincios ̀ mpreun[ cu al\i
c[lug[ri ;i preo\i greco-catolici au fost
condamna\i la `nchisoare pentru c[ au
refuzat s[-;i ”lepede religia”. ~n 1952, Du-
mitru Oros a fost eliberat din ̀ nchisoare.
Pentru c[ familia lui era urm[rit[ ;i casa
mereu perchezi\ionat[ de securi;ti a
hot[r]t s[ trimit[ icoana la Cluj la
c[lug[rul bazilian Silvestru Silviu Au-
gustin Prundu;, OSBM. Transportul
icoanei p]n[ la gara din Bixad a fost f[cut
de dou[ fecioare, Oros Elisabeta ;i Moi;
Cecilia cum cere r]nduiala. Icoana era
`mpachetat[ ;i cele dou[ fecioare nici nu
au ;tiut ce transport[, totul s-a f[cut `n
secret. La gar[ a preluat-o Grigoru; Du-
mitru care a asigurat protec\ia ;i trans-
portul icoanei la Cluj.

Dar Ordinul Sf]ntului Vasile cel Ma-
re `n acea perioad[ era interzis ;i prin
urmare persecutat ;i urm[rit de Securi-
tate, la fel ca ;i `ntreaga Biseric[ Greco-
Catolic[. P[rintele Prundu;  `n acea pe-
rioad[ este arestat `n repetate r]nduri ;i
cu ocazia perchezi\iilor ̀ i sunt confiscate
p]n[ ;i manuscrisele. De team[ ca s[ nu
fie confiscat[ ;i icoana, ieromonahul Sil-
vestru Silviu Augustin Prundu; OSBM
`n secret a ̀ ncredin\at icoana spre p[stra-
re, ̀ n bun[ credin\[, arhiepiscopului or-
todox al Clujului, Teofil Herineanu, care
era preot greco-catolic trecut la ortodoc;i
;i care a promis c[ o va restaura. Acesta,
`ns[, a p[strat icoana `n camera sa per-
sonal[ care era ̀ nc[lzit[ cu gaz metan ̀ n
sob[ de teracot[ peste iarn[. Acest fapt a
accentuat deteriorarea icoanei care ̀ nce-
puse datorit[ vitregiilor prin care a trecut
dup[ 1948. ~n 1964 p[rintele Prundu;
este eliberat de la canal ;i se `ntoarce la
Cluj unde ̀ i adun[ ̀ n jurul s[u ̀ ntr-o co-
munitate clandestin[ pe c[lug[rii bazi-

lieni alunga\i din m[n[stiri ;i risipi\i de
persecu\ia comunist[.

V[z]nd gradul avansat de deteriorare
a icoanei, arhiepiscopul ortodox al Clu-
jului, Teofil Herineanu l-a chemat pe
p[rintele Prundu; ;i i-a ̀ napoiat icoana.
P[rintele a luat icoana ;i a dus-o `n ”Ca-
tacomba de pe Str. Gheorghe Laz[r 20
din Cluj Napoca”;i acolo au p[strat-o, ̀ n
mica comunitate c[lug[reasc[ bazilian[
clandestin[, cum au putut mai bine. ~n
anii de dup[ 1989 icoana a fost dus[ `n
dou[ r]nduri la Bucure;ti pentru a fi tra-
tat[ ;i restaurat[. 

~n urma celor dou[ restaur[ri, 
din icoana original[ a r[mas 
foarte pu\in  lemnul fiind
foarte vechi

Aceast[ icoan[ original[, a istoricei
m[n[stiri a Bixadului, se afl[ acum la
m[n[stirea c[lug[rilor bazilieni din Pri-
log  `ncep]nd din 29 iunie 2015 de
s[rb[toarea Sfin\ilor Apostoli Petru ;i
Pavel c]nd PS Vasile, episcopul Mara-
mure;ului, `npreun[ cu un sobor de
preo\i ;i c[lug[ri au celebrat o liturghie
solemn[ arhiereasc[ ;i au a;ezat cu mare
cinste icoana f[c[toare de minuni.

~n urma celor dou[ restaur[ri icoana
a fost cur[\at[, lemnul fiind foarte vechi,
de mai bine de 300 de ani, plin de carii.
A fost tratat de dou[ ori. ~n forma ac-
tual[, din icoan[ original[ a r[mas foarte
pu\in, `ns[ s-a `ncercat g[sirea unei
solu\ii pentru a p[stra c]t mai mult din
ea, pentru a o face s[ fie prezentabil[
pentru venerare ;i adorare de c[tre cre-
dincio;i. Un ajutor nepre\uit `n restau-
rarea ei l-a avut Sebastian Bil\iu D[ncu;,
trecut la cele ve;nice a c[rui lucrare a
fost continuat[ de so\ia sa, Raluca Bil\iu
D[ncu; `mpreun[ cu colaboratorii s[i,
Nicu Constantin Rugin[ -  realizarea ar-
gint[riei, Remus  Dragomir - efectuarea
sculpturii, al[turi  de Dan Iliescu care a
montat toate piesele ;i coroana, a;a cum
a avut-o ini\ial icoana, dar ;i cu contri-
bu\ia  Stelei Gevra, care a f[cut
morm]ntul. ~n prezent icoana se
`nf[\i;eaz[ `ntr-un mod deosebit ;i
r[m]ne spre `nchinarea la m[n[stirea
Prilog.

Icoana original[ de la m[n[stirea Bixad, cea f[c[toare de minuni, a fost dus[
`ntr-o noapte ;i ascuns[ `ntr-o groap[ s[pat[ `n c[mar[ la Dumitru Oros din
Moi;eni `n anul `nceputului prigoanei f[\i;e, `n anul 1948.

Numele profesorului dr. Te-
ren\iu Olariu, o personalitate a
;colii rom]ne;ti interbelice `l
reg[sim ̀ n documentele de arhiv[
ale Liceului Mihai Eminescu din
Satu Mare, acolo unde a predat
limba latin[ ;i elina `n perioada
1924-1928. 

~ns[ cum `n via\[ nimic nu este
`nt]mpl[tor, a fost nevoie de cineva su-
ficient de curios ca dup[ 87 de ani s[ des-
chid[ documentele de arhiv[ din dorin\a
de a reface pas cu pas piesele unui portret
cu totul aparte. O semn[tur[ l[sat[ pe
mai multe state de plat[, procese verbale,
stat personal  a fost suficient[ pentru a-
i atrage aten\ia Denisei Maxim,  una din-
tre elevele eminente ale colegiului Mihai
Eminescu  pentru a descoperi omul din
spatele acestui scris frumos. Astfel, De-
nisa Maxim d[ curs unui `ntreg proces
de documentare concretizat prin elabo-

rarea unui studiu biografic asupra per-
sonalit[\ii prof. dr. Teren\iu Olariu. ~n
acest demers al s[u o are al[turi pe pro-
fesoara de istorie Nicoleta Chereche;, di-
rectorul adjunct al Colegiului Na\ional
Mihai Eminescu, un dasc[l dedicat, care
a observat interesul manifestat de eleva
sa pentru aducerea la lumin[ a c]t mai
multor informa\ii despre unul dintre cei
mai valoro;i dasc[li ai ;colii. Iar toat[
aceast[ munc[ ;i-a dat roadele sale la
timpul potrivit. Studiul a fost premiat cu
locul I la etapa na\ional[ "Sesiunea de
referate ;i comunic[ri ;tiin\ifice ale ele-
vilor de liceu la Istorie", Buz[u, 2012.

Denisa Maxim este `n prezent stu-
dent[ la University /College London,
School of Slavonic and East European
Studies, Departament Istorie (Europa
Central[, de Est ;i Rusia), iar de cur]nd
s-a ̀ ntors acas[, la Satu Mare pentru lan-
sarea unui caiet eminescian dedicat ex-
clusiv vie\ii ;i activit[\ii profesorului Te-
ren\iu Olariu av]nd la baz[ studiul rea-
lizat `n acest sens.

Repere biografice

Din datele biografice cuprinse ̀ n ca-
iet, afl[m c[ Teren\iu Olariu s-a n[scut
la data de 13 ianuarie 1886, la Arad, din
p[rin\i binecredincio;i,  fiind fiul cojo-
carului Arcadie ;i al Iulianei Olariu. Fa-
milia este una numeroas[, cu ;ase copii,
av]nd religia greco-oriental[, de na\io-
nalitate rom]n[ ;i cet[\enie rom]n[.

Clasele primare I-V le urmeaz[ la
:coala greco-oriental[ rom]n[ din
N[dlac, `ntre anii 1892-1897. Apoi, `n
perioada 1897 - 1905 ;i-a continuat stu-
diile la Liceul de Stat din Arad. Studiile
universitarea le-a f[cut la Budapesta,
`ntre 1905 - 1910  pe care ulterior le-a
aprofundat la Bucure;ti, Bonn, Munchen
;i Viena,  1919 - 1923. Este calificat s[
predea limbile latin[ ;i elin[ (greac[ ve-
che) `n licee, `n limbile de predare
rom]n[ ;i maghiar[. ~;i ̀ ncepe activitatea
didactic[ la liceul din ora;ul Sopron (Un-
garia), la Liceul model din Budapesta,
Liceul din Kisvarda (Ungaria), Liceul

Mihail Eminescu din Satu Mare, la Liceul
Elena Ghiba Birta ;i :coala Normal[ de
Fete din Arad. ~n 1 septembrie - 1 no-
iembrie 1918 este deta;at la Inspectoratul
din Budapesta, iar `n august-octombrie
1919 este censor al armatei rom]ne.

C[l[torie de studii prin Europa
cu prin\ul Odescalchi

Este cunoscut drept o fire activ[, cu
o statur[ de sportiv de\in]nd chiar titlul
de campion la atletism, dup[ cum este
prezentat `n lucrarea "Evolu\ia :colii
Normale din Arad de la 1920" p]n[ `n
prezent de Anton Ilinca. A dus o via\[
sobr[, fiind foarte discret ;i rezervat. 

Este profesor titular la Liceul Mihail
Eminescu din Satu Mare `n perioada
1924 - 1928 ( cu ̀ ntrerupere - deta;are la
Arad 1026-1927). S-a implicat activ `n
cadrul conferin\elor extraordinare a cor-
pului profesoral av]nd numeroase inter-
ven\ii. A fost unul dintre pu\inii profesori

care propuneau sanc\iuni indulgente fa\[
de elevi. Printre altele a propus organi-
zarea unor cursuri obligatorii pentru ele-
vii minoritari care nu st[p]nesc limba
rom]n[ cu scopul de a ̀ mbun[t[\i rezul-
tatele ;colare. Aceast[ propunere a fost
aprobat[, cu condi\ia ca aceste cursuri
s[ fie facultative. Un aspect important al
vie\ii profesorului Teren\iu Olariu este
leg[tura pe care a avut-o cu familia no-
biliar[ Odescalchi , din Tuzser, Ungaria.
Efectueaz[ o c[l[torie de studii prin Eu-
ropa, ̀ n calitate de ̀ nso\itor - director de
studii al prin\ului maghiar Nicolae Odes-
calchi, `n perioada 1921 - 1923. A;a se
explic[ ;i sus\inerea pe care a avut-o din
partea familiei prin\ului `n efectuarea
studiilor de specialitate. Teza de doctorat
a avut ca subiect "studiul valorii ;i influ-
en\ei epopeii Iliada de Homer" repre-
zent]nd continuarea lucr[rii de licen\[.

A decedat la Arad, la 1 septembrie
1941, fiind `nmorm]ntat la cimitirul
Eternitatea din Arad.

A consemnat Mihaela Ghi\[

Povestea celebrei Icoane 
f[c[toare de minuni de la Bixad

Profesorul Teren\iu Olariu, o personalitate a ;colii rom]ne;ti interbelice
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Durerea este la fel de veche ca
omenirea ;i `n ciuda sup[r[rii pe
care o provoac[ reprezint[ un me-
canism de ap[rare prin care corpul
nostru emite un semnal de averti-
zare.

Ne alin[m durerile de tot felul cu aju-
torul medicamentelor care sunt `n topul
v]nz[rilor farmaceutice, f[r[ s[ con;tien-
tiz[m riscurile la care ne supunem prin
utilizarea  acestora pe termen lung.

Cel mai bine ar fi ca, ̀ nainte de a apela
la medicamente s[ `ncerc[m s[ ne
alung[m durerea cu ajutorul plantelor me-
dicinale care nu provoac[ dependen\[,
efecte secundare ;i, `n multe cazuri sunt
extrem de eficiente.

Plante ce con\in salicila\i

Salicila\ii sunt, prin excelen\[, medi-
camente antiinflamatorii conven\ionale,
de exemplu, aspirina (acidul acetilsalicilic).
Salicila\ii sunt mult mai r[sp]ndi\i `n na-
tur[ dec]t se crede, cu greu provoac[ aci-
ditate sau ulcer, cum se `nt]mpl[ `n mod
obi;nuit cu produsele farmaceutice, de;i
ac\iunea lor este mai slab[.

Salcia, frasinul, mesteac[nul ;i cre\u;ca
con\in salicila\i, efectul cel mai puternic
fiind al salciei ;i cel mai slab al mesteac[nu-
lui care este foarte amar. Scoar\a ;i frunzele
de salcie se pot consuma sub form[ de
pulbere, tablete sau prepar]nd un decoct.

Doza este de mai multe c[ni pe zi, care
se pot bea sau se pot folosi la `mbibarea
cataplasmelor ;i compreselor aplicate fier-
bin\i pe locul dureros.

Plante cu ac\iune 
antiinflamatoare

Arnica este o floare frumoas[, care
cre;te ̀ n toat[ Europa central[ ;i de nord.
Aceast[ plant[ se poate utiliza sub form[
de tinctur[ pentru fric\ionare ;i ̀ n diverse
preparate medicinale. Trebuie folosit[ cu
pruden\[ totu;i pentru c[ poate provoca
alergii.

Frunzele de coac[z negru stimuleaz[
func\ia corticosuprarenal[, care produce
cortizon. Cortizonul este cel mai eficient
medicament antiinflamator, dar are at]tea
efecte nocive, `nc]t se recomand[ doar `n

cazuri grave ;i numai la recomandarea
medicului. Frunzele de coac[z ne permit
s[ facem un tratament asem[n[tor celui
farmacologic, dar f[r[ efecte secundare.

Ghiara diavolului este o r[d[cinoas[
care cre;te ̀ n de;ertul Kalahari din Africa
de Sud ;i a c[rei efecte antiinflamatoare
au fost descoperite la sf]r;itul secolului
19. F[r[ ̀ ndoial[, este regina plantelor an-
tiinflamatoare, de;i gustul ei intens amar
impune s[ fie luat[ sub form[ de capsule
;i  pruden\[ `n cazul pacien\ilor cu pro-

bleme ale stomacului.

C]teva remedii pentru dureri

Durerile de cap pot fi difuze, se mani-
fest[ `n timpul zilei ;i sunt caracteristice
neurasteniei. Cele `nso\ite de febr[,
v[rs[turi, ̀ n\epenirea cefei sunt tipice pen-
tru meningoencefalite. Durerile de cap
nocturne sunt provocate de tumorile ce-
rebrale. Ele mai pot surveni `n grip[, in-
digestie, hipertensiune, artroz[ cervical[,
tulbur[ri de vedere.

Dintre remediile `mpotriva durerilor
de cap pot fi enumerate c]teva comprese.
De exemplu, comprese pe t]mple cu car-
tofi ro;ii cruzi. Se mai pot pune rondele
de cartofi cruzi pe t]mple sau pe ceaf[.
Apoi, compresele cu varz[ par foarte efi-
ciente. Se `nf[;oar[ picioarele cu frunz[
de varz[, `n special seara, la culcare, iar
compresa se p[streaz[ p]n[ diminea\a.

B[ile calde la picioare, cu sare ;i cenu;[
au efect calmant nu numai `n durerile de
cap, dar ;i pentru durerile de g]t ;i c]rcei.
~n apa cald[ de 25-26 de grade se pune o
m]n[ plin[ de sare ;i eventual dou[ m]ini
de cenu;[ de lemn. Se amestec[, se pune
`ntr-un vas ;i se fac b[i de picioare timp
de 12-14 minute. Aceste b[i sunt folosi-
toare ;i pentru evitarea unui accident vas-
cular cerebral, `n cazul `n care se simte o
tensiune puternic[ `n regiunea capului.

Uleiul de Lev[n\ic[ consumat zilnic
este de asemenea, un calmant eficient `n
durerile de cap. Ceaiul de coada ;oricelului
se utilizeaz[ `n dureri de cap puternice ;i
`n congestia cerebral[.

~n cazul migrenelor se recomand[ in-
fuzia de Roini\[, cu o durat[ a tratamen-
tului de 3 s[pt[m]ni, timp `n care se con-
sum[ 3 ce;ti pe zi. Sunt utile ;i infuziile de
anason, tei ;i compresele cu suc de l[m]ie.

Durerile de g]t apar `n faringite, la-
ringite ;i amigdalite. Pentru combaterea
acestor dureri, ̀ mpachetarea cu cartofi este
cea mai eficient[. Se fierb 3 cartofi, apoi
cartofii fier\i se strivesc ;i se pun `ntr-un
;ervet, care se pune `n  jurul g]tului sub
form[ de compres[. Se acoper[ compresa
cu un fular gros ;i se \ine pe g]t 2 ore. Se
pot aplica ;i cataplasme calde cu ceap[
coapt[, cenu;[ cu sare, praz fiert pisat cu
pu\in piper, miez de p]ine ̀ mbibat cu spirt.
Gargara cu ap[ cu o\et este des folosit[ `n
durerile de g]t. La fel, gargara cu infuzie
de p[trunjel, nalb[, salvie, cimbri;or,
mu;etel, salcie.

~n cazul durerilor reumatice, se reco-
mand[ ̀ n primul r]nd s[ se renun\e o pe-
rioad[ mai lung[ la supele de carne, carne
de vit[, carne de porc ;i afum[turi.

Din decoctul de scoar\[ de salcie, se
beau 2-3 c[ni pe zi. Este folositoare ;i in-
fuzia de coada calului administrat[ timp
de 3 s[pt[m]ni, c]te 2 c[ni pe zi.

Pe locurile dureroase se pun comprese
cu frunze de varz[. Se pot pune ;i cata-
plasme combinate din ceapa crud[ t[iat[
felii, cu hrean, frunze calde de varz[ fiart[
sau cu t[m]ie cald[.

Durerile menstruale pot fi tratate cu
o infuzie din amestecul de traista cioba-
nului, coada ;oricelului ;i g[lbenele, `n
p[r\i egale, din care se beau 2-3 c[ni pe zi.
Apoi, este folositoare infuzia de p[trunjel
care se prepar[ astfel< se pun 20 grame
frunze proaspete de p[trunjel `ntr-o
jum[tate de litru de ap[ clocotit[ ;i se las[
s[ se infuzeze 10 minute. Se consum[ pe
parcursul unei zile, c]te o `nghi\itur[, la
intervale regulate. Pentru calmarea du-
rerilor menstruale se mai folosesc ;i infu-
ziile de ment[, rozmarin ;i conuri de ha-
mei, 3-4 c[ni pe zi.

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel.< 0721202752

Cel mai bine ar fi ca, `nainte de a apela la medicamente s[ `ncerc[m s[ ne
alung[m durerea cu ajutorul plantelor medicinale care nu provoac[ dependen\[,
efecte secundare ;i, `n multe cazuri sunt extrem de eficiente

Ghiara diavolului este o r[d[cinoas[ care cre;te `n de;ertul Kalahari din Africa de Sud ;i a c[rei
efecte antiinflamatoare au fost descoperite la sf]r;itul secolului 19. F[r[ ̀ ndoial[, este regina plantelor
antiinflamatoare, de;i gustul ei intens amar impune s[ fie luat[ sub form[ de capsule ;i  pruden\[ `n
cazul pacien\ilor cu probleme ale stomacului.

Pacien\ii care sufer[ de diabet zaharat
de tip 1 ar putea beneficia de un vaccin,
care a intrat ̀ n faza a doua a studiului clinic
a c[rui eficien\[ a fost testat[ pe ;oareci cu
acceptul US Food and Drug Administra-
tion, informeaz[ Agerpres. Medicii au cla-
sificat trei tipuri ale acestei boli `n func\ie
de cauzele care o produc. Diabetul de tip
1 numit diabet juvenil, deoarece se insta-
leaz[ de obicei la o v]rst[ mai t]n[r[, `n
care pancreasul secret[ insulin[ pu\in[ sau
deloc, nepermi\]nd zah[rului s[ intre `n
celule, glucoza fiind depozitat[ ̀ n principal
`n fluxul sanguin. Diabetul de tip 2 este cel
indus de stilul de via\[ ;i este cauzat de
obezitate sau b[tr]ne\e. Mai exist[ un dia-
bet gesta\ional care const[ ̀ n cre;terea ni-
velului de zah[r din s]nge din cauza sar-
cinii. Dintre cele trei tipuri, cercet[torii ;i-
au concentrat eforturile spre diabetul de
tip 1 pentru c[ acesta poate fi cel mai pu\in
prevenit. Pe m[sur[ ce studiile au avansat,
oamenii de ;tiin\[ au `ntrev[zut probabi-
litatea ca vaccinul vechi de un secol folosit
`n prevenirea tuberculozei s[ fie eficient ;i
`n prevenirea diabetului de tip 1. Vaccinul
este numit 'Bacillus Calmette-Guerin'
(BCG). Ca urmare a noii descoperiri, US
Food and Drug Administration ;i-a dat
acordul pentru un studiu care urmeaz[ s[
se desf[;oare pe 150 de adul\i cu cazuri
severe de diabet. Se inten\ioneaz[ extin-
derea studiului vaccinului la un grup mare
de pacien\i. Studiul va dura aproximativ 5
ani, iar oamenii de ;tiin\[ vor examina `n
continuare capacitatea medicamentelor de
a face reversibil diabetul de tip 1.

A consemnat Mihaela Ghi\[

Vaccin contra diabetului
de tip 1 `n studiu clinic

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

Plantele medicinale combat durerea ;i nu 
prezint[ riscuri dac[ sunt folosite mult timp
Frunzele de coac[z negru stimuleaz[ func\ia corticosuprarenal[, care produce cortizon
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Sup[ de gulii

:trudel sau strudli
;v[besc

Mod de preparare<

Guliile curățate și tăiate cubulețe
(sau eventual răzuite pe orificiile mari)
se călesc în ulei sau unt, se condimen-
tează după gust și se sting cu circa un
litru de apă. Din făină și smântână se
face o îngroșeală, cu grijă, să nu rămână

cu noduri. În acest scop adăugați trep-
tat smântâna la făină și nu invers. Dacă
nu se omogenizează destul de bine,
adăugați puțin lapte, sau eventual apă
rece. La îngroșeală se adaugă treptat
câteva linguri de supă, iar când bucățile
de gulii sunt fierte, se toarnă și îngro-
șeala în oală și se mai fierbe așa câteva
minute. La servire se poate orma cu
frunze proaspete de pătrunjel, sau ba-
con afumat, prăjit și sfărâmat deasupra
supei, sau încă o lingură de smântână.

Ingrediente<

2 gulii mai mari, sau 3 mai
mici, 2 linguri de ulei, sau o lin-
gură mare de unt, 200 g de smân-
tână (15%), o lingură cu vârf de
făină, o legătură de pătrunjel ver-
de, sare, piper, bază pentru mân-
căruri (dacă se poate, de casă)

Mod de preparare<

La Ziua Județului multe gospodine
ar fi dorit să ia rețeta acestui preparat,
iar fiindcă atunci nu l-au putut nota,
iată, noi o publicăm. 

Se amestecă ingredientele necesare
pentru aluat, dar cunoscătoarele rețe-
telor tradiționale afirmă că la ștrudelul

șvăbesc nu se folosește niciun fel de
produs pentru dospit. Se frământă bine
și se întinde cu sucitoarea, până se ob-
ține o pătură puțin mai groasă decât
cea pentru tăiței. Pe jum[tatea păturii
se a;ează cartofi (fier\i și zdrobiți), ma-
giunul, gemul, branza dulce, sau brânza
cu m[rar. Se acoperă cu cealaltă
jum[tate și se taie cu tăietorul de col-
țunași, în bucăți cu ceva mai mari de
o jum[tate de palmă. Se pr[jesc în ulei
fierbinte și se servesc cu Dickmilch
(lapte bătut), sau eventual vin fiert. 

Este foarte potrivit atât ca felul doi,
cât și ca desert.

Ingrediente pentru 
circa 40 bucăți<

1 kg de f[ină, 4 ouă, 2 linguri
de ulei, sare și lapte bătut, cât ia
aluatul pentru a se putea frămân-
ta ușor. Pentru umplutură car-
tofi, magiun, gem, sau brânză,
eventual mărar. Pentru prăjit,
ulei abundent (circa 3-4 cm în

vasul folosit).

Bezele

Mod de preparare<

Albușul se bate cu mixerul la turație
medie, se adaugă celelalte componente
și cu mixerul pus pe turație mare se

bate în continuare, până când se for-
mează o spumă tare. Pe o tavă căptușită
cu hârtie de copt, cu ajutorul unei lin-
gurițe, sau cu săculețul de ornat se pot
crea cele mai diverse forme. Se așează
în cuptorul preîncălzit și se coace, sau
mai bine zis, aproape că doar se usucă
circa 45 minute la 120 grade C. După
ce se stinge focul, mai lăsăm câteva mi-
nute bezelele la cuptor, cu ușa cupto-
rului întredeschisă. Acest desert se
poate depozita timp îndelungat, fără
să se strice.

Ingrediente<

Acesta este un desert la care
cantitatea de materie primă nu
contează, doar proporția în care
se folosește. Componentele de
bază sunt albușul de ou și zahă-
rul. La fiecare de albuș este ne-
voie de 50 g de zahăr. Mai este
necesară (foarte) puțină sare, 2-
3 picături de oțet sau zeamă de
lămâie. Se pot folosi coloranți ali-
mentari, respectiv esențe de

fructe, vanilie, sau migdale.

Pulpe de pui la gr[tar
cu sos de usturoi

Mod de preparare<

Carnea se spală, se lasă să se scurgă,
apoi se condimentează cu sare și piper,
eventual cu puțin muștar. Se lasă mi-
nim 2 ore, după care, alături de vinetele
și dovleceii feliați, respectiv cartofii tă-
iați în 4 se prăjesc la grătar. Usturoiul
se pisează într-un bol, se adaugă căte

o linguriță rasă de sare, piper, delicat
și boia, câte o linguriță cu vârf de pastă
de roșii și de muștar, un vârf de cuțit
de zahăr și o linguriță de oțet. Se ames-
tecă bine, apoi treptat se adaugă vinul
acrișor, până la obținerea consistenței
dorite. Vinul se poate înlocui parțial
sau integral cu apă, dar atunci se folo-
sește puțin mai mult oțet. Având în ve-
dere că atât oțetul, cât și usturoiul au
efect conservant, sosul se poate păstra
mai multe zile și se poate servi și cu
alte preparate.

Ingrediente<

4 buc[ți de pulpe de pui, 8
bucăți de cartofi, o pătlăgică vâ-
nătă, un dovlecel, 4-6 căței de us-
turoi, sare, piper, boia de ardei,
delicat (de casă), pastă de tomate,
muștar, oțet, zahăr, vin roșu,

acrișor

Cura de zmeură se recomandă în ca-
zul unor afecţiuni precum< arsuri gastri-
ce, ulcer gastro-duodenal, diabet, ciclu
menstrual neregulat, dureros ori cu he-
moragie abundentă, afecţiuni pulmona-
re, sensibilitate la răceli, răgușeală> obe-
zitate, îngrășare, cistită, pielonefrită,
prostatită, mijloc de întreţinere și de tra-
tament în boli cardiace, în tulburări de
tranzit intestinal, în afecţiuni oculare (vi-
taminele și mineralele din compoziţia sa
îmbunătăţesc vederea), în astenie, boli
de piele, în afecţiunile însoţite de febră.

Calităţi curative şi acţiune 
farmaceutică

Zmeurul conţine tanin, flavonoide,
vitamina C, acizi organici. Astringent
energic (antidiareic, antihemoragic), di-
minuează aciditatea crescută, ușor diu-
retic. Fructele sale sunt o adevarată co-
lecţie de minerale< calciu, magneziu, zinc,
mangan, potasiu, fosfor, toate în forme
ușor asimilabile, și vitaminele precum<
A, B1, B2, D și P, în timp ce frunzele sale
sunt bogate în vitamina C. Numai din
această enumerare ne putem da seama
că zmeura este un adev[rat izvor de să-
nătate, fiecare fruct al său fiind o variantă
naturală a suplimentelor de vitamine și
minerale din farmacii. Zmeura reprezin-
tă un remediu excepţional pentru tubul
digestiv, pentru pancreas și sistemul res-
pirator, în timp ce frunzele sale sunt un
antihemoragic și un reglator hormonal
redutabil (mai ales la femei).

Specialiștii în nutriţie recomandă o
serie de preparate precum< sirop din fruc-
te pentru afecţiuni pulmonare, sensibi-
litate la răceli, răgușeală< se consumă si-
rop de zmeură, 4-6 linguri zilnic. Acest
sirop, precum și ceaiul îndulcit cu miere,
este un remediu salvator pentru persoa-
nele care își solicită foarte mult corzile
vocale (cântăreţii, conferenţiarii etc.).

Ceai din fructe și frunze împotriva
ciclului menstrual neregulat, dureros ori
cu hemoragie abundentă< ceaiul de frun-
ze și fructe de zmeură face adevărate mi-
nuni. Tulburări grave de ciclu menstrual,
care nu au răspuns la nicio altă form[ de
tratament, au fost stabilizate în câteva
săptămâni, cu 3-4 căni de ceai consumat
zilnic. În cazul arsurilor gastrice, ulcer
duodenal< în perioada de toamnă și pri-
măvară, se va bea regulat ceaiul de zmeu-
ră, minimum 2 căni pe zi. Frunzele au
efecte cicatrizante și antiacide foarte bu-
ne. Pudra din frunze se folosește cu suc-
ces împotriva constipaţiei (în special la
femei)< nu vor consuma ceaiul, ci pulbe-
rea mărunţită cu râșniţa de cafea - 4 lin-
guriţe zilnic. Tratamentul este valabil în
toate hemoragiile abundente, ca adju-
vant. Pudra este un excelent mijloc de
întreţinere și de tratament în boli car-
diace, în tulburări de tranzit intestinal,
în afecţiuni oculare (vitaminele și mine-
ralele din compoziţia sa îmbunătăţesc
vederea), în astenie, boli de piele, în
afecţiunile însoţite de febră.

În cazul arsurilor gastrice, ulcer gas-
tro-duodenal - se face cură cu zmeură
vreme de 12 zile, fructele fiind consumate
simplu, fără zahăr sau miere.

Cure cu zmeur[ 
pentru diabetici

Diabeticii pot face cure îndelungate
cu fructe de zmeură. Acestea stabilizează
glicemia, stimulează pancreasul, stimu-
lează diureza și normalizează valorile co-
lesterolului. Tratamentul este și mai efi-
cient dacă renunţaţi la consumul de carne
și mânca\i preponderent legume și fructe.
În< cistită, pielonefrită, prostatită - cura
de zmeură catalizează vindecarea acestor
boli, având rol de adjuvant atât pentru
tratamentul alopat, prin chimioterapie,
cât și pentru tratamentul naturist, prin
fitoterapie.

Text selectat şi adaptat de Ioan A.

Zmeura, analgezic 
în cazul arsurilor 

gastrice ;i a ulcerului
gastro-duodenal

Rubric[ realizat[ de Eva Laczko

Fructele zmeurului sunt o adev[rată colecţie de minerale<
calciu, magneziu, zinc, mangan, potasiu, fosfor, toate în forme
uşor asimilabile, şi vitamine precum< A, B1, B2, D şi P, în
timp ce frunzele sale sunt bogate în vitamina C.
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Când vine vorba de machiaj,
vara este anotimpul în care poţi
îndrăzni mai mult şi poţi purta
mai puţin< mai multe tipuri de
texturi, dar şi o paletă mai largă
de nuanţe vii, aprinse, pe pleoape
sau buze şi mai puţine produse pe
piele.

“Ce machiaj se poartă vara asta?”
Am auzit de atâtea ori întrebarea asta
că avem deja răspunsul pregătit. Vara
este un anotimp în care machiajul ar
trebui să fie cât mai minimalist, iar ac-
centul ar trebui să cadă pe pleoape şi
buze. Temperaturile ameţitoare nu per-
mit mai multe straturi de machiaj (bază
de machiaj, fond de ten, pudră, pudră
bronzantă, blush). Chiar dacă ai folosi
produse waterproof, în contact cu soa-
rele şi din cauza căldurii, orice ai pune
pe faţă “se topeşte” rapid.

Libertate de joac[

Sfatul  nostru este să foloseşti BB
cream sau CC cream cu efect de uni-
formizare a imperfecţiunilor feţei, cu
grad mic de acoperire şi neapărat cu
factor de protecţie  sau o cremă colorată
cu SPF (fie că mergi doar la birou şi
chiar dacă ţi se pare că este înnorat).

O pudră bronzantă pentru pomeţi
şi, la final, accentul pe buze şi pleoape.
Ai o libertate fantastică de a te juca cu
ce nuanţe preferi, atât pe buze (roşu,
roz, fucsia, corai, dar şi rozuri pale şi
tonuri calde de piersică), dar şi pe ploa-
pe (marouri calde, albastru, turcoaz,
verde, mov).

Machiajul trebuie purtat 
cu atitudine

Tonurile calde de maro, bronz, ară-
miu arată minunat şi pe tenul alb, dar
şi pe cel bronzat. Conturează ochii fo-
losind un creion dermatograf sau o pen-
sulă umedă cu care aplici fardul la baza
genelor şi pe pleoapa superioară şi pe
cea inferioară. Foloseşte un ruj roz pal
pe buze, pentru a echilibra machiajul.

Conturează-ţi pleoapele cu un der-
matograf în tonuri de albastru (de la al-
bastru închis la bleu pastel, în funcţie
de ce culoare îţi evidenţiază cel mai bine
irisul), apoi aplică şi un fard pulbere în
aceeaşi nuanţă peste creionul dermato-
graf, cât mai aproape de baza genelor.
~n colţul interior foloseşte un creion alb
strălucitor, iar pentru buze alege un ruj
foarte deschis, în ton de piersică.

Un machiaj cu nuanţe puternice şi
pe buze şi pe pleoape trebuie purtat cu
atitudine. Alege tonuri vii de albastru
sau verde şi aplică-le generos pe toată
pleoapa mobilă, dar şi la baza genelor
pe pleoapa inferioară. Dacă îţi face plă-
cere, poţi crea un degradeu captivant.
:i, pentru că vorbeam de atitudine, mi-
zează pe un roşu puternic pe buze. Dacă
îţi doreşti atenţie, o vei avea din plin!

Vrei să îţi conturezi privirea, să îi
oferi profunzime, fără să apelezi la
nuanţe prea îndrăzneţe? Alege tonuri
discrete de gri, aplicate fin pe pleoapa
superioară şi completate cu o linie fină
de creion la baza genelor ploapei supe-
rioare şi celei inferioare. Din nou, un
creion alb strălucitor aplicat în colţul
intern va evidenţia machiajul ochilor.
Iar buzele pot fi răsfăţate cu un balsam
de buze.

Ce machiaj se poartă vara asta?” Am auzit de atâtea ori întrebarea asta că avem deja răspunsul
pregătit. Vara este un anotimp în care machiajul ar trebui să fie cât mai minimalist, iar accentul
ar trebui să cadă pe pleoape şi buze.

Idei pentru 
un machiaj reu;it

Sezonul cald înseamnă întot-
deauna rezoluţii, planuri şi aştep-
tări. Una dintre cele mai frecvente
promisiuni pe care ni le facem este
aceea că ne vom apuca de sport şi
desigur, că ne vom ţine sârguin-
cios de activitatea fizică pe tot par-
cursul anului.

Una din întrebările care însoţesc
acest demers este şi ce ţinută trebuie
aleasă pentru a face sport. ~n ce te îm-
braci atunci când mergi la sală ţine ex-
trem de mult de tipul activităţii fizice
pe care o urmezi. De exemplu, într-un
fel te vei îmbr[ca la orele de pilates, di-
ferit însă la orele de cycling şi altfel la
orele de aerobic. Aceasta se întâmplă
nu doar dintr-un moft, ci pentru că
fiecare oră în parte îţi solicită diferit
corpul, iar gradul de lejeritate în ţinută
de sală diferă de la o oră la alta.

Alegerea activit[\ii fizice

Aşadar, înainte de a îţi cumpăra
ţinuta pentru sală, informează-te exact
la ce tip de activitate fizică te vei supu-
ne. Apoi, sarcina va fi mult mai uşoară,
cu atât mai mult cu cât brandurile spe-
cializate în acest domeniu oferă piese
dedicate pentru fitness, pentru yoga,
running etc.

Cel mai simplu este cu încălţămin-
tea, `ntrucât aceasta este foarte bine
împărţită pe categoriile de sport exis-
tente. Restul ţinutei poate fi şi ea ex-
trem de cool şi în tendinţe, pentru
că vei observa de îndată ce te

apuci de sală, exista
tendinţe bine definite şi în aceast[
zonă vestimentară.

Colanţii pot fi lungi, midi sau
scurţi. Simpli sau cu imprimeu, negri
sau coloraţi, ei se asortează cu restul
outit-ului de sală.

Nu trebuie sub nicio formă să îţi
lipsească bustiera, pe care o vei ale-
ge înt]i şi înt]i în funcţie de gradul
de susţinere oferit (alegerea este
în str]nsă legătură şi cu mărimea
bustului). La capitolul bustiere ai
o ofertă impresionantă. Exist[ bu-
stierele clasice, cele care se închid
în faţă, sunt bustiere cu cupe pen-
tru push-up, cu bretele în T sau
încrucişate, mai lungi sau mai
scurte.

Cromatic, o poţi asorta per-
fect pantalonilor de sport, ma-
joritatea brandurilor au piese

din acelaşi material. Pe deasu-
pra bustierei, un tricou lărguţ
sau un maieu vin să comple-
teze perfect ţinuta. Dacă o bu-
stieră nu îţi este confortabilă,
poţi alege un top cu bustieră

ata;ată, o variantă 2 în 1 foarte
practică.

Accesoriile de p[r, 
foarte importante 

Nici şosetele nu sunt lăsate la în-
tâmplare, în echipamentul de sală

fiind vitale şosetele de schimb. Gă-
seşti acum şosete scurte, ce abia ies

din pantofii sport, în toate culorile
posibile, pentru a se potrivi 100% cu
restul ţinutei. Dacă ai echipamentul
deja pregătit, nu uita o geantă încăpă-
toare de sală, o pereche de mănuşi de

sport şi foarte important, acce-
soriile de păr pentru a face
mişcare confortabil!

Fi\i la mod[ 
;i atunci c]nd
face\i sport
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DIET~

Pentru că e vară şi pentru că
te-ai săturat să te ascunzi în spa-
tele pantalonilor cu talie înaltă şi
a rochiilor  cu patru numere mai
mari, Dieta „şolduri-şi-coapse”
este ce ai nevoie!

Acest regim alimentar, sărac în gră-
simi, are un conţinut moderat de car-
bohidraţi şi proteine şi are ca obiectiv,
după cum spune şi titlul, reducerea ki-
logramelor şi grăsimii din zona şoldu-
rilor şi coapselor.

Ce avem voie s[ m]nc[m
la mesele principale

Dieta completă şolduri-şi-coapse
se bazează pe raţionamentul conform
căruia un program alimentar regulat
dă rezultate pentru că previne tendinţa
de a mânca necontrolat, ce îşi are ori-
ginea în curele exagerat de restrictive
şi ţinerea unei evidenţe stricte a calo-
riilor.

Micul dejun este compus din ce-
reale, fructe, carne slabă, peşte sau car-
ne de pasăre, însoţită de legume.

Prânzul poate fi alcătuit din fructe,
sandvişuri, salate cu carne sau fructe
de mare, supă sau legume (inclusiv car-
tofi dacă se doreşte).

La cină se pot consuma fructe, le-
gume, supă, carne slabă, peşte sau car-
ne de pasăre, paste şi şerbet sau iaurt
ca şi desert.

Consumul zilnic recomandat este
de 1 ½ căni de lapte degresat, cel puţin
350 g de fructe, 170 g de proteine, 340
g de legume, 170 g de cereale, 140 g de
iaurt degresat şi cantităţi moderate de
suc de fructe. Se consumă doar două
porţii de carne roşie pe săptămână.
Un meniu tipic include carne slabă,
carne de pasăre, leguminoase, cantităţi
moderate de carbohidraţi ce conţin
amidon şi cantităţi nelimitate de legu-
me. Deşi dovezile ştiinţifice vin în spri-
jinul ideii că este utilă o dietă cu conţin-
ut moderat de proteine şi redus de gră-
simi pentru pierderea în greutate pe
termen lung, lipsesc datele care să
susţină afirmaţia că o dietă săracă în
grăsimi este orientată în mod special
spre pierderea kilogramelor de pe şol-

duri şi coapse.

Argumente Pro şi Contra

Cu o planificare şi monitorizare
atentă, acest tip de regim alimentar se
poate dovedi echilibrat din punct de
vedere nutriţional, în ciuda faptului că
limitează consumul de nuci, seminţe
şi anumite produse lactate. Totuşi,
această dietă poate avea un conţinut
scăzut de grăsimi sănătoase.

Această dietă pare să fie atrăgătoare
pentru cei care au obosit să numere
calorii şi sunt sătui de problemele ali-
mentare ce recomandă renunţarea la
foarte multe alimente.

Se spune că dieta completă şolduri-
şi-coapse este utilă pentru cei care simt
adesea impulsul irezistibil de a mânca.

Toţi cei care au dezlegări nutriţionale
ar trebui să se adreseze unui nutriţio-
nist calificat (de exemplu, unui diete-
tician autorizat) sau unui medic, în loc
să se bazeze numai pe mărturiile alto-
ra.

Alimente interzise

Toate alimentele incluse în această
dietă se găsesc în orice alimentară sau
supermarket, dar se recomandă prac-
ticarea exerciţiilor fizice în mod regu-
lat, ca parte a programului.

Alimente interzise< margarina>
smântâna> uleiul şi prăjelile> peştele sau
carnea grasă> pielea de pasăre> brânze-
turile şi ouăle> gălbenuşul de ou> nucile>
seminţele de floarea-soarelui> avocado>
`ngheţata şi budincile> ciocolata.

Sl[bi\i u;or 
la ;olduri ;i coapse

Începe sezonul vacanţelor, pla-
jă, mare, relaxare, distracţie, însă
trebuie să aveţi grijă şi la siluetă,
să nu vă întoarceţi acasă cu kilo-
grame în plus, anulând tot efortul
depus până acum. 

Antrenorul Florin Neby vă oferă
câteva sfaturi practice care vă vor ajuta
să vă menţineţi în formă, răsfăţându-
vă în acelaşi timp.

Feriți-vă de vacanţele 
all-inclusive

Cu cât gama de preparate pe care o
aveţi la dispoziţie este mai variată, cu
atât veţi fi tentaţi să mâncaţi mai mult.
Chiar ştiind că cina trebuie să fie o ma-
să uşoară, va fi greu să vă abţineţi în
faţa mesei încărcate. Alegeţi în schimb
o cameră de hotel care vă pune la dis-
poziţie o mică bucătărie unde să vă
pregătiţi masa, aşa cum faceţi când vă
aflaţi acasă. Savuraţi un mic dejun con-
sistent, nu vă abateţi de la cele trei mese
zilnice şi nu uitaţi nici de gustări.

Răsfaţă-te cu moderaţie

Nimeni nu slăbeşte în vacanţă, im-
portant e să vă menţineţi. Puteţi gusta
din preparatele tradiţionale, însă asta
nu înseamnă că vă aşezaţi la masă, ui-
tând să vă mai ridicaţi. Faceţi o selecţie
riguroasă a mâncărurilor pe care vreţi
neapărat să le degustaţi şi nu le aglo-
meraţi pe toate într-o singură zi, nici-
decum la o singură masă. Moderaţia e

cheia succesului.
Dacă aveţi o vacanţă plină de plim-

bări sau drumeţii, aprovizionaţi-vă cu
gustări care rezistă la temperaturi ri-
dicate< nuci, seminţe, fructe uscate, ba-
toane şi biscuiţi din cereale integrale.
În acest fel, controlaţi apetitul, nu vă
înfometaţi până la următoarea masă
principală şi nici nu recurgeţi la pre-
paratele fast food.

Hidrataţi-vă eficient

Când spun hidratare, mă refer la
ap[, ceaiuri, limonadă. Este foarte im-
portant acest aspect, mai ales când tem-
peraturile sunt foarte ridicate. Corpul
are nevoie de apă pentru a funcţiona
optim, nu de băuturi carbogazoase,
frappe-uri sau alcool.

Fiţi activi, nu leneviţi!

Dacă sunteţi o fire activă şi
obişnuiţi să faceţi sport, nu vă va fi
greu să păstraţi obiceiul. Puteţi să vă
rezervaţi jumătate de oră dimineaţa
pentru mişcări de stretching, yoga sau
jogging. Dacă hotelul nu dispune de
sală de fitness, interesaţi-vă de unde se
pot închiria biciclete sau alegeţi mersul
pe jos, în detrimentul transportului cu
maşina. Cei care dispun de un tonus
muscular bun pot avea parte de o se-
siune activă şi distractivă la piscin[ şi
pe terenul de tenis, iar cei care caută în
special să se relaxeze, pot alege o par-
tidă de volei pe plajă sau o seară de
dans. Rămâneţi activi şi distraţi-vă în
acelaşi timp!

Cei care dispun de un tonus muscular bun pot avea parte de o sesiune activă şi distractivă la
piscin[ şi pe terenul de tenis, iar cei care caută în special să se relaxeze, pot alege o partidă de volei
pe plajă sau o seară de dans. 

Cum s[ ne p[str[m 
silueta `n concediu?

Celebrul antrenor Florin Neby ne ofer[ c]teva
sfaturi practice de care este bine s[ \inem cont
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Printre pleonasmele des întâl-
nite în limba română se numără
„am văzut cu ochii mei”, „am au-
zit cu urechile mele”, „întuneric
beznă”, dar şi „taci din gură!” şi
„ieşi afară!”.

Pleonasmul este asocierea redun-
dantă a unor cuvinte sau expresii care
au, de fapt, acelaşi înţeles. Adesea, pleo-
nasmele, inclusiv cele acceptate de lim-
bă, provin din neadaptarea corectă a
neologismelor, explică lingviştii.

Adina Dragomirescu
şi Alexandru Nicolae
în cartea „101 de greşeli
de lexic şi gramatică”

Cei doi lingvişti de la Institutul de
Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”
al Academiei Române spun că de multe
ori, pleonasmul este şi un mod de a in-
sista asupra unei idei – „am văzut cu
ochii mei”, „am auzit cu urechile mele”
sau „întuneric beznă”, acestea fiind
pleonasme aparente. De asemenea, ce-
lebrele expresii „taci din gură!” şi „ieşi
afară!” sunt pleonasme acceptate de
limbă.

Pleonasme des întâlnite în

limba română< de unde provin

Lingviştii spun că o sursă a pleo-
nasmului o reprezintă împrumutul din
alte limbi, mai ales din franceză. Astfel,

pleonasmele din alte limbi au fost tra-
duse „mot-à-mot” în română şi pre-
luate ca atare< a îngheţa de frig – geler
de froid (franceză) a coborî în jos –
descendre en bas> a urca în sus – mon-

ter en haut> l-am auzit cu urechile mele
– je l’ai entendu de mes oreilles> a vedea
cu ochii mei – hoc oculis vidi meis,
ego oculis meis vidi (latină) Lingviştii
mai spun că necunoaşterea etimologiei
cuvintelor duce la apariţia unor pleo-
nasme „latente” des întâlnite în limba
română – ortografie corectă, asigurarea
securităţii, a cronometra timpul, cali-
grafie frumoasă, muncă laborioasă, pa-
naceu universal. O altă cauză, spun ex-
perţii, ar fi necunoaşterea sensului cu-
vintelor împrumutate, lucru care se în-
tâmplă acum cu neologismele din en-
gleză< board de conducere, conducere
managerială, hit de succes, reclamă pu-
blicitară, summit la vârf, maşină de flo-
ricele popcorn.

Exemple de pleonasme des întâl-
nite în limba română< abundenţă mare,
abuz exagerat, amestec eterogen, am-
ploare mare, a anticipa dinainte, ava-
lanşă de zăpadă, a avansa înainte, aver-
să de ploaie, bancnotă de hârtie, a se
bifurca în două, biografia vieţii, cere-
monie solemnă, a coabita împreună,
coridor de trecere, cutremur de pă-
mânt, deplină unanimitate, epilog fi-
nal, folclor popular, gamă diversificată,
garderobă de haine, lihnit de foame,
limonadă de lămâie, nul şi neavenit,
omletă de ou[, pacient bolnav, perioa-
dă de timp, perspectivă de viitor, po-
lemică contradictorie, procent la sută,

a survola peste.

Vorbitorii nu cunosc sensurile 
;i originea cuvintelor

„Multe dintre pleonasme sunt pro-
duse neintenţionat, de vorbitori care
nu cunosc sensurile şi originea cuvin-
telor ori relaţiile semantice dintre aces-
tea, în special sinonimia. Este vorba de
pleonasme uşor de recunoscut, care
pot apărea în exprimarea oricărui vor-
bitor, indiferent de mediul sociocultu-
ral, de tipul< Strada Calea Victoriei, im-
posibilitatea de a putea, nu poate fi po-
sibil, manuscris de mână, restanţe din
urmă, ameliorat în bine, a continua
mai departe, a prefera mai bine, a avan-
sa înainte, a se reîntoarce înapoi, a se
bifurca în două, a se sinucide singur”,
mai spun lingviştii Adina Dragomires-
cu şi Alexandru Nicolae. De asemenea,
mai spun ei, pleonasme des întâlnite
în limba română apar în limbajul oa-
menilor care vor să se exprime într-un
mod preţios< una dintre tentativele ori-
ginale de încercare în studiul comparat
vom convieţui împreună studiind pre-
zentul şi previzionând viitorul labo-
rioasa muncă prevenirea profilaxiei
îmbolnăvirilor dorinţa unanimă a tu-
turor mai bine preferă să moară o au-
tosinucidere lentă principalele prota-
goniste ale filmului.

Fie că sunt citite acasă, în timp
ce te relaxezi în fotoliul preferat,
fie că preferi să le răsfoieşti în mij-
loacele de transport în comun, în
drum spre serviciu, cărţile ar tre-
bui să aibă un rol important în
viaţa fiecăruia dintre noi.

Dedicate copiilor, pasionaţilor de
science-fiction, ficţiune sau biografii,
anumite volume nu ar trebui să lip-
sească din „palmaresul” lecturilor fie-
căruia dintre noi.

Iată, aşadar, 10 cărţi pe care orice
om ar trebui le citească cel puţin o dată
în viaţă<

1. „Pentru cine bat clopotele”, de
Ernest Hemingway – Publicat în 1940,
romanul prezintă povestea lui Robert
Jordan, un tânăr american din Brigă-
zile Internaţionale alăturate unităţii de
gherilă republicană, în timpul Războ-
iului Civil Spaniol. Ca expert în folo-
sirea explozibililor, el primeşte misiu-
nea de a arunca în aer un pod în timpul
atacului asupra oraşului Segovia.

2. „Kafka pe malul mării”, de Ha-
ruki Murakami – Scris de autorul ja-
ponez în anul 2002, romanul este o re-
latare fantezistă a aventurilor unui ado-
lescent care pleacă de acasă în căutarea
mamei şi a surorii dispărute cu mult
timp în urmă. Volumul prezintă şi lun-
gul şir de coincidenţe care îl leagă pe
tânăr de un vagabond pe nume Nakata,
ce suferă de pe urma unei traume din
timpul războiului.

3. „Un veac de singurătate”, de Ga-
briel Garcia Marquez – Prima ediţe a
romanului a fost publicată pe 5 iunie

1967 la Buenos Aires, Argentina, cu
un tiraj iniţial de 8.000 de exemplare.
De la prima publicare a cărţii şi până
în prezent, s-au vândut peste 30 de mi-
lioane de exemplare în întreaga lume.
Cartea a fost tradusă în 35 de limbi.

4. „La răsărit de Eden”, John

Steinbeck – Cartea, publicată pentru
prima dată în 1952, recreeaz[ povestea
biblic[ a lui Cain şi Abel în decorul
Văii Salinas din California. Acţiunea
se întinde din timpul Războiului Civil
american până la sfârşitul Primului
Război Mondial şi urmăreşte conflic-

tele dintre două generaţii de fraţi.
5. „Crimă şi pedeapsă”, de Feodor

Dostoievski – Volumul a fost publicat
pentru prima dată sub formă de foile-
ton în ziarul „Mesagerul rus”, pe par-
cursul anului 1866. Cartea urmăreşte
drama pe care o trăieşte Raskolnikov,

un student care pune la cale uciderea
şi jefuirea unei bătrâne cămătare, pen-
tru a-şi putea rezolva astfel problemele
financiare, dar şi din dorinţa de a-şi
demonstra lui că este îndreptăţit să o
facă.

6. „Fraţii Karamazov”, de F. Dos-
toievski – Este ultimul roman al lui
Dostoievski, scris între anii 1878 –
1880. Autorul rus a murit la doar câ-
teva luni distanţă de la publicarea ro-
manului.
7. „Străinul”, de Albert Camus – Ro-
manul a fost publicat în 1942. Prota-
gonistul cărţii este Meursault, un fran-
co-algerian indiferent care, după ce
participă la înmormântarea mamei sa-
le, ucide un bărbat arab pe care el îl
cunoscuse la Alger.

8. „Dune”, de Frank Herbert – Ro-
manul SF are o acţiune ce se desfăşoară
într-un viitor îndepărtat, în mijlocul
unui imperiu interstelar în expansiune.
Volumul a câştigat premiul Hugi în
1966 şi premiul Nebula pentru „Cel
mai bun roman”.

9. „Ferma animalelor”, de George
Orwell – Publicată în Anglia în anul
1945, cartea este cea mai cunoscută sa-
tiră politică din secolul al XX-lea. A
fost tradusă în peste 70 de ţări şi inclusă
în programele şcolare şi universitare
din întreaga lume.

10. „1984”, de George Orwell –
Romanul politic a fost lansat în anul
1949. Volumul prezintă o parte din
viaţa intelectualului Winston Smith
sub opresiunea guvernului totalitarist.
Acţiunea se petrece în Marea Britanie,
după un război nuclear ipotetic, care
ar fi avut loc în anii ’50.

Lingviștii spun că o sursă a pleonasmului o reprezintă împrumutul din alte
limbi, mai ales din franceză

EDUCA}IE
Exemple de pleonasme des întâlnite în limba română< abundenţă mare, abuz exagerat, amestec

eterogen, amploare mare, a anticipa dinainte, avalanşă de zăpadă, a avansa înainte, aversă de
ploaie, bancnotă de hârtie, a se bifurca în două, biografia vieţii, ceremonie solemnă, a coabita îm-
preună, coridor de trecere, cutremur de pământ, deplină unanimitate, epilog final, folclor popular,
gamă diversificată, garderobă de haine, lihnit de foame etc.

Pleonasme des întâlnite în limba român[

10 c[r\i pe care oricine ar trebui 
s[ le citeasc[ m[car o dat[ în via\[

Gabriel Garcia Marquez Feodor Dostoievski
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ACTUALITATE

4 iulie este sărbătoarea naţio-
nală a Statelor Unite ale Americii,
care aminteşte adoptarea Decla-
raţiei de Independenţă în 1776,
un document de inspiraţie ilumi-
nistă şi democratică, ce avea să
stea la baza viitoarei Constituţii.
O sărbătoare care încearcă să
unească o naţiune formată din co-
munităţi extrem de diverse, care
se confruntă în aceste zile cu mari
tensiuni sociale.

În ultimele luni în SUA s-au produs
mai multe scandaluri care evidenţiază
problemele de mentalitate care separă
societatea americană. Revolte ale popu-
laţiei de culoare, un scandal cu trimitere
la istorie (al steagului Confederaţiei sta-
telor din sud, învinsă în Războiul de Se-
cesiune din secolul XIX) şi, mai recent,
reacţia virulentă din statele din "Bible
Belt" (zona de sud unde domină creştinii
evanghelici fundamentalişti) după ce
Curtea Supremă a declarat că persoanele
homosexuale au dreptul constituţional,
garantat la nivel federal, de a se căsători.

Idealurile Declaraţiei
de Independenţă

Declarația de Independență a State-
lor Unite ale Americii este un document
prin care cele treisprezece colonii ale Ma-
rii Britanii din America de Nord s-au de-
clarat independente de Regatul Unit al
Marii Britanii explicând totodată clar
motivul pentru care au făcut-o. Docu-
mentul a fost ratificat de Congresul Con-
tinental în ziua de 4 iulie 1776. 

Prima frază a Declarației afirmă ca o
chestiune de lege naturală abilitatea unui
popor de a-și asuma independența poli-
tică și recunoaște că motivele unei ase-
menea independențe trebuie să fie rezo-
nabile și, prin urmare, explicabile, de
aceea trebuiau să fie explicate. Următoa-
rea secțiune, faimosul preambul, include
ideile și idealurile care au stat la baza De-
clarației. Este deasemenea o afirmație a
ceea ce este cunoscut ca „dreptul la re-
voluție”<

"Noi considerăm aceste adevăruri
evidente, că toți oamenii sunt egali, că ei
sunt înzestrați de Creator cu anumite
Drepturi inalienabile, că printre acestea
sunt Viața, Libertatea și căutarea Fericirii.
Că, pentru a asigura aceste drepturi, Gu-
verne sunt instituite printre oameni, iz-
vorând puterile lor doar din consimță-
mântul celor guvernați, Că atunci când
orice Formă de Guvernare devine dis-
tructivă acestor scopuri, este dreptul po-
porului de a o modifica sau elimina, și
să instituie o nouă Guvernare, stabilin-
du-i fundația pe astfel de principii și or-
ganizandu-i puterile în asemenea formă,
încât să le pară lor cel mai probabil să
producă Siguranță și Fericire."

Prima semnătură, cea mai mare și
cea care a devenit de-a lungul timpului
cea mai cunoscută a fost a lui John Han-
cock, președintele Congresului Conti-
nental. Doi viitori președinți ai Statelor
Unite au semnat Declarația, John Adams,
al doilea președinte, și Thomas Jefferson,
al treilea președinte. Cel mai în vârstă
semnatar a fost Benjamin Franklin, la 70
de ani, în timp ce Edward Rutledge, la
26 de ani, a fost cel mai tânăr.

Amendamentele importante
ale Constituţiei

Deşi Declaraţia de Independenţă
proclama că toţi oamenii sunt egali, apli-

carea practică a acestui principiu fiind
mult mai dificilă. Sclavia nu a fost pusă
în discuţie la momentul adoptării Con-
stituţiei în 1787, urmând să fie abolită
abia după războiul civil, în 1865. Segre-
garea rasială a continuat în unele state
până în anii 1960, ducând la lupte de
stradă şi mişcarea condusă de Martin
Luther King, iar rănile anilor în care ne-
grii erau consideraţi cetăţeni de mâna a
doua se resimt până în ziua de azi, lucru
dovedit de revoltele recente din Ferguson
şi Baltimore. Asta în condiţiile în care
Statele Unite au, de şapte ani, un
preşedinte de culoare, în persoana lui
Barack Obama. Iar de săptămâna trecută
o altă formă de discriminare, cea sexuală,
provoacă polemici foarte mari şi replici
înfierbântate la nivel social, politic şi mai
ales religios.

Pentru a înţelege ce se întâmplă în
Statele Unite în ultimul timp, trebuie să
ne amintim câteva din amendamentele
Constituţiei, care sunt amintite în dez-
baterea publică<

- Amendamentul 1< Congresul nu va
elabora nici o lege care să impună o re-
ligie sau să interzică practicarea liberă a
unei religii; sau să restrângă libertatea
cuvântului sau a presei; sau dreptul po-
porului la întrunire paşnică sau de a
adresa Guvernului petiţii privind repa-
rarea nedreptăţilor.

- Amendamentul 2< Deoarece este
necesară pentru securitatea unui stat li-
ber o miliţie bine orânduită, dreptul po-
porului de a deţine şi purta arme nu va
fi încălcat.

- Amendamentul 14, paragraful 1,
adoptat după războiul civil, în 1868< Toa-
te persoanele născute sau naturalizate în
Statele Unite şi supuse jurisdicţiei lor
sunt cetăţeni ai Statelor Unite şi ai statului
în care locuiesc. Nici un stat nu va elabora
sau aplica vreo lege care să restrângă pri-
vilegiile sau imunităţile cetăţenilor Sta-
telor Unite.

Revolte şi masacre
cu substrat rasial

În luna august 2014, guvernatorul
statului american Missouri a anuntat in-
staurarea stării de urgenţă şi asediu în-
tr-un cartier al oraşului Ferguson, acolo
unde membrii comunităţii afro-ameri-
cane s-au revoltat. Locuitorii din Fergu-
son au pornit o adevărată revoltă după
ce un tânăr din comunitate a fost ucis de
un poliţist. Oamenii spun că Michael

Brown a fost împuşcat de mai multe ori,
deşi ridicase mâinile la somaţiile poliţis-
tului şi nu s-a opus reţinerii. 

În aprilie 2015, între locuitorii ora-
șului Baltimoree și forțele de ordine a în-
ceput un adevărat război. Mai multe fo-
curi de armă s-au auzit în cursul nopții
și orașul s-a transformat într-un câmp
de luptă. Violenţele au izbucnit la scurt
timp după funeraliile unui tânăr în vârstă
de 25 de ani decedat în urma reţinerii
sale de către poliţie. Freddie Gray a murit
cu corzile vocale zdrobite și coloana ver-
tebrală distrusă în proporție de 80% în
jurul gâtului.

La mijlocul lunii iunie 2015, la bise-
rica metodistă episcopală Emanuel din
Charleston, Carolina de Sud, veche de
200 de ani, Dylan Roof a petrecut o oră
în studiul Bibliei cu credincioşii înainte
de a deschide focul. Tânărul american
este acuzat de asasinarea a nouă persoa-
ne. Victimele sunt şase femei şi trei băr-
baţi, cu vârste cuprinse între 26 şi 87 de
ani. Roof pare să fi scris un manifest ras-
ist, pozând cu arma în mână sau în faţa
muzeului militar confederat. Textul pos-
tat pe site arată opinia atacatorului pri-
vind superioritatea albilor şi precizează
că aceştia nu au motive să se simtă vino-
vaţi pentru modul în care îi tratează pe
afro-americani. În urma acestui masacru
în întreaga ţară a început o campanie îm-
potriva drapelului Confederaţiei, un sim-
bol încă important pentru locuitorii su-
dului.

Controversa căsătoriilor
homosexuale

Cele mai recente evenimente au tur-
nat gaz pe foc. Vinerea trecută, cuplurile
gay din Statele Unite au primit dreptul
constituţional să se căsătorească în toate
cele 50 de state, în urma unei decizii a
Curţii Supreme.

Cea mai înaltă jurisdicţie americană
a statuat cu cinci voturi la patru că, po-
trivit Constituţiei, statele nu pot interzice
căsătoria între persoane de acelaşi sex.
Curtea a mai stabilit că este necesar ca
toate statele americane să recunoască do-
cumentele de căsătorie emise legal ho-
mosexualiilor şi lesbienelor de către alte
state.

Cele două probleme, care au fost dez-
bătute în aprilie, au fost aduse în faţa in-
stanţei supreme de către cupluri gay şi
lesbiene din statele Kentucky, Ohio, Ten-
nessee, şi Michigan, care au pledat îm-

potriva interzicerii de către unele state a
căsătoriei între persoane de acelaşi sex
sau a recunoaşterii documentelor de că-
sătorie emise cuplurilor gay sau lesbiene
de către alte state.

În Statele Unite căsătoria este regle-
mentată la nivelul statelor. Treizeci şi şase
dintre cele 50 de state americane permi-
teau să se emită documente de căsătorie
cuplurilor de acelaşi sex. Celelalte 14 state
au interzis căsătoria gay fie prin legislaţie,
fie prin refrendum.

Statele au argumentat că interdicţiile
pe care le-au impus căsătoriei între per-
soane de acelaşi sex - prin definirea că-
sătoriei drept o uniune între un bărbat şi
o femeie de către o majoritate de legiui-
tori sau alegători - sunt o problemă de
politică publică. Statele au afirmat că au
dreptul să definească mariajul astfel încât
să promoveze procreerea şi să furnizeze
un mediu sigur pentru copii. Ele au afir-
mat, de asemenea, că numeroase state
au organizat o dezbatere puternică cu
privire la definirea căsătoriei şi au argu-
mentat că, impunând ţării o definiţie
naţională "uniformă" a căsătoriei, Curtea
Supremă ar afecta această dezbatere.

Reacţii aspre din Bible Belt

Unul dintre liderii Bisericii evanghe-
lice din SUA, predicatorul şi teologul
Franklin Graham, într-un interviu ex-
clusiv pentru Fox Nations, s-a arătat pro-
fund dezamăgit de decizia instanţei ju-
decătoreşti supreme din ţara sa. Referin-
du-se la creştinii din SUA, Franklin Gra-
ham a menţionat că aceştia ar trebui să
fie pregătiţi să facă faţă unor eventuale
persecuţii ce ar putea să urmeze după
decizia Curţii Supreme de Justiţie a SUA.
Asta pentru că, după cum specifică
amendamentul 14 citat mai sus, statele
din "Bible Belt" nu se pot opune unei legi
federale.

Fostul guvernator al statului Arkan-
sas, Mike Huckabee, candidat republican
la Preşedinţie, a remis o declarație de
presă în care a precizat că nu se va "su-
pune unei curți imperiale" și deciziei sale
de a face legal mariajul homosexual în
toate cele 50 de state. "Nu voi accepta
unei curți imperiale, așa cum nici părinții
noștri fondatori nu s-au supus Monarhiei
Britanice. Trebuie să rezistăm și să res-
pingem tirania judiciară, nu să ne retra-
gem", a afirmat el, citat de USA Today.

Procurorul General al Statului Texas,
Ken Paxton, a afirmat că deciziția Curții
reprezintă o diluare a instituției căsătoriei
și că impactul asupra societății americane
va fi unul profund. Paxton nu s-a limitat
la atât și a spus că nimic nu va schimba
adevărul simplu cum că mariajul este
doar între o femeie și un bărbat.

"Ca să fie clar - legea în statul Texas
definește căsătoria ca fiind uniunea din-
tre un bărbat și o femeie și poziția acestei
instituții (Procurorul General - n.r.) este
că nu există nicio referință în Constituția
SUA despre un drept la căsătorie în afară
de cel dintre un bărbat și o femeie. Primul
Amendament protejează libertatea reli-
gioasă și dreptul de crede în mariajul tra-
dițional fără a fi discriminat", a afirmat
Ken Paxton. Adică, în acest caz, Amen-
damentul 1 şi Amendamentul 14 sunt
puse `n opozi\ie.

Rămâne de văzut cum va evolua si-
tuaţia din SUA. Discursul preşedintelui
Obama de Ziua Independenţei este
aşteptat cu mare interes, sărbătoarea
naţională fiind un factor de unitate într-
o ţară frământată care tocmai a menţio-
nat, în strategia militară oficială, riscul
unui război cu Rusia sau China.

Vasile A.

Prinţul saudit Alwaleed bin Talal,
unul dintre cei mai bogaţi oameni din
lume, a anunţat miercuri că îşi va dona
întreaga avere, estimată la 32 miliarde
de dolari, în scopuri caritabile, infor-
mează bbc.com. El spune că s-a inspirat
în luarea acestei decizii din activitatea
Fundaţiei Gates, o organizaţie de cari-
tate înfiinţată de Bill şi Melinda Gates
în 1997.

Banii pe care îi va dona vor fi folosiţi
pentru "a favoriza înţelegerea culturală"
dintre oameni, pentru "emanciparea fe-
meilor" şi pentru "a furniza un ajutor
vital în cazul unor catastrofe", a spus
prinţul saudit.

Miliardarul american Bill Gates a
lăudat decizia prinţului saudit, spunând
că fapta acestuia reprezintă "o sursă de
inspiraţie pentru toţi oamenii bogaţi
care lucrează în domeniul filantropiei
în lumea întreagă".

Prinţul Alwaleed bin Talal ocupă
locul al 34-lea în topul celor mai bogaţi
oameni din lume întocmit de revista
Forbes. Averea lui va fi donată organi-
zaţiei de caritate Alwaleed Philanthro-
pies, înfiinţată chiar de el şi care a făcut
deja până acum donaţii în valoare de
3,5 miliarde de dolari.

"Filantropia este o responsabilitate
personală, în care am debutat cu peste
trei decenii în urmă şi reprezintă o parte
intrinsecă a credinţei mele islamice.
Sper că averea mea va contribui la con-
struirea unor poduri între oameni, pen-
tru a favoriza înţelegerea culturală, pen-
tru a dezvolta comunităţi, pentru eman-
ciparea femeilor, pentru promovarea
tinerilor, pentru a asigura un ajutor vital
în caz de catastrofe şi pentru a crea o
lume mai tolerantă", a declarat prinţul
Alwaleed bin Talal.

Un prin\ al Arabiei
Saudite ̀ ;i doneaz[ 

`ntreaga avere

Un mic submarin încărcat cu 2,5
tone de cocaină, având drept destinație
Mexic, a fost interceptat în Oceanul
Pacific de autoritățile columbiene, în
coordonare cu SUA, a anunțat joi po-
liția din Columbia, citată vineri de AFP.

'Poliția națională, în coordonare cu
FBI, a inspectat un 'submarin de bu-
zunar' între frontierele Mexicului și
Guatemalei, confiscând 2.482 de kilo-
grame de cocaină și capturând patru
persoane de naționalitate columbiană',
a anunțat poliția într-un comunicat.

Traficanți din regiunea Valle del
Cauca (vest) intenționau să trimită
drogurile către cartelele mexicane dins-
pre coasta pacifică a Columbiei, potri-
vit poliției. Minisubmarinul artizanal,
construit pe râul Pilde, precum și sus-
pecții au fost transferați la Tampa, Flo-
rida, în sud-estul SUA.

Poliția columbiană declară că a
confiscat 81 de tone de cocaină de la
începutul lui 2015, cantitate ce o ega-
lează deja pe cea confiscată de-a lungul
întregului an 2014.

Producția de cocaină în Columbia,
până în prezent primul producător
mondial al acestui drog, la egalitate cu
Peru, a explodat cu peste 50% în 2014,
potrivit unui raport al ONU prezentat
joi, care vede în aceasta 'un semnal de
alarmă'. Această creștere se explică prin
majorarea suprafeței cultivate, dar și
prin condițiile climatice, mai favorabile
pentru culturile de coca în 2014 și care
au permis un 'randament' mai bun.

R[zboiul drogurilor
a ajuns s[ se poarte 

;i sub ocean

Discursul preşedintelui Obama de Ziua Independenţei este aşteptat cu mare
interes `n aceste zile pline de tensiuni

În ultimele luni în SUA s-au produs mai multe scandaluri care
evidenţiază diferen\ele de mentalitate ;i sechelele istorice care separă
societatea americană. 

Ziua Independen\ei g[se;te 
SUA `n mari fr[m]nt[ri sociale
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Ce este energia neagră?
Fizicienii cred că această energie a

dus la expansiunea Universului. În acest
domeniu există încă foarte multe necu-
noscute. Nimeni nu știe dacă este o ener-
gie constantă, sau una care are fluctuaţii
și de ce densitatea ei pare să corespundă
cu densitatea materiei obișnuite.

Energia neagră ar putea fi explicaţia
privind expansiunea continuă și tot mai
rapidă a Universului, care ar fi trebuit,
sub acţiunea forţei gravitaţiei, să înceti-
nească. Calculând câtă energie ar fi ne-
cesară pentru a se opune gravitaţiei, cer-
cetătorii au ajuns la concluzia că această
misterioasă forţa alcătuiește aproximativ
70% din Univers.

Cum funcționează plăcile tectonice?
Teoria care explică modul în care plă-

cile tectonice se deplasează și duc la rea-
ranjarea continentelor este relativ recen-
tă. Acum geologii știu că aceste mișcări
tectonice produc erupţii vulcanice, cu-
tremure și modifică formele de relief.

Totuși, ei nu înţeleg ce anume deter-
mină aceste mișcări. O teorie foarte po-
pulară, formulată de Arthur Holmes în
1930 preciza că mantaua moale și fier-
binte se deplasează încet pe sub plăcile
mai rigide, dar teorii mai recente suge-
rează că și interiorul și suprafaţa planetei
sunt în mișcare, scrie Extreme Science.

De ce migrează animalele şi cum fac
asta?

Multe specii de animale și insecte mi-
grează în fiecare an, pentru a scăpa de
schimbările de temperatură provocate de
anotimpuri. Pentru asta, unele din ele
parcurg anual mii de kilometri ca să ajun-
gă la destinaţie, iar biologii nu știu exact
cum reușesc ele să găsească drumul co-
rect și apoi să se întoarcă, după câteva
luni.

Fiecare specie are propriul sistem de
navigaţie, unele ghidându-se după câm-
pul magnetic al Pământului. Totuși, ni-
meni nu înţelege deocamdată cum au
dezvoltat animalele această abilitate, care
le permite să știe din instinct unde și
când să plece.

Unde a dispărut litiu-7?
La scurt timp după apariţia Univer-

sului, când temperatura era extrem de
ridicată, s-au sintetizat în cantităţi uriașe
izotopi de hidrogen, heliu și litiu-7. În
timp ce hidrogenul și heliul sunt și acum
prezente din abundenţă, izotopul litiu-7
pare să fi dispărut în mare parte, în pre-
zent fiind identificată doar o treime din
procentul estimat de cercetători.
Fenomenul a fost observat prima dată
acum 30 de ani, de Monique și Francois
Spite de la Observatorul din Paris. De
atunci, savanţii caută să afle de ce acest
element chimic pare să nu respecte mo-
delul formării Universului, fiind detectat
într-o cantitate mai mică decât ar fi tre-
buit, conform calculelor.

Cum a apărut viața?
De unde vine viața pe Pământ? Cum

s-a întâmplat? Există, desigur, mai multe
teorii susținute de știință, dar nu s-a sta-
bilit care dintre ele este cea adevărată.
Varianta Supei Primordiale se bazează
pe ipoteza unei planete foarte bogate în
nutrienţi, care a asigurat toate condiţiile
ideale dezvoltării formelor de viaţă, care
a evoluat prin abiogeneză. O altă teorie
este panspermia, care susţine că microbii
au ajuns pe Terra cu ajutorul cometelor
sau meteoriţilor. Chiar dacă una dintre
aceste ipoteze este cea corectă, niciuna
nu explică exact modul în care au apărut
primele molecule mai complexe. Con-
form evoluţioniștilor, Pământul s-a for-
mat acum 4,5 miliarde de ani, dar la în-
ceput planeta era ostil[ oricărei forme de
viaţă, primele organisme apărând abia
după 500 de milioane de ani de la for-
marea Terrei.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

România este prima ţară din
lume în care Biblia a fost trans-
pusă integral în versuri. Poetul
Ioan Ciorca, un mecanic de loco-
motivă din Cluj-Napoca, în pre-
zent absolvent al Facultăţii de fi-
losofie, a transpus prima biblie
din lume în frumoase versuri ro-
mâneşti.

Preotul iconom stavrofor, Radu
Boti;, licenţiat al Universităţii Babeș
Bolyai, Facultatea de Teologie Ortodo-
xă, master (istorico practice) la aceeași
facultate (2006), membru al Asocia\iei
Scriitorilor - filiala Baia Mare, al Ligii
Scriitorilor din România -filiala Mara-
mureș ;i a UCMR-ADA,
COPYRO,UZP București a fost cel ce
l-a îndrumat pe poetul Ciorca în în-
drăzneața sa lucrare.

Scriitorul Ioan Ciorca este absol-
vent de Filozofie la Universitatea Ba-
beș-Bolyai. El a terminat facultatea cu
nota 10, apoi a absolvit un masterat în
managementul proiectelor. Ioan Ciorca
a publicat până acum mai mult de 10
cărţi, dintre care două în Statele Unite
ale Americii. Din cauza unor ghinioane
personale, Ioan Ciorca a reușit să ter-
mine studiile universitare abia la 50 de
ani. El își câștigă existenţa, tot din cauza
unor ghinioane personale, ca mecanic
la SC Electrica Nord SA. Scriitorul clu-
jean a câștigat mai multe distincţii și în
inventică. El a creat, printre altele, un
motor de mașină care consumă un litru
de combustibil la 100 de kilometri. Mo-
torul său a fost validat de cercetătorii
de la Universitatea Tehnică Cluj-Na-
poca.

Cartea a fost lansată 
în 23 ianuarie 2013

La data de 23 ianuarie, a avut loc
lansarea volumului Vechiul Testament
adaptare în versuri de Ioan Ciorca, apă-
rută sub egida  Asociaţiei Cultural
Creștin-umanitare "Ars Vivat",Ed. Ar-
monii Culturale, Ediţie Princeps 2013,
legată în piele și inscripţionată cu foită
de aur. 

Prefaţată de prof. dr. Ioan Chirilă,
cartea se constituie într-un veritabil act
de evanghelizare printr-o menire cu
adevărat apostolică a autorului "într-
un veac rătăcit". 

La lansare, preotul Radu Botiș ;i-a

mărturisit bucuria de a fi ales de Dum-
nezeu să participe la desăvârșirea aces-
tui profund act de cultură. 

Cu aceea;i ocazie, Ioan Ciorca, au-
torul volumului, ;i-a motivat demersul
prin dorinţa de a aduce textul Bibliei
din utopie în actualitate, pentru a fi ac-
cesibil tuturor. Mesajul filozofic se re-
feră la cele 10 porunci privind iubirea
lui Dumnezeu și iubirea aproapelui. Es-
te conștient că a efectuat o lucrare va-
loroasă pe care vrea să o dăruiască po-
porului acestuia atâta timp "cât mai
suntem un popor".  

Ioan Ciorca nu are pretenţia că ope-
ra sa are valoare teologică, ci doar lite-
rară. ”În loc de Cuvântul rostit propun
Cuvântul recitat. Pentru mulţi oameni,
este mai ușor să reţină niște versuri de-
cât niște versete. Biblia în versuri nu
vrea să fie o operă teologică, ci este doar
literatură. Bineînţeles, este literatură
creștină, care ajută Cuvântul Domnului
să ajungă în inimile cititorilor”, a spus
Ioan Ciorca.  El a grupat cele 66 de cărţi
ale Bibliei în 21 de volume. 

Este pentru prima dată când Biblia
este versificată în integralitatea ei, iar
pentru omologarea oficială a acestui

demers literar inedit, au fost contactaţi
reprezentanţii Cărţii Recordurilor, care
vor putea aproba declararea a record a
muncii lui Ioan Ciorca la finalul publi-
cării seriei celor 21 de volume. 

Strădaniile autorului au fost remar-
cate și peste Ocean, iar teologul ame-
rican, Ernest Walter Herman, a contri-
buit financiar la apariţia cărţii lui Ioan
Ciorca. 

”Un „accident” nefericit (păcatul)
ne-a încorsetat, pentru o vreme, în li-
mitele temporarului. Dumnezeul-Om,
Iisus Hristos, ne-a decorsetat făcând
din noi ceva incomparabil cu mult mai
slăvit - ne-a îndumnezeit, ne-a făcut
copii ai veșnicului Dumnezeu. Dacă
primul om, Adam, a fost făcut din ţărâ-
nă, noi suntem născuţi din Dumnezeu.
Omul va trăi veșnic oricum, fie cu Sa-
tana fie cu Dumnezeu. Cartea aceasta,
Cuvântul lui Dumnezeu în versuri, este
îndreptarul lui Dumnezeu energizat de
Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care, pe
cel ce Îl citește și îngăduie Duhului
Sfânt să-l schimbe, îl va face copilul lui
Dumnezeu, fericit și împlinit în viaţa
aceasta efemeră, iar în viaţa veșnică să
locuiască pe plaiurile paradisice, veșnic

însorite de Soarele - Hristos. Binecu-
vântează, Sfinte Dumnezeu, pe toţi ce
iau cunoștinţă azi de Cuvântul Tău ca
devenind copiii Tăi, să Te poată numi
nu numai Dumnezeu, ci Tatăl lor. Să
fie binecuvântat autorul, Ioan Ciorca”,
a spus teologul american.

Versete sunt redate astfel de poetul
Ioan Ciorca< "1. La început, Dumnezeu
Sfântul/A făcut cerul și pământul./ 2.
Pământul era gol cuprins,/Iar peste-al
apelor întins, Al beznei val stăpân era./
Doar Duhul Domnului zbura/Peste a
apelor pustie.

"Cântarea cântărilor", cap. 4, vers.
1-7, versificate de Ioan Ciorca< 1."Iubita
mea, nu te privești?/ Te uită ce frumoa-
să ești!/Îţi sunt ai ochilor bobiţe,/Ca
ochii unei porumbiţe/Şi sub maramă
strălucesc/La părul tău dacă privesc,/
Gândul îmi zboară, iar pe urmă,/Îmi
amintește de o turmă/De capre care s-
au oprit/Şi-apoi odihnă au găsit/Pe în-
ălţimea muntelui,/Pe piscul Galaadu-
lui,/2. Ca și o turmă de oi care/Tunse-
au ieșit din scăldătoare,/Iar între ele nu
se poate,/Sterpe a se afla, căci toate,/Ge-
meni doar au - ia seama bine -/Așa-s ai
tăi dinţi pentru mine.

Strădaniile autorului au fost remarcate şi peste Ocean, iar teologul american, Ernest Walter Herman, a contribuit financiar
la apariţia cărţii lui Ioan Ciorca

După 20 de ani de cercetări şi
teste, inventatorul Guy Nègre şi
compania de proiect MDI sunt
gata să scoată pe piață un auto-
mobil cu totul nou din punct de
vedere al forței de propulsie.

Estimat la o valoare de piață de
10.000 de dolari americani, AIRPod
este primul automobil care funcționea-
ză pe bază de aer comprimat, infor-
mează treehugger.com. 

Licența de producție a fost cum-
părată cu 5 milioane de dolari de către
Zero Pollution Motors (ZPM).

Pentru construcția acestui model
de autoturism, ZPM intenționează să

construiască la cheie microunități de
producție care se vor ocupa și de vân-
zarea automobilelor fabricate, nu doar
de construirea acestora. 

Potrivit reprezentanților compa-
niei, această metodă va reduce costurile
de producție și de logistică. 

Prima microunitate de producție

va fi construită în Hawaii, care este sta-
tul american cu cea mai mare depen-
dență de combustibili fosili.

AIRPod cântăreşte doar 280 de
kilograme şi poate atinge apro-
ximativ 85 de km/h

AIRPod cântărește doar 280 de ki-
lograme și poate atinge o viteză maxi-
mă de aproximativ 85 de kilometri pe
oră, iar autonomia este de 130 de kilo-
metri. Mașina poate fi alimentată cu
aer comprimat în mai puțin de cinci
minute, de la orice compresor care se
găsește în benzinării, la un cost de 2
dolari pentru un plin.

Estimat la o valoare de piață de 10.000 de dolari americani, AIRPod este primul automobil care
funcționează pe bază de aer comprimat, informează treehugger.com. Licența de producție a fost
cumpărată cu 5 milioane de dolari de către Zero Pollution Motors (ZPM).

Automobilul care func\ioneaz[ pe baz[ de aer comprimat

Suntem prima \ar[ din lume în care
Biblia a fost transpus[ în versuri 

Mecanicul de locomotivă Ioan Ciorca ;i preotu Radu Boti;, au lucrat la ea ani de zile

Mistere care înc[
nu au fost rezolvate

de ;tiin\[
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Are doar 12 ani, dar videocli-
purile ̀ n care danseaz[ au fost vi-
zualizate de peste un miliard de
ori pe YouTube. A devenit una
dintre cele mai cunoscute adoles-
cente de pe planet[ dup[ ce a
ap[rut al[turi de artista austra-
lian[ Sia. Dar `n via\a de zi cu zi
pu\in[ lume ar recunoa;te-o, ea
ar[t]nd ca orice copil obi;nuit.

Cu toate c[ locuie;te `n statul Pen-
nsylvania, Maddie Ziegler s-a mutat `n
Los Angeles pentru c]teva luni de zile
cu mama ;i sora ei mai mic[, Mackenzie,
pentru film[rile la urm[torul sezon din
„Dance Moms”, emisiunea de reality care
a adus-o `n aten\ia publicului cu patru
ani `n urm[. Chiar ;i dup[ standardele
ei, anul acesta a fost unul excep\ional,
colaborarea cu Sia f[c]nd-o celebr[ `n
toat[ lumea. ~n ultimele luni a ap[rut ̀ n
emisiunea Saturday Night Live, Ellen ;i
chiar pe scena galei Premiilor Grammy.
„Kim Kardashian ;i Kanye erau chiar ̀ n
primul r]nd. Am intrat `n panic[ la
g]ndul c[ ei m[ urm[reau cum dansam.”

~n octombrie 2014, Maddie a hip-
notizat audien\a `n timpul concertului
„We Can Survive” de la Hollywood Bowl
cu mi;c[rile ei binecunoscute, aceea;i
peruc[ platinat[ ;i costumul mulat de
culoarea pielii `n timp ce Sia, `ntoars[
cu spatele spre public, a interpretat hitul
„Chandelier”. Toat[ aten\ia a fost ̀ ndrep-
tat[ spre Maddie, a c[rei reprezenta\ie a
fost impecabil[. „Acela a fost probabil

cel mai numeros public `n fa\a c[ruia
am dansat p]n[ acum. Am `ntotdeauna
emo\ii. Sunt perfec\ionist[, a;a c[ vreau
s[ ias[ totul fantastic.”

Emisiunea „Dance Moms”, care
urm[re;te carierele micilor dansatoare
al[turi de mamele lor, uneori rivale, i-a
atras aten\ia artistei Sia. I-a trimis un
mesaj pe contul de Twitter, invit]nd-o
s[ danseze `n urm[torul ei videoclip.
Feti\a a crezut la ̀ nceput c[ este o glum[.
„I-am spus mamei c[ nu-mi vine s[ cred
c[ e adev[rat.” Dar mesajul era real, iar
Ziegler a devenit acum aproape la fel de
faimoas[ ca Sia. Cantautoarea `n v]rst[
de 39 de ani, care a ales s[-;i ascund[
fa\a `n spatele unor peruci sau m[;ti, a
declarat c[ faima pentru ea este ceva ori-
bil ;i c[ vrea s[ fie invizibil[. Rolul lui
Maddie este acela de a reprezenta o stare
a c]nt[re\ei ;i s[ imite `nf[\i;area ei
purt]nd o peruc[ blond[.

Din colaborarea celor dou[ au re-
zultat trei videoclipuri spectaculoase.
Primul, „Chandelier”, are aproape 800
milioane de vizualiz[ri pe YouTube ;i
ne-o prezint[ pe Ziegler dans]nd solo
`ntr-un apartament gol. ~n al doilea vi-
deoclip, „Elastic Heart”, apare dans]nd
al[turi de actorul Shia LaBeouf `ntr-o
cu;c[ ;i are peste 300 milioane de vi-
zualiz[ri. Videoclipul a fost extrem de
controversat ;i a produs reac\ii negative,
unele merg]nd p]n[ la acuza\ii de pe-
dofilie, dat[ fiind v]rsta protagonistei,
for\]nd-o astfel pe Sia s[-;i cear[ scuze
`n mod public. Dar rolurile interpretate
de cei doi au fost de lupi care tr[iesc ̀ ntr-
o cu;c[. „Eu eram cea puternic[, ceea ce

e amuzant fiindc[ eu eram cea mai
mic[.”

~n al treilea videoclip lansat cu trei
luni `n urm[, „Big Girls Cry”, aten\ia
`ndreptat[ spre dansatoare, `n rol de
mini-Sia, este chiar mai intens[, fiind
filmat[ doar de la nivelul bustului ;i
ajung]nd s[ fie, prin mimica fe\ei, mai
expresiv[ dec]t multe alte vedete. Cele
dou[ sunt foarte apropiate, Maddie
sim\ind c[ o cunoa;te pe artist[ de-o
via\[. „Nu \i-ai da seama c[ este celebr[
deoarece Sia este modest[, dr[gu\[ ;i
afectuoas[.”

Dansul a f[cut parte din via\a lui
Maddie de c]nd se ;tie. „Aveam doi ani
c]nd am avut primul recital de dans `n
«Sp[rg[torul de nuci». C]nd am cobor]t
de pe scen[ am `nceput s[ pl]ng pentru
c[ voiam s[ merg ̀ napoi.” Mama ei a de-
cis atunci s[ o ̀ nscrie la studioul de dans
a lui Abby Lee Miller, instructoarea care
apare `n emisiunea „Dance Moms”, ex-
trem de preocupat[ s[ le ajute pe
micu\ele dansatoare s[ ating[ perfec\iu-
nea. Nu peste mult timp s-a dovedit c[
Maddie avea un talent extraordinar pen-
tru dans, ea `nv[\]nd step, balet, dans
liric, contemporat, jazz ;i alte stiluri.
„Am `nceput `n grupa celor mici dar
dup[ dou[ s[pt[m]ni am fost mutat[ la
cei mai mari. Nu eram eu cea mai bun[
dansatoare, dar re\ineam foarte repede
coregrafia.” 

Intensitatea programului, cu com-
peti\ii de dans aproape la fiecare sf]r;it
de s[pt[m]n[ departe de cas[, le-a afec-
tat via\a de familie. P[rin\ii au divor\at
`n 2011, tat[l declar]nd c[ dansul le-a

distrus c[snicia. Ambii s-au rec[s[torit,
iar acum cele dou[ surori au `nc[ trei
fra\i ;i o sor[. Cu toate c[ pare c[ s-a
adaptat bine, Maddie nu crede c[ are
via\a obi;nuit[ a unei fete de 12 ani.
„Acum nu m[ simt ca o fat[ obi;nuit[
fiindc[ m[ recunoa;te lumea pe strad[
sau c]nd merg la `nghe\at[ cu prietene-
le.” Tocmai de aceea are propria gard[
de corp care o `nso\e;te 24 din 24.

Con;tient[ de talentele ei,
recunoa;te f[r[ ru;ine c[ nu e bun[ chiar
la toate. „Nu prea sunt sportiv[ `n
adev[ratul sens al cuv]ntului. De-abia
m[ descurc cu mingea. Fra\ii mei vitregi
`ncearc[ s[ m[ `nve\e hochei, dar n-au
nicio ;ans[.” Mai nou ;i matematica `i
d[ un pic de furc[. „~nainte `mi pl[cea
matematica, dar acum devine mai difi-
cil[ cu algebra.” ~n ultimii doi ani a stu-
diat acas[ sub `ndrumarea unor profe-
sori, dat fiind programul `nc[rcat de
competi\ii ;i proiectele `n care a fost in-
clus[. „Iau foarte ̀ n serios studiul pentru
c[ vreau s[ fiu educat[, s[ nu fiu o dan-
satoare prostu\[.”

Regimul alimentar nu este o pro-
blem[, Maddie spun]nd c[ nu st[ s[ se
g]ndeasc[ prea mult la ceea ce m[n]nc[.
„Unele dansatoare urmeaz[ o diet[
strict[, dar mama m[ las[ s[ m[n]nc
aproape orice fiindc[ oricum consum
caloriile prin dans. Ador gr[tarul de pui
;i friptura. ~nainte `mi pl[ceau ruladele
cu fructe ;i m]ncarea de fast food, dar
acum am renun\at la ele.”

O zi tipic[ pentru ea `ncepe la 7<30
cu trezirea. „Obi;nuiam s[ m[ trezesc
mai devreme, dar mai nou trebuie s[

trag[ mama de mine ca s[ m[ ridic din
pat. De obicei merg la profesoarea mea
unde studiez `ntre 8<30 ;i 12<30.” Sora ei
mai mic[, dansatoare ;i ea, studiaz[
`mpreun[ cu Maddie. Restul zilei fil-
meaz[ pentru emisiune ;i danseaz[,
uneori p]n[ seara t]rziu. C]nd ajunge
acas[, se relaxeaz[ urm[rind serialul ei
preferat „Micu\ele mincinoase”.

Ziegler se descrie pe ea ;i pe sora ei,
Mackenzie, ca doi poli opu;i. „Eu sunt
cea responsabil[, ea nu. Ea ador[ s[ chel-
tuie bani, mie `mi place s[-i economi-
sesc.” Melissa, mama lor, spune c[ fiica
mai mare este matur[ ;i foarte organi-
zat[. „Seara `nainte de culcare `;i
preg[te;te toate hainele pentru urm[toa-
rea zi fiindc[ `i place s[ ajung[ devreme
peste tot.” Maddie recunoa;te c[ se simte
mai matur[ fa\[ de al\i copii de v]rsta
ei. „Recent, una dintre produc[toarele
emisiunii pl]ngea pentru c[ trecea
printr-un moment dificil `n rela\ia ei.
Iar eu am ̀ ncercat s[ o lini;tesc ;i s[ vor-
besc cu ea, de;i era nedumerit[ c[ se
dest[inuia unei fete de 12 ani.”

Ambi\ia ei este s[ renun\e la emisiu-
nea „Dance Moms” ;i s[ devin[ actri\[.
„Mi-ar pl[cea s[ apar `n filme ;i `n se-
riale. Dansul este prioritatea mea
num[rul unu dar fac ;i cursuri de actorie
;i canto. Vreau s[ fiu bun[ la toate trei –
dans, muzic[ ;i actorie.” De;i nu ar fi vi-
sat niciodat[ c[ va fi at]t de faimoas[ la
12 ani, Maddie Ziegler spune c[ nu simte
c[ a dat `nc[ lovitura. „Pe o scal[ de la 1
la 10, simt c[ am ajuns la nou[ fiindc[
este loc suficient pentru `mbun[t[\ire.
:tiu c[ pot face mult mai mult.”

Maddie Ziegler, mica dansatoare 
celebr[ `n toat[ lumea


