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În zona în care a fost descoperit tezaurul a existat la vremea
respectivă un drum comercial antic care ducea de la Porolissum
spre teritoriile dacice și barbare, dar și spre Polonia de azi și spre
nordul Europei, tezaurul fiind îngropat cel mai probabil de un
șef de trib local, monedele fiind considerate o avere mare la ora
respectivă. Triburile care locuiau în zonă erau de cele mai multe

ori aliate împotriva romanilor, aceștia din urmă preferând să
cumpere pacea de la barbari. Romanii plăteau tribut triburilor
barbare și dacice pentru a evita o campanie militară împotriva
acestor triburi, campanie care ar fi fost mult mai scumpă din
punct de vedere financiar, decât plata tributului, iar teritoriul pe
care s-a găsit tezaurul era pe o rută comercială importantă.

Romanii pl[teau tribut dacilor liberi
de pe teritoriul de azi al Ghiri;ei

Avram Iancu a 
primit titlul de Erou
al Na\iunii Rom]ne

Poveştile volumului sunt în esenţă
construcţii lirice de o sfioasă delicateţe
şi fragilitate. Ana Vacarciuc reuşeşte să
impună o carte cu un topos liric şi spi-
ritual expresiv, pe linia tradiţionalismu-
lui rafinat. Textele au întru totul rostirea
poveştilor de demult, construcţia epică
şi lirică este echilibrată mizând pe rezo-
nanţa poetică, afectivă a cuvântului, de
o naturaleţe deosebită, prin raportare la
textul tradiţional, arhaic.

Ana Vacarciuc,
Rai cu flori.
Pove;ti pentru
copii ;i nu numai

Sfântul Prooroc Ilie 
Tesviteanul, o via\[ 
în permanent[ 
actualitate

Moara din Ac];
s-a ridicat cu utilaje 
din Budapesta la 
`nceputul sec. XIX
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      Barack Obama a vizitat joi o
închisoare federală, fiind primul
preşedinte american în exerciţiu care
face acest lucru, şi a declarat că a
întâlnit deţinuţi "care au făcut greşeli
ce nu sunt atât de diferite de greşelile
făcute" de el. Obama a mers la Instituţia
Corecţională Federală El Reno, din
apropiere de Oklahoma City, pentru a
arăta că ţara trebuie să reevalueze
modalităţile de control al criminalităţii
şi de reabilitare a deţinuţilor.
      Preşedintele a afirmat că trebuie să
existe o distincţie între tinerii care "fac
lucruri stupide" şi infractorii violenţi.
Tinerii care fac greşeli ar putea evolua
dacă ar avea acces la resurse şi structuri
de sprijin. "Când îşi descriu tinereţea
şi copilăria, aceştia sunt tineri care au
făcut greşeli ce nu sunt atât de diferite
de greşelile făcute de mine", a declarat
Obama.

      Cancelarul Germaniei, Angela
Merkel, a fost criticată vehement după
ce ar fi făcut-o să plângă pe o fetiţă de
origine palestiniană care riscă să fie
repatriată.
      În cadrul unui forum pentru
adolescenţi, Angela Merkel i-a răspuns
unei fetiţe palestiniene, Reem, că "nu
toţi imigranţii pot rămâne în
Germania", explicând că "unii vor trebui
să meargă acasă". Auzind acest lucru,
fetiţa a început să plângă, iar cancelarul
german a adăugat< "Eşti o persoană
foarte drăguţă, dar ştii şi tu că sunt zeci
de mii de oameni în taberele
palestiniene de refugiaţi din Liban".
      Ulterior, Merkel a mers să o
consoleze pe fetiţa palestiniană,
spunându-i< "Înţeleg situaţia ta..., uneori
politica este foarte complicată".

       Rezervele de aur ale Chinei se situau
la 1.658 de tone la finele lunii iunie anul
curent, cu 57% mai mari decât cele 1.054
tone în luna aprilie 2009, ceea ce plasează
China în fața Rusiei, pe poziția a cincea
în topul țărilor cu cele mai mari rezerve
de aur din lume, a anunțat vineri Banca
centrală a Chinei, care a dezvăluit pentru
prima dată în ultimii șase ani care sunt
rezervele sale de aur, transmite
Bloomberg.
       Potrivit Consiliului Mondial al
Aurului (WGC), SUA au cele mai mari
rezerve de aur din lume, 8.133,5 tone.
Chiar dacă aurul nu mai este utilizat
pentru a susține bancnotele de hârtie, el
este în continuare o parte importantă
din rezervele băncilor centrale din SUA
și Europa. Unul dintre motivele pentru
care China a început să stocheze aur este
și planul Beijingului de a diversifica
rezervele valutare.

China ;i-a majorat 
rezervele de aur 
cu 57% în ;ase ani

Sucuri naturale
`mpotriva celulitei
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În partea de est a Câmpiei Cras-
nei, la poalele dealurilor Munţii Fă-
getului, în zona de inundaţie a unui
afluent al râului Crasna se află lo-
calitatea Ghirişa. Vatra satului este
înconjurată de zona mlăştinoasă a
pârâului Maria, iar la nord de in-
travilanul localităţii, dincolo de zo-
na mlăştionasă numită Voiodu Ma-
re, pe o terasă mai înaltă numită de
localnici Spatele Voiodului, în anul
1964, cu ocazia scoaterii nisipului
argilos dintr-o groapă de siloz, trei
cooperatori au găsit un tezaur de
monede romane imperiale din care
atunci au fost recuperate 151 de
monede, iar mai târziu încă 7 piese
nepublicate.

La data de 28 februarie 1978 briga-
dierul CAP-ului din localitate, Dezi-
deriu Balogh, trecând prin câmp, la
Spatele Voiodului, pe un drum de ţară,
a observat că la marginea drumului,
chiar pe suprafaţa solului sunt îm-
prăştiate monede verzui, din care a cu-
les câteva piese.

Aceste piese au fost arătate ingine-
rului agronom din comuna Beltiug,
Ioan Chetrariu, iar apoi s-au deplasat
împreună la faţa locului şi au scos din
cuibul tezaurului încă câteva sute de
piese pe care apoi le-au împărţit.

În zilele următoare autorităţile au
fost înştiinţate despre descoperirea fă-
cută, primul lot de monede, în număr
de 473 de piese a fost recuperat pe sea-
ma Muzeului Judeţean Satu Mare, iar
în vederea reîntregirii tezaurului, la
faţa locului s-a deplasat la data de 4
martie 1978 o comisie din partea Mu-
zeului Jude\ean Satu Mare.

De la descoperitori au mai fost re-
cuperate 311 piese, iar de la diferite
persoane din sat şi comuna Ardud 33
de piese, care au fost date persoanelor
respective de către descoperitori, astfel
monedele fiind recuperate aproape în
întregime.

Din locul descoperirii
au fost adunate şi fragmente 
ceramice

La locul descoperirii, comisia, îm-
preună cu Dezideriu Balogh au con-
statat că locul descoperirii se află pe
partea dreaptă, chiar la marginea dru-
mului agricol lângă groapa de siloz, loc
în care a fost descoperit primul tezaur
de monede, distanţa dintre cele două
puncte fiind de aproximativ 10 metri.

Pe locul descoperirii a fost execu-
tată o lovitură de verificare, fiind iden-
tificată groapa în care a fost depus te-
zaurul. În groapă au mai fost găsite
monede lipite şi puternic oxidate, îm-
preună cu urme de materiale organice
putrezite sau oxidate, ceea ce denotă
că tezaurul nu a fost depus într-un vas,
ci probabil într-o pungă de piele sau o
cutie de lemn.

După examinările făcute la faţa lo-
cului s-a putut constata cu precizie că
este vorba de două depuneri diferite,
în două locuri distincte.

Din locul descoperirii au fost adu-
nate şi fragmente ceramice, care se pot
găsi şi la suprafaţa solului. Ele au fost
datate în epoca neoliticului şi a bron-
zului.

În total din al doilea tezaur au fost
recuperate 870 de piese, eşalonate pe

o perioadă de 130 de ani, cea mai veche
piesă fiind emisă între anii 69-71 era
noastră, iar cea mai recentă în anul 201
era noastră.

Monedele descoperite la Ghirişa se
eşalonează pe o perioadă de 130 de ani,
din timpul împăratului Vespasianus
până în timpul lui Septimius Severus.

Numărul emisiunilor care revin
fiecărui împărat şi familiei sale diferă,
mediile anuale cele mai ridicate reve-
nind lui Marcus Aurelius cu 26 de pie-
se, Antonius Pius cu 1 piese şi Com-
modus cu 10 piese, iar mediile cele mai
mici îi revin lui Hadrianus cu 1 piesă
şi Septimius Severus cu o parte de
pies[, c]t s-a mai p[strat din ea.

Monedele cu excepţia a 3 piese
emise la Emesa şi a unei piese din Ale-
xandria au fost bătute în monetăria din
Roma.

Triburile care locuiau în zonă
erau de cele mai multe ori
aliate împotriva romanilor

În zona în care a fost descoperit te-
zaurul a existat la vremea respectivă
un drum comercial antic care ducea
de la Porolissum spre teritoriile dacice
şi barbare, dar şi spre Polonia de azi şi
spre nordul europei, tezaurul fiind în-
gropat cel mai probabil de un şef de
trib local, monedele fiind considerate
o avere mare la ora respectivă.

Deşi există speculaţii potrivit că-
rora monedele au fost îngropate de un
negustor care călătorea prin zonă, aces-
tea au fost cel mai probabil îngropate
de un şef de trib local, monedele fiind
noi, în stare foarte bună, netocite, aces-
tea fiind un posibil tribut plătit de către
romani.

Triburile care locuiau în zonă erau
de cele mai multe ori aliate împotriva
romanilor, aceştia din urmă preferând
să cumpere pacea de la barbari.

Romanii plăteau tribut triburilor
barbare şi dacice pentru a evita o cam-
panie militară împotriva acestor tri-
buri, campanie care ar fi fost mult mai
scumpă din punct de vedere financiar
şi logistic decât plata tributului, iar te-
ritoriul pe care s-a găsit tezaurul era
pe o rută comercială importantă, iar

prin plata tributului se asigura pacea
şi buna desfăşurare a comerţului.

Zona în care a fost găsit tezaurul
este o zonă împădurită, cea mai apro-
piată aşezare fiind la o distanţă de mai
mult de 2 kilometri, zona find aleasă
cel mai probabil pentru a fi mai uşor
găsită, dar cel care a îngropat tezaurul
nu s-a mai întors după el.

Deşi cele două tezaure descoperite
au fost cel mai probabil îngropate în
aceeaşi perioadă, cel mai important es-
te cel de al doilea tezaur, care a fost
găsit împachetat în foi de piele.

Pentru părţile nord-vestice
ale Daciei, al doilea
tezaur de la Ghirişa are
o importanţă deosebit[

Zona în care a fost găsit tezaurul
este o zonă arheologică mai puţin cu-
noscută decât zona Careiului sau a Me-
dieşului, dar promite foarte multe din
punct de vedere arheologic, în zonă
trăind în trecut daci liberi şi vandali.

Pentru părţile nord-vestice ale Da-
ciei, al doilea tezaur de la Ghirişa are
o importanţă deosebită prin cantitatea
mare de monede descoperită. Având
în vedere faptul că în provincia Dacia
înainte de războaiele macromanice un
miel costa 3.60 denari, cantitatea de
monede descoperită reprezintă valoa-
rea unei turme de 241 de miei.

În teritoriile din afara imperiului
roman, unde economia naturală con-
tinua să predomine, valoarea monedei
era mai mare decât în provincii, denarii
descoperăţi la Ghirişa reprezentând o
avere considerabilă.

Tezaurele de acest fel găsite în ţara
noastră sunt destul de puţine, mone-
dele fiind dinari romani din argint,
emise în timpul domniilor a mai mulţi
împăraţi.

Piesele sunt în marea lor majoritate,
619 bucăţi bine conservate, 83 de mo-
nede sunt foarte bine păstrate şi numai
la 154 de exemplare starea conservării
este slabă.

Cele 856 de monede cântăresc în
total 2.462 de grame, greutatea pieselor
fiind în medie de 2.87 grame, greutatea
minimă a unei monede fiind de 1.90

grame, iar cea maximă de 3.96 grame.

Relaţiile paşnice comerciale
dintre imperiul roman şi
teritoriile libere, neocupate
de romani au stat în atenţia
cercetătorilor

E posibil ca monedele să fi pătruns
din provincia Dacia spre nord-vest,
această ipoteză fiind sprijinită şi de fap-
tul că tezaurele de la Ghirişa se deose-
besc de cele descoperite în Moldova,
unde se cunosc 12 depozite monetare.

Relaţiile paşnice comerciale dintre
imperiul roman şi teritoriile libere, ne-
ocupate de romani au stat în atenţia
cercetătorilor. În această privinţă sunt
cunoscute preocupările legate de Ger-
mania liberă, la care se adaugă în ulti-
mul timp investigaţiile din zonele de
contact cu provinciile din Slovacia, Un-
garia şi chiar Polonia.

Varietatea mare a produselor şi ca-
racterul larg al producţiei de mărfuri
a impus schimburi comerciale intense
între Dacia romană şi regiunile rămase
în afara ocupaţiei, lumea liberă sau aşa
zisul Barbaricum, zone locuite de daci
liberi dar şi de alte popoare.

Dintre produsele romane ajunse în
nord-vestul Transilvaniei, până în pre-
zent au fost studiate şi publicate doar
unele descoperiri monetare, precum şi
obiecte de metal, podoabe, unelte, pro-
duse din sticlă şi altele.

Judecând după anumite date pri-
vind activitatea negustorilor romani în
Germania liberă şi la est şi nord est de
Pannonia, se poate presupune că ei au
avut o activitate intensă şi în zona geo-
grafică în discuţie.

Unele informa\ii au fost preluate
din volumul Satu Mare. Studii ;i Co-
munic[ri, ap[rut sub coordonarea Mu-
zeului Jude\ean Satu Mare, `n anul
1980, din capitolul “Al doilea tezaur de
denari romani imperiali descoperit la
Ghiri;a (comuna Beltiug, jude\ul Satu
Mare)”.

De asemenea, informa\ii pre\ioase
ne-au fost furnizate de c[tre arheologul
Robert Gindele, muzeograf la Muzeul
Jude\ean Satu Mare.

Bogdan Mihalca

Pe data de 19 iulie 1931 a încetat din
viaţă Nico-
lae Con-
stantin Pău-
lescu, om
de ştiinţă
român, me-
dic şi fizio-
log, profe-
sor la Facul-
tatea de
Medicină
din Bucu-
reşti.

Nicolae
Constantin
Păulescu s-
a născut pe 8 noiembrie 1869 în Bucu-
reşti, tatăl său fiind negustor, iar mama
casnică.

Încă din anii liceului, urmat la Gim-
naziul Mihai Bravu, actualul liceul Mihai
Viteazul, a dovedit o deosebită înclinare
pentru ştiinţele naturale, pentru fizică
şi chimie, precum şi pentru limbile stră-
ine clasice şi moderne.

El a studiat medicina la Paris, înce-
pând cu anul 1888, obţinând în 1897
titlul de doctor în medicină. A lucrat la
mai multe spitale din Paris, iar în anul
1901 a obţinut de la Universitatea din
Paris un al doilea doctorat în ştiinţe.

În anul 1900 s-a reîntors în ţară şi a
fost numit profesor de Fiziologie la Fa-
cultatea de Medicină şi director al Cli-
nicii de Medicină Internă din spitalul
St. Vincent de Paul din Bucureşti.

Nicolae Paulescu a desfășurat o re-
marcabilă activitate de cercetare științi-
fică în domeniul fiziologiei privind în
special metabolismul glucidelor, pato-
geneza diabetului zaharat, coagularea
sângelui şi mecanismul morţii subite.

În 1916, Nicolae Păulescu a izolat
substanţa pe care a numit-o pancreină
(azi considerată a fi insulină), injectând
extractul său în vena jugulară a unor
câini diabetici şi observând că glicemia
lor patologică a revenit temporar la nor-
mal.

Cu puţin după terminarea acestor
experienţe savantul român a fost mobi-
lizat în armata română. După război,
începând cu iulie 1921, a publicat patru
articole în care ̀ şi descria cercetările, ul-
timul dintre ele, cel mai detaliat apărând
la finele lui august 1921.

În ciuda contribuțiilor sale în do-
meniul metabolismului uman, Nicolae
Păulescu este ignorat de școala de me-
dicină și istoriografia științifică occi-
dentale care sunt pentru moment încă
dominante în lume.

S-au `mplinit 84 de
ani de la decesul lui
Nicolae P[ulescu,

descoperitorul
insulinei moderne

ISTORIE
Romanii plăteau tribut triburilor barbare şi dacice pentru a

evita o campanie militară împotriva acestor triburi, campanie
care ar fi fost mult mai scumpă din punct de vedere financiar şi
logistic decât plata tributului, iar teritoriul pe care s-a găsit te-
zaurul era pe o rută comercială importantă.

Cel mai probabil, tezaurul a fost îngropat de un șef de trib local, monedele fiind considerate o avere mare acum aproape
2000 de ani

Romanii pl[teau tributuri grele dacilor
liberi de pe teritoriul de azi al Ghiri;ei

Monedele descoperite au fost emise `n timpul împăratului Vespasianus până la Septimius Severus
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PERSONALIT~}I
Colo-n Munții Țebei           
Unde Horea odată
Și-aduna oştirea
Sub falnic gorun

Este o movilă
Și-o cruce uitată
A lui Avram Iancu
Eroul tribun

Semnatarul prezentului studiu
s-a concretizat ca urmare a unui
“strigăt de alarmă și mânie” a mo-
dului în care cercuri străine în le-
gătură directă cu elementele “eli-
tiste” din România, vânduți pe “un
blid de linte și un pumn de techini”,
falsifică fără rușine Istoria Româ-
nilor și aduc atingeri “rușinoase și
mincinoase” la adresa eroului Na-
țional Avram Iancu.

Pentru ca să le rămână pe veci “numele
de ocară” îi amintim pe aceste cozi de to-
pori băsiștii, liicenii, patapievicienii, cris-
toienii, pleșuenii, ungurenii care “scriu fără
să le tremure mâinile” că Avram Iancu a
fost “o persoan[ controversată”, ”contrare-
voluționară”, ”criminală”, ”conducător de
cete de tâlhari români din Ardeal pentru
a lupta împotriva revoluției ungurești din
1848-1849 în Ardeal”, socotindu-l chiar
“bolnav psihic” ș. a. 

Acești “elitiști vânduți” nu vor să re-
cunoască că Avram Iancu este un “simbol”
pentru românii din Ardeal și că alături de
Horea, Cloșca și Crișan, a episcopului In-
ochentie Micu Klein, înseamnă “jertfă
pentru libertățile politice naționale și so-
ciale a românilor ardeleni”. El a devenit
“erou” printre românii Ardeleni și în spe-
cial a moților din Munții Apuseni cu ocazia
evenimentelor tragice din 1848-1849.
Amintirea figurii lui Avram Iancu trezește
și azi și va trezi pentru toate generațiile de
români din Ardeal și din toată România
mândria de a fi români, care trebuie să
lupte pentru dreptate și adevăr.

A fost Avram Iancu
contrarevoluționar?

Toate definițiile privind revoluția nu
sunt altceva decât o schimbare radicală a
sistemului de guvernare printr-o mișcare
populară, adesea prin forță. Ungurii au fă-
cut revoluție în 1848-1849, ei au schimbat
regimul de guvernare austriac absolutist
cu unul unguresc. Schimbarea a fost efec-
tuată cu ajutorul forței armate la care s-a
alăturat într-un număr total și populația
ungurească din Ardeal și din Ungaria.

Ce au făcut românii din Ardeal?
Ei s-au opus, deoarece guvernul revo-

luționar ungar a decis să nu îi consulte pe
români privind unirea Ardealului cu Un-
garia. De asemenea, guvernul unguresc
condus de Kossuth Lajos, nu a adoptat o
politică democratică față de românii din
Ardeal și din Ungaria. Lipsa unui program
coerent de recunoaștere a minorităților în
noua Ungarie a determinat reacția legitimă
a românilor. Din acest punct de vedere ro-
mânii din Ardeal au făcut și ei la rândul
lor o revoluție cerând recunoașterea na-
țiunii române egală cu cea a ungurilor, sa-
șilor și a secuilor precum și desființarea
iobăgiei și împroprietărirea țăranilor pen-
tru toți indiferent de etnie.

În toamna anului 1848, românii au
schimbat regimul revoluționar unguresc
cu unul românesc. Românii nu au permis
instalarea administrației ungurești în
Munții Apuseni. Românii s-au organizat
după principiile legiunilor române. În baza
hotărârii Comitetului Național Român de
la Blaj, Avram Iancu a fost ales coman-
dantul armatei Gemina Auraria (o fi știind
Avram Iancu de existența Codex Auraria
a cărui  valoare este națională și universală
fără a se putea cuantifica.)

Folosindu-se de sentimente de anti-
patie dintre români și unguri, de-alungul
secolelor, austriecii după ce au pierdut pu-
terea în Ardeal în favoarea ungurilor, i-au
manipulat pe românii ardeleni și i-au fo-
losit ca armată împotriva ungurilor. Cu ce
i-au atras austriecii pe români? Le-au pro-
mis românilor ceea ce le refuzau ungurii
și anume< recunoașterea națiunii române,

alături de unguri, sași și secui, a drepturilor
politice, sociale și naționale. Ba mai mult,
austriecii doreau transformarea imperiului
habsburgic într-o confederație după mo-
delul american sau elvețian, în care Ar-
dealul să fie administrat de români, for-
mând un nucleu dacic cu coroana austria-
că.

Cine a fost Avram Iancu?
A fost fiul unui jude domenial, adică

administrator fiscal, o funcție importantă
pe plan local. Situația materială mult su-
perioară față de majoritatea românilor ar-
deleni, care i-a permis să urmeze școli la
Abrud și Cluj, unde a absolvit și facultatea
de drept. A funcționat în calitate de can-
celist. La 24 de ani în primăvara lui 1848,
și-a luat examenul de avocat. 

Cum a fost privit Avram Iancu
de autoritățile austriece?

La declanșarea revoluției în Ungaria,
Avram Iancu activa la Tabla Regească din
Târgu Mureș, unde erau cancelariști un-
guri sași dar și români. Aici s-au făcut de-
clarații revoluționare. Avram Iancu a plecat
împreună cu alți cancelariști români în lo-
calitățile românești din Ardeal. De remar-
cat este și faptul că a fost luat în vizorul
autorităților austriece ca viitor agitator re-
voluționar. Austriecii nu vedeau cu ochi
buni prezența lui Avram Iancu între ro-
mânii din Munții Apuseni.

Care a fost poziția lui
Avram Iancu față de drepturile
românilor ardeleni?

Avram Iancu s-a remarcat cu ocazia
organizării primei adunări a românilor de
la Blaj, din 30 aprilie 1848. Atitudinea sa
a fost fermă și hotărâtă față de câștigarea
drepturilor politice, sociale și naționale ale
românilor ardeleni. El s-a pronunțat în
fața unui funcționar ungur că< ”Românul
nu cerșește libertatea de la unguri, națiunea
română e destul de tare ca   să-și cucerească
libertatea prin luptă.”

Avram Iancu a fost nu numai un bun
comandant, ci și un bun diplomat.

În vara anului 1848, în contextul în
care cererile românilor formulate la adu-
nările naționale de la Blaj din 15-17 mai
1848 nu au fost acceptate nici de Dicta de
la Cluj, și nici de împăratul habsburg. În
urma acestor situații, poziția românilor
ardeleni s-a radicalizat. În centrele miliatre
românești de la Orlat și Năsăud, trupele
au refuzat subordonarea față de adminis-
trația ungurească, în ciuda ordinelor venite
de la Budapesta.

Duplicitatea împăratului austriac a ac-
ceptat unirea Ardealului cu Ungaria. În
Munții Apuseni românii s-au organizat
militar sub conducerea lui Avram Iancu,
devenind a treia forță militară din Ardeal,
alături de regimentele grănicerești.

În cazul regimentelor grănicerești în
care erau militari instruiți, în Munții Apu-
seni era o armată populară țărănească for-
mată din români țărani și mineri.

Între 15-28 septembrie 1848, a avut
loc la Blaj a treia adunare națională a ro-
mânilor din Ardeal. Până atunci s-au re-
marcat și alți lideri politici români reali-
zând tratative cu ungurii și cu austriecii. 

La Blaj, în Mica Romă, în septembrie
1848, atmosfera era foarte încinsă. Așa
cum a remarcat Simion Bărnuțiu, cu greu
ar fi supraviețuit vreun orator român dacă
ar fi avut un discurs pacifist. În acest con-
text, cei care s-au pronunțat pentru lupta
armată au ieșit în prim-plan. Avram Iancu
a venit la Blaj cu peste 6.000 de moți înar-
mați. Acest moment a fost începutul gloriei
eterne a lui Avram Iancu.

Sprijinirea austriecilor
împotriva ungurilor

În luna sepembrie 1848, La Blaj, ro-
mâni ardeleni au decis să se alieze cu aus-

triecii și să lupte împotriva ungurilor. Între
timp, Casa Imperială și-a reformat siste-
mul de guvernare adoptând o Constituție
adoptată la Viena.

Alianța românilor cu austriecii a fost
explicată de liderii români în frunte cu
Avram Iancu că ungurii, pe lângă crimele
barbare săvârșite asupra a mii de români
nevinovați cât și arderea din temelii a sute
de sate, și unirea Ardealului cu Ungaria
fără consultarea românilor, apoi, Kossuth
Lajos a refuzat drepturile politice, sociale
și naționale, Curtea imperială a promis re-
cunoașterea Națiunii Române alături de
unguri, sași și secui.

Practic, în toamna anului 1848 a înce-
put războiul dintre români ardeleni și cu
forțele ungurești. La Blaj, s-a constituit Co-
mitetul Național Român ales în mod de-
mocratic de către români. Până în martie
1849, armata ungurilor condusă de gene-
ralul polonez Iosif Bem, haosul era gene-
ralizat. Atât românii cât și ungurii își im-
puneau autoritatea cu puterea armelor.
Execuțiile erau făcute prin împușcare și
spânzurători. Au fost uciși pese 40.000 de
români iar peste 300 de așezări românești
au fost rase de pe suprafața pământului.
Sigur că nici ungurii nu au fost cruțați în-
registrându-se morți și răniți. Nu contează
cine a ucis mai mult, ungurii răzbunători
sau românii. Execuțiile erau la ordinea zilei
și nu fac cinste nici ungurilor și nici ro-
mânilor.

Țara moților a devenit
fortăreața pe care ungurii
nu au putut să o cucerească

După intrarea ungurilor în Ardeal
conduși de generalul Iosif Bem, au fost
desființate structurile politico-adminis-
trative ale românilor. O parte a liderilor
români au fost uciși cu cruzime, iar alții s-
au refugiat în Țara Românească. Doar în
Munții Apuseni s-a păstrat sub autoritatea
românească. Avram Iancu și armata ro-
mânilor ardeleni au reușit să reziste cu
mari sacrificii umane și materiale. Practic
a avut loc un război de exterminare. Exe-
cuțiile erau reciproce.

În aprilie – iunie 1849 au fost trei ata-
curi puternice ale ungurilor pentru ocu-
parea Țării Moților. Bătălii importante s-
au dat la Abrud, la Zlatna și la Fântânele.
Românii conduși de Avram Iancu au re-
zistat eroic.

Lupte aprige au mai avut loc la Mihalț,
Aiud, Zărand, Câmpeni, Buciumi, Măgi-
na, Bistra, Aronești, Bălești, Ciuldești, Cre-
țești, Dealul Muntelui, Dâmbureni, Du-
răști, Hadăcești, Gipaia, Lunca Largă, Lun-
ca Merilor, Mihăiești, Novăcești, Perijești,
Poiana, Runcuri, Ștefanca, Tomnatec, Ță-
rănești, Vârși Mari, Vârșii Mici, Abrud,
Bucium, Bucium Cerbu, Bucium Șasa, Bu-
cium Izbita, Bucium Muntari și Bucium
Poieni, Ciucea, Teiuș.

În luna noiembrie 1849, după înfrân-
gerea revoluției ungurești de către armatele
Austriei și Rusiei românii au fost dezar-
mați.

Cum a fost răsplătită
națiunea română din Ardeal
de Casa Imperială Austriacă?

Trupele românilor din Munții Apuseni
au fost dezarmate. În 1849 Avram Iancu a
stat mai multe luni la Viena. Așteptările
sale față de răsplata Casei Imperiale au ră-
mas nerezolvate. În ciuda mitului “bunului
împărat”, au fost transformate în dezamă-
giri. Rațiunile politice imperiale nu erau
în concordanță cu planurile lui Avram Ian-
cu și ale românilor ardeleni.

În 1852, Franz Iozef a făcut o vizită în
Ardeal. La insistențele lui Avram Iancu,
împăratul și-a schimbat traseul pentru a
trece și prin Țara Moților. Avram Iancu s-
a prezentat în audiență la Câmpeni. Pentru
că împăratul s-a culcat, garda de pază l-a
alungat pe Avram Iancu. Totuși împăratul

a dorit să-l decoreze pe Avram Iancu, dar
el a refuzat pentru că nu s-au respectat
promisiunile românilor ardeleni.

În urma vizitei făcute de împăratul
Franz Iosef în Transilvania, și-a însemnat
următoarele< (...) ”Acești bieți supuși valahi,
care incontestabil sunt cei mai vechi și cei
mai numeroși locuitori ai Transilvaniei,
sunt totuși așa de chinuiți și colpeșiți de
nedreptăți din partea tuturor, fie unguri,
sași și secui, încât trebuie să recunoaștem
că soarta lor este cu totul vrednică de milă
și e de mirare că mai există atâția oameni
dintre aceștia și că nu au fugit de pe moșiile
grofilor și a baronilor unguri. Iobagul ro-
mân este un sclav al domnului său, el nu
are nici o resursă, el trebuie să servească
după plac unde și cum vrea stăpânul său.”

Peste 10.000 de români ardeleni
l-au condus pe ultimul drum
pe eroul național Avram Iancu

Avram Iancu a profesat o vreme ca
avocat. Sfârșitul vieții sale a fost foarte trist.
În ultimii ani de viață a cutreierat satele
românești din Țara Moților. Peste tot a fost
tratat cu respect, fiind considerat un sim-
bol al revoluției și al luptei naționale ro-
mânești. La moartea sa, poliția secretă un-
gurească s-a strecurat printre români pen-
tru a urmări starea de spirit a românilor.
Ungurii erau conștienți de valoarea tita-
nului printre românii ardeleni.

În ziua de 10 septembrie 1872, Avram
Iancu a fost găsit mort, cu privirea încre-
menită spre cer, pe prispa brutăriei (azi e
muzeu) a lui Ioan Stupină, zis Laiber, din
Baia de Criș. A fost înmormântat cu fu-
neralii naționale pe 13 septembrie 1872 la
Țebea județul Hunedoara, lângă gorunul
lui Horea, așa cum s-a pronunțat Avram
Iancu în timpul vieții. La slujba de înmor-
mântare  au slujit 36 de preoți, în frunte
cu protopopii< Mihălțeanu,  ortodox din
Brad și Balint greco-catolic din Roșia Mon-
tană. În fruntea ceremoniei funerare au
fost foștii prefecți militari care se mai aflau
în viață< Simion Balint, Axente Sever, Mi-
hai Andreica, Nicolae Coarcheș și Clement
Aiudeanu. Pentru a anunța moartea lui
Avram Iancu, clopotele au fost trase în
munți timp de trei zile și trei nopți. Comi-
tetul de înmormântare l-a declarat “eroul
națiunii române”.

Moții au sosit la ceremonial, unii călări,
alții cu căuțele, alții pe jos. Ceremonialul
a început la ora 14, în 13 septembrie 1872,
în Baia de Criș, convoiul s-a întins pe mai
mult de 4 kilometri. Pe tot parcursul de-
plasării moții au cântat “Marșul lui Iancu”
și “De;teaptă-te române”. Când primii oa-

meni au intrat în Țebea, ultimii abia por-
neau din Baia de Criș. În fruntea convo-
iului a mers un tânăr moț cu un uriaș tri-
color – roșu, galben și albastru, drapat în
negru. În momentul în care sicriul a fost
coborât în groapă, s-au tras salve de pușcă,
în semn de onoruri militare.

Crucea de piatră a fost donată de preo-
tul greco-catolic Ioan Tisu, iar pe ea a fost
inscripționat simplu< Avram Iancu, advo-
cat, prefectul legiunilor române în anii
1848-1849. Necrologul a apărut în “Tele-
graful Român” în care s-a scris< (...) viața
lui în totalitatea ei va rămâne o oglindă
sinceră a vieții noastre naționale.”

După dezamăgirile românilor din Ar-
deal în urma revoluției din 1848-1849, s-
a adoptat o poziție pasivistă. Această si-
tuație a dus la și mai mare dispreț din par-
tea regimului unguresc inclusiv la maghia-
rizarea forțată. Ideea națiunii politice a de-
venit ideologia ungurizării tuturor mino-
rităților din Ungaria. În cuprinsul acelor
concepții, cu adânci rădăcini feudale, era
implicată acea teză care argumenta pro-
pagarea și impunerea prin forță a limbii
ungurești, cât și opoziția dură față de mis-
cările minorităților din Ungaria cu incul-
tura și ignoranța acestora. Ferencz Pek,
deputat în Parlamentul Ungariei a dezvol-
tat argumentul la ședința ordinară din 30
ianuarie  1853 exprimându-se< (...) legile
și decretele nu trebuiesc traduse în limba
valahă, fiindcă această nație abia acum se
deosebește de dobitoace.” 

Legea adoptată de Senat privind
acordarea titlului de Erou
Național lui Avram Iancu

Spre cinstea și lauda Senatului Româ-
niei și a președintelui său Călin Popescu
Tăriceanu pentru că a adoptat Legea pri-
vind acordarea titlului de Erou Național
lui Avram Iancu. Prin acest act istoric s-a
făcut o dreptate istorică pe care fiecare ro-
mân din Ardeal și din toată țara o aprobă
din tot sufletul și pe care o așteaptă de
peste 145 de ani. Această lege se referă la
respectul națiunii române față de viața lui
Avram Iancu eroului închinată pentru pro-
pășirea Neamului Românesc, cu 43 de vo-
turi pentru, 8 împotrivă și 11 ab\ineri.

În lege se prevede “cinstirea memoriei
lui Avram Iancu (1824-1872), considerat
cel mai mare Erou Național al românilor
din Ardeal, cu merite excepționale în afir-
marea identității și a drepturilor politice,
economice și naționale ale românilor din
Transilvania, conducător al revoluției ro-
mâne din 1848-1849.”

Ioan Corneanu

În legea votat[ de Senat se prevede “cinstirea memoriei lui Avram Iancu (1824-
1872), considerat cel mai mare Erou Național al românilor din Ardeal

Și pe-acea movilă
Românii voiră
Să ridice-un templu
Măreț monument

Să rămână-n suflet
Falnica figură
A lui Avram Iancu
Eroul tribun

Dormi etern în pace
Eroule mare
Că şi de-a ta umbră
Duşmanii se tem

Dar veni-va vremea
Ziua sfântă-n care
O Dacie nouă
Să întemeiem.

Senatul Rom]niei i-a acordat lui Avram
Iancu titlul de Erou al Na\iunii Rom]ne
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De la zdrobirea seminţelor între
două pietre, la moara sistematică
de azi, omenirea a parcurs un drum
lung, marcat prin numeroase etape
de tranziţie. Morăritul e menţionat
în ţara noastră încă din anul 1247,
sub forma morilor de apă ce sunt
pomenite şi în documentele mol-
dovene de la începutul secolului al
16-lea.

Morile de apă au avut o mare dezvol-
tare în trecut, răspândirea lor fiind strâns
legată de existenţa apelor repezi de munte
ce le furnizau forţa necesară funcţionării.

Morile de ap[ au disp[rut 
undeva la `nceputul 
secolului XX

În secolul al XIX-lea, morăritul era în
floare, însă 100 de ani mai târziu, undeva
la începutul secolului 20, se produc o serie
de schimbări radicale. Apariţia morilor cu
aburi s-a dovedit a fi imposibil de întrecut,
morile de apă fiind apoi nevoite să fabrice
produse secundare motiv pentru care în-
cetul cu încetul, acestea au dispărut.

Muzeul Judeţean Satu Mare a demarat
la începutul anului 2008 un program pen-
tru salvarea patrimoniului industrial de
pe teritoriul judeţului Satu Mare, prin in-
termediul cercetărilor  de teren realizate
în teritoriu, până în prezent au fost iden-
tificate o serie de obiective industriale de
o relativă importanţă în vederea realizării
unei evidenţe cât mai precise a acestor de
bunuri culturale. Din aceste studii reiese
că morile de apă erau prezente în majori-
tatea comunelor, sau exista cel puţin o
moară pentru mai multe sate, astăzi cele
mai multe dintre ele fiind neîntreţinute şi
părăsite, lăsate în paragină. În trecut morile
aveau o capacitate mai mică de producţie
şi erau în general construite în comun de
mai multe rude sau vecini, mai mult sau
mai puţin apropiate, pentru a-şi măcina
cerealele necesare fără a fi nevoiţi astfel să
se deplaseze în localităţile învecinate.

Utilajele ridicate de grofi 
;i con\i deserveau `ntreaga 
comunitate

Mai apoi apar morile construite de
conţi sau diferiţi grofi care deserveau în-
treaga comunitate, iar începând cu secolul
al XX-lea şi în special spre mijlocul seco-
lului încep să fie construite mori de capa-
citate mult mai mare, mori care de cele
mai multe ori se aflau în propietatea sta-
tului. În mori se măcinau secară, orz, ovăz,
porumb sau grâu şi se putea produce doar
un singur tip de făină. În timp ce orzul şi
ovăzul erau râşnite pentru animale, pentru
porci se măcina mai mărunt şi mai moale,
ca să se poată prepara mai apoi pentru
hrana lor, un fel de zeamă mai lăptoasă.

F[ina pentru p]ine se realiza
prin frecatul pietrei

La făina pentru pâine procedeul de
măcinare era realizat prin frecatul pietrei,
iar după făina pentru pâine mereu se mă-
cina porumbul. Boabele ce urmau a fi mă-
cinate era musai să fie uscate în proporţie
de 40 – 50%, deoarece din cauza umidităţii
grăunţelor pietrele de moară se puteau lipi
între ele şi astfel moara se oprea.

Cea mai mare moar[ din jude\
`n perioada comunist[ era cea
din ora;ul T[;nad, care azi nu
mai func\ioneaz[

Cea mai mare moară din judeţ din pe-
rioada comunistă a fost identificată în
oraşul Tăşnad, moară care astăzi nu mai
funcţionează, întreg sistemul şi toate uti-
lajele fiind într-o stare avansată de degra-

dare. La această moară în trecut se produ-
ceau în medie 200 – 240 de tone de făină
pe zi, iar suprafaţa pe care se întindea moa-
ra avea aproximativ 2 hectare. O altă moară
a fost găsită tot în Tăşnad, dar de această
dată în stare de funcţionare, moara fiind
construită cel mai probabil la începutul
anilor 1900.

Moara lui Zongoth, după cum era cu-
noscută, funcţionează în continuare sub
acelaşi nume şi şi este în proprietatea
moştenitorilor celor care au înfiinţat-o.
Dacă la început moara a funcţionat pe căr-
bune, lucru certificat de cantitatea mare
de cenuşă depozitată în grădina din spatele
morii dar şi a acoperişului exagerat de afu-
mat în interior, mai apoi a început să
funcţioneze cu motor. Componentele mo-
rii cele mai vechi sunt cumpărate din Un-
garia iar unele mai recente sunt fabricate
în România. Tot în cadrul morii a fost gă-
sită şi o presă de ulei care în prezent nu
este funcţională, dar totuşi este păstrată
datorită evoluţiei tehnice a prelucrării se-
minţelor de floarea soarelui.

O moar[ neobi;nuit[ 
a fost construit[ la Ac];

O altă moară a fost găsită la Acâş. Con-
strucţia a fost relizată din cărămidă legată
cu mortar pe bază de var, un procedeu
destul de neobişnuit. Puternic deteriorată,
în trecut moara a funcţionat iniţial pe apă,
apoi pe motorină şi mai târziu pe curent.
Deşi avea o capacitatea destul de mare,
moara a fost abandonată într-un final. Se
pare că aceasta a fost înfiinţată în secolul
al 19-lea, având utilaje care datează încă
din anul 1900 fabricate în Budapesta.

Moara de la Săcăşeni are o vechime
aproximativ de 130 de ani şi este confecţio-
nată din cărămidă şi văioage, iar acum se
foloseşte ca fabrică de mobilă şi fierărie.
Nu s-a mai păstrat nimic din utilajele pen-
tru morărit cu excepţia pietrelor de moară. 

Tot în această localitate mai există o
moară în stare de funcţionare, dar datată
relativ recent. La Santău există o moară
care funcţionează în fiecare zi de miercuri.
De asemenea la Chereuşa există o moară
funcţionabilă care se porneşte mai mult la
cerere. Din rândul morilor care mai
funcţionează în judeţ, o menţionăm şi pe
cea de la Carei care a fost înfiinţată în pe-
rioada interbelică.

Construc\ia din Valea Seac[,
ridicat[ la `nceputul secolului
XX, `n pericol de demolare

Datând încă de la începutul secolului

al 20-lea, moara de la Valea Seacă  nu mai
funcţionează în prezent şi este în pericol
de a fi dezansamblată şi vândută la bucată
sub formă de material reciclabil.

Construită şi ea la începutul secolului
20, moara de grâu din Batarci este încă în
stare de funcţionare , construcţia fiind rea-
lizată din piatră. Utilajele vechi datează
din anul 1940, ele fiind însă schimbate  cu
utilaje mai noi în anul 1990.

La Beltiug există  o moară pe aburi
care datează de la începutul secolului al
20-lea şi este construită din cărămidă, fiind
şi în zilele noastre în stare de funcţionare.

Un exemplar aparte unde au fost păs-
trate  vechile tradiţii populare în domeniul
tehnologiei îl constituie şi moara de apă
din Cămărzana. Cu o vechime de peste
200 de ani, moara se află în stare de
funcţionare şi în prezent măcină făină de
grâu şi de porumb tuturor sătenilor care
se declară foarte mulţumiţi de făina pro-
dusă de acest vechi utilaj. Proprietarul, Vă-
sălie Ion din Cămărzana, mărturiseşte că
a moştenit moara dar că are mari greutăţi
cu asigurarea pieselor de schimb, din
această cauză viitorul morii fiind incert. 

În judeţ au mai existat mori de apă în
Racşa şi Bixad. Chiar şi muzeul din Ne-
greşti Oaş deţine o astfel de moară funcţio-
nală, însă oamenii merg tot mai rar să ma-
cine.

Identificarea şi marcarea acestor măr-
turii de tehnică populară şi industrială
constituie un prim pas înspre conservarea
acestor obiective industriale aflate într-un
real pericol de distrugere şi pierdere, atât
a ansamblurilor în sine cât şi informaţiilor
de natură tehnologică referitoare la modul
de funcţionare al acestora. Protecţia legală
se referă la obiectivele clasate şi are, chiar
şi pentru acestea, o eficienţă relativă în-
trucât în domeniul industrial primează re-
glementările economice. Aceste obiective
de importanţă istorică sunt neclasate,
aflându-se pe punctul de a deveni doar
acele obiective care au existat cândva, pier-
zându-se şi uitându-se treptat. În conclu-
zie, valoarea ridicată, europeană a patri-
moniului industrial românesc, mobil sau
imobil, situaţia de risc în care se găseşte
acesta, precum şi eficienţa mai mult decât
relativă a protecţiei sale, justifică necesita-
tea intervenţiilor de inventariere, clasare
şi salvare care nu pot fi desfăşurate decât
în condiţiile unor reglementări legale spe-
cifice.

Informa\iile au fost preluate din volu-
mul Satu Mare. Studii ;i comunic[ri, Seria
istorie-etnografie-art[, editat de Muzeul
Jude\ean Satu Mare, `n anul 2008.

Material prelucrat de Catalina T.

Moara mare din T[;nad (foto st]nga), moara de ap[ din C[m]rzana (dreapta
sus), moara mic[ din T[;nad (dreapta jos)

Un exemplar aparte unde au fost păstrate vechile tradiţii populare în domeniul tehnologiei îl
constituie şi moara de apă din Cămărzana. Cu o vechime de peste 200 de ani, moara se află în stare
de funcţionare şi în prezent macină făină de grâu şi de porumb tuturor sătenilor care se declară
foarte mulţumiţi de făina produsă de acest vechi utilaj.

Moara din Ac]; s-a construit
`n secolul XIX cu utilaje din Budapesta
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S~N~TATE

Persoanele care sufer[ de dia-
bet de tip II prezint[ un risc mai
mare de a suferi pierderi de me-
morie ;i un declin al func\iei cog-
nitive, este rezultatul unui studiu
realizat de cercet[torii de la :coa-
la de medicin[ de la Universitatea
Harvard, din SUA, ap[rut `n pu-
blica\ia Neurology.

Autorii studiului spun c[ `n cazul
persoanelor diabetice abilitatea de a
controla nivelul de zah[r din s]nge sca-
de, fapt care duce la declinul func\iilor
cognitive, potrivit dailymail.co.uk.

Cercet[torii arat[ c[ declinul
func\iilor cognitive poate fi remarcat
`nc[ din primii doi ani de la declan;area
diabetului. Potrivit speciali;tilor, cre;te-
rea cazurilor de diabet de tipul II este
str]ns asociat[ cu num[rul din ce ̀ n ce
mai mare de persoane obeze ;i cu se-
dentarismul.

La studiu au participat 40 de volun-
tari, cu o v]rst[ medie de 66 de ani, mo-
nitoriza\i timp de doi ani. 19 dintre
ace;tia erau diagnostica\i cu diabet de
tipul II, iar 21 nu sufereau de aceast[
boal[. Voluntarii au efectuat teste pen-
tru a li se evalua func\iile cognitive ;i
de memorare, li s-au scanat creierele
pentru a stabili volumul acestora ;i ni-
velul fluxului sangvin, li s-au f[cut ana-

lize pentru a se stabili glicemia ;i nivelul
de inflama\ie din organism.

Speciali;tii au descoperit c[, `n
aceast[ perioad[, bolnavii de diabet au
`nregistrat un declin semnificativ `n
ceea ce prive;te func\ia cognitiv[, fapt
care a avut un impact asupra unor ac-
tivit[\i banale, precum capacitatea de a
g[ti ;i de a se sp[la.

Coordonatorul studiului, profesorul
Vera Novak, a spus< "Un flux sangvin

regulat permite creierului s[ distribuie
s]ngele `n zone care au o activitate mai
intens[ `n timpul efectu[rii anumitor
sarcini. Rezultatele noastre arat[ c[ dia-
betul ;i glicemia crescut[ au un efect
cronic negativ asupra func\iilor cogni-
tive ;i capacit[\ii de a lua decizii".

Speciali;tii sper[ c[ studii ulterioare
vor ajuta la explorarea acestui risc mai
ridicat de demen\[ pentru persoanele
care sufer[ de diabet.

Temperaturile ridicate, aglo-
mera\ia din orele de v]rf ;i insu-
ficienta vegeta\ie ;i a locurilor
umbroase ̀ n zonele urbane trans-
form[ uneori vara `ntr-un
adev[rat calvar, mai ales pentru
persoanele care transpir[ excesiv.

 Transpira\ia apare ca o metod[ im-
pus[ de creier pentru a aduce tempe-
ratura organismului la un nivel con-
stant `ns[ este `nso\it[ de un miros
nepl[cut pe care `ncerc[m s[-l
`ndep[rt[m sau s[-l camufl[m.

Ce sunt parabenii

Parabenii sunt conservan\i chimici
care se folosesc `n compozi\ia cosme-
ticelor ;i deci ;i a deodorantelor ;i an-
tiperspirantelor conven\ionale. Fac o
parantez[ pentru a sublinia diferen\a
dintre deodorante ;i antiperspirante.
Deodorantele neutralizeaz[ mirosul
nepl[cut al transpira\iei, ̀ n timp ce an-
tiperspirantele blocheaz[ activitatea
glandelor sudoripare. Mul\i prefer[ de-
odorantele antiperspirantelor deoarece
primele permit corpului s[ continue
s[ transpire p[str]nd mirosul sub con-
trol.

Antiperspirantele sunt mai potri-
vite persoanelor care transpir[ abun-
dent. Acestea blocheaz[ complet ca-
nalele glandelor sudoripare, folosind
un produs pe baz[ de aluminiu, destul
de nociv pentru s[n[tate.

Parabenii au rolul s[ stabilizeze
compozi\ia produsului ;i s[ \in[ bac-
teriile departe. ~ns[, ultimele descope-

riri relev[ c[ au o mul\ime de efecte
nocive asupra s[n[t[\ii celor care ̀ i fo-
losesc.

Autorit[\ile responsabile de aviza-
rea produselor cosmetice au aprobat
utilizarea parabenilor `n anul 1984,
sus\in]nd c[ o concentra\ie mai mic[
de 25% este inofensiv[ pentru s[n[tate.
Mai t]rziu, ̀ n anii 2000 cercet[torii au
reu;it s[ identifice parabeni `n \esutu-
rile mamare canceroase ;i astfel au
`nceput suspiciunile legate de ace;ti
produ;i.

Speciali;tii sus\in c[ folosirea pa-
rabenilor a fost asociat[ cu un risc foar-
te mare de cancer, `n special de s]n ;i
de prostat[. S-au descoperit urme de
metilparabeni `n \esuturile mamare
canceroase. Nu se ;tie dac[ ace;ti com-
pu;i chimici au declan;at cancerul, dar
medicii sunt siguri c[ exist[ o leg[tur[
`ntre ele.

Folosirea constant[ a parabenilor
de c[tre copii a fost asociat[ cu o pu-
bertate precoce. De asemeni, parabenii
pot provoca alergii sau dermatite de
contact. ~n sf]r;it, expunerea constant[
la parabeni poate instala infertilitate la
b[rba\i.

Piatra de alaun

Cine dore;te s[ \in[ sub control
transpira\ia, are la `ndem]n[ solu\ii
simple ;i s[n[toase. Mai mult, solu\iile
naturale nu `mpiedic[ transpira\ia,
acest proces natural de detoxifiere a
organismului ;i nici nu introduc alte
substan\e toxice `n corp.

Piatra de alaun este o alternativ[
eficient[ ;i s[n[toas[ la produsele con-

ven\ionale. Este 100% natural[, o sare
care se g[se;te sub forma unui cristal
translucid, alb ;i inodor care are `n
compozi\ie un amestec de sulfat dublu
de aluminiu ;i potasiu. Din p[cate, co-
mercian\ii i-au g[sit ;i acestuia un ̀ nlo-
cuitor, a;a c[ atunci c]nd dori\i s[-l
achizi\iona\i, verifica\i s[ scrie pe am-
balaj "potassium alum" ;i s[ evita\i va-
rianta artificial[ "ammonium alum".
Acest produs natural nu numai c[ eli-

min[  mirosul nepl[cut al transpira\iei,
dar are ;i propriet[\i antibacteriene ;i
antialergice, prin stratul foarte fin de
sare cu care acoper[ pielea.

Piatra de alaun este lipsit[ de con-
servan\i, aditivi, coloran\i sau alcool.
Poate fi aplicat[ pe toat[ suprafa\a cor-
pului. F[r[ miros ;i cu un risc alergic
sc[zut, poate fi folosit[ at]t de c[tre
persoanele alergice, c]t ;i de femeile
`ns[rcinate care nu pot suporta anu-
mite mirosuri `n timpul sarcinii.

Folosit[ ca deodorant are efect an-
tibacterian, formeaz[ o pelicul[ fin[,
s[rat[, u;or alcalin[, prevenind dez-
voltarea bacteriilor responsabile de mi-
rosurile nepl[cute. Men\ine pielea
proasp[t[ toata ziua, permite acesteia
s[ respire l[s]nd porii liberi ;i reduce
transpira\ia f[r[ s[ o blocheze.

Unul din avantajele utiliz[rii Pietrei
de alaun este acela c[ nu las[ urme sau
pete pe haine. Poate fi aplicat[ dup[
epilare ;i b[rbierit pentru a lini;ti pielea
iritat[ sau pentru a reduce s]ngerarea
`n cazul taieturilor minore. Datorit[
calit[\ilor sale astringente ;i a compo-
nen\ilor naturali, ac\ioneaz[ ;i `mpo-
triva acneei.

Piatra de alaun este total inofensiv[,
oxizii ;i hidroxizii de aluminiu pe ca-
re-i  elibereaz[ la contactul cu pielea
fiind din punct de vedere chimic ex-
trem de stabili. Acestea nu pot s[
reac\ioneze cu pielea (nu p[trund `n
epiderm[ pentru c[ nu sunt solubili)
;i s[ elibereze aluminiul folosit ̀ n pro-
dusele conven\ionale.

Ideal este s[ face\i du; `nainte de
aplicarea pe piele a Pietrei de alaun,  s[
nu v[ ;terge\i ;i s-o aplica\i direct pe

piele. Dac[ v-a\i ;ters deja, umezi\i axi-
lele sau piatra ;i aplica\i-o pe zona axi-
lei.

Alte recomand[ri

Alimenta\ia este un factor decisiv
atunci c]nd vorbim de mirosul
nepl[cut al transpira\iei. ~n special ali-
mentele care con\in sulf elibereaz[ `n
procesul de metabolizare substan\e cu
miros nepl[cut foarte puternic. De
aceea este bine s[ evita\i consumarea
de legume crude percum ceap[, ustu-
roi, broccoli, varz[ ;i conopid[. Fierte
pe aburi, nu vor mai crea probleme.
De mare ajutor sunt ;i condimentele.
Dac[ ve\i ad[uga coriandru sau chi-
men `n varz[ sau sparanghel, nu ve\i
mai avea probleme cu transpira\ia ur]t
mirositoare dup[ ce consuma\i aceste
m]nc[ruri. Bananele, consumate zil-
nic, c]te 2-3 buc[\i ajut[ la reglarea
transpira\iei. Acestea refac depozitele
de potasiu, calciu ;i magneziu care se
pierd ̀ ntr-o transpira\ie abundent[, ̀ n
acest fel ajut]nd la reglarea procesu-
lui.

Pentru a reduce transpira\ia pute\i
bea ceai de salvie. Fierbe\i 20 grame
de plant[ `ntr-un litru de ap[ ;i be\i 2
ce;ti pe zi.  Pot fi folosite ;i infuziile
din frunze de mesteac[n ;i frunze de
stejar. Local se pot face b[i. ~n apa de
baie se poate ad[uga ulei esen\ial de
salvie sau lev[n\ic[. De asemenea, se
poate face un decoct din ace de brad
sau frunze de nuc pe care-l adaug[m
`n apa de baie.

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel.< 0721202752

Solu\iile naturale nu `mpiedic[ trans-
pira\ia, acest proces natural de detoxi-
fiere a organismului ;i nici nu introduc
alte substan\e toxice `n corp

Cre;terea cazurilor de diabet de tipul II este str]ns asociat[ cu num[rul din ce
`n ce mai mare de persoane obeze ;i cu sedentarismul

Unul din avantajele utiliz[rii Pietrei de alaun este acela c[ nu las[ urme sau pete pe haine. Poate
fi aplicat[ dup[ epilare ;i b[rbierit pentru a lini;ti pielea iritat[ sau pentru a reduce s]ngerarea `n
cazul t[ieturilor minore. Datorit[ calit[\ilor sale astringente ;i a componen\ilor naturali, ac\ioneaz[
;i `mpotriva acneei. Piatra de alaun este total inofensiv[, oxizii ;i hidroxizii de aluminiu pe care-i
elibereaz[ la contactul cu pielea fiind din punct de vedere chimic extrem de stabili. Acestea nu pot
s[ reac\ioneze cu pielea ;i s[ elibereze aluminiul folosit `n produsele conven\ionale.

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

Risc crescut de pierdere a memoriei la
persoanele care sufer[ de diabet de tip II

Piatra de alaun este un deodorant
natural eficient ;i s[n[tos
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Vi;inat[ de cas[

Sup[ de conopid[
cu sm]nt]n[

Mod de preparare< 

Vi;inele se spală 
și se pun într-o sticlă cu gura largă. 
Eventual, boabele se pot crăpa puțin, 
dar sâmburii nu se scot. Peste ele se 
pune zahărul. Se leagă  sticla la gură și 
se pune la soare 2-3 zile, până când vi- 
șinele lasă suficient sirop, astfel încât 
boabele să fie complet acoperite de li- 

chid. Se toarnă alcoolul peste sirop și 
se lasă din nou câteva zile, tot așa cu 
capac, după care se poate completa cu 
apă, în funcție de cât de tare doriți să 
fie preparatul final. Trebuie să țineți 
cont și de faptul că vișinele cu zahărul 
au început să fermenteze, deci și aces- 
tea vor mai mări puțin conținutul de 
alcool. Dacă vișinele doriți să le păstrați 
pentru iarnă fără conservant, folosiți 
neapărat alcool dublu rafinat, adău- 
gând apa doar cu o săptămână-două 
înainte de a consuma vișinata. 

Ave\i nevoie< 

Un kg de vișine bine coapte
(dacă se poate soi mai dulce),
400 -500 g de zahăr (depinde

cât de dulce doriți să fie
lichiorul), 500 ml de alcool

etilic dublu rafinat 96 %, 
sau eventual un litru de votcă

de 37-40 %. 

Mod de preparare< 

Zarzavaturile se curăţă şi se taie 
mărunt, iar conopida se desface în bu- 
chete. Se încinge puțin ulei într-o oală 
în care se va prepara mâncarea şi se 
călesc zarzavaturile, cu excepţia con- 
opidei. Se poate presăra și cu puțină 

boia. Se stinge cu circa 1,5 l de apă şi, 
după ce legumele încep să fiarbă, se 
adaugă conopida şi se fierbe totul la 
foc mic, până se înmoaie toate ingre- 
dientele, apoi se adaugă zeamă de lă- 
mâie (sau oțetul), după gust, sare, piper, 
un vârf de cuţit de nucşoară. Într-un 
bol se amestecă smântâna cu făina şi, 
apoi, cu acest amestec se dresează supa 
și se mai lasă puțin la fiert. După ce se 
ia de pe foc, se lasă puțin să se răcească. 
Gălbenușul se freacă bine, apoi se 
adaugă treptat, una câte una, câteva 
linguri de supă caldă, iar compoziția 
se toarnă în oală. La servire se presar[ 
deasupra pătrunjelul mărunțit. 

Ave\i nevoie< 

O conopidă de aproximativ 6-
800 g, o ceapă mică, doi
morcovi, un pătrunjel, circa
100 g de ţelină, un cartof,
frunze de pătrunjel, gălbenuşul
unui ou, 200 ml smântână, o
lingură de făină, o lingură-
două de ulei, câteva picături de
zeamă de lămâie (sau oțet),
sare, piper, nucşoară, eventual
puțin delicat (preparat acasă).

Rulad[ cu br]nz[

Mod de preparare< 

În mod clasic, 
se prepară două blaturi subțiri de piș- 
cot. Ambele, imediat ce sunt scoase de 
la cuptor, se rulează în prosoape de bu- 

cătărie. Brânza, untul, zahărul și zahă- 
rul vanilat se mixează, până când de- 
vine o pastă omogenă, apoi se adaugă 
și stafidele sau coaja de portocale (dacă 
se folosește). Pișcotul răcit se derulează, 
cu grijă, să nu crape. Se unge foarte 
subțire cu gem sau cu miere ușor în- 
călzită (astfel devine și mai lichidă), se 
întinde jumătatea cremei, apoi se ru- 
lează înapoi. La fel se procedează și cu 
cea de a doua parte. Ruladele se presară 
cu zahărul pudră vanilat și se feliază. 
Ruladele se pot acoperi cu glazură de 
ciocolată și se pot orna după preferin- 
ță. 

Ave\i nevoie< 

Pentru blat< 8 ouă, 8 linguri de
făină, 8 linguri de zahăr, 2

plicuri zahăr vanilat, o linguriță
de amoniac alimentar sau praf
de copt. Pentru cremă< 400 g

brânză dulce, cât mai cremoasă,
80-100 g de unt, în funcție de
grăsimea brânzei, 4 linguri de
zahăr pudră, 2 plicuri de zahăr
vanilat, stafide sau coajă rasă de

portocale (nu în mod
obligatoriu), miere de salcâm

sau un gem subțire pentru
împiedicarea pătrunderii

umezelii în blat, zahăr pudră
vanilat pentru ornat. 

Ciolan afumat 
cu varz[ la cuptor

Mod de preparare< 

Ciolanul afumat se lasă circa o oră 
în apă rece, apoi în altă apă se pune la 
fiert timp de 50 de minute - o oră, până 
ce se înmoaie. Baconul se taie felii sub- 
țiri, sau cubulețe mărunte și se prăjește 
puțin într-o tigaie. Varza se sărează, 
apoi, după ce stă puțin se stoarce bine- 
bine, se amestecă cu baconul și se con- 

dimentează cu piper și cu mărar, după 
gust. O tavă antiaderentă se unge cu 
un pic de ulei de măsline, apoi se pune 
varza în tavă. Ciolanul se scoate din 
apă, iar zeama ce rămâne se poate folosi 
pentru prepararea unor supe sau cior- 
be. Ciolanul se taie în 3-4 bucăți și se 
așează pe varză, în așa fel încât să fie 
puțin îngropate în varză. Se toarnă su- 
pa peste varză și peste ciolan, se aco- 
peră cu o folie de aluminiu sau cu o 
altă tavă și se pune la cuptorul preîn- 
călzit. După 40 de minute se descoperă 
și se stropește totul cu ulei de măsline, 
apoi se mai dă la cuptor până când cio- 
lanul se rumenește bine. La servire se 
poate orna cu smântână, ori cu feliuțe 
de roșii sau ardei. 

Ave\i nevoie< 

un ciolan afumat mai mărișor
de circa 1 kg, o căpățână de
varză, 200 g bacon, piper,
mărar verde tocat, ulei de
măsline, 200 ml supă de carne
sau de zarzavaturi (se poate
prepara și din cubuleț de supă),
circa 200 g de smântână. 

Brusturele - una dintre cele mai răs-
pândite plante din lume, considerată bu-
ruiană care  se agaţă cu ușurinţă de haine
se găsește pe toate câmpurile. Mulţi nu
cunosc faptul că este vorba despre este un
leac excelent. El are efecte benefice în
afecţiuni precum< diabet, tulburări hepa-
tobiliare și boli reumatice. 

Brusturele conţine uleiuri eterice, sub-
stanţe amare, săruri minerale și vitamine
din complexul B, fiind o plantă extrem de
sănătoasă.

Specialiștii în fitoterapie afirmă că
această plantă are proprietăţi detoxifiante,
antioxidante și antibacteriene, fiind utilă
în prevenirea și tratarea unor boli care
mai de care mai variate, de la diabet, tul-
burări hepatobiliare și boli reumatice, pâ-
nă la probleme de natură dermato-cos-
metică.

Datorită conţinutului de substanţe ac-
tive care reglează nivelul glicemiei din sân-
ge, ceaiul din rădăcină de brusture este
un adjuvant recomandat în lupta contra
diabetului. O astfel de curtă presupune
consumul a trei - patru căni de ceai,vreme
de 15 zile lunar.

Stimulează activitatea
ficatului și a bilei

Brusturele apără organismul de efec-
tele unor substanţe nocive, precum tutu-
nul și alcoolul, și stimulează funcţia he-
pato-biliară. Datorită substanţelor active
conţinute, cum sunt sărurile de potasiu,
vitaminele din complexul B, uleiurile vo-
latile și tannina, brusturele este unul dintre
cele mai eficiente leacuri în detoxifierea
organismului.

Cercetările au dovedit că prin consu-
mul ceaiului din rădăcină de brusture ni-
velul zahărului din sânge se reduce
simţitor. De aceea, fitoterapeuţii recoman-
dă terapia cu un astfel de ceai mai ales
bolnavilor de diabet.

Tratează acneea

Brusturele este una dintre plantele cu
cel mai puternic efect antimicrobian, da-
torită conţinutului de arctiozidă, o sub-
stanţă al cărei efect în organism este com-
parabil cu al penicilinei. Astfel, ajută la
tratarea celor mai frecvente infecţii ale
pielii, cum ar fi acneea, furunculoza sau
cuperoza.

Un alt beneficiu al ceaiului de brusture
este cel de a ameliora afecţiunile prostatei.
Un studiu a demonstrat că acest ceai a dat
rezultate excelente atât la  persoanele în
vârstă, cât și la tineri.

Brusturele s-a dovedit a fi un excelent
tonic capilar, este folosită în tratamentul
contra alopeciei, întrucât preparatele pe
bază de brusture încetinesc sau chiar
opresc căderea părului.

Compresele cu decoct din rădăcină
de brusture au capacitatea de a atenua și
chiar alunga durerile cauzate de reuma-
tism, de luxaţii și de entorse.

Text selectat și adaptat de Ioan A.

Brusturele are efecte 
benefice în afec\iuni 

precum diabet,
tulbur[ri hepatobiliare

;i boli reumatice

Brusturele apără organismul de efectele unor substanţe nocive, precum tutunul şi alcoolul,
şi stimulează funcţia hepato-biliară. Datorită substanţelor active conţinute, cum sunt sărurile
de potasiu, vitaminele din complexul B, uleiurile volatile şi tannina, brusturele este unul dintre
cele mai eficiente leacuri în detoxifierea organismului.
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Meteorologii au anun\at o pe-
rioad[ cu temperaturi mari ;i nu
putem s[ nu ne g]ndim ;i la hai-
nele pe care le vom purta. Moda şi
trendurile nu mai primează atunci
când mercurul termometrelor de-
păşeşte 37 grade la umbră. Iată câ-
teva sfaturi vestimentare ce îţi vor
uşura misiunea.

Din fericire, România nu este afectată
foarte multe zile pe an de caniculă, însă
este bine să ştii care sunt sfaturile spe-
cialiştilor. De asemenea, este de preferat
ca timpul petrecut afară să fie cât mai li-
mitat.

Hainele din materiale sintetice sunt
în topul recomandărilor pentru zilele de
caniculă. Poliesterul, nylonul - singure
sau în combinaţie cu alte fibre vă prote-
jează pielea de

efectele nedorite ale ultravioletelor în
această perioadă. Deşi vara nu vrem să
auzim de haine din lână sau denim, tre-
buie să ştiţi că aceste ţesături oferă cea
mai mare protecţie împotriva ultraviole-
telor.

Ce să nu porţi în zilele 
caniculare?

Lasă deoparte în zilele toride  bijute-
riile din plastic, gablonţuri mari, acce-
sorii metalice, ceasuri. ~ncearcă să porţi
cât mai puţine articole vestimentare din
bumbac (aceste fibre reţin umezeala cau-
zată de transpiraţie mai mult timp). De
asemenea, nu purta pe caniculă piese ves-
timentare din materiale transparente
(voal, dantelă, broderii). A se evita şi hai-
nele în nuanţe deschise, pastelate.

Nu sunt recomandate de aseme-
nea, hainele din pânză topită,

in, mătase - deci hainele ce
nu au o ţesătură dens[.

Cum îşi dai seama
dacă hainele te

protejează de
efectele ra-
zelor ultra-
violete? Cel
mai simplu
este să pui
materialul
la lumi-
nă. Dacă

lumina
transpare,

cu siguranţă
şi razele UVA,

UVB - vor trece
prin ţesătură. Evi-
dent,  nu este un test
specializat – te ajută
doar să-ţi faci o idee.

Ce culori ne
recomand[ 
speciali;tii

Specialiştii recomandă
ca în zilele caniculare să pur-
taţi haine din materialele dense
şi colorate. Culorile recomandate<

bleumarin, olive, gri petrol, non culoarea
negru, tonuri de maro, dar şi culori elec-
trice< roşu, albastru, galben, verde, fuc-
sia.

Principalele accesorii ar trebui să fie
o sticlă de apă plată şi o pălărie din paie.
De asemenea, sunt foarte importanţi
ochelarii de soare (atenţie, alegeţi unii cu
lentilele de calitate care asigură protectţie
100% împotriva razelor ultraviolete.

Nu alegeţi haine mulate. Sunt de pre-
ferat hainele lejere. Chiar dacă suprapu-
nerile de haine sunt în tendinţe, este de
preferat să mergeţi pe \inute cât mai sim-
ple. Pentru doamne< o rochie lungă, cu
mâneci, iar pentru domni< cămaşă şi pan-
taloni lungi.

În ţările cu temperaturi ridicate pe o
perioadă lungă a anului există o ofertă
destul de interesantă în ceea ce priveşte
hainele ce oferă protecţie împotriva ra-
diaţiilor solare. Poţi citi pe etichete care
este gradul de protecţie UPF (15, 30, 50
sau 100). Aceste haine pot fi comandate
şi de pe internet şi sunt recomandate celor
care au intoleranţe la soare, celor care pe-
trec mult timp în aer liber, sportivilor,
cicliştilor, alpiniştilor, înotătorilor. Sin-
gurul impediment este în acest moment
preţul ridicat.

Cum î\i dai seama dacă hainele te protejează de efectele razelor ultraviolete? Cel mai simplu
este să pui materialul la lumină. Dacă lumina transpare, cu siguranţă şi razele UVA, UVB - vor
trece prin ţesătură. Evident,  nu este un test specializat – te ajută doar să-ţi faci o idee.

Părul este martorul transfor-
mărilor noastre de look, coafat,
schimbări de tunsoare şi culoare.
De multe ori, pentru a obţine re-
zultatele dorite, trebuie să ne su-
punem la tratamente mai agre-
sive.

Decapajul şi decoloratul sunt două
dintre ele. Decapajul este o spălare a
culorii, în timp ce decolorarea presu-
pune o deschidere a nuanţei iniţiale,
aceasta din urmă fiind şi mai agresivă
cu firul de păr. 

Indiferent de ce variantă vorbim,
cel mai important lucru este că acest
proces să aibă loc într-un salon, sub
supravegherea unui specialist. Doar el
poate decide proporţiile de material
astfel încât structura firului de păr să
nu fie afectată. Acesta este un procedeu
delicat şi cel mai important este să
ţinem cont de sănătatea firului de păr,
adică să nu-l ardem doar de dragul de
a-l avea deschis. Un mare plus, faţă de
vopsea, este că doar cu ajutorul acestor
tehnici putem obţine o deschidere
considerabil mai mare.  

Însă, dacă firul nu permite o astfel
de procedură pe toata lungimea sa,

atunci putem merge pe o variantă mult
mai soft şi totodată foarte în trend pe
timp de vară, când soarele ni se joacă
în păr. Ombre sau o reinventare a lui,
Sombre, sunt încă pe val. Cu ajutorul
lor se obţin jocuri de lumină în păr
fără să aibă prea multe bătăi de cap cu
un păr decolorat complet în detrimen-
tul sănătăţii părului.

Ce folosim dup[ vopsire?

Prin tehnica Ombre obţii nuanţe
mai deschise pe zona de vârfuri a pă-
rului, contrastul dintre rădăcina şi lun-
gimea părului faţă de vârfuri fiind pu-
ternic, iar dacă ai părul într-o nuanţă
închisă atunci va trebui puţin decolorat,
dar numai pe o suprafaţă mică, deci
părul nu va fi mult agresat. La Sombre
trecerea este mult mai lină, nuanţele de
culori fiind mai apropiate.

După ce părul a trecut printr-un
proces de decolorare sau decapaj, el
necesită o atenţie sporită deoarece este
mai fragil sau degradat, deci trebuie
îngrijit cu produse specifice. Reco-
mandat este balsamul de păr, şampo-
nul dar mai ales masca puternic repa-
ratoare.

Vara aceasta 
se poart[ coafura

Ombre

Cu ce ne `mbr[c[m 
`n zilele caniculare?
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DIET~

Responsabilit[\ile pentru ser-
viciu, cas[ ;i familie `\i pot aduce
mult stres, pu\in somn ;i prea
pu\in timp liber. Dar chiar ;i `n
cele mai aglomerate zile trebuie
s[ te asiguri c[ ai un regim ali-
mentar s[n[tos. 

Organismul t[u are nevoie de ali-
mentare pentru a func\iona la maximum
;i pentru a face fa\[ stresului ;i oboselii.
Un consum echilibrat de carbohidra\i
este cheia pentru asigurarea energiei pe
durata `ntregii zile. Afl[ de ce alimente
ai nevoie pentru a te men\ine `n form[.
Energia noastr[ provine din ceea ce bem
;i m]nc[m. Trei dintre nutrien\ii princi-
pali folosi\i pentru a da putere organis-
mului sunt carbohidra\ii, proteinele ;i
gr[simile, carbohidra\ii fiind mereu pe
primul loc. Carbohidra\ii sunt de dou[
tipuri< complec;i ;i simpli, am]ndou[ ti-
purile fiind transformate `n zah[r (glu-
coz[). Corpul elimin[ zah[rul `n s]nge
pentru a-i folosi la crearea energiei. C]nd
m[n]nci, corpul t[u transform[
nutrien\ii `n energie, proces cunoscut
sub numele de metabolism.

Importan\a proteinelor

Carbohidra\ii complec;i se g[sesc ̀ n
alimente precum cerealele bogate `n fi-
bre, cerealele integrale din p]ine ;i paste,
fasolea uscat[ ;i legumele picante, care
sunt cele mai bune alimente pentru un
bun randament al organismului fiind di-
gerate ̀ ncet ;i asigur]nd generarea trep-
tat[ a energiei. Acest lucru se `nt]mpl[
datorit[ con\inutului de fibre care se di-
ger[ greu ;i sunt absorbite ̀ ncet ̀ n orga-
nism. ~n acela;i timp, carbohidra\ii com-
plec;i stabilizeaza nivelul zah[rului din
organism ;i diminueaz[ producerea de
insulin[ din pancreas, reduc]nd senza\ia
de foame.

La fel de important `ntr-o diet[
s[n[toas[ este ;i consumul de proteine,
de preferat din carne slab[ de  pui, cur-
can, muschi de porc, pe;te sau din legu-
me precum lintea ;i fasolea  ;i de gr[simi

mononesaturate ;i polinesaturate, ̀ n can-
tit[\i moderate, din avocado, semin\e,
nuci ;i anumite uleiuri.

Lichidele sunt de asemenea esen\iale
pentru sus\inerea energiei. Apa este ne-
cesar[ pentru digestia, absorb\ia ;i trans-
portul nutrien\ilor, deshidratarea fiind
una din cauzele lipsei randamentului `n
cursul zilei. O persoan[ trebuie s[ bea 6-
8 pahare de ap[ `n fiecare zi.

Ce trebuie s[ evit[m

Consumul de carbohidra\i simpli tre-
buie limitat.  Prelua\i din p[jituri, bom-
boane, b[uturi dulci ;i sucuri, ace;tia
sunt dizolva\i ;i  absorbi\i rapid de orga-
nism. Ofer[ energie doar pe o perioad[
de 30-60 de minute, fiind apoi digera\i
;i cauz]ndu-\i ̀ n final o c[dere energetic[
semnificativ[. Ar trebuie s[ evi\i de ase-
menea alcoolul ;i cofeina. Alcoolul este

un depresor ;i ̀ \i poate reduce nivelul de
energie, ̀ n timp ce cofeina, te poate ajuta
doar pentru o or[-dou[ urmate apoi de
senza\ia de epuizare.

Respecta\i un program 
al meselor

Este recomandat s[ ai trei mese pe zi
;i trei gust[ri `ntre acestea ;i niciodat[
s[ nu dep[se;ti trei sau patru ore f[r[ s[
m[n]nci ceva. Dac[ vei ajunge s[ `\i fie
prea foame, vei m]nca prea mult. De ase-
menea, `ncearc[ s[ incluzi c]te ceva din
fiecare grup[ `n fiecare mas[, \in]nd
minte c[ alimentele bogate ̀ n fibre, pro-
teinele ;i gr[simile sunt digerate mai
greu. De;i ai o via\[ agitat[, este impor-
tant s[ ai parte de mese s[n[toase ;i alese
cu grij[ care s[ ofere organismului t[u
energia necesar[ pentru `ntreaga zi.   

P[stra\i-v[ energia
prin alimente!

Cu to\ii ;tim c[ ou[le con\in un nivel
mare de colesterol ;i c[ acesta poate pro-
voca boli de inim[. Dar `n acela;i timp
ou[le sunt o surs[ bun[ de proteine, u;or
de g[tit ;i foarte gustoase, dar c]te ou[
ar trebui s[ m]nc[m pe s[pt[m]n[?

Dieteticienii ne `ncurajeaz[ s[ con-
sum[m ou[. Se spunea c[ persoanele cu
boli de inim[ nu au voie s[ m[n]ce mai
mult de 2 ou[ pe s[pt[m]n[, dar noile
cercet[ri spun c[ 4 ou[ este limita ma-
xim[. Dac[ nu ai colesterolul ridicat, dia-
bet sau alte condi\ii precare ale inimii,
po\i m]nca cel mult 6 ou[ pe s[pt[m]n[.

Un ou mare are 186 mg de colesterol.
Acesta este aproximativ maximul pe care
un bolnav de inim[ `l poate consuma.
A;a c[ `n zilele `n care m[n]nci un ou
sau dou[, ̀ ncearc[ s[ reduci din celelalte
surse de colesterol cum ar fi carnea,
br]nza sau untul. 

Modul ̀ n care le prepari fiind de ase-
menea foarte important. Este recoman-
dat s[ prepari ou[le prin fierbere sau
pr[jite cu foarte pu\in ulei (f[cute ochiuri
sau omlet[ stropite doar cu ulei de g[tit).
Colesterolul se localizeaza `n g[lbenu;
a;a `nc]t po\i m]nca c]te albu;uri de ou
dore;ti!

C]te ou[ e s[n[tos s[ m]nc[m?

Indiferent de anotimp, dar mai
ales vara când mergem la piscină
sau la mare şi ne dorim un corp
frumos, celulita poate să ne facă
probleme. 

Pe lângă o dietă sănătoasă cu alimen-
te proaspete, cât mai lipsite de grăsimi,
mişcare zilnică şi hidratare intensă, pu-
tem să apelăm la o multitudine de creme
şi loţiuni de pe piaţă care, dacă nu ajută
la dispariţia celulitei, măcar oferă sen-
zaţia de uşurare şi o oarecare netezire a
pielii. Sau putem apela la sucurile natu-
rale. Iată c]teva re\ete de sucuri care ne
scapă de celulită.

1. Sucul de grapefruit

Un pahar de suc de grapefruit bun
pentru celulită se obţine dintr-un grape-
fruit bio, amestecat cu 2 linguri de oţet
de mere natural şi o linguriţă rasă de
scorţi;oară bio. Fructul se trece prin blen-
der, după care se adaugă celelalte ingre-
diente. Se amestecă bine şi se bea imediat
pentru a nu se pierde efectele active.
Acest suc elimină toxinele din corp, ac-
tivează metabolismul şi ajută la pierderea
în greutate. Foarte important e faptul că
arde grăsimile, fiind un tratament exce-
lent împotriva celulitei. Scade colestero-
lul rău, detoxifică, celulele se regenerează,
celulita se topeşte şi pielea îşi redobân-
deşte fermitatea. Cura se ţine timp de 2
luni. Un pahar se bea cu jumătate de oră
înainte de fiecare masă (minimum 3 pa-
hare/zi).

2. Sucul de lămâie 
cu ingrediente iuţi

Ingredientele folosite pentru 3 pahare
de astfel de suc sunt< o lămâie, 2 porto-
cale, un grapefruit, un ardei mic iute şi
o bucată rădăcină de ghimbir proaspăt
de maximum 4 cm. Fructele se curăţă şi
se taie bucăţi, ardeiul se toacă mărunt şi
se pune totul într-un blender. Sucul se
poate păstra în frigider, nu nu mai mult
de 24 de ore. Dacă sucul este prea picant,
se poate ameliora prin maximum 150 ml
de lapte, care se adaugă în blender. Se
beau două pahare zilnic. Acest suc mi-
nune este bogat în antioxidanţi, ajută ce-

lulele să elimine toxinele stimulând cir-
culaţia limfatică. În plus, acest suc acti-
vează metabolismul şi oferă energie.

2. Sucul de ţelină

Ţelina este minunată în dieta de slăbit
pentru că are puţine calorii şi conţine
complexul necesar de vitamine şi nu-
trienţi pentru organism. Sucul de ţelină
elimină surplusul de apă din ţesuturi.
Astfel, luptă împotriva celulitei, detoxi-
fică, oferă elasticitate pielii, dar şi strălu-
cire. Bineînţeles, are și rol energizant. Su-
cul de ţelină care te scapă de celulită poate
fi preparat din frunze sau din rădăcini
de ţelină, dar e recomandabil cel din
frunze. Acestea se taie mărunt, se adaugă
un pahar cu apă rece şi se amestecă timp
de 3 minute. Dup[ un sfert de oră, se
strecoară şi se bea, dimineaţa şi seara, pe
stomacul gol. Cura se ţine minimum 24
de zile.

4. Sucul de ananas

Ananasul este şi el minunat în diete pen-
tru că energizează, conţine puţine calorii,
satisface pofta de dulce şi ajută digestia.
Diminează celulita şi oferă pielii un tonus
sănătos. Sucul de ananas se obţine din
400 gr ananas, o portocală, furnze de
mentă şi apă rece. Aceasta este cantitatea
pentru 3 porţii. Ananasul curăţat se taie
cuburi şi se amestecă în blender cu frun-
zele de mentă. Se adaugă apa rece, iar
după împărţirea în cele 3 porţii, se stoarce
portocala deasupra.

5. Sucul de portocale 
şi varză roşie

Acest suc este ideal în perioada de
slăbit< acţionează intens atunci când cor-
pul este lucrat la sală, ajută la eliminarea
grăsimilor, repară muşchii şi oferă sănă-
tate pielii. Astfel, e un supliment perfect
pentru a lupta contra celulitei. Se prepară
din 2 portocale proaspete decojite, 5 ver-
ze roşii mici, suc de lămâie din 5 lămâi,
un morcov şi puţin ghimbir proaspăt. Se
decojesc portocalele, morcovul şi ghim-
birul şi se stoarce lămâia deasupra.
Conţinutul se varsă în blender şi se ames-
tecă până la omogenizare.

Sucuri naturale
`mpotriva celulitei

Energia noastr[ provine din ceea ce bem ;i m]nc[m. Trei dintre nutrien\ii principali folosi\i
pentru a da putere organismului sunt carbohidra\ii, proteinele ;i gr[simile, carbohidra\ii fiind
mereu pe primul loc. 
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Zilele trecute, la Centrul Ju-
deţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţio-
nale Satu Mare, a fost vernisată
expoziţia de pictură semnată de
artista plastică Jenica Chereji
Chiuzbăian, poreclită şi “pic-
toriţa florilor”. 

Expoziţia vizionată în mod spe-
cial de numeroşi prieteni ai creatoarei
a fost organizată de Consiliul Ju-
deţean Satu Mare, instituţia gazdă şi
Asociaţia Culturală Sătmărenii, con-
dusă de Mihaela Pastor, din care face
parte pictoriţa. Expoziţia cuprinde 42
de lucrări, majoritatea flori.

Prima expozi\ie vernisat[ 
la `nceputul anului 2011

Un profil al creatoarei, aspecte
privind aplecarea ei spre pictură a
fost prezentat de doctor Enyedi Is-
tvan, din cadrul instituţiei gazdă.

Printre altele s-a subliniat faptul
că autoarea lucrărilor s-a născut în
localitatea maramureşeană Tăuţii de
Sus, aşezare situată între curentele
de creaţie "Şcoala Băimăreană" şi
"Şcoala de pictură din Baia Sprie".
Încă de pe vremea când era elevă, a
învăţat arhitectură şi sistematizare

urbană, în vreme ce sufletul său era
alături de flori.

La începutul anului 2011, Jenica

Chereji Chiuzbăian, cu o doză de ti-
miditate a organizat prima sa ex-
poziţie la care au fost invitaţi prietenii

apropiaţi. Expoziţia din anul 2013 o
consacră definitiv pe acest făgaş.
Munca susţinută şi preocuparea de a

înnobila culorile au făcut-o pe pic-
toriţă iată, să se afle la cea de a treia
expoziţie personală. Lucrările au un
mesaj clar, care poartă o profundă în-
cărcătură sentimentală.

Zeci sau sute de ore 
`n compania florilor

Petrecând zeci, poate sute de ore
în compania florilor, pare să fie ex-
plicabilă aplecarea spre acest motiv
abordat în arta picturală, fapt ce i-a
atras şi o poreclă "pictoriţa florilor".
Dovedeşte cunoştinţe temeinice de
botanică, lucru care o ajută să mate-
rializeze în multe lucrări o prezentare
în lux de amănunte a unor detalii sur-
prinzătoare. Pictoriţa îşi dă frâu im-
aginaţiei doar în fantezia culorii, ce-
lelelalte elemente fiind respectate cu
rigoare.

Dacă liniile trase pe pânză sunt
precise, la locul lor, culorile folosite
sunt dictate de starea sufletească a ar-
tistei. Pe unele lucrări se poate desci-
fra extazul, tristeţea şi chiar durerea.
În cei patru ani ai creaţiei sale  artis-
tice este evidentă evoluţia de la culo-
rile acrilice la cele de ulei, folosind
uneori culoarea în sine sau combi-
naţii după bunul plac şi emoţie inte-
rioară.

Ioan A.

,,Dumnezeu cel Sfânt, când a
făcut acest pământ,frumuseţe i-
a dat şi l-a colorat cu flori de di-
ferite culori. Le-a binecuvântat
şi un loc unde să crească le-a dat’’
îşi conturează autoarea la înce-
putul uneia dintre poveşti uni-
versul cărţii.

Volumul este însoţit de un motto
poetic, urmat de o poveste cu caracter
de prezentare generală a cărţii inti-
tulat “Glasul florilor’’, în succesiune
fiind poveştile unor flori care au făcut
să-i vibreze inima şi a căror frumuseţe
o simte în egală măsură< ,,...florile să
ştie  căci sunt mândre între ele.’’

Poveştile volumului sunt în esenţă
construcţii lirice de o sfioasă delica-
teţe şi fragilitate. Ana Vacarciuc
reuşeşte să impună o carte cu un to-
pos liric şi spiritual expresiv, pe linia
tradiţionalismului rafinat. Textele au
întru totul rostirea poveştilor de de-
mult, construcţia epică şi lirică este
echilibrată mizând pe rezonanţa poe-
tică, afectivă a cuvântului, de o natu-
raleţe deosebită, prin raportare la tex-
tul tradiţional, arhaic. De altfel, în-
clinaţia spre narativul de substanţă
lirică nu este în cazul scrisului ei evo-
lutivă, ci pragmatică. Direcţia acestui
tip de proză este binevenită în litera-
tura noastră preocupată de banalita-
tea dură a cotidianului. După sufletul
şi simţirea scriitoarei, florile alcătu-
iesc un rai în care Dumnezeu, omul
şi natura trăiesc în armonie> exultă
sentimental de puritate şi fericire su-
premă. Portretul florilor este desenat

pe axa relaţiei cu sufletul uman, că-
ruia vin să-i aline suferinţele (,,Ghio-
celule, mă uit la voi, eşti chinul dulce
al tristeţii mele.’’). Florile au alcătuit
un rai în sufletul scriitoarei, dornică

să ne transpună şi pe noi în universul
lui. Sufletul Anei Vacarciuc tră-
ieşte în acest rai pământean, dumne-
zeiesc, din vremurile de demult, cele
ale satului natal, după cum ea însăşi

ne mărturiseşte<,,Te port în suflet, tu
vieţuieşti în grădini ale tinereţii mele.
’’Destinul florilor este trecător ca şi
cel al omului< ,,Petalele zboară, nu se
poticnesc, îşi iau rămas-bun de la

omul bun.’’

Poveştile nu sunt scrise
pe coordonate programatice, 
ele curg firesc

Discursul eliptic, notaţia unor
inefabile, purificarea de materialitatea
nesemnificativă, concizia, emoţiona-
litatea, armonia, apropie autoarea de
rostirea metaforică. Din cuvânt în-
trupat raiul pe care ni-l propune este
sub oblăduirea spirituală a lui Dum-
nezeu şi a omului. Poveştile Anei nu
sunt scrise pe coordonate programa-
tice, ele curg firesc, din sufletul ei,
modul în care înţelege ea relaţionarea
cu universul şi cu oamenii. Imaginile
vizuale sunt greu de identificat, po-
vestirea se face după fuga în secvenţe
de sine stătătoare, nuanţând cu dis-
creţie trăiri viabile, eterne, cu senzaţia
că eşti la prima trăire, fără nicio urmă
de patetism, dar discursul ei este cel
al unui ins implicat. Sacralita-
tea universului pe care ni-l propune
scriitoarea este garantată nu numai
de dezvăluirile valorilor eterne ci şi
de perpetuarea lor. Aşadar, Frumosul,
Binele există, nu numai în lumea celor
mici, el poate aparţine şi celor mari
care-şi pot recâştiga în aceste valori
încrederea în viaţă, echilibrul, îşi pot
vindeca rănile cotidiene. De aseme-
nea cărţi au nevoie mare şi cei mici,
fiindcă literatura şi arta destinată co-
piilor este sufocată de duritate, vio-
lenţă, vulgaritate şi care le educă ati-
tudini negative, pentru viaţă.

Livia Mărcan

Lansarea celor dou[ volume a avut loc `n prezen\a mai multor oameni de cultur[, care au apreciat pozitiv noile apari\ii

Expozi\ia de pictur[ a fost vernisat[ miercuri, la Centrul Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale

CULTUR~
Poveştile volumului sunt în esenţă construcţii lirice de o sfioasă delicateţe şi fragilitate. Ana

Vacarciuc reuşeşte să impună o carte cu un topos liric şi spiritual expresiv, pe linia tradiţiona-
lismului rafinat. Textele au întru totul rostirea poveştilor de demult, construcţia epică şi lirică
este echilibrată mizând pe rezonanţa poetică, afectivă a cuvântului, de o naturaleţe deosebită,
prin raportare la textul tradiţional, arhaic.

Jenica Chereji Chiuzb[ian este cunoscut[ ca “pictori\a florilor”

Ana Vacarciuc, Rai cu flori. 
Pove;ti pentru copii ;i nu numai
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Proorocul Ilie, a cărui viaţă es-
te descrisă în Sfânta Scriptură, în
cartea III Regi, cap. XVII-XXII şi
în cartea IV Regi, cap. I-II, a trăit
în secolul al IX-lea înaintea în-
trupării Domnului Iisus Hristos.
El era fiul preotului Sovac din Tes-
va Galaadului, trăgându-se din
neamul lui Aaron. La naşterea lui,
tatăl său a avut un vis minunat,
în care pruncul era înfăşat în “pa-
ră de foc” şi hrănit cu jăratec de
către îngeri în straie albe şi stră-
lucitoare, o dovadă elocventă a
alegerii sale ca vestitor al adevă-
rului şi al bunei cinstiri a lui
Dumnezeu.

Când Ilie îşi desfăşura activitatea în
sânul poporului ales, destinele acestuia
erau conduse de regele Ahab, care pără-
seşte adorarea unicului şi adevăratului
Dumnezeu şi, prin căsătoria sa cu păgâna
Izabela, începe să se închine unei divini-
tăţi străine, Baal, căreia i-a zidit un tem-
plu măreţ în Samaria, aducându-i jertfe.
Având în vedere aceste circumstanţe,
Dumnezeu îl cheamă pe proorocul Ilie
din Tesva Galaadului spre a lupta în di-
recţia conştientizării de către rege şi po-
por a stării de păcătoşenie în care căzu-
seră prin propria lor voinţă. Cu ochii su-
fletului îl vedem pe trimisul Domnului
susţinând cauza sfântă în faţa lui Ahab,
precum Moise înaintea lui Faraon. În-
trucât învârtoşarea inimii regelui Ahab
era atât de pronunţată, Ilie recurge la o
măsură extremă< “Viu este Domnul
Dumnezeul lui Israel, înaintea Căruia
slujesc eu; în aceşti ani nu va fi nici rouă,
nici ploaie, decât numai când voi zice
eu”. Dumnezeu l-a ascultat. Aceste cu-
vinte ameninţătoare l-au rănit pe rege în

orgoliul său. Însă Dumnezeu, Care îl
ocrotea pe alesul Său în permanenţă, îl
îndeamnă să se retragă din calea furiei
regelui la pârâul Cherit, iar apoi la Sa-
repta Sidonului, unde înmulţeşte făina
şi untdelemnul unei văduve. Tot aici mai
asistăm la o mare minune dumnezeiască<
fiul văduvei se îmbolnăveşte grav şi moa-
re, dar prin rugăciunile proorocului către
Dumnezeu “s-a întors sufletul copilului
şi a înviat”.

Confruntarea publică
de pe Muntele Carmel

Sfântul Ilie revine în faţa lui Ahab şi
îl provoacă la o confruntare publică pe
Muntele Carmel. S-au creat două tabere.
În mijlocul celor prezenţi, se ridică Ilie
şi cu glas de tunet spune< “Până când veţi
şchiopăta de amândouă picioarele? Dacă
Domnul este Dumnezeu, urmaţi Lui! Şi
dacă este Baal, urmaţi aceluia”. Pentru ca
să iasă învingător, Ilie avea nevoie de un
semn din partea Domnului, care să ateste
existenţa, prezenţa şi unicitatea Lui. Ilie
propune o probă< fiecare parte să aducă
jertfă dumnezeului ei, chemându-l să dea
o dovadă a realităţii sale şi “Dumnezeul
care va răspunde cu foc, acela este Dum-
nezeu”. Propunerea a fost acceptată. O zi
întreagă au strigat proorocii şi preoţii lui
Baal, s-au zbătut şi s-au înţepat până la
sânge cu săbii şi cu lănci, după obiceiul
lor, dar totul a fost zadarnic. Apoi, proo-
rocul Ilie a început să se roage fierbinte
şi îndată s-a pogorât foc din cer, mistuind
jertfa, lemnele, pietrele, pământul, până
şi apa din şanţ.

O `ntreag[ existen\[
`n sfin\enie, `n slujba
lui Dumnezeu

În faţa acestui semn, care nu putea fi

contestat, poporul evreu cade în ge-
nunchi şi admite că “Domnul este Dum-
nezeu!” Scopul proorocului fusese atins.
Urcându-se în vârful Carmelului, Sfântul
s-a aplecat la pământ, mulţumind Dom-
nului şi rugându-L să trimită ploaie. No-
rii cerului s-au dezlegat şi o ploaie bine-

cuvântată a udat pământul însetat. 
Ilie şi-a petrecut întreaga viaţă în

sfinţenie, slujindu-L cu abnegaţie pe
Dumnezeu, călăuzind poporul pe calea
Domnului şi apărând cu fermitate Legea
sfântă. El nu a gustat “paharul amar al
morţii”, ci a trecut cu tot cu trup în viaţa

de dincolo, fiind ridicat la cer într-un car
de foc, în care, potrivit credinţei popu-
lare, cutreieră şi acum înălţimile, adu-
când ploaia.

Puterea rug[ciunii
c[tre Sf]ntul Ilie

Pilda vieţii Sfântului Ilie este mereu
actuală, având asupra noastră o mare in-
fluenţă. Precum Dumnezeu l-a ocrotit şi
ascultat pe Ilie, tot aşa ne va ocroti şi as-
culta şi pe noi, dacă vom păşi drept pe
cărarea ce duce spre El şi nu vom şchio-
păta cu ambele picioare, adică în credinţă
şi fapte bune, precum evreii care L-au
părăsit pe Dumnezeu şi s-au închinat
zeului păgân Baal, căzând pradă păcatu-
lui şi diavolului. Diavolul are putere asu-
pra noastră doar dacă îi permitem şi ne
învinge numai dacă sugestia lui coincide
cu voinţa noastră şi cu acţiunea noastră.
Sfântul Apostol Iacov, vorbind despre
puterea rugăciunii “stăruitoare a drep-
tului”, zice< “Ilie era om, cu slăbiciuni ase-
menea nouă, dar cu rugăciune s-a rugat
ca să nu plouă şi nu a plouat trei ani şi
şase luni. Şi iarăşi s-a rugat şi cerul a dat
ploaie şi pământul a odrăslit roada sa”
(Iacov V> 16-18). Iată că, Ilie devine un
exemplu pentru creştini în ceea ce pri-
veşte rugăciunea şi efectele ei. Este un
model de eroism pentru că a înfruntat
cu îndrăzneală furia casei regale, nefiin-
du-i frică de moarte. Este o pildă de ru-
găciune, arătându-ne că Dumnezeu ne
aude, ne ascultă şi ne împlineşte cererea
dacă avem credinţă puternică şi nădejde
neclintită în ajutorul Său.

De aici reiese, pe de o parte puterea
rugăciunii stăruitoare, iar pe de altă parte
ideea că Dumnezeu ascultă totdeauna
rugăciunea celor bineplăcuţi Lui, între
care dorim să ne numărăm şi noi spre a
ne învrednici de fericirea Raiului.

Preot Dr. Cristian Bolo;

Acest mare sf]nt a condus poporul pe calea Domnului și a ap[rat cu fermitate
Legea sfântă

Când Ilie îşi desfăşura activitatea în sânul poporului ales, destinele acestuia erau conduse de
regele Ahab, care părăseşte adorarea unicului şi adevăratului Dumnezeu şi, prin căsătoria sa cu
păgâna Izabela, începe să se închine unei divinităţi străine, Baal, căreia i-a zidit un templu măreţ
în Samaria, aducându-i jertfe.

Recent publicata Enciclică a
Papei Francisc, „Laudato si” își
trage seva dintr-unul dintre poe-
mele care stau la originile litera-
turii italiene precum și la originile
literaturii spirituale ale ordinului
călugăresc franciscan< un poem
cunoscut sub numele de Cântecul
creaturilor scris de Sfântul Fran-
cisc de Assisi.

Nu întâmplător preia Papa Francisc
acest diamant spiritual ca matrice pentru
Enciclica despre ecologie. Sfântul Fran-
cisc de Assisi este cel care i-a inspirat ale-
gerea numelui ca papă. Dragostea lui
pentru creația lui Dumnezeu și preocu-
parea pentru cei mai săraci și disprețuiți
sunt vene ce străbat spiritualitatea și an-
gajarea concretă a Pontifului Roman.
“Fii lăudat, o, Doamne al meu, pentru
sora noastră Mamă Terra, care ne susține
și ne îngrijește și produce felurite fructe
cu flori colorate și iarbă.” Aceste versuri
oferă cadrul întregii reflecții cu privire
la ecologia integrală a Papei. Legătura
dintre Pământ, om și Dumnezeu este
imediată în acest poem. Terra, sora și
mama noastră plânge din cauza faptului
că omul o exploatează mânat de cultura
consumului, care transformă omul în
„consumator” sau „forță de muncă”, iar
ambientul în pură resursă. În felul acesta,

mediul este distrus, iar o parte impor-
tantă din omenire devine simplu mijloc
de îmbogățire pentru o minoritate.

Papa Francisc, pe lângă faptul că pre-
ia învățătura iluștrilor săi înaintași, Sfinții
Papi Ioan al XXIII-lea și Ioan Paul al II-
lea, a papei Paul al VI-lea și a Papei emerit
Benedict al XVI-lea, face un pas deosebit
de curajos în spirit ecumenic< îl citează
pe Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al
Constantinopolului. Pe acesta îl socotește
confrate drag în angajarea comună pen-
tru binele omenirii și a planetei, acest
demers crescând apropierea dintre Bise-
rica Ortodoxă și cea Catolică. După cum
spunea Patriarhul Bartolomeu I, într-un
discurs la Santa Barbara, citat în encicli-
că, fiecare dintre noi trebuie să se căiască
de modul în care maltratează planeta<
„întrucât fiecare dintre noi producem
mici distrugeri ecologice” suntem che-
mați să ne asumăm responsabilitatea
pentru ele și să ne schimbăm felul de via-
ță. „Orice rău făcut naturii este un rău
făcut oamenilor și este un păcat împo-
triva lui Dumnezeu”.

Enciclica este adresată tuturor oame-
nilor de bunăvoință, chemând fiecare
persoană la responsabilitate. ”Ce fel de
lume dorim să transmitem celor care vor
veni după noi, copiilor care cresc în acest
timpuri?” Aceasta este întrebarea de
fond. În ce fel contribuim la păstrarea
planetei, a „casei noastre comune”?  Sunt
adresate probleme ce țin de ecologia am-

bientală și de cea umană< poluarea și
schimbările climatice, pierderea biodi-
versității, deteriorarea calității vieții uma-
ne și decadența socială, inechitatea so-
cială și slăbiciunea reacțiilor din partea
guvernelor și organismelor internațio-
nale, toate acestea bazate pe o cultură a
deșeurilor consumabile și umane, pe un
antropocentrism egoist și orientat exclu-
siv pe câștigul imediat, pe globalizarea
paradigmei tehnocratice. 

Orient[ri de cel mai mare
bun sim\

Papa Francisc nu vine cu un proiect
de salvare a planetei, ci cu orientări de
cel mai mare bun simț. E nevoie în pri-
mul rând de responsabilitate personală
și comună pentru a putea dialoga. Se im-
pune un dialog la nivel de politică inter-
națională și de implementarea de politici
internaționale bazate pe responsabilitate
față de casa noastră comună de azi și de
mâine. E nevoie de transparență în de-
ciziile care se iau și determinare în pu-
nerea în practică. Politica și economia
sunt văzute ca instrumente în slujba bi-
nelui comun, într-un dialog amplu și des-
chis cu știința și cu religiile pentru ca ele,
împreună, să caute plinătatea umană.
Pentru a atinge aceste obiective pe ter-
men lung e nevoie, scrie Papa Francisc,
de o educație și o spiritualitate ecologică.

Pentru aceasta atât evangheliile pentru
creștini, Biblia cât și celelalte scrieri sacre
și spirituale oferă suficiente surse de in-
spirație pentru o angajare comună în
acest sens. E nevoie ca omul să se reîm-
pace cu mediul, cu sora și mama Terra

pe care a rănit-o din poftă de avere. E
nevoie de convertire. 

Ce rost are o astfel de scrisoare pen-
tru trăitorii dintr-un oraș mic, precum
al nostru? Am putea spune că nu noi fa-
cem politicile internaționale, iar Bucu-
reștiul este departe. Pentru noi este o in-
vitație în primul rând la redescoperirea
naturii și a Creatorului care lucrează în
ea pentru a ne susține și da viață. O in-
vitație la un stil de viață mai ecologic. O
invitație la simplitate, la rezistență față
de consumismul exacerbat. O invitație
la o viață sobră și altruistă, în care nu se
aruncă lucruri și persoane, în care nu se
produc deșeuri din comoditate și egoism.
La o viață în care ne pasă de viitorul co-
piilor de azi. Economisind resurse, nu
economisim numai pentru azi, ci și pen-
tru mâine. Pentru aceasta educarea co-
piilor și a tinerilor să iubească natura și
pe Creator, să o descopere cu respect și
curiozitate, să o admire ca loc al prezenței
lui Dumnezeu, nu sunt lucruri nici pe
departe irelevante. 

Dacă fiecare își face un examen de
conștiință și ia măsuri în ceea ce privește
prisosul pe care îl aruncă sau îl păstrează
în garaj, contribuim la binele casei noas-
tre comune prezente și viitoare, fie că
suntem creștini de toate confesiunile sau
necreștini. E suficient să fim oameni da
bunăvoință.

Preotul iezuit Iulian Bud[u Sj
Biserica Calvaria

Papa Francisc, pe lângă faptul că preia
învățătura iluștrilor săi înaintași, face
un pas deosebit de curajos în spirit ecu-
menic

Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul,
o via\[ în permanent[ actualitate

Sora ;i mama noastr[ Terra plânge...
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* Du;manul de moarte al lui Sherlock
Holmes este profesorul Moriarity. 

* E. A. Poe s-a căsătorit cu o veri;oară
de-a sa care avea doar 13 ani. 

* Emily Dickinson, cea mai mare poe-
tă a Statelor Unite, nu a publicat decât 7
poeme de-a lungul vieții ei. Ie;ea arareori
din casă, iar majoritatea membrilor fami-
liei sale nu ;tiau că ea scrie.

* Ernest Hemingway s-a sinucis la 61
de ani. Nu a fost însă singurul din familia
sa care a recurs la acest gest. Atât tatăl cât
;i fratele ;i sora sa s-au sinucis. 

* F. Scott Fitzgerald era înnebunit după
picioarele femeilor. De;i nu permitea ni-
mănui să-i vadă picioarele, atunci când el
le zărea pe cele ale altora se excita imediat.

* Fantomele apar în patru piese de tea-
tru shakespeariene< Iulius Cezar, Hamlet,
Richard al III-lea ;i Macbeth. 

* Ferma Animalelor de George Orwell
a fost cenzurată în U.R.S.S. ;i refuzată ini-
țial în Marea Britanie la sfatul unui ofițer
care s-a dovedit mai târziu a fi spion so-
vietic. 

* Franz Kafka era ve;nic nemul\umit
de cum arăta, a;a că se dezbr[ca complet
foarte rar de exemplu, nu î;i dădea nicio-
data pantalonii jos.

* Gabriel Garcia Marquez a refuzat în
repetate rânduri ca magistralul s[u roman
"Un veac de singurătate"  sa fie ecranizat.

* Hans Christian Andersen, cunoscut
pentru basmele sale, era homosexual.

* Honore de Balzac adora cafeaua în
decursul unei zile el consuma circa 50 de
ce;ti de cafea tare, turcească. Dacă nu avea
posibilitatea să fiarbă cafeaua, scriitorul
sfărâma ni;te boabe ;i le mesteca.

* Ian Fleming, pasionat de ornitologie,
;i-a numit personajul James Bond după
ornitologul american cu acela;i nume.

* În 1939 scriitorul american Ernest
Vincent a scris un roman de peste 51.000
de cuvinte, niciunul conținând litera e.

* În fiecare an în Statele Unite se pu-
blică peste 50.000 de titluri noi.

* În ̀ ntreaga sa carier[ de pilot, Saint-
Exupéry a suferit 15 accidente aviatice.

* În Mizerabilii, Victor Hugo folose;te
o frază lungă de 823 de cuvinte.

*În poemul său "Paradisul Pierdut",
John Milton folose;te peste 8.000 de cu-
vinte diferite.

* În S.U.A. în fiecare secundă sunt
cumpărate 57 de cărți. 

* În Spania se public[ anual mai multe
cărți decât au fost traduse în toate țările
arabe în ultimi 500 de ani.

* În timpurile în care G.G. Marquez
abia î;i începea cariera de scriitor, de multe
ori nu avea bani pentru chirie ;i nu de pu-
ține ori a fost nevoit să înnopteze în bor-
deluri.

* În ultimii 12 ani din viață, Casanova
a lucrat ca bibliotecar.

* Inițial, Ray Bradbury ;i-a numit ro-
manul "Farenheit 471", "Pompierul".

* Iulia Ha;deu, fiica lui Bogdan Petri-
ceicu Ha;deu, a fost un copil-minune care
la 11 ani a absolvit Colegiul Național Sfân-
tul Sava ;i, în paralel, Conservatorul de
muzică din Bucure;ti, iar apoi a studiat la
Sorbona. La 17 ani a reu;it să publice un
volum de poezii în franceză.

* Jack London este considerat ca fiind
primul scriitor care a devenit bogat ex-
clusiv de pe urma cărților sale. Asta după
ce a fost refuzat de nu mai puțin de 600
de ori ;i era să se lase de scris după ce a
primit doar 5 dolari pentru prima sa po-
vestire acceptată.

* James Joyce a suferit de cinofobie,
keraunofobie ;i hidrofobie, adic[ îi era fri-
că de câini, fulgere ;i apă. James Joyce era
interesat de actul sexual extrem de mult,
până la obsesie. :i-a început viața sexual[
foarte devreme, alături de o prostituată.
Până după căsătoria cu Nora, a continuat
să se culce cu prostituate, dezgustat de act,
dar convins că experiențele îi vor folosi.
James Joyce ;i-a petrecut 7 ani din viață
scriind romanul "Ulisse".

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Avatonul este legea care inter-
zice femeilor să intre în Sfântul
Munte Athos, adic[ să urce pe
munte ;i să viziteze mănăstirile. 

"Avaton" înseamn[ "neumblat", prin
acest cuvânt făcându-se referire la inter-
dicția femeilor de "a umbla" pe pământul
Sfântului Munte Athos. Avatonul este ac-
tul care a permis locului să rămână până
astăzi unul sihăstresc ;i monahal, singu-
rul de acest gen din întreaga lume. Ava-
tonul este un fel de graniță naturală a
Sfântului Munte.

Avatonul  rămâne valabil 
indiferent de ce se întâmplă
în lume

Călugării athoniți au ales locul, săl-
batic ;i neumblat, ;i tot ei au zidit mă-
năstirile ;i bisericile de pe stânci. Călu-
gării au sfințit locul, cu rugăciunile ;i
sângele lor, ;i tot c[lug[rii au hotărât, în-
tr-un glas, că "avaton-ul" să rămână valid,
indiferent de legile ;i poftele lumii păgâ-
ne.

O rânduială asem[n[toare mai păs-
trează ;i alte mănăstiri ortodoxe din lu-
me. Dintre acestea, le amintim aici pe
următoarele< Frasinei - România, Sfântul
Visarion - Dosikou, Grecia sau Sfântul
Sava cel Sfânt, Israel.

Sf]ntul Munte este ales, zidit ;i păs-
trat de călugari cu prețul vieții. Muntele
Athos a fost declarat loc sfânt al călugă-
rilor în urma decretului împăratului bi-
zantin Vasile I Macedoneanul, emis în
secolul al IX-lea. De-a lungul anilor, ne-
num[rați călugări ;i-au jertfit viața spre
a păzi Sfântul Munte, împotriva piraților
;i a păgânilor, care au căutat să pângă-
rească ;i să distrugă locul.

Muntele Athos a început să fie un loc
de retragere pentru călugări încă din tim-
pul ultimelor persecuții romane împo-
triva cre;tinilor, iar în anul 726 când a
fost dat primul edict împotriva icoanelor
;i până în anul 843, un însemnat număr
de călugări de pe întreg teritoriul bizantin
a venit la Muntele Athos. Ei au dus aici
acte, documente, moa;te, obiecte de artă,
numeroase icoane. Din această perioadă
au început să se zidească ;i primele "la-
vre" athonite.

Pentru a-i pune la adăpost de diferi-
tele pretenții ale locuitorilor din Penin-
sula Chalcidica, împ[ratul Vasile I Ma-

cedoneanul, printr-un decret emis în
anul 885, a oprit trecerea ilegală peste
Canalul Xerxes, declarând în mod oficial
Athosul ca "loc al călugărilor" ;i i-a scutit
de plata oricărui fel de taxe către Stat.
Această măsură a fost reconfirmat[ de
Leon al VI-lea Filozoful, în anul 911, ;i
de Roman I Lecapenul, în anul 920, care
le-au îngăduit să-;i agonisească ;i bunuri
personale.

Organizarea monahală a lui Atanasie
se baza pe<  impunerea stilului chinovial,
oprirea călugărilor de a poseda averi per-
sonale, interzicerea deosebirii dintre că-
lugării greci ;i cei aparținând altor po-
poare, supunerea tuturor unui protos, cu
drepturi superioare față de cele ale sta-
reților, oprirea intrării pe teritoriul At-
hosului a femeilor, organizarea comuni-
tății monahale în mod independent față
de orice autoritate. Toate aceste hotărâri
au fost stabilite legal, în anul 970, c]nd
`mp[ratul Ioan I Tzmiskes aprobă un Ti-
pikon, care urma să aib[ valabilitate pe
întreg teritoriul Muntelui Athos. Acest
act a fost semnat de Sfantul Atanasie, ală-
turi de ceilalți 54 de conducători ai a;eză-
mintelor monahale athonite existente la

acea vreme.
La granița dintre Muntele Athos ;i

Grecia se află un gard de sârmă, care are
din loc în loc panouri metalice pe care
este scris "avaton-ul", adic[ interdicția
accesului femeilor pe teritoriul Republicii
monahale. Pe întreaga insulă nu se află
nici măcar animale de sex feminin, în
afară de găini ;i pisici, cât ;i de păsările
sălbatice.

Fiind întrebat un părinte, de ce călu-
gării țin atât de mult la "avaton-ul" Sfân-
tului Munte, a răspuns< "Pentru că iubesc
femeile." Cine are urechi de auzit, să au-
dă. În întreg Sfântul Munte nu am întâlnit
nici un  părinte care să urască femeile,
ori care să le disprețuiască. Toți călugării
athoniti îndeamnă familia spre fapte cu-
vioase ;i, cu multă dragoste, vorbesc des-
pre mamă ;i despre soție, despre soț, des-
pre tată ;i despre copii.

Mai toți marii duhovnici din Athos
s-au făcut părinți ;i sprijin cre;tinilor din
lume, prin cărți ;i prin conferințe, prin
spovedanie ;i povățuire. Pentru a ajunge
mari duhovnici, ace;ti părinți s-au folosit
mult de lini;tea ;i "avaton-ul" Sfântului
Munte.

Aici se păstrează una
din  cele mai vechi icoane 
ale Maicii Domnului

"Icoana Maicii Domnului numită
"Antifonitria", adică "Împotriva Grăitoa-
rea", este una dintre cele mai vechi icoane
ale Maicii Domnului din Sfântul Munte
Athos. Icoana se păstrează si astăzi în
Mănăstirea Vatoped, zugr[vită pe pere-
tele stâng al pronaosului bisericii celei
mari. Candele ard neîncetat în fața acestei
icoane slab luminată de puțina lumină
ce intră printr-o mică fereastră.

Aceasta icoană î;i leagă numele de
fiica împăratului Teodosie cel Mare (379-
395), numită Galla Placidia. În anul 385,
dup[ moartea primei soții, Plachila, prăz-
nuită ca sfântă în ziua de 14 septembrie,
împăratul Teodosie cel Mare s-a căsătorit
cu Galla.  

Mănăstirea Vatoped a fost întemeia-
tă, potrivit tradiției locului, undeva pe la
sfâr;itul secolului al IV-lea, de către îm-
păratul Teodosie I cel Mare. În anul 382,
trecând cu corabia de la Roma, spre Con-
stantinopol, fiica împăratului, Galla Pa-
cidia, a venit în Sfântul Munte Athos,
spre a vedea ;i ea ctitoria tatălui ei.

Vrând sa intre în biserică, femeia a
auzit o voce ca de tunet, zicându-i dins-
pre icoana Maicii Domnului< "Rămâi pe
loc ;i să nu mai cutezi a veni aici, de acum
înainte. Cum îndrăzne;ti tu, o femeie, să
calci în acest loc?" Credincioasă fiind,
fiica împ[ratului s-a smerit ;i a plecat în
grab[ din Sfântul Munte Athos. Din dra-
goste ;i poc[ință, femeia a ctitorit în in-
cinta mănăstirii un paraclis, închinat
Sfântului Mare Mucenic Dimitrie.

Desființarea "avaton-ului" este cerută
insistent de către mi;cările feministe,
grup[ri de femei străine de dreapta cre-
dință a Ortodoxiei ;i de orice cuvio;ie a
vieții. Acestea î;i cer dreptul de a vizita
;i de "a umbla" pe Sfântul Munte. Oare
acesta să fie singurul loc din lume pe care
nu l-au "vizitat", spre a suferi de pe urma
"avaton-ului? Oare dacă l-ar vizita ;i pe
acesta, ar dobândi fericirea ;i odihna?
Câtă în;elare cuprinde inima acestor fe-
mei. Niciodată nu vor avea pace, odihnă
;i lini;te. Mai mult, niciuna dintre femi-
niste nu î;i doresc să intre în Athos, pen-
tru binecuvântări ;i minuni, atâta timp
c]t există legături puternice aruncate asu-
pra femeilor care ar ̀ ndr[zni să se atingă
de Munte, ci mai ales din curiozitate ;i
ambiție.

Călugării athoniți au ales locul, sălbatic ;i neumblat, ;i tot ei au zidit mănăstirile
;i bisericile de pe stânci

Analiza ADN-ul mandibulei
unui om care a trăit acum 40.000
de ani pe teritoriul României de
azi arată că oamenii preistorici s-
au împerecheat cu Neandertha-
lieni, mai târziu decât se ştia. 

O parte din genele noastre actuale
provin de la specia Neanderthaliană, ca-
re a dispărut acum 39.000 ani. 

Mandibula a fost descoperită
în Pe;tera cu Oase

O mandibulă aparţinând unui om
care a trăit pe teritoriul românesc acum
40.000 de ani (descoperită în 2002 în
Peştera cu Oase din sud-vestul Româ-
niei) a arătat oamenilor de ştiinţă că pâ-
nă la 9% din genele lui proveneau de la
omul de Neanderthal. Asta s-a putut în-

tâmpla pentru că Homo Sapiens s-a îm-
perecheat cu Homo Neanderthalensis
(după cum se bănuia) dar descoperirea
anunţată ieri de oamenii de ştiinţă arată

însă că aceste împerecheri au avut loc
mai recent decât se ştia şi au avut loc şi
în Europa, nu doar în Orientul Mijlociu
(după cum era cunoscut până acum).    

Ştiinţa aflase până nu demult că 1-
3% din genele omului modern provin
de la omul de Neanderthal. Studiul făcut
în urma descoperirii acestei mandibule
din România, şi publicate în revista Na-
ture, arată că acest procentaj e mai mare,
între 6%-9% în acest caz particular.

Detaliile aflate de la acest exemplar
uman arată că el a avut un strămoş Ne-
anderthal în familia lui, cu 4-6 generaţii
înaintea lui, ceea ce e foarte recent. 
"Acest exemplar are mai mult ADN de
la Neanderthal decât oricare alt om mo-
dern din ziua de azi sau omul modern
care a trăit acum câteva zeci de mii de
ani", spune Svante Pääbo, genetician la
institutul Max Planck din Germania.

Oamenii moderni au început să so-

sească în Europa, în valuri, primul în-
cepând de acum 43.000 de ani (iar po-
pulaţia de pe teritoriul României, din
care a făcut parte şi acest exemplar, a
fost printre pionieri).     

Totuşi, exemplarul descoperit în
Peştera cu Oase nu are mai multe "alele"
(multiplele forme pe care le poate avea
o genă) în comun cu europenii de mai
târziu (mai multe decât avute cu cei asia-
tici) ceea ce spune că populaţia care a
trăit în zona asta românească nu a con-
tribuit, genetic, la bazinul de gene ale
oamenilor care au venit mai târziu în
Europa, asta deşi această populaţie a fost
printre primele care au intrat în această
zonă geografică.         

Putem răsufla uşuraţi acum, nu sun-
tem buricul Europei. Dar trebuie să în-
văţam să ne comportăm mai bine ca oa-
meni, sa mai atenuăm genele neander-
thaliene. Sursa< adev.ro  

Muntele Athos a început să fie un loc de retragere pentru călugări încă din timpul ultimelor
persecuții romane împotriva cre;tinilor, iar în anul 726 când a fost dat primul edict împotriva
icoanelor ;i până în anul 843, un însemnat număr de călugări de pe întreg teritoriul bizantin a
venit la Muntele Athos.

Informa\ii mai pu\in
cunoscute despre
scriitori ;i poe\i

Homo Sapiens de acum 40.000 ani avea 9% din gene de la omul de Neanderthal

C[lug[rii de pe Sfânul Munte
iubesc femeile
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De-a lungul carierei sale de
p]n[ acum a realizat aproape tot
ce se putea realiza ̀ n tenis. A c];ti-
gat multiple titluri, at]t la simplu
c]t ;i la dublu, la toate cele patru
turnee de Grand Slam, precum ;i
medalii olimpice. A fost `ncoro-
nat[ campioan[ ̀ n trei decenii di-
ferite, `ncep]nd cu anii ’90. :i a
fost num[rul 1 mondial de-a lun-
gul a 13 ani.

După finala de sâmbăta trecută de
la Wimbledon, Serena Williams, nu-
mărul unu mondial, se află la al ;aselea
triumf la Wimbledon ;i a devenit ju-
cătoarea cea mai în vârstă care c];tigă
turneul, la 33 de ani. Acesta este al 21-
lea titlu de Grand Slam pentru Serena
Williams.

Odată cu succesul din Anglia, ame-
ricanca a realizat al doilea „Serena
Slam". Sportiva a reu;it primul „Serena
Slam" c];tigând Roland Garros în
2002, Wimbledon în 2002, US Open
în 2002 ;i Australian Open în 2003, iar
pe al doilea adjudecându-;i titlurile de
la US Open în 2014, Australian Open
în 2014, Roland Garros în 2015 ;i

Wimbledon în 2015. 
Puterea ei mental[, ̀ n acest stadiu,

este un fapt ;i ̀ ;i va testa din nou limi-
tele pentru a ob\ine realizarea suprem[
- toate cele patru turnee Grand Slamul
`ntr-un singur sezon – la US Open `n
aceast[ toamn[. Doar trei juc[toare au
reu;it aceast[ performan\[ < Maureen
Connolly `n 1953, Margaret Court `n
1970 ;i Steffi Graf `n 1988.

Spre deosebire de al\i atle\i de elit[,
Serena a concurat mai tot timpul ̀ mpo-
triva persoanei de care este probabil
cea mai apropiat[, sora ei Venus (35
de ani). ~n copil[rie, era at]t de fasci-
nat[ de sora ei mai mare `nc]t mama
o for\a s[ comande prima la restaurant,
altfel o copia pe Venus. Chiar ;i ̀ n pre-
zent, am]ndou[ trecute de 30 de ani ;i
multimilionare, surorile continu[ s[
locuiasc[ `mpreun[ `ntr-o re;edin\[
din Palm Beach, Florida decorat[ de
Venus, la 15 minute distan\[ de casa
tat[lui lor (mama lor locuie;te `n Los
Angeles). Serena ;i-a achizi\ionat ;i ea
un teren ̀ n apropiere la sf]r;itul anului
2013, glumind cu reporterii la gala de
premiere US Open din septembrie
2014 c[ are nevoie de cei 4 milioane de
dolari premiu pentru a-;i putea finaliza

noua re;edin\[.
N[scute `n cartierul Compton de

la marginea ora;ului Los Angeles, cele
dou[ surori Williams au `nceput s[
m]nuiasc[ racheta ̀ nainte de a ̀ mplini
5 ani. Tat[l lor Richard a v[zut ̀ n tenis
;ansa de a sc[pa din cartierul r[u fa-
mat, auzind la televizor suma c];tigat[
de o juc[toare la un turneu (rom]nca
Virginia Ruzici) – 40.000 de dolari. El
;i-a cump[rat c[r\i ;i casete video des-
pre tenis, a `ntocmit un plan de 78 de
pagini ;i a `nceput s[ le antreneze pe
cele dou[ fiice pe terenurile publice
din cartier.

Pentru a o putea ̀ nvinge pe sora ei,
Serena a ̀ nv[\at devreme cum s[ se de-
ta;eze emo\ional de persoana aflat[ de
cealalt[ parte a fileului. „Nu o privesc
pe Venus c]nd suntem pe teren. Nu
pot. Dac[ ar fi s[ c];tig, mi-ar p[rea
r[u pentru ea. Dac[ a; pierde, mi-ar
veni s[ o iau la b[taie.” De la
declan;area luptei lui Venus cu sindro-
mului Sjögren, boala autoimun[ care
i-a afectat drastic energia ;i i-a cauzat
;i alte probleme de s[n[tate, Serena se
simte chiar mai afectat[ atunci c]nd o
`nvinge pe terenul de tenis.

Juc[toarea ur[;te s[ piard[ at]t de

r[u `nc]t refuz[ s[ joace un meci `n
timpul antrenamentelor, prefer]nd `n
schimb s[ se concentreze pe structura
unui punct separat. „Sunt o perfec\io-
nist[, a;a c[ atunci c]nd pierd simt c[
`nnebunesc.” La 33 de ani, majoritatea
juc[toarelor s-ar retrage, dar Wiliams
nu se num[r[ printre ele. „Este incre-
dibil ceea ce reu;e;te s[ fac[ Serena
acum”, spune Brad Gilbert, fost juc[tor
profesionist `n prezent antrenor. „A
c];tigat primul ei turneu important la
v]rsta de 17 ani, iar acum c];tig[ la 33
de ani.” Nici Serena nu s-a g]ndit c[ la
aceast[ v]rst[ va mai juca ̀ n competi\ii
la cel mai ̀ nalt nivel. „Dar niciodat[ s[
nu spui niciodat[. Nu ;tiu ce va fi peste
patru ani. Din punct de vedere fizic,
acum m[ simt mai bine dec]t la 20 de
ani. M[ str[duiesc s[ dau tot ce am mai
bun.”

Americanca atribuie puterea ei
constant[ antrenamentului fizic pe care
l-a `nceput de mic[ ;i unui program
redus de turnee. „Nu ;tiu cum pot unii
juca 32 de turnee pe an. Maximul pe
care le-am jucat eu a fost `n num[r de
17 ;i nici atunci nu am sim\it c[ am
avut o via\[ pe l]ng[ sport.” Juc]nd mai
pu\in a evitat extenuarea fizic[ ;i

emo\ional[ care afecteaz[ mul\i
juc[tori. Tocmai `n timpul absen\elor
datorate, `n special, unui cheag de
s]nge `n 2011, a `nceput s[ se `ntrebe
dac[ mai avea s[ joace c]ndva. „~mi
era extrem de dor s[ fiu pe teren. Nu
de public sau de atmosfer[. ~mi era dor
s[ lovesc mingea. Atunci m-am `ntre-
bat c]nd m[ voi retrage, fiindc[ eu nu
vreau s[ m[ opresc niciodat[.”

Dup[ ce se va retrage, Serena are
planuri s[-;i extind[ afacerile din lu-
mea modei, `n prezent o linie de
`mbr[c[minte, `n ceva mai sofisticat.
Mai sper[, de asemenea, s[ se implice
mai mult ̀ n proiecte caritabile – exist[
o ;coal[ `n Kenya fondat[ de ea, pe
l]ng[ o burs[ medical[ numit[ dup[
sora ei ̀ mpu;cat[ mortal ̀ n 2003 ;i un
parteneriat cu Equal Justice Initiative,
o organiza\ie non-profit din statul Ala-
bama care ofer[ servicii juridice locui-
torilor s[raci. Dar deocamdat[ ;i ̀ n vii-
torul apropiat Williams nu e preg[tit[
s[ ia piciorul de pe accelera\ie. „Simt
dorin\a de a fi mai bun[ ca oric]nd.
Nu sunt niciodat[ mul\umit[. Vreau
`ntotdeauna s[ fac mai mult, s[ fiu mai
bun[ ;i s[ ajung la un alt nivel `n tot
ceea ce m[ implic.”

Serena Williams,
performan\[ la superlativ


