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Se împlinesc 179 de ani de când leul a de-
venit moneda națională a românilor. Puțini
sunt conștienți, însă, că modalitatea în care
leul a fost introdus este profund similară cu
cea în care statele europene au adoptat, secolul
trecut, moneda unică euro. Acest lucru este
semnificativ dintr-o perspectivă extrem de
actuală și dă seama despre cum o uniune po-
litică și fiscală este precedată și facilitată de o
uniune monetară.

Pe 16 septembrie 1836, domnul de atunci
al Țării Românești, Alexandru Ghica, instituie
leul ca monedă a țării, având ca subdiviziune
paraua (1 leu = 60 de parale). La acel moment,
leul nu circula efectiv, sub formă de bancnote
și monede fizice, ci reprezenta unitatea mo-
netară de referință în raport cu care erau cal-
culate toate prețurile. Celelalte monede care
circulau până atunci au continuat să circule
nestingherite, având ca referință leul.

Leul ca monedă fizică apare doar pe 22
aprilie 1867. Prima monedă era bimetalică,
cu etalonul la 5 grame de argint sau 0,3226
grame de aur şi având 100 de diviziuni, numite
bani. Primele monede emise au fost cele di-
vizionare din bronz, de 1 ban, 2 bani, 5 bani
şi 10 bani, bătute în Anglia în 1867. În 1868,
s-a emis prima monedă românească de aur cu
nominalul de 20 lei, într-un tiraj de doar 200
de exemplare, aceasta fiind considerată drept
probă.

Începând cu 1870 s-au emis şi monede
de argint cu nominalele de 50 de bani (denu-
mite popular „băncuţe”), 1 leu şi 2 lei. Înce-
pând cu 1880 s-au emis şi monede de argint
de 5 lei. Monede din aur pentru circulaţie s-
au bătut în 1883 şi 1890. La 3 martie 1870, se
înfiinţează Monetaria Statului, care poate bate
monedă, până în acel an monedele fiind bă-
tute în majoritate în străinătate, mai ales la
Birmingham.

Cu moneda euro lucrurile s-au petrecut
la fel, în pofida evidentelor diferențe date de
progresul tehnologic. De la 1 ianuarie 1999,
euro a devenit noua monedă oficială a 11 state
membre UE, înlocuind, în două etape, vechile
monede naționale, precum marca germană
sau francul francez, dar și așa-zisa Unitate
Europeană de Cont (ECU). Vechile monede
naționale ale statelor europene, considerate
subunități ale euro, au continuat să fie folosite
pentru efectuarea de plăți în numerar. Doar
de la 1 ianuarie 2002 euro a fost introdus și
sub formă de bancnote și monede.

1 august 1871< Satu Mare prime;te aprobarea
pentru construirea unui Tribunal propriu ~nceputurile ora;elor

medievale 
Satu Mare ;i Mintiu

16 septembrie 1836<
leul devine 

moned[ na\ional[

      Aproximativ 60 de absolvenţi ai
promoţiei 1965 au fost primiţi de actualii
eveli ai Colegiului Naţional Mihai
Eminescu, cu cântece şi poezii. Emoţiile
au fost mari, pentru că unii dintrei ei nu
se mai văzuseră de 30 de ani.
      Promoţia din 1965 s-a întâlnit de
multe ori după absolvire, la 10 ani, la 5
ani, iar în ultimul timp în fiecare an,
fiecare întâlnire fiind un moment bun
pentru depănarea amintirilor din liceu.
      Mihai Fodor a spus că este o întâlnire
tradiţională şi jubiliară, iar numărul mare
al participanţilor atestă faptul că acesta
este un eveniment semnificativ pentru
participanţi. Virgil Orha a salutat
prezenţa profesorilor foşti şi actuali, la
fel ca şi pe a elevilor şi a încheiat discursul
spunând că la ora absolvirii erau 2 secţii,
de limbă română şi limbă maghiară,
ocazie cu care a salutat foştii colegi de
liceu din secţia maghiară care nu au fost
prezenţi la întâlnire.

Mintiul, pe malul drept al Some;ului
s-a creat probabil, a;a cum atest[ ;i nu-
mele (Németi – al germanilor) ca o a;ezare
de coloni;ti germani. ~n 1216 e pomenit[
a;ezarea nem\ilor de la Satu Mare (villa
Theutonicorum in Zothmar). 

Re`nt]lnire emo\ionant[
a promo\iei 1965 la

Colegiul Mihai Eminescu

Autorul f]nt]nii arteziene din 
Centrul Vechi, artistul Lehel Domokos 

a `ncetat din via\[ `n SUA 
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Primele date existente despre
organizarea judecătorească a
oraşului  Satu Mare datează din
1316 când izvoarele istorice
amintesc pentru prima oară de-
numirea de judex-judecător şi
de un comitet orăşenesc.

Justiţia în  acele timpuri se înfăptuia
de   judecătorul oraşului împreună cu
acel comitet orăşenesc fapt care este
susţinut   şi în vremea Regelui Sigis-
mund iar judecata efectuată de oraş era
considerată judecată regală.

Până în 1871, Tribunalul
Satu Mare funcționa
în clădirea primăriei 

Mai târziu, în   secolul al XVII-lea
comitatul Satu Mare era împărţit în pla-
se, care erau conduse de patru prim-
juzi, şi opt vice-juzi nobiliari care aveau
rolul de a convoca adunările nobiliare
şi de a executa hotărârile acestora, par-
ticipând astfel la judecata comitatului.

La jum[tatea secolului al XVIII-lea
un număr de treizeci şi două de comune
au fost arondate oraşului Satu Mare din
punct de vedere judecătoresc respectiv
nou-înfiinţatului Tribunal filial Satu
Mare, care şi-a desfăşurat activitatea în
clădirea Primăriei până în 1871 când
primeşte aprobarea pentru construirea
unei clădiri proprii.

Istoria Justiţiei independente în
oraşul Satu Mare îşi are începutul prin
anii 1870, când  administraţia publică
se desparte de justiţie.  

Oraşul Satu Mare la 1 august 1871
primeşte aprobarea, pentru construirea
unui  Tribunal propriu. Astfel că, auto-
rităţile oraşului oferă drept clădire a
Tribunalului vechea primărie a oraşului
până la construirea grandiosului Palat
al Justiţiei 1894-1896.

După aprobarea primită de la Mi-
nisterul   Justiţiei, la colţul străzii Ra-
koczy şi Verbocy, se construieşte clădi-
rea Tribunalului şi a Penitenciarului,
care susţine şi în prezent activitatea
justiţiei din Satu Mare.

Până în anul 1918 sunt amintiţi, în
scrierea lui Tankoczi Gyula intitulată
„Város képes tükre” (Onglinda ilustrată
a ora;ului), printre preşedinţii Tribu-
nalului Satu Mare<  Boros Pal, Moricz
Lajos, Gelba Lajos, Dr. Roth Ferencz şi
Dr. Papolczy Gyula, în vremea cărora
instituţia cunoaşte o dezvoltare deose-
bită diferenţiindu-se astfel de restul Tri-
bunalelor.

În anul 1936 prim-preşedinte al
Tribunalului era Dr. Erdos Francisc,
preşedinte dr. Mărcuş Valer, judecător
Spineanu Victor, ajutor judecător dr.
Toma Gavril, grefier Cionca Dumitru.

Palatul Justiţiei, situat pe strada Mi-
hai Viteazu nr. 8 este construit într-o
manieră neo-clasică cu influenţe de se-
cession rural  şi figurează pe lista mo-
numentelor de arhitectură .

Edificiul este compus din parter ;i
două etaje, faţada principală perfect si-
metrică găzduieşte în partea sa centrală,
ieşită în afară faţă de  aliniament, acce-
sul monumental în clădire. Acesta este
încadrat de către două coloane în tor-
sadă ce susţin balconul de la etajul în-
tâi.

Faţada este împărţită în două regis-
tre, cel al parterului şi cel al nivelurilor
superioare, tratate diferit.

Ca elemente decorative caracteris-
tice se pot aminti< ancadramentele fe-
restrelor, coloanele adosate pereţilor de
la etaje, balconul central , consolele şi
triglifele cornişei , precum şi întreaga
compoziţie a faţadei.

În prezent în clădirea Palatului de
Justiţie reabilitat îşi desfăşoară activi-
tatea< Parchetul de pe lângă Judecătoria
Satu Mare şi Parchetul de pe lângă Tri-
bunalul Satu Mare, la parterul clădirii,

iar Judecătoria Satu Mare şi Tribunalul
Satu Mare la etajele superioare.

Tribunalului Satu Mare îi sunt aron-
date trei judecătorii< Judecătoria Satu
Mare,  Judecătoria Carei şi Judecătoria
Negreşti-Oaş, iar activitatea   acestuia
se desfăşoară conform Legii 304/2004
de organizare judiciară şi Regulamen-
tului de organizare interioară a in-
stanţelor judecătoreşti emis de Consi-
liul Superior al Magistraturii prin Ho-
tărârea 387/2005, în cadrul celor trei
secţii< Civilă, Penală, Comercială şi de
Contencios administrativ.  

Judecătoria a început
să funcţioneze în oraşul
Carei din anul 1884

Judecătoria Carei îşi desfăşoară ac-
tivitatea în baza Legii 304/2005 de or-
ganizare judecătorească şi are sediul în
Carei strada 1 Decembrie 1918 nr. 38.

Judecătoria Carei se află alături de
Judecătoria Satu Mare şi Judecătoria
Negreşti Oaş în circumscripţia Tribu-
nalului Satu Mare astfel că activitatea
economică, financiară şi administrativă
a acesteia este asigurată de departamen-
tul economico- financiar şi adminis-
trativ din cadrul Tribunalului Satu Ma-
re.

Judecătoriei Carei îi sunt arondate
două oraşe Carei şi Tăşnad precum şi
23 de comune localizate pe aproximativ
o treime din suprafaţa judeţului< Acâş,
Andrid, Berveni, Bogdand, Căpleni,
Căuaş, Cehal,   Ciumeşti, Craidorolţ,
Foieni, Hodod, Moftin, Petreşti, Pir,
Pişcolţ, Sanislău, Santău, Săcăşeni, Său-
ca, Supur, Tiream, Urziceni, Cămin.

Judecătoria a început să funcţioneze
în oraşul Carei din anul 1884, oraşul
Carei fiind în perioada 1750-1926 cen-
tru de judeţ.

În perioada anilor 1884-1952 a
funcţionat sub denumirea de Judecă-
toria Carei, iar din această perioadă pâ-

nă în anul 1968 a avut rang de Tribunal
Popular al Raionului Carei. În anul
1968 a revenit din nou la statutul de ju-
decătorie, funcţionând şi în prezent.

Judecătoria Negre;ti Oa;
a fost reînființată în 1995

Judecătoria Negreşti Oaş este o au-
toritate publică în sistemul organelor
judecătoreşti, organizată conform Legii
304/2004 privind organizarea judecă-
torească şi are în competenţa teritorială
11 localităţi< Batarci, Bixad, Călineşti -
Oaş,Cămârzana, Certeze, Gherţa Mică,
Oraşu Nou, Tarna Mare, Târşolţ, Turţ
şi Vama.

Judecătoria Negeşti Oaş îşi des-
făşoară activitatea în sediul din strada
Trandafirilor nr.7 în oraşul Negreşti
Oaş, judeţul Satu Mare şi se află în cir-
cumscripţia Tribunalului Satu Ma-
re.          

Neexistând o monografie scrisă a
zonei „Ţării Oaşului” , implicit nu există
date care să ateste anul în care în oraşul
Negreşti Oaş s-a înfiinţat fostul Tribu-
nal Regional Negreşti Oaş.

În anul 1968, fostul Tribunal Regio-
nal Negreşti Oaş se desfiinţează, acti-
vitatea acestuia fiind preluată de Jude-
cătoria Satu Mare.

Anterior anului 1990 existând  un
număr mare de dosare înregistrate la
Judecătoria Satu Mare, pentru a se evita
deplasarea justiţiabililor din Negreşti
Oaş la Satu Mare, s-a hotărât ca o dată
pe săptămână să se deplaseze un com-
plet de judecată  în  Negreşti Oaş pen-
tru   judecarea   cauzelor respective.
Şedinţele de judecată se desfăşurau în
sediul fostei case de cultură din Ne-
greşti Oaş.

În anul 1995, la solicitarea lo-
cuitorilor din această zonă se reînfi-
inţează Judecătoria Negreşti  Oaş
funcţionând şi în prezent.

Mihai G.

Războiul dintre Iran și Irak (cunos-
cut și sub denumirea de Primul Război
din Golful Persic și alte nume) a înce-
put în septembrie 1980 și a durat până
în august 1988, fiind cel mai lung răz-
boi convențional al secolului al XX-
lea. A fost cunoscut sub denumirea de
„Războiul din Golful Persic” înainte de
„Războiul din Golf ” din 1990.

Războiul a început când Irakul a
atacat Iranul pe 22 septembrie 1980,
printr-o invazie terestră și aeriană a te-
ritoriului iranian. Războiul a survenit
după o serie lungă de dispute teritoriale
legate de frontiera comună a celor două
state și temerile Irakului legate de o in-
surgență Șiia (ramura islamică predo-
minantă, însă oprimată a Irakului) in-
spirată de Revoluția Iraniană. Irakul
dorea de asemenea locul Iranului ca
putere dominantă în zona Golfului Per-
sic. Deși Irakul spera să profite de hao-
sul apărut după Revoluția Iraniană și a
atacat fără o declarație de război, tru-
pele sale au avut un succes limitat și au
fost respinse rapid de iranieni, care au
recuperat aproape tot teritoriul pierdut
până în iunie 1982. În următorii șase
ani, Iranul a fost în ofensivă.

În ciuda cererilor Consiliului de Se-
curitate al ONU de încetare a focului,
ostilitățile au continuat până la 20 au-
gust 1988. Războiul s-a încheiat cu ac-
ceptarea de ambele părți a Rezoluției
Consiliului de Securitate al ONU nr.
598. A durat câteva săptămâni ca Iranul
să părăsească tot teritoriul ocupat pen-
tru a respecta granițele de dinainte de
război, stabilite în 1975 prin Acordul
de la Alger . Ultimul schimb de prizo-
nieri de război a avut loc în 2003.

Războiul a cauzat numeroase pier-
deri omenești și economice - aproxi-
mativ jumătate de milion de victime
pentru fiecare parte, fără răniți - însă
nu a adus nici despăgubiri de război și
nici schimbări teritoriale. Conflictul
este comparat adesea cu Primul Război
Mondial, prin prisma tacticilor de luptă
similare< război de tranșee, cuiburi de
mitralieră, atacuri la baionetă, utiliza-
rea sârmei ghimpate, atacuri frontale
în masă ale infanteriei peste „țara ni-
mănui” și utilizarea armelor chimice
de către Irak împotriva trupelor ira-
niene și a civililor irakieni kurzi. La
vremea respectivă, Consiliul de Secu-
ritate al ONU a declarat faptul că „au
fost folosite arme chimice în lupte”. To-
tuși, în aceste declarații ale ONU nu se
preciza faptul că doar Irakul a folosit
arme chimice, astfel încât „comunitatea
internațională" a păstrat tăcerea în timp
ce armata irakian[ folosea arme de dis-
trugere în masă.

Acum 35 de ani
`ncepea r[zboiul `ntre

Iran ;i Irak
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ISTORIE
Regele :tefan al III-lea, fiind la tron `ntre anii 1162 ;i 1171, a donat vama colectat[ la Satu

Mare aba\iei din S`niob (Bihor). A;ezarea a evoluat, ̀ n principal datorit[ coloniz[rii unei comunit[\i
venit din Imperiul German. Comunitatea stabilit[ aici a ob\inut privilegii, sau libert[\i ale
oaspe\ilor, `n anul 1264, document care a marcat `nceputurile dezvolt[rii urbane.

Ora;ul Satu Mare s-a format
prin unirea, `n secolul al XVIII-
lea, a dou[ localit[\i< Satu Mare
;i Mintiu. Cele dou[ a;ez[ri au
fost separate de un bra\ al r]ului
Some;, ast[zi desecat. Evolu\ia is-
toric[ a celor dou[ a;ez[ri a fost
`n mare m[sur[ similar[, totu;i
prezint[ c]teva elemente distinc-
te, diferen\ele caracteristice
men\in]ndu-se ;i dup[ unificarea
lor.

~n ceea ce prive;te istoria timpurie
a ora;ului Satu Mare, istoriografia
tradi\ional[ o leag[ de centrul comita-
tului regal cu acela;i nume, care
func\iona `n jurul unei cet[\i. Aceast[
fortifica\ie este amintit[ drept castrum
Zothmar ̀ n Gesta Hungarorum, opera
notarului anonim al regelui Bela III,
care `i confer[ astfel o vechime consi-
derabil[. 

~n anul 1181 avem prima
men\iune despre comitele
S[tmarului, Nicolae

Anonymus relateaz[ ocuparea
cet[\ii ap[rate de Menumorut de c[tre
maghiarii desc[lec[tori, ;i plaseaz[
aceste evenimente `n secolul al X-lea.
Surse diplomatice, `ns[ pomenesc or-
ganiza\ia comitatens[ ;i indirect ceta-
tea, destul de t]rziu, `ncep]nd de la
sf]r;itul secolului al XII-lea ;i primele
decenii ale secolului al XIII-lea< 

- ̀ n 1181 este pomenit Nicolae, co-
mite de S[tmar (Nicolao Zathmariensi
comite)>

- `n 1213 sunt pomeni\i Altuman
(Oltuman) ;i Nicoale arhidiaconi de
Satu Mare, ̀ mpreun[ cu iobagul cet[\ii
(ioubagio castri) Bohus (Boghus)>

- ̀ n 1214 Venceslaus este comite de
S[tmar>

- ̀ n 1215 tot Venceslaus este comi-
te, Hisce este jude ale curiei, Gabriel
arhidiacon, Endre c[pitanul oastei
(hodnogio), Petrus ;i Sebrec ofi\eri
(centuriones), iar Vendeg ;i Zenast io-
bagi ai cet[\ii Satu Mare>

- ̀ n 1216 ;i 1231 este men\ionat[ o
p[dure (silvam Fentheus) fiind luat[
dintre p[m]nturile cet[\ii Satu Mare
(quam exemptam de castro Zothmar)
;i donat[ nobilului Toma.

Fortifica\ii care serveau drept cen-
tre de comitat, construite din lemn ;i
p[m]nt, de tipul celor de la Biharia,
Szabolcs, sau Borsova nu sunt cunos-
cute `n zona Satu Mare. Mai mult, nu
s-au descoperit vestigii arheologice `n
perimetrul de ast[zi al municipiului,
databile `naintea secolului al XIII-lea. 

Mintiul, pe malul drept al 
Some;ului s-a creat probabil ca
o a;ezare de coloni;ti germani

Aceasta ne ̀ ndeamn[ s[ c[ut[m ce-
tatea S[tmarului ̀ n alt[ parte. Unii din-
tre cercet[tori identific[ castrum Zot-
hmar cu fortifica\ia medieval timpurie
de la Ecedea, al\ii cu cetatea de la Sásvár
(pe teritoriul fostului comitat Ugocea).
Sunt ̀ ns[ ;i exemple c]nd anumite cen-
tre comitatense nu au func\ionat `n
castre, asemenea cazuri se ̀ nt]lnesc ̀ n
special la comitate organizate mai
t]rziu, la turnura secolelor XI-XII ;i ̀ n
cursul secolului al XII-lea.

Cert este ̀ ns[, c[ a;ezarea Satu Ma-
re propriu zis[ este pomenit[ cel mai
devreme tot ̀ n aceast[ perioad[. Regele
:tefan al III-lea, fiind la tron ̀ ntre anii
1162 ;i 1171, a donat vama colectat[ la
Satu Mare aba\iei din S`niob (Bihor).
A;ezarea a evoluat, `n principal dato-
rit[ coloniz[rii unei comunit[\i venit[
din Imperiul German. Comunitatea
stabilit[ aici a ob\inut privilegii, sau li-
bert[\i ale oaspe\ilor, ̀ n anul 1264, do-
cument care a marcat ̀ nceputurile dez-
volt[rii urbane.

Mintiul, pe malul drept al
Some;ului s-a creat probabil, a;a cum
atest[ ;i numele (Németi – al germa-
nilor) ca o a;ezare de coloni;ti germani.
~n 1216 este pomenit[ a;ezarea
nem\ilor de la Satu Mare (villa Theu-
tonicorum in Zothmar), iar `n 1230

comunitatea dob]nde;te libert[\ile
oaspe\ilor, adic[ privilegii urbane. Do-
cumentul privilegial, emis de cancela-
ria regelui a fost ̀ nt[rit de sigiliul regal
imprimat ̀ n aur, a;a numit bul[ de aur,
at]rnat la pergamentul care con\ine
documentul.

Satu Mare a existat pe malul
st]ng (de atunci) al Some;ului
`nc[ din secolul al XII-lea

Primele men\iuni ale celor dou[
a;ez[ri atest[ `nceputuri u;or diferite<
Satu Mare a existat pe malul st]ng (de
atunci) al Some;ului `nc[ din secolul
al XII-lea, iar Mintiul s-a creat pe malul
opus, la ̀ nceputul secolului al XIII-lea,
prin colonizare ;i a dob]ndit rapid pri-

vilegii urbane. Comunitatea oaspe\ilor
s-a stabilit ;i `n Satu Mare ;i, dup[
aproape trei decenii, a ob\inut ;i ea pri-
vilegii urbane. 

Fenomenul nu este singular `n re-
giunea Tisei Superioare. O serie de cen-
tre urbane cunosc `nceputurile `n co-
munit[\i de coloni;ti a;eza\i ̀ n zon[ la
`nceputul secolului al XIII-lea, dup[
care fiecare a dob]ndit privilegii care
au permis dezvoltarea urban[. ~n seria
documentelor privilegiale cea mai tim-
purie este tocmai cel ob\inut de Mintiu
`n 1230, urmat de Beregovo (Bereg-
szász, 1247), Szina (Scena, 1249), Sá-
toraljaújhely (`n documente contem-
porane Újhely, 1261), Vinogradov (Na-
gyszőllős, 1262), Satu Mare (1264) ;i
Sárospatak (1299).

Textul privilegiilor ob\inute de

Mintiu ;i Satu Mare sunt identice `n
afara unor detalii minore. ~n acest sens,
din punct de vedere al obliga\iilor, cele
dou[ ora;e sunt datoare s[ trimit[
cinci-cinci oameni `narma\i `n oastea
regelui, s[ pl[teasc[ decima ̀ n valoare
de 12 denari, s[ asigure dou[ mese re-
gelui ;i ̀ nso\itorilor s[i, dac[ ace;tia ar
poposi vreodat[ `n ora;. Drepturile
acordate `n schimb celor dou[ ora;e
sunt relativ extinse< acestea sunt extra-
se, din punct de vedere administrativ
;i juridic, de sub autoritatea comitelui
de cetate ;i puse direct sub autoritatea
regelui sau a vistierului regal. ~n acela;i
timp, locuitorii au posibilitatea s[-;i
aleag[ judele ;i preotul, beneficiind ;i
de un vad scutit de vam[ pe r]ul So-
me;. 

Comercian\ii de aici ob\ineau im-
unitate de la v[mi pe rutele comerciale
ale regatului, iar la t]rgurile celor dou[
ora;e, numai ei aveau dreptul s[ v]nd[
marfa, `n special postavul, en-detail,
adic[ `n cantit[\i mici. Nu `n ultimul
r]nd, regele doneaz[ ora;elor un lot de
p[m]nt de mari dimensiuni, situat `n
vecin[tatea celor dou[ a;ez[ri. 

Diplomele ob\inute Mintiu ;i
Satu Mare au fost folosite drept
model pentru ora;ul Dej

Setul de drepturi cuprins `n cele
dou[ diplome privilegiale, re`nt[rite
sistematic de regi care se succedau pe
tronul regatului, se mai g[se;te ̀ n cazul
mai multor ora;e din regat ;i ̀ ;i au ori-
ginea din Imperiul German. Impor-
tan\a diplomelor privilegiale este su-
bliniat[ ;i de faptul c[ acestea au fost
deseori falsificate. 

A;a cum a demonstrat regretatul
profesor Zsigmond Jakó, aplic]nd cu
acribie critica de surse, diplomele
ob\inute Mintiu ;i Satu Mare au fost
folosite drept model de inspira\ie pen-
tru cel al ora;ului Dej, falsificat ̀ n pri-
mele decenii ale secolului al XIV-lea.
Dincolo de rela\ia de complicitate `n
aceast[ crim[, r[mas[ nedescoperit[
mai bine de 650 de ani, firul informa\iei
documentare subliniaz[ importan\a
r]ului Some; `n via\a ora;elor Mintiu
;i Satu Mare. ~n acest sens cel mai im-
portant rol a avut sarea, provenind de
la Dej, Ocna Dejului ;i podi;ul Tran-
silvaniei, care a fost transportat[ pe So-
me;, fiind depozitat[ ;i ulterior redis-
tribuit[ ̀ n Satu Mare, unde a func\ionat
;i un oficiu regal pentru administrarea
s[rii (camera s[rii).

Dup[ momentul de `nceput ;i
ob\inerea privilegiilor, Satu Mare ;i
Mintiul au cunoscut o evolu\ie aproape
identic[. Vadul peste Some;, ̀ nt]lnirea
rutelor comerciale ;i transportul s[rii
au facilitat evolu\ia urban[ prin dez-
voltarea unei comunit[\i puternice de
negustori ;i, ̀ n paralel, de me;te;ugari,
organizate `n bresle. Mai mult, desco-
perirea surselor de aur ;i argint ̀ n apro-
piere, ̀ n mun\ii din jurul ora;ului Baia
Mare de ast[zi, s-a f[cut sim\it[ ;i aici,
monet[ria ;i oficiul regal pentru ad-
ministrarea mineritului func\ion]nd
aici la ̀ nceput, adic[ ̀ n cursul secolului
al XIV-lea. Centrul administra\iei mi-
niere ;i a monet[riei s-a mutat la Baia
Mare abia la turnura secolelor XIV-
XV.

Dr. Péter Levente Szőcs
Muzeul Jude\ean Satu Mare

Privilegiu acordat ora;ului Mintiu

Cetatea Szatmar `n anul 1565

~nceputurile ora;elor medievale 
Satu Mare ;i Mintiu
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ART~
S-a n[scut `n data de 11 noiembrie 1945 la Negre;ti-Oa;, `n familia lui Ambrus ;i Emilia

Domokos. A copil[rit la Satu Mare, al[turi de dou[ surori, Eniko ;i Reka, ;i un frate mai mare,
Alpar. A fost student la Institutul “Nicolae Grigorescu” din Bucure;ti `ntre anii 1963 ;i 1969, la
clasa renumitului sculptor Ion Irimescu, de la care a deprins fine\ea detaliului.

Autorul f]nt]nii arteziene din Centru,
sculptorul Lehel Domokos a murit

`n aceast[ var[ `n California

Lehel Domokos, sculptorul care a rea-
lizat f]nt]na artezian[ din parcul din Cen-
trul Vechi (`n 1979), a murit `n 26 iunie
2015 la re;edin\a sa din Laguna Hills, Ca-
lifornia. El plecase din Rom]nia `n 1982.

S-a n[scut `n data de 11 noiembrie 1945 la
Negre;ti-Oa;, ̀ n familia lui Ambrus ;i Emilia Do-
mokos. A copil[rit la Satu Mare, al[turi de dou[
surori, Eniko ;i Reka, ;i un frate mai mare, Alpar.
A fost student la Institutul “Nicolae Grigorescu”
din Bucure;ti `ntre anii 1963 ;i 1969, la clasa re-
numitului sculptor Ion Irimescu, de la care a de-
prins fine\ea detaliului.

Cariera lui este rezumat[ ̀ n “Dic\ionarul Scul-
ptorilor din Rom]nia”, realizat de Ioana Vlasiu,
Gabriel Badea-P[un ;i Virginia Barbu, publicat
`n 2011 de Editura Academiei Rom]ne. Dup[ ab-
solvirea facult[\ii prime;te bursa Dimitrie Paciu-
rea ;i Premiul simpozionului de la M[gura. Ar-
tistul dovedește un interes special pentru mode-
larea stilizată a formelor și volumelor, în ideea de
a-și transpune viziunea în bronz. Piatra este de
asemenea unul din materialele de predilecţie, ale
cărei caracteristici le adaptează și supune con-
ceptului său plastic. Preferă volumele geometrice.
~n 1971 are o expozi\ie personal[ la Bucure;ti. ~n
1973 realizeaz[ poarta de intrare ̀ n Sighetul Mar-
ma\iei. ~n colec\ia Muzeului Na\ional de Art[
Contemporan[ au r[mas, dintre lucr[rile sale,
“Zbor”, “Pasăre de foc”, “Compoziţie”, “Icar”, “Can-
tata”, “Taina”, iar la Muzeul de Art[ Satu Mare
exist[ un “Cor de fete”.

Nemul\umit de via\a ̀ n Rom]nia comunist[,
Lehel a renun\at la al doilea s[u prenume (acela;i
cu al lui Ceau;escu), iar la `nceputul anilor ‘80 a
plecat din \ar[. S-a c[s[torit ̀ n Germania cu Mag-
da, cea cu care a avut dou[ fiice, Imola ;i Timea.
Cei doi s-au separat ̀ n 1997.Ajuns ̀ n Statele Unite,

s-a stabilit `n or[;elul Irvine din California ;i a
continuat s[ lucreze ca artist ;i restaurator. Fiind
un om mai retras ;i prea pu\in dornic de glorie,
a expus mai rar, una din ocaziile cu care ;i-a etalat
lucr[rile fiind Expozi\ia de Var[ din Irvine `n
2005. S-a ocupat mai ales de educa\ia fiicelor sale,
fiind un familist des[v]r;it.

Printre pasiunile sale s-au num[rat g[titul,
lectura, gr[din[ritul, fotbalul, campingul ;i schiul.
C[l[torea destul de des `n Europa, `nt]lnindu-;i
rudele ;i prietenii. A fost foarte iubit de cei ce l-
au cunoscut, mul\i amintindu-;i cu pl[cere de
c[ldura sa sufleteasc[ ;i modul inteligent `n care
;tia s[ `;i transmit[ ideile.

Unul din ucenicii s[tm[reni ai lui Lehel Do-
mokos, sculptorul ̀ n lemn Vasile Koter, ne-a po-
vestit< “3 ani am fost l]ng[ el, `n anii 1973-1975.
Era extraordinar de prietenos, explicativ, r[bd[tor.
A l[sat s[ fac singur lucrarea respectiv[, numai
mi-a explicat cum e mai u;or. Tema el a ales-o, eu
mai mult am finisat lucr[rile. Am ajutat la statuia
«Maternitatea» care este `n pivni\a Muzeului, o
statuie de bronz, mare (informa\ie neconfirmat[
de cei de la Muzeu - n.red.). A fost trimis ̀ n Fran\a
`n schimb de experien\[ ;i n-a mai venit `napoi.
Pe urm[ s-a stabilit `n New York ;i s-a ocupat cu
restaur[ri.”

La sf]r;itul anului 2014 Lehel Domokos a fost
diagnosticat cu o tumoare cerebral[ (glioblastom
multiform) care i-a afectat capacitatea de a vorbi
;i a sf]r;it prin a-i curma via\a, la 69 de ani. Sen-
sibilitatea, bl]nde\ea ;i creativitatea sa i-au influ-
en\at pe to\i cei cu care artistul s[tm[rean a intrat
`n contact. Respect]ndu-i dorin\a, familia i-a in-
cinerat trupul, iar cenu;a a fost `mpr[;tiat[ `n
Oceanul Pacific. Prieteni din `ntreaga lume, in-
clusiv s[tm[reni, au l[sat zeci de mesaje de con-
dolean\e pe o pagin[ memorial[ de Internet.

Vasile A.

~n atelier la Satu Mare, anii ‘70 La o expozi\ie ̀ n aer liber, ̀ n 2005

Primul din st]nga, al[turi de cele dou[ surori ;i fratele s[u (2015)Camera cu picturi, `n casa din Irvine, California
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S~N~TATE

Aproximativ un sfert din canti-
tatea total[ de colesterol din s]nge
provine din alimenta\ie.  ~n conse-
cin\[, este recomandat ca procentul
de gr[simi din alimenta\ie s[ nu
dep[;easc[ 25-35% din num[rul to-
tal de calorii zilnice. Modificarea sti-
lului de via\[ este cel mai important
pas ;i, de multe ori este suficient pen-
tru a preveni cre;terea colesterolului
`n s]nge ;i apari\ia bolilor cardio-
vasculare.

Speciali;tii recomand[ evitarea fuma-
tului. Fumul de \igar[ reprezint[ unul din-
tre cei mai importan\i factori de risc car-
diovascular. Nefum[torii pot fi ;i ei
afecta\i, `n cazul `n care se expun pasiv la
fumul de \igar[. Exist[ ;i o veste bun[, ;i
anume aceea c[ riscul cardiovascular al
fum[torilor `ncepe s[ scad[ odat[ ce se
opresc, indiferent de c]t de mult au fumat,
;i ajunge la jum[tate la un an de la
renun\area la fumat.

Cum trebuie s[ aleg m]ncarea?

O alimenta\ie s[n[toas[ nu ̀ nseamn[
m]ncare f[r[ gust sau regim strict> ̀ nv[\a\i
s[ m]nca\i  gustos ;i s[ v[ men\ine\i ;i
greutatea ;i colesterolul ̀ n limite normale
`n acela;i timp, fie c[ sunte\i acas[ sau la
restaurant, `ncerc]nd s[ respecta\i
urm[toarele indica\ii<

1. C]t mai multe ;i mai variate fructe,

legume (mai ales proaspete, neg[tite), ce-
reale integrale, produse pe care este scris
un procent mic de gr[simi>

2. Cel pu\in de 2 ori pe s[pt[m]n[
consuma\i pe;te (cu c]t mai gras cu at]t
mai bine)> somonul este unul dintre cei
mai boga\i ̀ n acizi gra;i omega - 3 poline-
satura\i>

3. Lactate cu con\inut sc[zut de gr[si-
me (1%)>

4. Mai pu\in[ carne, mai degrab[ de
pui f[r[ pieli\[, nu pr[jeli> nu g[ti\i cu ule-
iuri saturate (unt, margarin[, untur[, seu,
gr[simea din carnea de porc)>

5. Reduce\i consumul de b[uturi r[co-
ritoare dulci  (sucuri a;a zis naturale) ;i de
sare (ad[uga\i condimente pentru gust)>
alcool cu modera\ie, preferabil un pahar
de vin ro;u>

6. Cantitatea cea mai mare de gr[simi
s[ fie de tip mono ;i polinesaturate (ulei
de m[sline, ulei de floarea soarelui, ulei de
pe;te)> evita\i produsele hidrogenate>

7. Maxim  2 ou[/s[pt[m]n[>
8. Evita\i cartofii pr[ji\i, pr[jiturile,

cremele, gogo;ile, covrigeii ;i biscui\ii> ma-
xim  1-2 cafele/zi>

9. M]nca\i c]t mai rar la restaurantele
de tip "fast food".

La fel de important este s[ face\i acti-
vitate fizic[ regulat[. Se recomand[ minim
30 de minute de activitate fizic[ zilnic. Nu
este obligatoriu ca toate aceste minute s[
se efectueze o dat[, ci se pot fragmenta `n
cicluri de c]te 10 -15 minute.

A consemnat 
:tefania Cri;an

Strugurele este unul dintre cele
mai vechi şi mai cunoscute fructe
din lume. Analiza fosilelor arată că
viţa de vie s[lbatică exista şi acum
65 de milioane de ani. Foarte multă
vreme, viţa-de vie a fost conside-
rată sacră, atât rapsozii, cât şi mis-
ticii rezervându-i un loc aparte în
creaţiile şi ideile lor.

Până nu demult, apreciaţi doar ca ma-
terie primă pentru vin, strugurii au devenit
materie primă pentru medicamente, da-
torită proprietăţilor terapeutice unice de-
monstrate riguros ştiinţific.

Constituienţii valoroşi
din struguri

Stugurii au în componenţă zaharuri
uşor asimilabile şi convertibile în forţa
musculară şi energie nervoasă.

Ei sunt ideali pentru remineralizarea
şi fortificarea sportivilor şi a indivizilor ce
prestează munci anevoioase, dar şi a ele-
vilor şi studenţilor, pentru a-i ajuta să-şi
intre mai uşor în ritmul de lucru, după în-
ceperea cursurilor care coincide cu pe-
rioada culesului viilor.

Strugurii au în componenţă precursori
ai vitaminei A, care posedă un efect de
consolidare a oaselor, de protecţie a ochilor
şi a sistemului nervos, de îmbunătăţire a
stării mucoaselor şi tegumentelor ori de
fortificare a capacităţii de luptă împotriva
infecţiilor de tot felul. Strugurii sunt bogaţi
în vitamina B1, cu efectele sale stimula-
toare pentru intelect şi de readucere a bu-
nei dispoziţii. Conţin vitamina B2 utilă în
procesul de formare a proteinelor, de ar-
dere a carbohidraţilor şi grăsimilor şi

esenţială în procesul respiraţiei celulare.
Acidul pantotenic (vitamina B3) este şi el
prezent în struguri, av]nd rol de reglare a
activităţii glandelor suprarenale şi de nor-
malizare a colesterolului sangvin.

S-a demonstrat prin studii clinice că
acidul elagic care se găseşte în struguri re-
duce semnificativ incidenţa cancerului, în
special a celui pulmonar. 

O altă componentă, un flavonoid nu-
mit quercitina,  întâlnit din abundenţă mai
ales în strugurii negri şi roşii inhibă dez-
voltarea cancerului de piele, o formă de
cancer greu de tratat. Aceeaşi quercitina

este un protector al inimii, ajută la
menţinerea supleţii vaselor de sânge, în-
tăreşte capilarele şi încetineşte considerabil
procesul de îmbătrânire.

O altă substanţă, resveratrolul este un
elixir mai ales pentru femei, studii clinice
arătând că ameliorează activitatea hormo-
nală, fiind de un imens ajutor pentru re-
glarea ciclului menstrual, combaterea hir-
sutismului, a hipoplaziei mamare (insufi-
cien\a dezvoltării sânilor), a infertilităţii şi
a menopauzei premature. De asemenea,
resveratrolul ajută la prevenirea şi com-
baterea tumorilor mamare.

Acţiuni terapeutice

În afecţiunile aparatului digestiv, stru-
gurii au foarte multe efecte tămăduitoare,
fiind consideraţi un panaceu general al
stomacului. Astfel, stimulează funcţiile în
cazul digestiei lente şi a atoniei gastro-in-
testinale. Au un rol binefăcător în unele
boli ale ficatului şi colecistului, litiaza bi-
liară, ciroza, ascita, hepatita, enterite, di-
zenterie, congestia ficatului şi a splinei, in-
tensificarea secreţiei bilei, gastrite, consti-
paţii cronice, intoxicaţii cu mercur şi
plumb. De asemenea, neutralizează exce-
sul de acizi din stomac şi elimină materiile
reziduale din colon.

La nivel renal, consumul de struguri
proaspeţi actionează favorabil în comba-
terea litiazei renale, nefrite, edeme renale.
În bolile cardiovasculare, au fost semnalate
efecte bune prin scăderea tensiunii arte-
riale, a aterosclerozei coronariene şi redu-
cerea colesterolului total, cu ̀ mpiedicarea
depunerii plăcilor de colesterol rău în in-
teriorul arterelor şi al vaselor de sânge. 
Consumul strugurilor este benefic în
bronşită, astm bronşic, tuse convulsivă,
stări febrile şi tuberculoză. Curele prelun-
gite cu struguri pot avea efecte favorabile
în prevenirea şi combaterea cancerului,
astenie, surmenaj, reumatism, creşterea
acuităţii vizuale şi unele afecţiuni derma-
tologice (acnee, dermatoze, furuncule, ec-
zeme, varice).

Efectele terapeutice sunt diferenţiate
în funcţie de soiul viţei cultivate. Strugurii
albi sunt stimulatori ai funcţiilor digestive,
iar strugurii negri, mai astringenţi datorită
conţinutului mai ridicat în taninuri sunt
benefici în tonifierea organismului şi în
combaterea diareei.

Strugurii plantelor crescute în mult
soare, pe soluri calcaroase, au proprietăţi
depurative, diuretice şi energizante prin

conţinutul mare de zaharuri solubile, în
timp ce strugurii mai acri, crescuţi în
condiţii mai reci şi de umbră au proprietăţi
laxative. 

În plus, strugurii negri conţin o can-
titate mare de procianidine, cu rol impor-
tant în apărarea inimii, scăderea tensiunii
şi a nivelului de colesterol.

Asupra pielii, strugurii au efecte pro-
tectoare şi redau elasticitatea şi prospeţim-
ea tenului.

Regulile dietei cu struguri

În timpul dietei cu struguri, trebuie
ţinut cont de anumite reguli care trebuie
respectate.

Strugurii se mănâncă lent, pentru ca
senzaţia de saţietate să se instaleze cât mai
repede. Fructele trebuie să fie dulci, bine
coapte, proaspete şi parfumate. Dacă vrem
să profităm din plin de valoarea acestui
fruct, ar fi bine să mestecăm şi pieliţele şi
sâmburii, care conţin un ulei gras ce reduce
colesterolul şi menţine sănătatea vaselor
de sânge. Pe durata dietei sunt absolut ne-
cesare exerciţiile fizice, în fiecare zi, de la
o jumătate de oră în sus.

Cura de mare intensitate începe cu o
perioadă de "încălzire" de trei zile, în care
se consumă fructe progresiv, pornind de
la o jumătate de kilogram în prima zi. Du-
pă aceste zile în care ne obişnuim digestia
şi metabolismul cu strugurii, urmează 5
zile în care se consumă numai şi numai
struguri, pînă la trei kilograme zilnic.

Este important de ştiut că strugurii
conservaţi păstrează sub 10% din proprie-
tăţile curative  ale celor proaspeţi, iar vinul
undeva sub 6%. Aşadar, consumaţi cât mai
mulţi struguri proaspeţi, acum e anotim-
pul lor!

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel. 0721202752

Quercitina din acest aliment este un protector al inimii, ajută la menţinerea su-
pleţii vaselor de sânge, întărește capilarele și încetinește considerabil procesul
de îmbătrânire

9 sfaturi  pentru o alimenta\ie s[n[toas[
;i un nivel al colesterolului bun

Cura de mare intensitate începe cu o perioadă de "încălzire" de trei zile, în care se consumă
fructe progresiv, pornind de la o jumătate de kilogram în prima zi. După aceste zile în care ne
obişnuim digestia şi metabolismul cu strugurii, urmează 5 zile în care se consumă numai şi numai
struguri, pînă la trei kilograme zilnic. Este important de ştiut că strugurii conservaţi păstrează sub
10% din proprietăţile curative  ale celor proaspeţi, iar vinul undeva sub 6%. Aşadar, consumaţi cât
mai mulţi struguri proaspeţi, acum e anotimpul lor!

Strugurii ne men\in tineri, sus\in suple\ea
vaselor de sânge ;i înt[resc capilarele

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

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

mobil - 0737.518.461

Orar< 
luni - vineri 
8<00 - 16<00

ATO MEDICAL VEST
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RE}ETE

Gogo;i cu crem[ 
de alune

Rulad[ din piept de
curcan cu prune uscate

Mod de preparare<

Activăm drojdia cu un pic de zahăr
și lapte călduț. Se amestecă făina cu
gălbenușurile, zahărul vanilat și restul
de zahăr, apoi se adaugă și drojdia pre-
gătită. Aluatul se frământă cu lapte căl-
duț, până se obține consistența dorită,
apoi se adaugă margarina topită. Se
presară cu puțină făină și se lasă la dos-

pit, în loc cald. După ce își dubleză vo-
lumul, se întinde cu sucitoarea, la gro-
simea de circa 1 cm. Pe jumătatea foii
se așează câte o linguriță de cremă de
alune, la distanțe de circa 6-7 cm. Se
acoperă cu cealaltă jumătate a foii și
între grămăjoare se apasă ușor cu de-
getul. Cu un pahar cu margine ascuțită
se taie la formă, iar cu aluatul rămas
după tăiere se repetă operația, apoi se
mai lasă circa 30 minute la dospit, apoi
le prăjim în ulei fierbinte, abundent, la
început la foc mic și acoperit cu un ca-
pac, apoi după ce întoarcem, la foc ma-
re, descoperit. Înainte de servire se pre-
sară cu zahăr pudră vanilată.

Alimentele 
;i cantit[\ile 

500 g de făină albă, 30 g drojdie,
4 gălbenușuri de ouă, 100 g de mar-
garină, 100 g de zahăr, 1 plic de zahăr
vanilat, 300 ml de lapte, o lingură de
rom, coaja rasă de la o jumătate de
lămâie, ulei pentru prăjit, 200 g cremă

de alune pentru umplut.

Mod de preparare<

Pieptul de curcan se bătucește pu-
țin, se condimentează cu sare și piper
pe ambele părți, apoi se unge subțire
cu muștar amestecat cu oțet. Prunele
se pun în apă călduță, până se umflă,
se scurg, se taie mărunt, se condimen-
tează cu cimbru, piper și puțină sare.

Usturoiul și ceapa tăiată foarte mărunt,
sau preferabil pisate se amestecă cu
prunele, pesmetul și ouăle. Se adaugă
vin, până când se obține consistența
dorită. Se așează peste feliile de piept
de curcan și se rulează. Se învelesc în
folie de aluminiu și se pune la cuptor
preîncălzit. Eventual se poate înveli în
pesmet, dar atunci nu se înfoliază. Du-
pă circa 25 minute folia se desface, ru-
lada se unge cu puțin ulei și se mai pră-
jește, până când se rumenește. Se ser-
vește după ce se răcește, fie ca mâncare
de sine stătătoare, fie cu garnitură de
orez sau legume asortate.

Ave\i nevoie< 

500 g file de piept de curcan, 2
ouă, o ceapă mare, 200 g prune uscate
(sau 100 g de prune uscate și 100 g de
caise uscate), o linguriță de muștar
fin, un cățel de usturoi, o linguriță de
oțet de mere sau 2 lingurițe de oțet
balsamic, circa 100 - 150 ml vin roșu
sauvignon, 4 linguri de pesmet fin,
cimbru uscat și sfărâmat, sare, piper,

ulei pentru stropit.

Sup[ crem[
de piersici

Mod de preparare

Piersicile, dacă se folosesc fructe
proaspete, se bagă în apă clocotită, se
lasă circa 1 minut, se scot și se curăță
de coajă. Indiferent că sunt proaspete,
sau din compot, după ce se îndepăr-
tează coaja se mixează cu puțin zahăr,

până ce devine o pastă omogenă. Lap-
tele și se pune la fiert la foc mic și se
adaugă sarea. Se amestecă zahărul, bu-
dinca și zahărul vanilat și se dizolvă cu
circa 100 ml de apă rece. Când laptele
pus la fiert începe să se încălzească se
adaugă budinca dizolvată, amestecând
în continuu, iar când începe să se în-
groașe, se adaugă fructele și se lasă să
mai dea un clocot. Se ia de pe foc, iar
după ce s-a răcit puțin se adaugă și friș-
ca. Se servește rece, ornată cu globuri
de înghețată, felii de caise, batoane de
scorțișoare sau vanilie, sau frunză de
mentă.  

Ave\i nevoie< 

6-700 g de piersici (se poate și din
compot), o budincă de vanilie sau friș-
că, 750 g lapte, 250 g frișcă pentru gă-
tit, 4-6 linguri de zahăr, 1-2 plicuri de
zahăr vanilat, un v]rf de cuțit de sa-

re.

Zacusc[ 
cu vinete

Mod de preparare<

Vinetele se prăjesc pe jar, se curăță
și se toacă cu un cuțit din lemn sau
plastic. Ceapa, ardeii și roșiile se dau
pe mașina de tocat (sau se toacă cu ro-
botul), fiecare separat, fără să se ames-
tece. Ardeii, ceapa și roșiile se călesc
fiecare separat în ulei, apoi, într-o oală

mai mare se amestecă cu vinetele și se
condimentează. La sfârșit se adaugă
roșiile sau bulionul și se fierbe la foc
mic, amestecând în continuu. Se lasă
la fiert până când capătă o consistență
păstoasă. Dacă este nevoie se mai con-
dimentează puțin și dacă s-au folosit,
se scot frunzele de dafin. Zacusca poate
fi consumată proaspătă, cu pâine, sau
se poate păstra la borcan. În acest caz
se adaugă conservanți, sau se acoperă
cu ulei fiert și răcit în prealabil. Zacusca
cu vinete este un adaos de potrivit și la
prepararea diverselor sosuri (de roșii,
la carne, guiaș, sau la legume preparate
la cuptor).

Ave\i nevoie< 

3 kg vinete, 3 kg gogoșari sau ju-
mătatea poate fi ardei kapia, 2,5 kg
ceapă, 3 kg roșii sau 1,5 - 1,7 l bulion,
1 l ulei, piper, frunze de dafin (nu în
mod obligatoriu), sare, eventual se

poate și un pic de ardei iute.

În laboratoarele supersofisticate ale
unei universităţi medicale din Israel se
fac experimente care ar putea influenţa
soarta omenirii. 

Un banal extract din fructe de soc
devansează mult, ca eficienţă, sub-
stanţele chimice obţinute prin sintezele
cele mai complicate.

Recoltarea fructelor de soc se face
prin tăierea ciorchinilor cu boabe de pe
ramuri. Se pot păstra la frigider 24-48
de ore. Uscarea lor se face în strat foarte

subţire pe o sobă sau pe un calorifer.
Sucul proaspăt se obţine prin zdro-

birea boabelor de soc cu ajutorul mixe-
rului electric, sau manual, cu ajutorul
unei linguri de lemn. Se administrează
3-4 linguri pe zi, pe stomacul gol, pen-
tru tratarea constipaţiei, a colitelor de
putrefacţie, pentru întărirea capacităţii
de apărare a organismului.

Tinctura se obţine prin amestecarea
sucului proaspăt de fructe de soc cu al-
cool alimentar de nouăzeci de grade.
Se administrează 1-4 linguri pe zi.

Pulberea se obţine prin măcinarea
cât mai fină a boabelor uscate cu râșniţa
electrică de cafea. Se administrează
pentru tratarea avitaminozelor, a bolilor
oculare, a diareei, a colitei.

Siropul - la două pahare de suc
proaspăt de fructe de soc, se adaugă do-
uă pahare de zahăr brun și coaja rasa
de la două lămâi. Se iau 4-5 linguriţe
din acest preparat pe zi, pentru un efect
ușor laxativ, tonic, vitaminizant și re-
mineralizant.

Boli care se tratează cu fructe de soc
sunt< gripa, guturaiul, obezitatea, în-
grășare, constipaţia, constipaţia cronică,
colita de putrefacţie, herpesul, este ad-
juvant în tratamentul infecţiei cu HIV,
îmbunătăţirea vederii nocturne, adju-
vant în tratarea bolilor oculare, psoria-
zis, alergie cutanată, sclerodermie, boli
de piele rezistente la tratamentele cla-
sice ș.a.

Acţiunea fructelor de soc este de-
ocamdată unică în lume, nici un alt me-
dicament de sinteză sau natural neajun-
gând la asemenea performanţe. 

Precauţii şi contraindicaţii

Întrucât are un efect laxativ și pur-
gativ puternic, tinctura din fructe de
soc va fi administrată cu prudenţă în
doze mari (peste 2 linguri pe zi), pentru
a nu accelera prea mult tranzitul intes-
tinal. 

Preparatele obţinute din fructele de
soc proaspete, mai ales tinctura și sucul,
sunt contraindicate în cazurile de diaree
acută și cronică, precum și în cazul co-
litei de fermentaţie.

Persoanele care au un colon sensibil
sau suferă frecvent de balonare ar fi
bine să consume în paralel cu prepara-
tele din fructe de soc și anumite condi-
mente cu rol carminativ și antiinflama-
tor intestinal< seminţe de fenicul, se-
minţe de chimen, busuioc, mentă.

Fructele de soc sunt foarte puternice
ca remediu, fiind mai degrabă medica-
ment decât aliment. Ca orice medica-
ment ingerat în doze prea mari, poate
da reacţii adverse cât se poate de ne-
plăcute< vomă, arsuri la stomac, infla-
marea gâtului, dificultăţi în respiraţie.

Text selectat şi adaptat de Ioan A

Fructele socului
concureaz[

cu succes vaccinurile
antigripale

Sucul proaspăt din fructe de soc se obţine prin zdrobirea boabelor de soc cu ajutorul mixerului
electric, sau manual, cu ajutorul unei linguri de lemn. Se administrează 3-4 linguri pe zi, pe
stomacul gol, pentru tratarea constipaţiei, a colitelor de putrefacţie, pentru întărirea capacităţii
de apărare a organismului.
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MOD~

Am analizat cu atenție catwalkurile,
am suspinat îndelung privind propune-
rile designerilor pentru acest sezon și iată
că a venit momentul să tragem linie< aces-
tea sunt cele mai importante 10 trenduri
pentru toamnă-iarnă 2015/2016. Care
va fi favoritul dumneavoastr[?

Dungi bretone
Un clasic reinterpretat. Îl pute\i purta

într-o manieră punk, exact ca în prezen-
tarea Saint Laurent, sau în varianta “cu-
minte“ văzută în show-ul Isabel Marant.
Nopți de catifea

Ve\i avea nevoie de o rochie drama-
tică, din catifea, în această toamnă! Ro-
chia Chloé ni se pare perfectă și pentru
zi și pentru seară. E un bun punct de
pornire, dacă vre\i să aborda\i acest
trend `ntr-o manieră fresh și mo-
dernă.
Grafisme în alb şi negru

Jocuri de figuri geometrice
cât mai elaborate vor compu-
ne cele mai hot printuri ale
toamnei< dungi, pătrățele,
print zebră, totul este reco-
mandat. Gândi\i-v[ la un ca-
leidoscop monocrom< așa trebu-
ie să arate dressingul dumnea-
voastr[ în următoarele luni.
Influențe militare

De această dată nu este vorba des-
pre printul-camuflaj și nici despre pie-
sele kaki. Dacă vre\i un look military
adus la zi, opta\i pentru piese bleuma-
rin sau negre, inspirate de uniformele
imperiale.
Folk patchwork

După această vară hippie, printurile
boeme nu ne vor părăsi, le vom regăsi pe
cele mai stylish rochii. Burberry, Etro și
Chloé ne-au convins că merită să le fa-
cem loc în dressing.
Pasteluri delicioase

Bleu delicat, roz acadea, galben pai
sau verde fistic, aceste nuanțe ne vor bu-
cura zilele de toamnă. Dolce&Gabbana
a setat tonul acestui sezon și, recunoaș-
tem, ne place tare mult.
Rochii tricotate

Iată o piesă esențială pentru sezonul
rece. V[ sugerăm să c[uta\i un model cu
guler înalt (astfel ve\i bifa două trenduri
majore) și ușor lejer pe care să o purta\i
peste o cămașă simplă< o suprapunere
extrem de cool!
Anii ‘70

Dragostea pentru stilul relaxat
și boem al anilor ‘70 continuă și în
sezonul rece, cu anumite modi-
ficări, desigur. Rochiile hippie,
maxi, înflorate, vor fi acum în-
locuite de piese din piele în-
toarsă, salopete evazate și
multe franjuri.
Pantalonii 
evazați

Ținutele dumnea-
voastr[ de birou au
nevoie urgentă de o
reîmprospătare. In-
vesti\i într-un cos-
tum cu o pereche de
pantaloni croiți impe-
cabil.
Franjurile

Fie că v[ inspiră un look
western, fie că prefera\i aerul jazzy, fran-
jurile sunt cu siguranță piese de rezistență
și în sezonul următor. O jachetă din piele
întoarsă, cu franjuri, reprezintă un must
have absolut.

Dragostea pentru stilul relaxat şi boem al anilor ‘70 continuă şi în sezonul rece, cu anumite
modificări, desigur. Rochiile hippie, maxi, înflorate, vor fi acum înlocuite de piese din piele întoarsă,
salopete evazate şi multe franjuri.

Cele mai importante 10 trenduri
pentru toamn[-iarn[ 2015/2016
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DIET~

De multe ori auzim că legu-
mele şi fructele în stare crudă sunt
cele mai sănătoase. Dar este oare
adevărat? Aţi crede că morcovii
raw nu sunt la fel de benefici să-
nătăţii precum cei fierţi?

Speciali;tii au demonstrat c[ mor-
covii care sunt pregătiţi la temperatură
înaltă sunt mai bine absorbiţi, fiind ast-
fel mai sănătoși!

Cel mai important element conţin-
ut de morcovi este betacarotenul, un
antioxidant ce-i conferă acestuia cu-
loarea specifică, portocalie. Odată
ajuns în organism, betacarotenul este
transformat în retinol. Însă nu în forma
sa naturală, ci mai degrabă fiert, mor-
covul pare a fi mai util organismului.

Pentru a vedea ce se întâmplă cu
morcovii odată ajunși în intestine și
pentru a putea stabili sub ce formă ne
aduc cele mai multe beneficii,
speciali;tii au demarat un experiment
destul de simplu, filmat într-un labo-
rator al Institutului de Cercetare Ali-
mentară din Marea Britanie.

~n urma fierberii, 
60% din betacaroten 
este absorbit de organism

Au mestecat câţiva morcovi, iar bo-
lului rezultat i-au dat drumul într-o
mașinărie ce imită perfect intestinele
umane. După circa 12 minute, timp în
care morcovii au trecut prin așa-zisul
stomac, speciali;tii au prelevat ultimele
rămășiţe ale legumei, le-au amestecat
cu ulei și le-au analizat apoi cu atenţie.

Cu cât uleiul devine mai închis la
culoare, cu atât mai mult betacaroten
este disponibil pentru a fi absorbit de
c[tre organism. Uimitor este că rezul-
tatele indică o mai mare absorbţie a
betacarotenului în cazul morcovilor
fierţi decât în cazul morcovilor cruzi,

ceea ce ar trebui să le dea de gândit
adepţilor dietei raw.

Pentru că prin fierbere își pierde
duritatea, morcovul este mai ușor de
mestecat, iar organismului îi este mai
ușor să-l digere, "storcându-l" astfel de
o cantitate mai mare de betacaroten.

Practic, în urma fierberii, 60% din

betacaroten este absorbit de organism,
comparativ cu doar 5% în cazul mor-
covilor în stare naturală.

Ba mai mult decât atât, morcovii
fierţi și trecuţi prin blender se pare că
sunt cei mai buni, întrucât betacarote-
nul pe care îl conţin este absorbit în
procent de 90%!

Morcovul fiert 
se diger[ mai u;or 

Pizza și îngheţata sunt mâncărurile
care dau cea mai mare dependenţă,
spun cercetătorii de la Universitatea
din Michigan.

Acestea conţin foarte mult zahăr,
grăsimi și cereale rafinate, care ajută la
eliberarea serotoninei ce se convertește
rapid în melatonină.

Fapt ce v[ va face să v[ simţi\i bine,
iar în momentul următor să fi\i obosită.
Pentru a v[ înfrâna pofta de pizza sau
îngheţată, cercetătorii recomandă 3
pași simpli. Mai întâi, lua\i o pauză în-
ainte de a mânca așa ceva. Evalua\i-v[
foamea și, dacă chiar sunte\i înfome-
tată, mânca\i ceva sănătos. 

Apoi, planifica\i. Dacă v[ ve\i ig-
nora poftele, ve\i sfârși prin a le da curs.
Așa că, atunci când v[ este foarte poftă
de ceva, lua\i o bucăţică mică din acel
aliment și savura\i-l. Ave\i grijă, însă,
să ave\i prin preajmă niște alternative
sănătoase pe care să le mânca\i pentru
a v[ sătura. 

Savura\i. Focusa\i-v[ pe aromă,
gust și pe texturi, atunci când m]nca\i
ceva gustos, dar interzis. Asta v[ va sa-
tisface pofta și v[ ve\i simţi în control<
tu decizi ce mănânci.

Cum `nvingem pofta de fast food?

În fiecare an, odată cu înce-
perea şcolii, emoţiile specifice pă-
rinţilor sunt completate de între-
barea pe care şi-o adresează cu
toţii< “Ce îi pun azi copilului în
pacheţelul de mâncare?” Indife-
rent de nivelul studiilor, s-a de-
monstrat că există o strânsă legă-
tură între randamentul cerebral
şi calitatea alimentelor, în special
în perioadele de creştere şi stres
psihic.

P[rin\ii vor să nu mai îndoape co-
piii cu produse toxice, caut[ surse în
care să aibă încredere ;i citesc despre
alimentaţie şi despre ce le poate face
rău. ~nsă nu toţi părinţii sunt încă
conştienţi de efectele pe care le au pes-
ticidele, insecticidele, fungicidele, fer-
tilizatoarele şi stimulentele de creştere
care se regăsesc în hrană şi care pă-
trund în corp, odată cu legumele şi
fructele prin care avem impresia că ne
asigurăm o alimentaţie sănătoasă. 

Ce ar trebui să nu lipsească
din alimentaţia celui mic?

Pentru copii totul este o joacă, de
aceea, dacă mesele zilnice nu sunt su-
ficient de atractive, atât vizual, cât şi
olfactiv, vor refuza orice schimbare în
alimentaţia lor. Este important de ase-
menea să se evite cât mai mult unila-
teralitatea, iar primul pas este de a în-
văţa copilul să mănânce sănătos. Cine
serveşte aceeaşi mâncare în fiecare zi,
nu poate oferi celor dragi doza zilnică
recomandată de 15% proteine, 30%
grăsimi, 55% carbohidraţi sănătoşi, vi-
tamine esen\iale, fibre, substanţe din
plantele nutritive, minerale şi oligoe-
lemente. De asemenea, este important
ca regimul alimentar zilnic al celui mic
să includă cel puţin două gustări, care
să le asigure copiilor necesarul de ener-
gie şi nutrienţi pentru întreaga zi. Co-
piii au o rată metabolică mult mai mare
decât a unui adult şi consumă energia
mai repede, consum care de cele mai
multe ori nu este echivalat în timpul
meselor principale şi face necesară in-
cluderea în alimentaţia lor a gustărilor

dintre mese.

Micul dejun – obligatoriu 
în cazul şcolarilor 
şi preşcolarilor

P[rinţi, nu uitaţi că pacheţelul de la
şcoală este doar o gustare, nu poate ţine
loc de mic dejun sau de prânz. Copilul
trebuie să mănânce trei mese principale
şi una sau două gustări zilnic. Un mic
dejun hrănitor îl reprezintă cerealele
bio, chiar fără gluten, cu lapte vegetal
din migdale, orez sau cocos. Mulţi copii
dezvoltă, fără ca părinţii să bănuiască,
intoleranţă la lactoză. Gustul laptelui
vegetal este mai bun decât cel al laptelui
de vacă, mai ales în combinaţie cu ce-
realele. O altă variantă include celebrul
pahar cu lapte şi cacao degresată bio
sau pudră de carob, un înlocuitor pen-
tru cacao, un foarte bun antioxidant,
potrivit mai ales pentru cei mici, nefiind
la fel de iritabil precum cacaua.  Acesta
ar putea  fi completat de o felie de pâine
neagră sau cu seminţe, tartinată cu ulei
de cocos bio, care con\ine antioxidanţi
naturali, vitaminele A, C si E, vitamina
K, Fier şi Calciu şi ajută la creşterea im-
unităţii.  Se pot de asemenea folosi şi
alte creme tartinabile cum ar fi untul
de arahide, de cacao natural sau pateuri
vegetale. 

Părinţii ar trebui în primul rând să
ţină cont de faptul că pauza nu durează
mai mult de 10-15 minute, iar cantitatea
de alimente trebuie să fie proporţională
cu timpul necesar ingerării ei. De ase-
menea, hidratarea nu ar trebui neglijată,
apa plată sau apa de cocos, neacidulate
şi neîndulcite sunt perfecte pentru pau-
ză. Atunci când copilul vrea chipsuri
sau ceva de "ronţăit", îl putem "păcăli"
cu nişte nuci, alune, migdale, stafide
sau curmale, care sunt nişte gustări să-
nătoase şi care dau multă energie şi sunt
şi hrană pentru creier. O altă variantă
de dulce natural, fără zahăr, sunt pireu-
rile de fructe. Acestea înlocuiesc pofta
de dulce şi sunt mult mai hrănitoare,
aducând beneficiile unui fruct natural.

De câteva ori pe săptămână puteţi
alege pentru copii batoanele vegane din
fructe şi seminţe uscate, câteva bucăţele
de ciocolată bio sau biscuiţi bio. 

Ce îi punem 
copilului în pache\elul 

de mâncare?

Este important ca regimul alimentar zilnic al celui mic să includă cel puţin două gustări, care
să le asigure copiilor necesarul de energie şi nutrienţi pentru întreaga zi. Copiii au o rată metabolică
mult mai mare decât a unui adult şi consumă energia mai repede, consum care de cele mai multe
ori nu este echivalat în timpul meselor principale şi face necesară includerea în alimentaţia lor a
gustărilor dintre mese.
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“Peti\ia Na\iunii Rom]ne Ar-
delene din Monarhia Austriac[ se
afl[ acum ̀ n m]inile Maiest[\ii sa-
le Prea Gra\iosului ;i Prea`naltului
nostru Monarh. Peste pu\in timp
dac[ nu va fi `mp[rt[;it p]n[
acum, ne vom adresa ;i la `naltul
Minister Austriac spre dezbatere
(adic[ ne referim ;i la Memoran-
dul din 25 februarie 1849).

Cu nespus[ dorin\[ dar totodat[ cu
`ncredere ;i speran\[, Na\iunea Rom]n[
din Ardeal a;teapt[ dorin\elor ei cele mai
drepte ;i nem[surate drepturi ale timpului
;i `n deplin[ convingere. Cu c]t soarta
Na\iunii Rom]ne din Ardeal este mai tare
legat[ de aceast[ hot[r]re cu at]t se simt
mai `ndatora\i ;i `mputernici\i a lumina
mai cu de am[nuntul punctele cele mai
importante ;i a deslu;i cu credin\[ ;i dup[
adev[r ideile fundamentale pe care se
reaz[m[ toat[ Na\iunea Rom]n[. 

~nainte de toate punctul `nt]i al
peti\iunei noastre este "Unirea tuturor
rom]nilor ardeleni din Statul Austriac
`ntr-o singur[ na\iune de sine st[t[toare
sub scutul Austriei. Aceast[ dorin\[ se
poate privi ca cel mai important moment
din istoria rom]nilor ardeleni. :i a;a ni
se pare corect pentru a nu da prilejul la
`n\elegeri sucite, de aceea noi rom]nii ar-
deleni declar[m, c[ `n\elegem aceast[
st[ruin\[ numai ̀ n pricina administra\iei
din ̀ n[untru Monarhiei Austriece pentru
a fi egal[ `n drepturi cu celelalte na\iuni,
unguri, sa;i ;i secui. 

Pentru a v[ aduce la cuno;tin\[ v[ in-
form[m c[ `n prezent, `n Ardeal, `n plin
r[zboi civil, devastator ungurilor `mpo-
triva rom]nilor ardeleni crimele sunt la
ordinea zilei. Tribunale ad - hoc con-
damn[ pe rom]ni la moarte prin
`mpu;care, iar pe dealuri s-au ridicat
ac[stari (sp]nzur[tori) `n care sunt
at]rna\i mii de rom]ni. Casele ;i satele
rom]ne;ti sunt incendiate ;i rase de pe
fa\a p[m]ntului. ~n Ardeal s-a instaurat
o teroare criminal[ insuportabil[ `mpo-
triva rom]nilor indiferent de sex sau
v]rst[.

Na\iunea Rom]n[, ap[sat[
sistematic de acelea;i 
nelegiuiri

Na\iunea Rom]n[ a;ezat[ ̀ n cele mai
dep[rtate p[r\i r[s[ritene ale Monarhiei
Austriece ;i `nconjurat[ de alte popoare,
se simte ap[sat[ sistematic de acelea;i ne-
legiuiri ungure;ti, cu care tr[ie;te zi de zi
`mpreun[ ;i pentru al c[rora bine am
f[cut mai mult de c]t oricare alt[ etnie
din Ardeal, cu toate c[ ea a fost
`mpr[;tiat[ de vitregia soartei pe o are
mai larg[, cugit[ Na\iunea Rom]n[ din
Ardeal mai serios cu seam[ de vreo 60 de
ani `ncoace asupra vechimii sale din cele
mai vechi timpuri ;i asupra a toat[ exis-
ten\ei sale ;i nu i-a fost greu a veni la con-
vingerea, cum c[ ea ̀ n toat[ ̀ ntinderea ei
trebuie privit[, ca un trimis ̀ nainte al po-
poarelor celor cultivate ale Europei ;i c[
au mijloace de leg[tur[ cu civiliza\ia apu-
sean[ ;i cu cea r[s[ritean[. Mai ales c[
Na\iunea Rom]n[ din Monarhia Aus-
triac[ a venit la con;tiin\a comun[ c[ prin
num[rul s[u este at]t de mare care ̀ ntrece
pe unguri, sa;i ;i secui la un loc. Prin
identitatea comun[, cu rom]nii din  Prin-
cipatele de la Dun[re. Rom]nii din Ardeal
vor deveni un m[dular tare al Monarhiei
Austriece, at]t spre sus\inerea echilibrului
trebuincios ̀ ntre deosebirile vie\ii de din
`n[untrul statului `ntreg ;i spre introdu-
cerea unei influen\e Austriece neap[rat
trebuincioase `n r[s[ritul Europei cel
`nc[rcat de energie. 

De mul\i ani, nutre;te Na\iunea
Rom]n[ cu inima sa aceast[ con;tiin\[
s[ aduc[ str[duin\[ a face ca s[ se recu-
noasc[ ̀ nsemn[tatea elementului rom]n
`n aten\ia monarhiei dar sunt cu nep[sa-
rea sistemelor trecute, nu i-a fost cu pu-
tin\[, ca s[ c];tige recuno;tin\[. De c]te
ori se vorbea cu cugete ;i cu puteri curate
;i inimi sincere de interesele Na\iunii
Rom]ne ;i ale Monarhiei se ridic[ glasul
;i nu lipsir[ vr[;ma;ii ̀ mpotriva rom]ni-
lor ;i ale Monarhiei `ntregi. Dac[ Na\iu-
nea Rom]n[ nu a avut drepturi acum, ea
`;i ridic[ glasul pentru a nu arunca asupra
ei tot felul de presiuni ;i jigniri pentru a
o ̀ mpiedica prin orice mijloace s[-;i c];ti-
ge emanciparea ;i ridicarea ei la nivelul
ungurilor, a sa;ilor ;i a secuilor. De exem-
plu `n vara trecut[ c]nd dup[ adunarea
de la Blaj, deputa\ii rom]ni din Ardeal s-
au dus la Curtea Majest[\ii Sale Ferdinand
cel Bun a intervenit la Dieta de la Cluj
pentru a repara ;i mai ales de a raporta la
Curtea de la Viena c]t ;i prin Cancelaria
de curte a Ardealului pentru a nu r[sp]ndi
atitudini mincinoase cum c[ toat[ Na\iu-
nea Rom]n[ se ̀ ndreapt[ spre ru;i acum
c]nd dup[ cele din urm[ evenimente din
Austria acest r[u care de at]tea ori au
`ntre\inut asupra rom]nilor c[ nu are nici
o valoare. Ace;ti vr[jma;i antirom]ni ;i
al\ii din teapa lor `ntorc foaia ;i zic ;i alte
calomnii asupra rom]nilor care se men\in
`n fiecare zi.

Na\iunea Rom]n[ `n sim\irea sa ;i
statornicia sa pentru alipirea sa de glo-
rioasa domnie habszburgic[ ;i de ̀ ntreaga
Monarhie Austriac[ cu solemnitate ;i cu
dreapt[ m]nie c[tre toate amenin\[rile
r[ut[cioase ̀ n cel mai de pe urm[ congres
a;a cum a rezultat la Congresul rom]nilor
\inut la Sibiu ̀ n luna lui Decembrie 1848.
Aceasta o fac ast[zi ̀ mputernici\ii unguri
`n numele lor ;i se poart[ cu lingu;ire
`mpotriva na\iei rom]ne at]t ̀ n trecut c]t
;i `n prezent. ~nc[ ;i alt[ `mprejurare nu
mai trebuie a se l[sa f[r[ b[gare de seam[,
adic[ fierberea din Austria de partea
dreapt[ a Dun[rii. Lucrurile care se
preg[tesc ̀ n t[cere pentru viitorul \el mai
de aproape ;i care noi de abia le pricinuim
`nainte, iar[;i `n cei mai din urm[ ani ni
s-au descoperit multe despre mi;carea ;i
l[\irea lor nu sunt nici de la folositoare ;i
nici pentru Na\iunea Rom]n[ din mar-
ginile r[s[ritene ale monarhiei ;i nici pen-
tru `ntreaga monarhie ;i nici cei care ne
afl[m ̀ n cea mai str]mt[ monarhie, ;i am
avut deosebite ocazii care ne c];tiga unele
informa\ii asupra fiin\ei ;i l[\irii fierberii,
ne sim\im `ndatora\i ca rom]ni, ;i ca su-
pu;i credincio;i ai Dinastiei ;i ai Monar-
hiei ̀ ntregi a recomanda iar[ ;i iar[ acest
punct a min\ii ;i a inimii noastre. 

De o parte modul conserv[rii noastre

proprii, de alt[ parte cuno;tin\a deosebi-
telor ̀ mprejur[ri ̀ n care se afl[ elementul
rom]n al Monarhiei Austriece, au
`ntip[rit Na\iunii Rom]ne, convingerea
cum c[ ea are s[-;i c]nte m]ntuirea `n
unirea sa `ntr-un m[dulariu de sine
st[t[tor (`n `n\elesul de mai sus) ;i toto-
dat[ ̀ n interiorul declarat al monarhiei ;i
s[-;i ̀ mplineasc[ misiunea sa pentru Aus-
tria ;i pentru sine `ns[;i.

Principiul de drepturi
pentru toate na\ionalit[\ile

Na\iunea Rom]n[ `;i rezum[ spe-
ran\a `mplinirii acestei dorin\e de mult
nutrite `n pieptul s[u, pe principiul de
drepturi pentru toate na\ionalit[\ile, care
s-au pronun\at de doi ̀ mp[ra\i ;i s-au ga-
rantat cu cuv]ntul lor `mp[r[tesc ;i s-au
pus de ministeriu `n programa sa drept
norm[ la noua prefacere a Austriei.

~n acest principiu se cuprindea un alt
principiu tocmai a;a de important, adic[<
"c[ de aici `nainte predominarea unei
na\iuni asupra alteia, sau cu alte cuvinte
nici o na\iune s[ nu mai fie subordonat[
alteia." 

Dac[ aplic[m acum acest principiu la
deosebitele popoare ale monarhiei ;i
`ndeosebi ale \[rilor ce se \inea odat[ de
Coroana Ungariei ;i al marelui principat
al Ardealului, vedem, c[ ̀ nfiin\area drep-
turilor asemenea de mari pentru toate
na\ionalit[\ile abia se va putea purta `n
lucrare altminterea `ntr-un mod, care s[
mul\umeasc[ pe to\i. Prin aceasta se va
l[sa fiec[rei na\iuni s[ se uneasc[ ̀ mpre-
jurul unui centru propriu, ;i de sine
st[t[tor ̀ n raport cu celelalte na\iuni, f[r[
a lua ̀ n b[gare de seam[ hotarele provin-
ciale de mai `nainte, ;i peste tot f[r[ a
privi mult la teritoriu cam ̀ n forma orga-
niz[rii biserice;ti pentru m[rturisitorii
deosebitelor confesiuni ;i apoi na\iunile
constituite `n chipul acesta se vor uni ca
membre ale unui tot mai mare prin
leg[turi nedezlegate cu centrul monarhiei.
~n final acesta, ;i precum suntem noi con-
vin;i numai ̀ n chipul acesta se va ̀ nfiin\a
principiul la drepturi asemenea de mari
pentru toate na\iunile, se va nimici
ne`ncrederea, prizma ;i ura `ntre na\iuni
se va dep[rta orice ne`n\elegere ;i peste
tot orice s[m]n\[ de dezbinare ce va ridica
toat[ temerea de predominare a unei
na\iuni ;i anume a celei ungure;ti peste
celelalte ca `n felul acesta vor putea de-
osebitele na\iuni ale Ungariei ;i Ardealu-
lui s[ stea, una l]ng[ alta, `n `n\elegere
fr[\easc[ `ntinerite prin institu\ii libere
de sine st[t[toare, unite prin leg[turile
recuno;tin\ei, a credin\ei ;i alipirii c[tre
iubita Cas[ Domnitoare ;i c[tre patria co-
mun[ precum locuir[ `mpreun[ `n pace

p]n[ acum pe l]ng[ toate deosebirile re-
ligiunilor ;i a desp[r\[mintelor urmate ̀ n
privin\a administra\iei biserice;ti. 

C]nd noi na\iunea rom]n[ ne spu-
nem aici convingerea noastr[, cum c[ no-
ua prefacere a \[rilor ce se temur[ de Co-
roana Ungariei ;i a Marelui Principat M.P.
al Ardealului, numai a;a se pot mul\umi
pe toate na\iunile ;i la contribuirea na\io-
nalit[\ilor ̀ n treburile teritoriale se va l[sa
totul afar[ de b[gare de seam[ sau se va
respecta mai mult, trebuie s[ `nsemn[m
c[ noi nu facem aceast[ propunere din
fric[, ca ;i c]nd `mp[r\irea teritorial[ ar
putea sta `n cale drept ca  `mpiedicare a
dorin\elor Na\iunii Rom]ne pentru c[ ̀ n
tot \inutul locuit de ea  din cele mai
`ndep[rtate margini r[s[ritene ale Mo-
narhiei p]n[ la Tisa. Na\iunea Rom]n[
face propunerea cea mai corect[, a;a ̀ nc]t
cea mai mare parte a \inutului a fost lo-
cuit[ numai de rom]ni, `n alt[ parte de
rom]ni ;i de alte popoare,`ns[ cu majo-
ritatea rom]nilor ;i numai o parte a \in-
utului acestuia unde locuiesc s]rbii, s-ar
putea lua afar[. Pe l]ng[ aceasta putem
s[ mai `nsemn[m, c[ ;i apar\ineam Un-
gariei, ce se afl[ `ntre na\iunile aici con-
semnate, ce \ineau de Ardeal. Iar[ precum
Na\iunea Rom]n[ nu vrea s[ mai fie su-
bordonat[ nici unei alte na\iuni, nici `n
total, nici `n parte, dec]t nemijlocit Gu-
vernului Central Austriac. Tocmai a;a nu
pofte;te, ca alt[ na\iune s[-i r[m]n[ ei
subordonat[, `n \inutul locuit de d]nsa,
cu toate c[ d]nsa face cea mai mare parte
a propor\iunii. 

Dimpotriv[ Na\iunea Rom]n[ pof-
te;te ca drepturile pentru toate na\iunile
s[ se ̀ nfiin\eze ̀ ntr-o form[ deplin[ ;i noi
avem convingerea noastr[ c[ acest rezul-
tat fericit cu greu se va putea s[ ajute al-
tminterea afar[ de calea mai sus `nsem-
nat[. Alt[ cale, dup[ convingerea noastr[,
duce negre;it la suprema\ia unei na\iuni
peste celelalte ;i aceast[ predominare nu
se potrive;te de o parte cu principiul
drept[\ilor asemenea de mari, de alt[ par-
te s-au f[cut ;i cu neputin\[ ̀ n urma eve-
nimentelor din Ungaria, Banat ;i Ardeal,
a;a c]t o astfel de `ncercare ar produce
numai ̀ ncurc[turi nou[ ;i fiec[rei care ar
duce inevitabil la r[zboi civil. 

A;adar unirea tuturor rom]nilor sub
Monarhia Austriac[ este o urmare fi-
reasc[ a principiului drepturilor pentru
toate na\iunile, inclusiv a Poporului
Rom]n `n interesul Monarhiei ;i pentru
mai mult[ siguran\[.

Sim\ul rom]nesc, mai 
puternic ca niciodat[

Exemplul Na\iunei S[se;ti care a luat
toat[ puterea ei prin care sa;ii de miaz[zi
sunt desp[r\i\i de cei de miaz[noapte ;i
cu toate acestea este unit[ `ntr-o Univer-
sitate Na\ional[ ;i sunt condu;i de un con-
te care sus\ine `nfiin\area unirii tuturor
rom]nilor, care sunt mai str]ns lega\i unii
de al\ii dec]t oricare alt[ na\iune ̀ n \inutul
locuit de d]n;ii. Altfel pot s[ fie uni\i ;i
germanii din Banat cu sa;ii din Ardeal. 

~nalt Minister! Na\iunea Rom]n[ pes-
te tot e p[truns[ de aceast[ trebuin\[. Ace-
lea;i na\iuni care au trebuit s[ le ofere ;i
celorlalte na\iuni privilegii `n toate \[rile
Monarhiei, aceea;i soart[ ;i acelea;i prin-
cipii, de care este ̀ n;tiin\at[ de con;tiin\a
a originii ;i a vechimei pe p[m]ntul lor
fiecare rom]n o poart[ ̀ n inima sa, av]nd
aceea;i religie ;i mai cu seam[ aceea;i
limb[ ̀ nc]t literatura ;i biserica cu acelea;i
datini mo;tenite de la str[bunii ei, care
veacuri `ntregi n-au putut s[ le nimi-
ceasc[, ele au produs de mult sim\ul aces-
tei trebuin\e.

Ast[zi este mai puternic acest sim\
rom]nesc ca alt[dat[ neuit]ndu-ne la alte
`mprejur[ri ai c[ror pomenire se face `n

aceast[ scrisoare. Na\iunea simte c[ gra-
dul r[zboiului civil care acum se poart[
numai `n \inutul cel locuit de d]nsa sau
c[ niciodat[ nu s-ar fi n[scut sau c[ s-ar
fi putut ispr[vi de mult, dac[ la noi de
mult ar fi fost unit[ ;i organizat[ `ntr-o
singur[ na\iune de sine st[t[toare. 

Spre aceste temeiuri aici dezvoltate se
reaz[m[ ;i celelalte puncte ale peti\iunei.
Ele nu au alt scop dec]t dezvoltarea liber[
a Na\iunei Rom]ne;ti care drept sau vestit
tuturor popoarelor Statului ~mp[r[tesc
de pe `n[l\imea tronului ;i care nici o
na\iune rom]neasc[ nu se poate dep[rta
mai mult

Pentru a putea spune `n lucrare acest
drept Na\iunea Rom]n[ pofte;te admi-
nistra\iunea na\ional[ de sine st[t[toare
sub un lucru `nt[rit de Maiestatea sa
~mp[r[teasc[ spre a `ndep[rta orice
t[lm[cire rea. ~ncerc[m s[ spunem c[ noi
`n\elegem  c[ este vorba de interes na\io-
nal numai dac[ se ̀ n\eleg croa\ii prin pla-
nul lor, iar s]rbii prin voievodul lor Camil
;i prin dorin\ele lor. 

~ntrebuin\area limbii rom]ne

Dorim un Senat Administrativ Na\io-
nal, apoi `ntrebuin\area limbii rom]ne
pentru lucr[rile sale ;i a `mbun[t[\irii
pentru rom]ni ;i pentru celelalte na\io-
nalit[\i.

~n toate acestea puncte subscri;ii nu
vor s[ renun\e la cererile Na\iunii
Rom]ne, ce ar urma neap[rat din  drep-
turile lor recunoscute ;i de at]tea ori s[
`nfiin\eze noua prefacere a imperiului.

Dac[ Na\iunea Rom]n[ dore;te
aceasta ;i ̀ n privin\a bisericeasc[, nu tre-
buie s[ treac[ cu vederea, c[ nu cere ni-
mic, prin aceasta pentru c[ le-a introdus
totdeauna aceste drepturi pe l]ng[ o parte
prigonirile religioase ;i na\ionale c[rora
a fost expus[ Na\iunea Rom]n[, chiar ;i
capul bisericesc unit ̀ n care au stat ;i cei-
lal\i episcopi, au avut rom]nii ̀ n timpurile
mai dinainte ;i anume `n Alba Iulia `n
Ardeal.

Toate acestea le dore;te Na\iunea
Rom]n[ ca parte ̀ ntregitoare a Monarhiei
pentru care vrea s[ fie reprezentat[ ;i `n
Dieta Imperiului Austriac dup[ num[rul
mare pe care ̀ l reprezint[. ~ntr-adev[r ze-
ce numai ̀ n aceast[ cerere este ̀ n interesul
statului `ntreg.

~nalt Minister! Cei care semneaz[ pre-
zentul Protest, recomand]nd iar[ ;i iar[
peti\iunea Na\iunii Rom]ne din Ardeal
precum ;i temerile ei dezvolt[ `n aceast[
scrisoare, binevoitoarei lu[ri aminte a
~naltului Minister, ̀ ndr[znesc a prezenta
;i faptele celor nem[rginite, care le-au
f[cut ̀ ntreaga Na\iune Rom]n[ ̀ n r[zbo-
iul civil cel mai crunt pentru \inerea Tro-
nului ;i pentru `ntregitatea Monarhiei ;i
dup[ ap[rarea f[cut[ ̀ n zilele pr[d[ciuni
realizate prin foc ;i sabie, vr[jma;ului, n-
ar fi nimica mai trist ;i mai disperat pen-
tru aceast[ na\ie greu ̀ ncercat[ de istorie
dec]t re`nfiin\area  dorin\elor lor mai fier-
bin\i condi\ii `n regiune, despre aspecte
concrete c[ sunt drepte ;i pe m[sura tim-
pului.

~nalt Minister! Na\iunea Rom]n[ are
lips[ de `ncurajare c]t mai cur]nd, ca s[
nu-;i piard[ inima ;i noi n[d[jduim cu
`ncredere c[ dorin\ele ei se pot realiza ;i
se pot ̀ mplini spre mul\umirea ei. Cu cre-
din\[ Na\iunea Rom]n[ cu cele mai ad]nc
recunoscute se subscriu `mputernici\ii
Na\iunei Rom]ne.”

***
Textul ne-a fost furnizat de profeso-

rul Ioan Corneanu, pre;edintele
Asocia\iei Rom]nilor Persecuta\i, Refu-
gia\i, Expulza\i sau Deporta\i din Mo-
tive Etnice.

În anul 1848 Transilvania se afla sub stăpânirea Imperiului austriac

Memorandul Deputa\iei Rom]ne;ti din
Ardeal adresat ~naltului Minister Austriac

- la 5 martie 1849 -

ISTORIE
De mul\i ani, nutre;te Na\iunea Rom]n[ cu inima sa aceast[ con;tiin\[ s[ aduc[ str[duin\[

a face ca s[ se recunoasc[ `nsemn[tatea elementului rom]n `n aten\ia monarhiei dar sunt cu
nep[sarea sistemelor trecute, nu i-a fost cu putin\[, ca s[ c];tige recuno;tin\[. De c]te ori se vorbea
cu cugete ;i cu puteri curate ;i inimi sincere de interesele Na\iunii Rom]ne ;i ale Monarhiei se
ridic[ glasul ;i nu lipsir[ vr[;ma;ii `mpotriva rom]nilor ;i ale Monarhiei `ntregi.
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Elevii Colegiului Naţional
Mihai Eminescu s-au întors la
şcoală. Nu vorbim despre cei ca-
re învaţă la acest liceu, ci despre
absolvenţii promoţiei 1965, care
au sărbătorit vineri, 18 septem-
brie 50 de ani de la absolvirea
cursurilor acestui prestigios li-
ceu.

Aproximativ 60 de absolvenţi ai
promoţiei 1965 au fost primiţi de ac-
tualii eveli ai Colegiului Naţional Mi-
hai Eminescu, cu cântece şi poezii.
Emoţiile au fost mari, pentru că unii

dintrei ei nu se mai văzuseră de 30 de
ani.

~ntâlnire tradiţională
şi jubiliară, cu num[r mare
de participan\i

Promoţia din 1965 s-a întâlnit de
multe ori după absolvire, la 10 ani, la
5 ani, iar în ultimul timp în fiecare
an, fiecare întâlnire fiind un moment
bun pentru depănarea amintirilor din
liceu.

Mihai Fodor a spus că este o în-
tâlnire tradiţională şi jubiliară, iar nu-
mărul mare al participanţilor atestă

faptul că acesta este un eveniment
semnificativ pentru participanţi.

Colegii de liceu de la sec\ia 
maghiar[ care au absolvit
`n acela;i an au lipsit
de la `nt]lnire

“Este o zi foarte frumoasă, avem
ocazia să ne întâlnim după 50 de ani.
Nu am gândit mereu că vom ajunge
aici, însă am ajuns, iar emoţiile sunt
foarte mari”, a declarat Lucia Costin
absolventă a promoţiei 1965.

“Am revenit în acest oraş după 30

de ani. Sunt copleşită de emoţie, dar
dincolo de emoţii se ascunde dorinţa
noastră de a ne revedea, de a ne re-
cunoaşte, de a ne reîntâlni şi de a
schimba păreri despre ce a fost şi ce
va veni”, a spus Rodica Cormos, o altă
absolventă a promoţiei.

Virgil Orha a salutat prezenţa pro-
fesorilor foşti şi actuali, la fel ca şi pe
a elevilor şi a încheiat discursul spu-
nând că la ora absolvirii erau 2 secţii,
de limbă română şi limbă maghiară,
ocazie cu care a saluat foştii colegi de
liceu din secţia maghiară care nu au
fost prezenţi la întâlnire.

Bogdan M.

Vorbea cu mine ca şi cum s-ar ju-
ca. Mă iscodea cu vorbele lui şi se bu-
cura de ceea ce spune dar şi de ceea
ce spun eu. Iniţial mă gândeam că
poate urmăreşte ceva…

Dar nu
reuşeam să
înţeleg ce
anume, căci
peste toate
vorbele
noastre, în-
semnat-ne-
însemnate,
rămânea
doar eufo-
ria sau bu-
curia lui.
Era precum
bucuria
unui copil
de a f i  ac-
ceptat  de
prietenul
mai mare, pe o poziţie de egalitate,
într-o discuţie de o importanţă capi-
tală.

El a înţeles chiar atunci cât de im-
portantă era discuţia noastră şi era
absolut sigur de reuşita ei. Numai ast-
fel îmi explic starea lui, ca o vibraţie
a bucuriei de a fi. Era convins că sunt
pătruns de aceeaşi trăire şi că înţeleg
prea bine ce vrea să-mi spună.

Ciudat poetul acesta! L-am înţeles…
la despărţire.

Se bucura de întâlnirea cu mine,
aşa… pur şi simplu! Eu îl suspec-
tam… de intenţii ascunse. Acum vin
şi zic< Iartă Doamne neputinţei mele!
Binecuvântează Doamne poetul aces-
ta ciudat!

Adrian Ţineghe 

Gheorghe Cre\, 
cuvinte târzii 
pentru un poet ciudat

În anul şcolar trecut mai multe unităţi
de învăţământ din judeţul Satu Mare s-au
înscris în proiectul naţional Stil de viaţă
sănătos, implementat de Fundaţia Centrul
pentru Politici şi Servicii de Sănătate, de-
dicat elevilor din clasele a V-a şi a VI-a.

Proiectul a avut drept scop promova-
rea unui stil de viaţă sănătos din punctul
de vedere al echilibrului dintre nutriţie şi
mişcare, şi a avut ca grup ţintă elevii din
ciclul gimnazial. Astfel, în timpul anului
şcolar, elevii participanţi, precum şi pro-
fesorii diriginţi şi părinţii acestora, au pri-
mit materiale informative şi au desfăşurat
activităţi în acest sens. Etapa finală a con-
stat într-un Concurs de afişe tematice care
urmărea valorificarea cunoştinţelor asi-
milate de elevii implicaţi în proiect privind
nutriţia şi mişcarea, componente esenţiale
ale unui stil de viaţă sănătos. 

Competiţia s-a desfăşurat în perioada
19 mai – 5 iunie 2015 în trei etape< locală,
judeţeană şi naţională. În urma participării
la faza naţională, în fiecare judeţ în care au
existat şcoli participante a fost premiată o
singură unitate de învăţământ cu un pre-
miu de 6.000 de lei, valoare impozabilă,
premiu destinat desfăşurării unor activităţi
în concordanţă cu obiectivele proiectului.
În judeţul nostru, premiul a fost obţinut
de Şcoala Gimnazială Odoreu prin afişul
realizat de elevii< Zvunka Lorena, Poşta
Adrian, Hebriştean Gabriel şi Szolosi
Graţian, coordonaţi de profesoara Mihaela
Popescu.

A consemnat V. Nechita

Concurs na\ional 
de afi;e tematice, 
c];tigat de elevi
ai :colii Odoreu

Re`nt]lnire emo\ionant[ a promo\iei
1965 la Colegiul Mihai Eminescu

Absolvenţii au sărbătorit vineri, 50 de ani de la `ncheierea cursurilor

Emoţiile au fost mari, pentru că unii dintrei ei nu se mai văzuseră de 30 de ani

Aproximativ 60 de absolvenţi ai promoţiei 1965 au fost primiţi
de actualii eveli ai Colegiului Naţional Mihai Eminescu, cu cântece
şi poezii. Emoţiile au fost mari, pentru că unii dintrei ei nu se mai
văzuseră de 30 de ani.

     Una din cele mai bune pianiste
care au ieşit în ultimii ani din şcoala
sătmăreană de muzică s-a întors
tr iumfal  pe scena Fi larmonicii
sătmărene. Alexa Stier, elevă mulţi
ani la Liceul de Artă "Aurel Popp" sub
îndrumarea profesoarei Annamaria
Manfredi, a fost solista concertului
de joi dirijat de Hermann Szabolcs.
     Abordând o lucrare foarte
potrivită pentru nivelul  ei  de
performanţă şi talent, Concertul nr.
2 de Saint-Saens,  Alexa a fost
impresionantă.
     A ţinut publicul sub vraja muzicii,
a făcut lucrarea să pară uşoară, şi-a
construit inteligent interpretarea,
producând acel crescendo emoţional
pe care şi  structura muzicii  î l
sugerează, de la visătorul Andante
sostenuto din prima parte la focurile

de artificii din finalul Presto. Pentru
cei care i-au urmărit evoluţia de când
era doar o fetiţă simpatică, felul în
care a cântat  joi  seară a fost  o
confirmare a valorii. De altfel, Alexa
Stier  va f i  din această toamnă
studentă la Conservatorul Regal din
Glasgow şi probabil va intra în curând
în circuitul  concursuri lor
internaţionale de interpretare
pianistică.
     Dirijorul serii, încântător şi el prin
precizia şi eleganţa cu care a condus
orchestra, a mai programat două
lucrări  de Beethoven< Uvertura
"Fidelio"  şi  mai puţin cântata
Simfonie a 2-a. Săptămâna viitoare
Franz Lamprecht va dirija primul
concert  a l  Zi lelor Muzicale
Sătmărene.

V. A.

Alexa Stier a revenit pe scena 
Filarmonicii s[tm[rene

      O ediţie superbă a Festivalului
Internaţional "George Enescu" se
încheie în acest final de săptămână cu
o ultimă porţie de muzici alese
interpretate de artişti şi orchestre
celebre.
      Sâmbătă, la ora 19.30, la Sala
Palatului, concertează Orchestra Regală
Concertgebouw din Amsterdam, una
din cele mai bune orchestre simfonice
ale lumii, dirijată de Andris Nelsons.
Din program< Bela Bartók – Concertul
nr.1 pentru vioară şi orchestră (solistă
Janine Jansen), Dmitri Șostakovici –
Simfonia nr. 7 în Do Major op. 60
„Leningrad“. La ora 22.30, Academy of
Ancient Music, dirijată de Richard
Eggar, prezintă la Ateneul Român o
lucrare care a definit destinul genului
numit operă< "Încoronarea Poppeei" de
Claudio Monteverdi, spectacol transmis
în direct pe TVR 2.

      Duminică, în ultima zi a festivalului,
Cvartetul "Michelangelo" cântă de la
ora 11 la Ateneu cvartete de Bartok,
Şostakovici şi Dvorak. La ora 16.30 în
aceeaşi locaţie are loc recitalul
pianistului Christian Zacharias, cu
Rapsodiile op. 79 de Brahms,
"Kreisleriana" de Schumann şi renumita
Sonată în Si bemol major de Schubert.
În fine, concertul de închidere este
susţinut la Sala Palatului de Orchestra
Regală Concertgebouw, cu următorul
program< Johannes Brahms – Simfonia
nr. 2 în Re major, op. 73, George Enescu
– Rapsodia nr. 2 în Re Major op. 11,
Maurice Ravel – Suita nr. 2 „Daphnis şi
Chloé“. Concertul final este transmis în
direct pe TVR 2.
      Toate spectacolele menţionate pot
fi urmărite online pe site-ul
enescu.tvr.ro.

V.A.

Ultimul weekend al Festivalului
“George Enescu”
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Ce se întâmplă atunci când vedem
ceva și nu putem explica? Evenimente
ciudate, posibile vizite extraterestre, fe-
nomene pe care nu le putem explica sau
obiecte necunoscute, ne fac să credem
că nu suntem unici pe Terra. În 1970, un
ziar britanic a primit 800 de scrisori de
la persoane care susțineau că nu pot
dormi, sunt irascibili, din cauza unui
zumzet, pe care-l auzeau.

În SUA, New Mexico, acest fenomen
a durat ani în șir, fără a putea fi
explicat. Un alt fenomen ciudat sunt lu-
minile misterioase care sunt văzute în
anumite locații de pe glob. Iluzii, miraje,
extratereștri? 

Încă din 1970, cercurile din lanurile
de grâu au isterizat lumea. Singurele zone
în care nu au fost descoperite astfel de
fenomene sunt China și Africa de
Sud. Unii specialiști susțin că aceste cer-
curi sunt făcute de oameni, alții susțin
că sunt modificări genetice ale grâului,
iar alții desigur, vorbesc despre extrate-
reștri.

Ploile de pești și amfibieni sunt cu-
noscute de acum câteva secole. Sunt nu-
mite fenomene Fortean, în onoarea cer-
cetătorului Fort, care s-a ocupat mulți
ani de acest fenomen. Ploile de pești, vii
sau morți se înregistrează și astăzi în mul-
te zone ale Pământului. Unii cercetători
înclină să creadă că sunt efectul vântului
care ridică apa din bălți și iazuri. Inex-
plicabil este faptul de ce aceste ploi aduc
o singură specie de pești sau de broaște?

În 1994, regizorul Jose Escamilla, a
urmărit niște imagini filmate și a desco-
perit niște obiecte în formă de cilindru
care zburau pe cer. Par a avea cinci ari-
pioare cu ajutorul cărora zboară. Astfel
de obiecte sau ființe au fost descoperite
și sub apă. Dacă sunt o specie de animal,
de ce nu au fost descoperite până acum?
În 1814, în Franța au făcut senzație niște
nori misterioși care au plutit haotic. De
deasupra lor se auzeau niște tunete iar la
un moment dat s-a produs o explozie și
s-au transformat în mii de
pietricele. Acești nori se mișcă contra
vântului și lasă niște umbre stranii pe Pă-
mânt.

În Long Island sunt martori care vor-
besc de nori scuipători. Globul de fulgere
este un fenomen destul de rar. Globul
plutește, după care explodează și se aude
un sunet puternic.

În 1984, în timpul unui zbor, a apărut
în avion un astfel de glob luminos. El a
plutit minute bune, după care a ieșit prin
botul avionului. Nu a lăsat niciun fel de
gaură în fuzelaj. 

Un alt fenomen inexplicabil este cel
legat de animale încastrate în piatră de
sute de ani. Ce este mai ciudat este faptul
că aceste animale au stat închise în piatră
sute de ani, pentru că aceasta este pe-
rioada de formare a unei pietre.
Odată eliberate din piatră, aceste animale
încep să respire și să fugă. Cum a putut
animalul să supraviețuiască sute de ani
în piatră? Un alt fenomen inexplicabil
este cel petrecut în 1908, în Tunguska,
Siberia. 

O bilă de foc a căzut, distrugând pă-
durea pe câteva sute de kilometri. Im-
pactul cu solul a produs un zgomot care
s-a auzit la mii de kilometri. Forța ex-
ploziei a fost estimată ca fiind de 2000
de ori mai mare decât bomba de la Hi-
roshima.Misterul în jurul acestui feno-
men continuă și astăzi. Unii cred că a
fost un meteorit, alții o navă extraterestră
sau un experiment al lui Tesla. 

Urme de meteoriți nu au fost desco-
perite în zonă.  În orașul Canneto di Ca-
ronia, Sicilia. Este un caz în care se îm-
bină secrete, observatori cerești, fenome-
ne stranii. În această zonă s-au întâmplat
peste 360 de evenimente inexplicabile.
Oamenii văd zilnic fenomene stranii. 

De la culoarea cerului la obiecte care
plutesc pe suprafața apei, obiecte circu-
lare care străbat suprafața cerului, carac-
tere stranii ce apar pe ecranul telefoanelor
mobile, obiecte de uz casnic care se des-
chid și se închid singure, incendii, cazuri
de combustie spontană.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Domniţa Olena, fiica lui Şte-
fan cel Mare şi a Evdokiei de Kiev,
a ajuns ţarină la Moscova, în urma
căsătoriei cu ţarul Ivan cel Tânăr. 

Cea pe care rușii au numit-o Vo-
loșanca ar fi putut să schimbe destinul
Rusiei, dacă intrigile și comploturile pen-
tru tronul Moscovei n-ar fi aruncat-o în
temniţa în care și-a găsit sfârșitul. 

Olena s-a măritat cu Marele
Prinţ al Moscovei, cneazul Ivan
cel Tânăr

Ștefan cel Mare, domnul Moldovei,
s-a căsătorit în 1463, când avea doar 25
de ani, cu rusoaica Evdokia de Kiev, des-
cendenta marilor duci ai Lituaniei și ne-
poata lui Vladimir, cneaz de Kiev. Fiica
celor doi, domniţa Olena, s-a născut, po-
trivit istoricilor, doi ani mai târziu, în
1465. A rămas orfană de mamă la vârsta
de patru ani, după ce Evdokia a murit
din cauza unei boli.   Ștefan cel Mare visa
să-și mărite prima fiică cu un ginere de
viţă nobilă. Când copila a ajuns la vârsta
măritișului, Ștefan a început tratativele
pentru căsătoria Olenei cu Marele Prinţ
al Moscovei, cneazul Ivan cel Tânăr, fiul
și succesorul la tron al lui Ivan al III-lea.   

După cum relatează istoricul C. Gane
în ”Trecute vieţi de doamne și domniţe”,
în anii 1480-1481, la curtea domnească
a lui Ștefan de la Suceava a sosit în peţit
o delegaţie a boierilor ruși. Olena urma
astfel să-și lege destinul de Ivan cel Tânăr.
Logodna a avut loc la Suceava, în absenţa
mirelui, doar în prezenţa delegaţiei de
boieri moscoviţi care aveau împuterni-
cire, prin procură de la cneaz, de a săvârși
logodna.    

După zile întregi de serbări și ospeţe,
Ștefan cel Mare și-a lăsat fiica să plece
împreună cu boierii de la Moscova, fără
să bănuiească că fata sa se îndrepta către
un destin crunt. Domniţa Olena a părăsit
meleagurile natale și curtea de la Suceava
fără să creadă că nu-și va mai vedea ni-
ciodată tatăl.   Istoricii notează fap-
tul că Ștefan i-a dăruit fiicei sale trei bo-
ieri care să o urmeze în drumul până la
Moscova. Olena s-a oprit în Polonia, un-
de a fost întâmpinată cu daruri și alai,
așa cum i se cuvenea în viitoarea sa ca-
litate de ţarină a Moscovei.   În ţara
soţului său a fost primită de mama cnea-
zului Moscovei Ivan al III-lea, Maria Ia-

roslavna. Rușii i-au dat fiicei lui Ștefan
cel Mare porecla de Voloșanca, adică ro-
mânca. Și-a cunoscut logodnicul la Mos-
cova, iar marea căsătorie cu Ivan cel Tâ-
năr a avut loc pe 12 ianuarie 1483. 

În toamna anului următor, la 10 oc-
tombrie 1483, Elena l-a născut pe Dimi-
trie, moștenitorul tatălui său. Ivan cel Tâ-
năr a murit, pe neașteptate, la șapte ani
de la căsătorie, în 1490.   Istoricii au ri-
dicat semne de întrebare în legătură cu
moartea ţarului. S-a spus că ar fi fost ră-
pus de o boală de picioare sau că ar fi
fost, de fapt, otrăvit de un medic ve-
neţian, în urma unei conspiraţii pusă la

cale de mama sa vitregă, Sofia, soţia cnea-
zului Ivan al III-lea. Aceasta ar fi urmărit
înlăturarea lui Ivan pentru urcarea pe
tron a fiului ei natural, Vasilie. Olena a
rămas văduvă la curtea Moscovei, aștep-
tând ca fiul ei Dimitrie să fie înscăunat
cneaz.  

Viaţa Olenei Voloșanca s-a transfor-
mat, la scurt timp după moartea soţului
său, într-un coșmar. Ivan al III-lea a fost
cel care a hotărât, iniţial, urcarea lui Di-
mitrie, fiul Elenei Voloșanca, pe tronul
moscovit. Încoronarea fiului româncei a
fost prima încoronare oficială din istoria
Moscovei pe al cărui tron urca chiar ne-

potul domnitorului moldovean de la Su-
ceava.   Încoronarea a avut loc la data de
4 februarie 1498, în Catedrala Adormirii.
Dimitrie, care avea doar 15 ani, a devenit
astfel cneaz al Vladimirului, al Moscovei
și al Novgorodului. Momentul încoro-
nării a fost imortalizat, la dispoziţia Ole-
nei Voloșanca, sub forma unui giulgiu
numit „Ceremonie bisericească”. Se spu-
ne că lucrarea ţesută cu fire de aur și ar-
gint a fost primul tablou laic din Rusia.
Bucuria Voloșancăi care tocmai își vă-
zuse fiul mare cneaz al Moscovei avea să
fie de scurtă durată. 

Sofia și fiul ei Vasilie Ivanovich au
continuat uneltirile. Potrivit istoricilor,
curtea moscovită era împărţită între
adepţii lui Dimitrie și boierii care com-
plotau pentru înlăturarea acestuia de la
tron în favoarea fiului Sofiei. În 1499,
Sofia reușește să capete încrederea ma-
relui cneaz Ivan cel Mare și planul ei pri-
vind înscăunarea lui Vasilie prinde con-
tur.   

În 1502, în urma intrigilor și unelti-
rilor Sofiei, Olena și fiul ei Dimitrie cad
în dizgraţia lui Ivan al III-lea. Acesta cere
ca Dimitrie să nu mai fie numit cneaz și
nici el, nici mama lui, Olena, să nu fie
pomeniţi în slujbele bisericești. Dispune
arestul la domiciliu pentru cei doi, și ast-
fel fiica lui Ștefan cel Mare ajunge prizo-
nieră la Moscova. 

:tefan cel Mare a murit
fără a afla soarta fiicei sale

După ce Vasilie a ajuns oficial cneaz,
Olena Voloșanca și fiul ei Dimitrie au
fost trimiși în închisoare. 

Veștile despre ceea ce se întâmpla la
curtea Moscovei ajunseseră în 1502 și la
urechile domnitorului Moldovei. Infor-
matorii lui Ștefan cel Mare i-au spus însă
că știrile referitoare la întemniţarea Ole-
nei sunt minciuni. Domnitorul a murit
în 1504 fără să afle adevărul despre des-
tinul tragic al fiicei sale, Olena.    Olena
Voloșanca a murit în temniţă la data de
18 ianuarie 1505 și a fost înmormântată
la mănăstirea Voznesenskaia. Patru ani
mai târziu a murit de foame și frig în în-
chisoare și fiul ei, Dimitrie, nepotul dom-
nitorului Ștefan cel Mare. După moartea
Marelui Cneaz Vasilie, pe tronul Mos-
covei a ajuns fiul acestuia, Ivan al IV-lea,
rămas în istorie sub numele de Ivan cel
Groaznic, cel mai sângeros conducător
din istoria Rusiei.  

Fostul ministru al Transpor-
turilor, Radu Berceanu a con-
struit un avion ultrauşor, pe care
l-a prezentat la expoziţia de pro-
fil AERO 2015, desfăşurată în pe-
rioada 15-18 aprilie la Friedri-
chshafen, Germania. 

Aeronava, denumită SWAN, cântă-
reşte 115 kilograme.

Proprietarul nu are nevoie 
de brevet de pilot
pentru a zbura cu el

"SWAN este un avion surprinzător
fiind mai uşor decât un avion ultrau;or.
Conceput din start să respecte regulile
Part103 din SUA şi microlight SSDR din
Marea Britanie, SWAN este un avion

monoloc care cântăreşte gol 115 kg", se
arată într-un comunicat transmis de
Asociaţia Piloţilor şi Proprietarilor de
Aeronave (AOPA).

"Aceste reguli dau voie proprietaru-
lui să zboare fără să deţină licenţă de
pilot şi fără a avea avionul înmatriculat
la Autoritate dar impun şi restricţii cum
ar fi un rezervor de combustibil de ma-

xim 25 de litri şi o viteză maximă în
zborul orizontal de 100 km/h", menţio-
nează comunicatul.

Contactat de Capital, Radu Bercea-
nu a afirmat, însă, că rezervorul poate
avea o capacitate de 50 de litri, iar viteza
maximă este de 140 km/h.

"L-am proiectat pe hârtie, cu mâna
mea. Avionul consumă 6-7 litri pe oră,

astfel că, având rezervorul plin, poate
zbura pe o distanţă de 900-1.000 de ki-
lometri. 

Preţul este de 24.730 de euro. Chiar
acum sunt la expoziţia de la Friedri-
chshafen. 

La standurile vecine, aeronave din
aceeaşi categorie costă 120.000-140.000
de euro", a mai spus Berceanu. El a con-
struit SWAN pe firma proprie, Avi şi
intenţionează să demareze producţia de
serie. "Deşi este (cu mult) mai uşor decât
o motocicletă, SWAN nu a făcut com-
promis la dimensiunea cabinei. 

Cu 75 de centimetri lăţime cabina
lui este mai lată proporţional - de la un
loc la două locuri cote-a-cote - decât
cea mai lată cabin[ de ultrau;or", infor-
mează comunicatul APOA.

Tracţiunea va fi asigurată de un mo-
tor care dezvoltă doar 30 de cai putere",
menţionează comunicatul.

Destinul tragic al Olenei, 
fiica lui :tefan cel Mare 

Fenomene stranii

Radu Berceanu a construit un avion care cost[ 25.000 euro 

Ştefan cel Mare, domnul Moldovei, s-a căsătorit în 1463, când avea doar 25 de ani, cu rusoaica
Evdokia de Kiev, descendenta marilor duci ai Lituaniei şi nepoata lui Vladimir, cneaz de Kiev.
Fiica celor doi, domniţa Olena, s-a născut, potrivit istoricilor, doi ani mai târziu, în 1465.

A fost supranumită în Rusia “Elena Prekrasnia” (Elena cea preafrumoasă)
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A ap[rut `n lumea divertis-
mentului american ̀ n 2007, c]nd
a ̀ nceput s[ cl[deasc[ un imperiu,
fiind obi;nuit[ s[ fie urm[rit[,
al[turi de familia ei, de o echip[
de filmare formată din 20 de oa-
meni, 12 ore pe zi, ;apte zile pe
s[pt[m]n[, de-a lungul a cinci
luni de zile ̀ n fiecare an. A trans-
format cele 15 minute de faim[
aduse de scandalul sexual `n care
a fost implicat[ fiica ei, Kim, ̀ ntr-
o franciz[ de televiziune care i-a
adus venituri considerabile. Cri-
ticată ;i `n acela;i timp iubită de
public, familia Kardashian ador[
s[ fie `n centrul aten\iei, emisiu-
nea de reality “Keeping Up with
the Kardashian” ajung]nd la al
unsprezecelea sezon, cu cel pu\in
`nc[ trei preconizate `n viitor.

Kris (59 de ani) se ocup[ de majori-
tatea activit[\ilor legate de brandul Kar-
dashian. Este produc[toare executiv[ a
emisiunilor de reality ale familiei, este
managerul carierelor celor ;ase copii ai
s[i, precum ;i al ei personal. F[r[ Kris,
poate Kim nu s-ar fi putut l[uda cu ve-
nituri de 28 de milioane ̀ n 2014, Kendall
nu ar fi ajuns poate un manechin at]t de
solicitat. :i nici multitudinea de afaceri
ale fetelor Kardashian nu ar fi fost posi-
bile f[r[ aportul mamei lor. “~mi tr[iesc
visul deoarece pot s[ lucrez cu copiii mei
;i pot s[-i v[d `n fiecare zi.” Gestionarea
celor peste zece afaceri ;i promov[ri de
produse poate p[rea intimidant, dar par-
tea comercial[ se `mplete;te `n mod na-
tural cu via\a privat[ `n familia Kardas-
hian, a;a c[ s-a obi;nuit s[ accepte p[r\ile
bune ̀ mpreun[ cu cele rele. “Uneori nici
nu-mi vine s[ cred c]te am reu;it s[ rea-
liz[m ;i m[ simt cu adev[rat
binecuv]ntat[.” Un alt motiv de bucurie

este timpul petrecut al[turi de nepo\ica
ei, North, fiica lui Kim ;i a lui Kanye
West, to\i venind zilnic s[ ia micul dejun
`mpreun[. “Este minunat s-o v[d pe
North alerg]nd ̀ mpreun[ cu veri;orii ei
prin cas[. Se `n\eleg at]t de bine ;i asta
m[ face foarte fericit[. C]nd copiii mei
sunt ferici\i ;i eu sunt, la r]ndul meu, fe-
ricit[.”

Emisiunea lor, ajuns[ la al 11-lea se-
zon, a schimbat natura celebrit[\ii. Cele
cinci fiice ale ei au devenit obsesia in-
dustriei media ;i a publicului. Fiul s[u,
Rob, a p[rut, de multe ori, eclipsat de su-
rorile lui. Kris e cea care a venit cu con-
ceptul emisiunii la Ryan Seacrest, care la
r]ndul s[u l-a v]ndut canalului E! Net-
work. “Ani de zile cunoscu\ii ne tot spu-
neau c[ ar trebui s[ avem propria noastr[
emisiune reality. Atunci nu am acordat
aten\ie, dar ideea mi-a r[mas undeva `n
minte. Am fost bucuroas[ ;i m]ndr[ s[
v[d, ulterior, c[ to\i copiii mei s-au des-
curcat foarte bine `n fa\a camerelor de
luat vederi. Ador procesul de crea\ie ;i
posibilitatea de a crea ceva din nimic.”

Cu toate c[ ̀ n emisiunea lor, difuzat[
`n 160 de \[ri, promoveaz[ solidaritatea
din familie, determinarea ;i priceperea
lui Kris a ajutat familia s[ exceleze ;i `n
alte domenii de activitate. “Anul acesta,
\elul nostru este `nfrumuse\area. Ne
preg[tim s[ intr[m mai puternic ̀ n zona
de ̀ ngrijire a tenului ;i mai multe parfu-
muri, cre]nd o colec\ie omogen[ de pro-
duse de `nfrumuse\are.” Fetele Kardas-
hian au fiecare propriile branduri de pro-
duse pe care le promoveaz[< machiaj, ex-
tensii de p[r, ̀ mbr[c[minte ;i colabor[ri
cu alte companii. Kim, Khloé ;i Kourtney
au propriul lor boutique, “Dash”, `n trei
loca\ii importante – New York, Miami ;i
Los Angeles. “Kourtney a studiat moda
la facultate, dar fiecare dintre noi avem
un stil diferit. Fetele sunt cele care iau
deciziile legate de materiale, design ;i tot
ce \ine de crea\ii. Sunt extrem de pasio-
nate de acest aspect.” :i mezinele familiei,

Kendall ;i Kylie Jenner, ;i-au lansat recent
o linie vestimentar[ ;i ̀ nc[l\[minte adre-
sat[ adolescentelor. Iar zecile de milioane
de fani de pe re\elele de socializare le vor
asigura un succes mai mult dec]t
mul\umitor.

C]t despre stilul ei personal, Kris
ador[ crea\iile Céline ;i Givenchy, dar
r[m]ne dependent[ de Chanel. “Sunt de
peste 30 de ani fan[ Chanel. ~l ador pe
Karl Lagerfeld ;i apreciez tot ceea ce a
realizat.” Kendall (18 ani), senza\ia mo-
mentului `n modelling, a prezentat `n
show-ul Chanel couture de la Paris din
aceast[ var[. “A p[;it pe podiumul de
prezentare `n final, `mbr[cat[ `n rochie
de mireas[, al[turi de Karl ;i mi-am zis
c[ via\a nu are cum s[ fie mai frumoas[
ca acum. Am fost at]t de m]ndr[ de ea.”

Le-a ̀ nv[\at de mici pe fiicele ei des-
pre importan\a frumuse\ii interioare
oglindite `n exterior. “Mama mea, Mary
Jo, este o inspira\ie pentru noi to\i. ~n
fiecare diminea\[ `;i pune o \inut[ ado-
rabil[. Arat[ `ntotdeauna pus[ la punct
;i are 81 de ani.” Pentru Kris, moda este
modul `n care te prezin\i `n public zi de
zi. “Exprim[ ceea ce sim\i despre tine.
Am fost `nv[\at[ de mic[ s[ m[ `mbrac
`ntotdeauna frumos ;i `ngrijit.” De;i iu-
be;te hainele de firm[, nu exclude printre
pl[cerile ei vinovate vizite s[pt[m]nale
la centrul comercial Costco, cunoscut
pentru ofertele avantajoase oferite mem-
brilor s[i.

Devotamentul fa\[ de familie `;i are
r[d[cinile `n copil[ria petrecut[ `n San
Diego. P[rin\ii ei au divor\at pe c]nd ea
avea 7 ani, iar Kris ;i sora ei, Karen, au
fost crescute doar de mama lor p]n[ c]nd
aceasta s-a rec[s[torit. ~i mul\ume;te ma-
mei sale pentru c[ a ̀ nv[\at-o principiile
unei vie\i fericite ;i i-a dat ;i lec\ii de afa-
ceri. “Mama mea are un magazin de hai-
ne pentru copii de 45 de ani. ~n adoles-
cen\[ am lucrat ;i eu acolo. Tat[l meu a
avut un accident de ma;in[ `n 2003 ;i `n
timp ce era `n spital, mama a vrut s[

`nchid[ magazinul, dar m-am oferit s[
m[ ocup eu de el.” Dup[ 14 s[pt[m]ni,
tat[l ei a decedat, moment ̀ n care a aflat
c[ primul ei so\, avocatul Robert Kar-
dashian, era foarte bolnav. “Am sim\it
nevoia s[ m[ arunc `n munc[, mai ales
`n ceva ceea ce cuno;team, a;a c[
`mpreun[ cu fiica mea Kourtney am des-
chis un magazin pentru copii. Cur]nd
dup[ aceea, fetele ;i-au deschis ;i ele un
boutique aproape de casa noastr[. Trei
ani mai t]rziu a `nceput reality show-ul,
pe care l-am realizat la `nceput pentru a
ne ajuta la promovarea magazinele noas-
tre.”

O zi normal[ pentru ea ̀ ncepe la ora
5 diminea\a. “Dup[ ce-mi beau cafeaua,
merg la sala de fitness, unde lucrez cu
antrenorul meu, Gunnar Peterson. Dup[
aceea, `ncep s[ lucrez `nc[ din ma;ina
care m[ duce acas[. M[ uit peste pro-
gramul fiec[rei fete. Uneori ̀ mi sun avo-
catul pentru a discuta unele propuneri
de afaceri sau negocieri. Trebuie s[
men\inem controlul asupra a tot ceea ce
facem. Am mai multe persoane la birou
f[r[ de care nu m-a; descurca, dar totul
`ncepe de la mine. Ziua mea de lucru se
termin[ `n jurul orei 5 sau 6. ~nainte
munceam p]n[ seara t]rziu, dar am
`nv[\at c[ nu e s[n[tos ;i `n urm[toarea
zi nu m[ sim\eam la fel de productiv[.
Seara `mi place s[ g[tesc.”

Pl[cerea ei de a g[ti vine ;i din do-
rin\a ei de a avea grij[ de cei dragi. “Am
publicat propria carte de bucate pentru
copiii mei, ca s[-;i aminteasc[ re\etele
preferate `n familia noastr[. ~n ultimul
timp sunt pasionat[ de g[titul pe grill,
mai ales legume cu somon al[turi de o
salat[ mare.” Preocupat[ de modul ̀ n ca-
re se alimenteaz[, nu exclude unele mici
trata\ii. “Regula mea este 80-60< 80 %
m]ncare s[n[toas[ ;i 20 % ceea ce-\i pla-
ce. Dar din c]nd `n c]nd fac ;i o cur[ de
detoxifiere de 3 zile cu sucuri naturale.”

~n lumea afacerilor, Kris este o pro-
fesionist[ des[v]r;it[. Mama ei a de\inut

un magazin `ntr-o perioad[ `n care era
ceva neobi;nuit s[ se `nt]mple a;a. Pri-
mul so\, Robert Kardashian, a fost un
avocat formidabil, iar al doilea so\, Bruce
Jenner (devenit Caitlyn dup[ transfor-
marea ̀ n femeie), a fost campion olimpic
la decatlon. “Am petrecut mult timp `n
preajma unor oameni puternici care au
avut ;i succes. Ace;tia au fost ni;te influ-
en\e pozitive `n via\a mea, Robert m-a
`nv[\at multe lucruri despre afaceri ;i
modul `n care s[ interac\ionezi cu oa-
menii. Mul\i ani mai t]rziu, acele lec\ii
s-au dovedit a fi extrem de folositoare.”

Via\a i-a adus multe binecuv]nt[ri,
dar ;i momente dificile, e;ecul, durerea
;i necazul nefiindu-i str[ine. Fie c[ e vor-
ba de mariajul de 72 de zile a lui Kim cu
Kris Humphries sau desp[r\irea lui
Kourtney de partenerul ei, Scott, au exis-
tat multe hopuri de trecut. Cele dou[ di-
vor\uri ale sale ;i decizia lui Bruce de a
deveni Caitlyn au afectat-o pe Kris, dar
nu s-a l[sat dobor]t[. “Tot ceea ce-mi
doresc este ca cei pe care-i iubesc din fa-
milia ;i via\a mea s[ fie ferici\i. La fel `i
doresc ;i lui Caitlyn, s[-;i g[seasc[ feri-
cirea.” C]t despre decizia lui Kourtney
de a-l p[r[si pe tat[l celor trei copii ai ei,
Kris `;i declar[ sprijinul total.

Cel mai mare lux al s[u are leg[tur[
tot cu familia ei. “Weekendurile cu copiii
mei. Amintirile unor vremuri minunate
r[m]n ad]nc `ntip[rite `n mintea mea,
c]nd jucam tenis ;i `notam `n piscin[.
M[ bucur c[ ;i fetele mele au acelea;i ac-
tivit[\i cu copiii lor ;i m[ simt norocoas[
c[ pot lua ;i eu parte la ele.” Filosofia ei
pentru o via\[ `mplinit[ presupune s[ te
`nconjuri de oameni de calitate, care
g]ndesc la fel. “Via\a e prea scurt[ pentru
a \i-o petrece al[turi de persoane care nu
aduc o energie pozitiv[ cu ei.” Kris, capul
uneia dintre cele mai influente familii
din lumea obsedat[ de media a secolului
XXI, conduce “nava” Kardashian-Jenner
`n cel mai bun mod pe care-l cunoa;te –
cu dragoste ;i gra\ie.

Kris Jenner, `n fruntea unei afaceri
de familie dus[ la extrem


