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Cum a ajuns Donald Trump la o avere 
de 3,7 miliarde de dolari?

Centenar Paul Erdös - redescoperirea
unui mare artist
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Preg[tirile pentru iarn[
`ncepute `n luna octombrie se
intensific[ `n noiembrie, luna
sf]r;itului de toamn[. Chiar
dac[ se anun\[ timpul brumelor
mari,  atunci c]nd vremea este
mai bl]nd[ pot fi continuate ac-
tivit[\ile din gospod[rie. Vechi-
le calendare agricole veneau `n
`nt]mpinarea omului harnic cu
o multitudine de sfaturi pentru
aceast[ perioad[ de sf]r;it  de
an. 

De L[satul Secului, familiile
petreceau cu mult[ m]ncare ;i
b[utur[ ;i se tr[gea cu pu;ca.
S[rb[toarea (Sf. Ioan Milosti-
vul) era \inut[ ;i pentru a se pro-
teja vitele de ;erpi ;i de lupi. ~n
aceast[ zi, se putea prezice vre-
mea dup[ pieptul g[inii t[iate.
Dac[ pieptul era gras, urma o
iarn[ grea, iar pieptul slab al
g[inii preveste;te o iarn[ bl]nd[
;i o var[ rodnic[. 

Tradi\ii populare 
în luna noiembrie

Acum 80 de ani Satu Mare 
avea acelea;i probleme 

nerezolvate ca în ziua de azi

Imagine cu ora;ul Satu Mare din anul 1936

Colec\iile designerilor 
de la Fashion’s Night Out
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Papa Francisc vrea
să vină în România. A
spus-o el însuşi, în
timpul întâlnirii pe ca-
re a avut-o cu noul am-
basador al României la
Vatican. Liviu Ză-
pîrţan i-a prezentat
Suveranului Pontif
scrisorile de acredita-
re, prilej cu care cei doi
au stat de vorbă câteva minute.
Diplomatul român a fost alături
de soţia sa, iar la final, Papa Fran-
cisc şi-a exprimat speranţa că va
ajunge în România.

"Rugați-vă pentru mine și sper

să vă fac o vizită”, a
spus Papa Francisc. De
altfel, el a acceptat anul
trecut o invitaţie a
preşedintelui Klaus Io-
hannis în acest sens.

Singurul Suveran
Pontif care a vizitat
România a fost Papa
Ioan-Paul al II-lea, în
1999. În 2015, Papa

Francisc s-a întâlnit cu preşedin-
tele Klaus Iohannis, notează Rome
Reports, o agenţie de presă privată
şi independentă cu sediul în Ro-
ma şi specializată în relatări des-
pre activităţile Vaticanului.

Papa Francisc inten\ioneaz[ 
s[ vin[ în România

Prinţul Harry
a confirmat faptul
că în acest mo-
ment prietena sa
este actriţa ameri-
cană Meghan
Markle. Declaraţia
oficială emisă de
Kensington Palace
este însoţită de in-
ventarul abuzuri-
lor şi hărţuirilor
mass-media.

În intervenţia oficială se arată
că o relaţie de câteva luni nu poate
fi astfel tratată de către mass-me-
dia. Prinţul Harry reacţionează
rareori oficial la astfel de story-
uri de domeniul fantasticului, dar
săptămâna trecută s-a întrecut
măsura. În ultimele zile, primele
pagini ale unor ziare au fost pline
de comentarii rasiste, sexiste, iar
internetul a înmulţit trollările la
adresa actriţei de 35 de ani. Foto-
grafii au năvălit în spaţiu privat şi
s-a făcut apel la intervenţia
poliţiei.

Corespondentul BBC acredi-
tat la Curtea Regală subliniază

faptul că decla-
raţia oficială de
acum este un act
de determinare
din partea
prinţului Harry.
Sigur, se poate
înţelege că o ase-
menea relaţie nu
poate trece neob-
servată, iar Harry
şi Meghan înţeleg
jocul în care au

intrat, dar media trebuie să
înţeleagă faptul că este vorba de
viaţa lor privată şi cu viaţa nu te
poţi juca în acest fel.

Prinţul Harry a avut mereu
parte de o relaţie dificilă cu presa,
BBC descriind-o ca o moştenire
nefericită de pe urma mamei sale
Prinţesa Diana de Wales.

La 20 de ani a fost urmărit de
paparazzi într-un night club în
afara Londrei şi în 2012 fotografii
l-au surprins în postură indecentă
într-un hotel din Las Vegas. Si -
 gur, aceste ipostaze nu au umbrit
actele sale de caritate şi felul în ca-
re s-a achitat de serviciul militar.

Propunem ca tuturor primarilor din ultimii 80 de ani să li se facă un panou 
al ru;inii care să fie amplasat în centru sau pe clădirea palatului administrativ
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Prinsă în cleştele de foc al celor do-
uă alianţe aflate în război, Antanta şi
Puterile Centrale, şi silită să iasă din
neutralitate, România trecea de partea
primei, alături de Franţa, Anglia, Rusia
şi Italia, la 14/27 august 1916. Datorită
precarei dotări militare şi lipsei spriji-
nului aliat promis, cu tot eroismul os-
taşilor săi, la jumătatea lui noiembrie
1916, Rom]nia pierdea Dobrogea, Ol-
tenia, ajungând în prag de înstrăinare
şi capitala.

Fiindcă la 11/24 noiembrie 1916
armatele inamice au trecut Dunărea şi
se apropiau de Bucureşti, Consiliul de
Miniştri a hotărât transferarea
reşedinţei la Iaşi. Drept consecinţă,
sâmbătă, 12/25 noiembrie, ministerele
şi autorităţile centrale, cu zestrea şi
funcţionarii superiori îmbarcaţi în tre-
nuri, au pornit spre Moldova. ~ntre ele
se afla şi trenul care transporta tezaurul
ţării, adăpostit în lăzi grele cu lingouri,
monede străine din aur şi alte valori. 

Aşa cum nota omul politic Con-
stantin Argetoianu, într-o săptămână,
oraşul a fost “copleşit de puhoiul unei
adevărate invazii”. ~n câteva zile (11-
20 noiembrie), “Iaşii s-au umplut încât
nu-şi mai putea trage omul sufletul” şi
s-a transformat rapid, dintr-un oraş
provincial cu vreo 80.000 de locuitori,
în mare centru urban cu peste 400.000
de locuitori. Pe lângă autorităţile cen-
trale, către fosta capitală a Moldovei a
pornit şi mare parte din protipendada
Bucureştilor – numeroşi oameni de
cultură, gazetari, bancheri şi moşieri
din provinciile ocupate – dar şi mulţi
oameni simpli, speriaţi de silniciile
frontului.

Capitala mai rezistând, deşi în
noaptea de 20 noiembrie/3 decembrie
o părăsise şi guvernul cu primul mi-
nistru I.I. Brătianu, la 23 noiembrie/6
decembrie se întâmpla tragedia căderii
sub ocupaţia armatelor Puterilor Cen-
trale.

Oraşul nefiind aproape deloc pre-
gătit, adăpostirea instituţiilor centrale
şi a sutelor de mii de refugiaţi punea
probleme destul de grele. Lipsind clă-
dirile pompoase ale Bucureştilor, gă-
sirea spaţiilor dorite pentru ministere,
comandamente militare, legaţiile ţări-
lor străine, miniştri şi somităţile capi-
talei era foarte grea, trebuind sa fie în-
duplecaţi şi proprietarii clădirilor, unii
din protipendada locală.

Prim-ministrul I.I. Brătianu (1864-
1927) primea găzduire în casa Levin
din strada Lascăr Catargi, azi numărul
44 – unde este acum Studioul de Radio
Iaşi. Deşi populaţia se zbătea să facă
uşoară viaţa refugiaţilor, se simţea
mâhnirea şi chiar ostilitatea împotriva
parveniţilor.
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Simion Bărnuțiu s-a născut la
21 iulie 1808 în localitatea Bocșa,
județul Sălaj, și a decedat la 28 mai
1864, în localitatea Sânmihaiu Al-
mașului. El a fost un onorant om
politic român, istoric, filosof și pro-
fesor universitar, unul dintre prin-
cipalii organizatori ai Revoluției
Române de la 1848-1849 din Tran-
silvania.

În 14 mai 1848 a ținut un important
discurs în Catedrala din Blaj, intrat în is-
torie ca “Discursul de la Blaj.” V[ pre-
zent[m ultimul fragment din acest dis-
curs. 

LXXI. Fraţilor! Să nu cugete cineva,
că aş înţelege uniune dogmatică, confe-
sională, religionară, prin uniunea de care
vorbesc. Scopul meu nu e a chema pe ro-
mâni la uniune confesională, ci la uniune
naţională, cu care au fost uniţi între sine
românii şi atunci cînd nu erau pe pămînt
formele religiunilor celor de astăzi, şi vor
fi şi cînd nu vor mai fi aceste. La această
uniune îi chem eu pe români cu toată se-
riozitatea, pentru că sînt convins din pro-
fundul inimii, că naţiunea română nu s-
a adunat aci ca să se facă unită sau neuni-
tă, ci ca să se facă liberă înainte de toate,
apoi cultă şi fericită> libertatea însă nu e
legată, nici se cade a fi legată de o religiune
sau de alta, ci trebuie să fie comună tutu-
ror religiunilor< cel ce leagă libertatea de
religiune, n-are idee nici de libertate, nici
de religiune şi merită compătimire, ca un
fanatic rătăcit, sau despreţ, ca un om rău-
tăcios. Deci eu zic, să nu încercăm nici o
uniune religionară, ca să nu turburăm
uniunea aceasta frăţească naţională, care
se află acum între români fără de care nu
se poate scoate la cale nici un lucru ne-
cesar spre restaurarea şi înflorirea naţiunii
noastre> nu se poate turbura buna înţele-
gere a românilor cu nimic mai uşor, decît
cu proselitisrnul religionar, care i-a sfîşiat
pe români pînă la episcopul Ioan Bob>
numai de cînd a încetat acest proselitism
sub ultimii doi episcopi uniţi, de atunci
au pace românii şi numai de atunci în-
floreşte între ei această frăţie îngerească,
care o vedem personificată în adunarea
prezentă. Ce se ţine de Unire şi Neunire,
acesta, ca un lucru al conştiinţei, trebue
lăsat pe sufletul fiecărui român, fiecărei
comunităţi, să vadă şi să-şi aleagă cu voe
liberă dacă-i cere fericirea, cultura şi pa-
cea dinlăuntru, ca să fie unit sau neunit>
ori-ce proselitism despre partea altora în
acest obiect este crimă în contra păcii
naţionale. Cine poate asigura, că s-ar pu-
tea face o uniune ca aceasta religionară
într-o parte sau alta? Şi cunoscînd mis-
terul lucrurilor religioase despre o parte,
iar despre alta fanatismul şi măiestria ce-
lor ce îşi pescuiesc folosul în turbure la
asemenea împrejurări, cine poate asigura 
cum va sta mîne şi dacă s-ar face astăzi?
Au nu se poate scula astăzi un Sofroniu,
mîne un Atanasiu, ca să predice unul în
contra uniunii cu pălăria în bîtă, celălalt
pentru uniune cu icoana sinodului de la
Florenţa în rudele praporilor neunite? Şi
atunci ce va fi de pacea, cauza şi fericirea
naţională? Aşadar românii să nu încerce
nici o uniune religionară, ci să întărească
legătura uniunii naţionale, jurîndu-şi cre-
dinţa că nici o împrejurare nu-i va abate
de la cauza naţională. Dacă vor rămînea
românii în această uniune naţională,
atunci vor ridica cu puteri unite fonduri
naţionale, şcoale pentru comunităţi, gim-
nasii, academii, universităţi, institute de
arte, societăți de economie, de ştiinţă, şi
prin acestea îşi vor cîştiga respect şi va-
loare în lume> îndată ce se vor apuca de
aceste condiţiuni necesare ale vieţii na-

tionale, vor vedea că problema naţiunei
nu se desleagă certîndu-se pe pămînt asu-
pra unor lucruri, care nici în cer nu sînt
definite, ci cum că la acelea se cer toate
puterile naţiunii, de ar mai fi încă îm-
părţită în de două ori două confesiuni,
pe care însă uniunea naţională nu le su-
pără> din contră, uniunea religionară se
luptă în contra tuturor confesiunilor şi
surupă şi uniunea naţională. 

LXXII. Din această uniune sărbăto-
rească şi obligare cătră cauza naţională
urmează ca românii să nu-şi mai încreadă
cauza episcopilor singuri. De 150 de ani,
de cînd cunoaştem mai deamănuntul în-
tîmplările românilor, cauza naţiunii ro-
mâne o au purtat numai episcopii singuri>
şi iată, că naţiunea pînă acum n-a făcut
încă nici un pas înainte< ea trage şi astăzi
tot în jugul constituţiunii ungureşti, în
care trăgea la 1744, cînd dede pentru pri-
ma dată Inocenţiu petiţiunea pentru
naţionalitate. Ce este cauza? Pe Inocenţiu
l-au încurcat în proces, de a fost constrîns
a lua lumea în cap. Lui Aron i-au dat a
înţelege ca să nu iese din sfera sa cea
preoţească la lucruri politice. Pe Rednic
şi pe Gregoriu Maior i-au abătut de la po-
litică la predicarea uniunii. Pe Ioan Bob
îl fac de se lapădă de cauza naţională, care
o aşternuse însuşi în numele naţiunii la
dieta din 1791> această rugăminte a ro-
mânilor din 1791 e cunoscută publicului,
findcă o a tipărit încă atunci Eder sasul
cu note, însă proiectul dietei de atunci,
aşternut Majestăţii, la rugămintea româ-
nilor, nu e cunoscut pînă acum> în acest
proiect de lege, zice dieta, că episcopul I.
Bob a aşternut două petiţiuni, una pentru
toată naţiunea română, alta pentru clerul
unit, (Ce? doară clerul unit nu este parte
a naţiunii române, ca să fie necesară
petiţiune separată pentru el?)> dieta se
apucă în preambulul proiectului a de-
monstra că românii de astăzi nu sînt stră-
nepoţii românilor vechi, afară de cei din
Hunedoara, iară în proiect zice< că petiţiu-
nea aceasta nu cuprinde dorinţele naţiunii
române, ci" est foetus tantum quorum-
dam inquictorum ingeniorum, ia quod
ipse Illustrissimus Dominus Episcopus
Fagarasiensis loannes Babb in medio Sta-
tuum constitutus confessus est", adecă<
cum că petiţiunea naţiunii ar fi numai
”născocitura unor capete neastîmpărate"
- aşa au făcut inamicii românilor totdeau-
na şi aşa fac şi în ziua de astăzi, că reduc
dorinţele şi indigenţele tuturor la unii
puţini, ca să-i pedepsească pe aceştia şi

să-i asuprească pe toţi, - cine ar fi crezut
că episcopul Bob va compromite cauza,
viaţa şi onoarea unei naţiuni întregi cu o
declaraţiune ca aceasta! ~nsă aceasta aşa
fu> şi e învăţătură de ajuns, ca naţiunea să
nu-şi lase cauza şi viaţa nici pe sufletul
unui om singur, fire-ar şi episcop, nici pe
inima acelora, pe care îi pun în diregătorii
străinii şi ii plătesc anume, pentru ca să
le spună românilor că ei nu pot purta di-
regătorii în stat ca români, că naţiunea
română nu se poate recepe, ca să fie ală-
turea cu celelalte naţiuni, că în aceste îm-
prejurări nici vorbă nu poate fi de naţio-
nalitate română, nici de gubernare în lim-
ba română, că institutele şi şcoalele nu
pot fi decît ungureşti, şi că românii nici
lipsă nu au de institute şi scoale naţionale,
nici împrejurările nu iartă, ca să lucre şi
românii pentru existenţa, cultura şi feri-
cirea lor, şi altele asemenea> pe aceştia bi-
ne să-i cunoască românii şi să se ferească
de ei ca de nişte duşmani ai culturii ome-
neşti, care o împedecă în partea naţiunii
române, cînd îi opresc pe români de la
cultura naţională numai pentru folosul
lor cel privat> un om înţelept, fie episcop
sau secular, nici îmbiiat nu va lua singur
asupră-şi cauza naţională, cu atît mai
puţin se va duce la Viena fără plenipo-
tenţă de la naţiune, cum s-a dus I. Bob cu
sîrbul Adamovici< ci, ca spiritul nevăzut,
va învăţa pe naţiune cum să urmeze
exemplul altor naţiuni luminate şi fericite,
folosindu-se de toate mijloacele de în-
soţiri, adunări politice şi bisericeşti, ridi-
cînd fonduri şi institute naţionale, de care
se servesc şi alte naţiuni pentru fericirea
lor. Cum va merge economia casei, cînd
va zice părintele către fiii şi domesticii
săi< "Voi şedeţi, fiilor, şi dormiţi, că le voi
face eu toate"> cum va merge economia
statului care va asculta de tabernariul ce
le zice< "Oameni buni! nu mai araţi, nu
mai semănaţi, nu mai lucraţi nimic, veniţi
la mine în tabernă de beţi, jucaţi şi ţineţi
sărbătoare, că le voi face eu toate lucrurile
voastre". 

LXXIII. Care fiind aşa, fraţilor, daţi
să mai aruncăm încă o dată o căutătură
preste zilele naţiunii noastre, de cînd je-
leşte sub domnirea ungurească> daţi să
reculegem cu mintea încă o dată, deşi este
lucru triat şi dureros, cum i-au asuprit şi
cum i-au batjocorit ungurii pe români cu
legile, care sînt destinate de la natură spre
apărarea oamenilor> cum s-au unit cu
toate gintele asupra lor> cum i-au privi-
legiat asupra naţiunii noastre şi pe saşi, şi
pe sîrbi, şi pe toţi, ca să-si poată vărsa ve-
ninul asupra românilor şi acolo unde nu
le ajung dinţii cei răutăcioşi> cum i-au
oprit de la şcoale, ca să rămînă orbi> de la
diregătorii, ca să n-aibă apărători> pe care
nu i-au putut strica cu uniuni politice, i-
au încîlcit cu uniuni religionare> şi acum,
cînd se anunţă libertatea la toată lumea,
ei ne anunţă stingere de tot. Aşa, fraţilor,
închipuiţi-vă încă o dată, că această mie
de ani a tiraniei ungureşti e numai o zi în
viaţa cea dureroasă a naţiunii noastre> în-
chipuiţi-vă că dimineaţa ne-au băgat în
jug, toată ziua ne-au mînat, şi acum cînd
veni seara ca să reposăm, numai pentru
aceea ne iau jugul de pe cerbici, ca să ne
omoare. Care naţiune de pe pămînt nu s-
ar ridica de la mic pînă la mare, cîndu-şi
vede numărate zilele vieţii? Libertatea
oricărui popor e bunul lui cel mai înalt>
şi naţionalitatea e libertatea lui cea din
urmă. Ce preţ mai are viata lui, după ce
şi-a perdut tot, care îl face demn ca să
mai fie pe pămînt? In mîna acestei adu-
nări e pusă viaţa şi moartea, soartea pre-
sentă şi viitoriul nu al unui om, ci al unei
naţiuni întregi. Ce va răspunde adunarea
înaintea naţiunii, a lumii şi a posterităţii,
cînd ar subscrie sentinţa de moarte asupra
naţiunii sale? Deci, fraţilor, nu vă uitaţi

la pretensiunile ungurilor cele nedrepte,
nici la acei puţini înşelaţi şi înşelători din-
tre noi, care, în speranţa lefilor ce aşteaptă
în împărăţia ungurească, ţin cu ungurii
şi zic că apără onoarea şi salutea naţiunii
noastre> consideraţi că aceştia sînt datori
a lătra pentru osul ce li-l aruncă străinii,
ca să latre pe fraţii lor şi să muşte pe naţiu-
nea şi mama lor însăşi> feriţi-vă de ei, căci
nu sînt români. Căutaţi la această
mulţime de români, care strigă în numele
a toată naţiunea< Să nu ne ducem la masa
libertăţii ungureşti, căci bucatele ei toate
sînt înveninate> să nu ne vindem ţara şi
limba, căci perzîndu-se odată, nu se mai
poate cîştiga> uniţi-vă cu poporul toţi,
preoţi, nobili, cetăţeni, ostaşi, învăţaţi, şi
vă consultaţi cu un cuget asupra mijloa-
celor reînvierii naţionale, pentru că toţi
sînteţi fii ai aceleiaşi mame şi cauza este
comună> ţineţi cu poporul toţi, ca să nu
rătăciţi, pentru că poporul nu se abate de
la natură, nici nu-l trag străinii aşa de
uşor în partea lor, cum îi trag pe unii din
celelalte clase, care urlă împreună cu lupii
şi sfîşie pe popor dimpreună cu aceştia>
nu vă abateţi de la cauza naţională de frica
luptei< cugetaţi, că alte popoare s-au luptat
cente de ani pentru libertate. Însă cînd vi
se va părea lupta cu neputinţă, cînd se
vor ridica greutăţi asupra voastră ca va-
lurile mării turbate asupra unei năi, cînd
va deslega principele întunerecului pe toţi
necuraţii şi-i va trimite, ca să rupă legă-
turile frăţiei voastre şi să vă abată de la
cauza şi amoarea gintei noastre la idolii
străini, aduceţi-vă aminte atunci cu cîtă
însufleţire şi bărbăţie s-au luptat străbunii
noştri din Dacia pentru existenţa şi onoa-
rea naţiunii noastre, precum ni-a lăsat
scris Bonfiniu (...), adică "Coloniile şi le-
giunile romane, copleşite de barbari, ţin
încă limba romană> şi ca să nu o peardă
cu totul, atît se luptă de tare, încît se pare
că nu s-au bătut atît pentru ţinerea vieţii,
cît pentru incolumitatea limbii. Căci com-
putînd bine desele inundaţiuni ale sar-
maţilor şi ale goţilor, apoi erupţiunile hu-
nilor, vandalilor şi ale gepizilor, incursiu-
nile germanilor şi ale longobarzilor, cine
nu se va mira foarte, că încă s-au ţinut
urmele limbii romane între daci şi geţi".
Aşa, fraţilor, aduceţi- vă aminte atunci,
că vă strigă din mormînt străbunii noştri<
Fiilor, noi încă am fost nu o dată în îm-
prejurări grele, cum sînteţi voi astăzi, noi
încă am fost încunjuraţi de neamici în
pămîntul nostru, cum sînteţi voi astăzi,
şi de multe ori am suferit doară şi mai
mari rele decît voi> fost-am cu goţii, dar
nu ne-am făcut goţi> fost-am cu hunii,
dară nu ne-am hunit> fost-am cu avarii,
şi nu ne-am avarit> fost-am cu bulgarii şi
nu ne-am bulgărit> cu ruşii, şi nu ne-am
rusit> cu ungurii, şi nu ne-am ungurit> cu
saşii, şi nu ne-am nemţit. Aşa este, fiilor,
nu ne-am ungurit, nu ne-am rusit, nu ne-
am nemţit, ci ne-am luptat ca români
pentru pămîntul şi numele nostru, ca să
vi-1 lăsăm vouă dimpreună cu limba
noastră cea dulce ca cerul sub care s-a
născut> nu vă nemţiţi, nu vă rusiţi, nu vă
unguriţi nici voi, rămîneţi credincioşi nu-
melui şi limbii voastre, apăraţi-vă ca fraţii
cu puteri unite, în pace şi în resbel> vedeţi
cum     ne-am luptat noi pentru limba şi
romanitatea noastră< luptaţi-vă şi voi şi
le apăraţi ca lumina ochilor voştri, pînă
ce se va restaura Capitoliul şi va trimite
la voi senatul şi poporul roman pe Traian
cu legiunile preste Dunăre, ca să vă înco-
roneze cu laurul nemuririi pentru con-
stanţa şi bărbăţia voastră! Dixi et salvavi
animam meam.”

Ioan Corneanu, Lacrima Istrăuan
din cartea în manuscris intitulată

“Cronicari Români din Ardeal”

Simion Bărnuțiu a fost unul dintre
principalii organizatori ai Revoluției
de la 1848-1849 din Transilvania

Discursul lui Simion B[rnu\iu 
`n fa\a adun[rii de la Blaj (X)
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ISTORIE
“Ocazii de serioase manifestații româneşti se impun. E necesar ca societățile noastre culturale să

fie îndrumate spre colțul acesta uitat de Români, dar pentru care Ungurii nu se dau înlături dela nici
un sacrificiu. Satu-Mare merită să fie vizitat, e necesar să fie cunoscut şi se impune a fi mai îndeaproape
supraveghiat.”

~ncep]nd cu acest num[r vom
publica ̀ n serial articolele ap[rute
`n revista “Afirmarea” din Satu
Mare, acum 80 de ani, ̀ n num[rul
al treilea, publicat `n luna mai a
anului 1936.

Conduc[torii revistei erau Const.
Gh. Popescu ;i Octavian Ruleanu, iar
printre colaboratori ̀ i amintim pe Lu-
cian Bretan, I. Luca, Petru |iucra-Pri-
beagul. Apare ̀ n acest num[r ;i un text
scris de Zaharia Stancu.

Am p[strat ortografia epocii, pen-
tru savoarea ei aparte ;i autenticitatea
istoric[. ~ncepem cu articolul de fond,
intitulat "Pentru cei ce nu ne cunosc
Sătmarul", semnat Const. Gh. Popes-
cu.

~n 1936 ora;ul avea peste
60.000 de locuitori

Satu-Mare, orașul în care s'a sbu-
ciumat și s'a sfârșit leul dela Sișești, ma-
rele patriot dr. Vasile Lucaciu, e, pentru
majoritatea populației răslețită pe cu-
prinsul acestei țări, foarte puțin cunos-
cut.

Am auzit pe unii, confundându-l
probabil cu Satu-Lung de prin părțile
Brașovului, imaginându-și-l un fel de
sat mai mare, mai răsărit decât alte sate.
Alții, mai inițiați, îl presupuneau un
fel de târgușor mai mult sau mai puțin
înstreinat, bun doar pentru ostraciza-
rea mutaților disciplinar.

Adevărul fiind departe de imagi-
nația unora și deducțiile altora, vom
căuta a-l prezinta acelor ce nu-l cunosc
încă, pe cât posibil în cadrul realități-
lor.

Păstrător al unui nume românesc
încă de prin veacul al XII, Sătmarul e
capitala județului cu acelaș nume, ținut
păstrător de datini și credințe strămo-
șești.

Așezat la periferia de nord-vest a
țării, de o parte și de alta a liniștitului
dar înșelătorului Someș, înglobează azi
o populație de peste 60.000 locuitori
împrăștiați pe o suprafață absolut șesă
de cca 1200 ha. și e unul din orașele
mult râvnite de trâmbițașii neastâm-
părați și avizi ai Budapestei.

Depărtat cu aproximativ 900 km.
de capitala țării, e numai la 8 km. de
graniția revizioniștilor și la 15 minute
cu trenul de poarta dinspre Cehoslo-
vacia, Halmei.

Municipiu drăguț, e îngrijit ca ma-
joritatea orașelor noastre< centrul și ar-
terele mai principale. Ar putea fi cu
mult altfel, după posibilitățile de cari
dispune. Cu toate acestea Satu-Mare e
impunător. Parcul englezesc din centru
și alte mici parcuri din diferite cartiere,
edificiile publice imposante, școlile
monumentale, străzile și bulevardele
largi presărate prin mijloc ori pe mar-
gini cu flori, caracteristice orașelor ar-
delene, îi dau un aspect de civilizație
occidentală.

Realizările cari i-au schimbat înfă-
țișarea de oarecare târg se datoresc în
întregime administrației românești.
Spiritul gospodăresc și ambițios al foș-
tilor primari au făcut din Satu-Mare,
inestetic și timid de altădată, un oraș
de toată splendoarea. Păcat că o apă
mizerabilă intocsică lumea cu abun-
dența ei în fier. E vorba însă ca încu-
rând și acest neajuns să fie înlâturat.

Industria ;i ;trandurile,
puncte forte

În comparație cu alte orașe, ecsce-
lează prin mulțimea și varietatea fa-
bricelor, prin impunătoarele-i localuri
de școli și mai ales prin apreciatele-i
ștranduri, locuri minunat amenajate
pe malul Someșului pentru recreare și
pentru băi în timpul verii. Ștrandurile
constituesc o particularitate a Sătma-
rului. Pentru aceste admirabile grădini,
orașul a fost decretat mai anii trecuți,
cu toată așezarea lui pe șes, chiar sta-
țiune climaterică.

Cele 11 școli primare de stat, puține
în raport cu populația de școlarizat, de
pe cuprinsul municipiului, în majori-
tatea lor cu câte 8-12 catedre, sunt in-
stalate în niște clădiri cari nu prea în-
tâlnesc rivalitate. Nu e cazul să mai
amintesc de școlile confesionale. Eu
am cutreerat multe orașe, am cercetat
suficiente școli. În afară de unele mo-
deste ecscepții, în marea majoritate a
cazurilor,, școlile noastre de prin orașe
și chiar în București sunt instalate în
clădiri puțin corespunzătoare, cu totul
nepotrivit. Aci, e drept, nu prea sunt
construite cu gust, dar așa cum sunt
predomină.

Coșurile multiplelor fabrici îl pre-
zintă tuturor trecătorilor cu trenul
dinspre Oradea ori dinspre Sighet ca
pe un oraș industrial și comercial. Fap-
tul acesta atrage asupra-i mulțimea vo-
iajorilor de tot felul. În lumea negus-
torească se bucură de-o mare reputație,
iar în angrenajul economiei noastre
naționale aduce un real aport. Diferi-
tele soiuri de fabrici în frunte cu
"Unio", marea fabrică de vagoane și de
laminare, apoi frații "Prinț" de tot felul

de vase de bucătărie și mașini și alte
diverse intreprinderi îi justifică repu-
tația pe care și-a creiat-o.

Slabe preocup[ri culturale

Dar dacă de o viață industrială și
comercială se poate vorbi cu îndreptă-
țită mândrie, nu tot acelaș lucru s'ar
putea spune despre o viață culturală.
În Satu-Mare nu prea ecsistă preocu-
pări culturale, iar viața românească nu'i
aceia care s'ar impune. O vină, în aceas-
tă privință, o poartă și cărturarii noștri
de seamă, propagandiștii, cari nu se
prea interesează de acest oraș, multora
fiindu-le, prin contrast cu atenția ce i-
o acordă ungurii, ori necunoscut, ori
indiferent. Toate inițiativele de cultu-
ralizare, de stimularea sentimentului
național, de promovarea cauzelor ro-
mânești își curmă avântul la Oradea,
ca și cum încă trei ore cu trenul ar fi
un sacrificiu.

Aci, vorbind de oraș, trebuie s'o
spun cu regret, ne cam pierdem printre
streini. Satu-Mare, dacă l-am aprecia
după auz în orele destinate plimbărilor,
pe porțiunea parecă anume limitată,
căreia în jargon local i se zice corso,
am zice că nu prea ne aparține. Nu-i
vorbă, la această confuzie ajută foarte
mulți dintre ai noștri, din obișnuință.

Cei 14 mii de români sunt împărțiți
în tabere, pe partide, pe interese, pe
credințe etc. Armonia necesară con-
solidării intereselor naționale lasă în
unele ocazii de dorit. Și lasă fiind că
românul, până nu-l pișcă realitățile, e
neglijent. În afară de asta mai sunt
mulți încurcați cu streinii fie prin că-
sătorii, fie prin alte legături, cari îi îm-
piedică a fi independenți în anumite

chestiuni. Cunosc cazuri când români,
ortodocși, veniți de prin ținuturi Mol-
dovene sau Muntene, s'au căsătorit cu
unguroaice și în loc ca nevestele lor să
fie înduplecate a învăța românește, s'au
apucat ai noștri să învețe și să vorbească
ungurește. Asemenea lucruri se petrec
atât între civili cât și între militari, nes-
fiindu-se nici unii nici alții a-și boteza
copiii uneori în alte religii decât aceia
a lor și a-i crește întreținându-i cu con-
versații numai în limba lui Arpad. Nu
relev ca o surpriză cazuri când copil
din tată român a învățat românește nu-
mai la școala primară.

Conducătorii nu se gândesc și nu
prea iau în serios asemenea așa zise
fleacuri, pentru a le reglementa fie prin
legi, fie alte diferite măsuri. Nu trebuie
să se deducă însă că nu sunt și români
vajnici. Avem, dar de multe ori aceștia
sunt împiedicați ori întârziați în acțiu-
nile lor fie de inconsecvența unora, fie
de indiferentismul nostru biurocratic.
Tăblițele cu "vorbiți românește" sunt
atât pe coridoarele școlilor cât și în ori-
ce alte birouri publice. Lipite mai mult
spre satisfacerea unei obligații, nu re-
zolvă în realitate nimic, căci de vorbit
se vorbește cum se dorește, se tolerează
și uneori se încurajează.

Cei 400-500 români intelectuali
amatori de artă ori "literatura" ziarelor,
dacă nu-s mai mult indiferenți față de
producțiile artistice, nu-s mai puțin
amatori de frecventarea cluburilor, în
care Sătmarul, spre norocul câtorva
inși, abundă. Azi se joacă pe fasole. -
Suta - ori mia de lei bobul.

Teatrul, deși concesionat "Astrei" e
angajat de primărie unei trupe de ca-
botini unguri, cari zilnic afișează și joa-
că încă în limba maghiară diferite piese
ori operete. Avem de două ori pe săp-
tămână și trupă românească, perma-
nentă. Era și timpul. Un singur cotidian
românesc, trecut prin necesare meta-
morfoze, azi intitulat "Gazeta", e citit
mai mult de pleașcă și se menține din
reclame și din mici subvenții. Rezistă
încă și în acțiunea-i românească între-
prinsă față de cele trei cotidiene și alte
publicațții evreo-maghiare, e ajutat de
vreo trei ziare românești săptămânale,
organe a unor partide politice. Socie-
tatea culturală Astra și societatea corală
"Vasile Lucaciu" încă animează prile-
juind ocazii de afirmare românească.
Încolo, viața e cea provincială. După
zece seara poți împușca pe străzi cu
toată siguranța că nu vei întâlni pe ni-
meni. Lumea într-o promiscuitate de
confesiuni și națiionalități se cultivă
prin diferite cluburi, se distrează pe la
cinematografe, ori se amuză prin fa-
milii amărându-se sau complicându-
și liniștea cu nevinovate, dar caracte-
ristice intrigi.

Ocazii de serioase manifestații ro-
mânești se impun. E necesar ca socie-
tățile noastre culturale să fie îndrumate
spre colțul acesta uitat de Români, dar
pentru care Ungurii nu se dau înlături
dela nici un sacrificiu. Satu-Mare me-
rită să fie vizitat, e necesar să fie cu-
noscut și se impune a fi mai îndeaproa-
pe supraveghiat.

Sătmarului 
Alexandru Nicorescu

Din zi în zi te schimbi în bine, aliură ai de capitală,
Pavaje noai, statui, palate, ba-îți mai ridic și-o catedrală.

Te îngrijesc edilii noștri, te dichisesc ca pe-o mireasă
Că singur te întrebi ce timpuri belșug de raze își revarsă!...

Îți vor croi prin case drumuri, să fii oraș modernizat,
Și poate-ți vor schimba numirea să nu mai fii știut de SAT.

Îți pregătesc acum surprize, "o lună 'ntreagă în Sătmar",
Cu călușei, cu panorame, cu fleici gustoase la grătar.

Și vom vedea edilii noștri, cum vor petrece 'n călușei,
Că de!... atâta mulțumire acum or merita și ei.

Din zi în zi te schimbi, iubite, mă mir de-atâta dichiseală
Când mulți cereau ca Baia-Mare să ție loc de capitală...

O, nu mai ești acum orașul pe toate străzile murdar
Când străjuia din întuneric bolnavii ochi de felinar.

Ești luminat acum ca ziua, de când avem motoare noai,
Se 'ntâmplă însă câte-o pană și-atunci dau orbii peste noi!...

Îți vor muta și trenușorul, micuțul tren de jucării!
Să nu mai ai aspect de târguri, ci mai modern acum să fii.

Acestea însă doar în centru... Încoa pe la periferii
Tu ai rămas sărmane - acelaș, cu-aceleași străzi de murdării.

Pe-acolo rar, din an în Paște, de se mai văd măturători,
Doar vântul neplătit de nimeni ne mai servește-adeseori...

Te schimbă numai doar în centru... Edilii noștri foarte rar
Au mai eșit să te cunoască, să te mai dea nițel cu var.

Ași vrea să cred că mâine poate te voiu găsi frumos, curat,
Pe străzi, pe unde primăria de-un an întreg n'a măturat.

Acum 80 de ani Satu Mare avea acelea;i 
probleme nerezolvate ca în ziua de azi
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ART~

Vineri, 11 noiembrie 2016, o
zi dedicat[ memoriei unui artist
emblematic pentru Satu Mare<
graficianul Paul Erdös. Destinul
s[u a fost marcat de penultima
lun[ din an< s-a n[scut acum 100
de ani, `n 2 noiembrie 1916, ;i a
trecut `n lumea drep\ilor la 17
noiembrie 1987.

Evenimentele zilei dedicate cente-
narului Paul Erdös au cuprins dezve-
lirea unui bust `n Pasajul :tefan Ruha,
l]ng[ atelierul memorial al artistului,
un colocviu pe tema vie\ii ;i operei
sale ;i o  expozi\ie retrospectiv[ la Mu-
zeul de Art[. Detalii despre cum a fost
onorat eminentul grafician pute\i citi
`n cotidianul Informa\ia Zilei. Aici ne
propunem s[ privim, `n special, spre
sensurile operei sale, f[r[ a pierde din
vedere biografia.

Anii de formare la Baia Mare
;i Budapesta

A;adar, Erdös Imre Pál, sau Paul
Erdös, s-a născut la 2 noiembrie 1916
în comuna Hurezu Mare, pe atunci `n
jude\ul Sălaj ;i ̀ n Imperiul Austro-Un-
gar. Mama sa, Erdösné Reismann Ir-
ma, era o cunoscut[ ziarist[, iar tat[l
s[u era jurist, a;a c[ educa\ia primit[
de t]n[r a fost printre cele mai bune.

~n mica plachet[ dedicat[ artistului
ap[rut[ `n 1969 la Editura Meridiane
din Bucure;ti, Jack Brutaru noteaz[<
“Cea mai veche lucrare păstrată de ar-
tist este un portret al mamei, pictat în
anul 1938, adevărat omagiu pentru cea
care i-a dat primele îndrumări pentru
drumul său viitor. Încă din timpul li-
ceului, la Satu Mare, Paul Erdös începe
să deseneze și să picteze sub îndruma-
rea pictorului Aurel Popp.”

~n 1931 începe studiile artistice la
Şcoala de pictură din Baia Mare ca elev
al lui Thorma János, Mikola András şi
Krizsán János, iar ̀ n anii urm[tori con-
tinuă studiile artistice în atelierul pic-
torului suprarealist Molnár C. Pál din
Budapesta. ~ntre 1936 ;i 1944 îi apar
şase albume cu gravuri şi desene< se
remarc[ prin xilogravuri (1936), pei-
saje pariziene (1938, la `ntoarcerea
dintr-o călătorie de studii la Paris, Ve-
neţia şi Roma) ;i portrete ale unor ce-
lebrit[\i budapestane (1942 - printre
cei care i-au pozat s-a num[rat roman-
cierul Moricz Zsigmond). ~n aceast[
perioad[ este corespondent desenator
al diferitelor reviste de cultură din Bu-
dapesta. Creeaz[ ;i picturi interesante,
dovedindu-se st[p]n pe coloristic[, dar
avea s[ se dedice graficii.

Auschwitz, lumini ;i umbre

~n primăvara anului 1944 familia
Erdös este deportat[, al[turi de zeci
de mii de evrei din Satu Mare, `n
lag[rele naziste. Se va `ntoarce doar
Paul, dup[ un periplu sinistru pe la
Auschwitz, Frankfurt am Oder, Sa-
chsenhausen, Mathausen, Lieberose,
Bergen-Belsen, Anstedte ;i Ebensee.
Talentul artistic va fi salvator, el
lucr]nd portrete la cererea gardienilor
;i ofi\erilor. Revenit acas[, `;i disti-
leaz[ experien\a `ntr-un ciclu de au-
toportrete despre care Jack Brutaru
noteaz[< “Realitățile crude ale războ-
iului îl determină să pornească pe dru-
mul unei arte protestatare. Până atunci
se manifestase prin cicluri de lucrări

cu o viziune onirică. S-ar putea inclu-
de acestei perioade din activitatea sa,
ca o ultimă manifestare, placheta
«Umbră și lumină», editată în 1945 la
Satu Mare, cuprinzând o suită de nouă
autoportrete prin care își exteriorizea-
ză reacțiile față de sumbrele eveni-
mente din timpul fascismului, ca și de
procesul de reîntoarcere la viață și per-
spectivele ce se întrevăd după elibe-
rare.”

~n perioada 1946-1959 este direc-
tor al diferitelor instituţii de cultură
din Satu Mare şi Baia Mare, ora; unde
se mută în 1952. A fost primul director

al Trupei Harag György, activ]nd `n
urm[torii ani ;i ca scenograf.

Deplina consacrare

~ntre 1959 ;i 1968 este secretar al
filialei băimărene a Uniunii Artiştilor
Plastici. ~n 1962 participă cu 13 lucrări
la cea de a XXXI-a Bienală de la Ve-
neţia, c]teva din acestea put]nd fi
v[zute `n retrospectiva de la Muzeu.

~n 1963 i se acordă Premiul de Stat
pentru ciclul de desene “Viaţă nouă în
Oaş” ;i participă cu 30 de desene la a
VII-a Bienală Internaţională de Grafică

de la Sao Paolo (Brazilia). ~n anul
urm[tor i se acordă titlul de Maestru
Emerit al Artei.

~n 1968 revine definitiv la Satu
Mare, iar `n 1973 este ales preşedinte
al Uniunii Artiştilor Plastici, filiala Sa-
tu Mare. La împlinirea vârstei de 60 de
ani este distins cu Ordinul “Meritul
Cultural”, iar `n 1977 este ales vice-
preşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici
din România, func\ie pe care o va
de\ine p]n[ la finalul vie\ii. ~n 1984 i
se acordă Premiul  special al Uniunii
Artiştilor Plastici. ~n 1986 donează un
ciclu de 20 de desene oraşului Satu Ma-
re (aflate azi ̀ n proprietatea muzeului)
cu care se deschide Atelierul memorial
Erdős. Se stinge din viaţă la Satu Mare,
în data de 17 noiembrie 1987, la vârsta
de 71 de ani abia `mplini\i.

Lucr[rile lui au fost expuse `n \ar[
la Satu Mare, Carei, Oradea, Timişoa-
ra, Baia Mare, Cluj, Bucureşti, Sfântu
Gheorghe. Peste hotare au putut fi ad-
mirate la Paris, Budapesta, Viena, Mos-
cova, Petersburg, Tbilisi, Belgrad, Or-
djonikidze, Riga, Cairo, Alexandria,
Leipzig, Berlin, Praga, Bratislava, Lu-
gano, Atena, Sofia, Damasc, Veneţia,
Varşovia, Havana, Ankara, Istanbul,
Tunis, Santiago de Chile, Olanda, Ciu-
dad de Mexico, Hanoi, Halle, Rostock,
Nicosia, Danemarca, Finlanda, Ferra-
ra, Madrid, Alma-Ata, Tel-Aviv.

“Erdös pornește de la realități lo-
cale și ajunge la specific național. Un
specific de esență, nu de aparențe et-
nografice. El nu este un rusticizant. Se
ocupă de om, îl analizează și îi relie-
fează modul de existență. Arta lui iz-
vorăște din realități și trăiește în con-
temporaneitate. Eroii săi sunt prota-
goniștii vieții de astăzi. Atunci când se
referă la stări trecute, le privește prin
concepția timpului nostru, cu ochii
larg deschiși ai artistului avid de adevăr
și frumos, el însuși produs al contem-
poraneității. În desenele sale se înge-
mănează filonul tradițional și spiritul
modern. Infinită în mlădierile și înfă-
țișările ei, linia lui dă insolite întruchi-
pări plastice, într-o concepție, într-o
viziune și un stil care-i aparțin numai
lui Erdös”, apreciaz[ autorul textului
monografic din 1969.

Moise, arhetip al artistului

Fiica graficianului, Judit Erdös, pu-
blica `n 2008 un foarte interesant stu-
diu intitulat “Figuri biblice `n crea\ia
lui Paul Erdös”. Desenele cu tematic[
biblic[ pot fi v[zute ̀ n ultimele s[li ale
expozi\iei retrospective, dat]nd din ul-
timul deceniu de via\[ al autorului, iar
figura lui Moise pare s[ devin[ un ar-
hetip prin care Paul Erdös `;i creio-
neaz[, la propriu ;i la figurat, destinul
de creator, ca un ultim cuv]nt dup[
perioada oniric[ din tinere\e ;i cea cu
etos rural din anii maturit[\ii, u;or de
descoperit `n selec\ia expus[ la Mu-
zeu.

Judit Erdös noteaz[< “Dacă desene-
le ce datează de la începutul anilor ’80
au ca preocupare lumea antică greacă,
desenele la care ne referim - datând
din anii 1984-1985  - îşi ţes «naraţiu-
nea» în jurul personajelor emblematice
ale Vechiului Testament< David şi So-
lomon, Judit, Moise. Pentru Erdős evo-
carea acestor personaje se pare a fi o
camuflare a stării sale de spirit, o for-
mulă de comunicare indirectă. (...)
Ceea ce este provocator pentru artist
este esenţa menirii lui Moise, a desti-
nului său, a puterii sale copleşitoare ce
derivă din crez, este simbolul înţelep-
ciunii, şi intransigenţei, este personajul
cel mai palpitant, care-l stimulează şi-
l instigă în egală măsură. (...) Expresia
acestor interpretări poartă mai mult
amprenta experienţelor, trăirilor ome-
neşti decât eroice, dând loc frământă-
rilor lui Erdős legate de destinul şi me-
nirea artistului, legate de însăşi exis-
tenţa umană, gânduri frecvent trans-
puse în imaginile sale.

În primul portret  ("Moise 1"), ar-
tistul înfăţişează imaginea cea mai re-
prezentativă a lui Moise, în prezenţa
tablelor de legi. (...) Sub pretextul epi-
sodului biblic, Erdős retrăieşte expe-
rienţele tinereţii, sentimentele artistu-
lui optimist, încrezător în talentul său,
în puterea şi tinereţea sa, în menirea
aleasă. Pe fondul unui desen precis,
sensibil, specific artistului, imaginea
este dominată de puternice pete închi-
se ce împrumută lucrării o picturalitate
aparte. (...) Dacă în primul desen im-
aginea în ansamblul ei este tratată mai
narativ, mai puţin tensionat, accentul
fiind pe contrastul suprafeţelor de alb-
negru, în următoarele trei desene se
poate observa o evidentă schimbare
stilistică în redarea personajului, o tre-
cere gradată (...) spre o transpunere
într-o lume spiritualizată.

În concluzie Erdős în ciclul de des-
ene consacrat figurii lui Moise nu face
o relatare biblică, ci mai degrabă o pa-
ralelă cu ceea ce înseamnă destin
uman, menire, datorie, crez de neclin-
tit. Cunoscându-i opera, se poate con-
stata cu certitudine existenţa unor as-
pecte autobiogafice în numeroase idei
pe care artistul  le împărtăşeşte în lu-
crările sale. Moise a constituit pentru
el cel mai relevant exemplu în ideea
desăvârşirii destinului, (...) oglindirea
propriilor tensiuni, a gândurilor ce-l
preocupau aproape obsedant spre
sfârşitul vieţii. Erdős se simte părtaş
în aceste idei, astfel că selectând ade-
vărurile biblice transpune acest uni-
vers în lumea desenului său, dorind să
comunice experienţele proprii, văzând
în destinul lui Moise destinul omului
şi, de ce nu, propriul destin artistic.”

A consemnat V. Andreica

Colocviu Paul Erdös la Muzeul de Artă

“O conştiinţă limpede, care s-a chinuit să se autoechilibreze, urmăreşte cu duioşie în ochi strădaniile
altora de a se armoniza frumos cu sine şi cu lumea, de a se integra într-un cosmos în care valorile
umanismului vor trebui până la urmă să-şi afle locul şi să triumfe. Erdős propune un nou model
de a fi uman lumii.” (Ion Frunzetti despre Paul Erdös)

Paul Erdös la masa de lucru (imagine din placheta dedicat[ lui ap[rut[ `n 1969
la Editura Meridiane)

Centenar Paul Erdös - redescoperirea 
unui mare artist
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S~N~TATE
PROTONIC induce un confort digestiv fiind indicat `n Sindromul colonului iritabil precum ;i `n

cazul altor afec\iuni gastrointestinale< constipa\ie, diaree non-patogen[, balon[ri, flatulen\[, crampe,
halen[ foetid[ de origine digestiv[, intoleran\[ la lactoz[. Componen\a probiotic[ ;i cea polenic[ au o
ac\iune net[ `n controlul ponderal produsul fiind util ;i celor ce doresc s[ sl[beasc[.

Supliment alimentar func\io-
nal cu rol adjuvant ̀ n vitaminiza-
rea organismului, reglarea
func\iei digestive ;i control pon-
deral.

Compozi\ie< polen poliflor, culturi
probiotice complexe de Streptococcus
thermophilus, Lactobacillus acidophi-
lus, Bifidobacterium bifidum, Lacto-
bacillus delbruekii bulgaricus, vitami-
nele A, C, E, B1, B2, PP, B6, B9, B12,
microelemente Zn, Se, Fe, Cr, Mn, Si,
zah[r invertit enzimatic, inulin[, sor-
bitol, tinctur[ de propolis. Prin com-
pozi\ia sa complex[ ;i ̀ n ̀ ntregime na-
tural[ PROTONIC reprezint[ o surs[
de macro, micro-elemente, macronu-
trien\i, factori biologici activi ;i mi-
croorganisme probiotice cu `nalt[ va-
loare biologic[ ;i biodisponibilitate.

Mecanism de ac\iune< este un su-
pliment alimentar func\ional format
dintr-o component[ polenic[ ;i una
probiotic[ cu ac\iune de prevenire  ;i
tratament al afec\iunilor benigne de
prostat[, de reglare a func\iei digestive
;i control ponderal, de prevenire a
afec\iunilor cardiovasculare, detoxi-
fiant, neurotonic ;i cu efecte geriatrice.
Produsul are ac\iune imuno-modula-
toare ;i de stimulare a sistemului en-
docrin. Vitaminizeaz[ ;i reminerali-
zeaz[ organismul. O caracteristic[
esen\ial[ a produsului este aceea c[ po-
lenul a fost susceptibilizat printr-un
procedeu enzimatic cresc]nd astfel
biodisponibilitatea acestuia prin dis-
trugerea exinei care `mpiedic[ asimi-
larea substan\elor valoroase din pole-
nul nativ.

PROTONIC con\ine fosfolipide,
steroli, acizi gra;i esen\iali. Acizii gra;i
esen\iali cu caten[ lung[ (omega 3,
omega 6) au un rol metabolic deosebit
de important, particip]nd la structu-
rarea fosfolipidelor membranelor ce-
lulare, fiind ;i activatori ai unor enzime
ce ac\ioneaz[ at]t `n metabolismul li-
pidic c]t ;i `n procesele inflamatorii,
intervenind ̀ n modularea expresiei fe-
notipice a genomului. Aceste compo-
nente lipidice au efecte benefice asupra
sistemului cardiovascular, sistemului
nervos ;i pielii.

Produsul con\ine

vitamine hidrosolubile din grupa B,
vitamina C, dar ;i vitamine liposolu-
bile A ;i E. De remarcat con\inutul `n
vitamina B12 cu activitate biologic[
extrem de ridicat[.

PROTONIC are o activitate AN-
TIOXIDANT{ NATURAL{ ridicat[
datorit[ ac\iunii sinergice a vitamine-
lor A, C, E ;i microelementelor Seleniu
;i Zinc. Aceast[ activitate ̀ l recomand[
`n prevenirea ;i combaterea STRESU-
LUI OXIDATIV la nivelul celular, stres
cauzator al maladiilor grave cardio-
vasculare, neurodegenerative, inflama-
torii, cancerelor ;i ̀ mb[tr]nirii preco-
ce. Produsul con\ine macroelementele
necesare organismului.

PROBIOTICELE

Produsul induce un confort diges-
tiv fiind indicat ̀ n Sindromul colonului
iritabil  precum ;i  `n cazul altor
afec\iuni gastrointestinale< constipa\ie,
diaree non-patogen[, balon[ri, flatu-
len\[, crampe, halen[ foetid[ de origine
digestiv[, intoleran\[ la lactoz[. Com-
ponen\a probiotic[ ;i cea polenic[ au
o ac\iune net[ `n controlul ponderal
produsul fiind util ;i celor ce doresc s[
sl[beasc[ (obezi, supraponderali).

Produsul PROTONIC poate exer-
cita ac\iuni benefice asupra alergiilor<
eczema atopic[, alergii la lapte, poliar-
trit[ reumatoid[. Prin ac\iunea de ab-
sorb\ie a substan\elor mutagene ;i sti-
mularea sistemului imunitar produsul
PROTONIC exercit[ o ac\iune de in-
hibi\ie a produc\iei de carcinogeni ai
microf lorei  intestinale,  oferind
protec\ie ̀ mpotriva apari\iei tumorilor
canceroase.

Produsul induce un r[spuns imuni-
tar prin efecte complexe de excludere
competitiv[ ;i transloca\ie / efect ba-
rier[, `mpotriva diareelor de origin[
viral[ (Rotavirus), a diareelor generate
de disbacteriemia consecutiv[ trata-
mentelor cu antibiotice, a colitelor (C.
difficile) ;i a diareelor nosocomiale.

PROTONIC are o activitate mar-
cat[ antipatogen[ fa\[ de germenul He-
licobacter pylori, agent cauzator al gas-
tritelor, ulcerelor ;i cancerelor gastri-
ce.

Produsul PROTONIC manifest[
un efect imuno-

modulator (sta-
tus imunitar,
r[spuns vacci-
nal)

interac\ion]nd
cu celulele im-
unitare sau cu
receptorii celu-

lari  deter-
min]nd o
cre;tere a ac-
tivit[\ii  de

fagocitoz[ a
celulelor albe
;i o sporire a
sintezei de ci-
tokine.

PROTO-
NIC prin
ac\iunea anti-
patogen[ ;i de
excludere
competitiv[
exercit[ ;i un
efect pozitiv
asupra vagi-
nozelor ;i in-
fec\iilor urina-
re. Prin com-
ponen\a pole-

nic[ ce sinergi-
zeaz[ puternic cu

cea probiotic[ produsul PROTONIC
are ;i efect de detoxifiere, fiind indicat
;i persoanelor dependente de alcool,
diminu]nd dorin\a de a consuma
b[uturi alcoolice, precum ;i celor care
doresc s[ renun\e la consumul de dro-
guri. Produsul prin componentele sale
active are capacitatea de a stimula me-
canismele de metabolizare a xenobio-
ticelor (substan\e toxice) din organism.
Datorit[ inhibi\iei producerii de endo-
toxine de c[tre microflora intestinal[
produsul este indicat ;i ̀ n endotoxemia
asociat[ cirozei.

Produsul PROTONIC prin compo-
nen\a probiotic[ ac\ioneaz[ asupra de-
conjug[rii acizilor biliari reduc]nd ni-
velul colesterolului din s]nge ;i deci
riscul de apari\ie a aterosclerozei ;i bo-
lilor cardiovasculare. Produsul con\ine,
de asemenea, un raport corect ̀ ntre vi-
tamina B6 ;i metionin[ ceea ce face ca
Homocisteina inductoare de arterios-
cleroz[ s[-;i  reduc[ toxicitatea.
Anumi\i compu;i genera\i de micro-
flor[ probiotic[ se comport[ ca inhibi-
tori de ACE (Angiotensin Converting
Enzyme) av]nd un efect de sc[dere a
tensiunii arteriale, indic]nd produsul
;i suferinzilor de hipertensiune arte-
rial[.

PROTONIC con\ine precursori
hormonali de tip androgen precum ;i
acizi hidroxamici, conferind o capaci-
tate de prevenire ;i tratament al afec\iu-
nilor benigne de prostat[< prostatite,
hidrocel, prostato-veziculite, adenom
de prostat[).  Aceste efecte sunt
poten\ate ;i de activitatea antioxidant[
a microelementelor zinc (Zn), Seleniu
(Se) ;i vitaminelor A, C, E, flavonoizi-
lor naturali prezen\i `n produs.

Datorit[ complexit[\ii componen-
telor sale produsul PROTONIC mani-
fest[ ;i o ac\iune revigorant[, revitali-
zant[ ;i de prelungire a duratei de via\[
(efecte geriatrice) sporind totodat[ ca-
litatea vie\ii.

Consumul regulat de PROTONIC
are efecte benefice directe asupra sis-
temului nervos, amelior]nd capacitatea
mental[, procesele de memorare ;i cog-
nitive, comb[t]nd st[rile de anxietate,
psihotice, dependen\e ;.a.

Recomand[ri persoanelor devita-
lizate, stresate, care-;i desf[;oar[ acti-
vitatea `n medii poluate, copiilor, ado-
lescen\ilor, adul\ilor, b[tr]nilor, con-
valescen\ilor. Produsul are efecte ge-
nerale vitalizante ;i de protec\ie ;i pre-
ven\ie a maladiilor metabolice (obezi-
tate, diabet), degenerative (cardiovas-
culare, neurodegenerative, cancere, in-
flamatorii), a `mb[tr]nirii precoce.

Produsul se g[se;te la cele două 
magazine Hypericum 

din municipiul Satu Mare<

Str. Drumul Careiului, nr. 4-5
Tel< 0261 740 121

Str. :tefan cel Mare, nr. 5 
Tel< 0261 716 450

Produc[tor< 
HYPERICUM IMPEX S.R.L.

Sediu< Baia Sprie, str. Gutinului, nr.
3A, Maramure;, Rom]nia
Tel/fax< 0262 271 338 > 0262 372 695 
Tel comenzi< 0262 263 048
E-mail< office@hypericum-plant.ro
sau hypericumimpex@yahoo.com
Pentru mai multe informa\ii cu privire
la produsele noastre ;i pentru oferte,
v[ rug[m s[ accesați site-ul<

www.hypericum-plant.ro

PROTONIC de la Hypericum
regleaz[ func\ia digestiv[

Dobos András este medicul veteri-
nar care redă vederea prietenilor noștri
necuvântători. Așa îl putem descrie în
câteva cuvinte pe acest mare specialist
în oftalmologie canină. Cu o experiență
de peste 25 de ani și o aparatură de ul-
timă generație, medicul Dobos András
este recunoscut în Europa pentru ope-
rațiile reușite. Glaucom, cataractă,
transplant de cornee și transplant de
cristalin sunt câteva din operațiile reu-
șite ale acestui medic, iar asta înseamnă
căței vindecați și stăpâni fericiți.

În fiecare an Dobos András organi-
zează workshop-uri la care participă
atât medici din România cât și din stră-
inătate, iar scopul acestor întâlniri este
schimbul de experiență. Ultima întâl-
nire a avut loc în Szentes, Ungaria, unde
peste 15 căței au fost operați cu succes.
La acest workshop a participat și Lorinc
Elod, medic veterinar la clinica Sabados
Vet din Satu Mare. "Am fost uimit să
văd cu câtă ușurință se poate trece de
la diagnostic la operație atunci când ai

aparatura necesară. Dobos András este
fără îndoială un mare specialist și mă
bucur enorm că am avut ocazia să învăț
de la el. Am avut pacienți cu probleme
oftalmologice speciale și știam că sin-
gura soluție este el. Păstrăm de mult
timp o legătură stânsă și toți cei care i-
au trecut pragul cabinetului au fost mul-
țumiți. Sigur că sunt cazuri și cazuri.
Unii pacienți au fost de 3, 4 ori la control
și poate mai trebuie să se ducă, dar acest
efort este pentru animăluțe și cel mai
important lucru este că avem un așa
mare specialist care îi poate trata". 

Cu bunătatea care i se citește în ochi
te cucerește de la prima întâlnire. Îți
lasă impresia că în mâinile lui nimic rău
nu i se poate întâmpla unui pacient ne-
cuvântător. Zâmbetul cu care acest me-
dic iese din operație îți confirmă că a
făcut treabă bună și că totul va fi bine.
Bucuria este maximă și tot ce îți vine să
spui este "mulțumesc mult, domnule
doctor!"

Alina Creț

Dobos András, un  mare specialist 
în oftalmologie canin[

Cu o experiență de peste 25 de ani și o aparatură de ultimă generație, medicul
Dobos András este recunoscut în Europa pentru operațiile reușite



6 Informa\ia de Duminic[/13 noiembrie 2016

RE}ETE

Budinc[ de dovleac

Pl[cinte cu mere 
;i scor\i;oare

Mod de preparare<

Dovleacul, în bucăți mari se coace
la cuptor circa 30-35 de minute, astfel
încât să nu se usuce prea tare, dar să se
înmoaie bine și interiorul. Între timp

frișca se bate spumă și se lasă la frigider.
Dovleacul copt se curăță de coajă și de
pielița întărită, apoi cu ajutorul unui
blender, sau cu robotul de bucătărie se
toacă, până devine păstos. Așa călduț
cum e, se amestecă zahărul vanilat și
cu mierea, eventual și câteva picături
de rom sau esență de rom, dacă vă pla-
ce, se adaugă treptat frișca, se amestecă
și se toarnă în pahare, apoi se ornează
cu frișcă, figurine decupate din dov-
leac, fructe, mentă, scorțișoare, bucăți
de nuci, de migdale, sau orice altceva. 

Ave\i nevoie< 
1 kg de dovleac dulce de toam-
nă, 150 g frișcă vegetală, 3 linguri
de miere, un plic de zahăr vani-
lat, spumă de frișcă (se poate și
vegetală), bucățele de dovleac,
compot de vișine sau de cireșe,
frunze de mentă, sau batoane de
scorțișoare pentru ornat.

Mod de preparare<

Merele curățate se răzuiesc, se
amestecă cu o lingură de zahăr și se
lasă să stea așa cel puțin o oră. Se ames-
tecă bine-bine, cu un tel sau cu mixerul
făina, ouăle, laptele, zahărul și drojdia

preparată în prealabil cu un pic de lapte
călduț îndulcit. Merele se storc bine de
zeamă, se amestecă cu scorțișoara și se
adaugă la aluat. Se mai amestecă până
la omogenizare, apoi se lasă aluatul
acoperit, într-un loc călduț circa o ju-
mătate de oră să crească. Se pune în
ulei fierbinte cu ajutorul unei linguri,
sau se coace în formă pentru plăcinte
americane, eventual în formă pentru
gofre, unsă în prealabil cu ulei sau unt.
Se servesc calde, ornate cu topping, sau
presărate cu zahăr pudră.

Ave\i nevoie< 
400 g făină albă, 2 ouă, 500 ml
lapte, 4 linguri pline de zahăr, 25
g de drojdie proaspătă (sau 10 g
drojdie uscată), 6 mere, o lingu-
riță de scorțișoare pudră, ulei
pentru copt, sau zahăr pudră cu

gust de vanilie la servire.

Pui mexican

Mod de preparare< 

Ciocănelele sau pieptul de pui se
spală, se scurg bine de apă, se presară
cu sare și piper, apoi se prăjesc în ulei
până se rumenesc pe toate părțile.
Scoateți-le pe o farfurie, acoperiți-le

cu un capac și păstrați-le la cald. Puneți
în uleiul în care ați prăjit ciocănelele,
ceapa curățată, spălată și tăiată julien,
împreună cu ardeii grași, curățați, spă-
lați și tăiați fideluță. Adăugați boabele
de porumb și de fasole, coriandrul și
potriviți de sare și piper. Căliți 2-3 mi-
nute la foc iute, apoi adăugați bulionul,
roșiile în bulion pasate și boiaua de ar-
dei iute. Lăsați să fiarbă 3-4 minute la
foc potrivit, apoi puneți ciocănelele,
respectiv pieptul de pui, după caz în
sosul format și acoperiți vasul cu un
capac. Mai lăsați 5 minute să fiarbă în-
ăbușit, apoi serviți carnea cu sos, legu-
me și garnitură de orez. 

Ave\i nevoie< 
12 ciocănele de pui sau 2 bucăți
de piept de pui tăiat fâșii mai groa-
se, 1 ceapă mare, 2 ardei grași (ver-
de, roșu), 200 gr boabe de porumb,
200 g de fasole boabe, 1 linguriță
rasă coriandru, 1 linguriță rasă bo-
ia de ardei iute, 500 gr roșii în bu-
lion, 2 linguri bulion, 100 ml ulei,

sare, piper

Guia;șde fasole 
(babgulyás)

Mod de preparare<

În ziua precedentă, fasolea se pune
la înmuiat. Ceapa tăiată mărunt, sau ră-
zuită se călește în untură, se adaugă us-
turoiul pisat și carnea de vită tăiată cu-
bulețe. Se călește în sucul propriu, iar
când începe să se prăjească se adaugă și

carnea afumată, tăiată mărunt, eventual
se mai poate adăuga și 100 ml apă. Când
începe din nou să se prăjească se adaugă
boia, piper, sare, eventual boia de ardei
iute după gust. Se amestecă și se stinge
cu 2,5 - 3 litri de apă. Când compoziția
începe să fiarbă, se adaugă oasele rănase
de la carne și fasole, iar după o oră de
fierbere la foc potrivit, cu vasul acoperit,
se adaugă cârnații tăiați felii, apoi zarza-
vaturile curățate și tăiate mărunt (cubu-
lețe sau rondele, după gust), ardeiul tăiat
în 4-6 bucăți, iar dacă doriți și ardeiul
iute, întreg, sau tăiat felii. Se mai pot adă-
ua și zdrențe. Când carnea s-a înmuiat
(inclusiv carnea de vită), se adaugă pasta
de tomate și delicatul și se mai fierbe cir-
ca 5 minute. Fiart[ la ceaun, mâncarea
capătă un gust aparte, deosebit de plăcut.
Se servește caldă, cu smântână, sau pă-
trunjel verde.

Ave\i nevoie< 
250 g fasole uscată, 300 g carne
de mânzat, o jumătate de ciolan
afumat (sau 3-400 g costiță afu-
mată), un fir de circa 200 g câr-
nați afumați de casă, o ceapă, 2
căței de usturoi, un ardei, 2 lin-
guri pastă de tomate, circa 400
grame zarzavaturi (2-3 morcovi,
2 pătrunjei, o gulie mai mică, o
țelină micuță, 2 linguri de untură
de porc (sau 4 linguri de ulei), sa-
re, piper, boia, delicat de acasă,
eventual și boia de ardei iute, sau
un ardei iute, proaspăt.

Ca plantă medicinală, porumbarul,
numit știinţific Prunus spinosa, se re-
comandă în hemoragii, afecţiuni rena-
le, dischinezie biliară, uremie, gută, tul-
burări de creștere, cură de slăbire. Se
mai utilizează, de asemenea, în conva-
lescenţe postgripale, boli pulmonare,
tuse convulsivă, debilitate fizică, ano-
rexie, inapetenţă, deficit imunitar.

Porumbarul este un arbust sălbatic
din familia rozaceelor care poate atinge
o înălţime de până la trei metri, cu ra-
muri spinoase, flori albe și fructe mici
sferice, de culoare neagră-vineţie în
momentul în care au ajuns la coacere.
Reflexele ușor arămii par a fi pentru
mulţi deosebit de incintante, chiar îm-
bietoare pentru a consuma aceste fruc-
te. Crește de la câmpie până sus, în
zona montană, la peste 1.400 de metri
înălţime și, ca mare iubitoare de lumină
și căldură poate fi văzut la liziera pă-
durilor, pe marginea drumurilor și a
terenurilor cultivate, în zonele calca-
roase, trăind la un loc cu socul, alunul
și măceșul.

Recomandări terapeutice

În scop medicinal, de la porumbar
se folosesc florile, frunzele, fructele etc.
Florile de porumbar conţin flavone,
acizi organici, glicozide, kemferol, să-
ruri de magneziu și potasiu și sunt re-
comandate ca sedativ și diuretic în tra-
tamentul nefritelor, cistitelor și enteri-
telor. Florile se culeg imediat după în-
florire, una câte una.

Frunzele se culeg prin luna iulie și
se recomandă în erupţii tegumentare,
boli de rinichi, vezică, pentru elimina-
rea toxinelor din corp. Fructele numite
porumbe se culeg toamna târziu, după
ce pică toată frunza arbustului, și se fo-
losesc în alimentaţie, dar și ca remedii
în diferite afecţiuni.

Fructele au acţiune astringentă și
diuretică și efect antidiareic și antidi-
zenteric și se recomandă în dureri de
stomac, diaree, dizenterie, afecţiuni re-
nale, dischinezii biliare, gută, tuse con-
vulsivă, stimularea digestiei.

Mod de preparare

Împotriva constipaţiei, ca sedativ
și diuretic, se prepară o infuzie dintr-
o linguriţă de petale peste care se toar-
nă 200 ml de apă clocotită. Se ţine la
infuzat 15 minute, după care se filtrea-
ză. Se pot bea două căni de ceai pe zi.

Pentru tratamentul erupţiilor cu-
tanate, în boli de rinichi și vezică uri-
nară și ca depurativ se prepară un ceai
dintr-o linguriţă pulbere de frunze pes-
te care se toarnă 200 ml apă clocotită.
Se lasă 10 minute acoperit și înainte de
a-l bea, se adaugă un vârf de cuţit de
bicarbonat pentru ca mediul alcalin
creat să favorizeze eliberarea sub-
stanţelor active care altfel rămân "în-
chise" în frunze.

Împotriva tusei, pentru stimularea
digestiei, în boala gutoasă se prepară
un decoct dintr-o linguriţă de fructe
în 250 ml apă și se fierbe 20 minute. Se
beau două, trei căni de ceai pe zi.

Siropul de porumbe se prepară
dintr-un litru de apă în care se pun
zece linguri de fructe și se fierbe 15
minute. După ce se strecoară, în lichi-
dul rămas se adaugă un kg de zahăr și
se lasă să fiarbă până capătă consistenţa
smântanii.

Cât este cald, siropul astfel preparat
se pune în sticle mici, închise la culoare,
se astupă bine și se păstrează la rece.
Siropul de porumbe se recomandă în
afecţiuni pulmonare, câte trei linguri
pe zi în cure de o lună.

Text selectat și adaptat de Ioan A.

Porumbarul este 
recomandat pentru

afec\iuni renale ;i cur[
de sl[bire

În scop medicinal, de la porumbar se folosesc florile, frunzele, fructele etc. Florile se culeg
imediat după înflorire, una câte una. Frunzele se culeg prin luna iulie şi se recomandă în erupţii
tegumentare, boli de rinichi, vezică, pentru eliminarea toxinelor din corp. Fructele numite porumbe
se culeg toamna târziu, după ce pică toată frunza arbustului, şi se folosesc în alimentaţie, dar şi ca
remedii în diferite afecţiuni.

Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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În acest sfârșit de săptămână
Satu Mare a devenit capitala mo-
dei din România. Cea de-a VI-a
ediție a evenimentului organizat
de Kariklea David și agenția Trust
Models a adus în atenția sătmă-
renilor ultimele tendințe ale aces-
tui sezon. Datorită numărului
mare de designeri care și-au ex-
primat dorința de a participa la
acest show, ediția din acest an s-a
desfășurat pe parcursul a două
seri la sala de evenimente a Hote-
lului Restaurant Poesis. 

Vineri, 11 noiembrie, începând cu
ora 19.00 la Fashion’s Night Out (FNO)
și-au prezentat colecțiile 7 designeri,
colecții despre care veți putea afla amă-
nunte în cele ce urmează, și sâmbătă,
12 noiembrie de la ora 19.00 și-au pre-
zentat colecțiile alți 7 designeri pe care
îi vom prezenta săptămâna viitoare în
Informația de Duminică. În ultima
parte a evenimentului Adriana Popes-
cu a intrat în scenă cu o prezentare de
coafuri extravagante în stilul ei consa-
crat.

Adalin

Adalin a prezentat o parte din co-
lecția de iarnă și a dezvăluit câteva mo-
dele din colecția anului 2017. S-au păs-
trat modelele clasice care vor rămâne
mereu un must have, dar a propus și
câteva modele noi de paltoane, sacouri
și costume cu influențe și modele
orientale care vor pune în evidență ca-
racterul puternic și masculin. Batistele,
eșarfele din mătase, dau o notă distinc-
tă ținutei. Lâna este elementul cheie al
colecției Adalin îmbogățit cu fire deli-
cate de cașmir în tonuri închise. Ma-
terialele delicate și croiurile comode
ale puloverelor au fost special aduse
pentru bărbatul activ si hotărât să își
îmbogățească garderoba cu nuanțe pu-
ternice< roșu, vișiniu, portocaliu, al-
bastru, verde military.

Cosmin Mureșan CM Creation
du mode

"Fata care locuia într-un castel", va-
rianta a III-a este probabil cea mai di-
ligentă colecție semnată de Cosmin
Mureșan, ea suferind numeroase trans-
formări și adăugiri de la o variant[ la
alta. Creată special pentru castelul Ka-
rolyi și prezentată ca atare în prima
seară de modă careiană girată de “CM
– creation de mode”, ea a suferit adău-
giri în vara acestui an când a fost pre-
zentată în cadrul evenimentului “Miss
& Mister Tăcerea 2016”, pentru ca a
treia generație să cuprindă piesele de-
finitive. De aceast[ dată FATA – per-
sonajul cheie al colecțiilor semnate de
Cosmin Mureșan - își deschide larg
porțile locuinței sale, un spațiu fabulos
și baroc în care se țes mici intrigi ma-
gice și se dezvoltă povești de iubire in-
solite. Inspirată de romanul lui Laclos
“Les liaisons dangereuses”, colecția reu-
nește piese monocrome cu broderii și
mixaje de dantele realizate și aplicate
manual.

Diana Breban

Diana Breban este un designer băi-

mărean care a prezentat în cadrul FNO
colecția intitulată „Still”. Colecția „Still”
este alc[tuită din paltoane și rochii, ele
fiind realizate din stofe de lână, res-
pectiv rochii din mătase naturală.

Inedit

Brandul Inedit propune pentru se-
zonul toamnă–iarnă, rochii de cocktail
și de seară ce se disting printr-o ele-
ganță atemporală și constituie alegeri
ideale pentru evenimentele și celebră-
rile sfârșitului de an. Croiurile clasice,
reinterpretate în acord cu tendințele
actuale, accentuează silueta. Prezența
grafismelor florale sau geometrice,
transpuse în borduri decorative și su-
prafețe fluide, alături de inserții din tul
sau dantelă, conferă un plus de rafina-
ment ținutelor de sezon. Costumele
bărbăteşti denotă o eleganţă lejeră şi
plină de stil ce accentuează silueta mas-
culină. Materialele prețioase, finisajele
desăvârșite și versatilitatea pieselor ves-
timentare propuse de Inedit, le conferă
acestora statutul de piese cheie ale ori-
cărei garderobe.

La magia de la creacion 
by Raluca Mure;an

Colecția ”Shades of madness”, des-
crie fata care vrea să iasă din anonimat
cu o piesă de rezistență și care dorește
să atragă mereu priviri prin aerul ti-
neresc, cochet și comod. Croiurile
largi, în colțuri și capișoanele sunt cele
mai întâlnite piese din colecție. Mate-
rialele folosite sunt tricotul, stofa, bu-
cleul dar și accesorii precum franjurile,
nasturii masivi, ciucurii și pompoanele
care dau viață fiecărei ținute. Raluca
Mureșan spune despre creațiile ei că o
definesc și fac parte din propriul stil.

Ramona Năprădean

Prin colecția "Cabaret" Ramona
Năprădean a oferit spectatorilor biletul
de intrare în lumea păsărilor de noapte,
acolo unde veșmintele plicticoase și
cuminți sunt cu totul și cu totul inter-
zise. Tot ce e tabu, îi place Ramonei
Năprădean. Designerul spune despre
colecția sa că ”Îndrăzneală” este parola
pe care trebuie s-o folosești dacă te de-
cizi să revii în lumea ”Cabaret”.

Spencer by Ciprian Crăciun

Spencer by Ciprian Crăciun a pre-
zentat colecția „Men chic & clasic”. Pie-
sele vestimentare prezentate sunt a;a
cum micro-stilul bussines o cere, din
fibră naturală, în cazul de față in pe o
linie cromatică mai puțin redusă. În
ceea ce privește croiala, toate piesele
pornesc de la liniile de bază ale tipa-
rului clasic dar transformate, bineîn-
țeles, pentru a crea lejeritate, eleganță
și nu în ultimul rând să respecte cerin-
țele stilului vestimentar dar și cerințele
pieței. Accesoriile au fost asigurate de
Honett care  a luat ființă din dorința
de a împlini dorințele bărbaților în ma-
terie de accesorii vestimentare.

Săptămâna viitoare, în Informația
de Duminică îi vom prezenta pe ceilalți
designeri care și-au prezentat colecțiile
în cea de-a doua parte a Fashion’s Night
Out.

Adriana Tivadar

În acest sfârşit de săptămână Satu Mare a devenit capitala modei din România. Cea de-a VI-
a ediție a evenimentului organizat de Kariklea David şi agenția Trust Models a adus în atenția
sătmărenilor ultimele tendințe ale acestui sezon. 

Colec\iile designerilor care au defilat 
la Fashion’s Night Out de la Poesis (I)
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Anul acesta ca ;i ̀ n al\i ani sunt
prezente peste tot< pe raurile su-
permarketurilor, ale aprozarelor
sau magazinelor alimentare de
cartier, chiar ;i pe tarabele din
pie\e. 

Aceste fructe au form[ de ro;ie, sunt
portocalii ;i, dac[ ai curiozitatea s[ le
palpezi, au coaj[ tare ;i lucioas[. Au `ns[
un nume mai degrab[ neatr[g[tor< kaki.

Ce con\in curmalele japoneze?

Aceste fructe sunt originare din China
;i au fost introduse `n Japonia sub denu-
mirea ;tiin\ific[ de Dyospiros kaki.
Japonezii consider[ c[ este mai corect[ de-
numirea de curmale orientale, deoarece
nu sunt native din Japonia. Curmalul cre;te
p]n[ la 6 metri `n[l\ime. Perioada `n care
acesta d[ roade ̀ ncepe din octombrie ;i se
termin[ ̀ n decembrie, luna cea mai bogat[
`n recolt[ fiind noiembrie.

C]nd este coapt[, curmala japonez[
are coaj[ moale, pulpa este dulce, are gust
de ananas ;i piersic[ ;i este o `nc]ntare
pentru papilele gustative. Denumirea ;ti-
in\ific[, Dyospiros, `nseamn[ `n greac[
“focul lui Zeus”. Oricum, odat[ m]ncate,
curmalele japoneze ac\ioneaz[ complet
invers dec]t ar fi de a;teptat de la o “flac[r[
de foc”. Sunt un emolient excep\ional pen-
tru tractul digestiv.

Pulpa gelatinoas[ a curmalei japoneze
nu con\ine aproape deloc proteine sau
gr[simi. Se remarc[ `n schimb prezen\a
zaharurilor. Fiecare 100 de grame de pulp[
de curmal[ japonez[ con\ine 15 grame de
zaharuri care se absorb u;or ̀ n organism.
Pe primul loc se afl[ fructoza, urmat[ de
glucoz[ ;i zaharoz[.

Acest fruct exotic con\ine mucilagiu
;i pectin[. Sunt carbohidra\i complec;i re-
sponsabili pentru consisten\a gelatinoas[
a pulpei. Curmalele japoneze, al[turi de
mere, sunt printre fructele cele mai bogate
`n pectin[(1%). Pectina ;i mucilagiul con-
stituie cele mai importante componente
ale fibrei vegetale solubile, care reprezint[
3,6% din greutatea curmalei japoneze.
Pectina ;i mucilagiul re\in apa, cresc]nd
volumul fecalelor ;i facilit]nd evacuarea
lor. Ele re\in ;i zaharurile, ceea ce le
`mpiedic[ s[ fie absorbite rapid (ca ̀ n cazul
zah[rului pur), ci, mai degrab[ `ntr-un
ritm controlat. Mai re\in ;i colesterolul din
tractul digestiv, provenit din alimente de
origine animal[, `ndep[rt]nd o parte din
el prin fecale. ~ns[ efectele imediate ale
pectinei ;i mucilagiului sunt calmarea ;i
reducerea inflama\iei pere\ilor tractului
digestiv, ̀ n special spre cap[tul lui, intestin-
ul gros. Dac[ consuma\i curmale japoneze
necoapte va las[ gura pung[. Aceasta
deoarece con\in tanine, ni;te compu;i
fenolici care sunt astringen\i puternici. Ta-
ninele coaguleaz[ proteinele, form]nd un
`nveli; uscat ;i rezistent pe mucoas[. Exist[
soiuri de curmal[ japonez[ cu con\inut
mai ridicat de tanine. ~ns[ din toate
soiurile, taninele dispar aproape complet
`n timpul ultimelor etape ale coacerii.

Curmalele japoneze mai con\in ;i 15
carotenoizi, substan\e derivate din betac-
aroten, din care organismul produce vit-
amina A. Interesul contemporan pentru
carotenoizi se datoreaz[ propriet[\ilor an-
tioxidante dovedite ale acestora, care
previn `mb[tr]nirea celular[, stopeaz[
procesul arteriosclerozei ;i ac\ioneaz[ pen-
tru a preveni cancerul. Predominan\i sunt
licopenul (care se g[se;te ;i `n ro;ii) ;i
ciproxantina. Ace;ti carotenoizi sunt re-
sponsabili pentru culoarea portocalie sau
ro;iatic[ a curmalelor japoneze.

Vitamina C este prezent[ de asemenea
`n aceste fructe exotice. Un fruct de

m[rime medie (250 grame) furnizeaz[
40% din necesarul zilnic din aceast[ vita-
min[. Este o cantitate important[, sufi-
cient[ pentru a facilita absorb\ia fierului,
pe care de asemenea ̀ l con\in. Unele surse
indic[ ;i prezen\a iodului `n compozi\ia
curmalelor japoneze. Se ;tie c[ iodul nu
poate fi produs ̀ n organism ;i trebuie pre-
luat din hran[. Este un element chimic
necesar pentru func\ionarea normal[ a
tiroidei. Din p[cate determinarea iodului
urinar este costisitoare, analiza respectiv[
se trimite `n Germania, a;a c[ mul\i
rom]ni nu ;tiu dac[ au sau nu un deficit
de iod `n organism.

Aplica\ii medicinale

Curmalele japoneze ac\ioneaz[ at]t
pentru calmarea, c]t ;i pentru uscarea
pere\ilor aparatului digestiv. Aceasta se da-
toreaz[ ac\iunii combinate a taninelor lor
(astringente) ;i a pectinei ;i mucilagiului
lor (emoliente). Efectul astringent este mai
intens `n cazul anumitor soiuri ;i al
fructelor care nu sunt complet coapte. Pe
l]ng[ efectul astringent, curmalele
japoneze sunt antiinflamatoare datorit[
con\inutului considerabil de pectin[ ;i mu-
cilagiu. Carotenoizii pe care ̀ i con\in con-
tribuie de asemenea la acest efect.

Curmalele japoneze sunt benefice `n
caz de diaree sau colit[ (inflamarea in-
testinului gros), oricare ar fi cauza acestora.
~ntre 3 ;i 6 fructe consumate zilnic ajut[
la reglarea rapid[ a tranzitului intestinal ;i
la reducerea inflama\iei mucoasei tractului
digestiv. Curmalele japoneze complet
coapte con\in foarte pu\in[ tanin[ ;i sunt
mai pu\in astringente. Acestea sunt car-
acterizate de o pulp[ moale, f[r[ pic de as-
prime. Asta nu `nseamn[ c[ nu sunt la fel
de eficiente `mpotriva diareei. De aseme-
nea, `;i men\in efectul antiinflamator
asupra intestinelor, util `n caz de colit[
cronic[, spasme (crampe) intestinale, exces
de gaze ;i intestin iritabil.

Deoarece sunt s[race `n gr[simi ;i
sodiu, dar bogate `n carotenoizi, aceste
fructe exotice protejeaz[ arterele. ~n con-
secin\[, curmalele japoneze sunt recoman-
date persoanelor care sufer[ de arterioscle-
roz[, hipertensiune ;i boli cardiovasculare
`n general. Dac[ ave\i hipertensiune, iat[
o re\et[ verificat[. Decoji\i dou[ fructe ;i
m[run\i\i-le cu ajutorul blenderului.
Amesteca\i siropul ob\inut cu un pahar
de lapte. Consuma\i aceast[ b[utur[ de
trei ori pe zi, trei zile pe s[pt[m]n[. De;i
curmalele japoneze sunt dulci, diabeticii
le tolereaz[ bine din dou[ motive.

Mai mult de jum[tate din propor\ia
de 15% zaharuri o constituie fructoza, un
zah[r natural care se g[se;te `n fructe.
Acest tip de zah[r necesit[ mai pu\in[ in-
sulin[ penru a fi utilizat ̀ n celule. Din acest
motiv, diabeticii, a c[ror pancreas produce
mai pu\in[ insulin[, tolereaz[ ;i absorb
fructoza mai bine dec]t alte zaharuri.

Fibra vegetal[ solubil[, care se g[se;te
din abunden\[ ̀ n curmalele japoneze sub
forma pectinei, re\ine zaharurile `n in-
testin, eliber]ndu-le treptat. Astfel, dia-
beticii nu `nregistreaz[ o cre;tere brusc[
a nivelului de fructoza ;i glucoz[ din
s]nge, cre;tere care ar fi d[un[toare. ~n
concluzie, curmalele japoneze pot fi con-
sumate `n siguran\[ de diabetici, care ar
putea profita de pe urma ac\iunii pozitive
a acestora asupra aparatului digestiv, pre-
cum ;i de pe urma con\inutului de
carotenoizi ;i fier.

Idei de consum

Curmalele japoneze se consum[ mai
ales proaspete. ~ncerca\i-le cu degetele
dac[ sunt coapte, apoi `ndep[rta\i codi\a.
T[ia\i fructul pe jum[tate cu un cu\it ;i
m]nca\i-l cu o lingur[ sau linguri\[.

Piureul este un ingredient foarte apre-
ciat ̀ n creme, gemuri, jeleuri ;i compoturi.
Se combin[ foarte bine cu tofu, br]nz[ de
vac[, iaurt ;i sm]nt]n[. Pentru a prepara
pireul, r[zui\i pulpa sau amesteca\i-o p]n[
c]nd cap[t[ o consisten\[ uniform[.

Curmalele japoneze pot fi un desert
delicios dac[ le ve\i combina cu ̀ nghe\at[.
De asemenea, pot fi o completare min-
unat[ pentru salatele simple din legume,
oferindu-le un gust delicat ;i pu\in picant.

O alt[ variant[ ar fi sosul pe baz[ de
curmal[ japonez[ ;i crema de br]nz[ `n
care se poate ad[uga pu\in suc de portocal[
sau l[m]ie ;i pu\in[ miere. Pentru
adev[ra\ii gurmanzi se recomand[ carnea
la cuptor combinat[ cu acest fruct exotic.

Curmala japonez[ reprezint[ o alter-
nativ[ excelent[ pentru dulciurile
nes[n[toase pe care le ador[ copiii.

Dac[ sim\i\i c[ ave\i un deficit cronic
de putere ̀ n perioada aceasta, ̀ ncerca\i s[
introduce\i acest fruct ̀ n regimul alimen-
tar. Ve\i observa ̀ n scurt timp o cre;tere a
capacit[\ii de munc[ ;i un puternic efect
de tonifiere ;i `nt[rire.

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel. 0721202752

Metabolismul este responsabil
cu transformarea caloriilor din
alimente în energie, iar încetini-
rea acestuia este un semn că or-
ganismul tău este bombardat cu
tot felul de probleme care ţin atât
de nutriţie, cât şi de stilul de viaţă. 

Arderea lentă a caloriilor duce la acu-
mularea grăsimii în ţesuturi şi, implicit,
la apariţia problemelor de sănătate aso-
ciate kilogramelor în plus.

Îţi prezentăm mai jos câţiva factori
ce îţi pot da peste cap metabolismul.

Dezechilibrele hormonale
cauzate de alimentaţie

Nivelul hormonilor din organism are
o influenţă importantă asupra funcţio-
nării metabolismului. Aceşti hormoni
pot suferi dezechilibre ca urmare a con-
sumului   excesiv de produse bogate în
carbohidraţi (dulciuri, pâine, paste, car-
tofi, fast-food etc), ce pot deregla secreţia
de mitocondrii (celule musculare res-
ponsabile cu arderea caloriilor şi produ-
cerea energiei).

Somnul reprezintă un proces natural
de regenerare a ţesuturilor şi este un fac-
tor-cheie în reducerea inflamaţiilor din
corp şi arderea eficientă a grăsimilor. De
asemenea, odihna corectă reglează nive-
lul de leptină, numit şi hormonul saţie-
tăţii, care transmite creierului informaţia
că suntem sătui şi care are un rol impor-
tant în menţinerea nivelului optim al ra-
tei metabolice. Aşadar, mai puţin somn
înseamnă mai puţină leptină, foame şi
un metabolism încetinit.

Mai mult decât atât, privarea de somn

duce la creşterea producţiei de grelină,
un alt hormon cu rol esenţial, care sti-
mulează pofta de mâncare.

Nu mai puţin important este faptul
că lipsa de somn duce la o reducere a
răspunsului organismului la insulină cu
peste 30%, astfel că nu este de mirare ris-
cul crescut de diabet de tip 2 în cazul
persoanelor care nu dorm suficient şi au
şi o alimentaţie haotică.

Stresul, bată-l vina

Perioadele stresante sunt „taxate” de
organism cu niveluri ridicate de cortizol,
un hormon care reglează activitatea me-
tabolismului. Excesul de cortizol este
asociat cu mărirea nivelului glicemiei,
reducerea masei musculare şi scăderea
imunităţii.  Drept urmare, vei resimţi tot
timpul nevoia de a mânca ceva dulce şi
astfel ajungi într-un cerc vicios, adăugând
calorii nesănătoase ce se vor transforma,
ulterior, în grăsime.

Substanţele chimice, fie că vorbim
despre cele din ţigară, despre cele din
mediul înconjurător sau despre cele din
alimentele hiperprocesate, nu fac decât
să îngreuneze misiunea de bază a meta-
bolismului, aceea de a arde caloriile.
Aceste chimicale contribuie la apariţia
inflamaţiilor, ceea ce slăbeşte viteza de
reacţie a organismului în privinţa înlă-
turării lor.

Totodată, toxinele duc la dezechilibre
hormonale care, după cum am spus mai
înainte, pot perturba funcţia metabolis-
mului. Mai mult decât atât, anumite sub-
stanţe pot chiar să mimeze funcţiile unor
hormoni, răspândind informaţii false sis-
temului endocrin, iar astfel se ajunge la
aceeaşi problemă< dereglarea metabolis-
mului.

Cauzele
metabolismului lent

Pulpa gelatinoas[ a curmalei japoneze nu con\ine aproape deloc proteine sau gr[simi. Se
remarc[ `n schimb prezen\a zaharurilor. Fiecare 100 de grame de pulp[ de curmal[ japonez[
con\ine 15 grame de zaharuri care se absorb u;or `n organism. Pe primul loc se afl[ fructoza,
urmat[ de glucoz[ ;i zaharoz[.

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

0720.047.485

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

ATO MEDICAL VEST
~n rela\ie contractual[ cu Casa de

Asigur[ri de S[n[tate, ofer[ produse
decontate total sau par\ial

Curmalele japoneze sunt
benefice `n diaree ;i colit[
~ntre 3 ;i 6 fructe consumate zilnic ajut[ la reglarea rapid[ a tranzitului intestinal

MELISSA - Magazin produse 
naturale pentru s[n[tate

Este mai u;or s[ previi dec]t s[ tratezi o boal[...

Experien\[ de peste 10 ani `n slujba
s[n[t[\ii dumneavoastr[!

Informa\ii< 0721.202.752
Adresa< Satu Mare, str. Cuza Vod[, nr. 12

(vis-a-vis de Poli\ie)



13 noiembrie 2016/Informa\ia de Duminic[ 9

Brumar, cum mai este numit[
`n popor luna Noiembrie con-
firm[ ;i de aceast[ dat[ c[ nu
`nt]mpl[tor i-a fost dat acest nu-
me. Zilele trecute am putut s[ ve-
dem primele semne ale vremii,
bruma care s-a l[sat pe iarb[ ;i
flori. Firul de iarb[ ;i  frunzele au
fost brodate `n albul promoarei,
prevestind apropierea iernii.

Luna noiembrie mai este numit[ ;i
Vinar sau Vinicer  doarece acum este
momentul  ferment[rii ;i limpezirii vi-
nului `n butoaie.

S[ditul pomilor

Preg[tirile pentru iarn[ `ncepute
`n luna octombrie se intensific[ ̀ n no-
iembrie, luna sf]r;itului de toamn[.
Chiar dac[ se anun\[ timpul brumelor
mari,  atunci c]nd vremea este mai
bl]nd[ pot fi continuate activit[\ile din
gospod[rie. Vechile calendare agricole
veneau ̀ n ̀ nt]mpinarea omului harnic
cu o multitudine de sfaturi pentru
aceast[ perioad[ de sf]r;it  de an. 

"Pune\i s[lcii, gunoi\i pomii, aco-
peri\i pomii mai ginga;i, ̀ ngropa\i via,
cur[\i\i pomii de mu;chi pe timp
umed, dep[rta\i z[pada de l]ng[ gar-
duri, cur[\i\i gr[dinile ;i pune\i tot gu-
noiul `ntr-o gr[mad[, care apoi va fi
bun[ de gunoit. C]nd timpul este fru-
mos, mai po\i s[di pomi. Sap[ gropi
pentru pomi;orii ce voie;ti a-i s[di `n
prim[var[. Cur[\e;te ou[le de omid[.
Ap[r[ altoii mai tineri `n contra iepu-
rilor. Spoie;te trunchiul pomilor cu
urm[toarea materie< zam[ de var, ba-
leg[ de vit[ ;i s]nge, amestecate toate
`mpreun[. ~n gr[dina de legume
lucr[rile trebuiesc terminate. ~n jurul
pomilor se pune gunoi putred ;i se
`ntrupeaz[ p[m]ntului. La fiertul mus-
tului avem s[ fim lu[tori de seam[, ca
s[ nu se ̀ nt]mple nici prea repede, dar
nici prea ̀ ncet. ~n cazul dint]i stropim
butea cu ap[ rece, `n cel din urm[ o
acoperim cu o hain[ de l]n[. Bu\ile s[
le \inem tot pline. Poamele ce dau spre
putrezire trebuiesc del[turate. Frunzele
picate se adun[ ;i se pun gr[mad[,
amestec]ndu-se cu gunoi ori p[m]nt.
Din ele se face un gunoi foarte bun." 

Calendarele biserice;ti consem-
neaz[ pentru luna noiembrie mai mul-
te s[rb[tori dup[ cum urmeaz[< 1 no-
iembrie - Sf. Cosma ;i Damian (Vra-
cevul)> 8 noiembrie - Sf. Arhangheli
Mihail ;i Gavril (N[pustitul are\ilor)>
11 noiembrie  f. Mina (S[rb[toarea
t]lharilor)> 12-14 noiembrie - Martinii
de Toamn[> 14 noiembrie - Filipii de
Toamn[> 15 noiembrie - ~nceputul pos-
tului Cr[ciunului (calendarul ortodox
;i greco catolic)> 21 noiembrie - Intra-
rea ̀ n biseric[ a Maicii Domnului(Ovi-
denia)> 25 noiembrie - Sf. Ecaterina>
29 noiembrie - Ajunul Sf. Andrei ;i 30
noiembrie - Sf. Andrei.

~n tradi\ia popular[, de s[rb[torile
amintite sunt p[strate  mai multe obi-
ceiuri. 

11 Noiembrie< Sf. Mina
(S[rb[toarea t]lharilor)

Sf. Mina este protectorul celor
p[gubi\i. ~n aceast[ zi fetele ;i femeile
se duc la biseric[ ;i aprind lum]n[rile
la cel[lalt cap[t, pentru c[ `n acest fel

s[ se ̀ ntoarc[ lucrurile pierdute, dar ;i
dragostea fl[c[ilor. De asemenea,
sf]ntul Mina este ;i cel care ̀ i ap[r[ pe
c[l[tori de ho\i.

12-14 Noiembrie< 
Martinii de Toamn[

Ca ;i Martinii de Iarn[ ;i Martinii
de Toamn[ se celebreaz[ timp de 3 zile,
ca patroni ai ur;ilor ;i pentru protec\ia
vitelor `mpotriva lupilor. Se continu[
cu celebrarea G[dine\ii, zilele s[lb[ti-
ciunilor (12-16 noiembrie), cu Filipul
cel :chiop (21 noiembrie, celebrat de
Vovidenii, ce are renumele de fiin\[
r[zbun[toare ;i neiert[toare) ;i se ter-
min[ cu Sf]ntul Andrei (30 noiembrie)
care este considerat "st[p]n al oilor" ;i
patronul lupilor.

14 Noiembrie<
L[satul Secului de Cr[ciun

De L[satul Secului, familiile petre-
ceau cu mult[ m]ncare ;i b[utur[ ;i se
tr[gea cu pu;ca. S[rb[toarea (Sf. Ioan
Milostivul) era \inut[ ;i pentru a se
proteja vitele de ;erpi ;i de lupi. ~n
aceast[ zi, se putea prezice vremea
dup[ pieptul g[inii t[iate. Dac[ pieptul
era gras, urma o iarn[ grea, iar pieptul
slab al g[inii preveste;te o iarn[ bl]nd[
;i o var[ rodnic[. 

~n unele zone ale \[rii, fetele mari
care nu ;i-au g[sit `nc[ ursitul, recurg
la "b[tutul pernelor". Se crede c[ o ast-
fel de "corec\ie" ̀ mbl]nze;te soarta, ca-
re le va aduce ̀ n prag pe\itori. Tot acum
se spune c[ nu e bine s[ arunci resturile
de la masa de L[sata Secului dec]t spre
R[s[rit, altfel p[s[rile vor ciuguli toat[
recolta de boabe. Alte supersti\ii se re-
fer[ la treburile casnice ale femeilor.
Este ziua ̀ n care nu se coase, nu se toar-
ce, nu se \ese deoarece se crede c[ altfel
gospod[ria poate fi lovit[ de rele, de
boli ;i distrugeri. De asemnea, 14 no-
iembrie este momentul c]nd la \ar[
`ncep ;ez[torile.

14 Noiembrie< 
Filipii de Toamn[

Filipii de Toamn[ sunt \inu\i de fe-

mei. Acestea nu au voie s[ lucreze, fi-
indu-le permis doar s[ fac[ m]ncare.
Filipii erau imagina\i `n societatea
tradi\ional[ carpatic[ a fi ni;te divi-
nit[\i n[prasnice, patroni ocrotitori ai
s[lb[ticiunilor, ̀ n special ai lupilor. Cu
trup uman ;i cap de lup, simbolizeaz[
spiritul anotimpului friguros, lupta
dintre iarn[ ;i var[. Simbolistica lor
dateaz[ din timpurile ancestrale c]nd
lupul ca personaj mitologic se confrun-
ta cu puterile altor zeit[\i carpatice. De
altfel acum `ncepe perioada `mpere-
cherii lupilor, care va dura p]n[ la Fi-
lipii de Iarn[.

21 Noiembrie< Intrarea 
`n biseric[ (Ovidenia)

Se s[rb[tore;te acum ziua intr[rii
`n biseric[ a Fecioarei Maria. Se spune
c[ de Ovidenie se deschid cerurile ;i
animalele `ncep s[ vorbeasc[. Se
aprind lum]n[ri, ̀ n special pentru cei
care au murit f[r[ lum]nare ;i se face
poman[ pentru copiii mor\i. Este bine
ca lum]n[rile ;i focul s[ ard[ toat[
noaptea. ~ncep]nd de acum ;i p]n[ la
S]ngiorz femeile nu mai au voie s[
spele rufe la r]u. Pentru c[ se crede
c[ `n aceast[ noapte umbl[ strigoii,
tocurile u;ilor ;i ferestrelor se ung cu
usturoi.

25 Noiembrie< Sf. Ecaterina

S[rb[toarea este celebrat[ `n spe-
cial de femeile care poart[ numele
sfintei. Sf. Ecaterina ar fi fost sora Sf.
Nicolae, despre care se crede c[ ar fi
fost nebun[. De aceea, sf]nta p[ze;te
de boli ;i nebunie.

29 Noiembrie - Ajunul 
Sf. Andrei

Noaptea Sf. Andrei este una din
cele mai importante din calendarul
popular, fiind cunoscut[ ca  noaptea
strigoilor . Ace;tia ies ;i se bat sau
joac[ la r[scruci ;i prin preajma case-
lor p[r[site.

~n aceast[ noapte are loc o petre-
cere numit[  p[zitul usturoiului . Fe-

tele ;i fl[c[ii din sat se adun[ `ntr-o
cas[ ale c[rei ferestre ;i u;i au fost
unse cu usturoi. ~ntr-o covat[ se pune
usturoi (fiecare fat[ aduce c]te trei
c[p[\]ni) care va fi p[zit de o b[tr]n[,
la lumina unei lum]n[ri. Participan\ii
petrec p]n[ diminea\a, c]nd covata
cu usturoi este scoas[ ̀ n curte ;i jucat[
de un fl[c[u `n mijlocul horii. Ustu-
roiul p[zit astfel peste noapte se
`mparte ;i este p[strat `n decursul
anului la icoan[, fiind folosit pentru
protec\ie ̀ mpotriva diferitelor boli sau
vr[ji.

Tot acum se pun `ntr-o strachin[
nou[ ce;ti de ap[ ;i se a;eaz[ sub icoa-
ne. Dac[ a doua zi apa va sc[dea, per-
soana respectiv[ nu va avea noroc. ~n
aceast[ noapte vorbesc animalele, dar
oamenii nu trebuie s[ le asculte, c[ci
vor muri.

~n noaptea Sf]ntului Andrei, fetele
`;i pot afla ursitul. Pentru aceasta tre-
buie s[ se uite `ntr-o f]nt]n[ cu aju-
torul unei lum]n[ri de la Pa;te ;i vor
vedea `n ap[ chipul viitorului so\. Un
alt mod de a afla viitorul este visul. ~n
acest sens fetele pun sub pern[ 41 de
boabe de gr]u ;i dac[ `n vis cineva le
fur[ gr]ul, e semn c[ se vor m[rita.

30 Noiembrie< Sf. Andrei

Sf. Andrei este st[p]nul lupilor, fi-
ind cel care `i protejeaz[ pe oamenii
ataca\i de aceste animale. Sf. Andrei
se celebreaz[ ;i pentru ca lupii s[ nu
se apropie de gospodarii sau de oa-
menii  care c[l[toresc.  Sarea
desc]ntat[ ;i `ngropat[ acum sub u;a
de la grajd se dezgroap[ de S]ngiorz
;i se d[ la vaci pentru a fi protejate de
lupi ;i de alte rele.

Nu se d[ nimic cu `mprumut `n
aceast[ zi, pentru ca nimeni s[ nu fure
roadele c]mpului. O alt[ interdic\ie
vizeaza femeile, care nu trebuie s[ se
spele ;i s[ se pieptene.

Copiii pun acum la ̀ nflorit ramuri
de m[r, p[r sau prun pentru a le folosi
drept sorcov[, de Sf. Vasile. Fetele ;i
fl[c[ii pun gr]u la `ncol\it, iar cel al
c[ruia va cre;te mai frumos va fi cel
mai norocos (folkromania.com).

A consemnat :tefania Cri;an

14 noiembrie este momentul c]nd la \ar[ `ncep ;ez[torile

TRADI}II
De L[satul Secului, familiile petreceau cu mult[ m]ncare ;i b[utur[ ;i se tr[gea cu pu;ca.

S[rb[toarea (Sf. Ioan Milostivul) era \inut[ ;i pentru a se proteja vitele de ;erpi ;i de lupi. ~n
aceast[ zi, se putea prezice vremea dup[ pieptul g[inii t[iate. Dac[ pieptul era gras, urma o iarn[
grea, iar pieptul slab al g[inii preveste;te o iarn[ bl]nd[ ;i o var[ rodnic[. 

Duminic[, 13 noiembrie 2016, Bi-
serica ortodox[ `l cinste;te pe Sf]ntul
Ierarh Ioan Gur[ de Aur, Arhiepiscopul
Constantinopolului. Printre l[ca;urile
de rug[ciune care `l au ocrotitor pe
acest mare sf]nt se num[r[ ;i Paraclisul
Catedralei M]ntui-
rii Neamului.

Istoria moa;te-
lor Sf]ntului Ioan
Gur[ de Aur de la
Patriarhia Rom]n[
`ncepe `n luna oc-
tombrie 1997, c]nd
a avut loc vizita
Cardinalului de
Floren\a, Eminen\a Sa, Silvano Piova-
nelli, `n Rom]nia, la Bucure;ti. A fost
o vizit[ premerg[toare venirii
Sanctit[\ii Sale Papa Ioan Paul al II-lea
`n Rom]nia. 

Cu aceast[ ocazie Cardinalul Pio-
vanelli a d[ruit Bisericii Ortodoxe
Rom]ne, vrednicului de pomenire Pa-
triarh Teoctist, un fragment din
moa;tele Sf]ntului Ioan Gur[ de Aur
pentru viitoarea Catedral[ a M]ntuirii
Neamului, a spus Preacuviosul p[rinte
arhimandrit, Paisie Teodorescu, vicar
patriarhal, potrivit basilica.ro

~n luna noiembrie a anului 2007, la
`mplinirea a 1600 de ani de la trecerea
la cele ve;nice a Sf]ntului Ioan Gur[
de Aur ;i a 10 ani de c]nd Cardinalul
Piovanelli a d[ruit Bisericii ortodoxe
cinstitele moa;te, ~PS Arhiepiscop Var-
sanufie s-a `ngrijit de realizarea unei
racle noi din argint aurit, `n care au
fost a;ezate moa;tele Sf]ntului Ioan
Gur[ de Aur.

~n anul 2011 a fost construit Para-
clisul Catedralei M]ntuirii Neamului
care se afl[ sub ocrotirea Sf]ntului Ioan
Gur[ de Aur ;i unde au fost a;ezate
cinstitele moa;te spre venerare pentru
`nt[rirea credin\ei, spre ajutor ;i bine-
cuv]ntare pentru to\i.

Duminic[ este zi de
pomenire a Sf]ntului

Ioan Gur[ de Aur

"Ce ierarh rom]n a contribuit fun-
damental la reactivarea Episcopiei Or-
todoxe a Maramure;ului ;i S[tmaru-
lui?" este ̀ ntrebarea lansat[ de Patriar-
hia Rom]n[ `n cadrul unui concurs
dedicat tinerilor "Cuv]ntul Lui Dum-
nezeu Pentru Tineri".

Pentru a putea da un r[spuns corect
participan\ii la concurs au primit drept
indiciu urm[toarele date< "~n anul 1937
a fost ̀ nfiin\at[ o Episcopie pentru cre-
dincio;ii din Maramure;, cu sediul la
Sighet. Aceasta a fost desfiin\ar[ ̀ n anul
1948 `n timpul ocupa\iei horthyste. ~n
anul 1990 a fost reactivat[ Episcopia
Maramure;ului ;i S[tmarului cu sediul
la Baia Mare. Spune-ne ce ierarh rom]n
a contribuit fundamental la reactivarea
Eparhiei?"

R[spunsurile pot fi date p]n[ du-
minic[, 13 noiembrie 2016, detaliile
concursului fiind disponibile pe
www.basilica.ro.

Demn de remarcat c[ odat[ cu pu-
blicarea ̀ ntreb[rii concursului organi-
zatorii au ata;at la text ;i o poz[ care
furnizeaz[ ;i r[spunsul. Este nevoie
doar de pu\in[ decumentare, iar pentru
tinerii credincio;i s[tm[reni ;i mara-
mure;eni nu ar trebui s[ constituie o
problem[, numele ierarhului fiind bi-
necunoscut, cinstit ;i iubit pentru vred-
nicia ;i sfin\enia sa.

Irina Maier

Concurs pentru tineri
lansat de Patriarhia

Rom]n[

De L[satul Secului, se poate prezice
vremea dup[ pieptul g[inii t[iate
Preg[tirile pentru iarn[ ̀ ncepute ̀ n luna octombrie se intensific[ ̀ n noiembrie, luna sf]r;itului de toamn[
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EDUCA}IE

Vineri, 11 noiembrie 2016,
Asocia\ia Stea ;i Direc\ia
Jude\ean[ pentru Tineret ;i Sport
au organizat conferin\a de `nchi-
dere a proiectului “Voluntariat -
resurs[ pentru comunitate”. Pro-
iectul s-a derulat `ncep]nd cu lu-
na august, av]nd scopul de a
cre;te gradul de implicare a tine-
rilor `n via\a comunit[\ii.

~n cadrul ̀ nt]lnirii de vineri a avut
loc ;i premierea c];tig[torilor concur-
sului de fotografie pe tema consumului
de droguri, antidiscrimin[rii ;i delic-
ven\ei juvenile, concurs ce s-a f[cut `n
cadrul proiectului `n parteneriat cu

Centrul de Prevenire, Evaluare ;i Con-
siliere Antidrog. Premiul I a fost c];ti-
gat de Sanda Tincu - elev[ a Colegiului
Na\ional "Doamna Stanca", premiul II
de Teodora Tincu - elev[ la Colegiul
Na\ional "Mihai Eminescu" ;i premiul
al treilea de eleva Denisa Barabas de la
Colegiul Na\ional "Mihai Eminescu". 

Prin diverse activit[\i, 15 ONG-uri
din jude\ ;i institu\ii publice au pro-
movat voluntariatul ca valoare perso-
nal[ ;i resurs[ comunitar[. Proiectul a
debutat cu Festivalul voluntariatului,
la final de septembrie, c]nd peste 200
de s[tm[reni au luat parte la ateliere
de educa\ie nonformal[. Tot `n cadrul
proiectului tinerii s[tm[reni au fost in-
forma\i de reprezentan\ii organiza\iilor

nonguvernamentale despre oportu-
nit[\ile ce le au pentru a face volunta-
riat la Satu Mare ̀ ntr-o "Bibliotec[ vie".
S-au derulat `n ultimele s[pt[m]ni ;i
o serie de activit[\i de educa\ie non-
formal[ `n r]ndul tinerilor cu oportu-
nit[\i reduse. Mesajul transmis de
ONG-urile s[tm[rene a fost urm[to-
rul< "Schimb[ lumea cu o or[ din tim-
pul t[u! Fii voluntar!". C]t despre opor-
tunit[\ile de a face voluntariat `n Satu
Mare, acestea sunt ;i ele multe.
S[tm[renii pot fi voluntari ̀ n activit[\i
de ecoturism, programe pentru tineret,
cultur[, limba german[, proiecte mul-
ticulturale, campanii umanitare, an-
treprenoriat ;i multe altele.

Ioana Vladimirescu

Reprezentanți ai instituțiilor care au organizat concursul de fotografie, alături de concurenți

S[tm[renii pot fi voluntari `n activit[\i de ecoturism, programe pentru
tineret, cultur[, limba german[, proiecte multiculturale, campanii umanitare,
antreprenoriat ;i multe altele.

Concurs de fotografie pe tema 
consumului de droguri

15 ONG-uri din jude\ ;i institu\ii publice au promovat voluntariatul ca valoare
personal[ ;i resurs[ comunitar[

Cea de-a doua edi\ie a T]rgu-
lui de toamn[ pentru un z]mbet
de copil a avut loc zilele trecute la
T[;nad. Evenimentul se dore;te a
fi unul cu tradi\ie `n ora; ;i an de
an se organizeaz[ la `nceput de
noiembrie pentru a marca bucu-
ria recoltei bogate, bucuria din
sufletele copiilor. 

Activitatea e parte a Proiectului
na\ional "~mpreun[ pentru o via\[ mai
bun[", proiect coordonat la nivelul :co-
lii Gimnaziale T[;nad de profesoarele
Zsofia :ipo;, Andaluzia Mustea, Simo-
na Bulg[rean, Ramona Marcu ;i C[lina
Pop, sub atenta `ndrumare a directo-
rului unit[\ii de `nv[\[m]nt, Florin
Maier. 

Pus în scenă în Piața Mică

T]rgul de toamn[ a fost pus `n

scen[ `n Pia\a Mic[ din T[;nad, micii
gospodari amenaj]nd numeroase stan-
duri cu fel de fel de bun[t[\i specifice
acestui sezon. 

Mesele au fost `nc[rcate cu
dulce\uri, compoturi, mur[turi, za-
cusc[, fructe ;i legume proaspete.
Cump[r[torii au fost ;i ei mul\i la
num[r, mai ales c[ toate bun[t[\ile de
la standuri au ar[tat `ntr-un mare fel. 

Copii - antreprenori

Copiii au fost pre\ de c]teva ore
mici antreprenori. Au v]ndut produ-
sele expuse, iar banii pe care i-au ob\in-
ut vor fi folosi\i ̀ n scop caritabil. :coala
Gimnazial[ T[;nad va organiza o ex-
cursie pentru copiii care au posibilit[\i
materiale precare.  Produsele ce nu ;i-
au g[sit cump[r[tor au fost donate la
finele activit[\ii centrului Caritas din
T[;nad. 

Theodora V.

La sfârșitul lunii octombrie, a avut
loc cea de a VIII-a ediţie a evenimentului
intitulat "Cursa bucuriei" organizat pen-
tru copiii suferinzi de boli maligne şi fa-
miliile acestora.  Evenimentul a avut loc
în Ungaria, la Hungaroring, unde au
participat şi 10 asistaţi ai programului
"Raza Speranţei" al Fundaţiei Hans Lin-
dner dedicat copiilor cu cancer.

Evenimentul a luat naştere din iniţia-
tiva lui Kiss Agi şi Laboncz Katalin, a
pilotului de Formula 1 Strobl Balazs, cât
şi a copilotului acestuia Szilagyi Arnold.
Această zi este dedicată, de ani de zile,
unui băiat pe nume Kleri Ádám, care a
pierdut lupta cu această boală cruntă.
Organizatorii doresc să evidenţieze fap-
tul că este o mare responsabilitate tra-
tarea copiilor suferinzi de boli grave,
precum cancerul. Familia, prietenii şi
comunitatea pot oferi susţinere copiilor
şi părinţilor, care duc această luptă grea
împotriva cancerului. În acest an, am-
basadorul evenimentului a fost Dr. Toth
Frank, campionul european ;i mondial
cu echipa naţională de polo, tatăl a patru
copii, care a acceptat imediat să sprijine
manifestarea. Suntem cu toţii conştienţi
că bucuria aduce vindecare, iar starea
de bine ne dă puterea de a uita de grijile
cotidiene. În zilele noastre, tot mai mulţi
sunt de părere că sufletul trebuie tratat,
pentru ca fizicul să se poată vindeca mai
uşor. Dar pentru asta e nevoie de bucurie
şi voie bună, iar echipa "Cursa bucuriei",
contribuie şi ea la bucuria copiilor şi a
părinţilor. Aceasta oferă copiilor o ex-
perienţă frumoasă cu maşini de curse şi
piloţi reali. Copiii pot experimenta cum
e să fii un şofer de curse cu adevărat. 

Alături de varietatea automobilisti-
că, copiii şi familiile lor au avut parte de
simulatoare 3D, trambuline, motoare
mici, face painting, jocuri, clovni şi mul-
te altele.

Eva L.

Raza Speran\ei 
la “Cursa bucuriei”,

pe Hungaroring

România are patru universităţi în-
tr-un top global. În cea de-a doua ju-
mătate a listei apar< Universitatea „Ba-
beş-Bolyai”, Universitatea Bucureşti,
Universitatea „Politehnica” din Bucu-
reşti şi Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi. Acestea au fost incluse
într-un top global al celor mai bune
1000 universităţi, realizat de site-ul
american US News, informează Digi
24. 

În România, cea mai bine clasată
este Universitatea „Babeş-Bolyai”, pe
locul 569, cu un scor de 48 din 100.
Următoarele sunt Universitatea Bucu-
reşti, clasată pe locul 733, cu un scor
de 42,9 din 100 de puncte posibile, Uni-
versitatea „Politehnica” din Bucureşti,
situată pe locul 750, cu un scor de 42,4,
şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
din Iaşi, aflată pe locul 996 cu un scor
de 33,5 puncte. 

La nivel global, primele cinci locuri
din top sunt ocupate de universităţi
din Statele Unite. Cea mai bună din lu-
me este considerată Universitatea Har-
vard, care a primit un scor perfect, 100
din 100. Pe locurile următoare s-au si-
tuat MIT, Stanford şi Berkeley. De ase-
menea, Statele Unite au cele mai multe
unităţi de învăţământ superior în acest
clasament, 201. Urmează China, cu 87
şi Marea Britanie, cu 68. Topul a fost
realizat pe baza performanţei în cerce-
tare şi a reputaţiei.

Stelian Crainic

Cele patru
universit[\i de top

din România

Asociaţia de părinţi ai elevilor de
la Colegiul Naţional Mihai Eminescu
ne transmite o informare privind de-
mararea unui proiect al asociaţiei de
părinţi, în colaborare cu CPECA şi
Crucea Roşie Satu Mare, finanţat de
clubul Rotary prin programul "Rotary
sprijină iniţiative locale pentru Satu
Mare". Este vorba de Proiectul EVRI-
CA "E-ducat pentru Viaţă, R-esponsa-
bil, In-dependent, C-onştient, A-tent",
care se va derula până în martie 2017,
fiind prevăzute o serie de activităţi care
vor implica elevi, părinţi şi cadre di-
dactice.

Ca activităţi de impact, organiza-
torii îşi propun un concurs de idei şi
slogan de campanie antidrog, antial-
cool, antifumat şi alte activităţi ale aces-
tui concurs. 

Informaţiile ne-au fost comunicate
de Daniela Culic, preşedinta Asociaţiei
de părinţi.

Proiect al Asocia\iei 
de p[rin\i ai elevilor de 
la CN Mihai Eminescu

În cadrul campaniei de informare
«Iubeşte inteligent», Inspectoratul de
Poliţie Judeţean Satu Mare, în colabo-
rare cu Cabinetul de Planificare Fami-
lială, a organizat vineri, 11 noiembrie,
cu elevii Colegiului Tehnic „Unio-Tra-
ian Vuia” Satu Mare activităţi preven-
tive având ca temă educaţia sexuală,
respectiv prevenirea violenţei sexuale. 

Au participat 110 elevi din patru
clase, coordonaţi de consilier Crina
Teuşan, profesoarele Claudia Moldo-
van şi Adina Ciutan. Materialele au fost
prezentate de inspector principal Hri-
horişan Felicia, reprezentant IPJ şi de
dr. Szatmari Anamaria, medic la Ca-
binetul de Planificare Familială.

Informaţiile ne-au fost comunicate
de profesoara Cornelia Bălan Pop.

A consemnat V.N. Deleanu

Elevii de la „Unio - 
Traian Vuia” au 

participat la activit[\i 
de prevenire a 

violen\ei sexuale

La T[;nad a fost organizat[ a doua edi\ie a T]rgului caritabil 
de toamn[ pentru un z]mbet de copil 
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EVENIMENT

Programul începutului de mandat al
lui Trump vizează seturi de măsuri radi-
cale în domeniile securității, economiei,
educației, sănătății, muncii.

Pe 22 octombrie, în plin val de acu-
zații de hărțuire sexuală, DonaldTrump
a schimbat discursul electoral. 

Diatribelor sale împotriva sistemului
manipulat și a elitelor care se opun
schimbării, el le-a adăugat un program
precis al lucrurilor pe care le va face
atunci când va prelua puterea.

Schimbul de putere este programat
pentru 20 ianuarie 2017. În cursul celor
65 de zile care îl mai despart de depune-
rea jurământului, Trump își va preciza
mai bine scopurile și calendarul acesto-
ra.

În prima sa zi la Casa Albă, Donald
Trump a promis că va lua „șase măsuri
pentru a curăța” capitala federală<

- Un amendament constituțional
pentru a limita numărul de mandate al
aleșilor în Congres>

- O înghețare a angajărilor în admi-
nistrația federală, cu excepția armatei,
poliției și sănătății>

- Eliminarea reglementărilor federale
care încurcă activitatea economică>

- O interdicție de cinci ani pentru
personalul Casei Albe și membrii Con-
gresului de a mai lucra în echipele de lob-
by>

- Interdicție totală pentru străini de
a mai finanța campaniile electorale.

Introducerea unui amendament con-
stituțional nu se face bătând din palme,
comentează Le Figaro, iar cooperarea
Congresului pentru toate aceste măsuri
nu este sigură, în ciuda majorității repu-
blicane.

Însă ambițiile lui Donald Trump
nu se opresc aici. Tot în prima zi de pre-
ședinție, el vrea să întreprindă „șapte
acțiuni pentru protejarea muncitori-
lor”<

* Renegocierea Acordului de Liber
Schimb nord-american (ALENA) sau re-
tragerea Statelor Unite din acesta>

* Retragerea imediată din partene-
riatul trans-pacific>

* Denunțarea Chinei ca „țară ma-
nipulatoare de monedă” la Organizația
Mondială a Comerțului>

* Vânarea abuzurilor din schimbu-
rile comerciale internaționale>

* Ridicarea restricțiilor de exploa-
tare a rezervelor energetice , evaluate la
50.000 de miliarde de dolari>

* Relansarea conductei Keystone cu
Canada și a altor proiecte blocate de Oba-
ma>

* Anularea „milioanelor de dolari
alocați pentru ONU” în programul de
combatere a schimbării climatice ;i fo-
losirea banilor pentru cercetări similare
americane.

Tot la momentul preluării puterii,
noul președinte a promis că va lua
„cinci măsuri pentru restabilirea secu-
rității și a statului de drept”<

* Anularea tuturor decretelor lui
Obama care sunt neconstituționale>

* Alegerea unui judecător pentru
fotoliul vacant de la Curtea Supremă>

* Suspendarea tuturor fondurilor
federale pentru așa-numitele „orașe-
sanctuar”, care refuză să controleze sta-
tutul legal al imigranților>

* Începerea expulzării „celor două
milioane de clandestini infractori” și anu-
larea vizelor pentru țările care refuză să
îi primească înapoi>

* Suspendarea vizelor pentru „re-
giunile atinse de terorism” sau unde un
control eficient este imposibil.

În același timp, președintele Trump
intenționează să se prezinte în fața Con-
gresului pentru adoptarea a zece mari
reforme.

Pagin[ realizat[ de Bogdan Mihalca

Cursa pentru Biroul Oval s-a
încheiat, Donald Trump fiind ales
cel de al 45-lea preşedinte al Sta-
telor Unite ale Americii. Candi-
datul Partidului Republican a în-
registrat o victorie pe cât de răsu-
nătoare pe atât de neaşteptată, în-
vingând-o pe Hillary Clinton cu
o diferenţă de aproape 70 de vo-
turi electorale.

Alegerea lui Donald Trump mar-
chează câteva premiere în istoria Sta-
telor Unite. Acesta este primul
preşedinte ales care nu este un politi-
cian de carieră, el neavând nici o
funcţie guvernamentală în trecut. 

Totodată este cel mai bătrân
preşedinte ales, Donald Trump fiind în
vârstă de 70 de ani. Iar probabil cel mai
important aspect este faptul că Donald
Trump este cel mai bogat preşedinte
din istoria Americii cu o avere netă es-
timată de 3,7 miliarde de dolari. Do-
nald Trump a avut o campanie electo-
rală diferită, acesta nesfiindu-se să
abordeze subiecte care deranjează o
mare parte din americani, însă care nu
au fost dezbătute franc în spaţiu public
datorită "corectitudinii politice" şi a do-
rinţei de a nu jigni o minoritate sau un
grup social. Trump a spus lucrurilor
pe nume, motiv pentru care a fost pre-
ferat de americanii din clasa mijlocie
şi nu numai. 

Campania lui Trump s-a bazat pe
crearea de noi locuri de muncă, pe
oprierea imigraţiei ilegale, pe o luptă
totală împotriva terorismului, dar şi pe
reclădirea relaţiilor tensionate cu Rusia
şi China.

Votul pentru Trump a fost un vot
antisistem, anti establishment, a fost
un vot împotriva clasei politice ameri-
cane actuale, care, în ochii majorităţii
electoratului a avut o performanţă de-
zamăgitoare pe anumite segmente ale
politicii interne dar mai ales externe
americane.

Dar cine este noul preşedinte ales
al Statelor Unite? Este acesta un ego-
maniac, misogin, fustangiu, islamofob
şi homofob aşa cum este descris de o
parte a presei americane şi occidentale,
sau este omul potrivit, patriotul, care
doreşte să "facă America măreaţă din
nou"?

Donald Trump s-a născut pe 14 iu-
nie 1946 în New York, într-o familie
înstărită, tatăl său, Fred Trump, fiind
unul dintre cei mai mari dezvoltatori
imobiliari de pe Coasta de Est a SUA.
A fost al doilea din cei cinci copiii ai
soţilor Fred şi Mary Trump. Donald
Trump are origini europene, toţi cei
patru bunici fiind născuţi pe Bătrânul
Continent. Tatăl său s-a născut în
Queens, un cartier din New York, pă-
rinţii acestuia fiind din Kallstadt, Ger-
mania.

Mama lui Donald Trump este de
origine scoţiană fiind născută în Tong,
Scoţia. Părinţii preşedintelui ales al Sta-
telor Unite s-au întâlnit în New York
în 1936 căsătorindu-se la scurt ttimp.

Unchiul lui Donald Trump, John
G. Trump a fost profesor la Institutul
Tehnologic din Massachusetts din 1936
până în 1973 şi s-a implicat în cercetă-
rile pentru aparatele radar folosite de
aliaţi în Al Doilea Război Mondial, dar
ajutând şi la proiectarea unor aparate
cu raze X care au prelungit viaţa pa-
cienţilor bolnavi de cancer.

De la universitate la afaceri 
imobiliare

Trei dintre cei patru fraţi ai viitoru-
lui preşedinte american încă trăiesc,
Fred Jr. Trump trecând în nefiinţă în
1981 din cauza unor probleme de să-
nătate provocate de consumul excesiv
de alcool.

Datorită problemelor de compor-
tament din timpul şcolii, Donald
Trump a fost înrolat la vârsta de 13 ani
la Academia Militară din New York un-
de a terminat clasa a 8-a, iar apoi a ab-
solvit şi liceul din cadrul aceleaşi insti-
tuţii. În timpul ultimului an Trump a
participat la marşuri, a purtat uniformă
şi a ajuns la gradul de căpitan.

În 2015 Donald Trump i-a spus
unui biograf că în timpul studiilor la
Academia Militară din New York a avut
parte de mai mult antrenament militar
decât mulţi din cei care sunt în arma-
tă.

După terminarea liceului acesta s-
a înscris la Universiatea Fordham din
Bronx unde a studiat timp de 2 ani din
august 1964. S-a transferat apoi la Şcoa-
la de Comerţ şi Finanţe Wharton din
cadrul Universităţii din Pennsylvania,
şcoală care oferea unul dintre puţinele
departamente de studii imobiliare din
Statele Unite.

În timpul studiilor la universitate a
lucrat la compania familiei "Elizabeth
Trump & Son", companie numită după
bunica sa maternă. Acesta a
absolvit studiile Wharton în mai 1968
cu o diplomă în economie.

El nu a fost recrutat în timpul Răz-
boiului din Vietnam  obţinând scutiri
de la serviciul militar pentru continua-
rea studiilor.

În această perioadă şi-a început ca-
riera de om de afaceri, care conform
unei analize a publicaţiei "The Econo-
mist" a fost una mediocră în acea pe-
rioadă. Acesta a avut şi succese răsună-
toare ca şi om de afaceri dar şi câteva
eşecuri.

El şi-a început cariera de dezvoltator
imobiliar la compania tatăului său, care
se concentra pe construirea de locuinţe
de închiriat pentru clase mijlocie în car-
tierele Brooklyn, Queens şi Staten

Island din New York.
Unul dintre proiectele lui Trump a

fost revitalizarea complexului de apar-
tamente Swifton Village din Cincinnati
Ohio, cumpărat de tatăl lui cu 5,7 mi-
lioane dolari în 1962. Cu o investiţie de
500.000 de dolari cei doi au adus rata
de ocupare a celor 1.200 de unităţi lo-
cative ale complexului de la 34% la
100%. În 1972 complexul a fost vândut
de companie pentru 6,75 milioane de
dolari. Donald Trump a fost făcut
preşedintele companiei familiei în 1972,
iar prima sa decizie a fost de a redenumi
compania în "The Trump Organiza-
tion", nume pe care îl poartă până în
ziua de azi.

Tot în această perioadă s-a mutat
în Manhattan unde a luat parte la pro-
iecte de construcţie mai mari folosind
o arhitectură atractivă pentru a câştiga
recunoaştere publică.

În 1973 compania avea în gestionare
14.000 de apartamente în New York.
Prima mare afacere reuşită de Trump
în Manhattan a fost dezvoltarea Hote-
lului Grand Hyatt chiar lângă gara
Grand Central. Investiţia a reuşit cu
ajutorul tatălui său, Fred Trump care i-
a împrumutat fiului 1 milion de dolari,
dar şi cu ajutorul unui credit comun de
construcţii contractat de Trump îm-
preună cu firma Hyatt în valoare de 70
de milioane de dolari.

În timpul construcţiei Trump 
Tower au fost controverse 
privind munca la negru

Donald Trump a negociat cu admi-
nistraţia din New York o scutire de taxe
şi impozite locale pentru 40 de ani pen-
tru hotel, administraţia primind o parte
din profiturile generate de investiţie.

În 1983 Trump a finalizat con-
strucţia Trump Tower, un zgârie nori
de 58 de etaje din Manhattan. Proiectul
a presupus negocieri complicate cu
părţi diferite pentru construcţia exis-
tentă pe acel teren, pentru teren dar şi
pentru spaţiul aerian de deasupra unei
clădiri vecine. Odată ce toate negocie-
rile au reuşit, o mărturie a talentului de
negociator a lui Trump, acesta a demo-
lat clădirea existentă pe teren, Turnul

Bonwit şi a finalizat Trump Tower.
Clădirea are în interior cafenele, res-

taurante, spaţii comerciale, magazine
şi spaţii rezidenţiale. Au existat mai
multe controverse în jurul acestui pro-
iect, cea mai mare fiind apresupusa fo-
losire de muncitori imigranţi polonezi
pentru demolare. Se pare că aceştia lu-
crau ture de 12 ore pe zi, fiind plătiţi cu
4-5 dolari pe oră, fără beneficiile de asi-
gurare de sănătate pe care muncitorii
cu acte le-ar fi avut.

În 1991 un judecător a decis că au
fost folosiţi muncitori din rândul im-
igranţilor clandestini care nu au primit
toate drepturile care li se cuveneau, însă
curtea de apel a revenit asupra deciziei,
dosarul fiind închis definitiv în 1999.

După construirea Trump Tower
afacerile imobiliare au luat un avânt şi
mai mare, compania construind pro-
iecte similare în Manhattan dar şi în
alte oraşe din Statele Unite.

În 1988 Donald Trump s-a implicat
şi în afacerea cu cazinouri şi cu hoteluri
în oraşele americane în care legislaţia
permitea desfăşurarea de jocuri de no-
roc organizate.

Deşi o parte din companiile de sub
umbrela Trump Organization au intrat
în faliment, se pare că aceasta a fost
doar o strategie a magnatului american
pentru a scăpa de anumite datorii. Pe
lângă afacerile imobiliare, Donald
Trump s-a implicat şi în acte caritabile
prin "The Trump Fundation", dar şi în
învăţământ prin "Trump University" ca-
re a funcţionat între 2005 - 2010.

Între anii 1996 şi 2015 Donald
Trump a fost proprietarul concursurilor
de frumuseţe Miss Universe, Miss USA
şi Miss Teen USA.

Donald Trump are 5 copii 
şi 8 nepoţi

Viaţa personală a preşedintelui ales
al Statelor Unite a fost la fel de tumul-
toasă ca şi viaţa profesională. 

În 1977, Trump s-a căsătorit cu mo-
delul Ivana Zelnièkova, cu care are trei
copii< Donald jr., Ivanka şi Eric. Soţii
Trump au fost divorţat în 1992. 

În 1993 a fost căsătorit pentru o pe-
rioadă de aproape un an cu actriţa Mar-
la Maples, cei doi având împreună un
singur copil, Tiffany. Au divorţat în anul
1999. Se pare că legătura dintre cei doi
a început încă din timpul căsătoriei lui
Donald cu Ivana. 

Tot atunci, Trump a început să se
întâlnească cu modelul Melania Knavs,
aceştia căsătorindu-se în 2005, relaţia
lor continuând până în prezent. Mela-
nia Knavs devine astfel Melania Trump
şi Prima Doamnă a Statelor Unite.

Donald Trump este şi un bunic fe-
ricit, acesta având 8 nepoţi. Biografia
sa creionează un om care a reuşit nu o
dată să preia o afacere falimentară şi să
o transforme într-un mare succes, mo-
tiv pentru care unii analişti cred că va
reuşi să se ţină de promisiunile econo-
mice făcute în campanie, privind relan-
sarea economiei americane şi crearea
de noi locuri de muncă.

Temperamentul său vulcanic însă
ar putea crea probleme în relaţiile ex-
terne, însă abilităţile sale demonstrate
de negociator i-ar putea fi de folos şi în
acest domeniu.

Indiferent ce va fi, pentru următorii
patru ani Donald Trump va conduce
Statele Unite ale Americii, iar deciziile
luate de el vor afecta nu doar americanii,
ci întreaga lume.

Donald Trump s-a născut pe 14 iunie 1946 în New York, într-o familie înstărită,
tatăl său, Fred Trump, fiind unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari de
pe Coasta de Est a SUA

Set de m[suri 
pentru primele 
zile de mandat

Alegerea lui Donald Trump marchează câteva premiere în istoria Statelor Unite. Acesta este
primul preşedinte ales care nu este un politician de carieră, el neavând nici o funcţie guvernamentală
în trecut. 

Cum a ajuns Donald Trump la 
o avere de 3,7 miliarde dolari?
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Cea care se num[r[ printre ce-
le mai de succes artiste din lume
a ales s[ c]nte ;i s[ ne surprind[
cu o nou[ abordare artistic[ ;i es-
tetic[. La gala MTV Video Music
Awards de anul acesta, vedeta ca-
re a surprins cel mai mult publi-
cul a fost Alicia Keys, f[c]ndu-;i
apari\ia pe covorul ro;u f[r[ a fi
machiat[. Artista `n v]rst[ de 35
de ani a scris în luna mai un eseu
pentru Lenny Letter, o platformă
feministă online, în care explică
de ce a ales să înceteze să mai
adopte această imagine perfectă
;i că-;i dore;te să înve\e să se ac-
cepte a;a cum e, naturală. Tren-
dul #NoMakeup, lansat de ea, a
reamintit c[ frumuse\ea se poate
manifesta `n mai multe forme.

Imediat ce-;i face apari\ia `n pu-
blic, lumea se adun[ `n jurul ei. Buni-
cu\ele o `mbr[\i;eaz[, tinerii o foto-
grafiaz[, skaterii ̀ i fredoneaz[ versuri,
iar ea `i  f i lmeaz[. Este o artist[
`ndr[git[ cu o voce deosebit[, fapt ce
a ajutat-o s[ v]nd[ peste 35 de milioa-
ne de albume `n `ntreaga lume, s[
c];tige 15 premii Grammy (plus alte
14 nominaliz[ri) ;i s[ compun[ hituri
care au definit timp de 15 ani stilul ei
muzical – de la piesa din 2001, „Fallin’
”, la celebra colaborare cu Jay-Z pentru
emblematica „Empire State of Mind”
din 2010.

Keys este, de asemenea, mama
a doi b[ie\i (Genesis, de un an, ;i
Egypt, de 6 ani), so\ia produc[to-
rului muzical Swizz Beatz, cofon-
datoarea unei organiza\ii carita-
bile care ofer[ medicamente pen-
tru cei afecta\i de HIV ;i SIDA `n
Africa, jurat `n „The Voice” USA
;i, de cur]nd, ini\iatoarea mi;c[rii
#NoMakeup. Lipsa machiajului o
face s[ par[ mai t]n[r[, dar Alicia
are ;i o alimenta\ie s[n[toas[, face
;edin\e de acupunctur[ ;i folose;te
o rol[ de masaj cu jad pentru a avea
un ten luminos. 

Cu c]teva luni `n urm[,
c]nt[rea\a a declarat într-o scrisoare
publicat[ pe internet că nu va mai
folosi produse pentru machiaj.
Esen\a mesajului s[u a fost c[ nu
mai dorea s[ transmit[ c[ femeile
trebuie s[ fie tot timpul perfecte.
„De fiecare dată când ie;eam
din casă, eram îngrijorată dacă
nu mă machiam. Dacă cineva
vrea să facă o poză cu mine?
Dacă o postează online? - aces-
tea erau gândurile mele care ară-
tau nesiguran\a ;i superficialitate
mea. :i una peste alta, se pare că mai
mult conta ce cred al\ii despre mine.
(…) Eu nu mai vreau să mă ascund”,
a anun\at atunci artista. Fardurile,
dermatograful, rimelul sau fondul
de ten erau doar instrumente pen-
tru a-;i acoperi nesiguran\a,
sus\ine Alicia, create de o societate
care for\ează femeile să fie întot-
deauna perfecte. „C]nd `ncepi s[
ie;i `n lume ;i s[ te cuno;ti, `\i
pas[ at]t de mult de ceea ce cred
oamenii despre tine. Este o pe-
rioad[ extrem de dificil[ fiindc[
te ̀ ndoie;ti de propria persoan[,
vrei s[ fii tot ceea ce vor al\ii s[
fii. Apoi te ad]nce;ti `n toat[
aceast[ nebunie social[ ;i-\i pe-
treci restul vie\ii `ncerc]nd s[
ie;i la suprafa\[.”

Artista a luat decizia de a re-
nun\a la farduri după ce a fost
impresionată de o ;edin\[ foto.
„S-a întâmplat atunci când a tre-
buit să fac poze pentru ultimul meu

album. Tocmai ie;eam din sala de
sport, purtând o bandană sub ;apca
de baseball, când fotografa Paola mi-
a spus «Trebuie să te fotografiez chiar
acum, a;a cum e;ti. Muzica este pur[
;i reală, iar aceste imagini ar trebui să
fie la fel» ”. În timpul acelei ;edin\e fo-
to, lipsită total de machiaj ;i de artificii
estetice, Alicia s-a sim\it mai puternică
decât oricând, iar de atunci a decis să
nu se mai ascundă sub machiaj ;i speră
ca tot mai multe tinere să-i urmeze
exemplu ;i naturalul să devină o modă.
„Jur c[ a fost cea mai puternic[, elibe-
ratoare, sincer[ ;i frumoas[ senza\ie
pe care am avut-o vreodată”, a mai spus
ea. ~n lumea celebrit[\ii, se poate do-
vedi uneori dificil s[ ;tii dac[ ceea ce
faci este bine, s[ `mpaci profitul co-
mercial cu succesul creativ ;i fericirea
echipei care te `nconjoar[ ;i a fanilor.
„M[ ̀ ntreb tot timpul dac[ ceea ce fac
este pentru mine sau pentru altcineva.
Te po\i convinge c[ ceva `\i face bine,
dar oare chiar a;a o fi?”

N[scut[ `n Manhattan, Alicia Co-
ok ;i-a petrecut copil[ria ;i adolces-
cen\a ̀ n cartierul newyorkez Hell’s Kit-
chen, f[c]ndu-;i debutul pe micile
ecrane la patru ani, `n „The Cosby
Show”. La v]rsta de ;apte ani a ̀ nceput
s[ ia lec\ii de pian, iar la 12 ani s-a
`nscris la Professional Performing Arts
School, institu\ie pe care a absolvit-o
la 16 ani. Patru ani mai t]rziu ̀ ;i lansa
prima pies[, „Fallin’ ”. Talentul ei mu-
zical c]t ;i cel de compozitoare de ver-
suri o deosebe;te de celelalte staruri
pop ale momentului. Cu fiecare nou
album, vocea ei a devenit mai pro-
nun\at[, ̀ ndep[rt]ndu-se de obi;nuita
scen[ extravagant[ a muzicii pop, `n
acela;i timp ̀ ns[ p[str]ndu-;i o familie
mare de fani loiali. Pentru ea este ceva
normal s[ interpreteze imnul la finala
Super Bowl, s[ uimeasc[ audien\a la
finala UEFA Champions League sau
s[-l aduc[ pe Jay-Z pe scen[ al[turi de
ea, la concertul-surpriz[ din Times
Square, de la ̀ nceptul lunii octombrie.

Cu toate acestea, cel mai recent al-
bum al s[u – „Here” - lansat pe 4 no-
iembrie, dup[ o pauz[ de patru ani,

reprezint[ o nou[ direc\ie artistic[.
„M[ aflu `ntr-o nou[ perioad[ din
via\a mea. E vorba despre maturi-
zare, despre timp, despre via\[, fe-
lul `n care simt ;i faptul c[ am
acumulat mai multe experien\e.
Dup[ ce am devenit mam[, am
;tiut c[ sunt puternic[, dar nu
eram preg[tit[ s[ fac ceea ce
fac acum. A; spune c[ timpul
pe care mi l-am acordat pen-
tru a-mi asculta propriile
g]nduri ;i sentimente m-a
ajutat s[ ajung aici. M[ simt
mai agresiv[, ne`nfricat[ ;i
sincer[ cu mine ;i cu tot ceea
ce m[ `nconjoar[. Complet
diferit[ fa\[ de ceea ce am
fost.”
Noul material discografic es-

te important pentru artist[ din
mai multe puncte de vedere.
„Cred c[ povestea c]ntecelor ;i
a muzicii aduce la lumin[ o con-

versa\ie onest[ despre diferite
probleme cu care oamenii se vor

identifica. Le va oferi ceva ce nu
au ;tiut c[ le lipsea.” Se pare c[ di-

feritele aspecte ale vie\ii lui Keys s-
au reunit, d]nd na;tere unei noi ex-

perien\e. „Pot spune c[ v[d pentru pri-
ma dat[ cum se ̀ ntrep[trund arta, ac-
tivismul ;i societatea ̀ n zilele noastre.
O perioad[ lung[ de timp am crezut
c[ acestea erau separate.” Dup[ 15 ani
de realiz[ri ;i o reputa\ie de artist[ al
c[rei scop nu era s[ provoace, avem
ocazia s[ cunoa;tem o alt[ latur[ a
celei care continu[ s[ domine lumea
muzicii pop a secolului 21. 

Alicia Keys se `ndreapt[, cu mult[
`ndr[zneal[, spre noi culmi


