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Fostul pre;edinte Obama ;i premierul
canadian Trudeau au luat cina la Montreal

Sinagoga Status-quo ante a fost construită între anii 1904-1906, în stil maur ;i a fost demolată în anul
1965, pe locul ei construindu-se actualul sediu al IPJ Satu Mare
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560 de ani de la
urcarea pe tronul
Moldovei a lui
:tefan cel Mare
Anul acesta aniversăm 560 de
ani de la urcarea pe tronul Moldovei a lui Ștefan cel Mare (1457
– 1504), om politic și diplomat
strălucit, comandant de oaste
ilustru și priceput strateg, gospodar, unificator, sprijinitor al culturii, însemnat ctitor de așezăminte.
Moștenirea spirituală se răsfrânge în actul de creație al vremii
sale. Ștefan cel Mare este domn
creștin și războaiele conduse împotriva Semilunii se desfășoară
sub semnul crucii.
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Fostul președinte american
Barack Obama a avut o rară întâlnire tete-a-tete cu premierul
canadian Justin Trudeau la un celebru restaurant din Montreal.
Cei doi au luat cina la Liverpool House marți, când fostul
președinte american s-a aflat la
Montreal pentru a rosti un discurs. Cei doi lideri sunt buni prieteni, după ce premierul Trudeau
a vizitat Casa Albă pentru un dineu de lucru, anul trecut, când
Obama era încă președinte al
SUA. Trudeau, care l-a numit pe
Obama "fratele" său, a scris întrun mesaj difuzat pe Twitter că au
discutat despre implicarea tinerilor în acțiunile din comunitățile

lor. Fundația Obama a postat un
mesaj potrivit căruia cei doi lideri
au discutat despre "angajamentul
lor comun" în acest domeniu.
Obama s-a aflat la Montreal
pentru a rosti un discurs la Palatul
Congresului, sub patronajul Camerei de comerț din Montreal.
Evenimentul a avut loc cu casa
închisă, biletele fiind revândute
online cu sute de dolari.
~n timp ce Obama și Trudeau
luau cina într-o atmosferă plăcută
și calmă, în fața restaurantului era
o adevărată agitație, fiind desfășurat un important dispozitiv de
securitate, cu 200 de agenți, iar
strada era plină de oameni curioși
să-i zărească pe cei doi.

Prin\ul Charles a fost îndr[gostit de so\ia
lui Ronald Reagan
Viața amoroasă a Prințului
Charles a fost întotdeauna un subiect important în presa tabloidă
britanică. Amorez fără pereche și
profund criticat pentru neglijență
în căsnicia cu Prințesa Diana, viața sa intimă nu a încetat niciodată
să uimească. Recent, în niște scrisori personale ale prințului, un
secret bine păzit a ieșit la iveală<
era îndrăgostit de soția președintelui american, Ronald Reagan!
Mai multe scrisori redactate
de Prințul Charles urmează să fie
scoase la licitație pe 14 iunie în
Marea Britanie și cu siguranță vor
fi "vânate” de amatorii de exclusivități despre Familia Regală. Ele

par să aducă la lumină secretul
amoros care a rămas bine ascuns
timp de 20 de ani.
Scrisorile sunt adresate mai
multor cunoștințe ale Prințului
de Wales, printre care Dudley Poplak, căruia i-a destăinuit circumstanțele „îngrozitoare” care au urmat după divorțul din 1992 de
Prințesa Diana.
"Probabil vor aprecia lucrurile pe care le fac după ce voi muri.
Poate fi tare îngrozitor să trăiești
sub atâtea preconcepții. Probabil
totul face parte dintr-un test prin
care trebuie să trec (...)”, scria
Charles prietenului său, potrivit
International Business Times.
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EVENIMENT
50 de ani de la
R[zboiul de ;ase zile
dintre Israel ;i arabi
Războiul de Şase Zile a fost un conflict armat între Israel şi alianţa formată
din statele arabe Egipt, Iordania şi Siria.
Acest război a durat între 5 şi 10 iunie
1967. În urma victoriei militare asupra
coaliţiei arabe, Israelul a ocupat Fâşia
Gaza, Peninsula Sinai, Platoul Golan
şi Cisiordania. Războiul de Şase Zile a
fost cel de-al treilea conflict armat arabo-israelian.
La începutul anului 1967 observatorii politici nu considerau iminentă
izbucnirea unui război între Republica
Arabă Unită sub conducerea lui Gamal
Abdel Nasser şi Israel. Tensiunea dintre
Israel şi vecinii săi arabi a crescut în
mod continuu, începând din anul 1964,
când Israelul a deviat cursul Iordanului
pe teritoriul său şi Siria a încercat, la
rândul ei, să schimbe cursul afluenţilor
acestui râu. Demersurile siriene au
eşuat datorită bombardamentelor israeliene şi lipsei de implicare a Iordaniei şi a Libanului în conflict.
~n 5 iunie forțele aeriene israeliene
bombardează simultan, începând de la
ora 7.45, unsprezece baze aeriene egiptene, distrugând astfel o mare parte din
aviația militară a Egiptului. ~n 6 iunie
trupele israeliene ocupă Fâșia Gaza.
Unități israeliene de tancuri pătrund
în Peninsula Sinai.
~n 7 iunie Israelul cucerește malul
stâng al Iordanului și partea de est a
Ierusalimului, care va fi anexată Israelului pe data de 27 iunie 1967. A doua
zi tancurile israeliene ajung până la Canalul Suez, deși forțele egiptene erau
mult superioare numeric celor israeliene în această zonă de conflict. Egiptul capitulează.
~n 9 iunie forțele armate israeliene
atacă Siria și cuceresc, după lupte grele,
mare parte din Platoul Golan, inclusiv
orașul Quneitra (Al Qunaytirah'). Gamal Abdel Nasser, președintele Egiptului, își declară demisia, dar își va retrage peste o zi această declarație, în
urma demonstrațiilor masive în favoarea sa.
Încetarea ostilităților survine `n 10
iunie 1967. După război, Israelul domină un teritoriu de aproape patru ori
mai mare decât la începutul războiului.
400.000 de palestinieni se refugiază în
Iordania.
Statele Pactului de la Varșovia, cu
excepția României, au condamnat
agresiunea israeliană. Poziția României, care întreținea relații politice și
diplomatice cu Israelul, a fost interpretată de Uniunea Sovietică drept o sfidare. Uniunea Sovietică a explicat poziția României prin interesul acesteia
ca Israelul și SUA să susțină candidatura lui Corneliu Mănescu la președinția Adunării Generale a ONU.
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Moștenirea spirituală se răsfrânge în actul de creație al vremii sale. Ștefan cel Mare este domn
creștin și războaiele conduse împotriva Semilunii se desfășoară sub semnul crucii. Campion al
luptei creștine, Athletus Christi cum a fost denumit, Ștefan cel Mare a ținut Biserica și reprezentanții
ei la loc de cinste.

560 de ani de la urcarea pe tronul
Moldovei a lui :tefan cel Mare
În timpul domniei sale, statul românesc de la est de Carpați a atins perioada de apogeu
tatălui său. Ștefan cel Mare voia să-l lase
urmaș la tron, însă Alexandru se stinge
la 26 iulie 1496 și e îngropat la mănăstirea
Bistrița, lângă străbunul său Alexandru
cel Bun. Elena, fiica lui Ștefan cel Mare,
s-a căsătorit în 1483 cu țareviciul Ivan
Ivanovici al Moscovei. Petru a murit de
mic în 1480 și e îngropat la Putna. A
doua soție a lui Ștefan cel Mare a fost
Maria de Mangop (căsătoria a avut loc
în 1472) din neamul stăpânitorilor cetății
Mangop din Crimeea. Cu ea a vut doi
băieți< Ilie și Bogdan. Ilie dispare din documente (1473), Bogdan moare în 1479
și e îngropat la Putna lângă Petru. Maria
de Mangop moare în anul 1477. În anul
1478, Ștefan cel Mare se căsătorește cu
Maria Voichița, fiica lui Radu cel Frumos.
Ea îi dăruiește pe Bogdan al III-lea (cel
Chior), viitorul domn al Moldovei (15041517) și care a avut ca fiu pe Ștefăniță
(1517-1527). (...) Ștefan cel Mare a avut
ca fiu natural și pe Petru Rareș cu Maria
Rareș din Hârlău, ajuns domn al Moldovei în două rânduri (1527-1538) și
(1541-1546). (...)
Ștefan cel Mare apare și ca unificator
prin adăugarea la Moldova a cetăților
transilvănene Ciceul și Cetatea de Baltă.

Anul acesta aniversăm 560 de ani
de la urcarea pe tronul Moldovei a
lui Ștefan cel Mare (1457 – 1504), om
politic și diplomat strălucit, comandant de oaste ilustru și priceput strateg, gospodar, unificator, sprijinitor
al culturii, însemnat ctitor de așezăminte, reîntemeietorul Moldovei,
simbol al luptei pentru independență
a românilor și creștinătății. Ștefan ce
l Mare a fost cel mai important domnitor al Moldovei. În timpul domniei
sale, statul românesc de la est de Carpați a atins perioada de apogeu.
Tatăl lui Ștefan cel Mare, Bogdan al
II-lea, domnul Moldovei între anii 1449
și 1451 era fiul nelegitim al lui Alexandru
cel Bun și frate cu Iliaș, Ștefan al II-lea,
Petru al II-lea și Petru Aron. Ștefan cel
Mare și-a petrecut copilăria sub supravegherea atentă a mamei sale, Oltea-Maria. De la moartea lui Alexandru cel Bun,
urmașii lui luptaseră între ei pentru tron,
ceea ce contribuise la slăbirea puterii centrale. (...)

Politica internă ;i externă
În politica internă, Ștefan cel Mare a
acționat în vederea întăririi autorității
domnești și a instituțiilor statului. Astfel,
domnitorul a urmărit limitarea puterii
marii boierimi, iar în Sfatul domnesc a
introdus oameni de încredere și i-a înlăturat pe cei care erau considerați nesiguri.
(...)
Domnitorul s-a preocupat atât de
refacerea domeniului domnesc, cât și de
întărirea economică a țării. O atenție deosebită a fost acordată comerțului, negustorii brașoveni, ca și cei din Polonia
și Ungaria bucurându-se de privilegii comerciale.(...)
În politica externă, a urmărit, în primul rând, să aibă relații bune cu toți vecinii. De asemenea, un principiu de bază
a politicii externe a lui Ștefan cel Mare a
fost acela de a nu fi angrenat în lupte, în
același timp, pe două fronturi. În privința
relațiilor externe, se pot observa două
probleme distincte< relațiile cu Polonia
și Ungaria și, respectiv, cele cu otomanii.
În privința Poloniei, după înlăturarea
lui Petru Aron, Ștefan cel Mare a urmărit
normalizarea relațiilor cu această țară.
În anul 1459, domnitorul a încheiat un
tratat cu Polonia la Overchelăuți, prin
care regele Cazimir al IV-lea, devenind
suzeran al lui Ștefan cel Mare, nu-l mai
ajuta pe Petru Aron în încercarea de a
reveni pe tronul Moldovei. (...) În anul
1467, regele maghiar Matei Corvin a întreprins o expediție în Moldova, urmărind recucerirea Chiliei și înlăturarea lui
Ștefan cel Mare de pe tron, unde l-ar fi
instalat pe Petru Aron. La 14/15 decembrie 1467, oastea lui Matei Corvin a fost
înfrântă la Baia, iar regele cu greu a putut
scăpa cu viață. În anul 1469, Petru Aron,
urmărit în Transilvania de moldoveni, a
fost ucis.
În momentul în care pericolul otoman a devenit deosebit de amenințător
pentru această zonă a Europei, regele
maghiar Matei Corvin a înțeles că era
mai bine să colaboreze cu Ștefan cel Mare
în lupta antiotomană. În aceste condiții,
între cei doi conducători a fost încheiat,
la 12 iulie 1475, tratatul de alianță antiotomană.
Un alt capitol al politicii externe a lui
Ștefan cel Mare a fost cel al relațiilor cu
turcii. Fiind sigur de faptul că urmau importante confruntări cu sultanul, a acționat pentru a avea, pe tronul Țării Românești, aliați. De aceea, în anii 1473 și

A ctitorit 44 biserici
;i mănăstiri

:tefan cel Mare a domnit timp de 47 de ani, în perioada 1547 - 1504
1474 domnitorul moldovean a intervenit
militar și l-a înlăturat de pe tron pe Radu
cel Frumos, instalându-l pe Laiotă Basarab, iar în 1476 l-a determinat pe Matei
Corvin să-l elibereze pe Vlad Țepeș, pentru a ocupa tronul Țării Românești. În
anul 1477, l-a înscăunat pe Basarab Țepeluș și apoi pe Vlad Călugărul, însă Vlad
Țepeș a fost ucis de boieri, iar ceilalți
domnitori instalați de Ștefan cel Mare pe
tronul Țării Românești nu i-au susținut
lupta antiotomană. În privința relațiilor
lui Ștefan cel Mare cu otomanii, trebuie
amintit că acestea s-au tensionat după
anul 1471, când domnitorul moldovean
a refuzat să mai plătească haraciul. Din
ordinul sultanului Mahomed al II-lea, în
anul 1475, o puternică armată turcească,
în frunte cu Soliman-pașa, a atacat Moldova. Ștefan cel Mare a beneficiat atunci
doar de ajutorul a 5000 de secui, 2000 de
transilvăneni și 2000 de poloni, care se
alăturau celo 40000 de ostași moldoveni.
Lupta cu oastea de 120000 de oameni a
lui Soliman-pașa s-a desfășurat la Vaslui
sau Podul Înalt, la data de 10 ianuarie
1475 și s-a încheiat cu victoria lui Ștefan
cel Mare, victorie de răsunet în întreaga
Europă. Din păcate, statele europene nu
au înțeles nici atunci necesitatea constituirii unei puternice coaliții antiotomane,
astfel că, în anul 1476, în timpul unei expediții a cuceritorului Constantinopolului, sultanul Mahomed al II-lea, Moldova s-a găsit din nou fără un ajutor însemnat pe plan militar. În aceste condiții,
la data de 25 iulie 1476, oastea moldovenească a fost înfrântă, la Războieni, situația fiind agravată și de atacul tătarilor
din est, vasali otomanilor.
(...) În anul 1479, după un război de
16 ani cu otomanii, Veneția a încheiat
pace cu aceștia, iar regele Ungariei, Matei
Corvin, a făcut același lucru în anul 1483.

În aceste condiții, în anul 1484, în urma
unei puternice campanii otomane organizate de sultanul Baiazid al II-lea, Moldova a pierdut Chilia și Cetatea Albă. De
aceea, la data de 15 septembrie 1485, la
Colomeea, domnitorul a depus jurământ
de vasalitate regelui Poloniei, Cazimir al
IV-lea. În noile condiții, Ștefan cel Mare
a înțeles că lupta antiotomană nu mai
avea sorți de izbândă și în anul 1487, a
încheiat pace cu sultanul, acceptând plata
tributului.
În ultimii ani ai domniei, Ștefan cel
Mare a dorit să iasă de sub suzeranitatea
polonă, relațiile cu această țară tensionându-se după ce rege a devenit Ioan Albert. În anul 1497, la data de 26 octombrie, oastea lui Ștefan cel Mare a învinso pe cea a regelui polon în bătălia de la
Codrii Cosminului, iar tratatul de pace,
de la 12 iulie 1499, înlocuia actul de la
Colomeea. Relațiile cu Polonia au fost
însă încordate și în ultimii ani ai domniei
lui Ștefan cel Mare din cauza disputei
asupra Pocuției, teritoriu de la granița
dintre Polonia și Moldova.
Ștefan cel Mare a murit la data de 2
iulie 1504, după o domnie de 47 de ani
și a fost înmormântat la mănăstirea Putna, o ctitorie a sa. Biserica Ortodoxă Română l-a canonizat ca Sfânt în anul 1992.
(...)
Ștefan cel Mare a avut trei soții<
Evdochia din Kiev, cu care s-a căsătorit
la 5 iulie 1463 și cu care a avut pe Alexandru, Elena și Petru. Alexandru a fost
favoritul lui Ștefan. Aflat ca zălog la Constantinopol, el se va căsători cu Maria în
1489 din neamul Paleologilor Asani, ramură a familiei imperiale bizantine înrudită cu urmașii Asăneștilor bulgari.
După căsătorie, Alexandru primește titlul de voievod și e așezat la curtea domnească din Bacău. Alexandru va lua parte
la întreaga politică internă și externă a

Moștenirea spirituală se răsfrânge în
actul de creație al vremii sale. Ștefan cel
Mare este domn creștin și războaiele conduse împotriva Semilunii se desfășoară
sub semnul crucii. Campion al luptei
creștine, Athletus Christi cum a fost denumit, Ștefan cel Mare a ținut Biserica și
reprezentanții ei la loc de cinste.
În acest sens, trebuie să apreciem și
însemnatul act ctitoricesc. Tradiția consemnată în secolul al XVII-lea dă numărul de 44 biserici și mănăstiri, dar socotind după pisaniile păstrate, numărul lor
este de 32. Cele mai însemnate sunt la
Putna, Neamțu, Bistrița, Voroneț, Tazlău
și Dobrovăț. Aridicat noi lăcașuri la Suceava, Iași, Vaslui, Dorohoi, Piatra, Hârlău, Baia, Chilia, ca și în satele Borzești,
Războieni, Răușeni. În semnul unirii cu
frații români ridică o biserică la Râmnicul Sărat, iar în Transilvania bisericile de
la Vad (pe Someș) și cea din Feleac. Ca
domn al creștinătății, Ștefan cel Mare a
făcut danii la Muntele Athos, a adus multe îmbunătățiri mănăstirii Zografos. Pe
drept biserica ortodoxă română la canonizat trecându-l în rândul sfinților părinți
și credinței creștine.
Ștefan cel Mare a ridicat curțile domnești la mare strălucire, cele de la Suceava
(cetatea sa de scaun), Iași, Piatra Neamț,
Vaslui, Hârlău, Huși, Bacău.(...) În vremea lui Ștefan cel Mare, diecii cancelariei
domnești au început pe la 1473 scrierea
unui letopiseț sub îndrumarea mitropolitului Kir Teoctist, Analele de la Putna.
Cu siguranță, Ștefan cel Mare se situează la loc de cinste printre marii eroi
ai neamului românesc, a cărui memorie
trebuie s-o purtăm cu cinste, atât noi, cât
și urmașii urmașilor noștri.
Ing. Mircea Pîrlea,
Biblioteca Județeană Satu Mare
Bibliografie<
• Stan, Magda și Vornicu, Cristian – “Dicționar. 101 personalități și
evenimente istorice”, Editura Niculescu, București, 2003
• * * * * * * * - “Enciclopedia marilor personalități din istoria, știința și
cultura românească de-a lungul timpului. Volumul al III-Lea”, Editura Geneze, 2001

11 iunie 2017/Informa\ia de Duminic[ 3

Din Satu Mare au plecat şase trenuri încărcate cu câte 3.300 persoane spre Auschwitz în zilele de
19, 22, 26, 29, 30 mai respectiv 1 iunie 1944, cu un număr total de 18.863 de deportaţi.
Cele şase trenuri au plecat pe drumul fără de întoarcere ce s-a oprit în lagărele morţii de la Birkenau şi Auschwitz.

ISTORIE

În mai 1944, în ghetoul din Satu Mare
au fost înghesui\i 19.000 de evrei
În 3 mai 1944 s-au deschis ghetourile în Satu Mare, Baia Mare
;i Mateszalka. Ghetoul din Satu
Mare era mărginit de străzile< Rozelor, Kogălniceanu, Petofi, Brâncoveanu, Martirilor Deportaţi. În
ghetou au fost îngrămădiţi 18.900
evrei, pe lângă cei din Satu Mare
şi cei 2.200 evrei din Carei, respectiv evreii din comunele judeţului Satu Mare.

1. Intrarea principală a ghetoului
2. Poarta din spate
3. Punctul de adunare pentru
transport
4. Zonă rezidențială
5. Sinagogi, case de rugăciuni

Extras din depoziţia martorei
soţia lui Dellman Andrei

Din Satu Mare au plecat şase trenuri
încărcate cu câte 3.300 persoane spre
Auschwitz în zilele de 19, 22, 26, 29, 30
mai respectiv 1 iunie 1944, cu un număr
total de 18.863 de deportaţi. Cele şase
trenuri au plecat pe drumul fără de întoarcere ce s-a oprit în lagărele morţii de
la Birkenau şi Auschwitz. După război,
la recensământul din 1947, în judeţul Satu Mare mai existau doar 10.591 de evrei.
Restul de 14.440 au fost ucişi de naziştii
lui Hitler.

Completul de judecată
În iulie 1946, Tribunalul Poporului
din Cluj i-a condamnat pe responsabilii
administraţiei hortyste. Redăm completul de judecată precum ;i extrase din Raportul final al procesului, preluate din
volumul “Procesul ghetourilor din Nordul Transilvaniei”, alcătuit de Oliver Lustig, Editura AERVH, 2007.
Tribunalul Poporului Cluj - Completul de judecată - Dosarul Nr. 8 / 1946.
Hotărârea nr. 8. Şedinţa publică din 31
mai 1946. Tribunalul Poporului Completul de judecată Cluj, înfiinţat prin Legea nr. 526 din 10 iulie 1945 şi compus
din< Preşedinte< dr. Nicolae Matei,
preşedinte de Tribunal, delegatul Tribunalului Poporului prin Decizia nr. 217
88/1946 a Ministerului Justiţiei. Asesor<
dr. Nerva Al. Hărăguş, judecător la Judecătoria de Muncă, delegat la Tribunalul
Poporului prin Decizia nr. 21788/ 1946
a Ministerului Justiţiei.

Extras din Raportul final
“Datorită relativ importantei concentrări a evreilor în judeţul Satu Mare, autorităţile maghiare au înfiinţat două ghetouri în judeţ< unul în oraşul Satu Mare,
altul la Baia Mare. La început, Carei a
fost de asemenea folosit drept centru de
concentrare pentru evreii care locuiau
acolo şi în comunităţile învecinate. Totuşi, după o scurtă perioadă, evreii din
ghetoul de la Carei, care era condus de
un Consiliu Evreiesc alcătuit din Istvan
Antal, Jeno Pfefferman, Erno Deutsch şi
Lajos Jakobovics, au fost transferaţi în
ghetoul din Satu Mare”.
Reprezentanţii judeţului la conferinţa
de la Satu Mare, din 26 aprilie, au fost
Laszlo Csoka, primarul oraşului Satu
Mare> Endre Boér, adjunctul prefectului
judeţului> Zoltan Rogozi Papp, adjunctul
primarului din oraşul Satu Mare> Erno
Pirkler, secretarul general al oraşului, reprezentanţi ai Poliţiei şi Jandarmeriei.
Comisiile pentru arestarea evreilor din
Satu Mare şi din împrejurimi au fost stabilite la o întrunire ţinută la scurt timp
după conferinţă. Aceasta a fost prezidată
de Laszlo Csoka şi au participat la ea reprezentanţi ai Poliţiei şi Jandarmeriei,
inclusiv Karoly Csegezi, Bela Sarkozi şi
Jeno Nagy, din partea Poliţiei, şi N. Demenyi, din partea jandarmeriei. (...) Ghetoizarea în Satu Mare s-a făcut cu cooperarea lui Laszlo Csoka> în restul judeţului,
evreii au fost adunaţi sub comanda ad-

în colaborare cu aliaţii noştri vom putea
salva întreaga Europă”.
Unul dintre cei mai intimi colaboratori ai acuzatului dr. Csoka Ladislau a
fost acuzatul dr. Pirkler Ernest, secretarul
general al Primăriei Satu Mare. Acesta a
fost încredinţat împreună cu subprimarul Rogozy Pap Zoltan să desemneze cartierul şi perimetrul ghetoului.

Ghetoul din Satu Mare era mărginit de străzile Rozelor, Kogălniceanu, Petofi, Brâncoveanu, Martirilor Deportaţi
ministrativă a lui Endre Boer. (...)
Ghetoul a fost lichidat prin deportarea evreilor în cursul a şase transporturi,
între 19 mai şi 1 iunie”.
Notă de subsol< Pentru detalii suplimentare despre Ghetoul din Satu Mare,
vezi Braham, Genocide, ed. cit., pp 31-32,
101-113. Vezi şi USDHMM, Arhive, RG
25.004 M, rola 51, dosar nr. 854 (I) şi nr.
920 (I)> rola 88, dosar nr. 40029, vol. 4.

Despre primarul acuzat
dr. Csoka Ladislau
Capul oraşului Satu-Mare a fost primarul acuzat dr. Csoka Ladislau. Acest
acuzat este originar din oraşul Debrecen,
a ajuns în postul de primar al municipiului Satu-Mare în urma Dictatului de
la Viena şi în baza meritelor personale
pe care le-a avut faţă de regimul horthysto-fascist din Ungaria. S-a amintit sus că
vinovăţia acuzaţilor, primari de carieră
nu s-ar putea stabili atât de uşor, dacă nu
s-ar cunoaşte sufletul acestor acuzaţi, care rezultă din manifestările lor. Astfel sar putea luneca uşor panta concepţiei că
aceştia fiind funcţionari de carieră trebuiau să execute anumite ordine, chiar
ilegale, sub imperiul constrângerii morale, deoarece în caz contrar s-ar fi văzut
ameninţaţi să-şi piardă postul şi deci
existenţa lor şi a familiei lor.
Nu acesta este însă cazul primarului
dr. Csoka Ladislau, care şi-a arătat ura
de rasă şi sentimentele tipic fasciste încă
înainte de înfiinţarea ghetoului, printro serie de acte din iniţiativă proprie, nebazate pe niciun ordin sau lege.
Pe acestă linie, acuzatul dr. Csoka Ladislau încă la 14 noiembrie 1942 emite
publicaţiunea “dispoziţiunea” nr. 3038
din 1942 apărută în ziarul “Szamos”, prin
care interzice evreilor ca să cumpere mai
mult de 100 kg. lemne săptămânal.
Ca rezultat al prigoanei dezlănţuită
de acest primar venetic, ziarul “Szamos”
din 30 octombrie 1942, elogiind activitatea acuzatului, poate face bilanţul în
sensul că, într-un singur an, 74 de localuri de prăvălii evreieşti au trecut în mâini
creştine. Articolul poartă titlul “O nouă
descălecare la Satu-Mare”.
Acelaşi ziar ocupându-se de aceeaşi

problemă scrie în articolul intitulat
“Schimb de gardă" următoarele< “Natural
că la introducerea administraţiei civile
nu s-a putut tergiversa mult. Schimbarea
a trebuit să se facă prin foc şi sabie. Defectul era că în mâinile celor mai mulţi,
era un contract valabil pe un an. A trebuit
să aşteptăm mai mult, până când expiră
contractul. Munca a început la 1 ianuarie
al acestui an. Că primarul dr. Csoka Ladislau, împreună cu consiliul comunal a
făcut o muncă, nu mică, iar aceasta o dovedeşte lista din care rezultă că schimbul
de gardă a fost făcut şi executat fără rezerve. În Piaţa Horthy, 23 de localuri
evreieşti au trecut în mâini creştine”...

Deposedarea evreilor
Dar acuzatul, consecvent cu sine însuşi, nu s-a ocupat numai de prăvălii, ci
a urmărit cu tenacitate deposedarea
evreilor de orice mijloc de existenţă. Iată
cum descrie ziarul “Szamos” activitatea
acuzatului în ceea ce priveşte birjarii şi
taximetriştii<
“Acum doi ani dacă sosea călătorul
la gară, birjarii evrei bărboşi îl duceau în
oraş. Şi aici, conducătorul oraşului a făcut
o situaţie curată. În acel timp, dintre 68
birjari, 42 erau evrei, iar din 25 proprietari de taximetre, 20 erau evrei. Azi deja
nu mai există niciun taximetrist evreu la
Satu-Mare. Pe capră şi la volan stau
creştinii”.
Tot acuzatul dr. Csoka Ladislau este
acela care, la 6 martie 1943, emite o ordonanţă cuprinzând regulamentul de
funcţionare al ştrandului comunal din
Satu-Mare care la punctul 3 pune pe locuitorii evrei ai oraşului alăturea de persoanele de moravuri uşoare, de persoanele cu boli venerice evidente şi de persoanele scârboase, interzicându-le accesul la ştrandul comunal. Această ordonanţă se află la dosarul cu acte al ghetoului Satu-Mare la pagina 63.

Interzicerea convorbirilor
telefonice pentru evrei
Acelaşi acuzat, la 29 aprilie 1944, prin
adresa nr. 11870/1944 fără nici o instrucţiune superioară intervine la oficiul

poştal din localitate ca să interzică convorbirile telefonice pentru evrei şi să refuze primirea oricărui mandat poştal din
partea lor. Această dispoziţiune este motivată cu aceea că evreii, probabil, vor
căuta să-şi ascundă valorile prin mandat
poştal sau uzând de convorbiri telefonice
sau de telegrame. La această adresă, şeful
oficiului poştal a răspuns negativ susţinând că nu poate să ia astfel de măsuri în
lipsa unor ordine venite de la superiorii
lui direcţi. Aceste acte se găsesc la dosarul
anexă pag. 90-91.
Acuzatul şi ajutorul de primar dr. Pap
Rogozy Zoltan, temându-se că nu vor
putea aduna în ghetou cât mai urgent pe
toţi evreii din Satu-Mare, au trimis o
adresă sub nr. 12456 din 7 mai 1944 directorului Liceului Reformat din SatuMare, prin care îl invita ca pentru operaţiunea de strângerea evreilor în ghetou
să-i pună la dispoziţie toţi profesorii liceului întărind cererea sa cu următoarea
frază, care dezvăluie adevăratele lui sentimente< “Sunt convins că şi dl. director
simte importanţa completă a acestei obligaţiuni patriotice”. Acest act se găseşte la
acelaşi dosar la pag. 96.
Acesta este sufletul şi acestea sunt
sentimentele de care era animat fostul
primar al oraşului Satu-Mare în momentul când a primit instrucţiunile şi ordinele pentru strângerea evreilor în ghetou.
Nu este deci de mirare excesul de zel pe
care l-a dovedit în decursul acestor operaţiuni.

Influenţarea opiniei publice
Dar acuzatul dr. Csoka Ladislau s-a
ocupat şi cu formarea opiniei publice împotriva Uniunii Sovietice, căci iată
conţinutul discursului său din 30 iunie
1943 publicat în ziarul “Szamos”<
“Honvezii bat hoardele roşii care sau grăbit să ne copleşească, să ne distrugă> le mai aşteaptă o lovitură. Încă o lovitură care trebuie să fie ultima, puternică, după care nu mai există reculegere.
Sperăm în braţele oţelite ale honvezilor
noştri. Sperăm în forţa neclintită a vitejiei
strămoşeşti maghiare şi sperăm aşa cum
am mai scăpat o dată de molima stăpânirii infame roşii şi a nihilismului şi acum

... Din nou descălţată de pantofi şi din
nou am fost bătută şi schingiuită. În timpul bătăii a intrat conducătorul lor punând să mă bată şi mai bine. Atunci am
fost trimisă afară şi am aşteptat într-o
altă curte până când am fost din nou chemată şi trimisă din nou în ghetou. Am
fost atât de mult zdrobită încât corpul
meu a fost plin de vânătăi şi n-am putut
să umblu fiind transportată de 2 persoane. Peste o săptămână din nou am fost
chemată la anchetă şi atunci de frica bătăii m-am prezentat benevol la un transport ca să fiu transportată cât se poate
de urgent, astfel am scăpat de alte schingiuiri. După cum rezultă din probele de
la dosar foarte mulţi evrei au fost astfel
maltrataţi. Martorii audiaţi în cauză îşi
amintesc astfel< de bijutierul Gros Samoilă, de Lebovits Leopold, Spitz Bela,
Salamon Heinrich, Princz Iosif, Reiter
Emeric, apoi de Gero Alexandru, comerciant de cereale care, după ce într-o zi
fusese grav schingiuit, a doua zi, când a
fost chemat din nou la cercetări, de groaza schingiuirii s-a sinucis.

Condamnări
Pe pagina 274 a Raportului sunt
înşirate persoanele responsabile de înfiinţarea gettourilor, şi de deportarea evreimii sătmărene< Laszlo Csoka, primarul
oraşului Satu Mare, col. de jandarmi (r)
Barnabas Edrodi, prefectul judeţului Satu
Mare> Endre Boer, adjunctul prefectului
judeţului> Zoltan Rogozi Papp, adjunctul
primarului din Satu Mare> Erno Pirkler,
secretarul general al oraşului> Karoly Cégényi, comandantul Poliţiei Satu Mare>
lt.col. Miklos Demény, comandantul jandarmeriei> lt. de poliţie Béla Sarkozi, comandantul gettoului Satu Mare.
La Procesul Getourilor la Tribunalul
Poporului din Cluj 1946, persoanele
înşirate mai sus au fost condamnate în
contumacie. Ungaria a refuzat extrădarea
lor, astfel că nu au ispăşit pedeapsa niciodată, cu toate că au săvârşit crime împotriva evreilor< Demény Miklos, condamnat la moarte, în contumacie> Endrodi Barnabas, condamnat la detenţie
grea pe viaţă în contumacie> Csoka Laszlo, condamnat la detenţie grea pe viaţă
în contumacie> Rogozi Papp Zoltan, condamnat la muncă silnică pe viaţă în contumacie> Boer Endre, condamnat la detenţie grea pe viaţă în contumacie> Pirkler
Erno, condamnat la 10 ani închisoare în
contumacie> Cégényi Karoly, condamnat
la muncă silnică pe viaţă în contumacie>
Sarkozi Béla, condamnat la muncă silnică pe viaţă în contumacie> Kerényi
lstvan, denunţător, 12 ani închisoare în
contumacie.
Cei care au ispăşit pedeapsa, condamnaţi pe baza acuzaţiilor false făcute<
Vancsa Ioan, agent la Poliţia de Stat Ungară Satu Mare, condamnat la 20 ani
muncă silnică> a ispăşit pedeapsa de 12
ani şi 33 de zile> Fekete Erzsebet, funcţionară la Primăria Satu Mare, condamnată
la 12 ani de închisoare> a ispăşit pedeapsa
de 7 ani (denunţător).
A consemnat V. Nechita
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IN MEMORIAM

Adrian Păunescu l-a iubit, l-a protejat, l-a înțeles (pentru că fiecare are în suflet
copilul interior) câteodată dojenit părinte;te, și i-a dăruit poezii capodopere pe care
Tavi a reu;it să le îmbrace cu sensibilitatea, sinceritatea și candoarea unui suflet muzical.

Un ultim omagiu folkistului Tavi Bud
rajările tale, pentru că ai vrut să duetezi
cu mine, pentru c[ ai crezut în mine,
pentru c[ m-ai ajutat când eram mic[
folkistă..... Îmi luai chitara râzând și
spuneai .....hai Gâză e mai mare ca tine....hai că te ajut să o urci `n tren.
Mergi cu bine Tavi. Ne vom revedea, vom cânta iar împreun[. Sperând
că B[sescu nu candideaz[ și dincolo.
Altfel iar te superi pe mine. Dumnezeu
să îţi ierte păcatele și să te odihnească
în pace. Fie-ți ţărâna ușoară drag coleg
;i prieten. Și iartă-mă te rog frumos că
nu am avut aceeași preferință politică.
Pa Hoașcă Bătrână și salută folkiștii
din partea mea!
Claudia Șerdan

A vorbi despre Octavian Bud, Tavi pentru prieteni şi cercurile de
artişti, la timpul trecut pare ceva de necrezut, dar realitatea neiertătoare
ne obligă la un asemenea demers. Da, solistul şi compozitorul de muzică
folk a trecut în lumea umbrelor, sosind probabil alături de maestrul său
Adrian Păunescu, de Moţul Florian Pitiş, completând cenaclul celest constituit din sătmăreni precum< Ion Baias, Alexandru Pintescu, Dorin Sălăjan, Ion Bledea, Ioan Vădan, Ion Bala, Octavian Onciu, Gheorghe Creţu,
Adrian Avăşan şi mulţi alţii.
Tavi Bud s-a stins din viață în după amiaza zilei de luni, 5 iunie, la
Oradea. S-a născut în 18 iunie 1958, la Satu Mare și a început să cânte la
chitară în clasa a VIII-a. În perioada 1983 - 1985 a fost membru al Cenaclului Flacăra, apoi al Cenaclului „Totuşi Iubirea”. În 1983 a primit premiul
Cenaclului Flacăra pentru cea mai bună compoziţie a anului - „Niciodată”.
A fost un folkist extrem de activ. Ultimele sale apariții au fost pe scena
Zilelor Orașului Satu Mare (26 mai) și la Festivalul de folk din Amara (3
iunie).
Miercuri, 7 iunie, numeroşi oameni de cultură sătmăreni şi nu numai,
s-au întâlnit în cimitirul de pe strada Amaţiului, spre a-l conduce pe ultimul drum pe îndrăgitul solist de muzică folk, compozitor, şi nu în ultimul rând, un om deosebit de apreciat de sătmăreni şi nu numai. Lacrimile vărsate de cei ce l-au condus pe ultimul drum au părut o ofrandă
adusă celui care de foarte multe ori a cântat piesa “Sfârşitul nu-i aici”. Cu
siguranţă nu e aici. Vocea lui Tavi Bud, dar şi piesele sale celebre vor rămâne pe veci pe buzele celor care l-au cunoscut şi îndrăgit ca artist.
Redăm în cele ce urmează texte In Memoriam primite de la prieteni
și cunoscuți pe adresa redacției.
L-am cunoscut pe Tavi din p[cate
foarte pu\in iar momentele acelea miau r[mas `n minte ca unele pozitive
pline de lumină. Avea toate motivele
s[ tr[iasc[, s[ se bucure de scen[ ;i de
prietenia multora dintre noi. Din p[cate via\a ne ofer[ ;i surprize la care nimeni nu le poate g]ndi. Dumnezeu
s[-l odihnească!
Mircea Baniciu
Nu este ușor s[ scrii, s[ vorbești,
c]nd pleacă un coleg de scen[, un îndepărtat prieten...
Ne vedeam destul de rar, vorbeam
la telefon doar, ;i anul trecut am dorit
s[ fie prezent la festival. A venit cu o
mare bucurie ;i cu mare emoție. Era
un tip emotiv, a;a l-am cunoscut. A
avut un recital de excepție, folk 100%.
A fost foarte bine primit, ;i nu știa cum
s[-mi mulțumească. Era fericit c[ a fost
prezent `ntr-un festival de \inut[. Asta
țin minte, c[ era extrem de emoționat
de tot ce se întâmpla acolo. Practic
c[lca pe vârfuri s[ nu spargă vraja `n
care se găsea! Trebuia s[ ne revedem
în 1 Iulie la festival la Oradea!
Am `n\eles c[ la Amara `ntr-un fel
;i-a luat rămas bun de la colegii de
scen[. A plecat, a;a cum `l cuno;team,
fără s[ deranjeze prea mult. Poate știa
că sus `n ceruri e un alt cenaclu Flacăra,
mult mai frumos. Cu Adrian Păunescu, Florian Pittiș,Vali Sterian, Gil Ioniță, Alexandru Z[rnescu,Tatiana Stepa, Valeriu Peni;oara, colegul lui din
"Trupa de nord" Emilian Onciu ;i
mul\i, prea mul\i alții.
Drum lin drag[ Tavi ;i Dumnezeu
să te odihnească în Pace!
Ducu Bertzi
”De nu v[ ve\i `ntoarce ;i nu ve\i fi
precum pruncii nu ve\i intra `n
`mp[r[\ia cerurilor”
Datorit[ acestor cuvinte ale lui Iisus, eu sunt convins[ c[ Octavian
(Tavi) Bud are drumul deschis c[tre
aceast[ `mp[r[\ie.
Ve;nic copil – acum, copil ve;nic
– `ncerc]nd din r[sputeri s[ se comporte matur, c]teodat[ sup[rat
copil[re;te pe nedrept[\ile celor
„mari” , ”posedat” de o sl[biciune sincer[, nedisimulat[ care i-a ;i permis
s[ compun[ ;i s[ impresioneze
`ndrum]ndu-ne s[ ne ”lumin[m la
fa\[” ;i ”s[ nu uit[m de cei mai tri;ti
ca noi”.
Ne ;tiam de 34 de ani. Am `mp[r\it
;i bune ;i rele tr[ind anii buni pe
aceea;i scen[ – cea mai important[ pe
vremea aceea- a Cenaclului Flac[ra

condus de poetul Adrian P[unescu.
”Trupa de Nord” a;a s-a numit grupul celor trei fra\i s[tm[reni, Emilian
Onciu, Octavian Bud ;i Fabry Aladar,
cu timpul r[m]n]nd doar primii doi
p]n[ la ”sf]r;itul de film” prost care sa preg[tit acestei manifest[ri populare.
Sute de spectacole cu satisfac\iile
;i oboseala aferent[, cu nop\i extreme
`n care se compunea p]n[ diminea\a
iar diminea\a o luam de la un cap[t al
\[rii c[tre cel[lalt unde ne a;teptau mii
de oameni pentru urm[torul spectacol.
Am tr[it `mpreun[ clipe de via\[
adev[rat[, momente de neuitat din care ne hr[nim sufletul ;i ast[zi, clipe care ar putea umple mii de pagini ;i care
ne-au lipsit crunt atunci c]nd Cenaclul
Flac[ra a fost interzis.
Drumul solitar a fost mult mai
greu. Ajun;i ”lupi singuratici”, folki;tii,
au trebuit s[ supravie\uiasc[ pe unde
apucau ;i poezia lor c]ntat[ se asculta
doar `n tain[ de c[tre cei pu\in cunosc[tori.
S[tm[renii mei nu s-au dezmin\it
nici ca oameni nici ca arti;ti, ceea ce
nu e pu\in. Oameni de n[dejde, de ajutor la nevoie, prieteni adev[ra\i, arti;ti
de seam[, talenta\i, cu caracter.
Emilian, omul ;i artistul serios, sobru, interiorizat, Tavi, copilul cu
”emo\iile pe tav[” cu ”c]nticelul” tot
timpul preg[tit spre a binedispune.
Chiar atunci c]nd a crescut at]t `n etate
c]t ;i ca artist a r[mas ca un copil uimit
de ce i se `ntampla `n lumea lui Guliver.
Adrian Păunescu l-a iubit, l-a protejat, l-a înțeles (pentru că fiecare are
în suflet copilul interior) câteodată dojenit părinte;te, și i-a dăruit poezii capodopere pe care Tavi a reu;it să le îmbrace cu sensibilitatea, sinceritatea și
candoarea unui suflet muzical.
Emilian a fost primul care a ales
drumul nemuririi, iar Octavian (Tavi),
acum i-a urmat exemplul fratelui mai
mare.
Cred c[ ”terenul de lupt[” al acestei
vie\i a fost prea dur pentru sufletul
simplu ;i nedoritor a `mb[tr]ni ;i
Dumnezeu i-a h[r[zit o trecere u;oar[,
`n somn, c[tre ~mp[r[\ia Lui.
S[tmarul a pierdut prea cur]nd,
doi arti;ti de seam[. Nici nu realizam
ce valori au plecat ;i tot pleac[.”Nimeni
nu-i profet `n \ara lui”. Din p[cate ne
dumirim de ceea ce avem doar c]nd
nu mai avem. Nici nu realiza\i golul
care se casc[ ;i lini;tea grea care se las[
peste sufletele r[mase, v[duvite ;i po-

Tavi Bud, o voce de neuitat

nosite.
R[m]nem mai s[raci, doar cu
amintirea unor oameni de care o s[ ne
fie dureros de dor, care-;i semneaz[
nemurirea prin c]ntecele l[sate de sufletul lor nobil ;i frumos.
Drum lin c[tre Tat[l Creator, Iubitor Iert[tor ;i Ve;nic, unde se termin[
tot ce-i greu ;i `ncepe adev[rata via\[.
Re`ntrege;te Cenaclul ;i preg[te;te-ne
locul pentru c]nd vine ;i vremea
noastr[.
Mul\umim Tavi pentru TOT!
Magda Pușkaș
Dragă Tavi Bud. În urmă cu mulţi
ani, te întâlnisem pentru prima oară
la Cântarea României la Teatru. Aveai
pe tine un jeans, ie albă cu broderia albastră, ciocate, și părul tăiat rotund că
așa se purta pe atunci. Erai un fel de
idol pentru mine. Tu, Onciu, Fábry
Aladár. Apoi crescând am avut bucuria
de a intra în Cenaclul Cetatea. Creșteam fericită printre voi, învăţând folk
de la voi. Am cântat apoi cu tine, am
câștigat festivaluri prin ţară, umblam
hai hui cu chitările noastre. Ne mai supăram când te mai îmbătai ;i cântai ce
vroiai tu, nu ce trebuia. Râd de câte ori
îmi amintesc festivalul din Vaslui. Nu
te g[seam. Erai în formă. Intrasem pe
scena unu din st]nga, altu din dreapta.
~ncepusem piesa, eu una tu alta. Tavi,
Tavi. Eu nu reușeam să mă supar pe tine Hoa;ca B[tr]n[ cu ghidu;i. C]nd
ne rev[zusem dup[ ani, cu ga;ca `n
S[tmarul nostru, c]ntasem o noapte
`ntreag[. :tiam cu to\i că ar fi fost ultima c]ntare cu toţi prezenţi. Onciu se
preg[tea de plecare. Când `l salutasem
îmi spusese s[ am grij[ de mine și să
cânt mereu. Tu râzând ai răpuns 'Cântă, cântă c[ îi de a noastr[. El s-a
dus...Eu cânt . Cu Fabry ne mai scriem
aici pe fb. Noi ne-am mai văzut Tavi și
de fiecare dată se lăsa cu cântat. Mă lăsai s[ cred c[ `ţi eram o coleg[
dragă,crescusem printre voi. Dar apoi

te mai auzeam vorbind de unu, de altu,
erai sup[rat din când `n când că nu
mergea cum ai fi vrut. Ştim cu toți că
aveai măgăunele tale, ca noi toţi.
Apoi.... a ajuns Băsescu la putere, am
comentat ironic o postare a ta, iar tu
m-ai blocat ;i m-ai șters din lista ta.
Pentru Băsescu. Deși au trecut de
atunci 2/3 ani, eu `ntrebam pe unul,
pe altul de tine. Nu ajunge Băsescu să
șteargă ani de amintiri, emoţii, lacrimi
de pierz[tori sau câștigători. Nu ajunge
Băsescu să șteargă amintirile mele
dragi. Emoţiile de când m-aţi dus să
mă prezentaţi la Păunescu și `mi spuneaţi să nu am emoţi.Am fost de Pa;te
acas[ ;i te-am a;teptat zile `ntregi la
cafeneaua teatrului, locul nostru, a
arti;tilor de pe vremuri. Speram să te
`nt]lnesc, dar eram sup[rată pe tine.
Cum omule? Te superi pe mine pentru
Băsescu? Aseară fumam o ţigară, și mam uitat la un video distribuit de Cristian Buic[. Era\i pe scenă o ga;că faină. Tu `nalt cântai cu ei, așa drept și
pieptu-n faţă, Tr[iasc[ Rom]nia.Ascultând îmi ziceam 'asta e vocea lui
Tavi' printre celelalte voci de pe scen[.
Măi Tavi, ani întregi am cântat împreună, nu pot să nu te recunosc. Aveam
așa un dor `n suflet și îmi spuneam că
poate am greșit că nu te-am căutat telefonic să facem pace. Apoi mă gândeam în timp ce vedeam acel video, să
scriu un mesaj pentru tine, unui prieten comun s[ ţi-l trimită din partea
mea. Mă gândeam la Soare. Sorin Balaj. Dar apoi a sosit fata acasă şi am început să vorbim de examenul ei de azi.
M-am `ntors acasă azi fericit[ după
examen. Dar..... `n privat am primit un
mesaj cu o veste urâtă. Foarte urâtă
Tavi. Nu pot să cred că ai plecat supărat
pe mine pentru Băsescu. Vezi Tavi
????? Un alt motiv `n plus s[ îl urăsc pe
Băsescu. Îmi rămâne doar să plâng. De
supărare, ne nervi, de ciudă că nu team căutat acu dou[ luni când am fost
acasă. Îmi rămâne să îţi mul\umesc
pentru cântările noastre, pentru `ncu-

L-am cunoscut în urmă cu mulți
ani. L-am admirat din prima clipă.
Avea o voce caldă, plăcută, iar el era la
fel< un artist simplu, modest, fără fumuri, în afară de fumul de țigară. De
fapt, de țigări. Primele cântece pe care
le-am cântat împreună la o întâlnire
literară au fost din cele patriotice< „Treceți, batalioane…”, apoi, din cele populare< „Mă dusei”, de petrecere< „Șinc-o dată…”. Apoi a cântat „Niciodată”.
Impactul emoțional asupra mea/ asupra noastră a fost unul deosebit. L-am
rugat, de fiecare dată când se întâmpla
să fim împreună la vreo activitate literar-artistică, să mai cânte acest cântec.
Linia melodică îi adusese, pe merit, un
premiu mare. Era ceva unic, nu te mai
săturai de text, de mesajul cutremurător, de vocea interpretului. L-am urmărit în concerte< superb, măreț și, repet, foarte modest în același timp. Avea
el multe cântece frumoase. „De-a copilăria” storcea lacrimi.

Ca și plecarea lui.
Tavi, Tavi, ai plecat
Mult mai singuri ne-ai lăsat,
„NICIODATĂ” l-ai luat,
Parcă nu-i adevărat.
Poate n-ai fost mulțumit
Câte-aplauze-ai primit.
De știam, te-aplaudam,
Supărarea-ți deznod[m.
Dar știu bine c-ai iubit
Cântecul deosebit,
Folkul ce te-a înrobit
Și tot ceea ce-ai trăit.
Scena a fost viața ta,
Iar noi nu te vom uita,
Tavi, talentat și bun,
Tavi-al nostru, RĂMAS- BUN!
Cornelia Bălan Pop
Cântecul nopții -lui Tavi BudMă uit în sus şi când te văd,
cum calci uşor pe nori, cum radiezi
cu zâmbet luminos şi cald…
Te uiţi în jos, dar în zadar- nu te putem
atinge!
Cu veşmântul plin de raze luminezi
ca fumul plin de cenuşă al vulcanului
îmbătrânit
de-atâta furie.
Dar realizez că suntem prea mici
să-ţi mângâiem părul plin de stele…
Te uiţi în jos, spre noi, şi muzica ta vibrează
în lumea fără timp şi ceas,
iar întunericu-i aproape şters
de acea flacără a vocii tale,
iar peste tine, încet, încet, se lasă ceaţa.
Şi noaptea să ne fie leac în regatul nostru mare,
mult prea mare,
luminat de glasul tău.
Din nou nu eşti, iar noi suntem
un vis pribeag prin univers.
Adina A.
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Tincturile sunt recomandate tuturor, indiferent de vârstă şi în mod special celor la care le este contraindicat aportul
mare de lichide, cum sunt hipertensivii şi cei cu edeme cardio-renale.Persoanele care n-au voie să consume alcool pot
dilua tinctura în apă fierbinte, vaporii vor antrena alcoolul care se va evapora.

S~N~TATE

Preparate utilizate de Terapia
cu plante pe cale intern[
Cea mai simplă formă utilizată
este masticaţia directă a părţii
medicinale din plantă care se pretează pentru o anumită afecţiune.
De exemplu în răceală asociată cu
răguşeală (laringită) se practică
mestecarea unei rădăcini de Nalbă-mare (Althaea officinalis), de
3-4 ori pe zi, timp de 3 zile, după
care răguşeala dispare sau se reduce şi vocea revine la forma ei
normală, scriu autorii cărţii “Terapia cu plante şi suplimente alimentare”.
Siropurile – se obţin din extractul
rezultat în urma presării la rece a fructelor (afine, coacăze, mure, zmeură,
căpşuni) şi din mugurii de Pin. Se poate
obţine şi din soluţiile extractive apoase
(infuzie, decoct, macerat). La extractul
apos se adaugă îndulcitor, zahăr, miere
de albine sau îndulcitor natural din
planta Stevia rebaudiana. Siropurile sunt
foarte energetice, antioxidante şi imunostimulente şi de aceea se folosesc de
către copii, convalescenţi, adulţi cu activitate fizică sau intelectuală crescută.
Se poate prepara în casă sau de la unităţi
specializate (plafare, farmacii).
Soluţii extractive hidroalcoolice –
sunt forme ale Terapiei cu plante care
se obţin prin macerarea sau percolarea
plantelor în alcool de cereale de diferite
concentraţii sau în vin de calitate.
Tincturile se obţin prin macerarea
plantelor în alcool de 40-60-700, timp
8-10 zile până la 2-3 săptămâni, timp în
care se agită zilnic de 2-3 ori pe zi. Raportul dintre plantă şi solvent este de
10-20 %. Separarea tincturii de materialul vegetal se face prin filtrări şi decantări repetate, până când produsul este transparent. O metodă mai simplă de
preparare a tincturii este percolarea sim-

plă sau multiplă care se realizează întrun aparat numit percolator> se practică
mai mult în farmacii. O altă metodă de
preparare la scară industrială este turboextracţia sau vibroextracţia care se
face în aparate speciale. Tincturile au
avantajul că într-un volum mic este concentrată o cantitate mare de substanţă
activă, modul de preparare şi administrare este uşor, termenul de valabilitate
este lung, se conservă uşor. Tincturile
sunt recomandate tuturor, indiferent de
vârstă şi în mod special celor la care le
este contraindicat aportul mare de lichide, cum sunt hipertensivii şi cei cu
edeme cardio-renale. Persoanele care nau voie să consume alcool pot dilua tinctura în apă fierbinte, vaporii vor antrena
alcoolul care se va evapora.
Vinurile medicinale – se obţin prin
macerarea plantelor în vin de struguri
de calitate, timp de 7-10 zile. Raportul
dintre plante şi solvent este de 5%, adică
în 10 litri de vin se macerează 50 grame
plante. De obicei vinurile medicinale
sunt tonice şi se folosesc pentru stimularea poftei de mâncare. Conţin plante
care au ca substanţe active substanţele
amare şi de aceea pentru corectarea gustului se foloseşte glicerină. Se administrează înaintea meselor principale, câte
30-50-100 ml. Nu se recomandă persoanelor cu afecţiuni hepatice, hiperaciditate gastrică, ulcer gastric şi duodenal, hipertensiune arterială. Nu se foloseşte de către copii.
Cidrurile – sunt băuturi slab alcoolice care se obţin prin fermentaţie naturală din diferite fructe înafară de struguri. Se folosesc ca tonice-aperitive, câte
50 ml, înainte de mâncare. Cidrurile se
prepară din< mere, coacăze-negre,
vişine, smochine, fructe de Porumbar
(Prunus spinosa), de Soc (Sambucus nigra), de Cătină-albă (Hippophae rhamnoides), de Măceş (Rosa canina).
Soluţiile extractive hidroacetice

sau Oţeturile medicinale şi aromatice
care se obţin prin fermentaţie acetică
naturală. Se recomandă intern, pe salate,
ciorbe sau dizolvat în apă.
Ceaiurile Medicinale Instant –
sunt extracte apoase care se liofilizează
sau atomizează în pulberi, în scopul conservării pe o perioadă lungă de timp. Se
dizolvă în apă caldă sau chiar rece, prepararea fiind rapidă iar conţinutul în
substanţe active este mare.

Preparate utilizate de Terapia
cu plante pe cale externă
Unguentele – sunt preparate semisolide care au o bază formată din< vaselină, grăsimi vegetale sau animale, lanolină, ceară, în care se încorporează
extracte apoase hidroalcoolice, pulberi
simple sau atomizate. În unele cazuri se
încorporează substanţe pure din plante.
Baza de cremă se poate înlocui cu geluri
hidrosolubile care au avantajul că penetrează rapid în piele şi mucoase, sunt
lavabile şi nu pătează. În funcţie de substanţa de bază conservarea este mai lungă sau mai scurtă.
Supozitoarele – se prepară în farmacii sau pe cale industrială din extracte
naturale.
Uleiurile medicinale – se obţin prin
macerarea plantelor în ulei de floareasoarelui, măsline, arahide, etc., timp de
4-6 săptămâni. Un procedeu de preparare rapidă constă în umectarea plantelor cu alcool de 70-800 concentraţie alcoolică, timp de 10-12 ore, adăugarea
uleiului şi fierbere pe baia de aburi timp
de 2-3 ore, se lasă în repaus 2-3 zile şi se
filtrează. Se îmbuteliază în flacoane de
culoare închisă şi se păstrează la rece.
Se foloseşte sub formă de aplicaţii locale
pe răni, eczeme, degerături. Termenul
de valabilitate este scurt, de maxim 6
luni.

C[s[toria are efecte pozitive asupra st[rii de s[n[tate
Cercetătorii au analizat recent efectele pe care căsnicia le are asupra stării
de sănătate. Una din concluziile studiului este că o căsnicie are efecte pozitive pentru sănătate, crescând ;ansele
de supraviețuire în cazul persoanelor
cu risc cardiac crescut, precum ;i nivelul ridica al colesterolului. Rezultatele studiului a fost prezentate la conferința Societății Britanice Cardiovasculare.
Autorii cercetării arată că prezența
unui partener de viață iubitor are o influență pozitivă deoarece îi poate face
pe oameni să aibă mai multă grijă de
sănătate lor. La cercetare au luat parte
aproape un milion de persoane adulte,
toate având niveluri ridicate ale tensiunii arteriale ori ale colesterolului sau
diabet. Cele care erau căsătorite au obținut rezultate mai bune în comparație
cu cele care erau singure.
Cercetarea a analizat decese survenite din toate cauzele, inclusiv boli de
inimă. Bărbații ;i femeile căsătorite, cu
vârste de circa 50, 60 sau 70 de ani ;i
cu niveluri ridicate de colesterol au
avut cu 16% ;anse mai mari de supraviețuire după 14 ani cât a durat studiul
ACALM (Algoritm pentru comorbiditate, asocieri, durata ;ederii ;i mortalitate) în comparație cu semenii lor
care erau singuri.
Rezultate similare au fost observate
;i în cazul pacienților cu diabet ;i hi-

pertensiune, persoanele căsătorite prezentând un avantaj în ceea ce prive;te
;ansele de supraviețuire.
Concluziile au fost mai puțin evidente în ceea ce prive;te persoanele care trăiau în concubinaj, care erau separate, divorțate sau văduve. De asemenea, oamenii de ;tiință nu au investigat dacă subiecții căsătoriți aveau sau
nu căsnicii fericite, notează sursa citată.
Cercetătorii sunt de părere că a
avea pe cineva special aproape reprezintă un element important în acest

sens. “Este nevoie să mai rafinăm motivele care stau la baza (descoperirii —
n.r.), însă se pare că a fi căsătorit oferă
ceva cu rol protector, nu numai pentru
pacienții cu boli cardiace, ci ;i pentru
cei care prezintă factori de risc ce conduc la acestea”, a declarat dr. Carter.
“Nu susținem, însă, că toată lumea ar
trebui să se căsătorească. Trebuie să reproducem efectele pozitive ale căsniciei
;i să ne folosim într-un mod similar
de prieteni, familie ;i rețelele de suport
social”, a precizat medicul.

Cartea 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

Fum[torii români consum[ în
medie un pachet de \igarete pe zi
O treime din populația României fumează (33%), cei mai mulți fumători
având vârsta cuprinsă între 26 ;i 35 de
ani, au venituri mari ;i locuiesc în mediul urban - relevă un studiu realizat la
solicitarea Inițiativei 2035 fără Tutun,
notează Agerpres.
“Fumătorii se regăsesc mai des în
gospodăriile în care locuiesc copii, decât
în cele fără copii. Frecvența fumatului
este de cel puțin un pachet de țigarete
pe zi (40% dintre fumători — peste 20
de țigarete pe zi), ea fiind mai mare la
fumătorii cu vârsta între 36 ;i 45 de ani
decât la ceilalți fumători.
În medie, bărbații fumează mai mult
decât femeile (16 versus 12 țigarete pe
zi), consumul de tutun scăzând în rândul fumătorilor care au studii superioare. Dintre nefumători, aproximativ un
sfert (28%) au fost fumători în trecut,
iar 2% dintre fumători au renunțat la
fumat în ultimul an”, arată concluziile
studiului cantitativ privind percepția
asupra politicilor de control al consumului de tutun, prezentate joi la Ministerul Sănătății, în cadrul mesei rotunde
“Tutunul — o amenințare pentru dezvoltarea durabilă. Foaie de parcurs 2017
— 2030 pentru Reducerea Consumului
de Tutun în România”.
De asemenea, 87% dintre români, inclusiv fumători, sunt de acord că Legea anti-fumat
contribuie la protejarea sănătății prin

evitarea expunerii adulților ;i a copiilor
la fumul toxic al produselor de tutun.
”Noi ;tim că până la vârsta de 18
ani unul din doi copii au încercat o țigară, iar prevalența fumătorilor la
sfâr;itul studenției fluctuează între 13
;i 20%. Unul din doi fumători este afectat după 40 de ani de boli grave, netransmisibile, care scurtează supraviețuirea”,
a afirmat prof. dr. Florin Mihălțan de la
Institutul de Pneumoftiziologie “Marius
Nasta”.
Studiul a fost realizat de Mercury
Research în perioada martie — aprilie
2017 pe un e;antion de 1.000 de persoane cu vârsta peste 18 ani, dintre care
617 din mediul urban ;i 383 din mediul
rural.
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Siropul preparat din suc proaspăt stors din pătlagină, amestecat cu puţină miere are efecte
foarte puternice în toate aceste afecţiuni; bronşite, astm - se combină cu pulbere de trei fraţi pătaţi
în proporţii egale. Se ia o linguriţă din această combinaţie de 4 ori pe zi; afecţiuni gastrointestinale,
enterite - se bea ceai de pătlagină (2 linguriţe la cană); colite, diaree - se bea ceai de pătlagină ceva
mai concentrat (3 linguriţe la cană); ulcer gastric, ulcer duodenal, arsuri la stomac - pulberea de
pătlagină are efecte cicatrizante şi calmante foarte bune, fiind extrem de bine tolerată de stomac.

RE}ETE
P[tlagina, pansament
pentru bolile
stomacului
Proprietăţi terapeutice pătlagină<
Pentru multe persoane, pătlagina,
o plantă des întâlnită în cele mai diverse
medii este tratată precum o buriană
oarecare. Nimic mai greşit. Frunzele
de pătlagină sunt utilizate sub diverse
forme ca remedii cu proprietăţi: emoliente, antidiareic, hemostatic - uşurează coagularea sângelui, scade colesterolul din sânge, este hipotensiv uşor scade tensiunea arterială; previne infecţiile microbiene ş.a.
Cu leacuri preparate din pătlagină
se tratează sau se ameliorează afecţiuni
precum: bronşite cronice, astm
bronşic, diaree, ulcer gastrointestinal,
hipercoleterolemie, hipertensiune arterială, ulcer varicios, ulceraţii cutanate
(băi), conjunctivite, blefarite, laringite,
traheite
Tratamente naturiste patlagin[<
Hipertensiune (adjuvant), arterioscleroză, hipercolesterolemie - pulbere
de patlagină, se ia o linguriţă de 4 ori
pe zi, pe stomacul gol. Se vor face cure
îndelungate şi se va asocia şi cu alte
plante medicinale specifice acestor
afecţiuni; hemoragii (epistaxis, hemoragii uterine la persoane foarte devitalizate etc) - se iau 4-6 linguriţe de pulbere de pătlagină zilnic. Pentru amplificarea efectului se combină cu pulbere
de coada şoricelului şi se ia din acest
amestec simplu aceeaşi doză ca mai
sus; tuse, faringite, laringite - se mestecă pulbere de frunze de pătlagină.
Are efect emolient, calmant şi ajută la
regenerarea rapidă a ţesuturilor afectate. Siropul preparat din suc proaspăt
stors din pătlagină, amestecat cu puţină
miere are efecte foarte puternice în toate aceste afecţiuni; bronşite, astm - se
combină cu pulbere de trei fraţi pătaţi
în proporţii egale. Se ia o linguriţă din
această combinaţie de 4 ori pe zi;
afecţiuni gastrointestinale, enterite - se
bea ceai de pătlagină (2 linguriţe la cană); colite, diaree - se bea ceai de pătlagină ceva mai concentrat (3 linguriţe
la cană); ulcer gastric, ulcer duodenal,
arsuri la stomac - pulberea de pătlagină
are efecte cicatrizante şi calmante foarte
bune, fiind extrem de bine tolerată de
stomac. Se iau 4-6 linguriţe de pulbere
pe zi, pe stomacul gol, în mai multe reprize; furunculoză, afecţiuni ale pielii,
adjuvant în cazurile de “încărcare” toxică a sângelui - ceai de patlagina şi
alte plante. Are efecte depurative, eliminând ureea, clorurile şi acidul uric.
Are o acţiune benefică de purificare
treptată a sângelui. În cazurile de furunculoză se asociază foarte bine cu
rădăcina de brusture în uzul intern, fiind necesar însă să se apeleze şi la aplicaţii externe; zona-zoster - cataplasme
cu patlagină pe regiunile dureroase.
Pasta pentru cataplasme se prepară din
pătlagină, mentă şi sunătoare în părţi
egale; conjunctivite, blefarite, iritaţii
oftalmice în general - comprese pe
pleoape cu ceai de pătlagină (4 linguriţe
la cană), spălaturi cu infuzie combinată; faringite, laringite - gargară cu ceai
de pătlagină (4 linguriţe de patlagina
la cană); acnee - spălări ale zonelor
afectate cu ceai de pătlagină combinat
cu alte plante (6 linguriţe la cană). Se
adaugă suplimentar iarbă de coada
şoricelului; înţepături de insecte - cataplasme cu pastă de pătlagină sau aplicaţii de suc proaspăt.
Planta poate fi folosit[ sub form[
infuzie-ceai, extern, sub form[ de cataplasme.
De asemenea se poate administra
intern pulbere de p[tlagin[.
Text selectat şi adaptat de
Ioan A.

Salat[ cu ciuperci
;i \elin[

Ave\i nevoie<
100 g de păstăi, o conopidă mică, 2 morcovi, o țelină de mărimea unui măr mai mare (sau 1/2
țelină mare), un ardei gras roșu,
circa 200 g ciuperci, o lingură de
muștar, 80 ml ulei (preferabil de
măsline), sare, frunze de salată,
eventual 1-2 roșii sau castraveți,
zukini, după preferință.
Mod de preparare<
Morcovii și țelina curățată și spălată
se răzuiesc, ardeiul se taie fâșii subțiri,
iar dacă se folosesc și alte legme (roșii,
castraveți, zukini, etc...) acestea se taie
bucăți, Păstăii, ciupercile și conopida

se fierb în apă sărată, se strecoară, apoi
se taie și acestea bucăți mai mici. Din
muștar și ulei se prepară un fel de maioneză, care se toarnă peste ingredientele amestecate, se mai sărează după
gust, apoi se așează într-un bol, sau pe
o tavă căptușită cu frunze de salată. Se
lasă puțin la frigider și se servește rece.
La servire se poate acri cu lămâie sau
oțet balsamic.

Tart[ de gri;
cu cocos

Ave\i nevoie<
200 g gris de grâu, 1 litru de lapte, 4-6 linguri de zahăr, 6 ouă, un
plic de zahăr vanilat, puțină sare,
unt pentru a unge tava, 3 linguri
de zahăr pudră, 100 g fulgi de
cocos.

Mod de preparare<
Se face un gris în lapte, în mod clasic, eventual se poate adăuga și un baton de scorțișoară, care apoi se scoate.
Când este gata se ia de pe foc și se răcește amestecând, să nu se întărească.
Se adaugă zahărul vanilat și se amestecă bine. Ouăle se bat bine-bine și se

amestecă cu gisul deja răcit. O tavă mai
adâncă se unge cu unt, iar compoziția
se toarnă în ea. Se așează în cuptorul
preîncălzit și se coace circa 15-20 minute. Se face proba cu un băț de frigăruie, iar când nu se mai lipește se poate
scoate. Se scoate din tavă și încă fierbinte, se presară cu zahărul pudră, apoi
cu cocos. După ce se răcește, cu un pahar cu margine ascuțită se taie forme
de smilună. Se servește cu toppind de
ciocolată sau de fructe.

Sup[ crem[ de
conopid[

Ave\i nevoie<
O căpățână de circa 4-500 g de
conopidă, 250 g de zarzavaturi
(un morcov, un pătrunjel, câte o
felie de țelină și de gulie), o ceapă
mai mică, 150 g de smântână, sare, piper, bază pentru mâncăruri,
iar la servire< bacon prăjit, crutoane, sau verdețuri

Mod de preparare<
Zarzavaturile se fierb bine în apă
ușor sărată și condimentată, apoi se
strecoară. Bucățile curățate și spălate
de conopidă se fierb în zeama în care

s-au fiert și zarzavaturile, se strecoară,
și împreună cu zarzavaturile fierte, se
mixează cu blenderul. Se adaugă smântâna, condimente după gust, apoi treptat și zeama în care s-au fiert ingredientele. Se poate servi natur, sau cu
crutoane, bacon afumat, tăiat sibțire și
prăjit, sau ornat cu smântână, cu frunzulițe de pătrunjel, de macriș, sau ceapă
verde mărunțită.

Zucchini cu pui
la cuptor

Ave\i nevoie<
4 buc. de zucchini, 600 g carne
de pui (piept sau pulpe), o ceapă,
2 cartofi, un dovlecel, 3-4 ciuperci, 2 morcovi (se pot adăuga
și alte zarzavaturi), 2-3 roșii, 3-4
linguri ulei de măsline, sare, piper, nucșoară răzuită, semințe
tocate de muștar.
Mod de preparare<
Morcovii, precum și celălalte zarzavaturi care se mai folosesc se fierb
pe jumătate, în apă ușor sărată, apoi se
strecoară. Într-un vas termorezistent

uns cu ulei de măsline se așează prima
dată cartofii, apoi carnea, ciupercile
bucățite, ceapa mărunțită, zarzavaturile, roșiile tăiate, iar în cele din urmă
zucchini și dovleceii tăiați bucăți (nu
se curăță de coajă). Fiecare strat se condimentează după gust. Se acoperă și se
pune la cuptorul preîncălzit, circa 3040 minute, apoi se descoperă, se stropește cu ulei de măsline și se mai lasă
să se coace până când începe să se rumenească. La servire se mai poate condimenta.
Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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O noutate în acest an sunt costumele de baie din dantelă, cele cu transparenţe bine amplasate,
modelele geometrice inedite şi decupajele pe umeri sau în zona taliei. O altă nuanţă la modă în noul
sezon estival este galbenul, în toate variantele sale.

MOD~

Anul acesta se poart[
costumele de baie întregi

Sezonul estival a sosit, aşa că ar fi
bine să ne punem la curent cu trendurile
în ceea ce priveşte costumele de baie!
Anul acesta renunţăm la costumele de
baie tricotate, care au făcut furori anii

trecuţi, şi mizăm pe materiale şi croiuri
inedite, pentru toate siluetele. O atenţie
aparte este acordată costumelor de baie
întregi cu şnur lateral, în nuanţe nude,
care adaugă o notă de mister, feminitate

şi eleganţă. Foarte la modă sunt şi costumele de baie vintage, cu talie înaltă şi
sutien push-up, care flatează orice siluetă.
O noutate în acest an sunt costumele
de baie din dantelă, cele cu transparenţe

bine amplasate, modelele geometrice inedite şi decupajele pe umeri sau în zona
taliei. O altă nuanţă la modă în noul sezon estival este galbenul, în toate variantele sale, scrie Fashionisers.com.

Foarte la modă sunt şi costumele de
baie cu decolteu adânc în V, cu printuri
florale, dar şi cele accesorizate cu ciucurei
multicolori, pentru femeile jucăuşe care
nu se tem să atragă atenţia.
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Datorit[ con\inutului bogat de acid folic, care previne anumite malforma\ii ale f[tului, pe l]ng[
ac\iunea sa antianemic[, spanacul este leguma ideal[ pentru femeile `ns[rcinate. Întruc]t este
foarte bogat `n vitamine ;i minerale, spanacul este foarte recomandat pentru cei care sunt angaja\i
`n activit[\i fizice, cum ar fi atle\ii, ;i pentru adolescen\i `n perioadele de cre;tere rapid[.

DIET~

Consumul regulat de spanac
ne protejeaz[ retina ;i vederea
Pia\a Eroii Revolu\iei nr. 5 - Satu Mare
Telefon< 0361 884947

Spanacul este chiar ;i mai eficient dec]t morcovii

Diet[ sau un stil
de via\[ s[n[tos?

Spanacul este cunoscut ca o
plant[ verde comestibil[ cu puternice efecte terapeutice. Este benefic pentru un num[r impresionant de procese vitale ce au loc `n
organism ;i de aceea ne este recomandat s[-l consum[m regulat,
iar prim[vara s[ profit[m de spanacul proasp[t pe care-l g[sim `n
pie\e.

Propriet[\i ;i indica\ii
Spanacul e posibil s[ fie cea mai
hr[nitoare legum[ frunzoas[ cunoscut[, de;i con\ine doar 22 de calorii la
suta de grame. Con\inutul s[u de proteine (2,86%) este destul de mare pentru o legum[, `ns[ con\ine pu\ini carbohidra\i ;i gr[simi. O cantitate de 100
de grame de spanac furnizeaz[ dou[
treimi din necesarul zilnic de vitamina
A, jum[tate din necesarul zilnic de vitamina C, aproape un sfert din necesarul zilnic de Magneziu ;i mai mult
de un sfert din necesarul zilnic de Fier.
O investiga\ie foarte precis[,
desf[;urat[ la Spitalul de Oftalmologie
din Massachusetts ;i la Universitatea
Harvard, arat[ c[ persoanele cu v]rsta
cuprins[ `ntre 55 ;i 80 de ani care
m[n]nc[ regulat spanac prezint[ un
risc mult mai sc[zut de pierdere a

acuit[tii vizuale cauzat[ de degenerescen\[ macular[. Spanacul este foarte
bogat `n lutein[ ;i zeaxantina, doi carotenoizi care previn pierderea vederii
cauzat[ de degenerescen\a maculei, cel
mai sensibil punct al retinei. Aceast[
afec\iune este cea mai des `nt]lnit[ cauză de orbire printre cei v]rstnici.
Spanacul este chiar ;i mai eficient
dec]t morcovii `n prevenirea degenerescen\ei maculare senile.
Spanacul con\ine mai mult fier
dec]t carnea. De;i fierul din sursele
vegetale este mai dificil de absorbit
dec]t cel din sursele animale, vitamina
C din spanac ;i din alte alimente
`mbun[t[\e;te semnificativ procesul
de asimilare a acestui mineral. Sucul
proasp[t de spanac este o modalitate
eficient[ de a consuma aceast[ legum[
`n caz de anemie. Experimentele efectuate pe animale au ar[tat c[ proteinele
din spanac inhib[ absorb\ia colesterolului ;i acizilor biliari. Consumul regulat de spanac ajut[ la reducerea nivelului colesterolului din s]nge.
Datorit[ con\inutului bogat de acid
folic, care previne anumite malforma\ii
ale f[tului, pe l]ng[ ac\iunea sa antianemic[, spanacul este leguma ideal[
pentru femeile `ns[rcinate. Întruc]t este foarte bogat `n vitamine ;i minerale,
spanacul este foarte recomandat pentru cei care sunt angaja\i `n activit[\i
fizice, cum ar fi atle\ii, ;i pentru adolescen\i `n perioadele de cre;tere rapid[.

Consum ;i precau\ii
Sucul de spanac se ob\ine trec]nd
spanacul prin ma;ina de tocat carne ;i
aleg]nd zeama. Terciul r[mas poate fi
utilizat la m]ncare.

Cura cu suc de spanac reechilibreaz[
;i fortific[ organismul, previne ;i trateaz[ anemia, depresia nervoas[ ;i oboseala.
Se bea c]te un pahar de suc `n fiecare diminea\[. Sucul de spanac se poate combina `n p[r\i egale cu cel de morcov sau de \elin[.
Pentru tratarea rahitismului, senescen\ei, asteniei, se consum[ frunzele
proaspete `n salate de crudit[\i.
Frunzele proaspete mai sunt indicate `n regimul alimentar al copiilor,
al persoanelor mai `n v]rst[ ;i al tuturor celor care au nevoie de fortificarea
organismului. Pentru m[rirea diurezei
`n bolile de rinichi sau de vezică se recomand[ infuzie de spanac cu o linguri\[ de frunze zdrobite, peste care se
toarn[ o can[ de ap[ clocotit[. Se las[
acoperit 15 minute ;i apoi se strecoar[.
Se beau dou[ c[ni pe zi.
Extern, frunzele de spanac se
op[resc sau se fierb `n ulei de m[sline
sau de soia ;i se pun cataplasme. În
aplica\ii locale, acestea calmeaz[ arsurile ;i impedigo-ul. Se aplic[ 2-3 cataplasme pe zi.
Spanacul nu trebuie s[ fie consumat de pacien\ii bolnavi de reumatism,
gut[, hepatit[, pietre la rinichi sau vezică, deoarece con\ine acid oxalic ;i
uric, contraindicat `n aceste afec\iuni.
De asemenea, persoanele constr]nse
s[ \in[ un regim strict, f[r[ sare `l vor
elimina din alimenta\ie.
Dac[ `n timpul prepar[rii, frunzele
de spanac `;i schimb[ culoarea din verde proasp[t, `n verde spre galben,
atunci el devine d[un[tor ;i nu trebuie
consumat.

Beneficiile includ pierderea în greutate pe termen scurt sau lung, o structură totală mai bună a corpului şi un
impuls important pentru încrederea de
sine. Un plan de dietă conceput pentru
a menţine greutatea şi pentru a fi sănătos pe termen lung este un angajament
pe toată durata vieţii, un stil de viaţă,
de fapt. Tu ce ai alege< o dietă rapidă,
care, fie vorba între noi, poate face mai
mult rău decât bine sau o alegere
conştientă care să te ferească de boli?
Orice alegere ai face, înainte de a efectua
modificări majore în planul curent de
alimentaţie, discută cu un medic
nutriţionist!

Pro< Pierderea în Greutate
Cel mai evident avantaj al oricărui
plan alimentar care funcţionează este
scăderea în greutate. În timp ce dietele
cu conţinut scăzut de calorii ar putea
duce la scăderea drastică a greutăţii într-o perioadă scurtă de timp, este mai
sănătos să pierdem în greutate încet şi
în mod constant, la o rată de 0.5 până
la 1.5 kilograme pe săptămână. Pierderea rapidă în greutate poate fi mai determinantă, dar creşte riscul de a te îmbolnăvi, punându-ţi în pericol sănătatea
şi dând naştere la o serie de efecte adverse secundare precum oboseala şi
malnutriţia. Pe de altă parte, scăderea
greutăţii încet şi menţinerea timp de ani
de zile poate scădea riscul unor afecţiuni
grave cum ar fi hipertensiunea arterială,
bolile cardiace, diabetul şi cancerul.

Contra< Soluţie pe termen
scurt
Potrivit unui studiu publicat în 2007

în "American Psychologist", majoritatea
oamenilor care urmează planurile de
dietă îşi recâştigă kilogramele anterioare, sau chiar mai mult, pe o perioadă de
cinci ani şi doar un mic procent este capabil să menţină greutatea. Autorul
principal al revistei, profesorul asociat
de psihologie Traci Mann, a concluzionat faptul că majoritatea oamenilor
aflaţi în aceste procese ar trebuie să renunţe cu totul la ele şi în schimb recomandă o strategie de exerciţii fizice regulate şi alimentaţie sănătoasă în mod
moderat, dar constant.

Pro< Creşterea încrederii
de sine
Atât procesele fizice cât şi cele psihice care sunt implicate în urmarea unui
plan de dietă îţi pot oferi un impuls serios în încrederea de sine. Urmarea unei
diete necesită voinţă, ceea ce poate îmbunătăţi sănătatea generală şi poate
chiar alegerile în alte aspecte ale vieţii,
cum ar fi relaţiile şi finanţele. Şi dacă
pierzi cu adevărat în greutate sau dezvolţi un corp mai tonifiat ca urmare a
dietei, persoanele din jurul tău vor deveni foarte atente, adresându-ţi complimente, ceea ce poate stimula încrederea
de sine şi sentimentul de realizare.

Contra< Riscuri de sănătate
Scăderea constantă a greutăţii prin
urmărirea unui plan alimentar cu
conţinut scăzut de calorii, care include
elemente nutritive din toate grupurile
majore de alimente este o modalitate sigură de reducere a greutăţii.
Cu toate acestea, mulţi oameni renunţă la această cale în favoarea dietelor,
ceea ce poate prezenta riscuri majore
pentru sănătate. Potrivit Asociaţiei
Naţionale pentru Tulburări de Alimentaţie, aceste riscuri includ şanse mai
mari de a dezvolta boli de inimă, osteoporoză, oase rupte, stres şi metabolism
lent.

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel.< 0721202752

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)

✂

Povestea cu spanacul care con\ine
mult fier ;i `n consecin\[ `\i `nt[re;te
organismul este un mit. Spanacul are
`n realitate un con\inut de fier mult
mai sc[zut dec]t alte plante verzi. Dar
cum au ajuns oamenii s[-;i `nchipuie
c[ tocmai spanacul `i ajut[?
Mult[ lume care cunoa;te adev[rul
despre spanac `;i imagineaz[ c[ la origine s-ar afla desenele animate cu Popeye Marinarul create `n 1929 de americanul Elzie Crisler Seagal. Desenul
animat a impulsionat `ntr-adev[r foarte mult consumul de spanac `n Statele
Unite, `ns[ nu el a generat credin\a c[
spanacul ne face puternici.
Dup[ c]te se pare, la origine a stat
o banal[ gre;eal[ de tipar. Pe la 1870
un om de ;tiin\[ german, pe nume
Emil von Wolff a efectuat o serie de
m[sur[tori cu privire la cantit[\ile de
minerale con\inute de aceast[ plant[.
Atunci c]nd ;i-a publicat cercet[rile,
`n raportul despre compozi\ia spanacului a ap[rut `ntr-o rubric[ cantitatea
de 34 de grame de fier, `n locul celei de
3,4 grame, c]t ar fi fost normal.
A;a a devenit spanacul de 10 ori
mai bogat `n fier dec]t este `n realitate.
Ulterior, cei care au citit studiul savantului german, au preluat informa\ia bucur]ndu-se c[ au g[sit leguma care
con\ine cel mai mult fier. Cu timpul,
aceast[ idee s-a r[sp]ndit intr]nd `n
subcon;tientul colectiv. Pentru c[ are
un pre\ relativ sc[zut, a devenit repede
leguma cea mai popular[ `n tratarea
anemiilor.
Desenul animat a ap[rut a;adar
atunci c]nd mitul spanacului care te
face atotputernic era deja `n floare.
Dup[ 1920 oamenii de ;tiin\[ au `nceput s[ sesizeze eroarea, dar cine s[-i
mai ia `n seam[! Credin\a `n spanacul
atotputernic era de neclintit.
Nu trebuie `ns[ s[ c[dem `n extrema cealalt[ c[ spanacul e total nefolositor. Aceast[ plant[ bogat[ `n nutrien\i
a fost apreciat[ dintotdeauna, chiar ;i
`n Europa unde ajunge destul de t]rziu.

Atenţia la o dietă presupune o
planificare, un efort şi o determinare serioasă - şi în multe cazuri,
recompensele sunt cu siguranţă
pe măsură.
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Conform celui mai recent raport Salva\i Copiii Interna\ional, rata de abandon ;colar `n ciclul
primar ;i gimnazial de 12,1% men\ine \ara noastr[ `ntr-o zon[ `ngrijor[toare, Rom]nia fiind
dep[;it[ `n Europa doar de Macedonia cu 13,1% ;i de Moldova, care are o rat[ de 17,9%.

EDUCA}IE

Echipa Multitouchcnme a participat
la dou[ competi\ii interna\ionale
Echipa Multitouchcnme a Colegiului Național “Mihai Eminescu” din Satu Mare a participat de
curând la două competiții internaționale< Infomatrix 2017 ;i Internațional Luma StarT 2017.

de proiecte din 45 de țări de pe toate
continentele.

“Internațional Luma StarT
2017”

Tinerii colegiului s-au făcut remarcați prin nivelul ridicat de cuno;tințe,
creativitate astfel că ;i răsplata muncii
lor a fost pe măsură.

Argint la Infomatrix
Echipa Multitouchcnme a obținut
o medalie de argint la concursul Infomatrix 2017 la secțiunea Computer Art
cu proiectul "Rechargeable Future Electra Volta". Echipa de proiect a fost
formată din< design - Szollosi Thomas,
clasa XIIF, Filologie Bilingv Engleză<
profesori coordonatori - Georgeta
Cozma, coordonator Echipa Multitouchcnme, Ioan Pop - referent ;tiințific
;i asistenți - David Gabor, clasa a XIIF,
filologie bilingv engleză, prof. Claudia
Pop.
"Infomatrix este un concurs internațional de proiecte pe calculator, născut din dorința de a aduce împreună
elevi ;i studenți IT din lume. Concurența nu se limitează doar la promovarea excelenței profesionale> contri-

Consecin\ele abandonului ;colar ;i dreptul
la s[n[tate, teme
dezb[tute la Forumul
Na\ional al Copiilor
S[pt[m]na aceasta, `n Bucure;ti a
avut loc Forumul Na\ional al Copiilor,
un eveniment `n cadrul c[ruia peste 100
de copii din 15 jude\e ;i din Capital[ ;iau prezentat mini;trilor Educa\iei ;i
S[n[t[\ii recomand[rile pe care le au `n
materie de acces egal la s[n[tate, fenomenul bullying ;i cercul vicios al s[r[ciei
educa\ionale.
Conform celui mai recent raport Salva\i Copiii Interna\ional, rata de abandon
;colar `n ciclul primar ;i gimnazial de
12,1% men\ine \ara noastr[ `ntr-o zon[
`ngrijor[toare, Rom]nia fiind dep[;it[
`n Europa doar de Macedonia cu 13,1%
;i de Moldova, care are o rat[ de 17,9%.
De asemenea, 3 din 10 copii sunt marginaliza\i de colegii de ;coal[, fiind exclu;i
din grupuri ;i astfel izola\i.
Principalele teme abordate `n cadrul
Forumului Na\ional al Copiilor au fost
consecin\ele abandonului ;colar, vulnerabilitatea creat[ de bullying ;i dreptul
copiilor la s[n[tate. Speciali;tii Salva\i
Copiii atrag aten\ia asupra faptului c[
efectele s[r[ciei educa\ionale deschid un
lan\ cauzal al discrimin[rilor ;i marginaliz[rilor ce e greu de rupt. S[r[cia educa\ional[ se transmite de la o genera\ie
la alta, noteaz[ Salva\i Copiii. Datele organiza\iei arat[ c[ ponderea copiilor `n
risc de s[r[cie sau excluziune social[ atinge 51% `n Rom]nia, pe c]nd `n Bulgaria,
Ungaria, Spania, Grecia ;i Letonia procentul e 35.
Ioana Vladimirescu

Profesoarele Nicoleta Chereche; ;i Georgeta Cozma, al[turi de doi elevi premia\i
buie, de asemenea, la promovarea dialogului ;i a coooperării interculturale,
prin implicarea elevilor, studenților ;i
profesorilor din numeroase țări diferite. Pe lângă alți colaboratori Infoma-

trix este organizat sub egida Ministerului Educației, Cercetării ;i Tineretului din România" precizează prof. Georgeta Cozma. Ediția din acest an s-a
desfă;urat la Bucure;ti, întrunind 589

O nouă recunoa;tere la nivel internațional a valorii proiectelor Echipei
Multitouchecnme a venit în urma participării la concursul internațional de
proiecte interdisciplinare "Internațional Luma StarT 2017", organizat de Luma Centre Finland în colaborare cu
Universitate din Helsinki. Acest concurs vizează teme de proiecte inter ;i
transdisciplinare. Echipa Colegiului
Mihai Eminescu a participat cu 7 proiecte transdisciplinare, la patru categorii. În competiție au fost înscrise peste 800 de proiecte din 37 de țări, prin
urmare ;i concurența a fost pe măsură.
Dintre acestea, juriul a selectat 10 proiecte pentru a fi nominalizate pentru
premii ;i diplome de onoare, între care
se situează ;i proiectul Flight Aviation
al Echipei Multitouchcnme, o pagin[
web gândită ca resursă educațională.
Din echipa de proiect au făcut parte<
Pagina web - Patrik Mihalca, clasa a
IXa A, profesori coordonatori - Georgeta Cozma, prof. Nicoleta Chereche;,
asistenți tehnici< Mihai Olariu (IX A),
Codruț Erdei, Anton Caia (XIB).
Mihaela Gh.

Ziua Copilului la centrul Caritas din Turulung

Noi proiecte ale
Consiliului Na\ional
al Elevilor
Recent, Consiliul Național al Elevilor a luat parte la a III-a ediție a proiectului ,,Ministru pentru o zi”, proiect ce
propune tinerilor dornici să se implice
în societatea civilă un exercițiu civic
prin care, timp de o zi, ei află mai multe
despre mecanismele de funcționare a
administrației publice centrale.
În acest an, dincolo de experiența
cu care publicul a fost obișnuit încă de
la inițierea evenimentului, reprezentanții elevilor din întreaga țară au avut
oportunitatea de a lansa subiecte de discuție specifice sferei educaționale actuale, astfel încât aspecte stringente din
sistemul de învățământ au fost aduse în
atenția factorilor decidenți.
Vom prezenta principalele subiecte
de discuție pe care s-au axat reprezentanții elevilor. Astfel, la Ministerul Afacerilor Interne, principalul subiect abordat a vizat amendarea Legii 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de
învățământ în sensul eliminării uniformei ca element distinctiv și al finanțării
pazei în școli de către consiliile locale.
La Ministerul Justiției, introducerea
educației juridice. La Ministerul Cercetării Științifice și Inovării, reprezentanții
elevilor au susținut propunerea de acordare de granturi de cercetare elevilor
olimpici naționali și internaționali. La
Ministerul Economiei, în centrul dezbaterilor s-au situat obiectivele ce vizează în mod direct tinerii și elevii, precum
stimularea producției, investirea în domeniul industrial și crearea de locuri de
muncă. Discuții relevante pentru climatul educațional au avut loc și la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, vizând
promovarea programului Start-Up Nation în școlile din România, pentru încurajarea spiritului antreprenorial în
rândul elevilor. La Ministerul pentru
Românii de Pretutindeni, discuțiile au
vizat apărarea drepturilor elevilor români de peste granițe. La Ministerul
Apărării Naționale, discuțiile au vizat
sistemul educațional militar și promovarea profesiei de militar în rândul elevilor.
Alături de premierul Grindeanu și
în cadrul Secretariatului General al Guvernului, principalul subiect dezbătut a
vizat decontarea integrală a navetei elevilor. De asemenea, au fost aduse în vedere și incompatibilitățile dintre sistemul educațional și cerințele tot mai riguroase de pe piața muncii.

Elevi de la Colegiul
Tehnic “Unio-Traian
Vuia” au donat bunuri
copiilor cu autism
Organizatorii au pregătit o paletă largă de programe educative și distractive
Copiii care frecventează Centrul comunitar "Sfântul Martin de Tours" din
Turulung, anul acesta au sărbătorit Ziua
Internațională a Copilului împreună cu
preșcolarii de la grădinița din localitate
și școlarii din clasele 0-IV de la Școala
Gimnazială Turulung. Centrul care a
găzduit evenimentul funcționează în cadrul Organizației Caritas a Diecezei Satu
Mare.
Organizatorii au pregătit o paletă largă de programe educative și distractive
pentru sărbătoriții zilei< ateliere de creație
(pictură pe față, atelier de origami și de
desen), întreceri sportive, lansări de baloane uriașe de săpun. Toboganul și castelul gonflabil au fost puncte de atracție
irezistibile pentru cei mici, iar terenul de
joacă al centrului pentru copiii mai mărișori. De buna derulare a programelor

s-au ocupat pedagogii centrului Caritas<
Ilyés Ágota, Igli Mónika, Geng Noémi și
Lakatos Enikő, respectiv coordonatorul
instituției, Boros János. Învățătoarea
Geng Brigitta s-a implicat în calitate de
voluntar în activitățile atelierului de creație. Eleve din clasele VI-VIII< Pinczés
Klaudia, Tanta Ibolya, Loza Melissa,
Csengeri Iza, Berki Jessika și Lakatos Evelyn au oferit o mână de ajutor organizatorilor în desfășurarea programelor, dar
nu au plecat nici după încheierea evenimentului, când au ajutat personalul centrului să facă curățenie și ordine.
Scopul acestui eveniment a fost crearea unei atmosfere de sărbătoare, de zi
specială pentru toți copiii care au participat, dar și întărirea simțului de apartenență la comunitate. Boros János, coordonatorul Centrului consideră că este

important ca instituția Caritas care se
ocupă de educarea și integrarea copiilor
proveniți din medii sociale defavorizate
să aibă o relație foarte bună și strânsă cu
grădinița și școala gimnazială din localitate, căci în vederea unei educații de
succes specialiștii centrului și pedagogii
din instituțiile educaționale trebuie să aibă o cooperare bună și eficientă. "Noi
toți avem același scop - afirmă specialistul - să educăm copiii din localitate cu
foarte multă răbdare, sârguință și dedicație, astfel încât aceștia să devină
membri activi, utili și valoroși ai comunității locale, indiferent că provin din
medii vulnerabile, sau nu". Ziua Copilului sărbătorită împreună de cele 3 instituții educaționale din Turulung reprezintă un prim pas important în acest sens.
Eva L.

De ziua copilului, profesorii catedrei
de matematică și știinţe de la Colegiul
Tehnic “Unio-Traian Vuia” Satu Mare,
însoţiţi de elevi, au făcut o vizită la Grădiniţa copiilor cu autism din cadrul Centrului Școlar pentru Educaţie Incluzivă.
Acolo au fost întâmpinaţi de educatoarea Piszel Margareta, care i-a primit
cu drag. Elevii, din clasa a X-a profesională, au dăruit copiilor dulciuri, baloane,
jucării și abace.
Cu ajutorul profesoarei Albert Iudith,
s-a realizat de asemenea o sponsorizare
din partea unei firme, în valoare de 3.000
de lei, bani dăruiţi pentru dotarea grădiniţei cu materiale didactice specifice
educării copiilor cu nevoi speciale.
Ţinând cont că acești micuţi suferă
de autism, vizita elevilor a fost scurtă,
dar plăcută de ambele părţi.
Informaţiile ne-au fost comunicate
de profesoara Cornelia Bălan Pop.
Stelian Crainic

10 Informa\ia de Duminic[/11 iunie 2017

Dan s-a n[scut `n 8 septembrie 1977, iar Ciprian `n 15 mai 1979. Dan a studiat pictura la
Oradea, iar Ciprian la Baia Mare, ora; unde a avut deja expozi\ii personale, cea deschis[ acum
la Muzeu fiind pentru el prima la Satu Mare.

ART~
Ministrul Culturii
vrea reunirea
muzeelor `n
lumea virtual[
Ministrul Culturii și Identității Naționale, Ionuț Vulpescu, a declarat joi
că ar dori ca în viitorul apropiat cât
mai multe muzee să fie partenere pe
platforma virtuală de expoziții.
"M-aș bucura ca în viitorul apropiat
cât mai multe muzee să fie partenere
pe această platformă, pentru că, până
la urmă, numărul celor care vizitează
virtual, rolul platformelor digitale este
de a aduce pe oameni în muzee, de a le
vizita. E o dublă dimensiune și cred că
sunt pași mult de făcut în acest sens
(...) Am fost recent în Bistrița și am văzut cu câtă prețuire îmi prezentau localnicii costumele lor.(...). O haină, un
costum spune ceva despre tine, despre
locul în care te afli.(...) Se spune nu
haina îl face pe om, însă haina poate să
genereze un stil și poate să facă o regiune sau chiar o națiune.(...) hainele
generează un stil, spun ceva despre noi',
a spus ministrul, la lansarea expoziției
virtuale "We wear culture".
O expoziție virtuală care pune în
valoare portul popular românesc a fost
lansată joi, la Clubul Țăranului Român,
prin intermediul proiectului "We wear
culture", derulat de Google Arts & Culture și aproape 200 de instituții culturale. Proiectul dedicat modei, incluzând expoziții din toată lumea care vor
arăta poveștile din spatele unor piese
de vestimentație ce au făcut istorie, va
putea fi vizionat cu ajutorul tehnologiei
prin aplicația Google Arts & Culture
disponibilă pentru iOS și Android.
Proiectul "We wear culture" a fost
derulat în peste 40 de țări și a realizat
peste 700 de imagini.

Dan ;i Ciprian Cosma, doi fra\i
pictori care expun simultan

Dan Cosma aduce `n tablourile sale amintirea copil[riei

Un portret
inedit semnat
de Velazquez este
expus la Madrid
Muzeul Prado din Madrid a prezentat luni un "portret inedit" al Regelui
Filip al III-lea atribuit pictorului spaniol Velázquez și descoperit de un colecționar american care l-a donat muzeului, informează AFP.
Lucrarea, reprezentându-l pe regele
spaniol Filip al III-lea, care a domnit
între anii 1598 și 1621, va fi expusă alături de alte tablouri până la data de 29
octombrie. Potrivit Muzeului Prado,
acest portret, datând din 1627, este un
studiu realizat pentru o altă pânză de
Velázquez, "Expulzarea maurilor", distrusă de incendiu în 1734, înainte de
construirea muzeului.
Expoziția prezintă și alte picturi
având legătură cu portretul, inclusiv
una semnată de Tițian, reprezentându-l pe Filip al III-lea copil, dar și tablouri care l-au inspirat pe marele
maestru spaniol pentru realizarea acestui portret.
În decembrie 2016, William B. Jordan a donat "Portretul lui Filip al IIIlea" asociației Prietenii americani ai
Muzeului Prado, iar aceasta l-a transferat muzeului pentru expoziția sa din
colecția permanentă. Americanul a
descoperit pictura în 1988 sub numele
de "Portret de bărbat". După restaurarea ei, Jordan a susținut că pictura îi
aparține lui Velázquez, afirmație confirmată de Muzeul Prado.

~n aceste zile lumea artelor din
Satu Mare ofer[ o situa\ie foarte
interesant[< doi fra\i pictori expun simultan, `n spa\ii diferite.
La Muzeul de Art[ expune Ciprian Cosma, iar la Galeria UAPR
din Centrul Nou expune Dan
Cosma. Fiecare cu viziunea ;i temele lui, chiar destul de diferite.
Dan s-a n[scut `n 8 septembrie
1977, iar Ciprian `n 15 mai 1979. Dan
a studiat pictura la Oradea, iar Ciprian
la Baia Mare, ora; unde a avut deja expozi\ii personale, cea deschis[ acum
la Muzeu fiind pentru el prima la Satu
Mare. Dac[ expozi\ia lui Dan, intitulat[
“Flori, g]nduri, amintiri”, este `ntr-un
anume sens autobiografic[, evoc]nd
“o copil[rie aproape fericit[“ (parafraz[
a titlului ultimei sale c[r\i), expozi\ia
lui Ciprian, intitulat[ “Retrospective
rurale”, ne poart[ `n spa\iul rustic al
Maramure;ului tradi\ional.
Despre ambele expozi\ii am scris
pe larg `n paginile cotidianului Informa\ia Zilei. Ne-a interesat s[ afl[m mai
multe despre povestea celor doi fra\i,
a;a c[ am stat de vorb[ cu Dan Cosma,
literatul familiei (are la activ cinci c[r\i
de beletristic[ ;i dou[ monografii).

Fratele mai mare,
primul dasc[l
“Să începem așa. Părinții noștri
erau< mama, Lenuța, din Valea Vinului,
iar tata, Grigore, din Pomi. Ei s-au cunoscut în Crucișor, unde ea era contabilă la C.A.P. iar el era tehnician veterinar. Eu am crescut în Crucișor, în
timp ce frate-meu a fost crescut de bunicii din Valea Vinului.

Până am plecat eu, pentru un an
(în clasa I-a în Valea Vinului), eu cu
Ciprian m-am văzut doar de câteva ori.
Practic, nu ne prea știam de frați.
Eu am început să desenez la vârsta
de doi ani. Când am ajuns să stăm împreună, tot uitându-se la mine cum
desenez, a început și el să deseneze alături de mine. Așa că eu am fost primul
său dascăl, primul coordonator în materie de artă plastică.
Și asta a continuat până prin 1988
când eu am plecat în Baia Mare, urmând acolo gimnaziul și liceul. El a
continuat să picteze în Crucișor, prelua
temele plastice pe care le primeam eu
la oraș și încerca să le reproducă întocmai. Faptul că a avut din naștere un
handicap fizic (la m]na dreapt[ - n.r.)
inevitabil s-a reflectat în lucrările sale
până târziu.
În sfârșit, a dat la Liceul de Artă, a
luat probele plastice, dar a picat la mate,
sau la română, nu mai știu acum. A
dat examen în anul următor și a reușit.
Profesorii mei de plastică au fost
Iudita și Gheorghe Crăciun, Mircea
Bochiș, Liviu Rața etc. Istoria artei am
făcut cu Tiberiu Alexa. Tot cu Alexa a
făcut și frate-meu, plus Rodica Tărțan,
Kovacs Bertalan etc.”

Amintiri din copil[rie
~n cartea sa “Amintiri dintr-o copilărie aproape fericită”, Dan Cosma
noteaz[ fascina\ia descoperirii picturii,
care i-a marcat pe ambii fra\i<
“După un anumit timp de convieţuire cu frate-meu, mi-am dat seama că acesta este la fel de talentat la
desen ca mine. Nu ştiu cum e cu putinţă aşa ceva, nu cred să fie vorba des-

Ciprian Cosma se inspir[ din lumea Maramure;ului tradi\ional
pre o moştenire genetică, cel puţin nu
una recentă, întrucât pe bunici nu iam văzut niciodată desenând, iar pe
părinţi dacă-i puneai să reprezinte un
om, sau un cal, sau o pasăre, scoteau
nişte măgării de tot râsul.
Eram într-o continuă competiţie
cu Cipri şi voiam să aflu, cu aviditate,
părerea celor din jur despre ceea ce lucram, voiam să ştiu al cui desen e mai
frumos, al meu sau al lui. Nepricepuţi,
cei mai mulţi dintre săteni conveneau
că amândoi suntem la fel de buni, spre
necazul meu, care voiam să fiu desemnat pe locul întâi.
Au observat şi părinţii că suntem
talentaţi, dar deocamdată se
mulţumeau să ne admire cu moderaţie
lucrările şi să se laude cu noi printre
cunoscuţi, la fel de zgârciţi cu aprecierile. Şi nici nu prea aveau respect pentru îndeletnicirea noastră.
Cel mai tare mă deranja faptul că,
la noi în casă, niciunul dintre părinţi
nu te întreba ce faci, dacă nu cumva
eşti ocupat, înainte să te cheme, cu indiferenţă, să le dai o mână de ajutor
sau să te trimită undeva în sat. Eram
în lumea mea, lucrarea începea să prindă contur, şi deodată mă auzeam strigat, să mă duc nu ştiu unde.
De meteahna asta nu s-a descotorosit mama nici în ziua de azi. Chiar şi
acum, când scriu aceste rânduri, mă
deranjează din când în când. Sunt
obişnuit, încerc să nu mă supăr şi, de
obicei, nu protestez. Dacă mă enervez,
pe urmă tot nu mai pot continua...
Când eram mic, păţeam la fel. Iniţial
mă opuneam, apoi nu aveam încotro
şi mă ridicam de la masă, supus.
Cu timpul am început să ador zilele
ploioase şi sărbătorile religioase< atunci
aveam şanse mari să nu mă conturbe
nimeni. Puteam să lucrez ore întregi.

Când pictam peisaje sau naturi statice,
fredonam diverse piese din muzica
uşoară autohtonă. Când redam scene
de luptă, scoteam tot soiul de zbierete,
horcăieli şi strigăte de îmbărbătare,
cum îmi închipuiam că se auzeau într-o bătălie, mă umpleam tot de salivă.
«Măcar sunt cuminţi când desenează», obişnuia mama să spună, singura care ne mai urechea când făceam
prostii. Nu făceam multe prostii, dar
nici puţine, destule cât să dea savoare
copilăriei noastre.”

Destin de familie
Dup[ apari\ia sa la un show de talente difuzat de o important[ televiziune na\ional[, Ciprian a intrat `n
aten\ia presei din \ar[. Despre `nceputurile sale el declara la `nceputul anului
trecut< “Am început să pictez în clasa a
şaptea, după ce am descoperit că am
un talent, practic fratele meu m-a ajutat
să îmi descopăr talentul. M-am născut
cu un handicap la mâna dreaptă, însă
acest lucru m-a întărit mai tare, am urmat Liceul de Arte pentru că am văzut
că nu am nevoie de două mâini ca să
pot picta, pot să pictez numai cu mâna
stângă, dar vă spun sincer că niciodată
nu m-am simţit mai prejos decât cei
din jur, chiar dacă nu tot timpul am
dat peste oameni binevoitori. Am început cu tablouri mai mici, iar acum
lucrez pe pânze tot mai mari. Până în
prezent am avut două expoziţii personale la Baia Mare".
Expozi\ia lui Ciprian poate fi vizitat[ la Muzeul de Art[ p]n[ `n 27 iunie,
iar cea a lui Dan la Galeria UAPR din
Centrul Nou p]n[ `n 30 iunie.
A consemnat Vasile A.

Cercetătorii au ajuns la concluzia că în 1939 bărbaţii considerau esenţiale alte lucruri faţă de cele care
sunt considerate atractive în ziua de astăzi. Spre exemplu, la nivelul anului 2008, atracţia sexuală şi iubirea
erau primele două caracteristici esenţiale pe care bărbaţii le căutau la partenera lor. În top 10 intrau
aspectul fizic, educaţia, inteligenţa şi sociabilitatea. În 1939, aceste lucruri erau foarte puţin importante. În
urmă cu aproape 80 de ani, cea mai importantă calitate a unei femei în ochii unui bărbat era aceea ca ea
să fie o persoană demnă de încredere, calitate urmată de stabilitatea emoţională .
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Care erau cele mai importante
calit[\i ale doamnelor în anii '30?
~n 1939 bărbaţii considerau esenţiale alte lucruri faţă de cele care sunt considerate atractive acum
Femeilor şi bărbaţilor din ziua de
atăzi le este mai uşor să afle ce-şi doresc
unii de la alţii, graţie aplicaţiilor de dating şi informaţiilor care circulă peste
tot pe internet. Totuşi, în trecut, când
tehnologia era ceva de domeniul ştiinţifico-fantasticului, bărbaţii aveau
alte preferinţe când venea vorba despre
alegerea partenerei de viaţă faţă de cele
existente în ziua de astăzi.
Cercetătorii au aruncat o privire în
trecut şi au identificat lucrurile pe care
le căutau bărbaţii la partenera lor de viaţă
în urmă cu aproape 80 de ani, scrie Gândul.
Cercetătorii au ajuns la concluzia că
în 1939 bărbaţii considerau esenţiale alte
lucruri faţă de cele care sunt considerate
atractive în ziua de astăzi.

~n 2008, atrac\ia sexual[
;i iubirea erau primele
dou[ caracteristici esen\iale
pe care le c[utau b[rba\ii
Spre exemplu, la nivelul anului 2008,
atracţia sexuală şi iubirea erau primele
două caracteristici esenţiale pe care bărbaţii le căutau la partenera lor. În top 10
intrau aspectul fizic, educaţia, inteligenţa
şi sociabilitatea. În 1939, aceste lucruri
erau foarte puţin importante.
În urmă cu aproape 80 de ani, cea
mai importantă calitate a unei femei în
ochii unui bărbat era aceea ca ea să fie o
persoană demnă de încredere, calitate
urmată de stabilitatea emoţională şi ma-

În urmă cu aproape 80 de ani, cea mai importantă calitate a unei femei în ochii unui bărbat era aceea ca ea să fie o
persoană demnă de încredere, calitate urmată de stabilitatea emoţională și maturitate
turitate. Aceste caracteristici şi-au pierdut
din popularitate în prezent. Dacă în 1939
virginitatea era a 10-a cea mai importantă
calitate a unei femei, acest aspect căzuse,
în 2008, pe locul al 18-lea.
De asemenea, odată cu trecerea anilor, sănătatea partenerei a devenit un aspect deosebit de important în viziunea

bărbaţilor. Şi inteligenţa, educaţia şi caracterul deschis şi plăcut au câştigat teren.
Bărbaţii nu au mai acordat atât de
multă atenţie originii femeilor din viaţa
lor, astfel că nu mai este necesar ca ele să
fi beneficiat de aceeaşi educaţie ca şi ei
sau să aibă aceleaşi orientări religioase.

Totodată, o creştere semnificativă în
importanţă se simte şi în ceea ce priveşte
aspectul fizic.
Deloc surprinzător, calităţile de bucătar şi acelea de pricepere la îngrijirea
casei au pierdut teren în zilele noastre
faţă de situaţia din secolul trecut, în mare
parte şi datorită mişcării feministe.

O analiz[ poate prezice dac[ mori `n urm[torii 5 ani
Folosind un computer pentru
a analiza tomografiile organelor
pacienţilor, cercetătorii au reuşit
să prezică faptul că o parte dintre
ei vor muri în următorii cinci ani,
cu o acurateţe de aproape 70%.
Aceste date au fost prezentate în
cadrul unui studiu publicat în revista Scientific Reports.
Autorul pricipal al studiului, medicul Luke Oakden-Rayner, de la Şcoala de Sănătate Publică a Universităţii
din Adelaide, Australia, alături de colegii săi, cred că descoperirea lor poate
însemna o avansare în ceea ce priveşte
medicina de precizie. Acest domeniu
este definit de institutele naţionale de
sănătate drept „O abordare emergentă
pentru tratamentul şi prevenirea bolilor, care ia în considerare variabilitatea
individuală a genelor, a mediului şi a
stilului de viaţă pentru fiecare persoană”.
După cum notează autorii studiului, medicina de precizie se bazează pe
descoperirea markerilor biologici care
sunt indicatori exacţi ai riscului bolii,
răspunsului la tratament sau pronosticului bolii. Specialiştii consideră că
radiologia are un rol important în acest
domeniu.
„Noi credem că imaginile de la radiologiile de rutină au fost ignorate dea lungul timpului în contextul medicinei de precizie şi aducem motive care
să îi convingă pe medici cu privire la
puterea tehnicilor medicale noi care
pot fi aplicate imaginilor de la radio-

După cum notează autorii studiului, medicina de precizie se bazează pe descoperirea markerilor biologici care sunt indicatori exacţi ai riscului bolii, răspunsului la tratament sau pronosticului bolii. Specialiștii consideră că radiologia
are un rol important în acest domeniu
logii, ca bază a drumului către descoperirea de noi markeri biologici”, explică cercetătorii.

Momentul morţii pacientului,
prezis de medici cu 69%
acurateţe
„Progresele recente în domeniul
analizei imaginilor medicale au arătat
că însuşirile imaginii detectabile cu
ajutorul computerelor, pot aproxima
puterea descriptivă a biopsiei, micros-

copiei şi chiar analizei ADN pentru o
serie de patologii”, continuă aceştia.
Pentru studiul lor, oamenii de ştiinţă şi-au propus să afle dacă pot „învăţa” un computer să arate, în urma
analizării informaţiilor din tomografiile computerizate, care sunt şansele
ca un om să moară în următorii 5 ani.
Primul pas a fost acela de a aduna peste
15.000 de tomografii făcute la nivelul
a şapte ţesuturi diferite ale corpului,
ale unor pacienţi de 60 sau peste 60 de
ani. Folosind tehnici de regresie logis-

tică cercetătorii au reuşit să identifice
un număr de caracteristici ale imaginilor care puteau fi asociate riscului
de mortalitate în următorii 5 ani.
Echipa a combinat apoi informaţiile obţinute cu o tehnică de analiză
amănunţită. Medicul Oakden-Rayner
a explicat că aceasta este metoda prin
care computerele pot fi „învăţate” cum
să înţeleagă şi să analizeze imaginile.
„În loc să se concentreze pe diagnosticarea bolilor, sistemele automate
pot prezice rezultatele medicale întrun mod în care medicii nu sunt instruiţi să facă, prin încorporarea volumelor mari de date şi identificarea
acelor informaţii insesizabile la o simplă analiză”, explică specialistul.
Pasul următor a fost folosirea unui
computer pentru a analiza tomografiile de la nivelul pieptului ale unui număr de 48 de pacienţi de 60 sau peste
60 de ani. În acest fel şi-au dat seama
că astfel pot prezice şansele lor de a
muri în următorii 5 ani cu o acurateţe
de 69%, comparativ cu predicţiile pe
care le pot face medicii.
„Deşi pentru acest studiu a fost folosit doar un mic eşantion de pacienţi,
cercetările noastre arată cum computerul a învăţat să recunoască imagistica
complexă a bolilor, ceea ce, în cazul
experiţilor umani, necesită o pregătire
extensivă”, susţine medicul OakdenRayner.
Următorul pas al echipei este acela
de a folosi tehnicile computerizate
pentru a analiza tomografiile a zeci de
mii de pacienţi.

Unele dintre
muta\iile genetice
pot duce la abilit[\i
”supraumane”
Mutaţiile pot fi neutre, dăunătoare
sau benefice, totul depinde de localizare.
Unele dintre acestea pot duce la abilităţi
”supraumane”.
Spre exemplu, o mutaţie în ADN
poate face proteinele din mușchi să ducă
la celule musculare mai mari, contribuind un fizic extrem de dezvoltat, chiar
și la copii. Alte mutaţii pot duce la o rezistenţă mai mare a sistemului osos, iar
alta la explozie de energie mai mare care
oferă abilităţi extraordinare sprinterilor
și halterofililor, scrie Daily Mail.
Forţa musculară extrem de dezvoltată< hipertrofia musculară este o condiţie
unde o genă care face ca o proteină numită miostatină să aibă o mutaţie. Proteina limitează creșterea și divizarea celulelor musculare. În această condiţie,
însă, genele duc la oprirea funcţiei miostatinei, dând posibilitatea mușchilor să
se dezvolte mai mult decât în mod
obișnuit.
Super-viteza< celulele fibrelor musculare care au timp scurt de contracţie
dau posibilitatea unei explozii de energie.
Cercetătorii consideră că alfa-actinina,
o proteină a celulelor mușchilor scheletici
ajută la crearea sau stabilizarea fibrelor
cu timp de contracţie mic. Majoritatea
oamenilor nu au alfa-actinina funcţională, totuși, la unii mai dotaţi, există o
mutaţie genetică ce duce la funcţionarea
acestei proteine, oferind explozii supraumane de forţă și energie.
Oase foarte rezistente< există o genă
numită LRP5 care afectează procese importante de dezvoltare a celulelor. Unii
oameni au mutaţie în această genă care
declanșează crearea unui surplus de celule osoase, ducând la un sistem osos mai
dens și mai robust. Având oase mai dense
înseamnă că riscul fracturilor este minim.

Fran\a a fost
dat[ în judecat[
de o femeie pentru
poluarea aerului

Clothilde Nonnez, în vârstă de 56
de ani, acuză statul că nu aplică standardele de poluare. De când s-a mutat
în capitală, în urmă cu 30 de ani, femeia
susţine că a dezvoltat bronșită cronică,
probleme cu sinusurile și pneumonie.
Avocatul reclamantei, François Lafforgue, susţine că 48.000 de oameni
mor anual în Franţa din cauza poluării,
scrie Mediafax.
"Dăm în judecată statul francez deoarece credem că problemele medicale
pe care le au victimele poluării sunt rezultatul lipsei de acţiuni pentru reducerea poluării aerului", a argumentat
François Lafforgue.

Pagin[ realizat[ de Mirela F.

12 Informa\ia de Duminic[/11 iunie 2017

Familia Obama.
Via\a dup[ Casa Alb[
Mai `nt]i s-au relaxat ;i ;i-au
re`nc[rcat bateriile `n vacan\e
exotice dup[ cei opt ani petrecu\i
la Casa Alb[. Acum `;i scriu memoriile, se bucur[ de libertatea
de a-;i alege `mbr[c[mintea, de
a-;i preg[ti singuri masa sau dezaprob[ discret ac\iunile noului
pre;edinte.
La începutul lunii mai, fostul
pre;edinte al Statelor Unite, Barack Obama (55 de ani), a vorbit la summit-ul
Seeds & Chips Global Food Innovation
Summit, care a avut loc în Milano. Obama a vorbit despre cum schimbările climatice periclitează produc\ia de alimente în întreaga lume ;i amenin\ă să agraveze „migra\ia care a pus o astfel de povară asupra Europei”. După summit, Barack ;i fosta Prim[ Doamn[, Michelle
(53 de ani), au rămas în Italia pentru a
se bucura de o minunată vacan\ă.
Doamna Obama a fost fotografiată plimbându-se prin ora;ele Montalcino ;i Siena din Toscana, în timp ce so\ul ei se relaxa jucând golf.
De când i s-a încheiat mandatul la
Casa Albă, la începutul acestui an, Barack ;i Michelle Obama ;i-au petrecut
timpul călătorind. Au fost pe insula privată a magnatului Richard Branson, din
Insulele Virgine Britanice, apoi a urmat
o vizită pe insula lui Marlon Brando din
Polinezia Francez[, al[turi de Oprah
Winfrey, Tom Hanks ;i Bruce Springsteen, deplas[ri `n Germania ;i Sco\ia, `n
timp ce deciziile noului pre;edinte au
continuat s[ creeze nemul\umiri `n
r]ndul popula\iei ;i al celor din lumea
politic[. Cu toate acestea, familia Obama
`ncepe s[ se obi;nuiasc[ cu via\a de dup[
Casa Alb[ `n noua lor re;edin\[ din Washington D.C. So\ii Obama ;i staff-ul lor
alc[tuit din 20 de persoane (majoritatea
pl[ti\i chiar de cuplul Obama) muncesc
la diferite ini\iative.
Fostul cuplu preziden\ial a semnat
un contract `n valoare totală de 60 de
milioane de dolari cu grupul editorial
Penguin Random House pentru a-;i publica volumele de memorii. Barack Obama a mai publicat două căr\i, tot la Penguin Random House – „Dreams from
My Father" (1995) ;i „The Audacity of
Hope" (2006), fiecare vânzându-se în
peste 3 milioane de exemplare doar în
Statele Unite. În 2010, fostul pre;edinte
a publicat ;i o carte pentru copii, „Of
Thee I Sing, A Letter to My Daughters",
în care aduce un omagiu unor figuri ilustre ale istoriei americane. La rândul său,
Michelle a publicat ;i ea o carte despre
grădinărit ;i alimenta\ie, „American
Grown", în 2012. Dacă estimarea valorii
contractelor semnate de so\ii Obama în
Statele Unite este corectă, atunci ace;tia
îi vor dep[;i pe George W. Bush ;i Bill
Clinton, care au încasat, pentru volumele autobiografice, 10, respectiv 15 milioane de dolari. Drepturile de autor pentru căr\ile încă nescrise ale so\ilor Obama au fost deja vândute `n mai multe
\[ri din toat[ lumea. Au `n plan ;i un
ambi\ios Centru Preziden\ial („nu o bibliotec[,” spune Barack, „ceva
asem[n[tor cu un campus”) `n zona
South Side din Chicago, care-i va forma
pe viitorii „Michelle Robinson ;i Barack
Obama, care s[ preia tor\a”.
Chiar dac[ nu `;i manifest[ public
dezacordul fa\[ de unele dintre ac\iunile
noului pre;edinte al Statelor Unite, cei
din cercul familiei Obama spun c[
ace;tia sunt ;oca\i ;i uimi\i de noul ocupant al Casei Albe. O surs[ apropiat[ de
Barack Obama confirm[< „Este extrem
de `ngrijorat de ceea ce a v[zut. Dar este,
de asemenea, optimist ;i `ncurajat de
faptul c[ cet[\enii nu stau deoparte ;i
privesc neajutora\i, ci apeleaz[ la ale;ii
lor din prim[rii.”
Via\a de apoi, dup[ cum a numit-o
fosta Prim[ Doamn[ Laura Bush, referindu-se la perioada de dup[ alegerea
altui pre;edinte, nu se presupunea c[ va

fi at]t de zbuciumat[. Toamna trecut[,
`n timp ce Michelle se ocupa de amenajarea noii locuin\e pe care au `nchiriato p]n[ fiica Sasha, de 15 ani, va absolvi
liceul `n 2019, cea care mai era atunci
Prim[ Doamn[ visa la o vacan\[ lung[
`n care so\ul ei s[ poat[ dormi lini;tit
;tiind c[ mo;tenirea sa era `n siguran\[
cu Hillary Clinton. Dup[ ce Trump a
c];tigat alegerile, Michelle s-a g]ndit la
o \inut[ de doliu. „M[ voi `mbr[ca doar
`n negru `n urm[torii patru ani,” a glumit
ea cu vizitatorii de la Casa Alba din decembrie. La `nceputul lunii mai, noua
administra\ie a decis s[ anuleze un program ini\iat de Michelle `n vederea promov[rii unei alimenta\ii mai s[n[toase
`n cantinele ;colare. Această ini\iativă,
considerată crucială în lupta împotriva
obezită\ii infantile, impunea restric\ii în
ceea ce prive;te cantitatea de sare și zaharuri ;i impunea cre;terea cantită\ii de
cereale integrale în mesele ;colare. F[r[
s[ fac[ referire direct[ la noua administra\ie, Michelle s-a declarat nemul\umit[
`n cadrul unei conferin\e despre s[n[tatea popula\iei din 12 mai. „Trebuie să te
opre;ti ;i să te gânde;ti de ce nu se
dore;te ca ai no;tri copii să aibă mese

sănătoase în ;coli? Ce este în neregulă
cu voi? De ce trebuie să fie o problemă
politică? Ce se întâmplă? Scoate\i-mă
din ecua\ie – mă pl[ce\i sau nu. Dar
gândi\i-vă de ce este cineva în regulă cu
faptul că alimenta\ia copiilor nu este sănătoasă. De ce ar sărbători cineva acest
lucru? (…) Dacă cineva este în regulă
cu acest lucru, nu le pasă de copilul vostru", a declarat fosta Primă Doamnă.
Chiar ;i cu unele `ngrijor[ri pentru
viitorul Casei Albe, so\ii Obama
`ncearc[ s[ se bucure de noul capitol din
via\a lor ;i de libert[\ile pe care ;i le pot
permite acum. „Nu mai are `n m]inile
sale puterea ;i responsabilit[\i enorme.
Iar pentru un tip care a luat foarte `n serios aceste lucruri, libertatea de acum
este extraordinar[,” a spus un prieten al
fostului pre;edinte. ~n luna februarie,
publicul l-a v[zut pe Barack f[c]nd kite-surfing `n Insulele Virgine Britanice,
iar `n vacan\a cu yahtul din luna aprilie,
`n jurul insulei Tahiti, Michelle a avut
ocazia s[ fac[ paddleboarding, iar grupul
lor, care au inclus ;i alte vedete, au `nchiriat biciclete cu care s-au plimbat pe
plaj[. Angaja\ii `nc[ `i numesc POTUS
;i FLOTUS, iar cei din Secret Service

`nc[ nu-i permit fostului pre;edinte s[
conduc[ ma;ina. Dar o ie;ire la cin[ `n
ora; nu mai necesit[ ore `ntregi de planificare a securit[\ii, lucru care `i bucur[
pe cei doi so\i.
~n noile birouri din cartierul West
End din Washington, Michelle, avocat[
;i fost director de spital, nu-;i caut[ un
loc de munc[ `n afara proiectului Obama
Center. Ea prefer[ s[ participe la ore de
Soul Cycle la o sal[ de fitness din apropiere, `;i duce pr]nzul la pachet de acas[
;i m[n]nc[ al[turi de cei patru angaja\i
ai s[i, deseori distr]ndu-se `n timp ce
vizioneaz[ videoclipuri haioase de pe
internet. F[r[ s[ mai aib[ parte de o coloan[ oficial[ de ma;ini, dar determinat[
s[ r[m]n[ aproape de copii, Michelle ;i
echipa sa se `nghesuie `n ma;ina condus[
de Secret Service pentru a face vizite
surpriz[ la diferite ;coli din zon[. Fosta
Prim[ Doamn[ a petrecut dou[ ore la
;coala Ballou STAY, cu adul\ii care `;i
terminau studiile liceale.
~n noua lor re;edin\[, fiecare perete
este acoperit de poze cu cele dou[ fiice,
Sasha ;i Malia, din copil[ria lor petrecut[ la Casa Alb[. Fiindc[ le era dor de
vechile lor dormitoare, fetele au avut

voie s[-;i aduc[ paturile `n noua cas[
dar nu au avut parte de o vacan\[ de
dup[ Casa Alb[. Dup[ ce au p[r[sit Washington, pe 20 ianuarie, la bordul navei
preziden\iale Air Force, fetele ;i-au l[sat
p[rin\ii `n California ;i au revenit dup[
dou[ zile cu un zbor comercial `n Washington, pentru ca Sasha s[ poat[ participa la cursuri de luni, iar Malia s[ se
poat[ preg[ti pentru anul ei liber `nainte
de a `ncepe cursurile la Harvard, perioad[ `n care va face un internship `n
cadrul companiei de produc\ie Harvey
Weinstein din New York.
~n timp ce Barack, autor a dou[ c[r\i
de memorii, a `nceput munca la un al
treilea volum de acela;i fel, se g]nde;te
la perioada sa ca pre;edinte ;i efectul pe
care l-a avut asupra lui, pe l]ng[ p[rul
c[runt, desigur. „De fapt am descoperit
c[ am devenit mai umil cu c]t am petrecut mai mult timp la Casa Alb[, mai
pu\in tem[tor,” a spus acesta `n Milano.
„Ca pre;edinte, faci gre;eli `n fiecare zi
;i mare parte din \ar[ te consider[ un
idiot. Este un sentiment eliberator c]nd
realizez c[ sunt `nc[ aici, `nc[ m[ trezesc
`n fiecare zi, `nc[ am oportunitatea de a
face bine.”

